
 

ي تاي، السنوي لمدينة هاتساتالتشغيل والصيانة نموذج تقرير   24.3 الوثيقة 

 سالو

 
 الصحي البيئيلصرف ا لخدمات التشغيل والصيانة ألعمالالتقرير السنوي 

 ن، جمهورية الو الديمقراطية الشعبيةتاي، فيينتيا يتساتبان ها

خدمات أجريت لمتابعة ألعمال التفتيش والصيانة التي و  لتفتيشل المرجعية قوائم المن  وما يصاحبهيضم هذا التقرير 

 يها أدناه. إلي تاي خالل فترة التقرير السنوية المشار البيئي التي نفذت في مدينة هاتسات الصرف الصحي

 معلومات التواصل -1
 

 اسم كاتب التقرير: 

 وظيفة كاتب التقرير )داخل وحدة البيئة بالقرية(: 

 رقم الهاتف للتواصل:                                             البريد اإللكتروني: 

 العنوان: 

 فترة كتابة التقرير -2

والصيانة التي أجريت علي التفتيش مكتملة يسجل عمليات للتفتيش  المرجعية قوائم الير وما هو مرفق به من هذا التقر

 خدمات الصرف الصحي البيئي في الفترة من ....)يوم/شهر/عام( إلي .....)يوم/شهر/عام(. 

 شبكات تصريف مياه األمطار  -3

 

 ص من الرواسبالتخل

  . بالمتر المكعب : ______ هيخالل فترة إعداد التقرير ألمطار اف مياه يصرتالمستخرجة من شبكات كمية الرواسب 

 

تم إزالة الرواسب والتخلص منها كما يلي: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________ 

 

 



 

 التشغيل والصيانة لشبكة الصرف. أعمال ب الصيانة الرئيسية الخاصة أنشطة

واالستدامة الهيكلية لشبكات  فيما يلي أعمال الصيانة التي نفذت خالل فترة إعداد التقرير من أجل تحسين إمكانية التشغيل

 . والمحافظة عليها صرف مياه األمطار

 التاريخ(الفترة ) (ة/ طارئةدوري /ةروتيني ت)حدد ما إذا كان أعمال الصيانة 

  

  

  

  

  

  

 

 صرف مياه األمطار الة شبكاتبيان حول ح

، هل تعمل شبكات التصريف بشكل سليم وهل يتم المرفقةالمرجعية  المذكورة في القوائم الفحصلي عمليات بناًءا ع

 وفقًأ لبرنامج التشغيل والصيانة لشبكات الصرف؟ )اختر نعم أو ال(  صيانتها

 _____ نعم     ______  ال 

 : التصحيح  وارفقه بجدول زمني لتنفيذ لها ر المشكلة واقترح حاًل ا كانت اإلجابة "ال"، من فضلك اذكإذ

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 



  التخمرالتحليل و وخزانات الصرفشبكة  -4

 

 الحمأة إزالة

 تحكم( وخزانات التحليل والتخمر)ويشمل ذلك غرفات الالصرف شبكة كمية الحمأة المتراكمة التي تم استخرجها من 

 . بالمتر مكعب________ خالل فترة إعداد التقرير هي:  المجتمعية 

تم إزالة الحمأة والتخلص منها كما يلي: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 أ( خالل فترة إعداد التقرير؟ )اختر نعم أو ال( شارع ) المجتمعي  خزان التحليل والتخمر الحمأة من تفريغ هل تم

 نعم _____ التاريخ __________ الشخص الذي قام بالتفريغ ___________. 

 ال ______

 انت آخر مرة يُفرغ فيها الخزان؟ ________________ )تاريخ(.متي ك

 متي ستكون المرة المقبلة للتفريغ؟ ___________________ )تاريخ(. 

 

 ( خالل فترة إعداد التقرير؟ )اختر نعم أو ال( بع شار)المجتمعي خزان التحليل والتخمر  الحمأة تفريغهل تم 

 نعم _____ التاريخ __________ الشخص الذي قام بالتفريغ ___________. 

 ال ______

 متي كانت آخر مرة يُفرغ فيها الخزان؟ ________________ )تاريخ(.

 متي ستكون المرة المقبلة للتفريغ؟ ___________________ )تاريخ(. 

