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 پالن عمل مبارزه علیه فساد اداری

 

 1398 سال مالی
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 مقدمه     

عدالت، پیشرفت، رفاه، امنیت، حکومت داری خوب و اعتماد مردم نسبت به دولت را  های نیل بهفرصت تواندفساد اداری در کشور می

اعتمادی در سطوح بی حق وستیزی، جعل، تزویر، ابطالگریزی، قانونو بستر مناسبی را برای قانون رو سازدهای فراوانی روبهبا چالش

 مختلف کشور فراهم آورد.

های کاری منظم، شده، تطبیق پالنحساب های دقیق وآن، برنامه و دشوار تناسب ماهیت خزنده، پیچیده ری بهادا مبارزه علیه فساد

 طلبد.ناپذیر و عزمِ جزم همه مسئوالن و دست اندرکاران امور را مینظارت وکنترول مستمر، اراده خلل

های در همه عرصه  را مبارزه با انواع فسادوزارت ارشاد، حج و اوقاف به تأسی از احکام و تعالیم واالی اسالم و قوانین نافذه کشور، 

 و قاطعانه تالش خواهد کرد. داند و در این راستا مجدانهالزم وظیفه مبرم دینی خویش می

استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری، مصوبات شورای عالی حاکمیت قانون ی، قانون مبارزه علیه فساد ادارنظرداشت در با بنابراین؛ 

مبارزه علیه فساد اداری را تهیه و تدوین نموده است، تا با  عملپالن و طبق احکام مقام عالی ریاست جمهوری اسالمی افغانستان، 

 ز فساد باشیم.های متاثر اتطبیق آن شاهد حاکمیت قانون، تامین عدالت و نابودی زمینه

 

 تشخیص وظایف اساسی وزارت

مذهبی درکشور بوده که با ارایه خدمات شفاف  دینی و اوقاف یگانه سکتور تنظیم کننده وعرضه خدمات امور وزارت ارشاد، حج و

 دهد:انجام میوحسابده باداشتن برنامه های ذیل وظایف خویش را 

 برنامه ارشادی  .1

 برنامه حج  .2

 برنامه اوقافی .3

 برنامه اداری  .4

 

 برنامه ارشادی

مهم و اساسی  هاییکی از بخش امامان در مرکز و والیات کشور و ءمحراب مساجد ازطریق خطبا و منبر ارشاد دینی از فراز ودعوت 

تدقیق ، قینمحق نهادینه کردن سیستم کادری برای باشد.می ارشادی درعرصه ارایه خدمات امور وزارت ارشاد، حج و اوقافوظایف 

، توسعه معارف امامان اکادمیک خطباء و انکشاف انستیتوت تدریب ائمه جهت ارتقای ظرفیت و درحوزه معارف واالی اسالمی، ایجاد و

 حل معضالت دینی در و مسایل مهم روز شرعی پیرامون ، اظهار نظرقاریان انکشاف معهد عالی قرائت، تنظیم امور با ایجاد وقرآنی 

 باشد.میبرنامه های مهم دیگر این  فعالیتجامعه از 

 

 برنامه حج 

 نیرزائ ،نیحجاج، معتمر یالزم برا یسهولت ها جادیا و ستهیخدمات شا یعرضه وفراهم آور هیوزارت ارشاد، حج و اوقاف درعرصه ارا

پروسه  میتنظ همچنان و فعالیت نموده افغانستان یمل یژیدر نظرداشت استرات هموطنان اهل هنود و سک کشور با و اتیعتبات و عال

 کند.ر کشور عربستان سعودی تنظیم و رهبری میرا د حجاج افغانستان یحج فرض
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 برنامه اوقافی

کارهای از  مردم انیو توسعه ارزش وقف در م یمنظور تحقق عدالت اجتماعه مندان باز نزد زور یب شده وقفصغ یها تیاسترداد ملک

 باشد. یم وزارت اینعمده برنامه اوقافی 

 

