
                              

 

 

 

 

 

 

 

 

انگزارش تفتیش برای شهروند  

  دارایی های ادارات عامه تفتیش عملکرد چگونگی تطبیق و موثریت پالیسی حفظ و مراقبت  

 

 

 !میدانیدشما 

عمومی )مفتش ُکل( رهبری می  ئیساین اداره توسط ر 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 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   

 ؟درزمینه وجود داردمشکالت کدام 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  و  ئیهبخش 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  یندر تفتیش عملکرد، مفتش   

 

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 

 مثمریت درمهم  ییکی از شاخص ها منابعکیفیت مناسب بوده چون 

  بوده و نقش اساسی در آن دارد.اجراآت 

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 عبارت دیگر، آیا میتوان بیشترین استفاده به دست آورد.  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 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  

 

  

 و  انه به ریاست جمهوریگتفتیش 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 سفارشات نتایج گزارش

 

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

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

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 مفمؤ

 .میباشد

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

 نماید. میارائه مشخص  سفارشات و پیشنهادات دولت اجراآتروی برنامه 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 شیتفت است مهم عام مردم و شهروندان

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

 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 فارشاتسوقرارداده  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 

 وزارت مالیه  گزارش تفتیش عملکرد چگونگی تطبیق و موثریت پالیسی حفظ و مراقبت و امورعملیاتی

 

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

کابینه جمهوری  توسطجهت استفاده مؤثر دارایی ها ایجاد و   1394پالیسی حفظ و مراقبت و امور عملیاتی دارایی های عامه در اواخر سال 

( مؤرخ 14اسالمی افغانستان مورد تصویب قرار گرفت. ازینکه پالیسی متذکره دارای نواقص و مشکالت بوده، موضوع دوباره طی مصوبه شماره )

وزارت محترم مالیه مؤظف گردید تا طرح متذکره را با درنظر داشت قیمت گذاری در زمان و سه کابینه مورد تصویب قرار گرفت جل16/8/1397

معین، ارایه بیالنس، تشخیص برای حفظ و مراقبت دارایی ها، مشخص نمودن صالحیت ادارات، وضع پالیسی و معیارات برای استهالک عراده 

های وقفی و تصحیح عبارت )اداره ثبت دارایی های عامه( به )مدیریت ثبت دارایی های عامه( نهایی نموده و به همکاری  جات، چگونگی دارایی

 ادارات ذیربط به منصهً اجرا قرار دهد.

 ه شکل درستثر استفاده شده و بؤدارایی های موجود و جدید بصورت م کمک مینماید تاپالیسی حفظ و مراقبت و امور عملیاتی تطبیق مؤثر 

و تأکید آن بیشتر باالی درست و صحت همسویی داشته ( ANPDF). این پالیسی با چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان گرددنگهداری 

میکانیزم کلیدی برای تبدیل پالیسی به نتایج ملموس و تدابیری را معرفی نماید تا اطمینان  ،بهبود کارکرد حکومتبوده که سبب  بودجه بودن

پیش از رایی ها، کاهش نقایص تطبیق این پالیسی منجر به حفاظت دا در نظر گرفته شده است.اصل شود که بودجه دقیق، شفاف و نیرومند ح

به شیوه های  اصالحیین، این پالیسی کمک میکند تا از حفظ و مراقبت ابرعالوه دارایی های عامه میگردد. باالی و افزایش میزان اطمینان  وقت

جدیدتری چون حفظ و مراقبت پیشگیرانه، حفظ و مراقبت مبتنی بر وضعیت دارائی ها، حفظ و مراقبت به اساس پیشبینی ها، و حفظ و مراقبت 

 مبتنی بر قابلیت اطمینان صورت گیرد.

 

 گرفت؟  قراراستفاده  ردبعنوان منابع معیار تفتیش عملکرد مو یچه موارد

  پالیسی حفظ و مراقبت 

 نورم های ترتیب شده جهت حفظ و مراقبت دارایی ها 

 

 

 

  



 چه چیزی را میبینیم و جستجو میکنیم؟

 پالیسی حفظ و مراقبت دارایی های عامه امتحانی بررسی از تطبیق 

بودجوی )وزارت صحت عامه، تحصیالت  در وزارت مالیه و دیگر ادارات

 . 1398 عالی و وزارت فواید عامه( طی سال

  ارزیابی چگونگی ایجاد سیستم ملی ثبت دارایی ها، کتگوری و طبقه

 بندی دارایی ها و تفکیک دارایی های ادارات دولتی به سطح کشور.

