
08Fall

www.mof.gov.af

د عامه مالي چارو د ادارې د تګ2رې د خپرولو څانګه
د مالي چارو معینیت

د ماليي وزارت
-د افغانستان اس2مي جمهوریت د ماليي وزارت

	  

	  

	نهايي  
	 مه نیټه۲۳دچنګاښ  

	 زیږدیز کال  	۲۰۱۰د  
		 مه نیټه۱۴د جو1ې    	  	  

د عامه مالي چارو د ادارې تګ2ره



2

	د مطالبو لړلیک  
	  

سریزه...........................................................................................................................
...........۳

......................................................................	   ۴د افغانستان د عامه مالي چارو د ادارې د سیستم وړتیاوې
	د افغانستان د عامه مالي چارو د ادارې د سیستم  

۵کمزورتیاوې..................................................................
................................................................	   ۶د افغانستان د عامه مالي چارو د پیاوړتیا لپاره مهم موضوعات

	 په سمه توګه د دولت د لومړیتوب وړ اهدافو د تر1سه کولو په موخه د بودجې‐-۱  
۹پیاوړتیا...................

۲..…..……………………………………………	   ۱۲ د بودجې د اجرا په برخه کې پرمختګ‐-
۳..…..………………………………………………	   ۱۵ د حساب ورکولو او روڼتیا زیاتوالې‐-

	د اړونده وزارتونو د ظرفیتونو د لوړوالي په موخه د اص2حاتو تر سره  
۱۸کول...............................................

	  



3

سریزه

		 زیږدیز کال د جنورۍ په میاشت کې تر سره شو، د افغانستان دولت او۲۰۱۰ د لندن په کنفرانس کې چې د    
		٪ سلنه د مرکزي بودجې۵۰پرمختیايي ملګرو یې هوکړه وکړه چې په راتلونکو دوه کلونو کې به د بهرنیو مرستو    

	له 1رې د افغانستان د دولت په واک کې ورکړل شي. نوموړې ژمنه د پرمختګ د لګښتونو د تمویل لپاره یو مهم  
	او د پام وړ تغیر ګڼل کیږې. د نوموړو منابعو د اغیزمن استعمال په موخه د افغانستان دولت هوکړه وکړه چې د  
یا په موخه جامع پ2نونه ترـتیب او د ابل په کنـفرانس کې به د عامه مالي چارو د ادارې د سـیستم د 1 پیاوړـت 	ـک  
عامه کړي، د  ته  به پرمـختګ رامنـځ کې  رخه  په ـب ولو  لي ـک اجرا او ـپ بودجې د  ټه کړي، د  یو ـکچه راټـی 	اداري درغـل  
	پرمختګ لپاره به مالي استراتیژي جوړه او په ښه توګه د خدمتونو د تر سره کولو لپاره به د افغانستان د دولت  

	ظرفیتونه لوړ کړي.  

	د عامه مالي چارو د ادارې نوموړې کاري پ2ن په ګوته کوي چې څرنګه د افغانستان دولت کو1ې چې په اغیزمن  
	ډول د شفافیت او حساب ورکولو د لوړو معیارونو په کارولو سره د پروګرامونو د پلي کولو او طرحه کولو لپاره د  
په اغیـزمن ډول د کوي  اهدافو تمـرکز  دریو اسـاسي  په  کړي. نـوموړې طـرحه  لوړ  دولت ظرفیـتونه  	:افغانـستان   
	لومړیتوب وړ اهدافو د تر1سه کولو په موخه د بودجې پیاوړتیا؛ د بودجې د اجرا پرمختګ؛ او د روڼتیا او حساب  
	ورکولو زیاتوالې.  یوه مهمه او د پام وړ مشترکه موضوع چې د نوموړو اهدافو د تر 1سه کولو په برخه کې د پام  

	وړ رول لوبوي، د اړونده وزارتونو د ظرفیتونو د لوړوالي څخه عبارت دې.  

	اهداف د   وموړي  چې ـن غواړي  دولت  دریو اسـاسي۲۰۱۱د افغاـنستان  پورې د  اشتی  جو1ې د مـی کال د  ږدیز  	 زـی  
	   :شاخصونو له 1رې تر 1سه کړي

	 منځمهاله مالي چوکاټ د کــورنیو عوایدو او لګښتونو د پ2ن، وړاندوینې او لومړیتوبونو د ټاکلو په موخه‐-۱  
	پیاوړې شوې، تر څو د مالي استحکام په لور کار وکړي.  

	  د بودجې اجرا په کلني ډول په منځمهاله موده کې په اړونده وزارتونو او و1یتي کچه د پ2ن جوړونې او‐-۲  
	ونو د لوړوالي د پروګراـمونو له ـمخې د   	 ٪ زیاتوالې۲۰‐-۱۰تدارکاتو په ـبرخو کې د روزـنیزو پروګراـمونو او ظرفیـت  

	   )	  . )موندلې دې د تیر کال لپاره د اجرا شوې بودجې د مبلغ په پرتله

	 د افغانستان هیواد د دولتې اشخاصو او مدني ټولنو تر منځ د اړیکو، د کــورنۍ او بهرنۍ پلټنې لپاره د‐-۳  
		Open په واسطه د مالي راپورونو له امله د بودجې په خ2ص لړلیک  	(AFMISپرمختللو وسایلو د برابرولو او د    

Budget	  Index	    ٪ پرمختګ کړې دې.  	۳۰ کال کې  	۱۳۹۰ کې په)

دولت د هـغه اید د  وموړې تګ2ره ـب که ـن لري، بـل نه  یا  توګه اغیزمنـت یواځې  په  چارو د ادارې تګ2ره  مالي  عامه  	د   
	پ2نونو سره په نیږدې همغږۍ له سره وکتل شي چې د کابل په نړیوال کنفرانس کې ېې یادونه شوې ده، تر څو  
په اغیـزمن ډول د چې  ژمن دې  دولت  شي.  سه  تر 1 پایلې  شوې  دوامداره پرمخـتګ او ټـاکل  	په اغیـزمن ډول   
کړي؛ نـوموړې سه  تر 1 استراتیژۍ لومړیتـوبونه  له 1رې د افغانـستان د پرمخـتګ د مـلي  	انتـفاعي پروګرامـونو   
په یی  تر څـنګ  ټوي او  چه راټـی یو ـک کوي، د اداري درغـل ګوته  په  موخه پ2نونه  په  نۍ  هر اړخـیزې واکـم 	تګ2ره د   
چې د کوي  اص2حات رامنـځـته  ټولنیز او اقـتـصادي  بل ـپـلوه  له  کوي؛  سره  تر  مالي ـمـرستې  توګه  	اغیزـمـنه   
ساحې ځانګړې  اص2حات  وموړي  پاره یو ـعمومي ـچوکاټ  رامنـځته کوي. ـن ولو ـل اهدافو د تر1سه ـک یایی  	پرمخـت  
	رانغاړي چې د عامه مالي چارو د ادارې په برخه کې د پام وړ اهمیت لري خو د دي سند له دایرې څخه بهر  
	دي؛ د بیلګې په څیر په دوامداره توګه د کــورنیو عوایدو راټولول او د هغې اداره کول؛ د دولتي تصدیو پرمختللي  
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	مالي مشرتابه او د هغوۍ مجدد اداري جوړښت او په غــوره ډول د نقدي پیسو اداره او د کنترول سیستمونه.  