 

 المجتمعية. التصريف وخزانات التحليل والتخمر  لشبكات المتعلقة بنظام التشغيل والصيانةة الرئيسية الصيان أعمال

 لشبكات فيما يلي أعمال الصيانة التي نفذت خالل فترة إعداد التقرير من أجل تحسين إمكانية التشغيل واالستدامة الهيكلية

 الصرف الصحي وخزانات التحليل والتخمر المجتمعية. 

 الفترة )التاريخ( الصيانة )حدد ما إذا كانت روتينية/ دورية/ طارئة(أعمال 

  

  



  

  

  

  

 

 التخمر المجتمعية. تحليل وتصريف مياه الصرف الصحي وخزانات ال بيان بحالة شبكات

صرف المياه وخزانات التحليل  ، هل تعمل شبكاتالمرفقةالمرجعية   القوائمالموثقة في  تفتيشالعمليات إلي استناًدا 

التشغيل والصيانة لخزانات التحليل والتخمر واجراءات لنظام الصرف  بشكل سليم وهل يتم صيانتها وفقًأ خمروالت

 ؟ )اختر نعم أو ال( المجتمعية

 _____ نعم     ______  ال 

 : التصحيح  وارفقه بجدول زمني لتنفيذ لها ر المشكلة واقترح حاًل اإلجابة "ال"، من فضلك اذكا كانت إذ

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 ، خزانات التحليل والتخمر(حفرة االمتصاص  ) للصرف الصحي في المنازلالتحتية  البينة  -5
 

 ؟ )اختر نعم أو ال( التقريرإعداد فترة خالل  االمتصاص حفر  هل تم تفريغ خزانات التحليل والتخمر و

 ______ال  

______لخزانات التحليل  حفر االمتصاص كم عدد مرات التفريغ ؟ _______ ل           _    _____ نعم

 والتخمر. 

خالل   وخزانات التحليل والتخمر الخاصة بها حفر االمتصاص اذكر المنازل التي تم تفريغ                               

  التقرير: فترة 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 



 للمنازل  بالبنية التحتية والصيانة الخاصالرئيسية المتعلقة بنظام التشغيل  التفتيش أعمال الصيانة وعمليات 

للبنية فيما يلي أعمال الصيانة التي نفذت خالل فترة إعداد التقرير من أجل تحسين إمكانية التشغيل واالستدامة الهيكلية 

 زل. لنظام الصرف الصحي في المنا التحتية

 الفترة )التاريخ( )حدد ما إذا كانت روتينية/ دورية/ طارئة( أعمال الصيانة

  

  

  

  

  

  

 

 الصرف الصحي في المنازل لمرافق  البنية التحتيةبيان بحالة 

في  البنية التحتية لنظام الصرف الصحيالمرفقة، هل تعمل المرجعية  الموثقة في القوائمالتفتيش عمليات بناًءا علي 

والصيانة الخاص بالبنية التحتية لنظام التشغيل الجراءات بشكل سليم وهل يتم صيانتها وفقًأ المذكور في التقرير  المنازل 

 ؟ )اختر نعم أو ال( الصرف الصحي في المنازل

 _____ نعم     ______  ال 

 : التصحيح  إذا كانت اإلجابة "ال"، من فضلك اذكر المشكلة واقترح حاًل لها وارفقه بجدول زمني لتنفيذ

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 الصلبة المخلفات البنية التحتية إلدارة  -6
 

التشغيل والصيانة الخاص بالبنية األساسية للصرف المتعلقة باجراءات والصيانة األساسية وتكاليف  التفتيش  عمليات

 الصحي في المنازل. 

لنظم فيما يلي أعمال الصيانة التي نفذت خالل فترة إعداد التقرير من أجل تحسين إمكانية التشغيل واالستدامة الهيكلية 

 . الصلبة المخلفاتإدارة 

 الفترة )التاريخ( )حدد ما إذا كانت روتينية/ دورية/ طارئة( أعمال الصيانة

  

  

  

  

  

  

 

 

 إلدارة النفايات الصلبةبيان بالوضع الحالي 

بشكل سليم وهل  المذكور دارة النفايات، هل يعمل نظام إالمرفقةالمرجعية  الموثقة في القوائمالتفتيش بناًءا علي عمليات 

