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 خالصه

ی ارزیابی اسناد موجود نظارت و ارزیاب ،وزارت اقتصاد جمهوری اسالمی افغانستان میکانیزم ملی نظارت و ارزیابی اساس سند براین 

 هایطرزالعمل  این سند ضمناً؛ است. ظفین این وزارت خانه ها ترتیب شدهؤممصاحبه های اختصاصی با ها و در سایر وزارت خانه

نظارت و ارزیابی انجام دادن  برایخوب  یک ماخذ انکشافی را توضیح داده وهای پروژهنظارت و بررسی  عملیاتی معیاری امور

.میباشدانکشافی های پروژه
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 مقدمه

ای هردیف کشور را درکشور و  هگردید افغانستان و اقتصادی زیربنا های اجتماعی تخریب عثبا چندین ساله واترهای مت گجن

افغانستان  ؛یجامعه جهانجانب از  میلیون ها دالر کمک هایبا وجود  اخیر در یک و نیم دهۀ. است هشامل نمودجهان عقب مانده 

ود ثبات و نب ناکامی دالیل یکی ازوزارت اقتصاد های گزارشنظر به  .نمایدایجاد  را اجتماعی و اقتصادی ثبات پایدارنتوانست که 

و  تارقوانین و مقراز تطبیق  نظارت و ارزیابی به منظوریستم منظم یک س عدم موجودیت؛ در کشور اجتماعی و اقتصادی پایدار

د به را تطبیق مینمودنانکشافی های پروژهسسات بین المللی که ؤو م بودجویواحدهای سکتور عامه، های پروژهاز تطبیق  بررسی

وزارت اقتصاد یک میکانیزم ملی  ؛ه نظارت و ارزیابی در سطح کشورواحد سازی عملی وهمآهنگی  ایجادجهت . شمار می آید

های روژهپطبیق پیشرفت کاری تو نظارت برای را  امور عملیاتی این میکانیزم طرزالعمل های معیاری. نمودنظارت و ارزیابی را طرح 

 .میآوردبه وجود انکشافی 

، در اریگذسرمایه  زا قبل) مختلف مرحلهسه انکشافی را در های پروژهنظارت و ارزیابی این است تا ملی هدف اصلی میکانیزم 

های رام گپرو این میکانیزم. بدست بیاید که نتایج متوقعه طوری نظارت نماید به (گذاریسرمایه  و بعد از گذاریسرمایه  جریان

ستفاده ا ،شفافیت ،موثریت دازدیا عبارت از مینماید که بدیل های مربوطه مقایسه تطبیق شده را با اهداف ستراتیژیک کشور

 .میباشدبدست آوردن نتایج پیشبینی شده  ومنابع مختص شده از  درست

یق بمنظم در رابطه به تطهای گزارش دریافتجهت که  بوده دوام داریک پروسه  ؛نظارت و ارزیابی به حیث وسیله خوب مدیریت

 .برای بدست آوردن نتایج خوب بکار میرودانکشافی های پروژهو پیشرفت 

وزارت  یکبه مربوط  منسجمی هافعالیتپروژهای انکشافی عبارت از : تعریف مینماید چنینافی را انکشهای پروژهوزارت اقتصاد 

اریخ ت، تاریخ شروع و بودجه دارای و اهداف انکشافی )نه عملیاتی( بکار رفتهبرای بدست آوردن  که بوده حکومتیان گاریا یک 

علومات از م که در نهایت است.معلومات در باره پیشرفت یک پروژه  آوریجمعمیباشد. نظارت و ارزیابی یک طریقه مؤثر برای  ختم

 ردانکشافی های پروژهت و ارزیابی برای نظار مورد استفاده قرار گرفته و حکومتسطح  دریری گتصمیم  آوری شده جهتجمع

 .قرار میگیرداستفاده نیز مورد راهکارهای مختلف 

  



 

 
 ج

 

 معرفی

های پروژهای بر. ساخته شده است انکشافیهای پروژه سیرو بر نظارت عملیاتیامور به طور کلی برای واحد ساختن  این سند

تفاده اس یاری ساختن طرزالعمل ها،برای مع این سندلیکن؛ ، استعمال میشودمختلف های زار با انکشافی طرزالعمل ها، میتودها و

 .است گردیدهو نظارت و ارزیابی بهتر طرح  از وسایلخوب 

 (و بعد از سرمایه گذاری سرمایه گذاریجریان  ،قبل از سرمایه گذاری)انکشافی های پروژهانه گاین طرزالعمل ها برای مراحل سه 

 :تعریف مینمایدشکل ذیل ذکر شده است  مطابقیابی ارز و مسؤلیت ها را طوری که در میکانیزم ملی نظارت و زمان

 

 

. میکند تعریفکارکنان را کاری  لیت هایؤو مس ارزیابی و نتایج وابسته به نظارتی معیاری، توقعات و هافعالیتاین طرزالعمل ها 

رام گهای مدیریتی پروژه و پرو گروه ؛انکشافی دخیل میباشندهای پروژهدر پالن و تطبیق  افرادیکهبرعالوه از این طرزالعمل ها 

 اریمستفید شده میتوانند. برای معینیز والیات  و به سطح ولسوالی ها ، پرسونل نظارت و ارزیابیهاپروژهلین ئواداری، مس تیمها، 

که  ذاشتگباید نفته گ. نامیباشداین طرزالعمل ها برای تمام پروسه های عملیاتی قابل استفاده  موثر های گامداشتن سازی و بر

مؤثریت این طرزالعمل ها اینکه نه تنها  وجود خواهد داشت.نیاز تغییر اندک در استفاده این طرزالعمل  مختلفهای پروژهنظر به 

از  میتوان یزنستراتیژیک نتیجوی  چارچوبی پروژوی محدود نمیباشد بلکه برای پالن ستراتیژیک ملی و هافعالیتح یتصح الی

 .آن کار گرفت
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 هدف

 میباشد. داده شده هایشاخص در مقایسه با هاپروژهی عملیاتی هافعالیتتحلیل هدف از این طرزالعمل 

  ساحه کاری

وده میباشد طرح نم انکشافیهای پروژهنظارت و ارزیابی وزارت اقتصاد میکانیزم ملی نظارت و ارزیابی را که یکی از مسائل مهم 

انکشافی قابل تطبیق میباشد. لیکن؛ باآنهم با درنظرداشت خواست های پروژهاست. در حقیقت این سند عمومی بوده و برای تمام 

 نیاز اندکی در تغییر بعضی موارد این طرزالعمل مشاهده میشود. هاپروژه

  مقاصد

 ؛هافعالیتبهتر شدن  جهتانکشافی های پروژهنظارت و ارزیابی متداوم  .1

 ؛حساب دهی، مؤثریت و شفافیت دازدیا .2

 ؛نتایج بدست آمده حصول اطمینان از صحت .3

 ؛آت بهترااجر جهت ساختار یک طرزالعمل منظم .4

 ؛رهنمود منظم برای نظارت و ارزیابی بهترتهیه یک  .5

 ؛در باره نظارت و ارزیابی (سازی ظرفیت)بلند بردن سطح آگاهی  .6

 ؛بین تیم نظارت و ارزیابیبیشتر برای همکاری سازی زمینه   .7

 و ها تیمی نظارت و ارزیابی هافعالیتجهت پیشبرد بهتر  مناسب یبوجود آوردن فضا .8

 .کم کردن خطر ناکامی پروژه .9

 میتودولوژی

ن تهیه نمود در را آتیام های گ خود پیش برده وانکشافی را های پروژهعملیاتی  امورپروسه ساختار طرزالعمل های وزارت اقتصاد 

 :استبرداشته  این طرزالعمل

 خاص گروهماشتن گ 

  ماشته شدگانکشاف این طرزالعمل  به منظورخاص مسلکی  گروهیک. 

