
                              

 

 

 

 

 

 

 

 

انگزارش تفتیش برای شهروند  

 وزارت احیا و انکشاف دهاتتوسط  (CCAP) میثاق شهروندی پروژهتطبیق  پیرامونتفتیش عملکرد گزارش 

 

 

 

 !میدانیدشما 

یس عمومی )مفتش ُکل( رهبری می این اداره توسط رئ اداره عالی تفتیش وجود دارد کهاداره تحت نام  افغانستاندر 

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

 فغانستانادولت جمهوری اسالمی 

 اداره عالی تفتیش



 

 ؟و گزارش تفتیش عملکرد کدام موضوعات را بیان میکند عملکرد چیستتفتیش 

 

  :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    

دیت را بهبود یکه أصول اقتصادیت، موثریت و مف 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  یه و ئبخش اداری قوه قضانهادهای مربوط به ریاست جمهوری، سکرتریت شورای ملی،  

 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  ینتفتیش عملکرد، مفتشدر    

در کاهش و تاچه اندازه ویا مرجع مربوطه چگونه  تفتیشتحت  اداره  

 .بودهموفق  متاثر گردد کیفیت محصول اینکه هزینه های منابع بدون

در وقت  مورد ضرورتکه آیا منابع ارزیابی میکند  عملکرد تفتیش همچنان،

کمیت و کیفیت آیا منابع از لحاظ ، قابل دسترس بودهمقتضی و مناسب 

اجراآت  مثمریت دریکی از شاخص ها مهم  منابعکیفیت مناسب بوده چون 

  بوده و نقش اساسی در آن دارد.

 

 

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

به  ؟ته استساخ 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 اصل 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  

 

  

 جمهوری و انه به ریاست گتفتیش عملکرد بصورت جدا های گزارش

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

 اجراآت و تطبیق سفارشات نتایج گزارش نماید.

  قرار میدهد ومداقهبحث  نتایج گزارش وسفارشات آنرا موردشورای ملی 

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

 نماید. می رشسفارشات نتایج گزا

 

گزارش تفتیش 

 عملکرد

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

  

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

 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 دیت یموثریت و مف

 .میباشد

برای بهبود اقتصادیت، مؤثریت،  مفیدیت و همچنان شفافیت، پاسخگویی، و افزایش اعتماد عمومی روی  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 ذاریگاداره 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 شیتفت 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 

 پروژه میثاق شهروندی افغانستان 

  

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

 دیاجرا گرد 1399سال  در شیتفت یتوسط اداره عالو انکشاف دهات  ایدر وزارت اح یشهروند ثاقیپروژه م یها تیفعال عملکرد شیتفت

 است.

چهار سال اول از  یپروژه ط یو دست آورد ها جینتا ،شده مصرف مبالغ تیحساس براساس عملکرد، شیتفت یبرا شده انتخاب که موضوع

 باشد.  یم 2020 یال 2017سال 

در سه   2027سال  یو ال دهیآغازگرد 2017 یباشد که درماه جنور یحکومت م ۀ( سال10) ۀبرنام نیمهم تر یشهروند ثاقیم یمل ۀبرنام

در کشور و تجربه  هیقر یانکشاف یپروژه ها ریو سا یمل یهمبستگ ۀ( ساله برنام14مذکور با استفاده ازتجارب ) ۀ. برنامابدی یمرحله ادامه م

سال از شروع  مدت چهار یاست. مرحله اول برا دهیطرح گرد هیمردم قر یبه رهبر یانکشاف یالملل نیب یدر روشها یگسترده بانک جهان

 یرا دربر خواهند گرفت. هدف انکشاف گریسه سه سال د بیدر نظر گرفته شده. مراحل دوم و سوم به ترت 2020ختم سال  یال 2017سال 

  قیتحت پوشش برنامه از طر یها هیقر  یبرا یو اجتماع یخدمات اضطرار ،ییبنا ریبهبود عرضه خدمات مهم ز یشهروند ثاقیم یمل ۀبرنام

واضح و  مشخص است که دولت جهت  یاریخدمات حد اقل مع یخدمات دارا نیا نیشتری. بباشدیها م هیقر یانکشاف افتهی میتحک یشورا ها

 تیدولت و شهروندان است و نقشها و مسؤول نیب یتعهد همکار یشهروند ثاقیمنظور م نیشهروندان تعهد نموده است. به هم یعرضه آنها برا

 هی( قر13100از ) شیب یبرا یاریخدمات مع ینخست شامل وجوه مال ۀ. مرحلدینما یم فیدولت و شهروندان( را تعرهردو طرف ) یها

 ،ی( گذر ساحات شهر170محل و ) یانکشاف ی( شورا850) بآیافغانستان و تقر تی( وال34تمام )  یها یولسوال ۀبر سه حص کیدر  ییروستا

 چهار شهر مهم را در برخواهد داشت. 

