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انگزارش تفتیش برای شهروند  

 (کابل و چگونگی جمع آوری عواید آن شرکتسیستم آبرسانی شهر )تفتیش عملکرد گزارش 

 

 

 !میدانیدشما 

 وبریس عمومی )مفتش کُل( رهبری می شود ئاین اداره توسط ر اداره عالی تفتیش وجود دارد کهاداره تحت نام  افغانستاندر 

 .ادارات دولتی را دارا میباشد تمام طبق قانون این اداره صالحیت تفتیش

 

 فغانستانااسالمی  امارت

 اداره عالی تفتیش
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 ؟و گزارش تفتیش عملکرد کدام موضوعات را بیان میکند تفتیش عملکرد چیست

 

  :قرار میدهدبصورت گسترده تحت پوشش را تفتیش عملکرد نوعی از تفتیش است که موارد ذیل  

اصول  با درنظرداشتعامه  وخدمات، سازمانها، سیستم ها، فعالیت ها، برنامه ها، پروژه ها، اداراتآیا نهاد های دولتی،  

 ؟دیت عمل و فعالیت میکنندیاقتصادیت، مثمریت، و مف

رافات میگردد حطبق معیارات مناسب می باشد. در صورت عدم مطابقت، چه عوامل باعث ان ادارات تآو اجرا فعالیت هاآیا   

 ؟زمینه وجود دارد مشکالت درکدام و 

 ؟وجود دارد سکتور عامه فعالیت ها، برنامه ها و اجراآت بهبود اقتصادیت، مثمریت، و مفیدیت دربرای آیا زمینه    

دیت را یثریت و مفؤصول اقتصادیت، ماکه  وجود دارد ثرؤم داخلی های لوکنترو  ها سیستمتحت تفتیش  اداره در آیا   

 ؟بهبود بخشد
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 ؟کدام نهاد ها را تفتیش مینماید  اداره عالی تفتیش

 را تفتیش مینماید. دولت سکتور عامه بودجوی و غیر بودجویواحد های  تماماداره عالی تفتیش، 

 رنوالی.څالوی اداره  یه و ئبخش اداری قوه قضا، نهادهای مربوط به امارت اسالمی 

 نماینده گی هایمستقل، کمیسیون ها، ادارات مرکزی و والیتی، بشمول نهاد های عایداتی و  اداراتها، ریاست ها،  خانه وزارت 

 خارج از کشور.  دولتی

 و حالل احمر )سره میاشت(. دولتی و تصدی های شرکت ها ،شاروالیها 

 د. ناستفاده میکن از آن و در اختیار داشتهرا  و دارایی عامهبودجه عامه  که نهاد های 

 

-مینماید تفتیش و ارزیابیموارد ذیل را  یندر تفتیش عملکرد، مفتش   

در و تاچه اندازه یا مرجع مربوطه چگونه  و تفتیشتحت  اداره  

موفق  ثر گرددأمت کیفیت محصول اینکه کاهش هزینه های منابع بدون

 مورد ضرورتکه آیا منابع ارزیابی میکند  عملکرد تفتیش همچنان، .بوده

کمیت و آیا منابع از لحاظ ، قابل دسترس بودهدر وقت مقتضی و مناسب 

 دریکی از شاخص ها مهم  بعمناکیفیت مناسب بوده چون کیفیت 

  بوده و نقش اساسی در آن دارد.اجراآت  مثمریت

 

 

 

 

حاظ کمیت، کیفیت و زمان مناسب را میتوان با منابع کمتر از از ل، و آیا نتایج مشابه را شدهاستفاده  به حد اعظمی منابع از آیا  

 ؟نمودبه دست آورد.  به عبارت دیگر، آیا میتوان بیشترین استفاده را از منابع موجود  منابع استفاده شده

:مؤثریت

رسیدن به اهداف و به 
دست آوردن نتایج 

مطلوب و متوقعه 

: مفیدیت

به حد اکثر رساندن 
/  محصول از منابع موجود

استفاده اعظمی از منابع 
موجود 

:اقتصادیت

بدست آوردن منابع مطلوب 
به بهترین قیمت
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به  ؟ساخته است برآوردهکه اداره آنرا مشخص نموده اهداف و مقاصد معینه را  یا اجراآت صورت گرفته آیا محصول بدست آمده 

چگونه است، و چقدر در نیل به اهداف برنامه، پروژه، و عملیات میتواند مؤثر  اداره، برنامه یا پروژه اجراآت نتیجه عبارت دیگر،

 باشد. 