 و تحقیقاتلعات مطا 

  توانست با و  نموده آوریجمعمطالعه و المللی راهکارهای موجود نظارت و ارزیابی را به سطح ملی و بیناین تیم

 :دهدانجام را ذیل مصاحبه های خصوصی  های های نظارت و ارزیابی در وزارتگروهسران 

 ؛وزارت اقتصاد 

 ریاست جمهوری؛ اداره امور 

 ؛وزارت معارف 

 ؛وزارت انکشاف دهات 

  ؛برقوزارت آب و 



 

 
 ه

 وزارت زراعت، آبیاری و مالداری  

 وزارت صحت عامه. 

 

 اختصاصیهای مصاحبه 

 انکشافی مصاحبه های خصوصی های پروژهنت های نظارت و ارزیابی ذکر شده با سران دیپارتم هایدر وزارت

 .رفتگ صورت

 موجود اسناد گردآوری 

 کمی و کاستی های این طرزالعمل  از وزارت ها؛ موجودجانبه مواد همه و گردآوری  ، مصاحبه های خصوصیبعد از مطالعات

 .هویدا گردید

  ه استدبا استفاده از وسایل ضروری و معلومات کافی تهیه ش ضحهای واامگاین طرزالعمل به شکل.
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رزیابی  نکشافیهای پروژهنظارت و ا  ا

یکانیزم در م کههای راهکارمطابق متوقعه تاثیر میگذارد نیاز است تا  انکشافی که بر نتایجهای پروژهو ها برنامه ،هافعالیتتمام 

ه مرحله انکشافی دارای سهای پروژهنظارت و ارزیابی شوند. نظر به این میکانیزم  تعریف گردیده ملی نظارت و ارزیابی افغانستان

آوردهای دستشند که در هر مرحله پیشرفت و میبا (اریگذاری و بعد از سرمایه گذسرمایه جریان اری، گذپیش از سرمایه )

ی که هافعالیتحلقه نظارت و ارزیابی و میشوند. گیری اندازهبودجوی واحدهای مشخص شده توسط  هایشاخصپروژه مطابق 

 و ارزیابی به طور ذیل میباشد:باید در مراحل مختلف انجام داده شود طبق میکانیزم ملی نظارت 
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؟شوددیدهبایدیزچچی•
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گذاریسرمایهازپیشمرحله
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یمتسلمربوطههایارگانبهوترتیبپروژهنهاییراپورآیا•
؟میشوند

گذاریسرمایهمرحله

ارزیابی•
؟شوددیدهبایدچیزهچ•
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؟اندشدهتسلیممربوطههایارگانبههاراپورآیا•

گذاریسرمایهازبعدمرحله

 فعالیت های پس از تطبیق

گرام های خاصوثبت معلومات در پر  

ی کیفیتگونگارزیابی معلومات برای چ   

رددگمعلومات باید تحلیل   

تجاویز داده شود ها باید پیدا وه اگخالی  

باید نوشته شود گزارش  

ها باید به ادارد مربوط تسلیم شودگزارش  

 

 آمادگی
 تربیت پرسونل

نظارت و ارزیابی گروه هایتربیت   
 مطالعه اسناد پروژه

 انکشاف ابزار ضروری
استفاده از ابزار انکشاف داده شده   

رام های ذخیرویگانکشاف پرو  
 انکشاف ابزار الکترونیکی و غیره
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لعمل های معیاری  عملیاتی امور مراحل طرزا

 پیش)در سه مرحله را طرح کرده است این طرزالعمل  انکشافیهای پروژه نظارت و ارزیابی میکانیزم ملیقسمی که وزارت اقتصاد 

طرزالعمل های ذکر شده مراحل  برای بناءً  .استفاده میشود( اریگذاری و بعد از سرمایه گذسرمایه  جریان ،اریگذاز سرمایه 

 :در نظر گرفته شده استخاص به طور ذیل 

 ذاریگاز سرمایه  پیش: مرحله اول

 و اسنادمحلی های اولویتارگان های بودجوی " در میکانیزم ملی نظارت و ارزیابی در باره این مرحله چنین نوشته شده است

ستراتیژیک، چارچوب ملی صلح و انکشاف های پالننتیجوی، های چارچوبدر این مرحله با در نظرداشت پروژه مربوطه را 

طرح پیشنهادی  بعداً تهیه میکنند. دیگر اجتماعی و اقتصادی کشورهای پالیسیافغانستان، اهداف انکشافی پایدار و 

"Proposal"  های یادداشتمحلی، انکشاف های اولویتدر این مرحله  . بناءًمیگرددآماده مالی جهت شامل شدن در بودجه

، شامل نمودن ویهپروژهای اولویت، "Proposals"پیشنهادی های طرح، انکشاف هاپروژه "Concept Note"تصور کلی 

 "د.نمنظوری از کابینه و پارلمان شامل میباشگرفتن جه ملی، پروژه در بود

ل وسای پیشرفته، ابزار، موجودیت اشخاص مسلکی، هاپروژهو ارزیابی  زیادی بر بودجه نظارت تا حد هاپروژهنظارت و ارزیابی 

میکانیزم  .میباشدی نظارت پروژه گونگچ بخاطریک امر مهم  هافعالیت دادندر هر پروژه تفصیل مربوط میباشد.  و غیره ژیکنالوت

ا ت پروژه ضروری میداند طرح پیشنهادیرا در  هاپروژهملی نظارت و ارزیابی داشتن طرزالعمل های خاص برای نظارت و ارزیابی 

 .بیان نماید حواضبه طور پروژه را ی گونگی نظارتی و چهافعالیتآن هر پروژه نظر به 

ت بهتر و بدس هیجو برای نتآن را وضاحت داده ذکر شده باشد تا اهداف ستراتیژیک  آننتایج  ارچوبهر پروژه باید در چ نتایج

ح تشری ضحو به شکل وا مشخص باید ندرا متاثر میسازآوردها دستخطرات احتمالی ایکه کمک نماید. پروژه  هایشاخصآوردن 

 از کاهش عمل جلوگیری و در این راستا پروسه نظارت و ارزیابی را کمک نماید.تا  ندشو

 

 نام پروژه

 پروژه یاهداف انکشاف

 نتایج
شاخص 

 ها

واحد 

 اندازه

 گیری

حالت 

 اول

 اهداف عمومی
معلومات  آوریجمع

 دهی گزارشو 

توضیع 

)تشریح 

شاخص ها و 

ل  غیره(
سا ۱

ل  
سا ۲

ل  
سا ۳

ل  
سا ۴

ل  
سا ۵

 

   

دراز  اتاثر

 مدت
            

دست 

 ۱آورد
            

             دست آورد

             دست آورد

دست آورد 

۲ 
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 نام پروژه

 پروژه یاهداف انکشاف

 نتایج
شاخص 

 ها

واحد 

 اندازه

 گیری

حالت 

 اول

 اهداف عمومی
معلومات  آوریجمع

 دهی گزارشو 

توضیع 

)تشریح 

شاخص ها و 

ل  غیره(
سا ۱

ل  
سا ۲

ل  
سا ۳

ل  
سا ۴

ل  
سا ۵

 

   

             دست آورد

             دست آورد

آورد دست 

۳ 
            

             دست آورد

             دست آورد

 

یی است که در وقت طرح پروژه مطابق پروسیجر های تائید شده در هافعالیتبررسی در این مرحله هدف اصلی نظارت و ارزیابی 

نجام ی اهافعالیتبررسی متقابل کار خود را به هدف  ؛و ارزیابی نظارت صخا گروهیک اسناد انکشافی پروژه انجام یافته است. 

