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 :مقدمه

تا نتایج قناعت  دمی گیرمورد استفاده قرار آن و دستیابی به اهداف  اداره نظارت و ارزیابی منحیث یک وسیله جهت بهبود

ثر مؤک سیستم یبه که یک اداره نیازمند سیستم منابع مالی، بشری و حسابدهی میباشد،  همانطوریکه بخش را ببار آورد.

 .دنظارت و ارزیابی نیز ضرورت دار

 

و  ، شوده می امر ضروری پنداشتامور یک اداره  اصالح و بهبودبه منظور  و ارزیابی نظارت سیستم هدف و فلسفۀ وجودی

 نخواهد داشت.را کارایی مناسبی  و سیستم ،اگر این امر در یک اداره موجود نباشد

 

 باشد. می سساتمؤسسات غیر دولتی و مؤ انسجام فعالیت های ریاست مربوط بهین طرز العمل وسیله تنظیم امور ا 

 

 سساتمؤ تیجهنکه در  نظارت به عمل آمدهخلی و خارجی اغیر دولتی د سساتمؤتا از می گردد تطبیق این طرزالعمل باعث 

انداری نشان صداقت و ایم و اداری  امور مالی پیشبردو در تطبیق مینمایند  را  به وجه احسن  خویش فعالیت هایکه 

 مورد ی نمایند،و تعلل مسهل انگاری به نحوه خویش  فعالیت هایکه در انجام  سساتمؤو تقدیر قرار گرفته  دمور میدهند

 . ندگیرقرار تأدیب و  رهنمایی
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 فصل اول

 احکام عمومی

 مبنی

 :اول مادۀ

 

 ین گردیده است.قانون موسسات غیردولتی طرح و تدو(  33و  31،32، ،4)و درروشنایی مواد) (  44)این طرزالعمل بتاسی از ماده 

 

 فاهدا

 :دوم مادۀ 

  :از اند عبارت طرزالعمل این اهداف

وسسات غیر ی دولت و مستراتیژی ها، و پالیسی هاطرز العمل ها، نان از تطبیق مؤثر قوانین، مقررات، یحصول اطم .1

 دولتی

 .در سطح مرکز و الیات سسات غیر دولتیمؤنظارت مستمر از فعالیت های  .2

  بمنظور تحلیل و ارزیابی جمع آوری معلومات .3

  .جوانب ذیدخلسسات غیر دولتی به مؤ فعالیت هایضح و جامع برنامه ها، پروژه ها و اارائه یک تصویر و .4

  حسابدهیشفافیت و  از طریق تقویت  سسات غیر دولتیمؤ در مورد فعالیت های جلب اعتماد مردم  .5

 

 صطالحاتا

 مادۀ سوم:

 :می باشدمفاهیم ذیل دارای  اصطالحات آتی در این طرزالعمل 

 اهداف معینه  به کار برده می شود.جهت رسیدن به یسی: مجموعۀ از تدابیر  پالن شدۀ، پال -1

 دیده است.پالن: عبارت از برنامۀ از قبل تهیه شده است که  برای رسیدن به هدف، به شکل سیستماتیک ایجاد گر -2

 . جی میگرددسسات داخلی و خارمؤغیر سیاسی و غیر انتفاعی بوده که شامل  ،سازمان غیر دولتی: عبارت از  مؤسسه -3

بوط به نظارت وضع گردیده و تمامی اجراآت مر و ارزیابی تنظیم امور مربوط به نظارتسند رهنمودی جهت طرزالعمل:  -4

 به اساس آن صورت می گیرد.  غیردولتی مؤسسات

جهت تحقق  غیر دولتی نظارت: عبارت از  جمع آوری معلومات و مشاهدۀ متداوم از برنامه ها و پروژه های مؤسسات -5

 .می باشد اهداف تعین شده

ه میباشد که ارزیابی: عبارت از روند سیستماتیک جمع آوری معلومات در مورد یک برنامه و یا یک پروژه تطبیق شد -6

 بمنظور تحقق اهداف پالن شده و حصول نتایج متوقعه بصورت درست و موثر صورت میگرد.
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موجود و راه  مشکالت ،ام یافته، وضعیت گزارش: عبارت از مکاتبۀ خالصه شده و طبقه بندی شده در بارۀ اجراآت انج -7

سسات مؤام ریاست انسج نظارت و ارزیابی انکارمندو یا  غیر دولتی مؤسساتحل های پیشنهادی آن  است که از سوی 

 وترتیب می گردد.تهیه  وزارت اقتصاد غیر دولتی

 

  :کننده تطبیق مرجع 

 :چهارم مادۀ 

 های اقتصاد والیات مرجع تطبیق این طرزالعمل می باشند.ریاست انسجام مؤسسات غیر دولتی و ریاست 
 