 مصارف واقعبینانه های تخمین حصول اطمینان از چگونگی محاسبه 

 عملیاتی در ادارات بودجوی تحت تفتیش. امور و مراقبت و حفظ

 امور و مراقبت و حفظ مصارف حصول اطمینان از همسو ساختن 

هدف  به عامه مالی امور مدیریت موجود چارچوب با عملیاتی

 و مراقبت و حفظ به مربوط مصارف از بهتر نظارت و اجرا پالنگذاری،

 عملیاتی. امور

 
 

 1399سال  حوتراپور تفتیش عملکرد بشمول سفارش ها و یافته های آن به ریاست جمهوری و شورای ملی در ماه 

 ارائه گردیده است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 چی را دریافتیم؟ فعلی در تفتیش

 

 ما در تفتیش عملکرد یافته هایخالصه از 

ارزش آن در یک سند مشخص ثبت و  ادارات دولتی باید تمام دارایی های خویش را با در نظرداشت

راجستر مینمود تا معلوم میگردید که یک اداره دولتی به سطح مرکز و  واحدهای دومی و سومی از 

لحاظ ارزش و هم از لحاظ کمیت چه تعداد دارایی ها با درنظرداشت وضعیت آن در اختیار دارند. 

سی نتوانسته ارقام دقیق و معلومات درحالیکه یافته های تفتیش نشان میدهد که ادارات تحت برر

کامل و مشخص را در رابطه به دارایی های خویش به سطح مرکز و والیات در اختیار هیئت قرار 

 دهند تا از موجودیت آن حصول اطمینان صورت میگرفت.

ارائه ارقام و معلومات دقیق در رابطه  عدم

به دارایی های ادارات تحت بررسی نسبت 

ثبت  یکرد مشخص براینبود سیستم و رو

 آنبه تفکیک نوعیت  دارایی هاو راجستر 

سیستم ملی ثبت دارایی های عامه به منظور ثبت جزئیات دارایی های عامه به شمول ساختمان ها 

و وسایط نقلیه طبق پالیسی باید ایجاد میگردید تا تمام دارایی دولت به تفکیک ادارات در آن ثبت 

یافته های تفتیش نشان میدهد که الی اکنون سیستم ثبت دارایی در  و راجستر میشد. در حالیکه

وزارت مالیه ایجاد نگردیده تا دارایی ها در آن ثبت میگردید که نشان میدهد یکی از اهداف اساسی 

 پالیسی که ایجاد سیستم ملی ثبت دارایی بوده برآورده نگردیده است.

 عدم ایجاد سیستم ملی ثبت دارایی ها

 طبق اهداف پالیسی

موضوع ایجاد و نوسازی معیارها برای قیمت گذاری حفظ و مراقبت و امور عملیاتی دارایی ها یکی 

به اساس آن تخمین های واقعی مصارف حفظ  از اهداف مهم پالیسی بوده که وزارت مالیه میبایست

الیه میبایست برای و مراقبت و امور عملیاتی را پیشبینی و سنجش مینمود. همچنان، وزارت م

و نورم های معیاری  جدول های سنجش نورم مبدأ ۲۰19ال تعمیرات و وسایط نقلیه الی ماه جون س

در حالیکه  .نورم ها ترتیب می نمود ۲۰۲۰ترتیب مینمود و برای سایر دارایی ها الی ماه جون سال 

ست. طبق معلومات ارائه شده الی اکنون صرف برای تعمیرات و وسایط نقلیه نورم ها ترتیب گردیده ا

توسط واحد های تطبیق کننده از یکطرف تطبیق نورم های ایجاد شده برای تعمیرات با شرایط 

افغانستان سازگاری ندارد. برای تطبیق این نورم ها که به اساس معیارهای بین المللی و منطقوی 

واند آن را تطبیق نماید. از طرف ساخته شده ادارات دولتی بودجه الزم را در اختیار ندارد و نمی ت