 .صورت میگیرد لینئومصاحبه های خصوصی با مس اجراییا کار با مطالعه اسناد پروژه  داده شده شروع میکند. این

 ذیل میباشد: قرارنظارت و ارزیابی در این مرحله  پروسه

رزیابی لعمل های معیاری عملیاتی در پروسه نظارت و ا  طرزا

از سرمایه  معیارهای  گذارینظارت پیش 

یازاول:  مرحله ن  هاپیش 

پیش د. نی خود را شروع نمایهافعالیتپیش از تطبیق شدن آن باید  ؛پروژه در مورد موجود اسنادمالحظه کاری با  گروه های

 .میباشدو مسؤلیت تیم کاری تصدیق اسناد موجود  شدهپروژه ساخته  زمان آغاز انکشافدر نیاز ها 

 

 لینئومس ضیحتو قدم اول

 

، گروه نظارتی ایجاد

تربیت و به وسایل 

 گردد.ضروری بسیج 

 اارت هدر وز مسلکی ساحویبازدید کنندگان های نظارتی و  گروه 

 دولتی. دیپارتمنت های مربوطهیا 

  مثل چارچوب نتایج، پالن ؛ نظارتیاهداف برای  خاصساختن ابزار

 چیکلیست ضروریات )منطقی پروژه، سوالنامه ها و  نمونهکاری، 

 (.ست هایل

 جدول نتایج، پالن کاری،  و ارزیابی که شامل: پالن کاری نظارت

 .مدیریت معلومات برنامه و ابزار جمع معلومات

  وسایل ضروری برای گروه کاری: مانند: فورم ها، وسایل برقی و

 امثال آن جهت ثبت اطالعات.

 

ریاست نظارت و انکشاف 

 و پروگرام ها هاپروژه



 

 
5 

 ته نظارتی برای مراحل مختلف پروژه در صورتی تهیه ابزار پیشرف

 .که در پروژه موجود نباشد

  گروه ساحوی در مورد اینکه چگونه پرسش نامه ها، درج معلومات

رج ح معلومات دیتصحو تصدیق در فورم یا دستگاه الکترونیکی، 

د را بخواند و تطبیق کند بایپیشرفت کاری پروژه  گیشده و چگون

 .آموزش داده شود

 برای زمان و ،(نیاز صورت در) برداری نمونه فریکانس، نظارت 

 .آنها تعیین و شرح داده شود همه ساحوی بازدید

  شده آوریجمعذخیروی برای معلومات یک دیتابیس ساختن. 

 

 قدم دوم: آمادگی

 :است زیر یهافعالیت انجام آماده ساحوی کار برای شده تعیین تیم نیازها، پیش باالی کامل بررسی یک از بعد

 

 

 لینئومس یحتوض قدم دوم

نظارت برای آمادگی 

 ساحوی

 مطالعه مکمل اسناد ذیل ول نظارتی پیش از عملی شدن پروژهئتیم مس

 مینماید:ارایه را 

  پروژه )طرح پیشنهادی(انکشافی اسناد 

 کار های انجام شده برای نظارت ساحوی 

 به گونه مثال:  ،موافقت شده مطابق اسناد پروژه های روش

، بررسی موقعیت، سروی و موارد دیگر که در نمونه گیری

 اسناد پروژه تذکر رفته است.

 وسایل نظارت 

  هاه گاتا خالی ی باشدوسایل نظارتی به شکلمنتقدانه مطالعه 

 آورده شود.بهبود دریافت و اگر نیاز باشد 

  پروژه عملی کردن /تطبیق پالن 

 تدارکات 

 قرارداد 

 عملی کردن پروژه از طرف قراردادی 

 ختم کردن و بسته نمودن پروژه 

  به وزارت مربوطه( طرح پیشنهادی)سپردن اسناد پروژه 

 طرح پیشنهادی تخنیکی پروژه 

 طرح پیشنهادی مالی پروژه 

ریاست نظارت و 

ها و انکشاف پروژه

 پروگرام ها
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رزیابی قبل از سرمایه گذارینظارت  نمودنعملی مرحله قدم سوم:   و ا

 

 

 

 

 لینئومس یحتوض سومقدم 

 نظارت  هایفعالیت

 است های قریه ها در نظر گرفته شدهضرورت ها و اولویت. 

 بود پروژه با درنظر داشت مسایل ذیل توسعه یافته: 

 های ستراتیژیک سکتوریپالن 

 های ذکر شده در چوکات صلح و انکشاف افغانستاناولویت 

  انکشاف پایدار اهداف 

 کشورهای موجود اجتمایی و اقتصادی پالیسی 

 د ذیل میباشدرانکشاف پروژه دارای موا اسناد: 

 های محلی زیابی اولویترا 

 اسناد نظری اولیه پروژه 

 طرح پیشنهادی پروژه 

 یی ه اولیت های پروژ 

 ساالنه شمولیت پروژه در بودجه 

 کابینهسوی  از بودجه منظوری 

  پارلمانبودجه از سوی منظوری 

 موارد ذیل میباشدهای عملی کردن پروژه دارای  روش: 

 شرکت مردم برای بدست آوردن نتایج 

 اولویت ها بررسیهای  روش 

  و فایده ارزش موثریت ارزیابیتحلیل 

 میباشدپروژه دارای قدم های ذیل نگذاری مرحله پال: 

 ندی بودجویب گروپ 

 های ساحویاولویت اییشناس 

  اسناد نظریساخت 

 شمولیت پروژه در بودجه 

 دیزان پروژه و طرح پیشنهادی 

  با همکاری کارشناسان وزارت ( وزارت ها)ارگان های بودجوی

 :باید کرداقتصاد نظارت موارد ذیل را 

 معلومات  آوریچگونگی جمع 

 های نظارت پروسه انکشاف نوت های اولیه برای پروژه

 انکشافی

 های انکشافی والیتیاولویت تشخیص 

تیم آموزش دیده 

با همکاری تیم  ساحوی

تخنیکی مربوطه در 

 وزارت خانه ها
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ولیه رزیابی ا ز ا  قدم چهارم: پس ا

 

 

 این مرحله اطمینان موارد ذیل را دربر دارد

 شفافیت در پروسه پالن 

  های مردماولویت پروژه بر اساس خواست 

 مالی پروژه جوانب 

 انکشاف موثریت پروژه 

 گذاریمرحله سرمایه دوم:  مرحله

 دادتدارکات، قرار: ضمناً؛ مواردی چون. و تطبیق پالن در این مرحله صورت میگیرد هاپروژهی نظارت و ارزیابی هافعالیتبیشتر 

 .شامل این مرحله میشود به وزارات مربوطه مواد آنتسلیم دهی پروژه و  ختم، تطبیق پروژه توسط قراردادی، پروژه