 ؟ )اختر نعم أو ال( الصلبة المخلفاتبادارة التشغيل والصيانة الخاص  الجراءات وفقًأ  يتم صيانته

 _____ نعم     ______  ال 

 : التصحيح  إذا كانت اإلجابة "ال"، من فضلك اذكر المشكلة واقترح حاًل لها وارفقه بجدول زمني لتنفيذ

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

  

 



 والمخزنمعدات التشغيل والصيانة و -7
 

 )اختر نعم أو ال( باستمرار؟ وتحديثها  لمعدات التشغيل والصيانة عمل قائمة جرد  هل تم

 ____ نعم: ________________ )التاريخ(       ____ ال  

 هل هناك حاجة لتغيير معدات التشغيل والصيانة؟ 

 _____ نعم     ______  ال 

 مع تقدير للتكلفة المطلوبة:  تحتاج إلي تغيير ، من فضلك اذكر المعدات التي"نعم"إذا كانت اإلجابة 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 اإلدارة المالية لنظم الصرف الصحي البيئي  -8
 

 إجمالي تكلفة أعمال التشغيل والصيانة

التحتية لنظم الصرف الصحي البيئي خالل البنية  على التفتيش التشغيل والصيانة وعمليات وصل إجمالي تكلفة أعمال 

  بالعملة المحلية  فترة إعداد التقرير إلي: ___________ 

  القيمة بالعملة المحلية  وجه اإلنفاق 

  صيانة وتشغيل نظام صرف مياه األمطار 

  صيانة وتشغيل نظام شبكات تصريف مياه الصرف الصحي 

  صيانة وتشغيل خزانات التحليل والتخمر المجتمعي 

  الصلبة المخلفات إدارة صيانة وتشغيل 

  المنزليصيانة وتشغيل البنية التحتية لنظم الصرف الصحي 

  المعدات  )استبدال(

   البدالت

  أخري 

  اإلجمالي

 

 خدمات الصرف الصحي البيئي بالتمويل اإلجماليبيان 

ابتدًءا من يوم ______ )تاريخ(، وصل إجمالي األموال المستخدمة لتمويل خدمات الصرف الصحي البيئي إلي 

 . بالعملة المحلية  _____ 

  القيمة بالعملة المحلية    العنصر 

 التقرير:  إعداد مصادر الدخل خالل فترة
 

 البيئي الشهريةخدمات الصرف الصحي رسوم           
 مصادر أخري للدخل          

 

  النفقات خالل فترة إعداد التقرير: 

   :الرصيد

 



 خدمات الصرف الصحي البيئي رسوم

 خدمات الصرف الصحي البيئي؟ )اختر نعم أو ال( رسوم  هل ينبغي إعادة النظر في مستوي 

 _____ نعم     ______  ال  

 

 

 األفراد  -9
 

والتشغيل والصيانة لخدمات الصرف الصحي التفتيش  في عمليات وحدة البيئة بالقرية من عضاء األشارك هؤالء من 

 : تاي يهاتساتالبيئي في 

 المسئوليات  النوع  االسم 

   

   

   

   

   

   

 

 مالحظات ختامية وتوصيات عامة -10

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 



 شهادة  -11
 

 صحيحة وكاملة.  أن المعلومات المذكورة في هذا التقرير ومرفقاتهب أقر

 التوقيع: __________________         التاريخ _______________

 ______________: امطبوعً مكتوبًا أو االسم 

 

 
 موافقة رسمية   
 

 التقرير وأُقره السيد زعيم القرية )نايبان( والممثل هنا كما يلي:  علي هذا وافق
 

 : نايبان زعيم قرية هاتساتي تاي
 

 االسم: _______________________  التوقيع: _____________________
 

 ______________الوظيفة: ______________________ التاريخ: _______

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 تقاير تفتيش :ملحقات

 )عدد التقارير(                                                                                                           

                         ف مياه األمطار                      يصرتنظم  التفتيش على رير صادرة عن اتق

______________ 

                 شبكات الصرف الصحي وخزانات التحليل والتخمر  التفتيش علىتقارير صادرة عن 

______________ 

                                           البنية التحتية لنظم الصرف المنزلي  تفتيش على التقارير صادرة عن 

______________ 

   الصلبة                                            المخلفات  نظم إدارة التفتيش على  تقارير صادرة عن 

______________ 