  توسط برنامه، نخست ۀمرحل در که است(  CCNPP) یشهروند ثاقیم یآن بخش مهم برنامه مل (CCAP)افغانستان  یشهروند ثاقیم ۀپروژ

 گردد.  یم لی( تموARTF) افغانستان یبازساز یوجه صندوق و( WB/IDA) یانکشاف یالملل نیبانجمن /یجهان بانک

 تمرکز ،یابیارز و مطالعه از بعد و است گرفته صورت باشد یم یجهان بانک که( Donor) برنامه کننده لیتمو یتقاضا اساس به یبررس نیا

 .باشد یم دهد، یم لیتشک را یشهروند ثاقیم یمل برنامه یاساس محور که( CCAP) یشهروند ثاقیم پروژه یباال عملکرد شیتفت

 

 

 



: شیتحت پوشش تفت موارد  

پروژه مذکور  ایاست تا مشخص گردد که آ دهیگرد ی( راه اندازCCAP) افغانستان یشهروند ثاقیم پروژه یابیارز منظور به عملکرد شیتفت

راه  ل،یتشک ،یساز جیشده که عبارت از بس نییگردد، به اهداف تع یختم م 2020سال  ریآغاز و در اخ 2017در مرحله اول که از سال 

 تی( وال34( شورا در سطح )13100تعداد ) یفرع یپروژه ها قیو تطب یفرع یروپوزل هاپ یزیطرح ر ،یپالن انکشاف بیانتخابات، ترت یانداز

 باشد:  یم لیکه شامل موارد ذ ؟ریخ ایآمده است و  لیباشد، نا یکشورم

 یصح یدنیآشام آب به یعموم یدسترس .1

 :شامل ییروستا یها ربنایز به یدسترس .2

 یابتدائ برق -

 یابتدائ سرک به یدسترس -

 آبیاریزیربنای کوچک  -

 

  گرفت؟ قراراستفاده  ردموعملکرد  شیتفت اریمع ابعبعنوان من یموارد چه

 ؛یبانک جهان یتدارکات رهنمود 

 ؛یشهروند ثاقیم برنامه یاتیعمل رهنمود 

 ؛و انکشاف دهات اءیوزارت اح یمنابع بشر یسیپال 

 ؛یبانک جهان یشهروند ثاقیبرنامه م موافقتنامه 

 ؛عامه مصارف و یمال امور قانون 

 ؛داتیبر عا اتیمال قانون 

 رهنمود NTA؛ 

 یالملل نیب اراتیمع (I SSAI )شیتفت یعال یها نهاد یالملل نیب سازمان(INTOSAI) . 

 

 

 

 



 چه چیزی را میبینیم و جستجو میکنیم؟

  تفتیش عملکرد به منظور ارزیابی پروژه میثاق شهروندی افغانستان

(CCAP راه اندازی گردیده است تا مشخص گردد که آیا پروژه مذکور در )

ختم می گردد،  2020آغاز و در اخیر سال  2017مرحله اول که از سال 

به اهداف تعیین شده که عبارت از بسیج سازی، تشکیل، راه اندازی 

انتخابات، ترتیب پالن انکشافی، طرح ریزی پروپوزل های فرعی و تطبیق 

( والیت کشورمی 34( شورا در سطح )13100رعی تعداد )پروژه های ف

 باشد، نایل آمده است و یا خیر . 

  آیا اهداف تعیین شده مرحله اول برنامه بدست آمده و تطبیق گردیده

 است؟ 

  آیا خدمات حد اقل معیاری پروژه میثاق شهروندی به گونه مؤثر، مفید و

 اقتصادی ارائه گردیده است؟

  آیا مؤسسات همکار(FPsفعالیت های خویش را مطابق به تعهدات، انجام داده اند؟ ) 

 آیا دیپارتمنت های مربوط به برنامه ملی میثاق شهروندی در بخش ارائه خدمات حد اقل معیاری به گونه مؤثر و مفید عمل نموده اند؟ 

 روسه های تدارکاتی با در نظرداشت اصول تشخیص و شناسائی خال ها ، نواقص و مشکالت در سیستم تدارکات، پالنگذاری تدارکات وپ

 .اقتصادیت، موثریت و مثمریت 

 دیت یحصول اطمینان از موجودیت سیستم کنترول داخلی موثر و یا عدم موجودیت سیستم کنترول داخلی که اقتصادیت، موثریت و مف

 تدارکات و مصرف دارایی عامه را متاثر میسازد. 