یده داسناد پروژه باید بعد از مطالعه . ی این مرحله در وقت تطبیق پروژه همزمان با کار عملی در ساحه شروع میشودهافعالیت

باید اشد ب اگر کار های پروژه طبق پالن عملی نشده. هستند یا خیرنظارت ساحوی میشود مطابق پالن  مربوط یکهکارها شود که

ند از های تصدیق شده باشروشمطابق باید که کارهای پروژه و این .داده شود گزارش وگردیده  ثبت گیری واندازه موجودتغییر 

رای ب در اسناد پروژه تعریف شده است، نمونه گیری برای نظارت ساحوی ال قسمی کهمثبه گونه  .است اهمیت خاص برخوردار

و اطالعات  آوریجمعمنظور به  هاو سوالنامه( ست هایچیک للیست ضروریات )؛ ساحوی در این مرحله یهافعالیتنظارت و 

 .آماده گردیده تا معلومات ثبت گردد

قش خود را نوقت تکمیل شدن پروژه  بهبیشتر و و مثمریت موثریت  جهتدر این مرحله نظارت و ارزیابی به شکل سیستماتیک 

صورت میگیرد تا پیشرفت پروژه یا پروگرام را  آگاهی قبلیبدون و پروژه و پروگرام به شکل منظم مرور  همچنان؛. بازی میکند

 لینئومس یحتوض چهارمقدم 

ساختن طرزالعمل کاری 

و ارایه گزارش ها به 

 کابینه افغانستان

 اگر، وزارت اقتصاد موارد ذیل را ارزیابی میکند 

 وقت معین تسلیم  بهاولیه به وزارت ها  کلیهای یادداشت

 باشد شده

  ین یمطابق معیار های داده شده تع هاپروژهاولویت ها برای

 باشد شده

  باشددر سکتور ها مشخص شده  هاپروژهقیمت تخمینی 

 باشدمفصل به کابینه افغانستان داده شده  گزارش 

 ی وسایل با در اطمینان از چگونگ چوکات نتایج، شاخص ها و

 .تهیه میشود نظرداشت صحت، اعتبار، دقت، وقت و اکمال

  شده تقدیم آوریاولیه را بنابر معلومات جمع گزارشوزارت اقتصاد 

 .مینماید

ارگان های بودجوی 

 )وزارت ها(
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سکتوری که تحت رهبری وزارت اقتصاد میباشد از های پروژهکمیته بازدید  در سکتور پالیسی و انستیتیوت ها معلوم نماید.

جدول ردیابی  که توسط پیشرف نظارت و ارزیابیفهرست گزارش اساس  بهاین دیدار ها  نموده ودر سال دو بار دیدار  هاپروژه

 ضمناً؛ جدول ردیابی نتایج شاخص .صورت میگیرد تنظیم شده است مصارف گزارش پالن ساالنه و (،RITTنتایج شاخص ها )

 بدست آوردن منظوربه  رضایتدرجه  جدولدر این  ترتیب گردیده است که هاپروژهچکونگی عملی شدن ها به منظور آگاهی از 

ت و مثمریو برای موثریت مشخص گردیده  بخش( رضایت بسیار و بخش رضایت بخش، رضایت نسبتاً نامطلوب،شاخص ها )

 استوار میباشد: حوزه کلیدیسه  محور . این مرحله براز آن استفاده میشودپروژه 

 کار آنها مستقیماً با برنامهو ارگان های که  روابط مردم، گروپ هاو ایجاد  هافعالیتتغییر آوردن در چگونگی سلوک،  .1

 ؛دنمیکن

 و ستفاده میکنداو تغییر از آن  تبرای تقوی برنامهموثریت و مرتبط بودن ستراتیژی های که  .2

که مانع بدست آوردن  راتیها و خسا کاستیجلوگیری از چالش ها،  و برنامه؛ بدست آوردن نقاط مهم جهتتاثیر  دازدیا .3

 میباشد. برنامهوقت عملی شدن  بهو  نتایج

رزیابی میان مدت  ا

ی که در صورتلیکن؛ . اندازی نماید پروژه نباشد میتواند ارزیابی میان مدت را راه مسئول پیشبرد وقتیکه وزارت خودش مالک و

هایتًا ن. میگیردره به نیزخدمات شرکت سوم انجام میدهد از ارزیابی ارزیابی داخلی ضمن اینکه وزارت عملی کننده پروژه باشد 

 ارزیابی به وزارت اقتصاد سپرده میشوند.های گزارش

ر زا ب ظارت ا  و فورم های ن

 منطقی چهارچوب و نتایج 

 نتایج چهارچوب 

 پالن کاری ساالنه 

 نظارت بر نتایج 

 پیشرفت جدول نظارت بر 

 پروژه ساختمانی لیست ضروریات 

 (سه ماهه) ربعوار گزارش 

  نظارت ساحوی( سه ماهه)ربعوار گزارش 

 پالن کاری نظارت 

 جدول چگونگی کیفیت 

 منطقی پروژه نمونه 

  جدول ردیابی نتایج شاخص ها(RITT) 
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امورعملیاتی مرحله سرمایه  لعمل های معیاری   گذاریطرزا

 قدم اول: مواد موجوده

 

 لینئومس یحتوض اولقدم 

از رفتن به ساحه  قبل

 ؟چی باید کرد

  هفته بعد از تصویب بودجه ساالنه آیا پالن عملی شدن پروژه دو

 ؟تاسپرده شده گان های مربوطه سبه ار توسط پارلمان افغانستان

  آیا وزارت مربوطه تیم خاص نظارتی را برای نظارت پروژه گماشته

 ؟است

 ه طور منظم یا به طور غیر بوالیتی وزارت اقتصاد واحدهای ا آی

 ؟تیم نظارتی نظارت میکنند از موجودیتمتوقع 

 یر غه طور منظم یا به طور بوالیتی وزارت اقتصاد واحدهای  آّیا

 ؟انکشافی را نظارت میکنندهای پروژهپیشرفت  مترقبه

 ؟تاس و تحلیل شده آوریمعلومات در باره پیشرفت پروژه جمع آیا 

 ول جمعئربعوار را از ارگان های مسهای گزارشوزارت اقتصاد  آیا

 ؟آوری کرده است

 تحلیل و معلومات تحلیل شده به کابینه سپرده شده ها گزارش  آیا

 ؟است

 مانند مرحله اولهم 

  مسلکی نظارت و ارزیابی و نظارت ساحوی در دیپارتمنت  متییک

 نظارت وزارت مربوطه تشکیل شود.

  نظارتی  اهدافبرای ابزار اسناد پروژه اگر آماده است دیده شود و

منطقی  نمونهنتایج، پالن کاری،  جدولرم های خاص مثل وف

 .شود برده ه و به کارساخت لیست ضروریاتپروژه، سوالنامه ها و 

  ،پالن  و معلوماتآوری ابزار جمعپالن کاری نظارت، جدول نتایج

 شود.ساخته  مدیریت معلومات

 فورم ها، وسایل برقی و امثال  چونو ضروری  تیم با وسایل خاص

 گردد.و ثبت معلومات بسیج  آوریجمعبرای آن 

 وسایل نظارتی مورد نیاز باید موجودیت وسایل عدم  در صورت

 .شده و تهیه شودانکشاف داده  مراحل مختلف پروژهبرای 

  معلومات پرسش نامه های برقی ثبت خواندن و  جهتساحوی تیم

ثبت روند و  ح معلومات درج شدهیتصح و و کاغذی، تصدیق

 .داده شود آموزش پروژهپیشرفت های تطبیق 

 ین و وقت مع پالن کاری نظارت، فریکوینسی نظارت، نمونه گیری

 .ترتیب شودبرای دیدار ساحوی 

 ه شودذخیرها برنامهشده از  آوریجمع معلومات. 

