
NEX Audit



Audit covers following areas
 Human Resources

 Finance

 Procurement

 Asset Management 

 Cash Management

 General Administration

 Information System



Scope (other areas)

 Information System
 information and communication systems and the 

control and security of equipment and data

 General Administration
 travel activities, vehicle management, shipping 

services, office premises and lease management, 
office communications, and records maintenance.

 Cash Management
 all cash funds held by the project and review 

procedures for safeguarding of cash.

 Asset Management 
 The procedures for receipt, storage, and disposal shall 

also be reviewed.



What must be made available?

 Project Brief (prj description, management 
arrangements, financial modality, a description 
of the nature and the location of all records 
belonging to the project)

 List of Requests for Direct Payment (RDP) 

 Total transaction under support services

 Total transaction under UN Agency execution

 Total amount of transaction under advance 
modality and closing balance (Cash Position)

 Signed CDRs for the year (generated in March)

 Signed Equipment List



What must be made available?

 Reports in Advance modality (Quarterly Work 
plan, Actual Expenditure List, Quarterly Financial 
Report)

 Workplans and Progress reports (quarterly and 
annual)

 Site visit and other evaluation reports

 All other reports for various events (workshops, 
training, seminar, etc)

 Notes for the File

 HR and Procurement records

 The Govt. rules and procedures that have been 
followed concerning procurement



Deadlines

 Action Plan for the previous audit: 15 July, 15 November 
and 15 January

 Up-to-date Inventory List: 15 January

 Cash Statement for the year under review: 15 January

 Signed CDR for the year under review: 30 March  

 Authorization for payment / blanket RDP for the cost of 
Audit: 15 February 

 Action Plan for the year under review: 15 April



Thank You!



مدیریت پروژهجهت 

در

جمهوری اسالمی ایران



اجرای پروژه/مدیریت
:جلسه اول

مقدمه◦

برنامه ریزی◦

(NEX)فعالیتهای آموزشی پروژه های اجرای ملی ◦

بازبینی پروژه و بودجه مربوط◦

مستندسازی و بایگانی اسناد◦

:جلسه دوم

پایش وارزیابی پروژه◦

مدیریت مالی◦

:جلسه سوم

مدیریت منابع انسانی◦

خرید کاال و خدمات ◦

سفرهای مربوط به پروژه◦



پروژه آغاز شود، موارد زیریواقعیقبل از آن که اجرا
:باید برقرار شده باشند

سند مفصل و مشروح پروژه، كه تصویب و امضا شده باشد◦

ترتیبات و ساختار مدیریت◦

چارچوب پایش◦

خصیص بودجهت◦

پروژهیهابرنامه ◦



ون پروژه طبق سند مصوب پروژه در كانیبه بروندادهایستیابد

.توجه این فرآیند قرار دارد

یبروندادها(output)از فعالیت ها یپروژه از طریق مجموعه ا

.  شوندیارایه م

االنه كار سبرنامهبه نتایج هر سال در یالزم براي دستیاببرنامه

AWPتشریح شده است .

 ملی پروژه مدیراین فرآیند به عهدهاصلیمسئولیت(NPD) به عنوان

وژه مسئولیت اداره روز به روز پر.میباشدینماینده شریك اجرای
.میباشد(NPM)قابل تفویض به مدیر اجرایی پروژه 



:عبارتند ازفرآیند ی ایناصلاجزای

پروژهیمدیریت عملكرد كل◦

خدمات و كاالهاطریق تامین و بکارگیریآغاز فعالیت ها از◦

برنامه کاریاز مغایرتكنترل میزان پیشرفت و هرگونه ◦

مشكالتحل/بررسیتغییرات و کنترل تضمین ◦

ریسکپایش ◦

برای دستیابی به بروندادهاپیشرفتمیزان گزارش ◦



:زیر استیپروژه شامل گام هایاجرا

یجلسه توجیه

پروژهی اجرایالزم براتامین نقدینگی

آغاز فعالیت ها و اجرای پروژه

 یكلیدیفعالیت هاپایش مداوم پیشرفت



 برنامه ریزی(Planning) انجام كارنحوهتدوین

برنامه کار(Plan) از یكه با انتخاب یكیتصمیمات

شوندیموجود اتخاذ میگزینه ها

ها برنامهمستمرو تدوین یبررسچرخه برنامه ریزی 
(Planning Cycle)

به اهداف پروژهیدستیابهدف از برنامه ریزی

(Purpose of Planning)



برنامه کار کلی پروژه

شودیدر مراحل اولیه تدوین پروژه تهیه م 

دهدیكل مدت پروژه را پوشش م 

شودیپروژه به سند پروژه ضمیمه میكار كلبرنامه 

 هسه ماهنه و ساالهایدورهبرنامه دستیابی به نتایج در



(PAPRP)ساالنه پروژهیو گزارش دهیبرنامه ریزمجموعه

 ش ، پاییبرنامه ریزابزاری برای  تسهیل و هماهنگ سازی

موثر و كارآمد منابع پروژهیو گزارش ده

صفحه اول◦

برنامه کار ساالنه◦

گزارش پیشرفت و برنامه دوره سه ماهه◦

برنامه ساالنه خرید کاال و خدمات◦

تقویم پایش◦



تظارپیشبرد نتایج مورد انو پروژهدرجهت ارتقا توانمندیهای

اشند و بروندادها و نتایج ضرورت داشته بدستیابییباید برا
.  برگزار شوندساالنهیهابرنامه طبق سند پروژه و 

شفاف انتخابتضمین یباید تشریفات الزم برایشریك اجرای
، را برقراریشركت در دوره آموزشجهتنامزدها مناسبترین 