 .تمرکز دارد یکی و یا هرسه اصول اقتصادیت، مثمریت، و مؤثریت تفتیش عملکرد باالی 

 .رسیدن به اقتصادیت، مثمریت و مؤثریت بهو مؤثریت آنها در نیل  های کاری ل داخلی، سیستموکنترسیستم   

تهیه و تدارکات،  سیستم مدیریت اقتصادیت، مثمریت و مؤثریت، با مرور یک موضوع خاص. بعنوان مثال، سیستم منابع بشری، 

 و سیستم ارائه خدمات.  سیستم مدیریت قرار دادها، تطبیق یک پروژه و یا برنامه، تطبیق یک پالیسی و چهارچوب قانونی

 

 

میکند؟ کار  چهبا نتایج تفتیش عملکرد معموال مفتش کل  

 

 
 رهبری اداره تحت  با آن نتایج تفتیش عملکرد ، قبل از نهایی شدن

 .رددگه و پاسخ آنها شریک میگابرای دریافت دید تفتیش

 

تفتیش نتایج  

 

  

 عالی محترم مقام انه به گتفتیش عملکرد بصورت جدا های گزارش

صالحات اتا اداره تفتیش شده را مکلف به  رددگارایه می ءریاست الوزرا

 در اجراآت و تطبیق سفارشات نتایج گزارش نماید.

  همچنان به منظور تطبیق و تحقق سفارش های تفتیش یک نقل از

گزارش تفتیش عملکرد به نهاد تفتیش شده نیز ارسال می گردد نهاد 

تفتیش شده مکلف می باشد تا سفارش های تفتیش را تطبیق و به اداره 

 عالی تفتیش اطمینان دهد. 

 

گزارش تفتیش 

 عملکرد
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 ن از اهمیت باالی برخوردار است؟ آ گزارشچرا تفتیش عملکرد و 

  

 ءتا تفتیش عملکرد را اجرا سازدرا ملزم میمفتش کُل  ،اداره عالی تفتیش قانون

 ارائه نماید.مقامات ذیصالح و گزارش آنرا به 

عبارت  ،تفتیش تصریح گردیده اداره عالی که در قانون ردلکعم هدف تفتیش

اقتصادیت، از رعایت اصول  ،مستقالنه، هدفمند و قابل باور اطمینان از حصول

در اجراآت، برنامه ها، پروژه ها و فعالیتهای نهادهای دولتی دیت یثریت و مفؤم

 .میباشد

شفافیت،  مفیدیت، همچنان  و برای بهبود اقتصادیت، مؤثریت عملکرد تفتیش

سفارشات  دولت اجراآتپاسخگویی، و افزایش اعتماد عمومی روی برنامه ها و 

 نماید. میارائه مشخص  و پیشنهادات

     

 

 

 

 گزارش تفتیش عملکرد

 سیستم آبرسانی شهر کابل و چگونگی جمع آوری عواید آن شرکت 

  موضوعات و مسایل در تفتیش ما تحت پوشش قرار گرفت؟کدام  

 ءاجرا 1400مالی سال  درتوسط اداره عالی تفتیش  شرکتسیستم آبرسانی شهر کابل و چگونگی جمع آوری عواید آن  ش عملکردیتفت

 است. گردید

( 20) رو خدمات فاضالب، عمالً د یصح یدنیهر شهروند به آب آشام یدسترس دگاه؛یافغانستان با د یشهر ونیزاسیشرکت آبرسانی و کانال

 یدنیو ارائه خدمات آب آشام رهیذخ ه،یاستخراج، تصف.  دینما یحضور داشته و خدمات آبرسانی را ارائه م اتیواحد به شمول مرکز وال

باشد.  یاداره م نیمهم ا یها تیفاضالب از جمله مامور ستمیس جادیا یرو یزیافغانستان و برنامه ر یشهر مهیو ن یشهر تیبه جمع یصح

 :کند یرا دنبال م ریز یاهداف عموم شخوی ساله پنج یژیاداره آبرسانی افغانستان در مطابقت با پالن استرات

 هـ ش؛1400سال  یال صدیف( 45) به( 28)از  نیسطح پوشش خدمات مشترک یصدیبلند بردن ف(  1
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و دو صد  اردیلیم ک( ی1,200,000,000) به مبلغ یافغان ونیلیم ششصدو نزده اعشاریه یک( 619.1از مبلغ ) دیبلند بردن عوا(  2

 هـ ش؛1400سال  یال یافغان ونیلم

 فاضالب در  شش شهر بزرگ افغانستان )کابل، هرات، مزار، کندز، جالل آباد و کندهار(؛ هایستمیس یمطالعات امکان سنج لیتکم(  3

 ی؛مل یارهایطبق مع یصح یدنیآب آشام تیفیبلند بردن ک(  4

 ؛ی( شهر فعل33) ( شهر به شمول38) آبرسانی در ساتیتأس یو نوساز یبازساز(  5

 ؛درصد(  70ی )ال نیمشترک تیبهتر امور خدمات و جذب رضا تیریمد(  6

 

 موارد تحت پوشش تفتیش: 
شهروندان شهر کابل از منابع  یبرا ی و ارایه خدمات آبرسانیآب صح نیمأتچگونگی  ،این تفتیش با هدف بررسی سیستم آبرسانی شهر کابل

کانالیزاسیون پالنگذاری و اجراء گردیده است. تمرکز عمده این تفتیش و چگونگی جمع آوری عواید شرکت آبرسانی و  داریو پا یصح یآب