 برنامه اداری 

با درنظرداشت  یانکشاف و یبودجه عاد تنظیم و ها، تکایا و مراکز دینی، حسینیهمساجد میبا اعمار و ترم یانمساخت ارائه خدمات امور

 .باشدمیوزارت این  بخش برنامه اداری فیوظا شامل اتیوال مرکز و انکشاف متوازن در

 مبارزه با فساد اداری مطابق استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری یاولویت ها نیتعی     

وزارت ارشاد، حج و اوقاف به اساس ارزیابی خطری که طی چندین نشست مداوم با حضور تمام اعضای رهبری وزارت و جوانب ذیدخل 

 :است مبارزه با فساد اداری را تعیین نموده بنچمارک چهارصورت گرفت، 

 .یریپذ تیلؤمسو هیروح جادیبا ا یامر مبارزه با فساد ادار دراتباع کشور  یبرا ینید یاه زهیانگ هیتقو .1

 .در پروسه حج یو حسابده تیشفاف جادیا .2

 یها نهیزم لیو همچنان تسه دیعوا یدر روند جمع آور تیشفاف جادیبا ا دیو بلند بردن سطح عوا یوقف یها تیحفظ ملک .3

 اوقافی غصب شده یها تیاسترداد ملک

به موقع به  یو دسترس یحسابده ت،یشفاف یها نهیزم هیبا تقو یو تداکارت یمال ،یادار یروند اجراآت در بخش ها عیتسر .4

 .اطالعات

 خل کلیدی اداره در مورد پالن عملمشوره با شعبات داخلی وجوانب ذید     

وزارت ارشاد، حج و اوقاف درمطابقت با نسخه جدید استراتیژی ملی مبارزه علیه  1398پالن عمل مبارزه علیه فساد اداری سال مالی 

، ریاست های مرکزی وآمریت عبارتند از مشاورین مقام وزارت فساد اداری در مشوره با شعبات داخلی وجوانب ذیدخل کلیدی اداره 

  میباشند .   های مستقل 

علما که جانب ذیدخل مهم این چهار تن از تی ویسای والئدر پروسه تدوین پالن عمل مبارزه علیه فساد اداری، تمام شعبات داخلی، رو

سای والیتی زون ئی، روسای مرکزئبا اشتراک رو 13/11/1397پالن عمل درجلسه مورخ وزارت پنداشته میشوند سهم داشته اند. این 

سرپرست وزارت  "منیب"جید شهرکابل تحت ریاست مولوی عبدالحیکم  چند تن از علمای ای مستقل ومشاورین، آمریت ه مرکز،

 ها واستفاده از دیدگاه و تمام اعضای جلسه مشوره با تاالر جلسات مقام محترم وزارت برگزارگردیده بود در در که ارشاد، حج واوقاف

 .رف مقام محترم وزارت نهایی گردیدط مسوده آن از صورت گرفت ونظریات ایشان پیرامون  فعالیت های اساسی پالن عمل  

 

 شناسایی خطرات و آسیب پذیری ها معروض به فساد:    

با اشتراک  2/11/1397 به مورخاوقاف  وزارت ارشاد، حج و 1398جلسه اولی تدوین پالن عمل مبارزه علیه فساد اداری سال مالی در 

گردید که در آن مقام محترم وزارت برگزار جلساتر تاال آمرین مستقل در والیتی زون مرکز کابل وسای ئ، روسای مرکزی، مشاورینئرو

به نوبه خود صحبت های  هریک از اشتراک کنندگانساحات آسیب پذیر وزارت شناسایی و ارزیابی خطر صورت گرفت. در این جلسه 

 ساحات ذیل ،درنتیجه بعد از بحث های همه جانبه ارایه نموده و هدف های عمده وکلیدی پالن عمل مفصل پیرامون ارزیابی خطرات و



 
3 

 

بر اساس این  مبارزه علیه فساد اداری با اتفاق آرا ساحات نسبتاً آسیب پذیر به فساد اداری شناخته شد و اولویت/شاخص های عمده