. نماید

یوزشاز پایان دوره آمبعدباید حداكثر یك ماه شرکت کنندگان
تهیه كنندیگزارش،مربوط



آموزشیبرگزار

كار ساالنهبرنامهسند پروژه و یبررس

 یآموزشبرنامه فعالیتهای تهیه

شناسایي منابع و مشاوران آموزش

مربوطیقراردادهاانعقاد

انتخاب شركت كنندگان

آموزشیمحل آموزش و طراحیآماده ساز

انجام آموزش

تهیه گزارش



یآموزشیشركت كنندگان در دوره ها

پروژهگروه های ذی نفع كاركنان دولت و ◦

در پروژه واجد شرایط برای شرکتکلیه پرسنل ◦
برنامه های آموزشی میباشند

 توانند در دوره های آموزشی یك یمشاوران نم◦
پروژه شركت كنند



:(Fellowship)بورسیهبرنامه

شودیكه به طور ویژه تهیه یا انتخاب می فعالیتی آموزش 

در جهت اهداف پروژهیتاثیرگذار

مشخصاً مربوط به مضوع پروژه

 موضوعات خاص كمك هایییادگیریشخص صالحیت دار برابه

د یشوپرداخت مینقد

 روز طول بكشد30باید حداقل

مناسب صورت پذیرد یدر یك نهاد آموزش



:یمطالعاتیسفرها
از تجربه های موفق داخل یا خارج از کشور و یآموزشیبازدیدها

یبین المللملی وكنفرانسهمچنین

نباید بیش از سه هفته باشد یمطالعاتیسفرها

:خدماتدر حین آموزش 
هرگونه آموزش كه در كشور برگزار  شود

حداكثر دو هفته ها به مدت و سمیناریآموزشیكارگاه ها

 ممكن است بیشتر طول دانشکده هاآموزش نیمه وقت بلندمدت در
. بكشد



برنامه ریزی برای فعالیتهای آموزشی پروژه ها

در سند پروژه معموالً مختصر استیشرح دوره آموزش

 موضوع آموزش،  شركت كنندگان مورد نظر، محل و مدت قید
 شوندینم

تهیه كندیآموزشبرنامهباید یریك اجرایش

یبرنامه ریزیباید براخدمات کاال وخریدبرنامه ساالنه
نیز به كار رود یآموزش



:داطالعات زیر باشیباید حاویآموزشبرنامه فعالیتهای

 (ستون شرح)فعالیت و محل آموزش

 (یمبلغ تخمین)هزینه

 (تاریخ آغاز خدمات)تاریخ آغاز و مدت آموزش

 (نظرات و پیشنهادات)هشركت كنندگروه هایتعداد و

(فرم برنامه کار ساالنه)ی آموزشیاهداف و بروندادها

( نظرات و پیشنهادات)الزم یتسهیالت آموزش



ان سند پروژه در هر زمان و با موافقت امضاء كنندگ

.  استیآن قابل بازبین

آن است وبهبوددر جهتیك سند پروژه یبازبین
.  باشدآنبودجهیاحتواممیتواند در 



حتوامیبازبين

در شرایط خاصپروژهیدر طراحیتغییرات رسم

که طی فرآیند پایش وبه تصحیح نقایص طرح پاسخدر

:ارزیابی شناسایی شده اند
صهای شاخدشوار بودن سنجش میزان پیشرفت عملكرد پروژه به دلیل◦

فقدان شاخص های مناسبمبهم و یا

 رودیپروژه طبق برنامه پیش نم◦

داردشرایط غیرواقع گرایانه كه احتمال تحقق آن ها وجود نو فرضیات◦

. بروندادها کفایت نمی کننددستیابی بهیفعالیت ها برا◦



حتوامیبازبين

 ه، سند پروژو اصالح كامل یبازبینی، به جااغلب موارددر

.  صورت می گیردساالنهكاربرنامهتغییرات الزم  در 
هاسنجش پیشرفت فعالیتیبرایكیفتعیین معیارهای ◦

شخاص امحتوا دریک فرآیند مشارکتی با و اصالحات یبازبین

صورت می گیردیذینفع كلید

 یمامتیاز سوتغییرات پذیرفته شده بصورت سند اصالحیه
.   شودیپروژه امضاء میسند اصلحقوقی امضاكنندگان 

و در طرفین فعالیت ها را متوقفدر صورت تغییرات بنیادی
.  شودمیجدید تدوین پروژهصورت لزوم، 



بازبينی در بودجه
 شودیبا هم انجام میو بودجه بندساالنهكاربرنامهتهیه 

 و اجراییبودجه ممكن است در هر زمان و با توافق مدیر

قرار بگیردیمورد بازبینمدیر ملی / هیئت پروژه

امضا شده ویمكلف است از آخرین نسخه بازبینیشریك اجرای

نمایدیشده بودجه پیرو

یه ااز بودجی، شریك اجرایهدنشانجام یكه بازبینیتا زمان
به سند پروژه است پیوستخواهد کرد كه یپیرو



بازبينی در بودجه

 ،فعالیت بروندادها، تاریخ تكمیلدرصورتی که تغییرات بودجه

یازبینیا كل هزینه برآورد شده پروژه تاثیر گذارد، مستلزم بها 

د امضاء كنندگان سنیهستند كه باید از سویو اصالح رسم

.پروژه امضاء شوندیاصل

 در سایر موارد، مدیر برنامه( نماینده مقیمUNDP )یبه تنهای

 تواند امضا نماید به این شرط كه سایر امضاءكنندگان یم

.  نداشته باشندیاعتراض
مختلف  یتقسیم مجدد زمان انجام فعالیت ها در سال ها◦



ه در پروژ"دفتر"یمسئولیت تامین یا راه اندازیشریك اجرای
را بر عهده داردداخل یا خارج ساختمان دولتي مربوط

"ه محلي كه مدیر و پرسنل پروژ–محل اداره پروژه= "دفتر
زات كه اسناد، سوابق، پرونده ها و تجهیی شوند و محلیمستقر م

 شوندیمیدر آن نگهدار

كندیالزم را راه اندازیدفتر باید سیستم بایگان

د باشیبر اساس الزامات حسابرسی پروژهسیستم بایگان



:یحداقل الزامات بایگان

 یهاصالحاسناد سند پروژه، موافقتنامه ها و

یمكاتبات عموم

و اصالح بودجهیبازبین

ساالنه پروژه یو گزارش دهیبرنامه ریزمجموعه(PAPRP)

ه، سه ، ساالنیتمام گزارشات مربوط به پروژه مانند گزارشات فن
هو غیریمیدانی ، بازدیدهایآموزشیماهه، پیشرفت، كارگاه ها



 پروژهو گزارشات مالی اصل اسناد مربوط به مبادالت
(  اصل اسناد و مدارک حسابداری)دفاتر مالی پروژه ◦

ینگیصورت وضعیت نقد◦

◦CDRهای امضا شده

(فقط در مورد پیش پرداخت)صورت حساب های بانکی ◦

 خریداری شده در پروژهاموالبه روز فهرست

یحاوبین المللی/ی، مشاورین ملیپرسنلیپرونده ها

ه استخدام، سوابق استخدام، پیشینی هایاز آگهینسخه ا
، قراردادها و سوابق حضور و غیابیشخص