غاز و کار ساحوی آن آ 7/10/1399ثریت عرضه خدمات توزیع آب و جمع آوری عواید از توزیع آب بوده است. این بررسی به تاریخ ؤباالی م

 تحت پوشش قرار داده است.را سانی و کانالیزاسیون شرکت آبر 1399الی  1396تکمیل گردیده و اجراآت سالهای  30/12/1399 تاریخ به

از ظف بمنظور نیل به اهداف اساسی این تفتیش هیئت مؤ نتیجه بوده و روش که برای این تفتیش در نظر گرفته شده به اساس سیستم و

به اهداف بررسی، جمع آوری  تمام شیوه ها و تکنیک های ضروری و مسلکی بررسی برای جمع آوری و تحلیل معلومات که هیئت را در نیل

 مدارک اثباتی، شواهد مناسب و کافی، نتیجه گیری و ابراز نظر کمک نماید، کار گرفته است.

 جمع آوری معلومات از طریق ذیل صورت گرفته است:

 ؛استعالم -

 ؛چک لیست ها -

 ؛تدویر جلسات -

 ؛مشاهده عینی و فزیکی -

 گرفت؟  قراراستفاده  ردمومعیار تفتیش عملکرد  ابعبعنوان من یچه موارد

  1399قانون اداره عالی تفتیش سال 

 28/1/1397( مورخ 1375ی منتشره جریده رسمی )قانون شرکت های دولت 

  15/11/1398( مورخ 1367تنظیم امور آب منتشره جریده رسمی )قانون 

  20/4/1386رخ ؤ( م924منتشره جریده رسمی ) شهری افغانستاناساسنامه شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون 

 1400الی 1396شهری افغانستان سال  شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون کاستراتیژی 

 1396شهری افغانستان سال  شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون طرزالعمل خدمات مشرکین 

 1390و حسابی شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان سال   طرزالعمل مالی 

 ( م1026تعلیمات نامه محاسبه نقدی و جنسی چاپ )16/12/1390رخ ؤ 

  تفتیش معیارات بین المللی ادارات عالیINTOSAI 2016 
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 چه چیزی را میبینیم و جستجو میکنیم؟

طور کامل و مناسب در هر  ونیزاسیو کانال یشرکت آبرسان دیعوا ایآ .1

 ر؟یخ ایگردد  یم ی)ربعوار( جمع آوریخوان تریم ۀدور

 اراتیشهر کابل مطابق مع یآبرسان استیر یمال یصورتحساب ها ایآ .2

 ر؟یخ ایگردد  یم بیترت یجهان

طلبات  یو مناسب جهت جمع آور یاریمع ۀو پروس زمیکانیم کی ایآ .3

 ر؟یخ ایشهر کابل وجود دارد  یآبرسان استیر

شهر  یآبرسان استیمنقول ر ریمنقول و غ یها ییاستهالکات از دارا ایآ .4

 ر؟یخ ایگردد  یوضع م یاریکابل به صورت مع

شهر کابل وجود دارد  یآبرسان استیدر ر دیمؤثر و مف یمال تیریمد ایآ .5

 ر؟یخ ای

 ر؟یخ ایشود  یشهر کابل انجام م یآبرسان استیر یتیریو مد یمال یو پروسه ها ستمینظارت دوامدار و کارا از س ایآ .6

 ر؟یخ ای ردیگیصورت م یو بهره بردار دهیحفر گرد اراتیمناسب و مطابق مع یچاه ها در جاه ها ایآ .7

 ر؟یخ ایشود  یانجام م یاریهمه شهروندان بطور عادالنه و مطابق اهداف به صورت مع یآب برا عیتوز ایآ .8

 ر؟یخ اینموده است  بیمناسب و جامع ترت کیژیشرکت پالن استرات ایآ .9

 صورت گرفته است یا خیر؟ یتآیا سروی بخاطر ثبت منابع عایدا .10

 یرعواید شرکت گردیده است یا خیر؟ییر کنکشن های عددی به میتری با عث تغیآیا  تغ .11

 یرات رونما گردیده است؟یآیا در پالیسی های مالی تغ .12

 آیا از جمع آوری طلبات پیگیری صورت میگیرد؟ .13

 آیا سطح پوشش خدمات مشترکین افزایش داشته است؟ .14

 یده است یا خیر؟دل سال مالی صرفیه شان را تحویل ننموده است جریمه گرآیا مشترکین که در طو .15

 اقدامات بخاطر ترغیب مشترکین بخاطر پرداخت صرفیه شان صورت گرفته است ؟ آیا کدام .16

 عددی درست عمل می کند؟ ری ویتروش های سنجش قیمت صرفیه مشترکین سیستم بل دهی و سیستم م .17

 ان معین وجود دارد یا خیر؟آیا برای میتر خوانی مشترکین زم .18

 آیا در طلبات سال جاری و ماضی تفکیک صورت میگیرد؟  .19

 آیا طلبات غیرقابل حصول از صورت حسابات مالی کسر میگردد؟  .20

 ریاست آبرسانی بخاطر ملوث شدن آب های زیر زمینی کابل اقدامات انجام داده است یاچطور؟ آیا .21

