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   انگزارش تفتیش برای شهروند

      

مؤثریت اجراآت ترافیک کابل در رابطه به توزیع جواز سیر، چگونگی ) تفتیش عملکرد گزارش 

                                            جواز را نندگی و جریمه های ترافیکی(

 

 

 !میدانیدشما 

 ویس 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 بر

 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، اداراتنهاد های دولتی،  آیا 

 ؟ت عمل و فعالیت میکنندمفیدیاقتصادیت، مثمریت، و 

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

 ؟زمینه وجود دارد مشکالت درکدام و 

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

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

 ؟بهبود بخشد

  

 

 ؟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 
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-مینماید تفتیش و ارزیابیموارد ذیل را  ینعملکرد، مفتش در تفتیش   

در و تاچه اندازه یا مرجع مربوطه چگونه  و تفتیشتحت  اداره  

 ثر گرددأمت کیفیت محصول اینکه کاهش هزینه های منابع بدون

منابع  آیاکه ارزیابی میکند  عملکرد تفتیش همچنان، .بودهموفق 

 آیا، قابل دسترس بودهدر وقت مقتضی و مناسب  مورد ضرورت

 منابعکیفیت مناسب بوده چون کمیت و کیفیت منابع از لحاظ 

بوده و نقش اساسی در اجراآت  مثمریت دریکی از شاخص ها مهم 

  آن دارد.

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

 ؟نمودمیتوان بیشترین استفاده را از منابع موجود  آیابه دست آورد.  به عبارت دیگر،  منابع استفاده شده

به  ؟ته استساخ برآوردهکه اداره آنرا مشخص نموده اهداف و مقاصد معینه را  یا اجراآت صورت گرفته محصول بدست آمده آیا 

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.  قانونیسیستم مدیریت قرار دادها، تطبیق یک پروژه و یا برنامه، تطبیق یک پالیسی و چهارچوب 

 

:موثریت

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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میکند؟ کار با نتایج تفتیش عملکرد معموال چه 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 ریاست  مقامانه به گتفتیش عملکرد بصورت جدا های گزارش

صالحات در اجراآت اتا اداره تفتیش شده را مکلف به  رددگارایه می ءالوزرا

 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 

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

 عالی تفتیش اطمینان دهد. 

 

گزارش تفتیش 

 عملکرد

 

 

 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

  و مفیدیت و همچنان  اقتصادیت، مؤثریتبرای بهبود  عملکرد تفتیش

 دولت اجراآتشفافیت، پاسخگویی، و افزایش اعتماد عمومی روی برنامه ها و 

 نماید. میارائه مشخص  سفارشات و پیشنهادات
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 گزارش تفتیش عملکرد 

ترافیک کابل در رابطه به توزیع جواز سیر، جواز را نندگی و جریمه های  ریاست چگونگی مؤثریت اجراآت) 

  ترافیکی(

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

توسط اداره عالی چگونگی مؤثریت اجراآت ترافیک کابل در رابطه به توزیع جواز سیر، جواز را نندگی و جریمه های ترافیکی ش عملکردیتفت

 است. گردید اجراء  1400 سال درتفتیش 

 ارزیابی مؤثریت اجراآت ترافیک کابل در رابطه به :

 چگونگی توزیع جواز سیر. .1

 توزیع جواز رانندگی. .2

 جمع آوری جریمه های ترافیکی. .3

بنابر مشکالت و چالش های که در قسمت صدور جواز سیر، جواز راننده گی و جریمه های ترافیکی موجود می باشد و هموطنان ما در قسمت 

عرضه خدمات ریاست پولیس ترافیک کابل شاکی اند، فعالیت های مربوط به جواز سیر، جواز راننده گی و جریمه های ترافیکی در ریاست و 

( مؤرخ 0335/2484مقام اداره عالی تفتیش و صالحیت نامه شماره ) 23/9/1399( مؤرخ 1248ابل بتأسی از حکم شماره )مدیریت ترافیک ک

 با درنظر داشت مؤثریت  اجراآت مورد تفتیش قرار گرفته است.  6/10/1399

 

 موارد تحت پوشش تفتیش: 

این تفتیش مؤثریت اجراآت ریاست و مدیریت ترافیک کابل را تحت پوشش قرار داده و تمرکز آن بیشتر روی توزیع جوازسیر، جواز رانندگی و 

میباشد.  هیئت مؤظف به منظور تحقق اهداف فوق الذکر از تمام شیوه  1399و  1398جمع آوری جرایم ترافیکی در روی جاده طی سال های 

ای ضروری و مسلکی بررسی برای جمع آوری و تحلیل معلومات که هیئت را در نیل به اهداف بررسی، جمع آوری مدارک اثباتی، ها و تکنیک ه

 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 -

 لساتتدویر ج -

 مشاهده عینی و فزیکی -

 گرفت؟  قراراستفاده  ردمومعیار تفتیش عملکرد  ابعبعنوان من یچه موارد

 تفتیش عملکرد بخش ریاست ع پولیس ترافیک و مدیریت ترافیک کابل با درنظرداشت معیارات ذیل درنظر گرفته شده است:

 قانون ترافیک جاده؛ 

 مقرره جواز سیر وسایط نقلیه؛ 

 رانندگی؛ مقرره جواز 

 مقرره سیر و حرکت؛ 

 تفتیش معیارات بین المللی بهترین شیوه های مدیریت؛ طرح ساده سازی که از طرف کابینه محترم تصویب گردیده؛ (ISSAI.) 
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 چه چیزی را میبینیم و جستجو میکنیم؟