با تشکر



مدیریت پروژهجهت 

در

جمهوری اسالمی ایران



اجرای پروژه/مدیریت
:جلسه اول

مقدمه◦

برنامه ریزی◦

(NEX)فعالیتهای آموزشی پروژه های اجرای ملی ◦

بازبینی پروژه و بودجه مربوط◦

مستندسازی و بایگانی اسناد◦

:جلسه دوم

مدیریت منابع انسانی◦

خرید کاال و خدمات ◦

سفرهای مربوط به پروژه◦

:جلسه سوم

پایش وارزیابی پروژه◦

مدیریت مالی◦



كیل پرسنل پروژه اغلب بخش  قابل توجه بودجه پروژه ها را تش
. دهندیم

تباع در نتیجه، استخدام انواع مختلف پرسنل پروژه، به ویژه ا
.استیعمده شریك اجراییکی از فعالیت های ، یداخل

متخصص و متعاقباً استخدام بهترین پرسنلیبه منظور شناسای
وانین و مدیریت پروژه باید به استخدام به موقع، و نیز رعایت ق

.  دولت، توجه داشته باشدیمقررات استخدام



 كار ساالنه در بخش برنامه و یاپروژه در سند پروژه یپرسنلنیازهای

.  شودیمنعكس مقسمت مربوطه دروندادها شرح داده شده و هزینه آن ها در 

 كاركنانیو داخلیگروه متخصصان بین المللانواع پرسنل معمول ترین ،

.  و مشاوران هستندیاداریپشتیبان

 ر از مقادیر مندرج دیواقعیهزینه ها( الف)مدیریت پروژه باید تضمین كند

پوشش یبرایمنابع مال(  ب)تجاوز نكنند و تصویب شدهبودجهآخرین 

.صحیح پرداخت شوندبودجه خطاز محل یپرسنلیهزینه ها

چنانچه استخدام از طریق اداره منابع انسانی سازمان مجری صورت نگیرد  ،

یانسانمدیریت منابعیین المللی بدستورالعمل هاشریک اجرائی ملزم به اجرای 
.میباشدUNDPدر مورد استفاده

ممكن است از یشریك اجرایUNDP درخواست كند استخدام پرسنل پروژه

.را از طرف او بر عهده بگیرد



مراحل استخدامی

تشکیل کمیته استخدام

تهیه شرح وظایف وآگهی استخدام

تهیه لیست کوتاه از تقاضانامه ها

برگزاری امتحانات تخصصی کتبی

مصاحبه شفاهی

قرارداد



یكميته استخدامترکيب 

 عضو تشكیل مي شود4معموالً از چهار کمیته استخدامی  :

رئیس، -پروژه ملیمدیر 1)
عضو؛ -( مسئول مربوط برنامه)UNDPنماینده 2)
عضو و -پروژه اجرائی دیرم3)
(.  یمنش)پروژه یادار/ یدستیار امور مال4)

شودیدر این كمیته حفظ میهرگاه امكان پذیر باشد، توازن جنسیت   .

ن در صورت استخدام كارشناس متخصص، یك كارشناس متخصص نیز ممك
.  است به عنوان عضو دعوت شود



یكميته استخداموظايف 

:  موظف است یكمیته استخدام

ل سمتهای تحت پروژه به همراه  حقوق و مزایای مربوطه قبیتمام

. نمایدائیدو تیبررساز شروع مراحل استخدامی 

 شفاف و كامل باشدتمامی ابعاد شرح وظایف ،

مورد نظر در حداقل دو روزنامه سمتهای یاستخدام برایآگه
با ذکرمهلت ارسال UNDPمنتشر و در وب سایت یداخل

درج شودتقاضانامه 
متقاضیانالحیت دارترین تهیه لیست کوتاه از ص
 تهیه سواالت و پاسخ و تصحیح امتحانات کتبی



برگزاری مصاحبه شفاهی
  بررسی سوابق کاری کاندیدای نهایی با کارفرماهای قبلی

به كه موفق به كسب پست مربوط شوند، موضوعیبه متقاضیان

اعالم خواهد شدیطور كتب

کسب مدارک الزم جهت تکمیل پرونده پرسنلی

فعال سایر متقاضیان صالحیت دار در یك فهرستیپیشینه شخص
خواهد شدینگهدارUNDPیدر دفتر منابع انسان

 پرسنل پروژهدر تركیب یحفظ توازن جنسیتحتی االمکان

پرسنل پروژهحقوق و مزایا یپرداخت هایاستانداردرعایت



پرسنل پروژهشرح وظايف
:شرح وظایف شامل موارد زیر میباشد

شماره پروژهوعنوان

 و رتبه سمت عنوان

محل انجام وظیفهومدت ماموریت

 مطابق با نیازهای پروژه وظایف و مسئولیت ها شرح دقیق

 الزمو تجربه صالحیت

یا هر اطالعات الزم دیگر

ریك كه شرح وظایف در سند پروژه قید نشده باشد، شیدر صورت

تهیه خواهد UNDPی، شرح وظایف الزم را با هماهنگیاجرای
.  كرد



انعقاد قرارداد و تشکيل پرونده پرسنلی

قرارداد می باسیتی شامل موارد زیر باشد:

مشخصات وتعهدات طرفین قرارداد◦

و مزایاحقوق ◦

مدت ماموریتشروع کار و تاریخ ◦

شرایط عمومی خدمت◦

پرونده پرسنلی شامل مدارک زیر می باشد:
رت آگهی استخدام، شرح وظایف، نتایج امتحان کتبی وحضوری، صو)مدارک کامل استخدامی ◦

(جلسه مصاحبه شفاهی

ی ملیخدمات اجرایقسم نامه كار◦

(  شناسنامه، کارت ملی، پایان خدمت برای متفاضیان مرد )مدارک عمومی ◦

مدارک تحصیلی◦

(اصل قرارداد و تمدیدها)اصل کلیه قرارداد ◦

فرم های ارزیابی عملکرد پرسنل ◦

مدارک مربوط به حضور وغیاب روزانه ومرخصی ساالنه واستعالجی◦

(درمانی و بازنشستگی: تامین اجتماعی)مدارک بیمه ◦



حقوق و دستمزد

  ه برمبنای برنامحقوق و سایر مزایا و همچنین حق مشاوره

.کاری ساالنه پرداخت می شود

 یانهماهپرسنل تمام وقت پروژه بطور حقوق و دستمزد

.  پرداخت خواهد شد

خشمنوط به عملکرد رضایت بیك باریافزایش حقوق، سال

.  اعمال خواهد شد



یپرداخت اضافه كار

 ساعت 40پروژه باید یامور اداریپشتیبانكاركنان بخش

ساعت در هفته 40كه پس از یكار. در هفته كار كنند
. شودیمحسوب میانجام شود، اضافه كار