 رفته است  یاخیر؟آیا بخاطر کاهش ضایعات آب اقدامات صورت گ .22

 سیات آبرسانی در شهر کابل نوسازی و ترمیم گردیده است یاخیر؟أآیا ت .23

 ؟مین آب شهر کابل سنجش و نیازسنجی صورت گرفته است یا خیرأآیا راه های بدیل بخاطر ت .24

 مین آب شهر کابل استفاده میگردد ؟أآیا از منابع پایدار بخاطر ت  .25

 آشامیدنی البراتور های مشحص و معین وجود دارد یاخیر؟آیا برای تست  کیفیت آب های  .26

 ار دارند یاخیر؟تیآیا منابع کافی بخاطر ساخت سیستم آبرسانی شهر کابل در اخ  .27

 یاخیر؟ است گرفته صورت شهرکابل آبرسانی سیستم آیا سرمایه گذاری بخاطر ساخت  .28
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 د یا خیر؟ آیا بخاطر رسیده گی به مشکالت مردم کدام میکانیزم  و جود دار  .29

 یا بخاطر ثبت مشترکین کدام دیتابیس وجود دارد یا خیر؟آ  .30

 

 اسالمی افغانستان جمهوریریاست  محترم مقام و یافته های آن به سفارش هاراپور تفتیش عملکرد بشمول 

 ارائه گردیده است.  1400 سال اسددر ماه 

 

 

 چی را دریافتیم؟ فعلی در تفتیش

 ما در تفتیش عملکرد یافته هایخالصه از 

عواید بابت فروش آب که یکی از اساسی ترین چشمه های عایداتی ریاست آبرسانی  

شهر کابل است به صورت کامل جمع آوری نشده و ساالنه طور متوسط مبلغ 

عواید بابت فروش آب از نزد مشترکین جمع آوری نگردیده  ( افغانی80,970,550)

( افغانی 323,882,202( مبلغ )1399-1396است که در مجموع طی سال های )

عواید بابت فروش آب منجانب ریاست آبرسانی شهر کابل از نزد مشترکین )رهایشی، 

تجارتی و ادارات دولتی( جمع آوری نشده که نشان دهنده ضعف مدیریتی، عدم جمع 

 آوری به موقع صرفیه آب و نبود سیستم و طرزالعمل های مشخص در زمینه می باشد.

 مبلغ یآور هدر شدن و عدم جمع

 استیر دیعوا ی( افغان323,882,202)

سال  یآبرسانی شهر کابل بابت فروش آب  ط

  . 1396-1399یها

( افغانی بابت کرایه 450همه ساله از هر میتر هر مشترک مبلغ )ریاست محترم باید 

شهر کابل میتر جمع آوری نماید. در اثر بررسی مشاهده گردید که ریاست آبرسانی 

( افغانی عواید بابت کرایه میتر را از نزد  11,514,238ساالنه طور متوسط مبلغ )

مشترکین در اثر ضعف مدیریت جمع آوری نکرده و هدر گردیده است که مجموع عواید 

( 46,056,952( مبلغ )1399-1396آوری نشده طی سال های )هدر شده و جمع

 افغانی می گردد. 

 مبلغ یآور شدن و عدم جمع هدر

 هیبابت کرا دیعوا ی( افغان46,056,952)

  .آبرسانی شهر کابل استیر تریم
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ریاست محترم آبرسانی شهر کابل کدام رهنمود، میکانیزم و طرزالعمل جهت جمع 

آوری طلبات ترتیب ننموده بدین اساس ریاست محترم در حال حاضر مبلغ 

)دولتی، رهایشی، و تجارتی( داشته ( افغانی طلبات باالی مشترکین 630,632,047)

و بدلیل ضعف مدیریتی و نبود رهنمود، میکانیزم و طرزالعمل تا الحال قادر به جمع 

آوری طلبات نبوده و طلبات ریاست محترم باگذشت هر سال افزایش نموده و سیر 

 صعودی دارد.

 یو رهنمود جمع آور زمیکانیم بیترت عدم

 استیطلبات ر یطلبات و ضعف در جمع آور

  .آبرسانی شهر کابل

( متر مکعب آب آشامیدنی ریاست 5,482,259در اثر ضایعات همه ساله طور متوسط )

ضایعات تجارتی( ضایع شده  %20ضایعات تخنیکی و  %10آبرسانی شهر کابل در اثر )

که این عمل عالوه بر هدر شدن آب آشامیدنی و تخلیه ذخیره آب های زیر زمینی می 

گردد بلکه باعث عدم دسترسی تعداد زیاد از باشندگان شهر کابل به آب آشامیدنی 

 صحی نیز گردیده است.