)		نوموړي سند د ماليي وزارت د مالي مرستیال په مشرۍ او د اړونده څانګو بودجې، خزاینو او د مالي پالیسۍ    
، د کــورنۍ پلټنې د ریاست او د ماليي وزارت د تدارکاتو د پالیسۍ د څانګې د کارکوونکو او د کنترول 	�څانګه  
	او پلټنې د ادارې د استازو په مرسته ترتیب شوې دې. د اوسنيو بریالیتوبونو، پاتي ستونزو او د هغوۍ حل، د  
ژندنې په موخه یو لړ ورـکشاپونه یل او پـی یرو تـجزیوي څـیړنو د تحـل یو عـملي تـجربو د ـکښلو او ـهمداراز د ـت 	ورځـن  
	دایر شوي دي. د نوموړې سند په اړه د نړیوال وجهي صندوق او نړیوال بانک سره س2 مشوري تر سره شوي  
	دي، همداراز د ملګرو هیوادونو سره لکه د امریکا متحده ایا1ت او برطانیی سره س2مشوري شوي دي. د دي  
	لپاره چې باوري کړل شي چې نوموړې تګ2رې د اړونده وزارتونو ستونزې، ظرفیتونه او د منابعو اړتیاوې په پام  

	یولې دي، د   وموړې تګ2رې تـفصیلي شننه تر سره کړي او دANDSکې ـن وهانو د ـن ونو د کـلستر کارـپ 	 د لومړیتوـب  
	  	  	نوموړې طرحې وړاندیزونه یی تایید کړي دي.  

	  	  	  	  	  	  
 د افغانستان د عامه مالي چارو د ادارې د سیستم وړتیاوې

	شننې او تجزیی د عامه مالي چارو د ادارې د نوموړي سند م2تړ کوي او د افغانستان د دولت په سیستم کې  
	چې د دوامداره اص2حاتو لپاره یو غښتلي بنسټ برابروي 1ندې وړتیاوې په ګوته کړي دي.  

	قانوني چـوکاټ   قانون  	۲۰۰۵  د: مالي ادارې او  لـګښتونو  ږدیز کال د عامه  ږدیز۲۰۰۸ او د  	)PFMEL( زـی 	 زـی  
	کال د تدارکاتو قانون د دوامداره اص2حاتو لپاره قانوني بنسټ برابروي. د داخلي دولت د ښاروالۍ فعالیتونه د  

ږدیز کال د ښاروالۍ د قانون 1ندې راځي. بـنسټیزه ـتشه یا خ2 د بـهرنۍ پلـټنې د ـعصري قانون ـپلي۲۰۰۰ 	 زـی  
	کول دي، چې په مختصر ډول د پلټنې د نوي قانون له مخې تشریح کیږي.  

	 اوسمهال د افغانستان د مالي ادارې د معلوماتو سیستم د کابل په کچه:د معلوماتو او ادارې سیستمونه  
)		په ټولو بودجوي واحدونو او مستوفیتونو کې موجود دې تر ټولو وروستنۍ اتصال د نــورستان و1یت ته ؤ چې د    

کې د۲۰۱۰ ـټابیس  په ډـی ـکارۍ  ـرستندویانو د هـم . د ـم شو سه  تر 1 کې  ـاشت  په مـی جون  کال د  ـږدیز  	) زـی  
افذ او په 	ـمرستندویانو د آن 1ین ـپوهاوي په موخه د اضافي خصـوصیاتو زیاتوالې. د ـپورونو د تنـظیم سـیستم ـن  
	ربعوار ډول د پورونو د راپور ورکولو په برخه کې مرسته او م2تړ کوي. د دولت د بودجوي پ2ن جوړونې سیستم  

)SBPS(کړې دې. د یل  کار ـپ په  پروژو  لړ  یو  موخه  په  ولو  لي ـک ستم د ـپ وماتي سـی تدارکاتو د ادارې د معـل 	 او د   
	-مالي خدمتونو د سیستمونو په برخه کې پرمختګ د دولت په تادیاتو او بانکدارۍ کې پرمختګ رامنځته کړې د  
	دولتې کارکوونکو له نیمايي څخه زیات کارکوونکي خپل معاشونه د یو له څلورو جواز لرونکو سوداګریزو بانکونو  
	څخه تر 1سه کوي، او ډیرې بی معاشه تادیات په مستقیمه توګه د تهیه کوونکي بانکي حساب ته انتقالیږي.  

	 د منځمهاله مالي پالیسۍ د چوکاټ د پولو په:په منځـمهاله مالي ـچوکاټ کې د کـلنۍ بودجې جوړول  
	محوطه کې او د مالي منابعو په پام کې نیولو سره د کلنۍ بودجې د جوړولو په موخه یو غښتلې چوکاټ رامنځته  
بودجې د واحدونه د  چې بـودجوې  شوې  یا مـهالویش ترتـیب  زماني کلـیز  یو  بودجې لـپاره  	شوې دې. د کلـنۍ   
	وړاندیزونو لپاره د نوموړې جدول څخه ګټه پــورته کوي. د بودجې مهمې څانګې د پروګرامي بودجې پر بنسټ د  

بودجې په وړاندیزونو کار کوي او د منابعو وړاندیزونه د دولت د لومړیتوبونو سره پرتله کوي.

راپور مالي  	حـسابداري او    قانون  	۱۳۸۴ د: چارو او لګـښتونو د  مالي  عامه  پدیخوا قطعـیه د  کال څـخه را   	  
PFMELسمه د سره  ــرراتو  اصولو او مق سپارل د  ته  کې وـلسي جـرګې  اشتو  شپږو مـی وروستیو  په  کال  مالي   	  

	کې د   پاې  په  اشتې  هرې مـی یه د  مالي اع2ـم دولت  رکزي  سپارل۲۵شوې ده. د ـم ته  شر  کې ـن موده  په  ورځو   	  
	کیږې.  ټول بانکي حسابونه په منظم ډول تصفیه کیږې او بودجوي واحدونه په میاشتیني ډول د ماليي وزارت د  
	اسنادو او سوابقو سره سم خپل عواید او لګښتونه سره تصفیه کوي. د حسابونو جدول د دولت د مالي سیستم  

ونو د)  	GFS(د احـصایی ګرو ملـت شوې دې، د مـل یان  کې ـب شریه  په ـن صندوق  ړیوال وجـهي  چې د ـن ندي  درجه ـب  	  
	افغانستان توانید1ې دې چې په ټاکلي احتوا کوي.  	)COFOG(احصایی د درجه بندۍ په ګډون د دولت فعالیتونه  

		 زیږدیز کال د مارچ د میاشتې راهیسې۲۰۱۰وخت خپل مالي راپورونه نړیوال وجهي صندوق ته وسپاري او د    
یی په جریده کې نشر ته سپارل کیږې.  	 احصائېې نوموړې راپورونه د نړیوال وجهي صندوق د مالي

د افغانستان د عامه مالي چارو د ادارې کمزورتیاوې
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	   	:ارزونې په ګوته کوي چې د اص2حاتو رامنځته کول باید راتلونکو تشو یا خ2وو ته د پای ټکې کیږدي  	  

	 په افغانستان کې د اص2حاتو د رامنځته کولو په لړ کې د ظرفیتونو نه شتون یو ستر خنډ بلل کیږې.: ظرفیت  
یدا کوي 	د دولت تـجربه کار مامورین په چـټکۍ سره د نوې تیـکنالوژۍ سره په یوه داسې چاپـیریال کې بلدتیا ـپ  
یدو په حال کې دې. هغه کسان چې نوې تخنـیکې زده کړې ېې تر 1سه کړي وي، په عام ډول کافي 	چې د بدـل  
	تجربه نه لري. هغه افغانان چې د تخنیکي مهارتونو تر څنګ کاري تجربه و لري، تر ډیره بریده لیواله وي چې په  
ونو کړي. د ظرفیـت تر 1سه  دندې  پورې  په زړه  اشونه او  لوړ مـع کې  سازمانونو  دولتي  نا  سکتور او  	خصـوصي   
	کمبود په ځانګړي ډول په دولتي ادارو کې وجود لري. د 1یقه او شایسته کارمندانو د نه شتون سره سره د هغه  

	وګړو د   ستان د  لري. د افغاـن تونه  کاري ظرفـی لوړ  چې  حدوده ده  شمیره ـم ندانو  دولتي۲کارـم په  کم  سلنه څـخه   	  
پاره هم ـکمه ده نو له ـهمدې وادونو ـل 	سکتور کې دندې تر سره کوي چې ـنوموړې شمیره د ټـیټو ـعاید لروـنکو هـی  
	امله باید ادارې اص2حات په هغه کسانو فشار وارد نه کړي چې په لومړېو لـیکو کې خدمتونه تر سره کوي. د  
پاره د دې سند په پاې کې یوه ـخاصه ـبرخه ځانګړې شوې ده. په دوامدار ډول د عامه مالي ادارې د 	ظرـفیت ـل  

	  	  	  	  	  	  		اص2ح لپاره د ظرفیتونو د کمبود له منځه وړل د اص2حاتو د فعالیتونو لپاره د پام وړ اهمیت لري.    
	  	  