 ه شودگرفت مکتوب همکاری از ارگان های مربوطه. 

 تیم مسؤل نظارت
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طرزالعمل اول )نظارت ساحوی( قدم دوم:  

 

 لینئومس یحتوض دومقدم 

 از نظارت ساحوی

 هاپروژهتطبیق 
 

 :کرد مالحظهبرای نظارت باید کدام موارد را 

 نظارت بنا بر دست آورد ها

  طرح پیشنهادی وضاحت  کیفی که درو  ی کمیهافعالیتاجراآت

 وقت، دست آوردها، شاخص ها) یمطابق پالن نظارتداده شده و 

 .باشد (و نتایج متوقعه

  کارکنان برای تطبیق و  ؛موجود و بودجه ذکر شدهمطابق اسناد

 .باشد موجودعملی کردن پروژه 

 آنها در ساحه موجودیت وسایل خریداری شده و استفاده از ،

 ،ارداد هاقر)نگهداشت اسناد و فایل نمودن آنها به طریقه درست 

 (کتوب ها، رسید ها و امثال اینهام

 شود بررسی تمام مواد و ثبوت های عملی پروژه. 

 (داخلی و خارجی)چالش ها آمد و پی 

  بدست آمده استپروژه  نتایجاثرات مثبت دیگر که نسبت. 

  ظرفیت سازی، جنسیت، مواد )کمک پروژه در موارد عمومی

 (مخدر، همکاری منطقوی، فساد اداری و محیط زیست

  (مطابق قوانین کارکنان افغانستان)محیط کاری کارکنان 

 نظارت مالی

 ؟ن مصرف شده استیمختص شده بر وقت معی آیا بودجه 

 پیشرفت مالی پروژه به فیصدی 

 (معلومات آوریجمع) پیشرفت پروژهضروریات ست یل

  پروژه گزارشاسناد 

 جدول پیشرفت نظارتی 

 داشته باشد پیشرفت سوالنامه پروژه/ضروریات لیست 

 کنید آورییح جمعحمعلومات ضروری را به طور ص 

 داخل کنید معلومات را در فورم ها 

 دینمای ءول امضائفورم ها را توسط اشخاص مس 

 دهی پروژهگزارشم های ورف 

  پروژه ساختمانیضروریات لیست 

 معلومات آوریطرزالعمل جمع

 ی که مردم آن از این پروژه مستفید ت و منطقهی، موقعتاریخ

 ،پروژه در اسناده ذکر شده پیش نمیرودقسمی که اگر . میشوند

 .داده شود گزارشو گیری اندازه باید تغییریا تفاوت  پس

  موقعیت پروژه قسمی که در اسناد انکشاف پروژه تعریف شده باید

اگر ضرورت شد از وسایل تکنالوژی استفاده صورت )تثبیت شود 

 (گیرد

 تیم نظارت ساحوی
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 پروژه: مطالعه قدم سوم

 

 

 چهارم: پروسیجر دوم )مدیریت معلومات( قدم

 

  آوریجمع ، ومشاهده) هافعالیتگونگی دار از ساحه و چدیانواع 

 (معلومات

  پروژه باشد یا خیر مشخص شودگرچه معلومات بخشی از ضرورت 

 ماشین آالت و وسایل دیگری که در تطبیق پروژه به کار رفته 

 .باشد

 پیشرفت به فیصدی 

 لینئومس یحتوض سومقدم 

 مطالعه پروژه

 

 یا  رنامهبتیتوت، نسپالیسی، سکتور، ا تآارمطالعه پیشرفت در اج

 هپروژه به شکل منظم یا غیر متوقع

  عملی پروژهمطالعه وضع 

  آیا جوانب ذیدخل به رهبری وزارت اقتصاد در مورد فعالیت موضوع

در هر شش ماه جلسه دایر  پروژه پیشرفت و کارکردگیرابطه با  در

 میکند؟

  آیا پروژه مطابق فهرست(TTIR،)  و  پروژه ساالنهعملی پالن

نظارت و ارزیابی های گزارشبه در مطابقت مصارف پروژه گزارش 

 پیشرفت میکند؟

ریاست نظارت و انکشاف 

 و پروگرام ها هاپروژه

 

 لینئومس یحتوض چهارمقدم 

مدیریت معلومات 

 شده آوریجمع

  ضح واطرزالعمل سوالنامه های ساحوی یک مالحظه نمودن برای

 .مطابقت کندقعه با نتایج متوساخته شود که 

 دیبررسی نمای و آن را ترتیبرا معلومات ه ذخیر سیستم. 

 ی شناسای مینمایند سیستم جاشخاص مسلکی که معلومات را در

 .کنید

  کنیدتاریخ دخول معلومات را مشخص. 

  کنیدذخیره کردن معلومات را شروع 

 پروسه ثبت معلومات را نظارت کنید. 

  در سیستم ذخیروی  شده درجکه معلومات ن نمایید مطمئ راخود

 .نداشته باشداشتباه 

 یک راه را باید ؛ سیستم در معلومات داخل شدهتصحیح  برای

 .میسر باشدآن ه دو باره ذخیرتا انتخاب کنید 

 معلوماتکننده  درجتیم 
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ز نظارت  قدم پنجم: پس ا

 

  تعقیب طرزالعمل را جهت نگهداری از پشتیبانی(Backup) 

نهایی را برای تیم معلومات مشخص و تجدید نمائید و معلومات 

 .پروژه تعیین کنید

 هافایل تنظیمو  نامگذاری

 ها و اسناد پروژه به شکل سیستم منظم برای نامگذاری فایل کی

 .الکترونیکی باید موجود باشد

  باید موجود به شکل متداوم ها فایلیک سیستم منظم نامدهی

 .گیری شودل دیگر پیشئآمد مساتا از دوگانگی و پیشباشد 

 تازه و باید نمره داشته باشند تا در زمان ورود معلومات ها فایل

 .نمایدپیدا کردن فایل  جهت آنتصحیح 

 باید ذکر شده باشند حنام متغییر ها به شکل واض. 

  کودها در جاهای مختلف  عیندر هر جای که ممکن باشد باید

 .استعمال شوند

 ذخیره شود باید اسناد موجود در صورت تغییر در معلومات. 

  باشند معرفی شدهکودها برای متغیرها و سوالنامه ها باید. 

 لینئومس یحتوض پنجمقدم 

مدیریت معلومات 

 شده آوریجمع

 چگونکی معلومات بدست  مالحظه نمودنتیم خاص برای  گماشتن

 .آورده شده

  مورد بررسی قرار هفته  دوظرف  شده باید درگردآوری معلومات

 :گیرد

  شودید گزارش داده ساحوی بااجراآت. 

  ساحوی باید مطابق شاخص ها باشداجراآت. 