 :ارزیابی تعیین گردید

 بخش حج .1

 بخش اوقاف .2

 بخش مالی و اداری .3

 تدارکاتبخش  .4

 تدوین پالنشرح پروسه 

 اوقاف بعد از طی مراحل ذیل تدوین گردیده است: پالن عمل مبارزه علیه فساد اداری وزارت ارشاد، حج و

بعد از تدویر ورکشاپ انکشاف پالن عمل مبارزه با فساد اداری توسط سکرتریت ویژه مبارزه علیه فساد اداری، ریاست پالیسی و پالن . 1

( مورخ 377شماره )حکم  که مقام محترم طینمود  درا به مقام وزارت پیشنها تدوین پالن عمل مبارزه با فساد اداری موضوع

سای والیت زون ئمل متذکره با اشتراک اعضای رهبری، روپالن ع -مالحظه شد ":چنین حکم فرمودند 26/10/1397

پالن بدوش داشته با  سکرتریت جلسه را ریاست پالیسی و .نهایی گردد و چند تن از علماء مرور و مرکز

 ."ت نموده گزارش دهندی ذیربط اجراآبخشها

با اشتراک  2/11/1397 به تاریخاوقاف  وزارت ارشاد، حج و 1398. جلسه اولی تدوین پالن عمل مبارزه علیه فساد اداری سال مالی 2

که در این جلسه بیشترین بحث باالی ساحات  گردید آمرین مستقل برگزار سای والیتی زون مرکز وئ، روسای مرکزی، مشاورینئرو

مفصل ساحات معروض به فساد شناسایی و اولویت های نتیجه بعد از بحث های  درمعروض به فساد در این وزارت صورت گرفت که 

 مبارزه با فساد اداری تعیین گردید.

سای ئبا اشتراک رو 7/11/1397روز یکشنبه مورخ اوقاف  اری وزارت ارشاد، حج و.  جلسه دومی تدوین پالن عمل مبارزه علیه فساد اد3

که در این نشست صحبت  برگزار گردید تاالر جلسات مقام محترم وزارت آمریت های مستقل در سای والیتی وئ، رومرکزی، مشاورین

 .صورت گرفت های مفصل پیرامون تعیین فعالیت های اساسی تحت هر اولویت پالن عمل

تاالر جلسات مقام  در 13/11/1397اوقاف مورخ  وزارت ارشاد، حج والن عمل مبارزه علیه فساد اداری . جلسه سومی پروسه تدوین پ4

لتمآب آمریت های مستقل تحت ریاست جال جید شهرکابل، مشاورین و علمای ، چندتن ازسای مرکزیئترم وزارت با اشتراک رومح

ترتیب  نظریات خویش را پیرامون تهیه وتمام اعضاء  اوقاف برگزار گردید و رست وزارت ارشاد، حج وسرپ "منیب  "مولوی عبدالحکیم 

نتیجه بعد از بحث های همه جانبه مسوده پالن عمل مبارزه علیه فساد  . درداری ارایه نمودندپالن عمل مبارزه علیه فسادا نهایی مسوده

 .نهایی گردید اعضای جلسه تائید و یابا اتفاق آر اوقاف وزارت ارشاد، حج و 1398اداری سال مالی 

 

 ارزیابی از تطبیق پالنمیکانیزم نظارت و 

آمرین مستقل واحد های مرکزی  ارزیابی ازتطبیق پالن عمل مبارزه علیه فساد اداری توسط کمیته نظارتی متشکل از روئسا و نظارت و

 .گیردمیاحب ارشاد، حج و اوقاف صورت وزارت تحت نظر محترم وزیر ص

 

 و مرجع واحد گزارش دهیگزارش به سکرتریت ویژه 

هفته قبل از وبعوار )دریاست تفتیش داخلی از چگونگی پیشرفت تطبیق فعالیت های انجام شده پالن عمل مبارزه علیه  فساد اداری طور ر