 ر؟یاخی گرددیم قیبه گونه مؤثر تطب ریجواز س دیو تمد عیروند توز آیا .1

 یشهر کیتراف ستمیمثبت در س راتیتاث یکیتراف میوضع جرا آیا .2

 ر؟یاخی دهیگرد یجمع آور اراتیآن طبق مع دیبوجود آورده و عوا

برده شده و موثر  شیها به پ اریطبق مع  یجواز رانندگ عیروند توز آیا .3

 باشد؟  یم

منظم و  ستمیس کی ریجواز س دیو تمد عیآیا در رابطه به ثبت توز .4

  ر؟یاخیو جود دارد  نیانال

جواز  دیو تمد عیمراحل توز یدر رابطه به پروسه و ط یده یآیا اگاه .5

 مردم صورت گرفته ؟ یبرا ریس

سهولت  نیمراجع یبرا ریجواز س دیو تمد ریآیا به منظور اخذ جواز س .6

 ر؟یاخینظر گرفته شده  در رهیوغ یمحل انتظار، چوک لیها از قب

  ده؟یگرد یموجود و عمل ریجواز س دیو تمد عیآیا کنترول و نظارت در رابطه به توز .7

  ر؟یاخی ردیگیصورت م یاریو درج مشخصات عراده جات به صورت درست و مع یکیتخن نهیآیا معا .8

 ر؟یاخیموارد بوجود آمده  رهیو غ تی، رنگ نوع یبه تکس یبه دمترک، شخص یالر یلیمانند: تبد راتییها تغ ریآیا درتعداد جواز س .9

 موجود بوده؟ ریجواز س کی عیتوز یشده و چه زمان مشخص برا عیتوز ریگمرک جواز س ستیآیا طبق ل .10

 ر؟یاخی گرددیبه صورت درست انجام م  طیو سا نیمراحل تضم یآیا پروسه ط .11

 ر؟یخ ایموجود است  یوکنترول یپروسه منظم نظارت کی یکیتراف میو ضع جرا یکابل برا کیآیا در سطح تراف .12

 ر؟یاخیشده   قیو تطب بیبه صورت درست ترت  میجامع غرض و ضع جرا اراتیکابل مع کیآیا در تراف .13

 ر؟یاخیدرست آن صورت گرفته  وهیبه ش اراتیمطابق مع ناتییو تع یلیآیا سطح تحص .14

 مطلوب آن چه بوده ؟ جهیو نت اراتیکدام مع یآن رو میجرا ده،یکه به شهرک انتقال گرد طیو سا .15

 معلومات آن چگونه بوده ؟ یجمع آور ستمیو ضع و س اراتیکدام مع یحادثات رو میجرا .16

 ؟ دهیانجام گرد تیااشک یدگیرس یت براآعرصه چه اجرا نیو درا ریاخیموجود بوده  تیااصندوق شک کیتراف استیآیا در ر .17

 ر؟یاخی باشدیم قیقابل تطب جوابگو و در ساحه عمالً د،یامروز تجد طیموجوده مطابق به شرا اراتیآیا مع .18

 ؟ ریخ ایشده  یسپر انیتوسط متقاض یوریدر یآیا کورس ها .19

 ؟ ریخ اینموده است  یرا سپر کیومتریپروسه ب یجواز رانندگ یآیا متقاض .20

 بوده؟ یاخذ جواز رانندگ طیواجد شرا یآیا متقاض .21

 نموده ؟ یرا موفقانه سپر یو نظر یامتحان عمل یآیا متقاض .22

 صورت گرفته ؟ دیو تمد عیشده توز نییدر زمان تع  یآیا جواز رانندگ .23
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در ماه الوزراء امارت اسالمی افغانستان ریاست  مقام محترم و یافته های آن به سفارش هاراپور تفتیش عملکرد بشمول 

 ارائه گردیده است.  1401 سال حمل

 

 چی را دریافتیم؟ فعلی در تفتیش

 ما در تفتیش عملکرد یافته هایخالصه از 

معاینات تخنیکی وسایط به شکل معیاری و مطابق  تمام مشخصات عراده جات به صورت 

درست انجام نمی گردد، پرسونل مسلکی، محل مناسب، سیستم نوبتی، ثبت وسایط و ورکشاپ 

جهت چک و معاینه تخنیکی وسایط به گونه معیاری موجود نبوده که چنین وضعیت به 

 ی و فساد اداری را مهیا نموده است.اشخاص غیر مسؤول زمینه کمیشن کار

عدم معاینات تخنیکی وسایط به گونه 

معیاری در جریان توزیع و تمدید جواز 

سیر، نبود افراد مسلکی، محل مناسب 

  .و ورکشاپ تخنیکی چک وسایط

به بمالحظه رسید که تضمین ده ها جواز سیر توسط یک شخص دریک روز مشخص صورت 

( پلیت توزیع 2730بررسی یازده جلد کتاب ثبت جواز سیر، تعداد )گرفته است. نظر به 

( پلیت را به گونه متکرر تضمین نموده اند 924( تن مشخص از )23گردیده است که تعداد )

( از مجموع جواز سیر های توزیع شده، توسط افراد و اشخاص مشخص و حلقه خاص 34٪که )

 به نظر نمی رسد.    تضمین گردیده که روند تضمین جواز سیر شفاف

عدم شفافیت در روند تضمین جواز 

سیر و تضمین ده ها اسناد جواز سیر 

وسایط توسط یک تعداد افراد 

  .مشخص

به اساس طرح ساده سازی که از جانب کابینه جمهوری اسالمی افغانستان منظور و تأیید 

گردیده است، حد اقل اسناد جواز سیر در بخش جدید و تمدید باید طی سه یوم تکمیل و 

طی مراحل گردد. ولی به مالحظه رسید که اسناد جواز سیر مراجعین به تأخیر قابل مالحظه 

ت گرفته است و مراجعین به مشکالت جدی مواجه و بی موجب ( روز صور25حد اوسط )

سرگردان می گردند که چنین وضعیت  شفافیت پروسه طی مراحل جواز سیر را تحت پرسش 

 قرار داده است.  