 

 

 فصل دوم

 وظایف صالحیت ها و مکلفیت ها
 

 سسات غیر دولتیمؤانسجام  ریاست یوظایف وصالحیت ها 

 :پنجم مادۀ

 دارای وظایف وصالحیت های ذیل می باشد: سسات غیر دولتیمؤانسجام ریاست 

 .ولتیغیر د سساتمؤو ارزیابی ترتیب فارمت های معیاری و دیگر اسناد مورد ضرورت جهت انجام عملیۀ نظارت  -1

 .ترتیب و تائید پالن ساالنه، شش ماهه و ربعوار نظارت و ارزیابی آمریت نظارت و ارزیابی -2

 .غیر دولتیسسات مؤ از و ارزیابی جهت انجام عملیۀ  نظارتتیم نظارت  تعیین -3

 .و ارزیابی تسهیالت الزم برای پیشبرد عملیۀ نظارتتهیۀ  -4

 .سکتوری و ارزیابی با ادارات ذیربط هماهنگ ساختن فعالیت نظارت  -5

 .و ارزیابی نظارت انمورد نظارت مبنی بر همکاری با کارمند سسهمؤمکتوب عنوانی  صدور  -6

 سسه مربوط.مؤ بهشریک نمودن نتیجه نظارت و ارزیابی  -7

 باکمیسیون عالی ارزیابی. هسسمؤ فساد و تخلفشریک ساختن موارد  -8

 این طرزالعمل.حصول اطمینان از تطبیق  -9

 

 :تااقتصاد والی های ریاست و مکلفیت های وظایف

 :ششم مادۀ

 د:ندارای وظایف وصالحیت های ذیل می باش اقتصاد والیات هایریاست 
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ه ریاست با در نظر داشت پالن ساالنغیر دولتی  مؤسسات  فعالیت هاینظارت و کنترول تهیه و ترتیب پالن  -1

 غیر دولتی  مؤسساتانسجام 

و شریک  تدر سطح والی غیر دولتی سساتؤمترتیب و تائید پالن ساالنه، شش ماهه و ربعوار نظارت و ارزیابی  -2

 .غیر دولتی مؤسساتریاست انسجام  آن بهساختن 

 .عملیۀ نظارت و ارزیابیتهیۀ تسهیالت الزم برای پیشبرد و تعیین اشخاص  -3

 صدور مکتوب عنوانی مؤسسه مورد نظارت مبنی بر همکاری با کارمندان نظارت و ارزیابی. -4

گونگی تحقق سکتوری ، جهت نظارت و ارزیابی از چو   با ادارات ذیربط مؤسساتانسجام و هماهنگی فعالیت های  -5

 .غیر دولتی مؤسساتها و پروژه های برنامه 

الیت های طرزالعمل هماهنگی فع"هماهنگی بهتر با موسسات غیر دولتی با در نظرداشت مواد ط و تامین ارتبا -6

 "موسسات در سطح والیات

روند تطبیق  و تخنیکی  به گونه ربعوار و ساالنه، جهت شناسایی پیشرفت و چالش ها در ترتیب گزارشات تحلیلی -7

 غیر دولتی. مؤسساتریاست انسجام  غیر دولتی وشریک ساختن آن با مؤسساتبرنامه ها پروژه های 

 غیر دولتی مؤسساتریاست انسجام با  غیر دولتی شریک ساختن موارد فساد و تخلف مؤسسات -8

 در سطح والیت حصول اطمینان از تطبیق طرزالعمل نظارت و ارزیابی -9

 

  :و ارزیابی نظارت تیم های مکلفیت

 :هفتممادۀ 

 :دارای مکلفیت های ذیل میباشد تیم نظارت و ارزیابی

 و ارزیابی. نظارت تیب پالنتهیه و تر .1

 .بیطرفی،  باکمال فهیوظ یفایا و غیر دولتی سساتمؤ از نظارت پروسه در یمسلک و یعلم اصول تیرعا .2

 .مراجع ذیربط به مراتب سلسله اصل تیرعا با شنهاداتیوپ گزارش ارایه .3

 سسه،کیفیتالعمل ها، اساس نامه مؤغیر دولتی، طرز مؤسساتنظارت از اجراآت مالی، تطبیق پالن، تطبیق قانون   .4

 ارایه خدمات  ورعایت اصول ومقررات. 