  خانه پریسوالنامه ها باید به طوری که در آن کمبود نباشد 

 .شده باشند

 فادهباید به شکل متداوم است کود های و دیگرهژروکود های پ 

 .گردند

 ذکر  هایروشوی مطابق هردهای پروژکباید دیده شود که کار

 ی یا خیرآوردهای ذکر شده میباشدشده در اسناد پروژه و دست

 .آیندمدت بدست التا دست آوردهای طویل 

  ۱۰۰سروی بیشتر از )باشد  گبزر آمدهاگر سیت معلومات بدست 

یک ( مکاتب در فاصله های دور ۱۰یا کار ساختمانی بیشتر از  نفر

از تمام سیت در ساحه  (% 20الی  % 10 باً غال)فیصدی معین 

ن باید به زودتریبررسی این  –شود  بررسیتوسط یک تیم سوم 

تا کیفیت کار انجام . عملی گرددفرصت پس از خاتمه کار ساحوی 

 .های ذکر شده صدق کندبا طرزالعمل  داده شده و مطابقت آن

 معلوماتکننده  درجتیم 
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 گذاریبعد از سرمایه مرحله 

به طور  جهت تعیین نمودن مقدار موثریت پروژه برای بدست آوردن اهداف ملی آخرین مرحله مرحله بعد از سرمایه گذاری

ها، فکتور های جریان اشد کهمیب متوقعه جنتایو  دهاآورباالی دستبیشتر  کز این مرحلهتمر .میباشدطرفانه سیستماتیک و بی

 ارزیابی معلومات حقیقی را که قابل اعتبار ضمناً؛ .سی میکندربر جهت معلوم نمودن نقاط مثبت و منفی و اثرات متقابل را محلی

رزیابی اهداف اهمچنان؛ استفاده میشود.  ییرگدر تصمیم  آمدهاز پیشنهادات و نتایج بدست و است بدست آورده  فادهاستقابل و 

 .ه ها میباشدپروسبهتر سازی  هتج برنامهپالن ها و مدیریت  طرح پالیسی ها، نتایج، کاربرد

 . میباشد ،ذکر شده انددر اسناد اولیه پروژه  کهیام هاگ بر بیشترتاکید  برای هارزیابی در این مرحلنظارت از 

 اسناد اولیه پروژه دارای پالن ارزیابی میباشد 

  شودتشکیل یک تیم تخنیکی برای ارزیابی 

 دموثر و کافی میباشانکشاف داده شده برای ارزیابی  ابزار 

 ارزیابی توسط کدام ارگان ها صورت میگیرد 

 نظارت و ارزیابیسوم  یا مجمع خود حکومت 

  باید به طریقه سیستماتیک و بیطرفانه انجام شودارزیابی . 

 ها میباشد حصول اطمینان از دستآوردارزیابی  از هدف 

  ذیل میباشد مسایلمقصد این ارزیابی چیک کردن 

 رابطه، اثر، موثریت، مثمریت و پایداری  

  را هویدا میکندحقایق  مبنی برارزیابی معلومات 

  ترتیب شدهاز دریافت ها و آموزش های  مفصل گزارشیک. 

 میشود بی به اداره مربوطه حکومتی سپردهارزیا گزارش نهایی. 

لعمل معیاری  از سرمایه گذاری عملیاتی مرحله بعد امور طرزا

رزیابی پروژهو اول : نظارت  قدم  ا

 

 لینئومس یحتوض اولقدم 

پیشرفت نظارت بر 

 ارزیابی

 :مطمئن سازدباید در موارد ذیل خود را  و ارزیابی تیم نظارت

  باید بودجه و پالن خاص ارزیابی داشته باشد برنامههر پروژه و. 

  ظرفیت خاص و الیحه هر وزارت یک تیم خاص تحلیل و ارزیابی با

 .داشته باشدضح کاری وا

 آوردهای ارزیابی و مشوره های داده شده در مرحله های دست

 .مختلف تصمیم گیری و کارهای دیگر ساحوی استعمال میشوند

 ها دارای چوکات نتایج در مرحله پالن باشندبرنامهها و تمام پروژه. 

 نظارت و ارزیابی واحد
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ی ا ب  ؟شود بررسی دقدم دوم: چی 

 

 

 

  

 وزارت اقتصادکه ی یمعیار ها وهکار ها ، راطرزالعمل ها باید از 

که  ییو معیار هادر نظر گرفته  به سطح ملی هاپروژهبرای ارزیابی 

شده استفاده به عمل  در وقت تطبیق ساخته هابرای نظارت پروژه

 .آید

 و استفاده از تجارب به سطح جهت بررسی  انجمن نظارت و ارزیابی

 .شده استایجاد  ملی

  ارزیابی ساخته شده استیک شبکه منطقوی از تمام ارگانهای. 

 ارزیابی و  ؛نیزم ملیاهای خارج از بودجه مطابق میکتمام پروژه

 .تحلیل میشوند

 لینئومس یحتوض دومقدم 

 نظارتی گزارشترتیب 

  شده است گزارش دادهپس از دیدارساحه. 

 میتوان به د که هر بخش وضاحت دار جدول های طراحی شده در

 .شکل رهنمود از آن استفاده کرد

 ساحوی فرستاده و بازدید شده اند و مشکالت موجود های گزارش

 .و راه حل آنها با ستراتیژی های مختلف در آن ذکر شده است

 سرپرست توسط تیم نظارت و  گزارش(Supervisor)  آن امضا

 .شده، و از طرف مقام وزارت منظور شده است

 منظور شده نظارت ساحوی به اداره امور و وزارت اقتصاد  گزارش

 .سپرده شده است

واحد نظارت و ارزیابی و 

رئیس دیپارتمنت 

 مربوطه
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 ضمیمه ها

 ضمیمه اول:

لعمل کاری برای نظارت  فغانستانهای پروژهانکشاف طرزا نکشافی ا  ا

رزیابی نامه ا ل  سوا

___________________ 

 صحت عامهو  انکشاف شهری، زراعت، معارف، انکشاف دهات، اقتصاد، اداره امور وزارت/ریاست:

 :اسم پاسخ دهنده

 :وظیفه پاسخ دهنده

 نظارت و ارزیابی :دیپارتمنت

 

  است؟ چند پروژه انکشافی از طرف وزارت شما در حال اجرا تخمینی، در حال حاضر صورتبه 

 )جواب عددی( 

  انکشافی چقدر است؟های پروژهدر سطح وزارت، فیصدی عملی شدن 

 فیصدی 

  جود است؟مو هاپروژهتطبیق  گزارشآیا 

  چطور است؟ هاپروژهدهی گزارشطرزالعمل  

 )ربعوار )در هر سه ماه  

 شش ماهه 

  ؟سپاریدمیساالنه را به وزارت اقتصاد  گزارشآیا 

  ؟سپاریدمیمالی پروژه را به وزارت مالیه  گزارشآیا 

  هم طرزالعمل نظارتی موجود است؟ بودجهبیرون از های پروژهدهی گزارشآیا برای 

  انکشافی موجود است؟های پروژهآیا یک طرزالعمل معیاری برای نظارت 

 است: گرا

  نظارت میکنند؟(آیا این نظارت به سطع والیت و مرکز موجود است؟ )آیا دفاتر والیتی هم 

  نظارت میشوند؟ اداره بیرونی هاپروژهاز طرف حکومت و کدام  هاپروژهکدام 

 از کدام ابزار برای نظارت از پروژه استفاده میشود؟ 

 ذارید؟گامکان دارد یک کاپی از این ابزار را در اختیار ما ب 

  نظارت میشود؟ یک پروژه چند باربه طور عموم 

 نه: گرا
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  ن میسازید؟ئپروژه چطور مطم تطبیقشما خود را از 