30در یك ماه نباید بیش از یتعداد ساعات اضافه كار

.ساعت باشد

بصورت نقدی یا مرخصی جبران می شودیاضافه كار

زه آن مگر آن كه قبالً اجاگرفتد اضافه کاری تعلق نخواه

.  صادر شده باشد



انواع مرخصی
هر ماه یساالنه پرسنل پروژه به مدت دو روز و نیم به ازایمرخص◦

ی می باشدكار

ته پیوسیروز كاردو تواند به مدت بیش از یهیچ یك از كارمندان نم◦
.پزشكیگواهبا ارائهاستفاده كنند مگر یاستعالجیاز مرخص

ی  توانند از مرخصیقرارداد خدمت تمام وقت میكارمندان زن دارا◦
.  استفاده كنندهفته 24هفته و حداکر 16به مدت حداقل زایمان

ارمند قبل از استفاده از مرخصی، برگه درخواست آن باید توسط ک
.و مدیر مربوطه امضا شود

ه پروژه باید مطمئن شود برگاجراییمدیر: یسوابق مرخص
، امضا و یحضور و غیاب پرسنل پروژه به طور ماهانه بررس

.شودفایل



:استفاده نشدهیپرداخت بابت مرخص

صورت نخواهد گرفتیپرداختشدهاستفاده نهای یبابت مرخص.

 ال ساالنه خود را به سیبیش از هجده روز از مرخصنمیتوانندپرسنل
. بعد منتقل كنند

:یتعطیالت رسم

ته دولت را به رسمیت شناخیاعالم شده از سویتعطیالت رسمپروژه ها
.  و رعایت خواهند كرد

در  كنند، اگریانجام وظیفه میتعطیل رسمیكه در روزهایبه كاركنان
ق اضافه طبیمقرر شده باشد، مبلغیآن ها پرداخت اضافه كارقرارداد

.  پرداخت خواهد شدیمقررات حاكم بر پرداخت اضافه كار



یساعات كار رسم

طبق قوانین و مقررات نهاد میزبان خواهد بود .

رعایت شودیاصل وقت شناسگردد تا برقرار ی بایدسیستم پایش مناسب.

ینگهداریحسابرسیكاركنان را برایمدیر پروژه سوابق حضور و غیاب تمام

. خواهد كرد

غیبت از كار

ه با اجازساعات كار غیبت داشته باشند مگر یهیچیك از پرسنل پروژه نباید ط

پرست مربوط ،سر

ود شیبه مدیر مسئول با ذكر جزییات علت گزارش میغیبت از كار به طور كتب .

یبت كند، چنین غبدون اجازه به مدت بیش از چهارده روز مستمر یاگر كارمند

ی شود كه كار خود را ترك كرده و استعفا داده است و در نتیجه از تمامیمحسوب م

.حقوق و امتیازات صرفنظر نموده است



(PAR)عملكرد یگزارش ارزياب

ل از عملكرد را قبیمسئولیت تهیه گزارش ارزیاباجراییمدیر

.  پایان یا تمدید قرارداد پروژه، بر عهده دارد

هیئت پروژه توسط به طور مشترك اجرایی عملكرد مدیر

.  خواهد شدیارزیاب

غيرقابل قبول/عملكرد نامطلوب

در حد استاندارد الزم نبوده استیكه عملكرد ویبه كارمند

هیچ عمل خالف نظم و انضباط، اهمال یا عدم صداقت یول
.  خواهد شدابالغ ینداشته است، اعالمیه فسخ همكار



فسخ  خدمت 

یك ماهه ی تمام وقت، هر یك از طرفین باید با اعالم كتبقراردادهای در موارد

.قصد خود برای فسخ قرارداد را به طرف مقابل اعالم نماید

را  تواند خدمت فرد مورد نظراو میبه نفع پروژه باشد، اجرایی اگراز نظر مدیر

.  بالفاصله با پرداخت یك ماه حقوق فسخ نماید

 صد یك هفته ای قی، هریك از طرفین باید با اعالم كتبموارد قراردادهای موقتدر

.خود برای فسخ قرارداد را اعالم كند

اظهارنامه ماليات بر درآمد

از مالیات بر درآمد معاف نیستندیملیهیچ یك از پرسنل موضوع اجرا .

دمت كه تحت قرارداد خیشخصبر عهده مسئولیت پرداخت سریع مالیات متعلقه
.مشغول به كار است



كه ساختمانییفرآیند تهیه كاالها، خدمات و كارهایخرید یعن

عقد  نیازها، انتخاب و گزینش منابع،یشناسایمراحل از کلیه

عمر خدمات یا اداره قرارداد تا پایان مراحل یرارداد، و تمامق
.  کاالمفید 

 خریدباید مقررات اجرایی ، شریك یملیاجرادر پروژه های

یبا استانداردهاباید مقررات مذكور . دولت را رعایت كند

.مطابقت داشته باشندیبین الملل

یباید برایبه منظور خرید و تداركات موثر، شریك اجرای

خاص داشته یخرید و تهیه كاالها و تجهیزات برنامه زمان
(برنامه ساالنه کاال و خدمات).باشد



و ایران دولتUNDPروندبودن یشفافیت و رقابتیبرا
.  ندلئقایخرید اهمیت ویژه ا

رین تامین یافتن صالحیت دارتیباید برایشریك اجرایییعن
مقررات جستجو كند و آن ها را طبق یبه خوب،كنندگان

.انتخاب نماید
ساس باید تضمین كند تامین كنندگان بر ایشریك اجرای

ات انتخاب شوند و به كیفیت و مشخصیرقابتیقیمت ها
.  تجهیزات توجه خاص مبذول گردد

تواند از یمیشریك اجرای UNDPخرید یبخواهد فعالیت ها
.  را از طرف او انجام دهد

كه یدر مواردUNDPن بنابر درخواست دولت با پیمانكارا
.حاكم خواهند بودUNDPقوانین  كند، یقرارداد منعقد م