 محرم.و نگهداری معلومات  حفظ .5

 دید  لزومدر صورت  مورد نظارت ساحاتباز دید از  .6

سسه، گزارش مؤنظارت و ارزیابی پروسه  ختم از بعد کاریروز (15در جریان ) اندی مکلف بنظارت و ارزیا انکارمند .7

 ادارات ذیربط.را به  نظارت و ارزیابی نتیجه  ، تحلیل وترتیب نرا آ

مطالبه  رزیابیااز ادارات سکتوری توسط تیم نظارت و  ها سی فنی و مسلکی پروژهرمعلومات نظارت و بر لزومدر صورت  .8

 گردد.
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 :غیر دولتی سساتمؤمکلفیت های وظایف و 

 : هشتم مادۀ 

 د:نباش مکلفیت های ذیل میوظایف و  دارای  غیر دولتی سساتمؤ

 مربوطه. سسهمؤنظارت در روند   جهت تسهیل یک تن از اعضای کلیدیمعرفی  -1

اسناد قرارداد، ی، بودجۀ عمومی و پروژو ه،یائاسناد مربوط به هیئت مدیره و اجر، ها پالیسی ستراتیژی،ا پالن هارائ -2

  . سسهمؤو ارزیابی  نظارت و در جریان قبل تیم نظارت و ارزیابی برای و سایر اسناد مورد نیازمنابع بشری  ،ها  پروژه

های اقتصاد  ، و ریاست سسات غیر دولتیمؤانسجام با ریاست  در مورد نظارت و ارزیابی همکاری دایمی وهمه جانبه -3

 طبق احکام این طرزالعمل.والیات 

ر تسهیالت و صدور امر همکاری و تهیه سای سسهمؤبه تمامی بخش های مربوطه نظارت و ارزیابی  کارمندانمعرفی  -4

 الزم.

 اد والیت و ریاست های اقتص سسات غیردولتیمؤسسه به ریاست انسجام مؤساالنه نظارت و ارزیابی  ارایه گزارش -5

 

 

 فصل سوم

ارزیابی و میکانیزم نظارت  

 

 :ابعاد  نظارت

 :نهممادۀ 

 نظارت می کند: سسهمؤ از موارد آتی و ریاست های اقتصاد والیات سسات غیر دولتیمؤانسجام ریاست 

 و دولت افغانستان. مؤسساتتطبیق قوانین، مقررات، فرامین و تعهدات ملی و بین المللی  -1

، و قوانین  "کیامور بانمدیریت  طرزالعمل"، "طرزالعمل بررسی مالی" به اساس سسهمؤ یادار و یمال جراآتاساختار و  -2

 نافذه کشور.

 ؛ی و پالیسیمال ،یکار یها پالن قیتطب -3

 ؛افغانستان  رو اهداف انکشاف پایدا سساتمؤنظارت از چگونگی تطبیق فعالیت های پالن شده در قبال اهداف مطروحۀ  -4

 ؛جودمو امکانات با ارایه شده خدمات ارزیابی تناسب  قیطر از شده عرضه خدمات تیفیک -5

 :و ارزیابی نظارت ابزار

 :دهممادۀ 
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سسات مؤام ست انسجاین طرزالعمل توسط ریا نهمماده  5، 4، 2 فقره در ابزار ضروری جهت نظارت و ارزیابی موارد یاده شده

 گردد. غیر دولتی تهیه و ترتیب

 

 :نوعیت نظارت  و ارزیابی

 :یازدهم ۀماد

 .صورت میگرد مؤسسه های لیتطرز فعانظارت، بررسی و ارزیابی از کمیت و کیفیت 

 

 :مورد نظر ۀساح از دیزدبا

 :دوازدهم ۀماد

سناد واصله طبق ااز تحلیل بعد  تواندمی  و ریاست اقتصاد والیات غیر دولتی سساتمؤانسجام ریاست  تیم نظارت وارزیابی

 .ندورآبه عمل بودن اجراآت و گزارش ها از ساحۀ مورد نظر باز دید  صحت مؤثریت و جهت حصول اطمینان ازپالن 

 :اسناد ۀمطالب

 :سیزدهم ۀماد

را سسه مؤوژوی اداری و پر مورد ضرورتمی تواند کاپی اسناد  ،پروژه تطبیق ساحه سسه ومؤ نظارت کننده حین بازدید از

 مطالبه نماید.

 

 :پالن وگزارش تطبیقاطمینان از 

 :چهاردهممادۀ 

حصول  جهت صالحیت دارندو ریاست های اقتصاد والیات  سسات غیر دولتیمؤانسجام  ریاست  نظارت و ارزیابیتیم 

 .نظارت نمایند مطابق پالن و اسناد ارایه شده در ساحات مورد نظر مؤسسهاطمینان از تطبیق فعالیت های 

 

  :تسلیمی پروژه

 پانزدهم: مادۀ

توری رات سکد مربوطه به اداپروژه و اسنا طبیقپروژه از صورت ت تکمیلبعد از  ماه( 1)در ظرف یک  سسه مکلف استمؤ