 ه سکرتریت محترم ویژهرا توام با گزارش در موقع  معینه ب اسناد حمایوی و ترتیبرا مطابق فارمت ازقبل تعیین شده گزارش ختم هر ربع( 

 .نمایدعلیه فساد اداری ارایه می مبارزه
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 خطرات پروسه اصالحات واقدامات الزم جهت دفع آن

 :یمعلومات ستمیس تیریمد تیآمر یبرا یکاف لیتشک نبود .1

باعث ایجاد و انکشاف سیستم های معلوماتی در وزارت  پالیسی و پالن رئیس ایجاد یک آمریت مدیریت سیستم معلوماتی تحت ریاست

 تمام خواهد شد. موثرخواهد گردید که در بخش دسترسی به اطالعات و ساده سازی پروسه ها خیلی 

 

 :الزم اقدامات 

ای رهبری وزارت تصمیم برای ایجاد تشکیل آمریت مدیریت سیستم معلوماتی، در صورت امکان از داخل تشکیل بر اساس فیصله شور

  گرفته خواهد شد.

 

 :یکیالکترون یمعلومات یها ستمیس انکشاف و جادیا یبرا یکاف بودجه نبود .2

باشد و برای انکشاف این سیستم ها بودجه در اکثریت بخش های وزارت، ایجاد و انکشاف سیستم معلوماتی الکترونیکی یک نیاز مبرم می

 بودجه کافی در این مورد ندارد.نیاز است که متاسفانه وزارت 

 

 :الزم اقدامات  .2.1

بودجه مورد نیاز برای ایجاد و انکشاف سیستم های معلوماتی الکترونیکی در بودجه بررسی وسط سال به وزارت مالیه پیشنهاد خواهد 

 گردید.

 

 :آن یامدهایپ و یادار فساد با مبارزه درمورد وزارت کارمندانبرخی  یآگاه نییپا سطح .3

بعضی بخش های وزارت آگاهی کارمندان در مورد مبارزه با فساد اداری کمتر میباشد و نیاز است تا بعضی برنامه های آگاهی دهی در در 

 مورد مبارزه با فساد اداری تدویر گردد.

 

 :الزم اقدامات  .3.1

فساد اداری توسط یکی از متخصصین این  با هماهنگی سکرتریت ویژه مبارزه علیه فساد اداری، ورکشاپ آگاهی دهی در مورد مبارزه علیه

 سکرتریت تدویر خواهد گردید. مدیریت تدویر جلسه را وزارت بدوش خواهد داشت.

 

 نکات قابل بحث و تصویب در شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری  

  :عبارت اند از دنرا می نمایی عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری مواردی که ایجاب بحث در شورا

بعضی ادارات و وزارتخانه ها مانند وزارت معارف، اطالعات و  –دنجایدادهای اوقافی که تحت تصرف ارگانهای دولتی قرار دار .1

( مورخ 13مصوبه شماره )بلکه به اساس  دنفرهنگ و شاروالی ها و ارگان های امنیتی نه تنها حاضر به تسلیمی آن نمی باش

 شورای محترم وزیران طی پروتوکول حاضر به عقد قرارداد و پرداخت کرایه نمی باشند. 25/3/1388

، مالیه و معادن و پترولیم تعیین کمیته مشترک از ارگانهای ذیدخل )وزارت های شهرسازی و اراضی، زراعت، اطالعات و فرهنگ،  .2

 حات اوقافی در مرکز و والیات.شاروالی کابل( جهت سروی و تثبیت سا

 ها.تخصیص بودجه کافی برای احاطه ساحات اوقافی مانند زمین های مزرعی و للمی و قبرستان ها جهت جلوگیری از غصب آن .3
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 یت پذیریدرامر مبارزه با فساد اداری با ایجاد روحیه مسوول انگیزه های دینی برای اتباع کشوراول: تقویه شاخص /بنچمارک