نورم واحد نه تنها برای تعمیرات بلکه برای سایر دارایی ها دیگر ایجاد نگردیده و هر  دیگر الی اکنون

اداره برای حفظ و مراقبت دارایی ها نورم های مختلف تعیین نموده و بودجه را مصرف می نماید که 

 تأثر ساخته است.این وضعیت چگونگی مؤثریت ایجاد پالیسی را م

نورم های ایجاد شده برای حفظ و مراقبت 

دارایی ها از یکطرف قابل تطبیق نبوده و 

نظرداشت مشکالت  از طرف دیگر با در

اقتصادی کشور بودجه الزم در اختیار 

قرار ندارد تا این نورم ها را تطبیق  ادارات

 نماید

منظم و به موقع، ترمیم و حفظ و مراقبت به کاهش هزینه مجموعی حفظ و مراقبت و امور  خدمات

نظر به میسازد.  والنیعملیاتی در طول عمر یک دارایی کمک نموده و عمر مفید یک دارایی را ط

تفتیش انجام شده مالحظه گردیده که در ارتباط به مدیریت دارایی فزیکی الی اکنون کدام طرزالعمل 

عدم ترتیب رهنمود ها برای مدیریت 

دارایی های فزیکی ادارات توسط وزارت 

  مالیه



الیحه تهیه و بدسترس ادارات قرار نگرفته تا به اساس آن دارایی ها کتگوری بندی میگردید و  یا

 طرزالعمل ها و رهنمود برای حفظ و مراقبت آن ترتیب میگردید.

ظرفیت باید در تمام واحدهای بودجوی تقویت شده تا از تخمین دقیق، ثبت و گزارشدهی هزینه و 

مصارف حفظ و مراقبت و امور عملیاتی در مطابقت با رهنمودها و مقررات حفظ و مراقبت و امور 

مطابق به تفتیش انجام شده از تطبیق پالیسی حفظ و مراقبت طوری  طمینان حاصل شود.اعملیاتی 

تیجه گیری شده است که برنامه های آموزشی دوامدار جهت انکشاف ظرفیت و سیستم ها برای ن

 تخمین مصارف حفظ و مراقبت دایر نگردیده است.

عدم انکشاف ظرفیت و سیستم ها برای 

تخمین مصارف حفظ و مراقبت و امور 

 ادارات توسط وزارت مالیه عملیاتی

ثبت و گزارش دهی کور مالحظه گردیده است که جهت نظر به تفتیش انجام شده از پالیسی مذ

( را برای بودجه سازی و ثبت مصارف حفظ و ۲۲4۰۰مصارف حفظ و مراقبت و امور عملیاتی کود )

( را برای بودجه سازی و ثبت مصارف حفظ و ۲۲416مراقبت و امور عملیاتی وسایط نقلیه و کود )

ته است. اما به دلیل عدم  شامل ساختن پالیسی مراقبت و امور عملیاتی ساختمان ها در نظر گرف

این هدف تطبیق چهارچوب مدیریت امور مالی عامه  حفظ و مراقبت و امور عملیاتی دارایی ها در

  نگردیده است.

عدم شامل ساختن پالیسی حفظ و مراقبت 

و امور عملیاتی دارایی ها در چهارچوب 

  مدیریت امور مالی عامه

)پیش  نیازمندیهای حفظ و مراقبت و امور عملیاتی، دارایی ها در سه کتگوریبه منظور محاسبه 

میبایست کتگوری بندی گردد.  گیرانه، قابل پیشبینی و حفظ ومراقبت مبتنی بر وضعیت دارایی ها(

اما یافته های تفتیش نشان میدهد که دارایی های اداره به اساس کتگوری های فوق الذکر طبقه 

ت. ازینکه دارایی ها طبقه بندی نگردیده، بنًا الی اکنون بودجه واقعبینانه برای بندی نگردیده اس

 حفظ و مراقبت آن نیز در نظر گرفته نشده است. 

ها شامل عدم کتگوری بندی دارائی   

سایط نقلیه در ادارات تحت ساختمان و و 

 ریفورم

ستراتیژی عرضه خدمات و اهداف انگذاری مصارف حفظ و مراقبت و امور عملیاتی باید با الپ

یافته های وزارت/واحد بودجوی مربوطه بادرنظرداشت منابع موجود بودجوی همسویی داشته باشد. 