 موظف خواهد بود یشریك اجرایدر این صورت
یا شرح وظایف را بر اساس یمشخصات فن

. مشخصات، عملكرد یا خدمات الزم تهیه كند

است توجه شود هنگام ارایه مشخصات یضرور
كاال، شماره كاتالوگ یایكاال از ذكر نام تجارت

ام اگر ذكر ن. شودیمشابه باید خودداریطبقه بند
یرایا شماره كاتالوگ تولید كننده خاص بیتجارت

موردنظر یمشخص كردن مشخصات ناقص كاالها
اید پس ب« یا برابر با»ضرورت  داشته باشد، كلمات 

. از ذكر موارد مذكور درج شوند



:حد اقلUNDPبرای درخواست از 

2 هزار دالر یا خرید بین المللی 100ماه و نیم برای مبالغ بیش از

(به هر رقم)

1 هزار دالر100ماه و نیم برای مبالغ کمتر از

 و الزم به ذکر است استفاده صحيح و به روز از برنامه ساالنه کاال

.خدمات از اهميت ويژه ای برخوردار ميباشد



مديريت تجهيزات 

ساخته شده یا نیمه ساخته، مواد خام ویكاالهایتجهیزات یعن

تند؛زم هسالیك پروژهیتولید بروندادهایكه برایسایر ملزومات

1000بیش ازكه ارزش آنیاقالمییعنیتجهیزات غیر مصرف

سال باشد از قبیل کامپیوتر، 3از بیشعمر مفید آن دالر یا 

به باید فهرستیشریك اجرای. دوربین، تلفن و ماشین حساب

.  كندیرا نگهداریروزتجهیزات غیرمصرف

 1000كه ارزش آن ها كمتر از ی اقالمییعنیمصرفاقالم

.نیاز نیستیبه فهرست موجودآنها نیازی یبراو دالراست



یخریدارUNDPمورد حمایت یكه تحت پروژه هایمدیریت تجهیزاتیبرا
: شوند، اصول زیر باید رعایت شوندیم

وند؛شینگهداریباید تضمین كند تجهیزات در وضعیت خوب كاریشریك اجرای

 به ( دوربین، لپ تاپ، موبایل و غیره)تهیه و نگهداری رسید تحویل تجهیزات
؛اشخاص

كه از محل منابع تی باید تضمین كند تجهیزای شریك اجراUNDPشوند، یتهیه م 
.پروژه به كار روندیمنحصراً برا

در را كهیتجهیزات غیرمصرفیباید هر سال فهرست موجودیشریك اجرای
پروژه یمدیرملیشده  و از سویخریدارآناز محل منابع طول عمر پروژه و

(فهرست اموال).تسلیم نمایدUNDP شود به دفتر یمیگواه



كه از محل منابع یتجهیزاتUNDPی شوند، تا زمانیمیخریدار

خواهند یباقUNDPشوند، در مالكیت نمنتقل یا واگذار اكه رسم

نصببه وضوح «UNDP»برچسبیدآنها باروی تمام و ماند
شود؛

 نحوه شماره گذاری(Tag Number:)

شماره پروژه1.

UNDP(Voucher No)شماره سند پرداخت 2.

(اولین شماره هر سال، ادامه شماره سال پیش میباشد)به بعد 1شماره ترتیبی از 3.

افه گرددچنانچه اموالی شامل چند قطعه باشد، بعد از شماره ترتیبی حروف الفبا التین اض4.

40048/1221/1Aدوربین       :  مثال

 40048/1221/1Bپایه دوربین 



سرقت یا سایر خسارات وارده به یدر صورت خراب ،

د باییوسایط نقلیه یا سایر تجهیزات، شریك اجرای

در صورت سرقت . ارایه نمایدUNDPرا به دفتریگزارش

زارش این گ. نیز پیوست شودپلیسگزارشباید ثو حواد

هد الزم دیگر بکار خوااتاستفاده از بیمه و اقدامیبرا

.رفت

سرقتدر برابررا اقال باید تجهیزات یشریك اجرای ،

قبل از هزینه  بیمه،. کندبیمه آتش سوزی و سوانح طبیعی 

.  دانتقال مالكیت، از محل بودجه پروژه پرداخت خواهد ش



موردیمدیریت صحیح وسایط نقلیه ای كه تحت پروژه هایبرا
:خواهند بودیتهیه شده اند، مقررات زیر جارUNDPحمایت 

انتقال جزو اموال ی وسایط نقلیه تا فرآیند نهایUNDPخواهند بود  .

اده هر استف. به كار خواهند رفتپروژهفعالیت های یفقط برا
.  دیگرمجاز نخواهد بود

 برگه ثبت مسافتهر وسیله نقلیه یك(Log Sheet) خواهد داشت و
مدیر . هر بار كه وسیله نقلیه به كار رود، این برگه باید پر شود

یو بایگانو امضایپروژه باید هر ماه این برگه را بررسیمل
.  نماید



واگذاری تجهيزات
ه فروش تجهیزات، انتقال به پروژه جدید، یا انتقال ب

شریک اجرایی
به كار خواهند اصول زیر هنگام واگذاری تجهیزات

:رفت

ارسال درخواست واگذاری همراه با لیست نهایی اموال و1.
،UNDPدالیل درخواست به 

در باره یمسئولیت تصمیم گیرUNDPنماینده مقیم 2.
انتقال تجهیزات را بر عهدهییا سایر روش هایواگذار

ن این تصمیم را پس از مشورت با سایر طرفییو. دارد
پروژه اتخاذ خواهد كرد؛



كه از یپروژه ایفعالیت هایممكن است تجهیزات برا
ی شود در هر زمان طیمدیریت مشریک اجرایییسو

منتقل شود؛نهادهای ملی مربوطه دوره یك پروژه به 

  ممكن است تجهیزات به طور موقت در اختیار دفترUNDP

ر دیدوره نگهدار. قرار بگیرد تا واگذار یا فروخته شود
UNDPنباید از نه ماه تجاوز كند؛

كه پروژه به تجهیزات نیاز ندارد، ممكن است یدر موارد
یا از د یابنمنتقل نهادهای ملی مربوطه دیگر یا ایبه پروژه

طریق فروش یا اهدا واگذار شوند؛

از یمعموالً در پایان پروژه به عنوان بخشیواگذار
. گیردیپروژه صورت میاقدامات پایان



اعزام پرسنل پروژه به ماموريت 

ی اجازه سفر ماموریت(TA)پروژه صادر یمدیرملیاز سو
 شود، یم

ده در شیبرنامه ریزیسفرها باید در ارتباط با فعالیت هایتمام
اید كار ساالنه یا سه ماهه انجام شود و فعالیت مورد نظر ببرنامه 