ره
ما

ش
 

 تاثیرات شاخص ها نتایج متوقعه فعالیت های اساسی
یا  محور

 تعهد

 1398سال مالی 

ربع  خطرات

 اول

ربع 

 دوم

ربع 

 سوم

ربع 

 چهارم

1 

ی شرعفتوای ( عنوان 4تهیه و اصدار تعداد )

پیرامون مسائل و یا ابراز نظرهای علمی 

 و مرتبط به فساد اداری و پیامدهای ناگوار

 منفی آن درجامعه

تقویۀ روحیۀ مبارزه با فساد 

اداری با آگاه شدن ازاحکام 

 دینی پیرامون آن

تعداد فتوی ها و 

ابراز نظرهای 

 شرعی  صادرشده

حصول آگاهی هموطنان 

از هدایات شرعی راجع به 

اضرار و پیامدهای منفی 

 فساد اداری

محور اول 

 استراتیژی
1 1 1 1 

 

2 

 ( عنوان خطبه جهت ایراد4تهیه و توزیع )

در نماز های جمعه پیرامون پیامد های 

 منفی فساد اداری در مرکز و والیات 

 بلند بردن سطح آگاهی عامه 
تعداد خطبه های 

 ایراد شده 

کاهش فساد اداری در 

 جامعه 

محور اول 

 استراتیژی
1 1 1 1 

  

3 

رزه ( مقاله علمی پیرامون مبا4تعداد )تهیه 

ل ساعلیه  فساد اداری از دیدگاه اسالم و ار

و  آن به مدارس خصوصی مرکز و والیات

ازه ( عنوان مقاله علمی پیرامون مب7تحریر )

 علیه فساد اداری و نشر آن در مجله پیام

 حق

تنویر اذهان عامه، استادان و 

شاگردان مدارس دینی 

آفات  خصوصی از مصائب و

فساد اداری از دیدگاه شریعت 

 و آگاهی عامه اسالمی

تعداد مقاالت تحریر 

 شده 

کاهش فساد اداری در 

جامعه و جلوگیری از 

شیوع فساد اداری و 

 پیامدهای آن در جامعه

محور اول 

 استراتیژی
2 3 3 3 

  

4 

نظارت از روند توزیع مدد معاش )مبلغ 

افغانی فی نفر( استادان مدارس  2000

 خصوصی جهت شفافیت بیشتر  

ایجاد شفافیت وحسابدهی 

 درروند توزیع مدد معاش 

تعداد نظارت های 

 انجام شده 

حقوق استادان به  پرداخت

 طور شفاف

محور اول 

 استراتیژی
3 3 3 3 
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5 

( نشست در 8اشتراک اعضای مسلکی در )

رسانه های جمعی جهت بیان اضرار و 

 پیامدهای فساد اداری از دیدگاه اسالم

اذهان عامه از مصائب و  تنویر

آفات فساد اداری از دیدگاه 

 شریعت اسالمی 

تعداد نشست های  

 دایرشده 

جلوگیری از شیوع فساد 

اداری در ادارات دولتی و 

 درجامعهپیامد های آن 

محور اول 

 استراتیژی
2 2 2 2 

رساانه  همکاری   عدم 

 ها درمباحث علمای در 

 وقت معین

6 

 (148اعزام تیم مبلغین سیار جهت تدویر )

برنامه تبلیغ حکم شرعی مرتبط به عوامل 

فساد اداری ) اخذ تحایف، تبعیض، کند 

 کاری و بروکراسی( در مرکز و والیات

تنویر اذهان عامه پیرامون 

 حرمت و قباحت فساد اداری 

تعداد برنامه های 

 تدویر شده 

مبارزه با  تقویت روحیه

، شفافیت و فساد اداری

انجام امور به وقت و 

 زمان

محور چهارم  

 استراتیژی
37 37 37 37 

  

 پروسه حج وعدالت درشفافیت تامین ساحات آسیب پذیرجهت  فساد در بنچمارک /شاخص دوم: ازبین بردن