 فعالیت های پروژه.  قینظارت از تطب یچگونگ و ینظارت موثر برنامه داشتن از نانیاطم حصول 

 یتدارکات اجراآت در تیمثمر و تیموثر ت،یاقتصاد بهبود وسفارش ها به منظور رفع نواقص و چالش ها  ارائه 

 

 

 است.  دهیارائه گرد 1400 سال جوزاماه  در یمل یو شورا یجمهور استیآن به ر یها افتهیو  ها سفارشعملکرد بشمول  شیتفت راپور

 

 

 

 

 

 



 چی را دریافتیم؟ فعلی در تفتیش

 ما در تفتیش عملکرد یافته هایخالصه از 

در پالن  قیجهت تطب وژه( پر15965در مجموع به تعداد )  2020 یال 2017چهار سال  یکه ط دیبه مالحظه رس

 یبهره برداربه و  دهینگرد ی( عمل12318تعداد ) یو متباق قی( تطب3647از جمله تعداد ) ده،یگرد نییهدف تع

( روز در نظر گرفته 70) یساختمان یپروژه ها یکار برا لیکه حد اوسط تکم ستیدر حال نیسپرده نشده است. ا

 لیاکنون تکم یمانده و ال یباق زین 2019و  2018،  2017 یاز سال ها یپروژه ها حت یشده و امور ساختمان

 است. دهینگرد

مرحله  قیدر تطب ریتأخ

 ثاقیاول پروژه م

  یشهروند

( دالر 677،600،000مبلغ )، دیبودجه را مصرف نما( ٪58و انکشاف دهات نتوانسته در حدود ) اءیوزارت اح

قرار  اریدر اخت یاز جانب بانک جهان یشهروند ثاقیجهت تحقق اهداف برنامه در مرحله اول پروژه م یکائیامر

( 58( دالر که )395،624،653و مبلغ ) دهیچهار سال به مصرف رس ی( دالر ط281،975،347شده، مبلغ ) هداد

 لیو امکان باز پرداخت آن به حساب تمو دهیمانده و به مصرف نرس یدهد، باق یم لیدرصد مجموع بودجه را تشک

 باشد. یمتصور م زیکننده ن

مصرف  تیریضعف در مد

 ثاقیبودجه در پروژه م

 یشهروند

 دهیشده، انتقال نگرد نییاز جانب برنامه در زمان تع یانکشاف یپروژه ها قیشورا ها جهت تطب یپول به حساب بانک

در مجموع تعداد . نگردد قیتا پروژه ها به سطح شوراها در وقت الزم آن تطب دهیموضوع سبب گرد نیکه ا

معطل قرار داده  یریبرنامه و بخش انجن یمال استیر ( نزد5423( فورم )حواله پول( انتقال و تعداد )11725)

 حهیمراحل و انتقال پول نظر به ال یکه ط ستیدر حال نیدهد. ا یرا نشان م ری( روز تأخ146شده که حد اوسط )

و کمبود پول  یشورا ها به سکتگ یها تیتا پروژه ها و فعال ردی( روز صورت گ21در ظرف ) دیبا یمال فیوظا

 مواجه نگردد.

پول به شورا ها در زمان 

 معین انتقال نشده است

 مشکالت گرفت، صورت ننگرهار تیوال در شورا( 10) و بلخ تیوال در شورا( 9) تعداد از که ینیع کنترول اساس به

 :دیرس مشاهده به لیذ یها چالش و

 یده یآگاه درست گونه به همکار مؤسسات جانب از ها، شورا یاعضا با مصاحبه و تیئه ینیع کنترول اساس به

 به یده یآگاه یها پوستر و اسناد. ندارند یآگاه شان تیمکلف و فیوظا به رابطه در ها شورا و نگرفته صورت

 شورا تعداد آن در و نبوده موجود اتیشکا صندوق و لوحه شود، ینم ینگهدار و حفظ ها شورا توسط درست گونه

عدم بلند بردن سطح 

آگاهی شورا های محل، 

حفظ و نگهداری نادرست 

اسناد در شورا ها، عدم 

جودیت لوحه و صندوق وم

شکایات عدم وضع جرایم 

تأخیر و مالیه از قرارداد 

 کننده گان. 



 نییتع یها اریمع خالف مشکالت نیا همۀ که دهینگرد نصب دسترس قابل و مناسب یجا در بوده موجود که یها

  .باشد یم برنامه شده

 هیمال ،یتدارکات و یساختمان امورات گان کننده قرارداد و ها فروشنده از ها شورا که دیرس مالحظه به آن بر عالوه

 یساختمان یها پروژه یلیتکم و جنس یده لیتحو ادیعم ها پروژه قیتطب و یتدارکات امور در و اند ننموده وضع

 .است دهینگرد وضع آن لیتکم و جنس یده لیتحو در ریتأخ میجرا. دهینگرد نییتع

 ه،یقر یپالن انکشاف بیانتخابات، ترت یشورا ها  شامل ) برگزار یساز جی( شورا جهت بس13788در مجموع )

