
                              
 

 

 

 

 

 

 

 

انگزارش تفتیش برای شهروند  

 1397الی  1395انکشاف زون پایتخت طی سالهای تفتیش عملکرد اجراآت اداره مستقل 

 

 

 !میدانیدشما 

عمومی )مفتش کُل( رهبری می  یساین اداره توسط رئ اداره عالی تفتیش وجود دارد کهاداره تحت نام  افغانستاندر 

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

 

 فغانستانادولت جمهوری اسالمی 

 اداره عالی تفتیش



 

 ؟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   

 ؟مشکالت درزمینه وجود داردکدام و 

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

صول اقتصادیت، موثریت و مفدیت را بهبود که ا وجود دارد موثر داخلی های کنترلو  ها سیستمتحت تفتیش  اداره در آیا   

 ؟بخشد

 

 

:مثمریت

رسیدن به اهداف و به 
دست آوردن نتایج مطلوب 

و متوقعه 

: موثریت

به حد اکثر رساندن 
محصول از منابع موجود

:اقتصادیت

بدست آوردن منابع مطلوب به 
بهترین قیمت



 ؟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  بخش اداری قوه قضایه و نهادهای مربوط به ریاست جمهوری، سکرتریت شورای ملی،  

 های نماینده گیمستقل، 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 ویا مرجع مربوطه چگونه  تفتیشتحت  اداره  

موفق  متاثر گردد 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 

 درمهم  ییکی از شاخص ها نابعمکیفیت مناسب بوده چون کیفیت 

  بوده و نقش اساسی در آن دارد.اجراآت  مثمریت

از ، و آیا نتایج مشابه را شدهاستفاده  به حد اعظمی منابع از آیا  

منابع حاظ کمیت، کیفیت و زمان مناسب را میتوان با منابع کمتر از ل

به دست آورد.  به عبارت دیگر، آیا میتوان بیشترین استفاده  استفاده شده

 ؟نمودرا از منابع موجود 

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 باشد.  اداره، برنامه یا پروژه اجراآت نتیجه عبارت دیگر،

 .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 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  

 

  

 انه به ریاست جمهوری و گتفتیش عملکرد بصورت جدا های گزارش

تا اداره تفتیش شده را مکلف به إصالحات  رددگشورای ملی ارایه می

 در اجراآت و تطبیق سفارشات نتایج گزارش نماید.

  قرار  ومداقهبحث  نتایج گزارش وسفارشات آنرا موردشورای ملی

اداره تفتیش شده را مکلف به إصالحات در اجراآت و  و رهبری میدهد

 نماید. می تطبیق سفارشات نتایج گزارش

 

گزارش تفتیش 

 عملکرد

ن از اهمیت باالی برخوردار است؟ آ گزارشچرا تفتیش عملکرد و 
تا تفتیش عملکرد را  سازدرا ملزم میمفتش کُل  ،اداره عالی تفتیش قانون

 اجرا و گزارش آنرا به ریاست جمهوری و شورای ملی ارائه نماید .

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 موثریت و مفدیت 

 .میباشد

و افزایش اعتماد عمومی روی  برای بهبود اقتصادیت، مؤثریت، مفیدیت و همچنان شفافیت، پاسخگویی عملکرد تفتیش

 نماید. میارائه مشخص  سفارشات و پیشنهادات دولت اجراآتبرنامه ها و 

، برنامه درباره فعالیت ها عامه و سایر شرکاء باید از طریق مفتشین مستقل ، شهروندانشورای ملی بعنوان نماینده مردم

 گردیده است یا خیر. وتطبیق حصول ی وضع شدهها پالیسیو اهداف و بدانند که آیا  آگاه شوند و اجراآت دولت ها

  

 



 اداره عالی تفتیش اشتراکی است؟  عملکرد یا پروسه تفتیشآ

و پروسه اشتراکی تفتیش که بخاطر شفافیت و پاسخگویی در بخش خدمات رسانی سکتور عامه  (OGP) باز حکومت داریأساس ابتکار بر 

 دخیل سازی جامعه مدنی را برای اشتراک در پروسه تفتیش طرح و تنظیم نموده است.طراحی گردیده، اداره عالی تفتیش پروسه 