	 د افغانستان عامه مالي سیستمونه یواځې هغه وجوه او پیسې تر پوښښ 1ندې راولي چې: نیمګړې پوښښ  
	یواځې   رستو  رستندویانو د ـم صــورت د ـم هر  په  خو  خبره،  یوه اټـکلي  خوا ـمصرفیږي. دا  بودجې ـل لي  	 ٪۳۰د ـم  

ستقیم ډول د په ـم چې  کې  ورونو  په راـپ پروژو  غه  یږي. د ـه ګول ـک له 1رې ـل بودجې  لي  ستان د ـم سپنې د افغاـن 	ـب  
	   )	لري نو ښکاره خبره ده چې   وجود  پام وړ خ2وې  مویلیږې، د  خوا ـت .۳۰ـمرستندویانو ـل کل دې 	) ٪ یواځې یو اـټ  

	دغه ډول لګښتونه چې د دولت د سیستم څخه بهر تر سره کیږې، هغه هڅې ټکنۍ کوي چې له مخې یي مالي  
مالي عامه  په  کوي او  استحکام اټکـلونه ټکـني  مالي  ته تخـصیص کـیږي، هـمداراز د  ونو  	مـنابع مهـمو لومړیتوـب  
	لګښتونو باندې د کــورني کنترول د کموالي 1مل کیږې. د دي لپاره چې مرستندویه ټولنې ديته و هڅول شي چې  
یوې دوه اړـخـیزې ورکړي،  کې  په واک  ـستان  له 1رې د افغاـن ـستم  مالي سـی ـستان د  ـلې ـمـرستې د افغاـن 	خـپ  

)		)استراتیژۍ ته اړتیا ده لکه څرنګه چې د لندن په کنفرانس کې بیان شوي دي او باید باوري کړای شي چې    
ورکړل ومات  ټور معـل وخت او ـګ په خـپل  هر ـمصرفیږي،  ستم څـخه ـب مالي سـی دولت د  چې د  په اړه  سپنو  غه ـب 	د ـه  

	  	شي.  
	  

	 د بودجې جوړولو او تطبیق د هغه:/تر ډیره بریده په زړه پورې پ$نونه لنډ مهاله کمزورې وړاندوینې  
	پ2نونو د پلي ـکیدو په اړه ـخوشبینې چې فعالیتونه پکې په داسې ډول ترـتیب شوي وي چې په ټاکلي وخت یی  
	بشپړول نا ممکن وي. تر یوه حده یی 1مل د هغو موانعو شتون دې چې په اغیزمن ډول د پروژي د پلي کولو او  
	تطبیق په وړاندې وجود لري، د بیلګي په څیر د پروژو لپاره ضعیفه پ2ن جوړونه او چمتووالې او یا د تدارکاتو په  
	اجرا او برابرولو کې د حده زیات وخت مصرفول. ځینې داسې موارد هم شته چې بودجوي واحدونو په یو کال  
بودجې د یایی  چې دا د پرمخـت کړې  وړاندیز  ولو  نابعو د تر1سه ـک مالي ـم ولو  پاره د ـټ پروژې ـل نې  څو کـل 	(کې د   
نډمهاله وړاندوینی کره نه دي چې د کـلنۍ بودجې په دوره . ـهمداراز ـل -ضعیفه ـتطبیق یو ـمهم 1مل ـګڼل ـکیږې (	  

کې د نقدي پیسو د اغیزمن تنظیم او د منابعو د مجدد تخصیص مانع ګرځې.
	  

	د همغږۍ د نه موجودیت له امله په تیرو وختونو کې په عامه مالي اداره کې اص2حات نه  	:اړیکي او همغږي  
فو زمې س2مـشورې څـخه پـرته د مختـل سره د 1 سهمدارانو  دولت د  اص2حاتو اجـنډا د  شوي. د  	دي رامنځـته   
	اشخاصو په واسطه رهبري شوې ده. چې په پایله کې په ځینې وختونو کې د دي پر ځاې چې د پالیسۍ پلي  
	کول په پــوره پاملرنې سره اداره او پ2ن یی ترتیب شي، په مرحله وار ډول له منځه تللې ده. د عامه مالي چارو  
	د اص2حاتو نوموړې طرحه پخپله د همغږۍ د ښه والي او ښیراځتیا په لور د یوه ګام پــورته کول دي او باید د  

نوموړې طرحې د پلي کولو پرمهال په غــوره ډول همغږي تر سره شي.

	ښه همغږي د غــوره اړیکو په نتیجه کې تر 1سه کیږې. باید باوري کړل شي چې هغه کارکوونکي چې فعالیتونه  
اید د ـهغې په 1مل ځان و ـپوهوي او د له اغـیزمن ـکیږې، په څرـګنډ ډول ـب 	یی د اص2حاتو د رامنـځته ـکولو له اـم  
	اص2حاتو د تطبیق او منل شوو بدلونونو لپاره ځانګړي کړن2رې عملي کړي. د کړن2رو په اړه باید په 1رښوونو  
مالي په  دولت  چې د  کوونکي  کار  چې هـغه  شي  کړل  باوري  څو  تر  شي  ښیراځتیا رامنځـته  کې  هدایاتو  	او   
وکو ته 1ـسرسې لري. د دولتې ادارو تر ـمنځ د ښو اړـیکو 	سکتور کې ـفعالیت کوي، د ـپوهاوي په موخه ـګټورو ـت  
	سره سره مهمه ده چې د بهرنیو سهمدارانو سره د اص2حاتو د تطبیق، د دولت د مالي وضعیت او د خدمتونو  

	  	  	  		د تر سره کولو د منابعو څخه د استفادې په اړه د تازه معلوماتو د تبادلې په موخه اړیکې پراختیا ومومي.    	  
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	و#ی   	د و1یتونو په مستوفیتونو کې د افمیس د سیستم موجودیت د ماليي وزارت او  	په داسې حال کې چې:تونه  
	و1یتي ادارو تر منځ د اړیکو د ښیګڼې 1مل شوې دې، په ورته وخت کې د مرکز د بودجوي واحدونو او و1یتي  
	ادارو تر منځ ځینې بودجوي او مالي ستونزې شتون لري. په و1یتونو کې د کارکوونکو د ظرفیتونو په برخه کې د  
	اندیښنو تر څنګ، د همغږۍ او ارتباطاتو ستونزې نه یواځې د اص2حاتو او بدلونونو په برخه کې د پام وړ دي،  
	بلکه د کـلنۍ بودجې په اړه د و1یتي کارکوونکو ارتـباطات هم ـکمزوري دي. و1یتي مامورین د بودجې د جوړولو  

	 و1یتي.پر مهال او د تخصیص د بی وخته اع2میی په اړه د مرکزي ادارو د نیمګړو س2 مشورو څخه سر ټکوي  
عامه مالي لومه وي. د  قه نا مـع واحدونو طرـی زیاتره ـبودجوي  رخه کې د  په ـب 	اداراتو ته د بودجې د تخصـیصاتو   
	-سیستم د پوښښ محدودیت نوموړې ستونزه 1 پسې زیاته کړې ده په ځینو وختونو کې د ارتباطاتو ستونزه ډیره  
	جدي نه وي خو بیا هم د معلوماتو د نیمګړتیا 1مل کیږې. په پاې کې نا امنۍ د افغانستان په ډیرو سیمو کې د  
	عامه مالي ادارې د معلوماتي سیستم اغیزمنتیا محدودوي، د بیلګې په څیر ځینې وخت د امنیت د نه شتون له  

	  		امله د و1یتي ادارو پلټنه چې د مدارکو او شتمنیو اسناد لري، نه شي تر سره کید1ې.    	  