 شهر کابل یدنیآب اشام هیرو یشدن ب عیضا

 عاتیدر اثر ضا ملیون افغانی (574) باالتر از

  .یو تجارت یکیتخن

( عالوه براینکه ساالنه 1399-1395ریاست محترم آبرسانی شهر کابل طی سال های )

نماید و این روند باگذشت هر  قرائتمیتر مشترکین را نمی تواند ( % 34طور متوسط )

باشد، بلکه کدام دیتابیس نیز در سطح ریاست وجود ندارد تا سال در حال افزایش می

شده و میتر کدام مشترک باقیمانده تا در  قرائتمشخص سازد که میتر کدام مشترک 

تمامی میتر های  قرائتدورۀ بعدی میتر خوانی آنرا قرائت نمایند. این عمل باعث عدم 

شترکین و عدم جمع آوری عواید شده که در نهایت، باعث  ضایع شدن مبلغ هنگفت م

 پول و دارایی عامه و زیان متداوم ریاست آبرسانی شهر کابل گردیده است.

 نیمشترک یها تریم تمامیقرائت در  ضعف

و  نیابهام در ثبت مشترک لیشهر کابل به دل

 نیمشترک صیجهت تشخ سیتابینبود د

  .آبرسانی شهر کابل استیمنجانب ر

عواید بابت فروش آب داشتن میتر الزامی میباشد که تا فعاًل نیز به تعداد برای افزایش 

شهر کابل نتوانسته که  ( مشترک بدون میتر وجود دارد و ریاست آبرسانی10,090)

تمام مشترکین عددی خویش را به مشترکین میتری عوض نماید. این عملکرد باعث 

ضیاع آب آشامیدنی و عدم سنجش دقیق آب جهت جمع آوری کامل عواید بابت فروش 

 آب می گردد.

به کنکشن  یعدد یکنکشن ها رییتغ عدم

 دیکه باعث هدر شدن عوا یتریم یها

 .آبرسانی شهر کابل استیر

اداری باید کاهش یابد، باالثر بازرسی شرکت، مصارف  ساله( 5) مطابق استراتیژیک پالن

( ملیون افغانی در سال 27.2اسناد مالحظه شد که مصارف معاش و اداری شرکت از )

افزایش یافته است که نشان دهنده  1399( ملیون افغانی در سال 41.8به ) 1395

 .می باشد( فیصد افزایش 53.6)

آبرسانی شهر کابل در  استیر ضعف

 .یادار هیرو یمصارف ب شیاز افزا یریجلوگ

ریاست محترم آبرسانی شهر کابل تا الحال نتوانسته یک بیالنس درست و واقعیبینانه 

( افغانی تحت 1,178,984اسناد مالحظه شد که مبلغ )ترتیب نماید، در اثر بررسی 

 انعکاس داده تا تعادل 1399نام قرطاسیه را طور کاذب در بیالنس اختتامیه سال 

 1400به  1399بیالنس را برقرار سازند، در حالیکه هیچ مبلغ بنام قرطاسیه از سال 

 دوریه نگردیده است.

 ییدارا یافغان( 1,178,984) مبلغ انعکاس

 النسیب بیو ترت هیتحت نام قرطاس یالیخ

محترم آبرسانی  استینادرست منجانب ر

 .شهر کابل
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مطابق استراتیژیک پالن شرکت تمام واحد ها باید با یک دیتابیس جامع دسترسی 

داشته باشند اما دیتابیس که فعالً در ریاست آبرسانی شهر کابل مورد استفاده قرار 

 یآب و همچنان چگونگ عیمصرف و توز قیارائه مقدار دق ،نیبخاطر درج مشترکمیگیرد 

تواند گزارشات و  ینم عالوه براینکهثر نبوده و ؤم نیبه مشترک یسنجش و بلده

ید، بلکه تمام مشترکین ریاست آبرسانی شهر کابل نیز معلومات بموقع را استخراج نما

 در آن درج و ثبت نگردیده است.

ثر و جوابگو، ؤعدم موجودیت سیستم م

جامع و مؤثر  سیتابید بیدر ترت ضعف

ی تایود ارقام ناقص و ثبت نیخدمات مشترک

  آبرسانی کابل. مشترکین

ریاست محترم آبرسانی شهر کابل همه ساله استهالکات را از تمام دارایی ها وضع میکند 

ولی کدام حساب خاص بنام استهالکات ذخیره شده ترتیب ننموده تا استهالکات ذخیره 

شده در آن جمع شده و از آن در ترمیم و تجدید دارایی های متذکره استفاده شود. 

استهالک وضع شده مستقیم از دارایی ها در بیالنس، کسر می گردد و به شکل  بلکه

 ثر دوباره مصرف می گردد.ؤغیر م

 یحساب خاص برا کی بیترت عدم

 استیشده منجانب ر رهیاستهالکات ذخ

و مصرف  محترم آبرسانی شهر کابل

  .ثرؤاستهالکات به شکل غیر م

اینکه کدام میکانیزم و طرزالعمل نظارت ریاست محترم آبرسانی شهر کابل عالوه بر 

ترتیب ننموده بلکه پالن نظارت نیز نداشته و طی سال های گذشته هیچ نوع نظارت از 

 اجراآت مالی، پروسه های جمع آوری عواید و عملکرد ریاست محترم بعمل نیامده است.