 دهی( عقد قرارداد گرد2020 یال 2017( مؤسسه همکار در مرحله اول )14ها( با ) تیفعال رهیو غ یآموزش ده

 قتیاز صحت و حق نانیو قرارداد مؤسسات همکار بدون حصول اطم دهینگرد لیتکم یساز جیبس یها تیفعال یول

 است. دهیگرد دیتمد 2021سال  یال ده،یکه از جانب مؤسسات همکار ارائه گرد دیتمد لیدال

ها  تیکه فعال دیقرار نگرفته است: به مالحظه رس یابیشده مورد ارز نییمؤسسات همکار در زمان تع یها تیفعال

قرار نگرفته، در  یابی) هر شش ماه ( مورد ارز نیو عملکرد مؤسسات همکار در مطابق به تعهدات در زمان مع

چهار  یو متباق دهیگرد یکه سه بار آن عمل فتگر یقرار م یابیمؤسسات متذکره هفت بار مورد ارز دیمجموع با

 رت نگرفته است.صو یابیمورد ارز

صورت گرفته است،  یقرارداد با مؤسسات همکار دوگانه گ طیشرا بیکه در طرح و ترت دیبه مالحظه رسهمچنان  

در هر روز  صدی( ف0.5) یریسود تاخ دیدر پرداخت پول به جانب مؤسسات همکار، برنامه با ریتأخ یدر صورت

نتوانند کدام  قیتطب شده نییرا در زمان تع شیخو یها تیکه  مؤسسات همکار مکلف یدر صورت یبپردازد ول

قرارداد به نفع مؤسسات همکار در نظر گرفته  طیدهد شرا یدر قرار داد در نظر گرفته نشده، که نشان م طیشرا

 صورت گرفته است.    یشده و از مؤسسات متذکره جانب دار

عدم ارزیابی عملکرد 

موسسات همکار، عقب 

مانی در فعالیت های 

سات متذکره و طرح موس

ریزی شرایط قرارداد به 

 نفع موسسات مذکور 

به حساب  شدهبزرگ وجود دارد، وجوه پرداخت  صهیبرنامه نق یکنترول داخل ستمیکه در س دیبه مالحظه رس

 شبردیگردد و جهت پ یبرنامه چک و کنترول نم یتیدر دفاتر وال یاتیشورا ها در مرکز برنامه و مصارف عمل یبانک

 وجود ندارد. یو حسابده تیجهت شفاف یمشخص حسابدار یسیبرنامه در سطح شورا ها کدام پال یامور مال

 انکشاف و اءیاح وزارت توسط آن یمال یویحما اسناد نظرداشت در بدون ها شورا یپول وجوه یاجرا و مراحل یط

 نظرداشت در بدون  2020 یال 2017 یها سال یط ها شورا به ها پرداخت یتمام که دیرس مشاهده به ،دهات

( 34) در یضرور یویحما اسناد ریسا و یداریخر حساب صورت ها، قرارداد ها، بل شامل یمال یویحما اسناد

 .است گرفته صورت تیوال

ضعف کنترولی در 

پرداخت پول به حساب 

 بانکی شورا ها 



 ینقش و سهم داشته باشند ول یشهروند ثاقیم ی( درصد در برنامه مل50) دیدر مطابق به اهداف برنامه، زنان با

و در  دهیساختار ها شامل گرد بیدر ترک صرفکه زنان  دیبه مشاهده رس یساحو دینظر به مالحظه اسناد و بازد

پروژه ها نقش برازنده نداشته  قیشورا ها و تطب یها تیباشد، در فعال یکم رنگ م یلیشان خ یها تیعمل فعال

 اند.

نقش و کمرنگ بودن 

 فعالیت های عملی زنان

 اءیاح وزارت ربطیذ یواحدها طرف از درست گونه به اتیوال سطح در ها پروژه قیتطب و یساز جیبس یها تیفعال

( یویحما اسناد ریسا و ها پرپوزل ها، پروژه عکس) شامل یویحما اسناد. است دهینگرد نظارت دهات انکشاف و

 نیهم به. گردد ینم نانیاطم حصول روند و ینظارت یها فورم قتیحق و صحت ازو   نبوده ینظارت یها فورم ضم

 به ننگرهار تیوال کامه و رود سرخ یولسوال در یانتخاب یشورا( 10) ینظارت یها فورم مالحظه اساس به بیترت

 تحت شورا( 5) رود سرخ یولسوال در. است دهینگرد نظارت مکمل گونه به ها شورا یتمام که دیرس مشاهده

( 4) تعداد ،به یبازرس تحت شورا( 5) کامه یولسوال در. است شده نظارت مرحله دو در شورا( 3) تعداد به ،یبازرس

 مجموع از بلخ تیوال در همچنان. است دهینگرد نظارت ها شورا یمتباق و است شده نظارت مرحله دو در شورا