 ؟یردگمیبر تمام مراحل پروژه صورت  پروژه آیا نظارت از شروع 

 دوره پیشین 

 آیا ابزار نظارتی این مرحله را به ما داده میتوانید؟ 

 مرحله تطبیق 

  یرد؟گهانی صورت میگیا به صورت ناآیا نظارت طبق یک پالن 

 میتوانید؟ آیا ابزر نظارتی این مرحله را به ما داده 

 مرحله بعدی 

 پیشین و بعدی هم سواالت صورت تطبیق یرد، آیا در باره مرحله گوقتی نظارت پروژه در مرحله تطبیق صورت می

 یرد؟گمی

  ؟میشودترتیب  چگونه آمدهمعلومات بدست 

  ؟استمدیرت معلومات آیا یک واحد جداگانه 

 که معلومات را اندشده  آموزش دادهخاص فراد اآیا ها ثبت میکنند؟ )برنامهمعلومات را در  خاصکدام اش

 میکنند؟( آوریجمع

  ؟بکار میبریدکدام میکانیزم ذخیره معلومات را 

 های ذخیره کننده عمومیبرنامه 

 شده طرحخاص های برنامه 

  ،از پایین به باال حلقه مکمل( ها به کی فرستاده میشود؟ گزارشوقتی نظارت به پایان میرسد( 

 (چرا که شود پرسان باید نه رگو) به وزارت اقتصاد 

 داده شده موجود است؟ هایها و پیشنهاد گزارشیری از عملکرد باالی گآیا کدام میکانیزم خاص برای پی 

 میکنید؟پیشنهاد را  مراحلانکشافی شود، کدام های پروژهطرزالعمل های معیاری برای نظارت  ر از شما خواهش انکشافگا 
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افغانستانهای پروژهانکشاف طرزالعمل کاری برای نظارت   انکشافی 

رزیابی نامه ا ل  سوا

___________________ 

 اداره امور وزارت/ریاست:

 نام جواب دهنده:

 وظیفه جواب دهنده:

  نظارت و ارزیابی نت:دیپارتم

 

  است موافق استید؟انکشافی که توسط وزارت اقتصاد داده شده های پروژهذیل  تعاریفبا  شماآیا 

 " حکومتی که  گانکه برای بدست آوردن اهداف خاص توسط یک وزارت یا ار شدهی هماهنگهافعالیتمجموع

یک  هاپروژهمیباشد. نظارت و ارزیابی در باره پیشرفت  ام باشدتو اخت شروع، تاریخ بودجهخاص،  اهدافدارای 

و وسایل مختلف  ها روش ها، طرزالعمل. میکند فایده حکومت سطح در یریگتصمیم  جهتموثر است که  هطریق

 "میشوند. به کار بردهانکشافی های پروژهبرای نظارت و ارزیابی 

 تعریف میکنید؟ چگونه را هاپروژهاین  شما ،ر نهگا

 میشود؟ داده کدام فریکوینسی به شما تسلیم تحتوزارت  یپروژههای گزارش 

 را در فارمت ساخته شده خودشان یا در فارمت فرستاده شما تسلیم مینماید؟ گزارش هات این وزار 

 ن است؟ئمطم هاپروژهی و کیفیت این گونگآیا اداره امور در باره چ 

 آیا معلومات قابل باور است؟ 

 ها مطابق خواسته های شما نباشد، شما چی میکنید؟ گزارشر این گا 

  ها  گزارشعملی بر اساس این  مراحلبه چی نوع است؟ به کی سپرده میشود.؟ برای چی؟ کدام  گزارش دهیحلقه

 رفته میشود؟گ

 در باره موثریت این  های راارتی مصروف است، شما چی پیشنهادوزارت اقتصاد بر واحد سازی طرزالعمل های نظ

 طرزالعمل ها میدهید؟

 ای را برراد مسلکی چه تعداد اف شما رم ترتیب میشود،فومل ها یک نهایی کردن این طرزالع در اوسط ماه دسمبر برای

 رم معرفی خواهید کرد؟وفاشتراک در این 
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تایج ضمیمه دوم:  چوکات ن

 

گزار

 ش

خطرا

 ت

لیئومس

 ن

فریکوینس

 ی

راه های 

اطمین

 ان

منبع 

امعلوم

 ت

هد

 ف

وضعی

 ت در

 شروع

تعریف

 ات

شاخ

 ص ها

خل

اصه 

 پروژه

 
 

 اهداف           

 اتثرا           

           
دست 

 آورد

           
فعالی

 ت

 

 پالن کاری نظارتیضمیمه سوم:

 

 اهداف کوتاه مدت اهداف

 روژهپ دامطابق اسن :دست آورد اول

 هافعالیت

 دامطابق اسن هافعالیت

 روژهپ

 سال

 ۱ ماه ۲ ماه ۳ ماه ۴ ماه ۵ ماه ۶ ماه ۷ ماه ۸ ماه ۹ ماه

۱.۱          

۱.۲          

۱.۳          

۱.۴          

 مطابق اسناد پروژه :دومدست آورد 

 هافعالیت

مطابق اسناد  هافعالیت

 روژهپ

 سال

 ۱ ماه ۲ ماه ۳ ماه ۴ ماه ۵ ماه ۶ ماه ۷ ماه ۸ ماه ۹ ماه

۲.۱          

۲.۲          

۲.۳          
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 منطقی پروژه نمونه میمه چهارم:ض

 

 اثرات
دراز آوردهای دست

 مدت
 فرضیه ها منابع هافعالیت آوردهادست 

۱ 

 

 

۲ 

 

 

۳ 

۱ 

 

 

۲ 

 

 

۳ 

۱ 

 

 

۲ 

 

 

۳ 

۱ 

 

 

۲ 

 

 

۳ 

۱ 

 

 

۲ 

 

 

۳ 

۱ 

 

 

۲ 

 

 

۳ 

 

پیشرفت نظارتیچوکات  ضمیمه پنجم:  

 نتایج سواالت دم بعدیق
معلومات پیشرفت 

 نظارت

 هایشاخص

 پیشرفت

 

 

 

 
  

 

 

     

     

     

 

فورمه گزارش پروژه ضمیمه ششم:  

 

 هافعالیت

 دامطابق اسن هافعالیت

 روژهپ

 سال

 طرزالعمل

 اصالح شده ام هایگ صورت گرفته استکه ت الزم اجراآ

مخفف  /تخلص

 نام
 تاریخ ست اسنادیل تاریخ

 آوری، ثبت و چیک کردن معلوماتجمع 
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 فورم گزارشدهی ربعوار از پروژه های انکشافی

 . معلومات عمومی۱

  
           کود پروژه

           اسم پروژه

 ربع )                          ( سال )                     ( معیاد گذارشدهی 

           اهداف پروژه 

   مقاصد/ نتایج متوقعه پروژه

 معیاد پروژه
   تاریخ ختم متوقعه   تاریخ شروع متوقعه

   تاریخ ختم حقیقی   تاریخ شروع حقیقی

           سکتور

ظرفیت سازی –لوژستک  –خدمات  –ساختمان  پروژه کار نوعیت   

           واحد بودجوی

   تمویل کنندهاسم 

           نهاد تطبیق کننده

 موقعیت پروژه ۲

   قریه

   ولسوالی

   والیت

   زون

 کوردنات جغرافیوی
   عرض  البلد

   طول البلد

   پروژه. قیمت مجموعی ۳

 مالحظات فیصدی )واقعی( محاصل حصول شده تارگیت واخد اندازه گیری صوالت. مح۴

۱.           