 ارایه نماید.گذارش غیر دولتی  مؤسساتیاریاست انسجام ریاست های اقتصاد والیات و ذیربط و 
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 فصل چهارم

 مکافات و مجازات

 

 :نظارت و ارزیابی کارمند مکافات

 :شانزدهممادۀ 

ستگی نشان دهد شایخالقیت و طرزالعمل از خود کارمند نظارت و ارزیابی که در اجرای عملیه نظارت و تطبیق احکام این 

 قرار قیتشو مورد کار قانون 94 ۀماد مطابقو منظوری مقام وزارت سسات غیردولتی مؤریاست انسجام به اساس پیشنهاد 

 .ردیگ یم

 

 :مجازات کارمند نظارت و ارزیابی

 هفدهم:مادۀ 

سهل زالعمل این طر (7)مندرج مادۀ در انجام مکلفیت های سسات غیر دولتی مؤکارمند نظارت و ارزیابی ریاست هرگاه 

عدلی  های رگان ابه  عملارتکاب در صورت و  قرار می گیردتأدیب مورد قانون کار   95مطابق مادۀ  و تعلل نمایدانگاری 

 و قضایی معرفی می گردد. 

 

 :سسهمؤمجازات کارمند 

 هجدهم:مادۀ 

به قوانین  در صورت که کارمندان موسسه به فساد و سایر موارد جرمی از طرف تیم نطارت شناسی میشوند مطابق .1

 می گردد.نافذه کشور  بنظور پیگیری به ادارات عدلی و قضایی معرفی 

 

دیگران  یا  واخفای فساد خود   از همکاری به منظور سسهمؤ و هیئت رهبری کارمندانسهل انگاری و ابای  گاههر .2

دلی ع ه مراجعمطابق احکام قانون موسسات غیر دولتی، قضیه مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته و بعداً ب  باشد،

 .معرفی می گردد رسماً وقضایی

 

 :سسهمؤ مکافات

 :نزدهممادۀ 

وده و از خود موفق بدر اجراء و تطبیق فعالیت های خویش  کارمندان نظارت و ارزیابیکه بعد از نظارت توسط  یسساتمؤ

توانند مورد  میو منظوری مقام وزارت  سسات غیر دولتیمؤانسجام شایستگی نشان داده باشند، به اساس پیشنهاد ریاست 

 قرار گیرند.معنوی تقدیر 
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 :سسهمؤمجازات 

  :ت ام بیسمادۀ 

ت های خویش ناکام و تطبیق فعالی اجراتوسط کارمندان نظارت و ارزیابی در  و ارزیابی  که بعد از بررسی، نظارت یمؤسسات

و  غیر دولتی سساتمؤقانون  47ماده  6 فقرهد و یا در این عرصه شایستگی نشان نداده باشد، مطابق نارزیابی شده باش

 جریمه قرار می گیرند. مورد طرزالعمل گزارش، اعتباردهی و جریمه نقدی

 

 

 

 پنجمفصل 

 احکام متفرقه

 

 :ینظارت اسناد

 :یکمو  بیستم  ۀماد

ی مورد ارتنظ اسناد ریسا العمل طرز نیارهنمود  بهتر قیتطب منظور به تواند یم سسات غیر دولتیمؤانسجام  استیر

 .دینما قیتطب و بیترت را ضرورت

 

 :مرجع تفسیر

  :دومو  مادۀ بیست

 با در نظر داشت احکام قوانین تفسیر می گردد.در صورت بروز اختالف در تفسیر این طرزالعمل موضوع 

 

 :تضاد منافع

 سوم:مادۀ بیست و 

طور  اندکلف م ،دن، به نحوی تضاد و یا منفعت داشته باشدر پروسۀ  نظارتی تیم نظارتاز اعضای  یکیکه هر یدر صورت

عمالی دیگری که ، ابراز هرگونه نظر و یا اشتراک در پروسۀ نظارتی  مورد نظراطالع و از اخویش کتبی به آمر ذیصالح  

 . ندورز اجتنابباالی روند نظارتی تأثیر گذار باشد، 

 

  :طرزالعمل وتجدید نظر در تعدیل 

 پهارم:مادۀ بیست و 
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انسجام ریاست  آن توسطوتجدید نظر، مسودۀ تعدیل  یا تجدید نظر را نماید و د این طرزالعمل ایجاب تعدیل رهرگاه موا

 گردد.منظور می اقتصاد ترتیب و توسط مقام وزارت سسات غیر دولتیمؤ

  

 :طرزالعمل انفاذتصویب و 

 :پنجم مادۀ بیست و

 می باشد.  مرعی االجراءاقتصاد پس از منظوری مقام وزارت  ماده ترتیب و پنچو بیست فصل و  پنجاین طرزالعمل در 

 