( 291) یانکشاف پروژه( 392) مجموع از و. نشده نظارت یمتباق و دهیگرد نظارت شورا( 200) تعداد شورا( 294)

 که است نگرفته صورت نظارت یانکشاف پروژه( 101) و شورا( 94) یمتباق جادیا از. گرفته صورت نظارت پروژه

 .باشد یم دقت و غور قابل

 یها فورم)  یویحما اسناد و دهینگرد قیتطب و بیتعق درست گونه به برنامه یابیارز و نظارت بخش یها افتهی

 ستمیس در( ینظارت دوم و اول فورم) یویحما اسناد که دیرس مشاهده به. باشد ینم ثبت سیتابید در(  ینظارت

(MIS )گردد ینم حاصل نانیاطم ده،ینگرد ثبت ستمیس در نظارت روند یویحما اسناد نکهیاز. باشد ینم موجود 

 قیتطب ستمیس در سفارشات، قیتطب رامونیپ تعهدات آن بر عالوه. ریخ ای و گرفته صورت یواقع نظارت ایآ که

 قیتطب ات،یوال ینظارت یها بخش جانب از یول دهینگرد قیتطب اصالً ها سفارش کهیحال در ده،یگرد ثبت شده

 .است دهیگرد ثبت شده

ضعف در فعالیت های 

 نظارتی پروژه 

 کارمندان فیوظا حهیال در. اند دهیگرد استخدام بست، طیشرا خالف کارمند تن( 119) تعدادرسید که  مالحظه هب

 درجه یدارا که طیشرا خالف متذکره کارمندان یول است شده گرفته نظر در سانسیل اقل حد یلیتحص درجه

 در تن( 11) تعداد جمله از. اند دهیگرد استخدام باشد، یم متوسطه دوره یحت و ایبکلور فوق ا،یبکلور یلیتحص

 .شود یم دانسته کننده نگران یلیخ که دهیگرد استخدام یریانجن یها بست

استخدام کارمندان غیر 

واجد شرایط در پروژه 

 میثاق شهروندی 

 



:ما نتیجه گیری  

( دولت می باشد و اهداف اساسی آن کاهش NPPبا توجه به اهمیت برنامه ملی میثاق شهروندی که از جمله برنامه های ملی دارای اولویت )

فقر، تحکیم روابط ملت با حکومت، انجام فعالیت های انکشافی و کمک در امرتحکیم اتحاد بین قریه ها، محالت و شهرها است و پروژه میثاق 

تعیین شده که عبارت از تشکیل شهروندی که تحت چتر برنامه متذکره فعالیت دارد و هسته اساسی برنامه را تشکیل می دهد به هدف قبالً 

( پروژه عام المنفعه شامل ) دسترسی عمومی به آب آشامیدنی صحی، دسترسی به زیربنا های روستایی 15965( شورا و تطبیق )13788)

نتوانسته  می باشد، نایل نیامده و 2020برق ابتدائی، سرک ابتدائی و زیربنای کوچک آبیاری می باشد، در زمان تعیین شده که ختم سال 

 هدف تعیین شده را بدست بیاورد. 

نتایج بررسی نشان می دهد که بودجهء پروژه متذکره که از جانب دونر بانک جهانی در اختیار قرار داده شده به طور کلی به مصرف نرسیده، 

نده به حساب دونر نیز متصور می پرداخت وجوه باقی ما ( درصد بودجه باقی مانده و امکان باز58( درصد بودجه به مصرف رسیده و )42)

 باشد. 

می باشد تکمیل  2020( عقد قرار داد گردیده در زمان تعیین شده که ختم سال FPsفعالیت های بسیج سازی که با مؤسسات همکار )

ت آموزش و آگاهی نگردیده و عملکرد مؤسسات متذکره به گونه درست و در زمان معین مورد ارزیابی قرار نگرفته و مؤسسات همکار در قسم

 دهی شورا ها دقت الزم نداشته اند. شرایط قرارداد با مؤسسات همکار به گونه متعادل و معیاری طرح و ترتیب نگردیده و شرایط قرارداد به

 نفع مؤسسات همکار در نظر گرفته شده است. 

یات و وجوه انتقالی به حساب شورا ها در مرکز، مورد پول به حساب بانکی شورا ها به تأخیر انتقال گردیده، مصارف عملیاتی در سطح وال

چک و کنترول قرار نگرفته، عالوه بر آن طی مراحل وجوه به حساب شورا ها بدون اسناد حمایوی صورت گرفته که نمایانگر ضعف کنترول 

 داخلی می باشد. 

ر ها دخیل بوده اند ولی در عمل نقش برازنده نداشته نقش و فعالیت های عملی زنان در برنامه خیلی کم رنگ بوده، زنان صرف در ساختا

 اند. 