  مینمایند.و اجرای آن، تقاضای همکاری  مشارکتی تفتیش گذاریاداره عالی تفتیش از نمایندگان جامعه مدنی و رسانه ها در زمینه پالن

     

 ؟واقع گردد مفید و مؤثر ی تحت تفتیشپروسه تفتیش عملکرد و نتایج آن چگونه میتواند برای نهادها

، موضوعات و موارد که برای اداره عالی تفتیش با پروسه اشتراکی تفتیش عملکرد، میخواهد ارزش و مؤثریت تفتیش عملکرد را افزایش داده

 .دهدیم تیاولو و نموده شیتفترا  است مهم عام مردم و شهروندان

 دارد که:  نیبه ا یوابستگ شیتفت یعال ادارهعملکرد  شیتفت جینتا تیدیو مف تیموثر

 دینما یو در باره آن اقدام و اجراآت م دینمایم قیتطبو  یریگیپ را شیتفت گزارش مندرج سفارشات و ها افتهی شیچگونه مرجع تحت تفت. 

 پروگرام  ومثمریت تیبر مؤثر یرا مبن شیخو فارشاتوسقرارداده  ومداقهرا مورد بحث  شیتفت یاداره عال یها گزارش جرگه یولس چگونه

 هی، اراشیبه مراجع تحت تفت باشد مردم نفع به که کشور در خوب یحکومتدار جادیو همچنان ا وپاسخگویی تیشفاف ات،یپروژه ها، عمل ها،

  .ندینمایم

  

پروسه تفتیش اشتراکی

لیست نمایندگان جامعه مدنی
و رسانه ها 

ورکشاپ و برنامه آگاهی 
دهی

جمع آوری نظریات برای 
اجرای پروسه تفتیش

انجام تفتیش بصورت 
مشترک



 گزارش تفتیش عملکرد 

 گزارش تفتیش عملکرد اجراآت اداره مستقل انکشاف زون پایتخت

 

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

.اجراء گردیده است 139۸در سال  تفتیش عملکرد اجراآت اداره مستقل انکشاف زون پایتخت  

و از را  احتوا داشته  1397الی  1395سالهای  از لحاظ زمانیده برای تفتیش عملکرد، اجراآت اداره مستقل زون پایتخت انتخاب شموضوع 

( کیلومتر از چهاراهی عبدالحق الی پل 10.2) ( مشتمل بر پروژه های پاک کاری دریای کابل به مساحت۸40012)شماره لحاظ ساحه پروژه 

( قلم لوازم تکنالوژی، پروژه بازسازی و احیای مجدد ساحه سبز مسجد عیدگاه کابل، پروژه مرکز آموزشی مسلکی 55) سوخته، پروژه تدارک

و حرفوی در ولسوالی ده سبز، پروژه بازسازی کانال اجمیر، پروژه بازسازی کانال دشت برچی و پروژه اعمار مرکز تولید صنایع دستی برای 

 دیگردر پروژه های  ( افغانی و197،550،000مجموع بودجه مصرف شده در پاک کاری دریا کابل مبلغ ). تحت تفتیش قرار گرفته است زنان

  ( افغانی بمصرف رسیده است.100،542۶۶1)مبلغ 

 

 موارد تحت پوشش تفتیش: 

 1397الی  1395مستقل انکشاف زون پایتخت طی سالهای  اداره( ۸40012تحت کود ) تطبیق پروژه های چگونگی  

  رعایت صرفه جویی و موثریت منابع استفاده شده در پروژه هاحصول اطمینان از 

  دیگر پروژه هاارزیابی مؤثریت، کارایی و پایداری پروژه پاک کاری دریای کابل و 

  حصول اطمینان از موجودیت میکانیزم ها، سیستم های موثر مدیریتی، پروسه های کاری و طرزالعمل ها بمنظور رعایت اصل

 دهی در اداره.فیت و حسابشفا

 

 گرفت؟  قراراستفاده  ردمومعیار تفتیش عملکرد  ابعبعنوان من یچه موارد

  (.۸40012پروژه شماره )و شاخص های کلیدی  اهداف 

 .قانون و طرزالعمل تدارکات 

 .قانون امور مالی و مصارف عامه 

 ها رهنمود و تفاهمنامه پروژه. 