،در درخواست مربوط قید گردد
 از هزینه روزانه سفر %80قبل از سفرهای بین المللی(DSA) به

.  مسافر پرداخت خواهد شد
مسافرت هزینه های باید فرم امورپس از بازگشت، م(F10) را پر

كر مسافرت و تاریخ مربوط را در آن ذیواقعیكند و برنامه كار
ان مسافرت باید ظرف دو هفته پس از پایهزینه های فرم . نماید

.  تسلیم شودUNDPسفر به همراه گزارش ماموریت به 



یفآن اختالیاگر بین برنامه اولیه مسافرت و برنامه نهای
ایت كه مبلغ پرداخت شده كفیوجود داشته باشد، در صورت

پرداخت خواهد كرد یا امور هزینه كامل را به مUNDPنكند،
. خواهد خواست مبلغ اضافه را برگرداندامور از م

ه سفراز محل منابع پروژه تامین شدیچنانچه منابع مال
قابل پرداختسازمان ملل (DSA)هزینه روزانه سفر باشد، 

.  خواهد بود



ه مسئولیت تداركات مسافرت مربوط بیشریك اجرای

با این حال، ممكن است از . پروژه را بر عهده دارد

UNDPلبین الملیدرخواست كند خدمات مدیریت سفرها

. را از طرف او انجام دهد

مكلف است فرم اجازهی، شریك اجرایاین منظوریبرا

30الی 20امضا كرده حداقل ی را كه مدیر مل(TA)سفر

.ارسال كندUNDPه قبل از تاریخ عزیمت بیروز كار



مدیریت پروژهجهت 

در

جمهوری اسالمی ایران



اجرای پروژه/مدیریت
:جلسه اول

مقدمه◦

برنامه ریزی◦

(NEX)فعالیتهای آموزشی پروژه های اجرای ملی ◦

بازبینی پروژه و بودجه مربوط◦

مستندسازی و بایگانی اسناد◦

: جلسه دوم

مدیریت منابع انسانی◦

خرید کاال و خدمات ◦

سفرهای مربوط به پروژه◦

:جلسه سوم

پایش وارزیابی پروژه◦

مدیریت مالی◦



 پایش چیست؟
پروژهیتمدیریاز مهم ترین مسئولیت هاییك◦

مناسب یبرنامه ریزو بر اساس مستمریملع◦

را تشکیل می دهد یاساس ارزیاب◦

(Activities)فعالیت ها؟ آیاتامین شده اند(inputs)دروندادهاآیا◦

حاصل شده اند؟(Outputs)بروندادهاآیا؟انجام شده اند

یادر راستآن پیشرفت یا عدم نشانه یكمی و كیفشاخص های ◦

(و محتوایعملكرد مال)تامین نتایج مورد نظر

هبرنامه یا پروژیاصلیشخاص ذینفع و شركاتیم پروژه، ا◦



پايشهایابزار

یو غیررسمیرسمیو سازوكارهاانواع مختلف ابزار

:  پایش وجود دارند
میدانی یبازدیدها◦

(در سطح دروندادها و فعالیت ها) گزارشات پیشرفت سه ماهه◦

(در سطح بروندادها)یدوره ای هایگزارشات ساالنه و بررس◦

توان با یرا مابزارهای فوق یقالب و رویكردها 

مانند الزامات خاص )منطبق نمود یمحلینیازها

حداقل آنکه به شرط ( منابع مالیكنندگانتامین 
در آن ها منعكس شوندیاستانداردها از نظر محتو



(در چرخه ساالنه)هسه ماهفعالیت های پایش

(PAPRP)ساالنه پروژه یو گزارش دهیبرنامه ریزبه روز شده مجموعه1.

گزارش پیشرفت و برنامه دوره سه ماهه

تقویم پایش

برنامه خرید

.2CDRهای امضا شده

كه از پیش پرداخت یپروژه هایمفصل تر برای )یمالهایگزارش3.
( كنندیاستفاده م

یمیدانیبازدیدها4.

مدیریت قراردادهای خدماتی و مشاوره ای5.

(کمیته راهبری، هیات پروژه و غیره)دوره ای جلسه بررسی 6.



ساالنهفعالیت های پایش 

یمیدانیبازدیدها1.

ت گزارش ساالنه پیشرف)پروژه و گزارش آنساالنهیبررس2.
(پروژه

 (شماره، نام، شروع، پایان و غیره)مشخصات پروژه
عملکرد پروژه برای هر برونداد همراه با ذکر :

شاخص ها
اهداف ساالنه
حاصل پیشرفت

مشکالت پروژه و اقدامات مدیریت جهت رفع آنان
آموختهیگزارش درس ها
خالصه عملکرد مالی

یحسابرس3.



ی بارزیابروندادها در طی یک فرایند به یعملكرد یك پروژه در دستیاب
.  مستقل و بیطرفانه بررسی میشود

 یرقضاوت در باره  موضوعیت، مناسب بودن، تاثیرگذاییعنارزیابی ،
بر اساس ضوابط و یتوسعه ایتالش هایكارآمد بودن، آثار و پایدار

.موجود و مورد توافق در آغاز پروژهیمعیارها

ند از با ارزیابی نقش پروژه در نتایج توسعه ای، شرکای پروژه می توان
.تجارب پروژه برای تصمیم سازی و تصمیم گیری استفاده کنند

ا  كند، اطالعات الزم ریمکمک یتعهدپذیربهیاطالعات حاصل از ارزیاب
را یعه ا دهد و مدیریت بهتر نتایج توسیدر اختیار تصمیم گیرندگان قرار م

. سازدیمیسر م



یاشخاص ذینفع، ظرفیت الزم برایدخیل شدن تمام
.و همچنین كاربرد آن را ارتقا خواهد دادیارزیاب

حص ، تحقیق و تفی، حسابرسیبا پایش، بررسیارزیاب
.تفاوت دارد

انواع ارزیابی:
میان دوره ای ◦

درپایان پروژه◦

مدتی پس از پایان پروژه◦

متخصصین، 
تجهیزات، منابع 

مطالعات، افراد 

آموزش دیده
درآمدزایی

بهبود شرایط سالمت و 

بهداشت



شركا و اشخاص ی، با همكاریو شریك اجرایUNDPمدیریت 
:مسئولیت های زیر را به عهده دارندینفع،ذ

 ات تهیه اطالعیپایش موثر اجرا و عملكرد پروژه ها براتضمین
.یمدیریت و ارزیابیمربوط و به موقع برا

 با كمك اشخاص یارزیابیاولویت دار برایحوزه هاشناسایی
.ذینفعیكلید

 ی و تخصیص بودجه کافیارزیاببرنامه پایش و تهیه  .