نظارت درست از مراحل بسیج سازی و تطبیق پروژه ها در سطح والیات صورت نگرفته، پیرامون فورم های نظارتی، اسناد حمایوی آن موجود 

ت حصول اطمینان صورت گرفته نمی تواند. به نبوده و بنابر عدم موجودیت اسناد حمایوی پیرامون روند نظارت از صحت و سقم روند نظار

همین ترتیب یافته های نظارتی به گونه درست آن تعقیب و پیگیری نگردیده و تعهدات پیرامون سفارش های نظارتی در سیستم تطبیق 

 شده ثبت گردیده است. 

رت گرفت به مالحظه رسید که فعالیت های بسیج ( شورا در والیت بلخ صو9( شورا در والیت ننگرهار و )10به اساس کنترول عینی که از )

سازی که از جانب مؤسسات همکار عملی گردیده مؤثریت نداشته، چون اعضای شورا ها از وظایف، مکلفیت ها و فعالیت های برنامه میثاق 

ننموده اند. صندوق شکایات شهروندی آگاهی کامل نداشته اند و در قسمت حفظ و نگهداری اسناد شوراها و پوستر های آگاهی دهی توجه 

و لوحه پروژه ها در بعضی شورا ها اصالً موجود نبوده و در آن تعداد شورا های که موجود بوده در جای مناسب و قابل دسترس نصب نبوده. 

در فورم های  د تحویل دهی جنس و تکمیل امورات ساختمانیعیاعالوه بر آن مالیه از فروشنده ها و قرارداد کننده ها وضع نگردیده، م

 تدارکاتی ذکر نگردیده و جرایم تأخیر نیز وضع و تحصیل نشده است.

در کل چنین نتیجه گیری می گردد که فعالیت های بسیج سازی در سطح شورا ها که شامل برگزاری انتخابات، طرح و ترتیب پالن انکشافی 

طلوب پروژه را تشکیل می دهد، بنابر عدم ارتقای سطح آگاهی قریه، آموزش و آگاهی دهی و ارتقای ظرفیت می باشد و هدف اساسی و م

مردم به گونه الزم که ارتباط به تحکیم روابط ملت با حکومت دارد و عدم توجه مردم در قسمت حفظ و تداوم دست آوردها که در برگیرنده 

از مؤثریت کامل برخوردار نبوده و تطبیق پروژه  اسناد شورا، پوستر ها، صندوق شکایات و لوحه شورا و در کل سیستم ایجاد شده می باشد

های فرعی انکشافی که جنبه تشویقی در جنب فعالیت های اساسی پروژه  دارد در ولسوالی های خلم و مارمل والیت بلخ و سرخرود و کامه 

 در والیت ننگرهار مؤثر بوده و مردم محل از پروژه های متذکره بهره مند گردیده اند. 



 

 :ماسفارشات 
 قرارداد سند و طیشرا بیترت و طرح در تدارکات محترم استیر 

 در و دینما الزم دقت برنامه یبعد مراحل در همکار مؤسسات

 داد قرار درج را الزم طیشرا همکار مؤسسات کار در ریتأخ مورد

 یجمهور استیر امور اداره استیر تیهدا آن به وندیپ در و دینما

 دعیام دیتمد درخواست قسمت در یتیامن تیوضع رامونیپ دیبا

 .گردد نانیاطم حصول ،یمحل ادارات از قرارداد

 یها فکتور و مشکالت رفع جهت در یشهروند ثاقیم پروژه 

 را یعمل اقدامات ، گردد یم پالن قیتطب در ریتأخ باعث که

 .ردیگ دست یرو

 نا ،یمیاقل طیشرا نظرداشت در با دیبا یپالنگذار آن بر عالوه 

 یزیر طرح نانهیواقعب گونه به و داشته دست منابع و یامن

 .گردد

 قابل ها شورا یمال یها پرداخت در روز( 146) اوسط حد ریتأخ 

Grant) بخش یمال محترم استیر باشد، یم ینگران  Uni t )

 یها فکتور. دینما اجراء شده، نییتع زمان در را ها پرداخت دیبا

 منابع  با یهمآهنگ در گردد یم ها پرداخت در ریتأخ باعث که

 اقدام آن حل قسمت در و یشناسائ یریانجن بخش و یبشر

 .ردیگ صورت

  به منظور حصول اطمینان بیشتر در مصرف مؤثر بودجه و پرداخت

های که به حساب شورا ها صورت می گیرد و مصارف عملیاتی 

دفاتر والیتی برنامه، سیستم کنترول داخلی برنامه بیشتر تقویه 

توسط بخش کنترول داخلی برنامه تحت پوشش قرار گردد و  

 گیرد.