تأخیر در توزیع و تمدید جواز سیر 

وسایط که سبب سرگردانی مراجعین 

  .و عدم شفافیت پروسه گردیده است
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ید بدون در نظر داشت اصل تسلسل توزیع گردیده است، مسؤولین توزیع پلیت های جد

، VIPترافیک به اساس شماره های مسلسل در توزیع پلیت ها اقدام ننموده اند و پلیت های 

Golden  قبل از قبل بدون تسلسل شماره توزیع شده، عالوه بر آن پلیت های توزیع شدهء

( در سیستم جرمن هایتیک ثبت نگردیده که نشان دهندهء عدم شفافیت در توزیع 39شماره )

 پلیت ها و احتمال موجودیت فساد سیستماتیک را نشان می دهد.  

توزیع پلیت وسایط بدون در نظر 

زیع پلیت های داشت اصل تسلسل، تو

( و عدم ثبت پلیت های 39شماره )

( در سیستم جرمن 39شماره )

  .هایتیک

به نسبت عدم آگاهی دهی درست و متداوم از جانب ریاست ترافیک، دارندگان وسایط از 

چگونگی طی مراحل جواز سیر جدید و تجدید اگاهی ندارند و در دهلیز ها نسبت عدم واضح 

توزیع جوازسیر و دیگر سایر اسناد سرگردان می باشند، نبود آگاهی بودن پروسه های کاری 

عامه در مورد طی مراحل جواز سیر و جواز رانندگی و نبود سهولت ها از قبیل محل مناسب 

  برای مراجعین از جمله مشکالت می باشد که در ریاست ترافیک شناسائی گردیده است.

عدم واضح بودن پروسه های کاری 

یک و نبود سهولت ها از ریاست تراف

  .قبیل محل مناسب برای مراجعین

در ریاست و مدیریت ترافیک کابل اطالعات و ارقام پیرامون آن تعداد وسایط که در شهر 

گشت و گذار دارند و اسناد جواز سیر آنها تمدید نگردیده است، اطالعات در دسترس نیست 

 باشد، موجود نمی باشد.  و سیستم که نشان دهنده تفکیک وسایط بدون تمدید

عدم موجودیت اطالعات و ارقام نزد 

ریاست و مدیریت ترافیک در مورد 

جواز سیر های که تاریخ اعتبار آن 

 ختم گردیده ولی تمدید نگردیده 

به مالحظه رسید که سیستم الکترونیکی جرمن آیتیک از مؤثریت الزم برخوردار نمی باشد، 

( جدول مشخصات وسایط که از گمرک مواصلت نموده 5در جریان بررسی، هئیت از تعداد )

( واسطه انجن و شاسی نمبر 17بود، طور قیدی بررسی نمود، به مالحظه رسید که تعداد )

ی در سیستم ثبت گردیده است و سیستم قادر به تفکیک چنین های تکراری و حتی کیفیت

موارد نمی باشد، از چنین وضعیت معلوم می گردد که احتمال فساد در این بخش موجود می 

باشد.  عالوه بر آن برای دارندگان وسایط هیچ نوع سهولت ایجاد ننموده، صرف اسناد ثبت می 

وسایط ثبت سیستم نمی گردد و در قسمت  گردد کدام مؤثریت دیگر ندارد، اسناد تجدید

 تجدید اسناد طبق معمول اجراآت از طریق دفاتر صورت می گیرد.  

ثبت انجن و شاسی نمبر تکراری و 

حتی کیفیتی در سیستم جرمن 

هایتیک و عدم مؤثریت سیستم 

  .الکترونیکی متذکره

به مالحظه رسید که انتقال وسایط متصرفین از روی جاده بدون با درنظرداشت انجام جرایم 

سنگین، به گونه غیر قانونی انتقال می گردد و وسایط انتقال داده شده در توقفگاه پولیس 

ترافیک مصؤنیت ندارد، چون به اساس گزارشات واصله  ریاست عمومی ترافیک و مدیریت 

( عراده وسایط از شهرک سرقت گردیده و برخی از پرزه جات 107عداد )عمومی ترافیک به ت

 وسایط نیز دستبرد  و تخریب گردیده است.  

انتقال وسایط از روی جاده به توقف 

گاه پولیس ترافیک در تضاد با اسناد 

تقنینی و عدم مصؤنیت وسایط انتقال 

  .شده در شهرک ترافیک

با پیچیدگی وضعیت ترافیکی و نیاز جامعه فعلی نمیباشد،  اسناد تقنینی مربوطه در کل سازگار

 بدینسو تجدید نگردیده است. 1360قوانین و مقرارت ترافیکی از سال 
قوانین و مقررات ترافیک با مقتضیات 

   روز تجدید و بروز نگردیده است.

نمیگردد و نیز تعدادی حادثات ترافیکی به منظور احصائیه گیری با تفکیک انواع آن به صورت درست ثبت 

 از حادثات صورت گرفته، جریمه نشده اند و حادثات ترافیکی منبع اساسی فساد می باشد.
حادثات و جرایم ترافیکی به گونه 

  .دقیق احصائیه گیری نمی گردد

به مالحظه رسید که صدور جواز رانندگی برای متقاضیان قبل از تحویلی پول و به تأخیر حد  

اقل پانزده یوم و در بعضی حاالت طی یک روز صورت گرفته است، به نسبت تأخیر قابل 

 مالحظه و طی مراحل اسناد در یک روز پروسه شفاف به نظر نمی رسد.  