ره
ما

ش
 

 تاثیرات شاخص ها نتایج متوقعه فعالیت های اساسی
یا  محور

 تعهد

 1398سال مالی 

ربع  خطرات

 اول

ربع 

 دوم

ربع 

 سوم

ربع 

 چهارم

1 

اتی تدارک ( قرارداد و امور8اجراء و انجام )

 داخلی حج زیرنظر و اشراف اداره تدارکات

 ملی

ها و قراردادشفافیت در عقد 

 رعایت قانون تدارکات
 تعداد قراداد ها 

جلوگیری از بروکراسی و 

 ایجاد شفافیت

محور پنجم 

 استراتیژی
2 4 2   

  

2 
( قرارداد حج درکشور عربستان 3عقد )

 سعودی تحت رهبری اداره تدارکات ملی
 تعداد قراداد ها  ها شفافیت در عقد قرارداد

جلوگیری از بروکراسی و 

 شفافیت ایجاد

محور پنجم 

 استراتیژی
  3     

  

3 
ترتیب چارت مصارفاتی زیر نظر مستقیم 

 اداره تدارکات ملی

 مورد جلوگیری ازمصارف بی

 

فیصدی پیشرفت 

 کار

ایجاد شفافیت و 

 حسابدهی

محور پنجم 

 استراتیژی
  100%     

  

4 
پیگیری ایجاد دیتابیس/سیستم حج زیر 

 ملی اشراف مستقیم اداره تدارکات

دسترسی به احصائیه دقیق 

حجاج و جلوگیری از ضیاع 

 وقت و منابع 

فیصدی پیشرفت 

 کار دیتابیس

مدیریت بهتر و منظم 

پروسه حج و ایجاد 

 شفافیت در اجراات

محور اول و 

پنجم 

 استراتیژی

10% 30% 20% 40% 
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 دهششفافیت درروند جمع آوری عواید وهمچنان تسهیل زمینه هایاعادهملکیت های وقفی غصب بنچمارک/شاخص سوم: حفظ ملکیت های وقفی و بلند بردن سطح عواید با ایجاد 

ره
ما

ش
 

 تاثیرات شاخص ها نتایج متوقعه فعالیت های اساسی
محوریا 

 تعهد

 1398سال مالی 

 خطرات
ربع 

 اول

ربع 

 دوم

ربع 

 سوم

ربع 

 چهارم

 قاف در مراجع ذیربط پیگیری قانون او 1

پیشرفت از پیگیری در گزارش 

 مراجع مرتبط

 تصویب قانون اوقاف 

فیصیدی پیشرفت 

 کار
 قانونمند شدن امور اوقافی 

محور اول 

 استراتیژی
    

عدم همکاری ادارات 

 ذیدخل 

2 
ر ( دوسیه نسبتی اوقافی د12تعقیب تعداد )

 مراجع مربوطه
 امالک وقفی اعاده شده 

فیصدی پیشرفت 

 کار دوسیه ها 
 حفظ امالک وقفی 

محور چهارم 

 استراتیژی
3 3 3 3 

عدم همکاری ادارات 

 ذیدخل 

3 

( پنج 5000000مبلغ ) تعقیب و تحصیل

ی باقیداری های عواید وقف لیون افغانی یم

 مربوط به وزارت

 افزایش سطح عواید وقفی

فیصدی پیشرفت 

 کار 

باقیداری های عواید 

 تحصیل شده

جلوگیری از اتالف عواید 

 وقفی

محور پنجم 

 استراتیژی
25% 25% 25% 25% 

 

4 

وقفی  ملکیت ( قرارداد 220تجدید تعداد )