 یساحو یها ریانجن و یریانجن پارتمنتید نخست قدم در 

 و لیتکم شده نییتع زمان در را ها پروژه که باشند یم مکلف

 در یمان عقب باعث که راتیتأث و عوامل بسپارند، یبردار بهره

 ،یمال استیر با یهمآهنگ در را است دهیگرد ها پروژه قیتطب

 مورد یریانجن لوازم تدارک و هیته قسمت در تدارکات استیر

 بخش. ندینما مرفوع موجود، یاجتماع و یتیامن مشکالت از،ین

 ریسا و ازین مورد رانیانجن استخدام روند برنامه، یبشر منابع

 رانیانجن کمبود رامونیپ و بخشد عیتسر را برنامه کارمندان

 .ردیگ دست یرو را یعمل اقدامات

 رامونیپ تا دارد تیمسئوول یشهروند ثاقیم یمل محترم برنامه 

 و باشد داشته دسترس در کامل معلومات یبودجو التیتعد

 یعمل موجه لیدال اساس به دیبا ردیگ یم صورت که التیتعد

 به التیتعد برنامه، یبعد مرحله در تا گردد یم سفارش. گردد

 مستند التیتعد لیدال آن بر عالوه و ردیگ صورت ضرورت اساس

 . گردد یساز

 ثاقیم یمل برنامه و دهات انکشاف و اءیاح محترم وزارت 

 شده داده صیتخص وجوه پالن طبق تا دینما کوشش یشهروند

 دهد قرار استفاده مورد یاعظم گونه به را کننده لیتمو توسط

 نییتع زمان در را ها شورا یساز جیبس و یفرع یها پروژه و

 .دینما لیتکم شده

 شده، گرفته نظر در ها ساختار در زنان یها تیفعال و نقش نکهیاز 

 لیدخ را اناث طبقه زین عمل در تا دینما تالش و یسع برنامه

 میسه قسمت در همچنان. دینما دایپ تحقق برنامه اهداف تا دینما

 نیا یپهلو در تا گردد کوشش ،یعمل یها تیفعال در زنان یساز

 زین یعمل عملکرد و نقش اند، بوده لیدخ ها ساختار در زنان که

 با محالت سطح در را زنان تا دهند خرچ به یسع و باشند داشته

 تیفعال در تا ندینما قیتشو یفرهنگ مناسب یها روش از استفاده

 کننده قرارداد مؤسسات همکار، مؤسسات تیریمد پارتمنتید 

 مرحله شده، نییتع زمان در قرارداد به مطابق تا دینما وادار را

 یها تیفعال یباال آن بر عالوه و ندینما لیتکم را یساز جیبس

 تیفعال تا باشد داشته مستمر و قیدق نظارت همکار مؤسسات

 مؤسسات تعداد آن. شود انجام آن زمان در شده نییتع یها



 پارتمنتید. شوند لیدخ شتریب محالت سطح در یانکشاف یها

 که یآموزش یها برنامه قیطر از تا باشد یم مکلف برنامه جندر

 یم صورت محالت و ها شورا سطح در همکار مؤسسات توسط

 اجازهء اناث طبقه به تا ندینما قیتشو را ها خانواده و زنان رد،یگ

 .  شود داده یعمل یها تیفعال

 تیهدا شیخو ینظارت یها بخش به یشهروند ثاقیم برنامهء 

 مؤسسات قیطر از ها شورا و مردم یده یآگاه قسمت در تا دهند

 ریتدو که یآموزش یها برنامه و ردیگ صورت شتریب توجه همکار

 آن به وندیپ در و گردد متداوم نظارت مرحله هر در دیبا گردد یم

 حفظ قسمت در تا شود داده تیهدا ها تهیکم یاعضا و ها شورا به

 نصب مناسب، محل در اتیشکا صندوق نصب اسناد، ینگهدار و

 و حفظ جلسات، دادیرو یساز مستند ها، پروژه و ها شورا لوحه

 نیمسؤول و ندینما یجد توجه و دقت اسناد و ها پوستر ینگهدار

 قیتطب و یساز جیبس روند از متداوم گونه به دیبا برنامه یتیوال

   . دینما یگ دهیرس و نظارت یفرع یها پروژه

 شده نییتع زمان در را یساز جیبس یها تیفعال توانندینم که

 تابع و قرارداد فسخ ،یابیارز داد قرار مطابق د،ینما لیتکم

 .  گردند میجرا

 و بودجه مؤثر مصرف در شتریب نانیاطم حصول منظور به 

 مصارف و ردیگ یم صورت ها شورا حساب به که یها پرداخت

 برنامه یداخل کنترول ستمیس برنامه، یتیوال دفاتر یاتیعمل

 تحت برنامه یداخل کنترول بخش توسط  و گردد هیتقو شتریب

 کی تا دینما یم جابیا یتیوال دفاتر در و ردیگ قرار پوشش