صدور جواز رانندگی قبل از تحویلی  

( روز و 15پول و به تأخیرحد اوسط )

  .امکان عدم شفافیت در پروسه
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به مالحظه رسید که پلیت وسایط متخلفین در روی جاده به اساس هدایت ریاست ترافیک 

کابل جمع آوری و به مرکز ریاست ترافیک کابل انتقال می گردد و بیشتر از نورم تعیین شده 

( افغانی خالف قوانین و مقررات نافذه قرار می 2000به شکل خود سر تحت جریمه  مبلغ )

تخلفین باید در روی جاده مطابق به مقرره تحت جریمه قرار گیرند و پلیت گیرند، در حالیکه م

وسایط نباید جمع آوری و به مرکز انتقال داده شود و ریاست ترافیک کابل حق ندارد بیشتر 

 از نورم تعیین شده، باالی متخلفین جرایم وضع نماید. 

جمع آوری پلیت وسایط متصرفین از 

 روی جاده و وضع جرایم توسط

مسؤولین با صالحیت ریاست ترافیک 

  .بدون با در نظرداشت صبغهء قانونی

به مالحظه رسید که توزیع جواز رانندگی بدون اشتراک در کورس رانندگی و اخذ امتحان 

نظری و عملی صورت گرفته است و جواز رانندگی بدون در نظر داشت معاینات صحی و 

معیاری از قبیل امراض عقلی و عصبی توزیع می گردد. عالوه برآن یافته های تفتیش نشان 

تن از متقاضیان بدون طی مراحل پروسه بایومتریک جواز  (11035می هد که به تعداد )

 رانندگی اخذ نموده اند.  

نبود اسناد در مورد پروسه امتحان 

آموزشی جواز رانندگی، انجام معاینات 

صحی و پروسه بایومتریک متقاضیان 

   .جواز رانندگی به گونه غیر معیاری

نظارت که بتواند از اجراآت در بخش های اداره ترافیک در مربوطات خویش سیستم کنترول و 

، وضع جریمه ترافیکی و توزیع جواز رانندگی اطمینان کیفیت حاصل نماید، وجود جواز سیر

ندارد و فعالیت های مربوطه در خالء کنترولی صورت میگیرد. مردم عامه در صورت شاکی 

مع شکایات در این بودن از اجراآت اداره ترافیک نسبت نبود مرجع و آدرس مشخص برای س

اداره نمیتوانند شکایات خویش را ثبت نمایند و نیز اداره متذکره برای بررسی شکایات آنان 

 طرزالعمل و شیوه مشخص بدسترس ندارد.  

نبود یک سیستم منظم کنترولی و  

نظارتی از فعالیت های اداره ترافیک و 

عدم موجودیت مرجع )شعبه(و آدرس 

سمع )صندوق شکایات( برای 

  .شکایات
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:نتیجه گیری ما  

، جواز رانندگی و وضع آنچه دریافتیم اینست که ریاست محترم ع ترافیک و  مدیریت ترافیک کابل  نتوانسته اند اجراآت در بخش های جوازسیر

جریمه ترافیکی را با درنظرداشت قوانین، مقررات و طرح ساده سازی به صورت مؤثر و شفاف تطبیق نمایند. سند جواز سیر به گونه غیر شفاف 

ده سازی برای توزیع و متناقض با برخی از موارد تقنینی که در مقرره جواز سیر تذکر یافته، توزیع گردیده. میعاد و معیار های که در طرح سا

ه یک جواز سیر مشخص شده به صورت کلی با تفاوت زمانی زیاد رعایت و تطبیق نگردیده. در توزیع جواز رانندگی موارد بنظر رسید که نشاندهند

بد ولی از اینکه جریمه ترافیکی یک وسیله میباشد تا نظم بر روی جاده عامه تحقق یاعدم شفافیت و غیر اصولی بودن طی مراحل اسناد بوده، 

 جریمه ترافیکی بدون در نظرداشت معیارات وضع گردیده، مؤثریت نداشته. باید خاطرنشان ساخت که سیستم کنترولی و نظارتی در اداره ترافیک

وق دهد. ضعف ضعیف میباشد و نتواسته اجراآت مغایر با اسناد تقنینی و معیارات وضع شده را کشف و عملکرد این اداره را در مسیر مؤثریت س

عدم رضایت و سرگردانی مردم و عدم تحصیل عواید دولت به گونه  کنترولی و مدیریتی در این اداره باعث اجرای امورات به گونه غیر اصولی،

 شفاف گردیده است.  

ه از فعالیت های عمده با ذکر نکات فوق این هیئت چگونگی فعالیت های مربوط به بخش جواز سیر، جواز رانندگی و وضع جریمه ترافیکی ک

اداره ترافیک میباشد در روشنایی معیارات تفتیش عملکرد غیر مؤثر میداند و از دید مسلکی این هیئت خالء ها و ضعف های زیادی به نسبت 

ک گردیده عدم موجودیت سیستم الکترونیکی جامع، ضعف در تعهد و مدیریت مسؤولین، باعث عدم شفافیت در امورات ریاست و مدیریت ترافی

، و نیاز مبرم احساس می گردد تا در وضعیت موجود تغییرات گسترده بوجود آید و تمامی فعالیت های اداره ترافیک به گونه الکترونیکی تنظیم

 قوانین تعدیل و از سیستم فعلی کالسیک رهایی یابد. 