طرزالعمل نظارت و  زم،یکانیم بیترت عدم

م از رهنمود و عدم انجام نظارت متداو

 یاتیو عمل یداتیعا یها و پروسه ها ستمیس

 .آبرسانی شهر کابل استیر

مطابق طرزالعمل خدمات مشترکین همه ساله سروی و تحقیق باید صورت میگرفت 

که در عمل تا حال ریاست محترم آبرسانی شهر کابل هیچ تحقیق و سروی را جهت 

 است.تثبیت نیاز مشترکین و بهبود کیفیت آب انجام نداده 

 تیجهت تثب قاتیو تحق یانجام سرو عدم

 تیآب و سطح رضایت خدمات فیک

 .نیمشترک

یافته ها نشان میدهد که اجناس در تحویل خانه موجود بوده ولی با آنهم خریداری 

. در اثر کنترول عینی که از باشدیخالف طرزالعمل تدارکات مصورت گرفته است که 

شهر کابل صورت گرفت مشاهده گردید،  اینکه تحویلخانه ریاست محترم آبرسانی 

تجهیزات و نل های آب در فضای باز نگهداری میگردد که این کار باعث میشود تا میعاد 

قابل استفاده گردد. ضمناً  استفاده اجناس کاهش یافته و دارایی باگذشت زمان، غیر

میت و نوعیت کتاب ثبت دارایی ها نیز به صورت مناسب ترتیب نگردیده تا مقدار، ک

دارایی ها را به صورت کامل و دقیق، تثبیت و تعیین نماید.  مطابق تعلیمات نامه 

محاسبه نقدی قبل از اینکه پول از تحویلدار به شخصی پرداخت گردد طی مراحل 

 قانونی آن باید صورت گیرد که این کار در عمل مورد تطبیق قرار نگرفته است.
بادرنظرداشت موارد فوق میتوان چنین نتیجه گیری نمود که عالوه بر کارهای مثبت 

یک سلسله مشکالت و نواقص جدی در رابطه به سیستم آبرسانی و چگونگی جمع 

( ساله شرکت به شمول 5شرکت وجود داشته است. اهداف اساسی )آوری عواید آن 

( فیصد، بلند بردن عواید از 45( به )28بلند بردن سطح پوشش خدمات مشترکین از )

شامیدنی صحی طبق آ( میلیارد افغانی، بلند بردن کیفیت آب 1.2( ملیون به )619.1)

سیسات آبرسانی و مدیریت بهتر امور خدمات و أمعیارهای ملی، بازسازی و نوسازی ت

بصورت مطلوب تحقق نیافته  1400( فیصد الی سال 70جذب رضایت مشترکین الی )

  است.

 ی، نگهداراجناس بدون ضرورت یاردیخر

 ،خالف نورم و استندرد ها لخانهیاجناس تحو

اجناس در  تیتثب ینبود کتاب مشخص برا

  .یمعتمد نقد یداریو باق لخانهیتحو

 

 

 

 

 

 



11 
 

 

:نتیجه گیری ما  

عملکرد و اجراآت شرکت ثر نسبت به سالهای گذشته، نتایج تفتیش نشان میدهد که ؤباوجود کارهای مثبت و پیشرفت های خوب و م

زسیون در زمینه عرضه خدمات باکیفیت آب به مشترکین، مدیریت بهتر امور خدمات آبرسانی، مدیریت ضایعات تخنیکی یآبرسانی و کانال

و تجارتی آب، جمع آوری درست عواید و صرفیه آب از مشترکین، میتر خوانی به موقع صرفیه آب، ایجاد سیستم منظم و قابل اعتماد 

ثر از چگونگی جمع آوری عواید شرکت ضعیف بوده و نتوانسته ؤرای ثبت مشترکین، ایجاد سیستم قوی کنترولی و مدیریتی و نظارت مب

 ثر مدیریت نمایند. ؤامور مربوطه را بصورت م

افغانی بابت فروش آب و مبلغ  (323,882,202( نتوانسته مبلغ )1399-1396ریاست آبرسانی شهر کابل طی سال های )

گردد، از نزد مشترکین جمع ( افغانی می369,939,154افغانی بابت کرایه میتر مشترکین را که در مجموع مبلغ ) (46,056,952)

 گردد، هدر شده و ضایع( افغانی می92,484,788آوری نماید. بدین اساس یک مبلغ هنگفت دارایی عامه که ساالنه طور اوسط مبلغ )

می گردد. ریاست آبرسانی شهر کابل در نظارت بر بخش های عملیاتی، عوایدی و مالی بسیار ضعیف عمل نموده و عالوه براینکه کدام 

 میکانیزم و رهنمود نظارت ترتیب ننموده بلکه هیچ نوع نظارت نیز بر پروسه های متذکره نداشته است.