 .گردد زادیا ،یاتیعمل مصارف کنترول جهت بست

 برنامه دوم مرحله یبرا ها پروژه یینها راتیتأث یابیارز یانداز راه 

 در برنامه اول مرحله نکهیاز گردد، یم یتلق ارزنده و مهم یلیخ

 ضرورت اشد گردد، یم آغاز دوم مرحله و است شدن لیتکم حال

 راتیتأث یابیارز روند ممکن فرصت نیزودتر به تا شود یم دانسته

 .گردد لیتکم برنامه دوم مرحله آغاز از قبل  ها پروژه ینهائ

 عمل یاتیعمل رهنمود طبق دیبا برنامه یابیارز و نظارت بخش 

 پروژه قیتطب و یساز جیبس مراحل قیتطب از نظارت روند و دینما

 دیبا رهنمود طبق آن بر عالوه دهد انجام آن نیمع زمان در را ها

 .دیآ بعمل کنترول و نظارت زین همکار مؤسسات یها تیفعال از

 یمال یها اریمع و اصول قیتطب و یحسابده و تیشفاف منظور به 

 در ها پروژه قیتطب و ها شورا به یمال وجوه پرداخت یحساب و

 ها، بل شامل معتبر یویحما اسناد اساس به دیبا مرکز و اتیوال

 فورم شمول به ها حساب صورت ها، یداریخر اسناد ها، قرارداد

 درج متذکره اسناد آن بر افزون و ردیگ صورت برنامه یاریمع یها

 .گردد زین( MIS) ستمیس

 در ها یولسوال انتخاب قسمت در یشهروند ثاقیم یمل برنامه 

 در با را محالت و دینما شتریب دقت برنامه دوم مرحله

 نییتع یها اریمع و یطیمح تیوضع ،یتیامن طیشرا نظرداشت

 .ردیگ نظر در شده،

  برنامه محترم ملی میثاق شهروندی وجوه هنگفت را در بخش

بسیج سازی از طریق مؤسسات همکار ساالنه به مصرف می 

مؤسسات همکار رساند، ازینرو ارزیابی فعالیت ها و اجراآت 

طبق تعهد امر ضروری و مهم است که باید در زمان معین آن 

منت محترم مدیریت مؤسسات همکار در هر تانجام شود. دیپار

شش ماه اجراآت مؤسسات همکار را از لحاظ کمیت و کیفیت 

 مورد ارزیابی قرار دهد و نتایج ارزیابی را نیز تطبیق نماید. 



 را کارمندان استخدام روند دیبا یشهروند ثاقیم یمل برنامه 

 از و دهد انجام شده، نییتع قبالً طیشرا و ها اریمع به مطابق

 به وندیپ در د،ینما یریجلوگ طیشرا واجد ریغ کارمندان استخدام

 یدارا که کارمندان یلیتحص درجه و تیظرف یارتقا قسمت در آن

 در و دینما توجه باشند یم سانسیل از نتریپائ یلیتحص درجه

 را یمسلک و یفن افراد فرصت نیبزودتر یریانجن یفن یها بست

و تغییرات الزم را در بخش منابع بشری بوجود  دینما استخدام

 آورد.  

 مبلغ و شده داده قرار یناکام حالت در چاه حلقه سه حفر نکهیاز 

 ده،یگرد عیضا مردم سهم شمول به پول یافغان( 157،000)

 یسرو دیبا اول قدم در ها پروژه منبعد که دهد یم نظر ئتیه

 دیبا باشد موجود سکیر کهیصورت در دوم قدم در و شود قیدق

 پروژه ریسا آن جینتا از بعد و قیتطب یامتحان شکل به ها پروژه

 .گردد قیتطب ها

 ننگرهار و بلخ یتیوال دفتر و یشهروند ثاقیم برنامه (PMU )

 مبلغ رفته، تذکر الذکر فوق جدول در که افراد و اشخاص از

 واردات به و لیتحص را هیمال  وضع بابت یافغان( 324،903)

 وزارت یداخل شیتفت محترم استیر و. دینما لیتحو دولت

 یشهروند ثاقیم برنامه یتیوال دفاتر یتمام در را موضوع

 .ردیگ صورت شتریب دقت هیمال وضع قسمت در تا دینما یبررس

 وضع قسمت در یشهروند ثاقیم برنامه یتیوال یادار واحد 

           مبلغ آن به وندیپ در و نموده الزم دقت ریتأخ میجرا

 شرکت و ها فروشنده از ریتأخ مهیجر بابت یافغان( 27،366) 

 واردات حساب به و لیتحص رفته تذکر فوق جدول در که یها

 .  دینما لیتحو دولت

 یها شورا یبرا یحسابدار مشخص یسیپال تا بود خواهد بهتر 

 یحساب و یمال امور در شتریب تیشفاف جهت هیقر یانکشاف

 .گردد یعمل و بیترت شوراها

… … 
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