تفتیش نشان میدهد ازینکه نورم های واقعی وجود ندارد، دارایی ها با درنظرداشت وضعیت فزیکی 

توسط و استهالک شده تفکیک آن طبقه بندی صورت نگرفته و دارایی ها به اساس وضعیت خوب، م

نگردیده و بالخره چگونگی سنجش و معیار برای استهالک وجود ندارد. بنًا بودجه پیشبینی شده به 

فاقی سنجش و پیشبینی حفظ و مراقبت دارایی ها به شکل آ ( افغانی برای2,693,560,801)مبلغ 

فاقی و غیر در حفظ و مراقبت دارایی ها نیز آ افغانی (510,745,658گردیده و مصرف مبلغ )

 نمی توان چگونگی مصرف مؤثر و واقعبینانه آن اطمینان حاصل نمود.و  واقعبینانه میباشد

عدم تخصیص بودجه واقعبینانه در بخش 

حفظ و مراقبت دارایی ها )ساختمان و 

 تحت بررسی اداراتوسایط( در 

های بودجوی که مسوولیت مستقیم  کی از میان کارمندان تخنیکی واحداعضای گروپ کاری تخنی

مدیریت دارایی ها را دارند میبایست انتخاب و دارایی های ادارات را طبقه بندی مینمود. گروپ های 

طبقه بندی هر دارایی به اساس  در نظرداشت فهرست دارایی ها باکاری مسوولیت داشتند تا 

  ترتیب مینمود و بینی و نظر به وضعیت دارایی بصورت همه ساله شگوریهای پیشگیرانه، قابل پیکت

نوسازی دوره  و  های حفظ و مراقبت و امور عملیاتیبرای فعالیتساالنه نهای کاری ماهوار، ربعوار و الپ

پالیسی گروپ در سیستم ملی ثبت دارایی ها انجام میگردید. ولی نه تنها اینکه طبق  معلوماتیی 

عدم ایجاد  گروپهای تخنیکی ومالی در 

سطح واحدهای بودجوی تحت ریفورم 

طبقه بندی دارایی و تشخیص  برای

 وضعیت آن



های کاری ایجاد نشده بلکه دارایی ها به اساس فکتورها و معیارهای فوق الذکر طبقه بندی نگردیده 

 ساخته نشده است. تو پالن های کاری ماهوار، ربعوار و ساالنه برای فعالیت های حفظ و مراقب

از اینکه وضع استهالک یک بخش مهم مدیریت دارایی ها بوده و باید در پالیسی و یا در نورم های 

ترتیب شده تذکر داده میشد اما نظر به تفتیش انجام شده مالحظه گردیده است که هیچ کدام روش 

 پالیسی در نظر گرفته نشده است.جهت وضع استهالکات در قسمت ساختمان و وسایط در 

در نظر نگرفتن وضع استهالک دارایی ها 

 در پالیسی

بخاطر تطبیق بهتر پالیسی و طی نمودن دور امتحانی پالیسی مذکور باید وزارت مالیه بطور دوامدار 

ینده به طور آاز روند تطبیق این پالیسی حصول اطمینان مینمود تا اینکه این پالیسی در سال های 

کلی در تمام ادارات بودجوی تطبیق میگردید اما نظر به تفتیش انجام شده مالحظه گردیده است 

 که هیچ نظارت در جهت تطبیق پالیسی مذکور صورت نگرفته است.

رت از تطبیق پالیسی حفظ و نبود نظا

 مراقبت

 

  



 

:ما نتیجه گیری  

حفظ و مراقبت و امور عملیاتی میتوان چنین نتیجه گیری نمود که الی ختم  بادرنظرداشت یافته های تفتیش انجام شده و ارزیابی پالییسی

اهداف تعیین شده پالیسی حفظ و مراقبت تطبیق نگردیده و بدست نیامده است. طبق پالیسی دارایی های ادارات عامه به  1399سال مالی 

ارد. سیستم ملی ثبت دارایی ها که یکی از اهداف مهم این شمول تعمیرات و وسایط مشخص نبوده و در زمینه ارقام قابل اعتماد وجود ند

پالیسی بوده ایجاد نگردیده است. نورم ها برای حفظ و مراقبت دارایی ها به شمول تعمیرات و وسایط نقلیه ایجاد نگردیده. جداول سنجش 

حفظ و مراقبت دارایی ها به اساس نورم های قیمت گذاری حفظ و مراقبت دارایی ها الی اکنون به وجود نیامده است. بودجه سازی برای 

م واقعبینانه، رواقعی و بصورت درست پیشبینی نمی گردد. پیشبینی بودجه و مصرف بودجه در بخش حفظ و مراقبت دارایی ها در ادارات ریفو

 دقیق و شفاف در نظر گرفته نشده است.