به منظور شفافیت هرچه بیشتر و حسابدهی 

 بهتر

شفافیت درجمع آوری عواید 

 امالک وقفی 

تعداد قرادادهای 

 تجدید شده 

جلوگیری از دعوای 

ملکیت باالی جایدادهای 

 وقفی 

محور پنجم 

 استراتیژی
55 55 55 55   

5 
تعیین هئیت جهت جمع آوری عواید  

 اوقافی
 شفافیت درجمع آوری عواید 

تعداد هیات تعیین 

 شده 

 بلند بردن سطح عواید 

میزان عواید جمع آوری 

 شده

محور پنجم 

 استراتیژی
3 3 3 3   

6 
توظیف واعزام هئیت نظارتی جهت کنترول 

 (  والیت .4)و نظارت از امالک وقفی در 
 حفظ امالک وقفی 

تعداد هیات اعزام 

 شده 

گزارش یافته های 

بلند بردن سطح عواید 

 وقفی 

محور اول و 

 محور پنجم
1 1 1 1 
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هیئت های اعزام 

 شده

7 
 مزارات و ( 7) مراقبت و کنترول از عواید

 جایداد های اوقافی  
 ایجاد شفافیت و حسابدهی 

تعداد هیات تعیین 

 شده 

گزارش یافته های 

هیئت های اعزام 

 شده

جلوگیری از حیف و میل 

 عواید 

حور پنجم 

 استراتیژی
1 1 1 1 

  

8 
 ایجاد کمیته اوقاف جهت تحلیل، کارشناسی

 و رسید گی به امور اوقافی

شناسایی موارد آسیب پذیر در 

 اوقافی  امور

کمیته اوقاف ایجاد 

 شده

حراست و مراقبت از 

 جایداد های وقفی

محور اول 

 استراتیژی
   

 
  

  

9 
جایدادها،  و کمپیوترایز دیجیتال سازی 

 عواید و مصارف وقفی

تسهیل روند ثبت و راجستر 

امالک وقفی و دسترسی به 

 اطالعات

 دیتابیس ایجاد شده

فیصدی پیشرفت 

 کار

ایجاد شفافیت و 

 حسابدهی 

محور اول و 

 محور پنجم
  30% 35% 35% 

  

 اتبه اطالع شهروندان دسترسی به موقعتقویت ی وهاجراات دربخش های اداری، مالی وتداکارتی با تقویه زمینه های شفافیت، حسابدشاخص  چهارم: تسریع روند /بنچمارک

ره
ما

ش
 

 تاثیرات شاخص ها نتایج متوقعه فعالیت های اساسی
محوریا 

 تعهد

1398سال مالی   
 خطرات

ربع 

 اول

ربع 

 دوم

ربع 

 سوم

ربع 

 چهارم

1 

 سیستم معلوماتی الکترونیکی پروژهایجاد 

معلومات  های انکشافی  وزارت و ثبت

 در سیستم 1398های سال مالی پروژه

احصائیه دقیق پروژه های 

انکشافی و حفظ و مراقبت در 

و روند  ،وزارت ایجاد

پالنگذاری و تصمیم گیری 

 سرعت پیدا میکند

تعداد پروژه های که 

معلومات آن در 

سیستم داخل 

 گردیده

تقویت شفافیت و 

حسابدهی، افزایش آگاهی 

عامه و دسترسی به موقع 

 به اطالعات

محور پنجم 

 استراتیژی
  100%      

  

محور اول کار  تیفیازک نانیاطممیکانیزم تعدیل نظارت بهتر و واضح از تطبیق نظارت از پروژه های  زمیکانیم تعدیل 2
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روند  جهت نظارت بهتر ازساختمانی وزارت 

 و مرکز در یساختمان یه هاژپرو یکار

 اتیوال

 و ها یقرارداد یساختمان شده ساختمانی پروژه های

ایجاد شفافیت در مصرف 

 بودجه

 استراتیژی

3 
( یا ACPMS( قرارداد درسیستم ) 20ثبت)

 نظارت از پیشرفت قراردادها 
 دسترسی به اطالعات

تعداد قرارداد ثبت 

 شده 

تامین شفافیت در پروسه 

 تدارکات

محور پنجم 

 استراتیژی
  7 7 6 

  