۲.            

۳.            

 مالحظات فیصدی مصارف اضافی) اضافه کاری( مصارف حقیقی شده تصویبه بودج پروژه  رفمص

                      ۱۰۰.۰۰                         ۱۵۰.۰۰  
                                     
۵۰.۰۰  

۵۰%   

ژهپیشرفت پرو گزارش ضمیمه هفتم:  
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   مجموع داخلی / خارجی منبع تمویل جزیات بودجه. ۶

 تمویل کنندهعلومات م ۷

 سهم تمویل کننده تمویل کننده 

  
  

 

    

   زن   مرد شوندگان مستفید تعداد.۸

  زن  مرد .ایجاد شغل ۸

 مالحظات کار پروژه حالت پروژه. ۹

   جریان  

   فصیدی پیشرفت مالی )%(   فیصدی پیشرفت فزیکی )%( فیصدی پیشرفت پروژه
  

. توضیح مختصر در مورد ۱۰
 پیشرفت پروژه

  

 مالحظات تاریخ حیقیقی تاریخ بازنگری تاریخ تعین شده جزیات تاریخ عقد پروژه. ۱۱

         تصویب بودجه

           قراردادامضا، 

           تطبیق

           تکمیل پروژه

 جریان. چالشهای عمده در ۱۲
 تطبیق پروژه

  

. تالشهای انجام شده جهت ۱۳
 حل مشکالت 
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 دهی ساحویگزارشرم وف ضمیمه هشتم:

تاریخ بازدید/  

 نظارت

اسم بازدید  

کننده/ نظارت 

 کننده

 

توضیحات 

مختصر در مورد 

 پروژه

 موقعیت پروژه 

، بررسی ت هافعالیبررسی فزیکیُ بررسی پروسه . )بطور مثال: در صورت تائید پیشرفت فعالیت ها و محاصل، لطفا موارد تائید شده را مشخص نمائید

 محصول و یا همه موارد(

 
 
 

 

 

 درصورت تائید سائر موارد، لطفاً مشخص نمائید که دقیقاً کدام مورد را بررسی وتائید نمودید.

 

 

 

 

 

 / نظارت انواع بازدید و هدف 

 

 بازدید نظارتی پالن شده 

 آنی ( بازدید مختصر( 

 محصول ها  ئیدبررسی و تا 

  ادامه و پیگیری بازدید های قبلیی 

 سائر موارد 
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 روش های استفاده شده در پروسه نظارت / بررسی

 

 I مصاحبه 

  مباحثه 

  مشاهده 

   بررسی ریکارد فعالیت ها 

 سائر 

 لطفا در زمینه جزئیات ارایه نماید )تعداد مصاحبه، تعداد مصاحبه شونده گان، با کی ها مصاحبه صورت گرفت( 

 

و اقدام های پیشنهادات 

 پیشنهاد شده

علت عقب مانی  پیشرفت ها در 

 مقایسه به هدف تعین شده

 پیامد ها   بروز رسانی پیامد ها محصول ها بروز رسانی محصول ها

اقدامات در هر موضووووع مرتبط 

صول ها،  شرفت مح به پیامد، پی

مات  قدا کت. ا یا مشووووار و / و

تصووحیح کننده. مسووئولیت ها/ 

 زمان

موثق؟دلیل معقول و  دستآورد های پروژه در سطح محصول )  

در صورت موجودیت دو گزینه: 

،استراتیژیک و کوتاه مدت، یکی از آنها را 

 انتخاب نمائید

وضعیت )حالت( محصول نظر به اسناد 

 پروژه ویا پالن کاری

تجزیه و تحلیل مختصری از هر گونه تغییر مرتبط به پیامد قیسمیکه در ماتریس 

است نتایج بیان شده  
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 یافته های کلیدی:

 یافته های خود را به دستورالعمل )رهنمود( های نظارت راجع نمائید. -لطفا یافته های کلیدی خویش را از بازدید نظارتی لست نماید؟ ) ازمصااحبه ها، مباثه ها و مشاهده 
_ 

1. ________________________________________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________________________________________________ 

 چالش ها:

جلو رفتن باشد لست )بنویسید( نمائید.رده باشید و پیشنهاد برای در صورت مواجه شدن با چالش لصف نموده آنرا ذیالً لست نموده و پیشنهادات خویش را غرض حل چالش، ارائه نمائید تجربه شده ویا باخود آو  

1. ________________________________________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________________________________________ 
3. _______________________________________________________________________________________________ 

 

 

:باالی  کدام اقدامات و فعالیت ها در جلسه موافقت صورت گرفت ؟ ) لطفا جدول ذیل را خانه پری نمائید( جلسه با همکاران مربوطه  

 اقدامات پذیرفته شده اطالعات کسب شده با نظارت کننده/ بازدید کننده شریک گردید.

 

 نمبر ضرب االجل  مسئولیت

 

     

     

     

 حالت و چگونگی پروسه بازدید و نظارت )لطفا عالمت گذاری نماید(

   

بهبود صورت نگرفته ) هیچ یک از اقدامات توافق شده تطبیق نگردید(هیچ  قسما بهبود یافته )بعضا/بعضی از اقدامات اتخاذ شده ، تطبیق گردید(  کامالً بهبود یافت )اقدامات اتخاذ شده کامال تطبیق گردید(  
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 نتیجوی هایشاخصجدول تطبیق  ضمیمه نهم:

  

تفاوت 3.7 .  پیامد 3.6 

 حصول شده
پالنشده 3.5 مبدا 3.4  شاخص ها 3.3  پیامد ها 3.2   برنامه ها 3.1 

سال که  3.5.2 پیامد تشریحات تفاوت پیامد

برای دسترسی 

پیامد نظر به ا.ا.م.ا 

 تعین شده است

3.5.1 

 پیامد
3.4.2 

 سال مبدا
مبدا  3.4.1

 پیامد

         1.  

         

         2 

         

         3.  

 نتایج گزارشدهی فورم
 ریاست:  / وزارت
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تا مهیضم ن نمودن  :RITTشاخص ها ) جیدهم: جدول مشخص  ) 

 ها شاخص نمودن مشخص جدول

 :وزارت

 :پروژه

 :یده میتسل خیتار

  اول سال فشرده

 کنون تا شرفتیپ

 

 

 مالحظات/اداشتی

 

 (۲۰۱۶ -اکتوبر -۲۰۱۶ سپتمبر) 

Q1 Q2 Q3 Q4 

 سطح

 شاخص

 Baseline Oct 2015 واحد پوشش شاخص

Dec 2015 

Jan 2016 

Mar 2016 
Apr 2016 

June 2016 

July 2016 

Sep 2016 

 از
غاز

آ
 تا 

ون
کن

 

تم
خ

 
ف

هد
 

ده
شر

ف
 

یف
صد

 ی
کم

ت
ی

 ل

ده
ش

 تا 
ون

کن
 

             

 (PDO Level Indicators) یانکشاف یها پروژه اهداف یها شاخص سطح

             امدیپ

             امدیپ

             امدیپ

 یآن جینتا یها شاخص

             امدیپ

             امدیپ

             امدیپ
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 وزارت اقتصاد
از نتایجو ارزیابی ریاست نظارت   

  www.moec.gov.afویب سایت:
 