 پالن استراتیژیک اداره تحت تفتیش 

 امور ساختمانی.  و ستندردهای معیار ها 

 

 

 



 چه چیزی را میبینیم و جستجو میکنیم؟

 ها، نواقص و مشکالت در تطبیق پروژه شمارهتشخیص و شناسائی خال 

 ( با در نظرداشت اصول اقتصادیت، موثریت و مثمریت. ۸40012)

  حصول اطمینان از موجودیت سیستم کنترول داخلی موثر و یا عدم

سیستم کنترول داخلی که اقتصادیت، موثریت و مفیدیت  موجودیت

اجراآت اداره مستقل انکشاف زون پایتخت را متاثر میسازد. چگونگی 

تطبیق و در نظر گرفتن پروسه ها و میکانیزم تطبیق پروژه های مورد نظر 

 و تامین شفافیت در  آن.

 ل و سایر ارزیابی مؤثریت، کارایی و پایداری پروژه پاک کاری دریای کاب

 ( میباشد. ۸40012فعالیت هایکه تحت پروژه شماره )

  حصول اطمینان از تطبیق پروژه های اعمار مرکز تولید صنایع دستی برای

، مرکز آموزشی مسلکی و حرفوی در ولسوالی ده سبز، بازسازی کانال اجمیر، بازسازی کانال دشت برچی، بازسازی و احیای مجدد زنان

 ( قلم لوازم تکنالوژی با در نظر داشت اصول اقتصادیت، موثریت و مثمریت.55گاه کابل و پروژه تدارک)ساحه سبز مسجد عید 

 بمنظور رعایت اصل شفافیت  حصول اطمینان از موجودیت میکانیزم ها، سیستم های موثر مدیریتی، پروسه های کاری و طرزالعمل ها

 دهی در اداره.و حساب

  نواقص و چالش ها و بهبود اقتصادیت، موثریت و مثمریت در اجراآت اداره مستقل انکشاف زون پایتخت.ارائه سفارش ها به منظور رفع 

 

 ارائه گردیده است.  1399 سال اسددر ماه و یافته های آن به ریاست جمهوری و شورای ملی  سفارش هاتفتیش عملکرد بشمول  گزارش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 چی را دریافتیم؟ فعلی در تفتیش

 

 ما در تفتیش عملکرد یافته هایخالصه از 

  تمام پروژه ها باید مطابق پالن انجام گردد، اما اداره مستقل انکشاف زون پایتخت

هم  دیگر نتوانسته از یک طرف تمام پروژه های شامل پالن را تطبیق نماید و از جانبی

بصورت درست طرح و  ،بوده مهمپروژه پاک کاری دریای کابل که یکی از پروژه های 

دیزاین نگردیده، مراقبت پایدار از آن صورت نگرفته و کثافات دوباره در بستر دریا تجمع 

 نموده است. 
  قسمت دوم پروژه پاک کاری دریای کابل نسبت به قسمت اول آن با در نظر داشت

ل با قسمت او .احجام کثافات آن از منبع واحد، بلندتر و غیر اقتصادی قرارداد گردیده

( افغانی و 525( متر مکعب کثافات، فی متر مکعب آن مبلغ)170،000حجم کثافات)

( 1020( متر مکعب کثافات، فی متر مکعب مبلغ)۶5،000قسمت دوم آن با حجم)

 گردیده است. قراردادافغانی 
 (افغانی بودجه را باالی پاک 197،550،000اداره مستقل انکشاف زون پایتخت مبلغ )

( کیلومتر دریای کابل بمصرف رسانیده، اما مبداء کثافات شامل طرح 10.2کاری ساحه )

پروژه نگردیده است. قسمت های دریای کابل مربوط ساحه قلعه واحد پاک کاری نشده 

که این باعث گردیده کثافات در اثر سیالبها دوباره به قسمت های پاک کاری شده انتقال 

و مراقبت آن دو باره به حالت اول آن بر  یابد و ممکن دریای کابل در اثر عدم حفظ

 گردد.