 

 :سفارشات ما
  اداره محترم ترافیک، وضعیت فعلی را با یک دید استراتیژیک

مورد مطالعه قرارداده و نیازهای مبرم به طور معیاری در قوانین 

 و مقررات گنجانیده شود.

  ارزیابی و تحلیل که بر روش های حقوقی استوار باشد از قوانین

و مقررات صورت گیرد و خالء ها و پیچیدگی های اسناد تقنینی  

 مربوطه را شناسایی و رفع نماید.

 رد قانونی تشخیص و جلوگیری فرصت های سوء استفاده از موا

 گردد. 

  تنظیم مؤثر ترافیکی از معیارات جامع که برای هم شهریان

 خدمات عالی را فراهم سازد، اقدام و تطبیق نمایند.

 

  فورم معاینات تخنیکی انالین و سیستماتیک خانه پری گردد

و صرف بخاطر تطبیق به محل مراجعه گردد، بهتر خواهد بود 

برای معاینه تخنیکی وسایط مشخص تا محالت مناسب 

 گردد؛

  ورکشاپ های مجهز بمنظور کاهش آلودگی هوا، چک و

 معاینه وسایط به صورت معیاری ایجاد گردد،

  در معاینه تخنیکی وسایط دودزا که آب و هوا را ملوث میسازد

 تشخیص و مسترد گردد؛

 پرسونل کافی مسلکی برای معاینه تخنیکی استخدام گردد؛ 

 یت های اشخاص غیر مسؤول کمیشنکاران توسط جلو فعال

 مؤظفین  مربوطه گرفته شود؛

   سیستم نوبتی الکترونیکی و ثبت وسایط بمنظور شفافیت و

 تنظیم نوبت وار در مرحله معاینه تخنیکی ایجاد گردد.

  ترافیک مجدداً تعریف و به عنوان اداره ریاست ع پولیس ماهیت

 گردد. خدماتی، نه اداره عوایدی شناسایی

    کنترول داخلی به شکل منظم از وضع جریمه ترافیکی نظارت

 نماید.

    جریمه ترافیکی طبق مقرره سیر و حرکت برای همه انواع

 تخلفات ترافیکی طبع و وضع گردد.

  تذکره الکترونیکی و یا پاسپورت منحیث سند تضمین شمرده

شود آنهم در صورتیکه خود شخص حاضر و از اخذ نشان 

 انگشت موصوف اطمینان حاصل شود.

  ریاست محترم ترافیک در مورد اشخاص و افراد که ده ها جواز

سیر را تضمین نموده اند، اقدام عملی و عاجل روی دست گیرد 

 موضوع میکانیزم عملی را ایجاد نماید.  و پیرامون 
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    وضع جریمه نقدی بر روحیه رانندگان و نظم جاده تأثیر گذار

 گردد.بوده و ضمناً جریمه  تأدیبی مؤثر تر دیگر نیز وضع 

 

  جلو کمیشنکاران که بیرون از اداره ترافیک به شکل غیر قانونی

برای متقاضیان تضمین اجراء مینمایند توسط ارگان های 

 کشفی و اداره ترافیک گرفته شود.

  ،به منظور ایجاد شفافیت و حسابدهی در بخش حادثات ترافیکی

ایجاب می نماید تا تمامی امور حادثات ترافیکی به گونه 

الکترونیکی تنظیم و سیستم سازی گردد تا تمامی حادثات 

ترافیکی به گونه دقیق ثبت و احصائیه گیری و تثبیت خساره 

های حادثات گردد. کنترول و نظارت همه جانبه باالی فعالیت 

ترافیکی در نظر گرفته شود. جریمه نقدی برای تعداد حادثات 

که ایجاب تعقیب عدلی را نمی نماید طبقه بندی و به هر بخش 

آن حد اکثر جریمه وضع گردد. در بست های کمبود جهت 

تشخیص و بررسی حادثات ترافیکی پرسونل مسلکی و متعهد 

 استخدام گردد. 

حادثه که از جریمه باز مانده مطابق مقرره جریمه از  102تعداد        

مسؤولین نوکریواالن آن حادثات تحصیل و مورد توصیه جدی  

افغانی بابت جریمه های ( 30,500)قرار گیرد همچنان مبلغ 

 باقیمانده تحویل بانک گردد.

 دفاتر و دیتابیس جامع ثبت حادثات ایجاد و تمام اسناد به شکل 

 منظم آرشیف گردد. 

  پارچه های جریمه ترافیکی به شکل الکترونیکی باالی متخلفین

 وضع گردد.

  تمام حادثات خسارات مالی کوچک توسط حوزات مربوطه در

فورم معینه احصائیه گیری ثبت و بعد از وضع جریمه  به آمربت 

 حادثات رسماً خبر داده شود. 

  تجدید جواز سیر ایجاد سیستم الکترونکی جداگانه برای ثبت

و یا هم در سیستم ثبت جواز سیر جدید به شکل دامنه تجدید 

آن   نیز اضافه گردد و سیستم واحد الکترونیکی غرض پیشبرد 

در قسمت ظرفیت سازی  ،امورات جواز سیر فعال گردد

کارمندان رسمی اداره ترافیک اقدام عملی روی دست گرفته 

ونیکی توسط کارمندان رسمی تمام فعالیت های الکترکه شود 

به پیش برده شود تا ریاست ترافیک به خود کفایی سوق داده 

 شود. 

    فایلینگ شعبات جواز سیر به شکل معیاری ترتیب و تنظیم

 گردد.