موضوعات د افغانستان د عامه مالي چارو د ادارې د پیاوړتیا لپاره مهم 
.
یوه هره  کوي.  دریو اسـاسي مـوضوعاتو تمـرکز  په  اص2حاتو نـوموړې طـرحه  چارو د ادارې د  مالي  عامه  	د   

	  	   :موضوع یی له دریو څخه تر څلورو پورې د لومړیتوب وړ ساحې رانغاړي

1.	د لومړیتوب وړ اهدافو د تر #سه کولو په موخه د بودجې پیاوړتیا  

یا‐-  	 د مرستو تنظیم.١۱ له 1رې د ـمرستو د ادارې پیاوړـت بودجې د ـجوړولو او ـنشرولو  	د یوې جامعې   
یو ډول په  ته  رستندویانو  والو او ـم ورکړي، او وطـن کاس  ته انـع قي لـګښتونو  کې حقـی ستان  په افغاـن 	چې   

موخه د مـرستندویانو د ډیـټابیس په  سه کـولو  هدف د تر1 شي. د نـوموړې  کړل  	 او د)DAD(وړاندې   
	)DFR(مرستندویانو د مالي کره کتنې  	  	  	 اص2ح.  

	  
٢۲	   رسیدو  	:ياستراتیژ منځمهاله مالي. ته د  مالي ټینـګښت  استراتیژۍ پرمـختګ  مالي  هاله  	د منځـم  

استراتیژي د وموړې  رابروي. ـن پورې فـرصت ـب په زړه  پاره  نې ـل کره کـت اهدافو د  ستان د  پاره د افغاـن 	ـل  
تر 1سه ونو څـخه  چې د وزارـت ومات  چې هـغه معـل حده  یوه  تر  اضافي لګـښتونو  پروژو د  یایی  	(پرمخـت  
، د امنیت د سکتور د لګښتونو او د ټولو مالي فشارونو لپاره تقویه او 	)شوي او د هغوۍ د تادیی وړتیا  
	پیاوړې کیږي. نوموړي معلومات به د مرستندویانو د مالي بــررسې له 1رې د مرستندویانو د ډیټابیس د  
	کره معلوماتو د وړاندوینې سره یو ځاې کیږې. منځمهاله مالي چوکاټ به په تدریجي ډول په منځمهاله  
	بودجوي چوکاټ تبدیل کړای شي چې غښتلي بودجوي سقف جوړوي، او د ملي لومړیتوبونو سره سم  

	  	  	په اغیزمنه توګه لګښتونه تخصیصوي.  
	  	  	  	  

	– پروګرامي بودجه.٣۳  	  	په   سیط ډول  ساده او ـب په  به  بودجه  رامي  په۱۳۹۰پروـګ کابینې  کې د  کال   	  
	غښتلي م2تړ او د دولتي ادارو تر منځ د ښو  اړیکو په مټ پلې کړای شي، تر څو دولت وکو1ې شي  
بودجه د به  تدریجي ډول  په  کړي.  سره پرتـله  اهدافو  شوو  پایلې د ټـاکل  غــوره ډول د فـعالیتونو  	په   

		 کال د بودجې د استماع یا اورونې لپاره به د کابینې د۱۳۹۰پروګرام پر بنسټ وړاندې کړل شي او د    
	  	بودجې کمیټې ته د یوه متحد پریزینتیشن په وړاندې کولو سره پیل شي.  

2.		 پیاوړتیاتطبیقد بودجې د    

	– و#یتي بودجه.١۱  		د بودجې د تطبیق پیاوړتیا د تخصیص شوو مالي منابعو له مخې د افغانستان د    
	د و1یتې تخصیصونو په پروسه او د  	وګړو لپاره د غــوره خدمتونو د عرضه کولو په موخه تر سره کیږې.  

طبیق کې د پام وړ اجرا او ـت یا د بودجې په  ژندلو، پ2ن او بودجې په ـجوړولو کې روڼـت ونو د پـی 	پروګراـم  
	رول لوبوي. د ماليي وزارت د غــوره واکمنۍ او د منابعو د تخصیص په پروسه کې د روڼتیا د زیاتوالي  
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پروژو د جوړونې او د  بودجې د پ2ن  په اغیـزمن ډول د  لوړوالي، ارتبـاطاتو او  موخه د ظرفیتـونو د  	په   
	په   به  کار  وموړې  کوي. ـن لې ځـلې  پاره ـه ګډون ـل کې د و1یتي ادارو د  رخه  په ـب یذ  کې د۱۳۹۰تنـف کال   	  

	بوجوي تخصیصاتو په اړه د وزارتونو سره د س2مشورۍ پروسه اسانه کړي؛ په ټولو و1یتونو کې به د  
	مستوفیتونو لپاره روزنیز پروګرامونه دایر کړل شي او د پوهنې د وزارت سره به په څلورو وازتونو کې د  

	  	  	اړتیا پر بنسټ د تخصیص لړۍ په امتحاني ډول پیل کړل شي.  

٢۲	  .	  –		په افغانستان کې د تدارکاتو په اجرا کولو کې ځنډ د پرمختیایی بودجې د اجرا د کچېتدارکات    
	د تاخیر اساسي 1مل بلل کیږې. د افغانستان د بیا رغونې د وجهي صندوق د څارنې د استازي لخوا  
لې نه ـپ توګه  سمه  په  کړن2رې  تدارکاتو  ونو کې د  اړونده وزارـت په  چي  کوي  ګوته  په  	نیـمګړې اـحصاییه   
	کیږې. په مهمو وزارتونو کې به د تدارکاتو د پروسې اص2ح پیل او په منځمهاله موده کې به ټولو دولتي  
کړن2رو تدارکاتي  ونو جـوړښت د  چې د وزارـت کوي  باوري  اص2حات  وموړي  شي. ـن غزول  ته و  	ادارو   
یا په صــورت کې د 	سره سم دي او د ارزول شوي قانوني ـچوکاټ سره اړخ ـلګوي، تر ـڅنګ ېې د اړـت  
	تدارکاتو د اجرا کولو په اساسي مراحلو کې د وړتیا لرونکو او تجربه کارو کارکوونکو ګمارنه تر سره  

	  		کیږي.    	  	  	  
	  	  	  

	د بودجي ټول وړاندیزونه باید د ټاکلو مالي او غیر مالي اهدافو په پام کې–  	: د فعالیتونو څارنه.٣۳  
		 کال کې په امتحاني ډول پروګرامي بودجه۱۳۸۹نیولو سره وړاندې کړل شي. هغه لس وزارتونه چې په    

	په   به  لړۍ  وموړې  کړي، ـن یب  راپورونه ترـت عوار ډول  په رـب اید  کوي، ـب لې  ودجوي۱۳۹۰ـپ ولو ـب کې ـټ کال   	  
	واحدونو ته و غزول شي. نوموړي معلومات به د نورو اړینو 1رو چارو د پیژندلو لپاره کابینې ته وړاندې  

	کړل شي او د بودجې د دقیقو او مؤثرو تخصیصاتو لپاره به و کارول شي.  

مالي اشتيني  یاوې مـعرفي کړي دي؛ تر څو ـخپل مـی پاره اړـت ونو ـل ولو وزارـت ماليي وزارت د ـټ 	ـهمداراز د   
راپورونه سکتورونه د ـنـوموړو وزارـتـونو د ـتـطبیق  بودجې  کړي. د  وړاندې  کې  په ـپـیل  کال  نونه د  	پ2  
	ترتیبوي، د هغوي د مالي پ2نونو سره ېې پرتله کوي او مهم تغیرات تر څیړنې او ارزونې 1ندې نیسي.  

	 د بودجې د پلي کولو نورې ساحې هم د اص2ح په موخه په‐-: د بودجې د تطبیق نورې ساحې.۴  
قدي ـبسپنو اداره او د مـعاشونو 	تـفصیلي کاري پ2ن کې ځاې پر ځاې شوي دي، د بیـلګي په ـڅیر د ـن  

	توزیع.  