گردیده. از چگونگی تطبیق پالیسی و پالن عملیاتی پالیسی نظارت صورت از طرف دیگر، پالیسی و معیارات برای استهالک عراده جات وضع ن

نگرفته است. تیم های تخنیکی و مالی در وزارت مالیه و سایر ادارات تحت ریفورم ایجاد نگردیده  تا با درنظرداشت وضعیت تخنیکی دارایی 

ه سطح ادارات تفکیک نگردیده تا وضعیت دارایی ها معلوم و ها بودجه برای حفظ و مراقبت آن در نظر گرفته شود. همچنان، دارایی ها ب

مشخص گردد. طبق وضعیت دارایی ها اقدامات الزم به عمل آید عالوه بر موارد فوق، برای تثبیت وضعیت دارایی ها، ثبت آن در سیستم 

ا برای مدیریت فزیکی دارایی ها الی اکنون ایجاد ملی دارایی ها برای کارکنان واحد های ذیربط برنامه های آموزشی تدویر نیافته و رهنمود ه

 نگردیده است.

بالخره میتوان چنین نتیجه گیری کرد که از یکطرف پالیسی حفظ و مراقبت تطبیق نگردیده و اهداف تعیین شده به دست نیامده است. از 

خره این پالیسی باالی چگونگی حفظ و مراقبت طرف دیگر دارایی ها طبق معیارها و شرایط پالیسی حفظ و مراقبت صورت نگرفته که بال

 دارایی ها الی اکنون مؤثریت و مفیدیت مطلوب نداشته. از دارایی های موجود و جدید بصورت مؤثر استفاده نگردیده و به شکل که الزم است،

تطبیق نماید تا تطبیق آن سبب حفاظت نگهداری نمی گردد. الزم است تا وزارت مالیه اهداف، معیارها و نورم های پالیسی را بصورت مؤثر 

 میزان اطمینان باالی دارایی های عامه گردد.دارایی ها، کاهش نقایص پیش از وقت و افزایش 

 

 

 

 

  



 

 :سفارشات ما

 
  وزارت محترم مالیه باید در نتیجه شامل ساختن پالیسی

حفظ و مراقبت و امور عملیاتی دارایی ها در چارچوب 

عامه از مصارف حفظ و مراقبت و امور مدیریت امور مالی 

 عملیاتی طور منظم نظارت و ارزیابی نماید.

 رم تمام الزم است تا وزارت مالیه و ادارات تحت ریفو

نظرداشت تفکیک نوعیت آن در دارایی های خویش را با

در مرکز و والیات طبق پالیسی حفظ و مراقبت و امور 

یست دارائی عملیاتی دارایی های عامه مشخص نموده و ل

درنظرداشت مشخصات دارایی ها های خویش را با 

بصورت کامل ترتیب نماید تا ادارات بتواند دارایی های 

خویش را بعد از ایجاد سیستم ملی ثبت دارایی ها در آن 

 ثبت و وضعیت آن مشخص گردد.

  وزارت محترم مالیه مکلفیت دارد که طبق پالیسی حفظ و

ویش را در بخش های وسایط مراقبت دارایی های عامه خ

صارف حفظ نقلیه و ساختمان ها کتگوری بندی نمایند تا م

واقعی تخمین و دارائی های که و مراقبت بصورت شفاف و 

نیاز به مراقبت سریع دارند به وقت و زمان آن ترمیم گردد و 

 از ضایع شدن آنها جلوگیری صورت گیرد.