مل و جامع ثبت مشترکین وجود نداشته و نیز بخش های مسؤول جمع آوری عواید عالوه بر آن در سطح ریاست محترم کدام دیتابیس کا

د، بلکه معلومات ند و عواید را جمع آوری کنند تمام میترهای مشترکین را در هر ربع و حتی در سال قرائت نماینباوجود اینکه نمیتوان

است و طی سالیان سال، عواید از نگردیده مشترک پرداخت وجود ندارد که کدام مشترک مصرف صرفیه آب را پرداخت نموده و از کدام 

 نزد شان جمع آوری نمیگردد.

ریاست محترم آبرسانی شهر کابل در قسمت کاهش ضایعات تجاری و ضایعات تخنیکی طی سال های گذشته هیچ اقدام ننموده و دارایی 

گردیده و هیچ حساب خاص بنام استهالک نیز ترتیب های شرکت/ریاست مخصوصاً پایپ های آب باگذشت زمان، فرسوده و استهالک 

یا تجدید گردند. ریاست محترم در قسمت جمع آوری طلبات نیز عملکرد بسیار ضعیف دارد و عالوه براینکه  نشده تا از آن طریق ترمیم و

آوری طلبات نیز در سطح شرکت طلبات باالی مشترکین دولتی، رهایشی و تجاری سیر صعودی دارد، بلکه کدام میکانیزم و رهنمود جمع 

 ترتیب نگردیده است.

ریاست محترم آبرسانی شهر کابل طی سال های گذشته نتوانسته یک بیالنس واقعبینانه و درست ترتیب نماید، که در طول سال ها در 

عملکرد باعث شده تا ضرر بوده و دلیل اصلی ضرر، ضعف مدیریت و عدم جمع آوری عواید فروش آب و سایر عواید می باشد که این 

 شرکت/ ریاست آبرسانی کابل در بحران قرار داشته باشد.
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  :سفارشات ما

   

 
  ریاست آبرسانی شهر کابل مکلف است تا در رابطه به

ماه پالن و  6( طی %20(  و تجارتی)%10ضایعات تخنیکی)

برنامه مدون عملی را جهت کاهش ضایع شدن آب و عواید 

به همین شکل جهت کاهش  عملی نماید.شرکت طرح و 

ضایعات تخنیکی در قسمت رفع لیکج پیپ ها که سبب 

ضایعات میگردد تشخیص و  اقدامات عملی نموده و از ضایع 

                          شدن بیشتر آب، جلوگیری بعمل آورند.       

 وضعیت فعلی  ( ماه3در ظرف ) محترم آبرسانی شهر کابل استیر

شرکت را از لحاظ چگونگی مصرف بودجه ارزیابی همه جانبه نماید 

که به اساس آن مصارف  بیرا ترت یمناسب مال و طرح پالن کیو 

حداقل در سطح ثابت  ای ورا کاهش مؤثر  و نااداری غیر ضروری 

. همچنان برای مبذول دارند شتریتوجه ب یینگهدارد و بر صرفه جو

ساب خاص ترتیب نماید تا وجوه ذخیره ذخیره استهالک ح

استهالک درآن جمع گردیده و از آن برای تجدید و ترمیم دارایی 

 های ریاست، مخصوصاً پایپ های آب و رفع لیکج ها، استفاده نماید.

  ریاست آبرسانی باید مطابق طرزالعمل خدمات مشترکین

و ترتیب نماید  سیستم و  پالن منظم برای میترخوانی ایجاد

خوانی تمامی میتر در هر دوره میتر که به اساس آن

جمع آوری  پول خدمات آبقرائت و  شهر کابل مشترکین

یک میکانیزم نماید. به همین شکل برای جمع آوری طلبات 

در چارچوب اسناد تقنینی ترتیب گردد و تمام طلبات 

و های گذشته را از مدیونین ریاست، جمع آوری نموده سال

به اداره عالی تفتیش از صورت جمع آوری طلبات، اطمینان 

 دهد.

 ( افغانی عواید بابت 323,882,202) ریاست محترم باید مبلغ

فروش آب را از تمامی مشترکین که میتر هایشان قرائت نگردیده و 

همچنان  .( ماه جمع آوری نماید3یا باقی مانده اند، در ظرف )

بت کرایه میتر تمامی مشترکین ( افغانی با46,056,952مبلغ)

شهر کابل که کرایه میترهای شان طی سال های گذشته باقی مانده 

ماه جمع آوری ( 3) طی یک پروسه و میکانیزم منظم در ظرف

 نموده و به اداره عالی تفتیش از جمع آوری عواید اطمینان دهد.