3.		 ورکولو زیاتوالې  	 حساب اوشفافیتد    

١۱		–ړیکيا.    	یا؛ تر څو باوري کړل شي چې کارکوونکي په ـبشپړها  	په ماليي وزارت کې د   	ړیکو پیاوړـت  
لري. افغـانانو او په اړه بـشپړ پـوهاوې  هدف او د هـغوۍ د اغـیزو او مـهالویش  اص2حاتو د  	توګه د   
	نړیوالې ټولنې ته به کره معلومات وړاندې کیږې او د عامه ټولنې سازمانونو ته به په ښه توګه د بودجې  
ونډه ورکول ـکیږې. د ماليي وزارت په پام کې لري تر څو د بودجې او عامه 	د ـجوړولو په مراـحلو کې   

	وزارتونه او   ټول  کړي.  کړن2ري پـیاوړي  مدیریت  په بـریالي ډول د افمـیس د۳۴مالي  به  	 مـستوفیتونه   
	سیستم سره وصل شي، چې له مخې به یی د ماليي وزارت وکو1ې شي چې د دولت د ټولو سطوحو  

	  	لپاره د عامه لګښتونو راپورونه تهیه کړي.  

یو د–  	 کورنۍ پلټنه.٢۲ عالیتونو د ښه والي او د اداري درغـل تر سره کول د ـف نو  ونو کې د پلـټ 	په وزارـت  
	کچې د راټیټولو 1مل کیږې. د ماليي وزارت د کــورنۍ پلټنې څانګه په ټولو دولتي ادارو کې د احتمالي  
کړن2رو او یی د اداري ـجوړښت،  به  کې  ترڅ  په  چې  کوي،  سره  تر  نه  پر بـنسټ پلـټ راتو د ادارې  	خـط  
	طریقو کره کتنه تر سره شي. د نوموړې پلټنې په ترڅ کې د تر1سه شوو ستونزو لپاره ځانګړي د حل  

	  		1رې چارې او د ظرفیت د لوړولو پروګرامونه تر سره کیږې.    	  	  
	  

	– بهرنۍ پلټنه.٣۳  		د پلټنې د نوي قانون له مخې به د کنترول او پلټنې په دفتر کې د راپور ورکولو او    
ټه جوړه لواکي رامنـځته شي. په ـملي شــورا کې به د عامه ـحسابونو یوه کمـی 	کړن2رې په ـبرخو کې خـپ  
کړي. د راپورونه تعقـیب  سره  دفتر  له  کړي او د کـنترول او پلټـنې  باوري  ــررسۍ  چې بهـرنۍ ب 	شي   

	په   تر ـڅـنګ  دستــورالعمل  به د خپـلې تګ2رې او  کې د ظرـفـیت د۱۳۸۹ـکـنترول او تـفتیش اداره  کال   	  
	لوړولو او پراختیا جامع پروګرامونه برابر کړي.  
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:د عامه مالي تنظیم د طرحې بنسټیز موضوعات په 1ندې ډول بیان شوي دي
	  	  	د لومړیتوب وړ اهدافو د تر1سه کولو په موخه د بودجې پیاوړتیا  

شمار
ه

	د اص$حاتو موخه  /	مهالویش  	اقدام  

د مرستو اداره کول1.01
په دولت د ژمــنو  کې د  په کنفــرانس  	د کــابل   
ـاید مــرستندویان خــپل انــفرادي کې ـب 	غبرګون   
کې ـنه  کره کـت ـنۍ  په کـل ـرستندویانو  نونه د ـم 	پ2  
	وړاندې کړي، چې له مخې به یی په راتلونکو دوه  

	له 1رې   ــستم  دولت د سـی کې د  ــونو  	 ٪۵۰کـل  
	مرستې مصرف کړای شي.  

	وړاندې۱۳۹۰د   بودجه  ټولیزه  یوه  به  کال لـپاره   	  
رستندویانو هر د ـم نه ـب بودجې  چې د  شي،  	کړل   
مالي زمن ډول د  په اغـی چې  غاړي  رامونه راـن 	پروـګ  

	  		مرستې لپاره د دولت اړتیاوې پــوره کوي.    	  	  	  

	د مرستندویانو اص2ح شوي مالي کره کتنه به د  
ــنابع۱۳۹۰ مالي ـم ــپاره  ــونو ـل کال د لومړیتوـب  	  

	تصدیق کړي، نوموړې کره کتنه به تر ډیره بریده  
ـونو او د ـټورو پروګراـم ـونو، ـګ په لومړیتوـب دولت  	د   
ـاندې وړاندوینو ـب ـهاله  په منځـم موخه  په  تړ  	م2  

	  	  	  	  	تمرکز وکړي.  

کره کتــنې[ مالي  	د مــرستندویانو د مــشــورتي   
DFRپروسه به د مرستو د اغیزمنتیا په برخه کې 	  

	د څارنې او راپور ورکولو د چوکاټ سره مطابقت  
. �ولري

	ـــټابیس   	 دDADد مــــرستندویانو د مــــرستې ډـی  
وخت، پر  قو،  په اړه د دقـی رستو  رستندویانو د ـم 	ـم  
	او وړاندوینې وړ معلوماتو د تر1سه کولو په موخه  

	کارول.  

	چې   ـرحه  ـسترونو ـط ـخوا دد کـل ـرستندویانو ـل 	د ـم  
شوې وړاندې  کې  اډانه  په  حدودیتونو  لي ـم 	، دعـم  

	کال د بودجې په پروسه کې په اغیزمن ډول۱۳۹۰  
	د لومړیتوبونو م2تړ کوي،  

	  
	د کلسترونو د سهمدارانو سره د س2 مشورې په  
	ترڅ کې د پایلو پربنسټ د افغانستان د پرمختګ  
ساده یوه  موخه د  په  استراتیژۍ د م2تړ  لي  	د ـم  

]	شوې   ورکړل  کول لومړـیـتوب  	ـچـوکاټ رامنـځـته   
	   	�دې  	  	  

	  

	  

	د کـابل د کنفـرانس څـخه د مـخه د مـرستندویانو[  
هوکړه سر  پر  یوې معـیاري میتـودولوژي  	سره د   
له پــلوه د مدیریت  مالي  یی د  له مــخې  	چې   
چې شي طـمه کـیږې  یاوې و ارزول  ونو وړـت 	]وزارـت  
نل وزارتونه وـم غه  یواځې ـه کې  روسه  وموړې ـپ 	په ـن  
تړ بودجې د م2 توګه د  په ـمـستقیمه  چې  	شي   

	 په هغه صــورت کې چې وزارتونه د.وړتیاوې ولري  
شي، د پــوره نــکړای  اړین مـعــیارونه  	ـتــصدیق   
	ستونزو د حل په برخه کې به یی 1زم اقدامات تر  

	شي. د   کړل  به د۱۳۸۹سره  کې  په اوږدو  کال   	  
شي، سره  تر  ارزونه  واحدونو  	اووه ـبــودجوي   
وکړي او هـغو کاله دوام  به دری  	نـوموړې پـروسه   
	واحدونو چې په لومړي کال کې یی ضعیفه پایلې  
	تر 1سه کړي وي، په دریم کال کې به بیا ځلي و  

	ارزول شي.  
ــــهر د نه ـب بودجې  به د  ماليي وزارت  	د   
نه د ټـاکل وړاندې  	مـرستندویانو پروګـرامونه 1 د   
په اسب ډول  په مـن چې  پر بنـسټ  	شوو معـیارونو   
	[ټولیزه بودجه کې راـنغاړل شوې دې، و ارزوي یا  

	یا د  	۱۳۹۰د   کې او  بودجه  په  کال  کال د۱۳۹۰   	  
	  	  	   ]بودجې په منځمهاله کره کتنه کې

	  
جامع یو  په اړه  څارنې  	د مـرستو د اغیزمنتـیا د   
	راپور د افغاـنستان د پرمـختګ د ملي استراتیژۍ  

	په کلني راپور کې شاملیږې.  
	  