4 

نظارت از نحوه کارکرد و اجراات کمیته 

( 4در ) 1398های کاری پروسه حج سال 

( 3زون پروازی در داخل کشور و اعزام )

 گروپ تفتیش به عربستان سعودی

عرضه خدمات بهتر به حجاج 

محترم، تامین شفافیت و 

بهبود در امور کاری پروسه 

 حج

نظارت های تعداد 

 صورت گرفته

 

فراهم آوری تسهیالت و 

بهبود در پروسه کاری 

حج و رضایت حجاج 

 محترم

محور اول 

 استراتیژی
  

4 
 

  

عدم اعزام گروپ های 

تفتیش درپروسه حج  

تعداد گروپ های  به عربستان سعودی

  اعزام شده
 3 

 

5 

( 617تعداد) پیگیری ازچگونگی تحقق 

نتایج بازرسی های انجام شده  ش سفار

سال های قبل در ریاست های مرکزی و 

 والیتی

تحقق نتایج سفارشات بازرسی 

ها و پاسخگو بودن ادارات 

 تحت بازرسی 

پیگری از چگونگی 

 تحقق

 حصول باقیداری ها،

 افزایش حسابدهی و

انجام اصالحات الزم 

 برای تقویت اداره

محور اول و 

محور پنجم 

 استراتیژی

25%  25%  25%  25%  

عدم همکاری ارگان 

های امنیتی درجلب 

 مدیونین هنگام لزوم

6 

 ارجاع به موقع موارد و قضایای که ایجاب

د، به نتعقیب و پیگری عدلی را می نمای

و ارائه گزارش از  ارنوالیڅاداره لوی 

 پیشرفت آن به سکرتریت ویژه

تامین عدالت و جلوگیری از 

 استفادهتخلفات قانونی و سوء 

تعداد قضایا و 

اتهامات راجع شده 

به جهت تعقیب 

 عدلی و قضایی

جلوگیری از فساد اداری، 

تامین حاکمیت قانون و 

حصول اطمینان از 

مجازات مرتکبین فساد 

 اداری

محور چهارم 

 استراتیژی
    

عدم پیگری به موقع 

دویسه های ارجاع 

شده به لوی سارنوالی 

 از آن اداره محترم

7 

ی نشر اطالعات در مورد اداره و فعالیت ها

آن به شمول پالن ها و گزارش های کاری 

و گزارش از فعالیت های نظارتی از قبیل 

ه ادنظارت از اجراات ادارات در مطابقت با م

 پانزدهم قانون دسترسی به اطالعات

شهروندان به آسانی به 

اطالعات از اداره و فعالیت 

های آن دسترسی پیدا می 

 ندکن

اسناد و اطالعات 

نشر شده توسط 

 اداره

تقویت شفافیت و 

حسابدهی اداره و افزایش 

آگاهی عامه در مورد 

 فعالیت های آن

محور اول 

 استراتیژی
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8 

ایجاد مرجع اطالع گیری داخلی مطابق 

قانون حمایت از اطالع دهندگان فساد 

ی اداری و ایجاد طرزالعمل مرجع اطالع گیر

 برای تنظیم اجرآت آنداخلی 

کارمندان و مراجعین به آسانی 

و به شکل مصئون از تجارب 

و مشاهدات شان از موارد 

فساد اداری و سوء استفاده 

اطالع در اداره اطالع می 

 دهند

مرجع اطالع گیری 

 ایجاد شده

طرزالعمل ایجاد 

 شده

تعداد موارد 

 دریافت اتاطالع

رسیدگی  تعداد شده

 شده

 تقویت شفافیت و

حسابدهی در اداره و 

فراهم ساختن زمینه 

گزارشدهی مصئون از 

موارد فساد اداری توسط 

 کارمندان اداره

محور اول 

 استراتیژی
     

 

 

 

 منظوری مقام وزارت تاییدی