اصول اقتصادیت و  رعایتعدم 

پاک مثمریت در تطبیق پروژه 

 کاری دریا کابل

 

  قرارداد گردیدهقرارداد پاک کاری بخش سوم دریای کابل که با شرکت شاه فیصل ،

طبق شرایط شرکت متذکره  در تکمیل پروژه بوجود آمده که  روز تاخیر 30 مدت 

 ( افغانی تابع جریمه تاخیر میگردد.1،2۶0،000مبلغ)قرادداد 

 گردیده با قراردادز کی حرفوی که با شرکت اقدام برادرپروژه اعمار مرکز آموزشی مسل 

سه ماه تمدید باز هم در وقت معین تکمیل نگردیده که از یکطرف هدف پروژه  وجود

  شرکت داشته که روز تاخیر 117هم  دیگر که آموزش است بر آورده نشده از جانبی

 میباشد.( جریمه تاخیر 45،401تابع مبلغ) قراردادی

  در قرارداد قرارداد گردیده. تکنالوژی با شرکت ریوایول تجهیزات ( قلم 55)تدارک

( 1،109،999تابع مبلغ) شرکت قراردادی که بوجود آمدهروز تاخیر  47 مدتمتذکره 

وضع و  جریمه تاخیر ( افغانی991،914میگردد که از جمله مبلغ)افغانی جریمه تاخیر 

 قابل وضع میباشد. ،آن ( افغانی باقیمانده11۸،0۸5مبلغ)

( 1،423،4۸5عدم وضع مبلغ)

از شرکت  افغانی جریمه تاخیر

 های قراردادی

  قرارداد پروژه ها باید با شرکتها واجد شرایط و دارای تجربه قبلی صورت گیرد، اما اداره

مستقل انکشاف زون پایتخت قرارداد پروژه احیای مجدد ساحه سبز مسجد عیدگاه را 

 انجام داده است.با شرکت که تجربه قبلی در این بخش ندارد  

 و اجراآت ناقص یضعف مدیریت

 اداره

 ( افغانی با شرکت 14،542،750مرکز تولید صنایع دستی زنان به مبلغ) پروژه اعمار

ماه قرارداد گردیده، ولی قرارداد و پروژه متذکره  5بمدت  1/7/139۶فرنک سن بتاریخ 

نسبت مشکالت نامعلوم مدت یک سال و شش ماه میشود متوقف بوده و به بهره برداری 

 سپرده نشده است.

 وضعفعدم مدیریت درست منابع  

 مدیریتی اداره



 

 :ما نتیجه گیری

اداره مستقل انکشاف زون پایتخت نتوانسته از یکطرف تمام ؛ ( چنین نتیجه گیری میگردد۸40012از اثر بازرسی پروژه های مربوط شماره)

پروژه های که شامل پالن اداره بوده تطبیق نماید و پروژه های تحت کار نسبت مشکالت متعدد مدیریتی تطبیق و به بهره برداری سپرده 

نبوده و مفید نیز بوده، ولی منبع کثافات  قسمت از دریای کابل پاک کاری صورت گرفته که قابل انکارنشده است. از طرف دیگر، هر چند 

شامل پالن نبوده و پاک کاری نگردیده است.همچنان در اثر عدم مراقبت کثافات دوباره در جاهای پاک کاری شده تجمع نموده و به تدریج 

ین منبع عقد گردیده که خالف دو باره مملو از کثافات خواهد گردید.  قابل ذکر است که قرارداد قسمت دوم پاک کاری دریای کابل از ع

 اصل اقتصادیت میباشد.

کانال اجمیر در نخست از طرف شاروالی اعمار شده بود و اداره مستقل انکشاف زون پایتخت در حالت بی خبری نقشه، دیزاین و پروسه 

ن منطقه باالثر عدم موافقه اهالی آو  تدارکاتی آن را طی مراحل نموده، که در نتیجه عدم تطبیق پروژه در ساحه نامبرده به ساحه یکه توت

 در اداره پروژه کانال در ساحه قابلبای تطبیق گردیده است. این موضوع نشان میدهد که پالنگذاری و طرح پروژه ها بشکل درست و مطلوب

 نگرفته است.صورت 

 

. 

 

 

 

 

  



 

 :سفارشات ما

 
  اداره مستقل انکشاف زون پایتخت مناطق و ساحات که منبع

بوده شامل پالن و برنامه های کاری خویش ساخته تا  کثافات

 ساحات پاک کاری شده دوباره آلوده نشود.

 (افغانی بابت جریمه تاخیر از شرکت ساختمانی 1،2۶0،000مبلغ )

 شاه فیصل تحصیل گردد.