]		) کال بودجه لپاره د۱۳۸۹زیږدیز کال د  	(۲۰۱۰د    

شوې ده. د کره کتـنه بـشپړه  مالي  	مـرستندویانو   
شوي ــید  دولت تاـی ــخوا د  ــټې ـل 	بودجې د کمـی  
پر ـمـــهال د 	لومړیـتـــوبونه د ـکـــابل د کنـفـــرانس   
په څـیر یوه بنـسټ  	مـرستندویانو د ژمـنو لـپاره د   

	فعالیت تر سره کړ.  ��

به د ټولنه  ماليي وزارت او د مـــرستندویانو  	د   
	 د ثبات د)DAD(مرستندویانو د ټولنې د ډیټابیس  

	اص2ح په اړه د یو لړ مهمو اقداماتو په برخه کې  
	  	  	هوکړه وکړي.  

په اړه د پروژو  ـهر د  ـودجوي ـچـوکاټ ـڅـخه ـب 	د ـب  
ادامه کار  به  کې  په بـرخه  والي  ښه  وماتو د  	معـل  
په ډیــټابیس 	ومومي. د مــرستندویانو د مــرستو   

DADکې د بولندویانو د چټک غبرګون د پروګرام 	  
)CERP(شوې ـیل  کار ـپ شاملولو  ـوماتو د  	 د معـل  

ماليی وزارت د ټـولو پرمختـیایی همـکارانو 	دې. د   
	څخه غوښتنه کوي چې په خپل وخت د معلوماتو د  

	برابرولو په لړ کې هڅې وکړي.  
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شمار
ه

	د اص$حاتو موخه  /	مهالویش  	اقدام  

		 زیږدیز کال په اوایلو کې به د کلسترونو د۲۰۱۱د    
	طرحې اغیزمنتیا بــررسی کړل شي چې موخه به  
	یی د تر1سه شوو تجربو عملي کول او د مرستو  

	   :د برابرولو د تداوم باوري کول وي چې
	  

	د افغانانو په واک کې دي؛ او  
	د ملي لومړیتوبونو سره سمون خوري  
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شمار
ه

	د اص$حاتو موخه  /	وختاقدام  

منځمهاله مالي استراتیژي1.02

		 هر کال دوه ځلهMTFFمنځمهاله مالي چوکاټ    
	نوې کیږې تر څو د افغانستان خوځنده اقتصاد  

	  	  	او د بدلون وړ مالي حا1ت منعکس کړي.  

	د بودجې شرحه د کابینې لخوا تصویب او نشر  
	ته سپارل کیږې، چې منځمهاله بودجوي چوکاټ  

MTBF	 احتوا کوي.  

	ودجوي چـوکاټ   هاله ـب هر وزارتMTBFمنځـم 	 د   
ویل په موخه د ونو د تـم ځانګړو لومړیتوـب پاره د  	ـل  
پر 	عـوایدو د اټکلـونو او د مـرستندویانو د ژمـنو   

	بنسټ غښتلي بودجوي سقفونه لري.  

ودجوي چـوکاټونه مالي او ـب هاله   /(MTBF(منځـم
(MTFF(	   : 1ندې ټکي احتوا کوي

	  
پروژو د راتلونـــکو‐- 	 د مـــوجوده پرمختـــیایی   

لګښتونو اټکل؛
سکتور د لـګــښتونو اټـکــلونه او د‐- 	د امـنــیت د   

نوموړي سکتور اړونده مالي فشارونه؛
-‐	تر   نې څـخه د  کره کـت مالي  رستندویانو د  	د ـم  

پر بنــسټ د منځـمــهاله شوو ـعــوایدو  سه  1	  
	وړاندوینې پرمختللي اټکلونه؛  

ګډون د‐- په  سکتور د ـعــوایدو  	 د ـمــعادنو د   
	کــورنیو عوایدو پرمختللي اټکلونه؛  

شوې‐- نوې او تـجـدید  مالي ـفـشارونو  نورو  	د   
	اټکلونه لکه د رتبو او معاشونو اص2حات او د  

	  	  	تقاعد حقوق.  

	مالي چـوکاټ   هاله  ليMTFFمنځـم په قـب بودجې  به د   	  
	  	  	شرحه او د بودجې په شرحه کې نشر کړای شي.  

		۲۰۱۰ راپور به د  	MTBFد منځمهاله بودجوي چوکاټ    
ته ـشر  ـخه ـن ـاشتې د ـم سپتمبر د مـی کال د  ـږدیز  	زـی  
واحد ودجوي  هر ـب به د  راپور  وموړې  شي. ـن 	وسپارل   

)	چې   غاړي  سقف را وـن ودجوي  شوې ـب پاره ـتصویب  	ـل  
	په نتیجه کې به د بودجې په دویم متحدا0ال کې بیان  

	  . �شي

		 کال د بودجې لپاره به منځمهاله مالي چوکاټ۱۳۹۰د    
MTFFپاره د اړونده وزارتونو ونو ـل 	 د دریو راتلوـنکو کـل  

شوو پرمخـتـیایی چې د ـتـصویب  ـغاړي،  	اټـکـلونه راوـن  
	پروژو د راتلونکو عملیاتي او حفظ او مراقبت لګښتونه  

	  	  	احتوا کوي.  

	به د۲۰۱۱د   پورې  مارچ د مـیـاشتې  کال د  ـږدیز  	 زـی  
سکتور د عـوایدو د څانګه د مـعادنو د  	مالي پالیـسۍ   

	 MTFFوړاندوینې په ګډون په منځمهاله مالي چوکاټ  
	کار وکړي. همداراز به د عوایدو د وړاندوینې په اړه د  

	  	  	  	حساسیت تحلیل تر سره شي.  

پر زیاتـیدونکو بـسپنو مخ  دولت د  تدریجي ډول د  	په   
پاره ونو ـل یتي ځواـک راخو امـن چې د ـپ ارزونه  ړنه او  	څـی  

	چې د   شرط  پدې  یدل کـیږې،  یا ـل کال۱۳۹۰ورته اړـت  	  
	  	  	بودجه د مرستندویانو لخوا م2تړ شي.  

	 د مرستندویانو لخوا د مرکزي بودجې څخه د بهرنیو  
	فعالیتونو په اړه پر وخت او کره معلومات وړاندې کول  

استراتیژۍ د پرمخــتګ لــپاره۱د ظ مالي  	منځمــهاله   
	اړین بلل کیږې.  

نوو مالي فــشارونو د اټــکل تجــدید او د  اوسنیو  	د   
په اړونده وزارتـونو  ځانګړو  چې د  	اص2حاتو لګـښت   

		بودجه کې شامل شوې نه دي.    




11

شمار
ه

	د اص$حاتو موخه  /	 وختاقدام  

پروګرامي بودجه1.03

سهمداران د پروـګـرامي یا  ونډه لروـنـکي  	ـمـهم   
	بودجې اهمیت درک کو1ې شي او له همدې امله  

	د اص2حاتو م2تړ کوي.  	  	  

	بودجې د   پهاستماع کمید  	ـټه بـاید 1ندې ټـکي   
	:پام کې ونیسي  

	  
	/د تیر کال 1سته راوړنې او راتلونکې پایلې د‐-  

خدمتونو اهداف؛
کې د وزارت‐- ــرخه  په ـب ــطبیق  بودجې د ـت 	د   

	   	  	  	  	  	  	  	)توانايي د تیر کال د بودجې اجرا   �
-‐	د پروژو د اسنادو او پ2نونو څرنګوالې؛ او  
-‐	د مرستندویانو د مرستو موجودیت.  

ـښت د طــرحې ـاندې د لـګ ـانانو ـب ـوزلو افـغ 	په بـی  
په کې  وړاندېزونو  په  بودجې  	مـثـبتې اـغـیزې د   

	ګوته شوي دي.  

په اړونده وزارتـونو د پروګرامـونو د فـعالیتونو  	د   
ته د معـلـوماتو په منـظم ډول وـلـسي ـجـرګې  	اړه   

	برابرول.  
	  

پر ـروګرام  واحد ـپ یوه  وړاندیزونه د  بودجې  	د   
ـلي ـستان د پرمخــتګ د ـم ـسټ وي او د افغاـن 	بـن  
	استراتیژۍ د پایلو د چوکاټ سره سم واقعي او  

	د راپور وړ اهداف رانغاړي.  
	  