   .هماهنگی الزم بین شعبات مربوطه ایجاد گردد 

    در اجرای جواز سیر در زمان معین که سه روز می باشد، به

شکل جدی کار صورت گیرد تا مراجعین بیشتر ازین سرگردان 

 و ناراضی نگردند.  

  به سطح ریاست مدیریت تفتیش داخلی ایجاد گردد تا کنترول

داخلی بر فعالیت های بخش جواز رانندگی به شکل درست آن 

 صورت گیرد.

  برای توزیع جواز رانندگی در نظر گرفته شود.زمان مشخص 

 .جلو کمیشنکاران در بخش جواز رانندگی گرفته شود 

  سیستم الکترونیکی منظم و پاسخگو برای ثبت جواز رانندگی

 ایجاد گردد.

  برای تعیین زمان توزیع جواز رانندگی جدید و تجدید به شکل

 سیستماتیک به اساس طرزالعمل مشخص تنظیم گردد.

 متقاضیان جواز رانندگی، طور یکسان اجراآت قانونی نموده  برای

 و از اجراآت دوگانه در مورد جداً خودداری نمایند.

  .قبل از تحویلی پول به هیچ وجه جواز رانندگی توزیع نگردد 

  تأسیس و ایجاد سیستم الکترونیکی واحد در بخش های جواز

سیر، جواز رانندگی و جریمه های ترافیکی یک امر خیلی مهم 

ی گردد تا استفاده جوئی ها و و ضروری می باشد و باعث م

فساد اداری کاهش و کنترول گردد و در توزیع پلیت ها به 

گونه مسلسل اقدام بعمل میآید. تا زمانیکه سیستم الکترونیکی 

ایجاد می گردد، ریاست ترافیک مکلف است تا در توزیع پلیت 

ها به گونه مسلسل اقدام نماید و از توزیع غیر مسلسل پلیت 

 جدی کنترول و نظارت بعمل آورد.  ها به گونه

 ( شفاف به نظر نمی 39از اینکه روند توزیع پلیت های شماره )

رسد، جهت بررسی بیشتر قضیه، ایجاب می نماید تا هیئت 

مختلط به شمول ارگانهای امنیتی توظیف و موضوع توزیع 

(  را به طور همه جانبه مورد بررسی 39پلیت های شماره )

 قرار دهد. 
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  اشخاص و افراد که جواز رانندگی را بدون درنظرداشت طی

ده، مورد )قبل از تحویل و همزمان(  اجراء نمو مراحل قانونی

جزای تأدیبی قرار گیرند و در سایر بخش های غیر مسلکی 

تبدیل گردند و در عوض شان افراد و اشخاص مسلکی و متعهد 

 گماشته شود. 

  کارمندانیکه پلیت ها را بدون درنظرداشت شماره تسلسل برای

توزیع نموده اند، جزای تأدیبی در نظر گرفته شود تا درآینده 

 از چنین اجراآت خودداری نمایند.

 

  مسؤولین با صالحیت مقام ریاست ترافیک  به اساس مقرره

سیر و حرکت در محل انجام تخلف جریمه و از کندن پلیت 

 خالف قوانین موجوده خود داری نمایند.و وضع جریمه ها 

  مقام ریاست بمنظور رسیدگی به مشکالت ترافیکی برنامه

های جامع را روی دست گیرد تا سیستم ترافیکی مطابق 

به مقتضیات جامعه بهبود یافته، وضع جرایم به گونه 

الکترونیکی صورت گیرد و از اجراآت خالف قوانین و 

 . مقررات جداً خود داری نمایند

  رئیس ترافیک که پلیت ها را خالف معیارات )مقرره سیر و

حرکت( جمع آوری و جریمه ها را خالف صالحیت قانونی 

وضع می نماید مورد جزای تأدیبی قرار گیرد. اسناد یکه به 

هیئت ارایه ننموده توسط ریاست  تفتیش داخلی وزارت 

 محترم امور داخله  همه جانبه بررسی گردد.

 

  محترم پولیس ترافیک کابل بزودترین فرصت ممکن، ریاست

آن تعداد وسایط که زمان تمدید اسناد آن تکمیل گردیده و 

مالک مراجعه ننموده تثبیت و در قسمت تمدید جواز سیر ها 

و اخذ محصول ترافیکی به شمول جرایم آن اقدام عملی را 

 روی دست گیرد.

 
 
  

  ترافیک ایجاد  ادارهسیستم الکترونیکی برای هر بخش کاری

گردد تا در کنترول داخلی نقش مؤثر ایفاء نماید و همچنان 

ترافیک  سیار، کمره های ترافیکی درجاده نصف وکمرهای 

 متذکره با مرکز وصل شود.

  برای سمع شکایات مردم صندوق شکایات و مرجع مشخص

 گردد.

  برای ارزیابی شکایات مردم بورد یا کمیسیون شکایات ایجاد

گردد تا در میعاد معینه شکایات را بررسی و رسیده گی 

 صورت گیرد.

  رهبری ترافیک در تفاهم با ادارات کشفی و استخباراتی از

ورود افراد و اشخاص کمیشنکار در مربوطات ترافیک 

 جلوگیری جدی نماید. 

  ریاست ع پولیس ترافیک در قسمت کنترول از دکاکین

قدام نموده و اطراف ریاست متذکره هرچه عاجل ا

طرزالعمل خاص را روی دست گیرد تا جلو اشخاص که به 

گونه غیر قانونی دست به فعالیت های کمیشن کاری،  

تثبیت گروپ خون به گونه غیر معیاری و مرتکب سایر 

اعمال غیر اصولی می شوند، با در نظر داشت آن عده از 

ان اصناف که به گونه قانونی فعالیت دارند با توجه به میز

 فقر و بیکاری در کشور، جلوگیری بعمل آید. 