  اداره مستقل انکشاف زون پایتخت در تمام قراردادها و

 رعایت نماید.تدارکات خویش اصل صرفه جویی و اقتصادیت را 

  اداره مستقل انکشاف زون پایتخت در هماهنگی با نهاد های

ذیدخل مانند شاروالی کابل، وزارت امور داخله، وزارت دولت 

در امور رسیدگی به حوادث و سایر نهاد ها تدابیر خویش را 

بمنظور جلوگیری خسارات ناشی از سیالب های آینده در 

 قسمت پل مکرویان اخذ نمایند.

 ره مستقل انکشاف زون پایتخت باید پروژه ها را مطابق ادا

نیازمندی طرح، دیزاین و سروی نماید و با در نظر داشت اصل 

مفیدیت و اقتصادیت پروژه ها را تطبیق نمایند.  برای پالنگذاری 

 پروژه ها و اولویت بندی آن میکانیزم مشخص ایجاد گردد.

 

 زیده و مسلکی را اداره انکشاف زون پایتخت منبعد اشخاص ور

منحیث هیئت ارزیابی آفرها در نظر گیرد. هیئت ارزیابی 

مطابق مکلفیت های شان بر اساس معیار های مندرج 

 شرطنامه عمل نمایند.

 

  اداره مستقل انکشاف زون پایتخت منبعد طبق معیاد و شرایط

با شرکت قراردادی چگونگی تطبیق  قرارداد بصورت مطلوب

 قراردادها به اساس یک میکانیزم مشخص تعقیب و پیگیری نماید.

 (افغانی بایت 45،401اداره مستقل انکشاف زون پایتخت مبلغ )

، زد شرکت ساختمانی اقدام برادرزجریمه تاخیر باقیمانده از ن

( افغانی بابت تفاوت کم کاری از شرکت ۶0،000مبلغ)

( افغانی بابت جریمه تاخیر 11۸،0۸5ومبلغ) حافظساحتمانی 

 نماید. تحصیل  از شرکت ریوایول

  اداره مستقل انکشاف زون پایتخت که به اساس فرمان ریاست

جمهوری ایجاد گردیده بهتر است تشکیل خویش را با همانگی 

 کمیسیون اصالحات اداری طی مراحل نمایند.

  بازرسی خویش را به آمریت تفتیش داخلی پالن های ساالنه

اساس خطر تنظیم و تمام بخش ها ذیربط اداره را طبق پالن 

 تفتیش نماید

… … 

 

 

  



  ارزش افزوده ما

  

موارد کیفی

اجراآتوعملکردازاعتمادقابلوعینیمستقل،گزارش
امهبرنها،پروژهعملیات،ها،فعالیتازاطمینانارائهونهادها

،اقتصادیتاصولبادرنظرداشتخدماتارائهومدیریتها،
.اثربخشیوکارایی

اتسفارشارائهوادارهداخلیکنترلسیستمارزیابی

وهاپروژهها،برنامهاداره،اجراآتبهبودبمنظور
.آنتطبیق

هارائچگونگیسازی،سیستماجراآت،بهبوددرهمکاری
شناساییوتشخیصاساسبهآنمدیریتوخدمات
آنمدیریتبهترهایروشسفارشوخالها

هبنظارتبرایعملکردتفتیشهایگزارشارائه
دسترسدرودولتینهادهایباتعقیبوملیشورای

شهروندانبرایتفتیشگزارشقراردادن

موارد پولی

افغانی(۶0،000)مبلغتحصیل

حافظساختمانیشرکتازکاریکمبابت

شاهشرکتازافغانی(1،2۶0،000)مبلغتحصیل
اقدامشرکتازافغانی(40،401)مبلغفیصل،
شرکتازافغانی(11۸،0۸5)مبلغوبرادرز

.تاخیرجریمهبابتریوایول

صرفه جوی در پول عامه با در نظرداشت اصول 
اقتصادیت، موثریت و مثمریت در اجراآت اداری، 

عملیاتی، برنامه ها، پروژه ها و خدمات



 

 

 

 

 

 

 اداره عالی تفتیش ®

 شهروندانبرای  تفتیشگزارش 

 اداره مستقل انکشاف زون پایتخت گزارش تفتیش عملکرد

 

 

 

 

 

 

 ما متعهد به شفافیت و حسابدهی هستیم