عادي او پرمختـیایی کې د  اړونده وزارتـونو  	په   
موخه په  	بودجې د بـوجوي فـعالیتونو د انـسجام   

	یو کړن2ره پلې شوې ده.  
	  	  	  	  

پړاو د اړیــــکو لومړې  بودجې  	د پروګــــرامي   
دولت به د  کې  قدم  لومړي  په  چې  	استراتیژي ده   
یتي کابینه او و1 وزارتونه،  اړونده  	سهمداران،   
به استراتیژي  ـوموړې  کړي. ـن ـښه  په ـن 	مامورین   
ته ټولنې  مدني  له ـهـغه وـلـسي ـجـرګې او  	وروسته   

	وغزول شي تر څو په هغوۍ تمرکز وکړي.  
	  

	حاني ډول د   په امـت به  ماليي وزارت  کال د۱۳۹۰د   	  
	بودجې لپاره د بیوزلۍ د کچې د راټیټولو په موخه د  
په چارو  ټولنیزو  ـنو او  شهیدانو او معلولـی 	پوهنې،   
کې د لګـښتونو د تعقیبـولو طـرحه معـرفې 	وزارتـونو   
په ماليي وزارت د بودجې  یره پر دې د  سر ـب 	کړي.   
کې د ترڅ  په  دریو کلـونو  کې د راتلونـکو  	چـوکاټ   
په مهــمو موخه  په  	نــوموړې طــرحې د پرمخــتګ   
کې د بـیوزلۍ د په ټـولو ادارو  دولت  	وزارتـونو او د   
راپور ورکـولو نـوموړي طـرحه معـرفې 	راټیټـولو او د   

	  	  	کوي.  

	اید د   وزارتونه ـب ټول  په۱۳۹۰  اهدافو  پاره د  کال ـل  	  
روګرام پر بـنسټ بودجه ـتسلیم واحد ـپ 	ګډون د یوه    
	کړي. د اهدافو په وړاندې د اـجراآتو راپور کابینې  

	ــیږې او د   وړاندې ـک بودجې د۱۳۹۰ته  کال د   	  
	پروسې لپاره به د نتایجو په څیر وکارول شي.  

		 کال د بودجې لپاره به د۱۳۹۰ټاکل شوې ده چې د    
روګرام پر 	کابینې د بودجې کمـیټې ته د یوه واحد ـپ  
هر ترتـیب په  وړاندیز تـسلیمیږې،  بودجې  	بنـسټ د   
ــلي به د ـم بودجې  ــرامي دواړه  	روایتي او پروـګ  

	  	بودجې په سند کې را ونغاړل شي.  

ـسټ د پر بـن ـروګرام  یواځې د ـپ ته  ـسي ـجـرګې  	وـل  
وخت د وړاندې کـــولو  	تخـــصیص د اع2مـــیی د   
	مرستندویانو د میل او ع2قې پورې اړه لرې تر څو  
په پروـګـرامي ډول ـبـسپنې ـپاره  پروژو ـل ځانګړو  	د   

	  	چمتو کړي.  
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	و#یتي بودجه2.01  

چې د ارزونه  ـباتو  مالي ترتـی جامع ډول د  	په   
نو چارو د ادارې د ـچوکاټ د و1یتي آمرـی 	مالي   
به په ارزونه  وموړې  رخه ده. ـن مه ـب یوه مـه 	د رول   
د کړي  اص2حات رامنځـته  توګه ځیـنې  	(چټـکه   
	)ص2حیت ورکول چې باید په اوسنئ اډانه کې  
کې و ټاکلو و1یـتـونو  په  شي او  کړای  	ـتـطبیق   
	ازمول کړای شي. د نوموړو ازموینو پایلې به په  
	  	  	پراخه کچه د تطبیق په موخه بیا وارزول شي.  

کې اهدافو  ړیو  په لوـم اص2حاتو  کې د  	1ندې ـټ  
	  	   :شامل دي

ـړاوونه هــغه س2مــشورې بودجې د ترتــیب ـپ 	د   
ماليي وزارت د یی د  له ـمـخې  چې  	راـنـغاړي   
	و1یتي بودجې په څیر د و1یتي اړتیاوو په هلکه  

		پریکړې تر سره کوي.    	  

	د و1 یتونو په کچه د بودجوي واحدونو له خوا د  
شفافیت او کې  په ـبـرخه  	ـمـنابعو د تـخـصیص   
په په پـراخه کـچه د تـطبیق  لري.  وجود  	روڼتـیا   
	موخه د اړتیاوو پر بنسټ د منابعو د تخصیص  

	پروسه ازمایل شوې ده.  

	د مستوفیتونو کارکوونکو ته روزنه ورکړل شوې،  
	تر څو د اص2حاتو د ـپلي ـکولو م2تړ وکړي، د  
	بیلګي په څیر د پروګرامي بودجې او د اجراآتو  

	د ادارې په برخو کې.  

	د اړونده وزارتونو م2تړ، تر څو ارتباطاتي تشه  
یتي په مـنـظم ډول د و1 کړي او  لري  	له مـنـځه   

ادارو سره اړیکي ټینګي کړي.

مالي یتي  مالي اداره بــاید د و1 یاتونو  	د و1  
له ــیس  موخه د افـم په  ــیا  	مدیریت د پیاوړـت  

	  	  	راپورونو څخه ګټه پــورته کړي.  

یتي واکـمـنۍ د ـتـشکیل د ایزه واکـمـني د و1 	سیمه   
	مالی ترتیباتو سره سمه مخ پر وړاندې ځې. په دي  
ـوادونو د نورو هـی ماليي وزارت د  به د  کې  ـرخه  	ـب  
دغه ډول له  بدلون  چې د  کار واخـلي  	تجـربو څـخه   

	پروسو څخه یی ګټه پــورته کړی ده.  
	  

ـرکزي ـونو د ـم ـښه وزارـت به د مخـک ماليي وزارت  	د   
	یتي ادارو او مـرستندویانو ترمـنځ۱۸ادارو او د   	 و1  

څو د تر  کړي،  ـرابرې  اسانتیاوې ـب 	د س2ـمـشورو   
ـیاوې ـمـطرح۱۳۹۰ یتي اړـت کې و1 بودجه  په  کال   	  
)	  . 	)کړي د وخت او منابعو د شتون په صــورت کې  

شــورا یتي پرمخـتګ د  کې د و1 	په څـلورو و1یتـونو   
PDCیت د څو د و1 تر  ــرسته،  سره ـم غړو  	 د   

		 ترتیب او هغه 1رې چارې ولټويPDPپرمختګ پ2ن    
له 1رې بودجې  ـرنۍ  ـرکزي او بـه له دواړو ـم 	چې   

	  	  	  	نوموړې پ2ن تمویل کړي.  
	  

	به د   سره  تړ  په م2 په۱۳۸۹د ـنـړیوال ـبـانک  کال   	  
)		اوږدو کې په څلورو و1یتونو هرات، هلمند، کندهار    

یا سره سم د پوهني د وزارت یان کې د اړـت 	)او باـم  
لړئ بودجې د تـخـصیص ازماـیـښتي  	په هـمـغږې د   

	پروسه پیل شي.  

	په   وړولو۱۴  یت د ـل ندانو د ظرـف کې د کارـم ونو  	 و1یـت  
په څو  تر  دایرول،  موخه د روزنـیزو پروګرامـونو  	په   
روزنې ته  کارکوونکو  کې  ـرخو  اص2حي ـب 	نورو   

برابرې کړي، لکه پروګرامي بودجه.

اضافي سره  ډلې  رغوني د  ـــیا  یتي ـب 	د و1  
عامه دولت د  توګه د  سمه  په  څو  تر  	س2مـشورې،   
ماليي وزارت ـیارونه او د  ـیم مـع چارو د تنـظ 	مالي   

	  	اص2حات او کړن2ې پلي کړي.  
	  