  مؤثریت سیستم الکترونیکی موجود توسط تفتیش داخلی

وزارت محترم امور داخله مورد بررسی قرار گیرد تا خالء ها و 

مشکالت موجود سیستم حل گردد و آنعده وسایط که باوجود 

کوایف قبلی ثبت سیستم گردیده شناسائی و در قسمت آن 

 طبق قانون و مقرره ترافیک اجراآت صورت گیرد. 

 آن سفارش می گردد تا تمامی فعالیت های ریاست  عالوه بر

محترم ترافیک شامل، توزیع جواز سیر جدید و تمدید، جرایم 

ترافیکی و توزیع جواز رانندگی به گونه الکترونیکی به پیش 

برده شود و در قسمت ظرفیت سازی کارمندان ریاست ترافیک 

باید کار صورت گیردکه کارمندان ریاست ترافیک توانمند 

گردند تا سیستم جرمن هایتیک توسط کارمندان دولتی به 

 پیش برده شود. 

  عواملی که باعث زمانگیر شدن ثبت وسایط در سیستم میگردد

 مشخص و به منظور اجراآت سریع حل گردد.

با در نظر داشت شرایط قرارداد، در قسمت ثبت جواز سیر  

جرمن های که کوایف قبلی داشته اند، الزم است تا با شرکت 

هایتیک برخورد قانونی صورت گیرد و کارمندانیکه جواز سیر 

های کیفیتی را در سیستم ثبت نموده اند تحت جزای تأدیبی 

 قرار گیرند.
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  برای معاینات صحی معیاری، پرسونل مسلکی و متعهد

استخدام گرددکه تمام معاینات صحی متقاضی بشمول 

نجام دهد تا وغیره را ا قلبی وعائیامراض عقلی و عصبی، 

از حوادث بعدی آن جلوگیری گردد و نظارت مسمتر از 

 پروسه توزیع جواز رانندگی صورت گیرد. 

  دایر نمودن کورس رانندگی برای  همه متقاضیان طبق

مقرره جواز رانندگی با تمام شرایط تدریسی آن در اداره 

ترافیک حتمی و ضروری میباشد و میکانیزم وضع گردد که 

 آموزشی از تمام متقاضیان اخذ گردد.امتحان 

  امتحان نظری و عملی از همه متقاضیان به گونه شفاف

طبق مقرره به تمام معیارات توسط کمیسیون مؤظف اخذ 

 گردد.

  ،برای متقاضیان محل مناسب طبق تقسیم اوقات درسی

صنف معیاری، حاضری یومیه و همه موارد که ضرورت 

ترافیک در نظر گرفته متقاضی میباشد، ریاست ع پولیس 

 و آنرا فراهم سازد.  

  ،برای تسریع و تسهیل پروسه بیومتریک پرسونل کافی

 وسایل مجهز و محل مناسب در نظر گرفته شود.

  بمنظور سهولت برای متقاضیان وسایط و تجهیزات که

ضرورت در مرحله امتحان عملی و نظری میباشد فراهم 

مرحله موفقیت گردد و اسناد و سوابق که نشاندهنده 

امتحان عملی و نظری باشد شامل فایل های متقاضیان 

گردد و پروسه  امتحان به گونه معیاری مستند سازی گردد 

و دیتابیس معلوماتی الکترونیکی توزیع جواز رانندگی ایجاد 

 گردد.

  در ضمن شکل و دیزاین جواز رانندگی از حالت فعلی

کتابچه یی تغییر نماید و مانند تذکره الکترنیکی که دارای 

)چپ( مخصوص می باشد و تمامی مشخصات شخص در 

آن درج است، طرح ریزی گردد و در سیستم الکترونیکی 

 ترافیک وصل گردد. 

 

 ن ترافیک اره ترافیک کابل مکلف می باشد تا مطابق به قانواد

و مقرره های وضع شده عمل نماید، از انتقال وسایط که تحت 

جرایم نقدی قرار می گیرد و در اسناد تقنینی پیشبینی 

نگردیده است، خودداری بعمل آورد. صرف وسایط مشخص که 

مبنای اصولی برای توقف آن موجود باشد و تخلفات سنگین 

قی وسایط که انجام داده باشند در شهرک انتقال گردد، متبا

جرایم کوچک و متوسط  را در روی جاده انجام می دهند طبق 

مقررات وضع شده جریمه و از انتقال آن به شهرک خودداری 

 صورت گیرد.

     برای توقف وسایط در شهرک محل مناسب ایجاد گردد تا

 از تخریب آن جلوگیری بعمل آید.

   ل در صورت انتقال وسایط به شهرک وسایط به طور مکم

سجل و درج دفتر و به مالکین وسایط سند قیدیت آن که 

 نشاندهنده وضع فعلی وسایط باشد تسلیم گردد.

  برای ثبت وسایط متوقف، دفاتر معیاری با شماره های مسلسل

که نشانی شد، مهر ترافیک و همه مشخصات یک سند معتبر 

داشته باشد ایجاد گردد و برای انتقال و سایط به شهرک، 

 ل مشخص و جامع طرح ریزی و عملی گردد.طرزالعم

    برای رهایی وسایط متوقف در شهرک، معیارات مشخص

وضع گردد تا برویت آن وسایط رها و اسناد رهایی آن به طور 

 منظم در دفاتر مربوطه ثبت و نگهداری گردد.