یحفاظت ازاستقالل و محصول فرآیند ارزیاب  .



هایمدیریت به ارزیابیتهیه پاسخ ها .

مورد یبه موقع و مناسب توصیه هایاجراو تهیه برنامه اقدام
.یتوافق ارزیاب

 ای ی جهت انتقال دانش به شرکگزارشات ارزیابکلیه توزیع
.توسعه و تضمین شفافیت

رنامه ها به منظور بهبود كیفیت بیارزیابیعمل براساس یافته ها /
.یآتهایدر باره  برنامه یهدایت تصمیم گیروپروژه ها



(Outcome Evaluation)نتایجیارزیاب

 برنامهدر سطح(Programme)

 سند برنامه کشوری(CPD) و برنامه چهارم توسعه پنج ساله
ملی 

 بروندادهای هر یک از پروژه ها در تحقق دستاوردهای
CPDنقش بسزایی دارد  .

دستاوردهایتحقق ینتایج، پیشرفت به سویارزیابCPD

به صراحت نقش شركا یاین ارزیاب(UNDP شریک ،
ه را بنتایجدر تحقق ( اجرایی و دیگر سازمان های همکار

.   شناسدیرسمیت م



تعاریف

یپروژه هایمدیریت امور مالیبرایسیستم جهان: اطلس
UNDPیو پیشرفت واقعیكه پایش موثر وضعیت مال

پروژه ها را میسر میسازد؛

خط بودجه(CoA)  :شناسه كه ی از شماره هایمجموعه ا
نمایانگر اقالم بودجه مربوط به برونداد، فعالیت، 

و اهداكننده هستند؛منابع مالیحساب،



:اجزای خط بودجه

شماره شناسه پروژه(Project ID) :هر یك یاست كه براییك عدد هشت رقم
 یابد؛یدر اطلس اختصاص مUNDPیاز پروژه ها

فعالیت(Activity): شماره شناسه هر یک از فعالیت های یک پروژه که از رقم
.  شروع میشود1

 شریک اجرایی(Implementing Partner): کد اختصاص داده شده به
.برای اجرای ملی استفاده میشود001396برای مثال . نحوه اجرای پروژه

 صندوق(Fund) :خاصیمنبع مالیهر پروژه دارا. شماره شناسه منابع مالی
؛GEFبرای 62000برای مثال کد ؛میباشدخود



اهداكننده(Donor) : 00137مثال ؛یمالاهدا کننده منابعكد

.برای کشور ایتالیا

 شناسه واحد اداری(Department ID): شماره شناسه واحد
برای پروژه های واحد 41005مثال . UNDPمربوطه در 
.        محیط زیست

 کد هزینه(Account Code) :یكد و سوابق دقیق تمام پول
كد هر.  كندیمقاصد مختلف استفاده میاست كه پروژه برا

برای هزینه های 71600مثال .نمایانگر ماهیت هزینه است
.سفر



یانتقال نقدیروش ها

یادر مرحله تدوین پروژه، تعیین روش مورد استفاده بر

. استیپروژه از موضوعات كلیدیپرداخت هزینه ها

توان از دو روش مختلف در یك پروژه واحد استفاده یم 

.كرد

ترتیبات مذكور باید به طور واضح در سند پروژه درج

.شود

یعنی ی توان از دو روش انتقال نقدی، میملیدر اجرا
.  پیش پرداخت و پرداخت مستقیم  استفاده كرد



پيشپرداخت

پوشش هزینه ها و تعهداتیكه برایوجه نقدیپیش پرداخت یعن
كار برنامهمورد توافق در یدر ارتباط با فعالیت هایشریك اجرای

.   شودیساالنه پرداخت م

باید توسط مدیر ملی تایید و به رخواست پیش پرداختدUNDP
.ارسال شود

ی میباشد، برعهده شریك اجرایهامسئولیت كامل پیش پرداخت.

ی پرداخت شده وسه ماهه به شریك اجراییپیش پرداخت در دوره ها
. كندیمهیهتانجام شده رایگزارش هزینه هایشریك اجرای



شودیجام ملایر انپیش پرداخت ها به کلیه   .

 ثبت هزینه ها، از درخواست تا پرداخت، در دفاتر
. گیردیصورت میشریك اجراییحسابدار

سیستم یاسناد مالیثبت و نگهداریباید برایشریك اجرای
.داشته باشدیمطلوب حسابدار

 ت ها از محل پیش پرداخیكه شریك اجراییپرداخت هایکلیه
.طرف قرارداد باشندانجام میدهد باید به نام 



مربوط،یپیش پرداخت وانجام پرداخت هارای دریافت ب
.اح نمایدافتتیحساب بانكیک باید ا پروژهییشریك اجرای

اامضصاحب دو و با پروژهباید به نام یاین حساب بانك
.  که یکی از آنان مدیر ملی میباشد افتتاح گردد

 از، مشخصات صاحبان امضاءستبایمیشریک اجرایی
این . ارایه دهدUNDPبه دفتررا نآناینمونه امضاجمله 

ینگهدارUNDPدر یو حسابرسیكنترل داخلیسوابق برا
.خواهد شد



غیر از دریافتیمقاصدینباید برایاین حساب بانك
و پرداخت از محل این UNDPیپیش پرداخت از سو

دیگری مورد استفاده قرار رای موارد پیش پرداخت ها، ب
.گیرد

 مشمول اعتبارات باشداین حساب نباید  .