  مصرف آن الزم به منظور پیشبینی بودجه واقعبینانه و

است تا وزارت مالیه طبق پالیسی برای ایجاد سیستم ملی 

خدمات طرف ثالث استخدام و سیستم  یثبت دارایی ها

ایجاد نماید تا ادارات بتواند طبق را ملی ثبت دارایی ها 

م معلومات در رابطه به دارایی مشخصات و محتوای سیست

 اداره را در آن ثبت نماید. ،ها

  وزارت محترم مالیه و ادارات بودجوی تحت ریاست بودجه

ریفورم مکلف اند تا لیست دارایی های خویش )ساختمانها و 

وسایط نقلیه( را  مطابق پالیسی ترتیب و اولویت بندی دارایی 

ها را انجام داده و چگونگی وضعیت دارایی ها را مشخص 

سازد و مطابق وضعیت دارایی ها بودجه برای حفظ و مراقبت 

ر عملیاتی در نظر گرفته شده اجراآت نماید تا از و امو

چگونگی پیشبینی بودجه و مصرف واقعبینانه آن حصول 

 اطمینان گردد.

  ایجاد نورم ها برای تمام انواع کتگوری های دارایی ها یک

شاخص کلیدی برای تطبیق مؤثر پالیسی حفظ و مراقبت 

ذار بوده و در پیشبینی و مصرف واقعبینانه بودجه تأثیرگ

میباشد. وزارت مالیه به حیث محور مرکزی و تطبیق 

کننده ریفورم و پالیسی حفظ و مراقبت باید نورم ها را 

برای تمام دارایی ها ایجاد و در نوسازی نورم های معیاری 

و جدول های سنجش نورم ها برای قیمت گذاری حفظ 

و مراقبت و امور عملیاتی دارایی ها و از تطبیق آن در 

 تحت ریفورم و سایر ادارات اطمینان دهد. ادارات



  سفارش میگردد تا ریاست بودجه وزارت مالیه و ادارات

بودجوی تحت ریفورم،گروپهای تخنیکی و مالی را مطابق 

هدایت پالیسی حفظ و مراقبت دارایی های عامه  ایجاد و 

جهت کتگوری بندی دارائی ها، سنجش مصارف حفظ و 

مطابق فورم های ایجاد شده اقدام مراقبت دارائی های عامه 

نمایند تا بودجه حفظ و مراقبت و امور عملیاتی طور واقعی 

به مصرف رسانده شود و همچنان  از ضایع شدن دارائی ها و 

 و جوه عامه جلوگیری بعمل آید.

  برای خدمات به موقع و منظم حفظ و مراقبت دارایی های

الزم است تا  عامه ادارات و افزایش عمر مفید دارایی ها

وزارت مالیه طرزالعمل ها و رهنمود های کاری مشخص 

برای حفظ و مراقبت مؤثر دارایی ها ترتیب نماید. تا با در 

نظرداشت آن دارایی های عامه ادارات طبقه بندی شده 

سطح مؤثریت، مفیدیت دارایی ها افزایش یابد و ادارات 

حفظ بتواند به اساس طرزالعمل های مشخص دارایی ها 

 و مراقبت گردد.

  وزارت محترم مالیه مکلف است تا جهت تطبیق مؤثر و

واقعبینانه پالیسی حفظ و مراقبت میکانیزم منظم در جهت 

نظارت ازتطبیق پالیسی حفظ و مراقبت ترتیب و با سایر 

ادارات بودجوی شریک گردد. از روند تطبیق پالیسی به طور 

گزارش نظارت و  دوامدار نظارت و ارزیابی صورت گیرد.

ارزیابی از تطبیق پالیسی مذکور به طور دوامدار با رهبری 

اداره شریک گردد و اقدامات الزم اصالحی در زمینه به عمل 

 آید.

  به منظور تغییر وضعیت فعلی و اصالحات به موقع، الزم

است تا برنامه های آموزشی برای کارکنان بخش های 

ی جهت تطبیق ذیربط تدویر یابد و ظرفیت های کار

اهداف پالیسی ایجاد گردد. ازینرو وزارت محترم مالیه باید 

برنامه های آموزشی دوامدار و مرحله وار را در جهت حفظ 

و مراقبت و امور عملیاتی برای ادارات بودجوی و شامل 

ریفورم تهیه و ارایه نماید و از مؤثریت آن حصول اطمینان 

 نماید.
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