 (  یک  6ریاست محترم آبرسانی شهر کابل باید طی )ماه

یه دقیق و ئدیتابیس و سیستم جامع و مناسب جهت احصا

تثبیت تعداد مشترکین ایجاد نماید و از هدر شدن دارایی 

عامه و عدم جمع آوری عواید بابت فروش آب جلوگیری 

 .بعمل آورد

  به  یک سالدر ظرف  محترم آبرسانی شهر کابل استیر

شهر  یعدد نیمشترک یمنظم، تمام زمیکانیم اساس یک

و  دینموده و از هدر شدن عوا لیتبد یتریکابل را به  م

 .بعمل آورد یریآّب جلوگ عاتیضا

 جهت کاهش ضایعات تجارتی  آبرسانی شهر کابلت محترم ریاس

( ماه تمام مشترکین شهر کابل را تثبیت نماید 3الزم است طی )

شامل را و  تمامی مشترکین غیر راجستر، خودسر و الدرک 

سیستم نموده از ضایع و هدر شدن قابل مالحظه آب آشامیدنی 

 جلوگیری به عمل آید.
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  ارزش افزوده ما

  

موارد کیفی موارد پولی

گزارش مستقل، عینی و قابل اعتماد از عملکرد و اجراآت نهادها و 

ارائه اطمینان از فعالیت ها ، عملیات ، پروژه ها ، برنامه ها ، مدیریت 

 بادرنظرداشت اصول اقتصادیت ، کارایی و اثربخشی.و ارائه خدمات 

 

داخلی پروژه و ارائه سفارشات به منظور بهبود ارزیابی سیستم کنترل 

اجراآت پروژه ها در خصوص تطبیق پروژه های عام المنفعه در زمان 

 .معین

 

 ی( افغان323,882,202) مبلغ یآور عدم جمعهدر شدن و 

سال  یآبرسانی شهر کابل بابت فروش آب ط استیر دیعوا

 (1399-1396)یها

 دیعوا ی( افغان46,056,952) مبلغ یجمع آورشدن و عدم  هدر

 .آبرسانی شهر کابل استیر تریم هیبابت کرا

( 574)باالتر از  شهر کابل یدنیآب اشام هیرو یبشدن  عیضا

 .یو تجارت یکیتخن عاتیدر اثر ضا میلیون افغانی

( ساله شرکت به شمول بلند بردن سطح پوشش 5اهداف اساسی )

( فیصد، بلند بردن عواید از 45( به )28خدمات مشترکین از )

( میلیارد افغانی، بلند بردن کیفیت آب 1.2لیون به )م( 619.1)

اشامیدنی صحی طبق معیارهای ملی، بازسازی و نوسازی 

تأسیسات آبرسانی و مدیریت بهتر امور خدمات و جذب رضایت 

بصورت مطلوب  1400( فیصد الی سال 70ترکین الی )مش

 تحقق نیافته است.

تحت نام  یالیخ ییدارا یافغان( 1,178,984) مبلغ انعکاس

محترم  استینادرست منجانب ر النسیب بیو ترت هیقرطاس

 .آبرسانی شهر کابل

طلبات و ضعف در جمع  یو رهنمود جمع آور زمیکانیم بیترت عدم

 .آبرسانی شهر کابل استیطلبات ر یآور

ابهام  لیشهر کابل به دل نیمشترک یها تریم تمامیقرائت در  ضعف

منجانب  نیمشترک صیجهت تشخ سیتابیو نبود د نیدر ثبت مشترک

 .آبرسانی شهر کابل استیر

 سیتابید بیدر ترت ضعفعدم موجودیت سیستم موثر و جوابگو،  

مشترکین  تایارقام و دناقص و ثبت  نیجامع و مؤثر خدمات مشترک

 آبرسانی کابل.

شده منجانب  رهیاستهالکات ذخ یحساب خاص برا کی بیترت عدم

و مصرف استهالکات به شکل غیر  محترم آبرسانی شهر کابل استیر

 مؤثر.

طرزالعمل نظارت و رهنمود و عدم انجام  زم،یکانیم بیترت عدم

 استیر یاتیو عمل یداتیعا یها و پروسه ها ستمینظارت متداوم از س

 .آبرسانی شهر کابل

آب و یت خدمات فیک تیجهت تثب قاتیتحقو  یانجام سرو عدم

 .نیمشترک تیسطح رضا

بابت فروش آب داشتن میتر الزامی میباشد عواید برای افزایش 

( مشترک بدون میتر وجود دارد 10,090که تا فعالً نیز به تعداد )

شهر کابل نتوانسته که تمام مشترکین عددی  و ریاست آبرسانی

خویش را به مشترکین میتری عوض نماید. این عملکرد باعث 

ضیاع آب آشامیدنی و عدم سنجش دقیق آب جهت جمع آوری 

 کامل عواید بابت فروش آب می گردد.

مصارف  شیاز افزا یریآبرسانی شهر کابل در جلوگ استیر ضعف

 .یادار هیرو یب

ارائه گزارش های تفتیش عملکرد برای نظارت به مقام محترم 

ریاست الوزراء بمنظور اصالحات امور و تطبیق سفارشهای تفتیش 

تفتیش برای  .درنهادهای دولتی و در دسترس قراردادن گزارش

 .شهروندان
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 شهروندانبرای  تفتیشگزارش 

 آوری عواید آن شرکت(سیستم آبرسانی شهر کابل و چگونگی جمع ) گزارش تفتیش عملکرد 

 

 

 

 ما متعهد به شفافیت و حسابدهی هستیم