 سود دریافتی از حساب های پشتیبان باید بهUNDP اعالم
.  و به حساب پروژه باز گردد

حساب مسئولیت بستن اینیدر پایان پروژه، شریك اجرای
.  را بر عهده داردUNDPو بازپرداخت مانده آن به 



 یاست شریك اجرایی، ضروریكنترل داخلچهارچوبمطابق با
حساب های بانکی، برای تهیه صورت مغایرت،در پایان هر ماه

هر سه ماه یك بار ودهد تمطابقدفاتر حساب داری را با 
UNDPبه خود را و درخواست پیش پرداخت یگزارشات مال
.ارسال نماید

روز پس 15حداكثر تا ی خود را باید گزارش مالیشریك اجرای
ه بیاز پایان هر دوره سه ماهه ارسال نماید تا پیش پرداخت بعد

.موقع تامین شود

زودتر از پایان دوره سه ماههمیتواند درخواست پیش پرداخت
.  تسلیم شودهمراه با کلیه گزارشات الزممربوط



شریک اجرایی موظف است ( FR)همراه با گزارش مالی 

:اقالم زیر را به پیوست ارسال نماید

گزارش پیشرفت کار دوره قبل

گزارش ریز هزینه ها

برنامه کاری دوره بعد



پرداختمستقيم

،طبق این روشUNDP از طرف شریک اجرایی مستقیما به
.عرضه کننده گان کاال و خدمات پرداخت میکند

UNDPاطمینان كه را انجام میدهد در صورتی پرداخت
یو کافالزمیدارای سازوكارهایشریك اجرایحاصل کند 

.میباشدیبرای كنترل داخل

ت به منظور انجام کنترل داخلی شریک اجرایی موظف اس
.ارسال نمایدUNDPنمونه امضاء مدیر ملی را به 



یطبق چارچوب كنترل داخلUNDPمسئولیت ی، شریك اجرای
اسناد مبادالت پروژه را بر عهده دارد و دراصلو حفظینگهدار

و اهدا UNDP، صورت لزوم باید آن ها را در اختیار حسابرسان
. قرار دهدکنندگان

درخواست پرداخت مستقیم از یبراUNDPباید ی ، شریك اجرای
یرا كه به درست(RDP)فرم درخواست پرداخت مستقیماصل

یتمامکپیامضاء شده باشد به همراه یمدیر ملتوسط تکمیل و 
.نمایدارسال UNDPاسناد به 

یم هیچ یك از اسناد نباید به فرم درخواست پرداخت مستقاصل
.ضمیه شود



 ،پس از تكمیل پرداختUNDPاطالع یبه شریك اجرای

خواهد داد كه پرداخت از طرف او انجام شده است و 

.ارسال خواهد كرداو از سند پرداخت را به ینسخه ا

جهت تحویل چک ارائه مدارک زیر الزامیست:

کارت شناسایی معتبر12.

مهر شرکت یا معرفی نامه مهر شده2.



UNDPاماكن/ ، برنامه بازدید از ادارات یمدیرملیبا هماهنگ
هیه را تیشریك اجراییبایگانیسیستم هایپروژه و بررس

.  خواهد كرد

گزارش بازدید اماكن، حاوی یافته ها و توصیه های الزم خواهد
ار پروژه قریانجام اقدامات الزم در اختیار مدیرملیبود و برا

.  خواهد گرفت

تواند یماو محدود است، یكه منابع شریك اجراییدر موارد 
را « یمالاسنادخدمات مدیریت »درخواست كند UNDPاز 

.  تامین كند

باید اصل تمامي مدارك را بهیدر این صورت، شریك اجرای
.  نمایدارسال UNDPهمراه فرم درخواست پرداخت مستقیم به 



 و ینگهدار»فقط به صورت یمالاسنادخدمات مدیریت
پروژه و در صورت لزوم، ارایه آن مالی حفظ اصل اسناد 

.  شودیتعریف م«  به حسابرسان

 ،در این صورتUNDPو اسنادبه یفضای الزم، دسترس
را تامین (AuditNEX/NGO)یحسابرسیبراالزم پرسنل

.خواهد كرد

افیت حال، مسئولیت و تعهد تضمین عادالنه بودن، شفبه هر
رداخت و انسجام فرآیند خرید، تداركات و یا استخدام كه به پ

ی بر عهده شریك اجرایمنجر شده است کامال مورد نظر 
.میباشد



اه باید اسناد زیر را به همریدر هر یك از موارد فوق، شریك اجرای
:فرم درخواست پرداخت مستقیم، تسلیم نماید

خرید ی برا. صورت حساب و یادداشت تحویل: خرید كاالها( الف
صحت دالر است، اسناد 2.500كه ارزش  آن ها بیشتر از یكاالهای

.  ارسال شوندUNDPیفرآیند مربوط نیز باید برا

كه ارزش یبرای قراردادهای. از قراردادینسخه ا: خرید خدمات( ب
فرآیند مربوط نیزصحت دالر است، اسناد 2.500آن ها بیشتر از 

.ارسال شوندUNDPباید به 

مثال گزارش )خروجی از یآخرین قسط قرارداد، نسخه ایبرا
.ه شودنیز باید به فرم درخواست پرداخت مستقیم ضمیم( نهایی



:یاعزامیماموریت هایبراهزینه روزانه سفر ( ج

 طبق)فرم اجازه سفر :  زینه روزانههپیش پرداخت ( 1-ج
،(یا دولتUNDPفرم مخصوص 

و بلیطالشه اسناد پیش پرداخت، :  یپرداخت نهای(2-ج
انجام شده موردی، اسناد مربوط به هزینه هاکارت پرواز

امضا شده ی مدیرملیادعا و گزارش ماموریت كه از سو
. باشد



كه از یدر مواردUNDPشریك ی شود از سویدرخواست م
هیهتانجام دهد، به منظور اجتناب از متفرقهپرداخت های یاجرای

یت هامكرر فرم درخواست پرداخت مستقیم، یك فرم ساالنه پرداخ
مبلغ خاص ی توان در آغاز سال برایرا م(Blanket RDP)مستقیم

.  مورد توافق امضا كرد

 این فرم بهUNDPپروژه را از یجزیی دهد هزینه هایاجازه م
.محل صندوق پروژه پرداخت نماید

سید، در پایان سال یا هرگاه مبلغ مندرج در فرم ساالنه به پایان ر
مدیر یگزارش هزینه ها را براUNDPهر كدام كه زودتر باشد، 

.آماده و فرم مزبور را در صورت لزوم تمدید خواهد كردیمل



(CDR)ترکيبیهزينههاگزارش

انجام شده و تعهدات  یاست كه كل هزینه های گزارش
. كندیمنعكس میدوره خاصیطدر راپروژه

 این گزارش راUNDP كندیاطلس تهیه ماز   .

CDR،انجام شده از محل سه پرداخت زیر را یهزینه ها
:   كندیبا یكدیگر تركیب م

ی شریك اجرای◦
◦UNDP

سازمان مللیآژانس ها◦
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