   ( عراده وسایط ایجاب تعقیب 107قضیه ) عدلی را می مراجع

به مقام محترم ریاست جمهوری  نماید، اداره عالی تفتیش

پیشنهاد می نماید تا هیئت با صالحیت مرکب از ارگان های 

( واسطه، مؤظف 107عدلی و قضایی برای بررسی تعداد )

نمایند و موضوع را به گونه همه جانبه مورد غور و بررسی قرار 

دهد تا خساره وارده به وسایط که موجود نبوده و پرزه جات 

دیده تثبیت و اجراآت قانونی در قبال آن حیف و میل گر

 مسئوولین ذیدخل به گونه عادالنه صورت گیرد.

    به منظور بهبود در رفت وآمد مردم اداره ترافیک پالیسی ها

را روی دست گیرند تا نظم شهر بهبود یافته، وسایط لینی 

طبق معیارات تنظیم گردد و از هرنوع جریمه ها که خالف 

 جداً جلوگیری نمایند.  قوانین ترافیکی باشد
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  آمرین و افراد مکمل از مربوطات )رئیس ترافیکاشخاص ،

شهرک، مدیریت عمومی ترافیک، مدیریت کندک آمرین 

حوزات، تمام مؤظفین جاده ها شهر  بشمول معتمدین شهرک 

و سربازان شهرک( که وسایط  را بدون درنظرداشت جرایم 

شان توصیه درج  مشخص آن به شهرک انتقال مینمایند  برای

کارت سوانح نموده تا در آینده از چنین اجراآت خودداری 

 نمایند.
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  ارزش افزوده ما  

  

 

 

 

موارد کیفی موارد پولی

 

  

( تن 11035های تفتیش نشان می هد که به تعداد )یافته  

از متقاضیان بدون طی مراحل پروسه بایومتریک جواز 

 رانندگی اخذ نموده اند.  

عدم واضح بودن پروسه های کاری ریاست ترافیک و نبود  

 .سهولت ها از قبیل محل مناسب برای مراجعین

 

 

 

 

 

عدم موجودیت اطالعات و ارقام نزد ریاست و مدیریت 

تم ترافیک در مورد جواز سیر های که تاریخ اعتبار آن خ

 .گردیده ولی تمدید نگردیده است

 
، نبود اسناد در مورد پروسه امتحان آموزشی جواز رانندگی

انجام معاینات صحی و پروسه بایومتریک متقاضیان جواز 

 .ر معیاریرانندگی به گونه غی

داره نبود یک سیستم منظم کنترولی و نظارتی از فعالیت های ا   

ترافیک و عدم موجودیت مرجع )شعبه( و آدرس )صندوق 

 .سمع شکایات مردمشکایات( برای 

ریاست الوزراء  مقام محترم بهارش های تفتیش عملکرد ارائه گز

 به منظور اصالحات امور و تطبیق سفارش های تفتیش در

نهادهای دولتی و در دسترس قراردادن گزارش تفتیش برای 

 .شهروندان

 

( در سیستم جرمن 39پلیت های توزیع شدهء شماره )

هایتیک ثبت نگردیده که نشان دهندهء عدم شفافیت در 

توزیع پلیت ها و احتمال موجودیت فساد سیستماتیک را 

 نشان می دهد. 

  

توزیع و تمدید جواز سیر وسایط که سبب أخیر در ت

سرگردانی مراجعین و عدم شفافیت پروسه گردیده 

 .است

 

( از مجموع جواز سیر های توزیع شده، توسط افراد و ٪34)

اشخاص مشخص و حلقه خاص تضمین گردیده که روند 

 تضمین جواز سیر شفاف به نظر نمی رسد. 
     

     ارزیابی سیستم کنترل داخلی پروژه و ارائه سفارشات به 

 منظور بهبود اجراآت پروژه ها در خصوص تطبیق پروژه های

 .عام المنفعه در زمان معین

 

 

 گزارش مستقل ، عینی و قابل اعتماد از عملکرد و اجراآت

ه ها ، نهادها و ارائه اطمینان از فعالیت ها ، عملیات ، پروژ

برنامه ها ، مدیریت و ارائه خدمات بادرنظرداشت اصول 

 اقتصادیت ، کارایی و اثربخشی.

 

 

 

واسطه انجن و شاسی نمبر های تکراری و حتی ( 17تعداد )

کیفیتی در سیستم ثبت گردیده است و سیستم قادر به 

از چنین وضعیت معلوم می  ، تفکیک چنین موارد نمی باشد

 گردد که احتمال فساد در این بخش موجود می باشد.  

 
اساس گزارشات واصله ریاست عمومی ترافیک و مدیریت  به 

( عراده وسایط از شهرک 107عمومی ترافیک به تعداد )

سرقت گردیده و برخی از پرزه جات وسایط نیز دستبرد  و 

 تخریب گردیده است. 

 
 

جمع آوری پلیت وسایط متصرفین از روی جاده و وضع 

جرایم توسط مسؤولین با صالحیت ریاست ترافیک بدون با 

 .در نظرداشت صبغهء قانونی

 

 تأخیرحد اوسطصدور جواز رانندگی قبل از تحویلی پول و به 

 ( روز و امکان عدم شفافیت در پروسه.15)
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 اداره عالی تفتیش ®

 شهروندانبرای  تفتیشگزارش 

 

چگونگی مؤثریت اجراآت ترافیک کابل در رابطه به توزیع جواز   گزارش تفتیش عملکرد

 را نندگی و جریمه های ترافیکیسیر، جواز 

 

 

 ما متعهد به شفافیت و حسابدهی هستیم
 

 

  