13

شمار
ه

		د اص$حاتو موخه    /	مهالویشاقدام  

تدارکات2.02
په بودجې د ـتـطبیق  رڼه ـپـروسه د  تدارکاتو  	د   

 کې مرسته کوي.پروسه

تدارکاتو د جوړونه د  پروژي پ2ن  	عملـیات او د   
	  		عملي کولو پ2ن رانغاړي.    	  

	  
	د پالیسۍ د ارزونې پایلې د خدمتونو په عرضه  
څارنه احـتوا تدارکاتو د اغـیزې  	کـولو بـاندی د   

	  	  	کوي.  

عامه کارکوونکي د  څانګې  تدارکاتو د  	 د   
کړن2رې معـرفي او د 	تدارکاتو لـپاره اغیزمـنې   

–	ګې   کوي د بیـل سره  تر  ړنې  سم ـک سره  	ـهغې   
چې د 	په ـڅــیر د ـمــشروعه لـګــښتونو ـنــسبت   
صندوق رغونې د وـجــهي  ــیا  ــستان د ـب 	افغاـن  

ARTFشوېده څارل  خوا  استازي ـل څارنې د  	 د   
	لږه د   تر  لږ  ـني ډول  په کـل تر۱۳۸۹چې  نه   	  

۱۳۹۰	 ٪ پرمختګ په ګوته کوي.  	۲ پورې  

کارکوونکي تدارکاتو  تدارکاتو سیتـسمونه د  	 د   
ـیه ـتبر تـه باور وړ او مـع چې د  ـوانوي  	په دي ـت  

	کوونکي وپیژني.  

	   : تهیه کوونکي
په ازاد سیـــستم 	چې د خـــریدارۍ   

چې د داوطـلــبۍ لـګــښتونه ولري  	اعـتــماد   
راټیټوي

حق الزـحــمه سم  سره  قرارداد  	 د   
ورکول کیږې

	او له همدې امله دولت ته رقابتي او ټیټ نرخونه  
		وړاندې کوي.    	  

په چې  کره کتـنې کمیـټه  وړاندیزونو د  تدارکاتو د  	د   
۱۳۸۶	شوې، د   ته  کې رامنـځ کې۱۳۸۹  په اوږدو  	کال   

وړاندیزونو د تدارکاتو د  چې د  کوي  ـــعالیت  	ـف  
	په   خورې او  سمون  سره  کې1۱۳۸۸رښودټکو  کال   	  

	یی کره کتنه تر سره شوې او تجدید شوې دي.  

		 پورې په اړونده۷ څخه تر  	۵مجدد اداري تشکیل به د    
ونو کې مـعرفي کړای شي تر ونو او شپږو و1یـت 	وزارـت  
	څو تدارکاتي فعالیتونه پیاوړي شي چې نوموړې کار  

	وموړې۱۳۸۹به د   شي. ـن سره  تر  کې  په اوږدو  	کال   
کارکوونکو د تدارکاتو د  شکیل او د  روسه د اداري ـت 	ـپ  
	دندو د 1یحو کره کتنه کوي، تر څو په قانوني چوکاټ  
	کې په اغیزمنه توګه د تدارکاتو کړن2رې پلې کړي. د  
په ټـولو کې  پای  په  به  لړۍ  	اداري تـشکیل د تجـدید   

	  	  	  	  		بودجوي واحدونو کې پلي شي.    

		 کال په اوږدو کې به په اووه اړونده وزارـتونو۱۳۸۹د    
	کې د تدارکاتو د تایید د پروسې له 1رې د تدارکاتي  
چې وزارتونه  ـغه  شي. ـه سره  تر  ـنه  کره کـت ـړنو  	ـک  
)	چې د   نه دي  کړي، مـکـلف  سه  تر 1 ـتـصدیقنامې 

ARDS(څخه ګټه پــورته کړي، هغه وزارتونه چې 	  
پاره د 	ـتصدیقنامې تر 1سه نه کړاې شي، د هغوې ـل  
	ظرفیت د لوړولو او روزنیز پروګرامونه په پام کې نیول  
په تدارکاتو د تایـید پـروسه  به د  کې  پاې  په  	کـیږي.   

	ټولو بودجوي واحدونو کې عملي کړاې شي.  

	په مجـموعي ډول  	۱۳۸۹د   به  کې  په اوږدو  کال   ۶۰۰	  
کې په بـرخه  تدارکاتو  عامه  ته د  کارکوونکو  	دولتي   

	په   دمه  تر دې  شي.  ورکړل  کې د۱۳۸۹روزنه  کال   	  
	ونو   تدارکاتو۳۰اړونده وزارـت کارکوونکو د  دولتې  نو  	 ـت  

کړې لومړنې زده  کې  سهپه ـبـرخه  کړي دي. د تر1  	  
پاره به د تدارکاتو روزنه 	دوامداره ـمسلکي پرمـختګ ـل  

	یو دایمې فعالیت وي.  

	تدارکاتو د معـلـوماتي سـیـستم د ادارې امـتـحاني   	د   
		 کال کې په دریو اړونده وزارتونو۱۳۸۸پروسه چې په    

		 کال په۱۳۸۹د  	کې پیل شوې وه، ټاکل شوې ده چې    
.اوږدو کې به اووه اړونده وزاتونو ته پراختیا ومومي

شمار
ه

	د اص$حاتو موخه  /	مهالویش  	اقدام  

2.03	د اجراآتو څارنه  
ساده او وړاندیز  بودجې  اړونده وزارت د  	د   

	   بودجې لـپاره د  	۱۳۹۰ د[ کال د  په اږدو۱۳۸۹  کال   	  
وړاندیزونه د بودجې  اړونده وزارتــونو د  	کې ټــولو   
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چې د تـمـویل د لري  اهداف  	ـبـسیط اـجـرایوي   
	وړاندیزونو سره اړیکه لري.  

	د ټاکل شوو اهدافو په وړاندې د اجراآتو شننه  
ـسجم شوي او مـن ـیږې، او توحــید  سره ـک 	تر   
	راپورونه د اجراآتو مالي او غیر مالي معلومات  
	احتوا کوي چې په منظمه توګه نشر ته سپارل  

	کیږي.  

مالي په تـفـصیلي ډول ـخـپل  وزارتونه  	اړونده   
تدارکاتي پ2نـونو چې د  کوي  وړاندې  	پ2نونه   

	  	  	څخه د نقدي پیسو جریان 1سته راځې.  

اجراآت د مالي  کې واـقـعي  پړاو  لومړي  	په   
	مالي پ2نونو په پرتله څارل کیږې او وروسته له  
کې مخکیــني موده  یوه منځمــهاله  په  	هــغه   
مالي په سیـــستماتیک ډول د  	تخصیـــصات   

	  	  	  	اجراآتو سره ارتباط مومي.  

چې د ورکول  راپور  په اړه  	 د ـهـغه لـګـښتونو   
کارول موخه  په  ـولو  ـیوزلۍ د کــچې د راټیـټ 	ـب  

	کیږې.  

	  	  	  

]اجراآتو مختصر اهداف احتوا کوي.

	واحدونو ـڅـخه د  	۱۹د   په اوږدو۱۳۸۹ ـبـودجوي  کال   	  
مالي اجـراآتو د مالي او غـیر  په ربـعوار ډول د  	کې   
وماتو تر 1سه کول، چې د لسو مخـکښو وزارتونو 	معـل  
زیات اندې  ولو ـب په تر1سه ـک وماتو  شپړو معـل 	څـخه د ـب  

	وموړې تـمرکز به د   	 کال په۱۳۹۰تـمرکز وکړل شي. ـن  
		 وزاتونو ته پراختیا ومومي، تر څو۱۹اوږدو کې نورو    

	په۱۳۹۱د   توګه  کره  په منظـمه او  کې  په اوږدو  کال   	  
	خپل وخت راپورونه چمتو کړي.  

یا صاتو د اغیزمنـت بودجې د تخصـی راپورونه د  عوار  	رـب  
موخه په  چارو د معـرفې کـولو  نو 1رو  موخه د اړـی 	په   

	  	تجزیه کیږي.  

		 کې۱۳۸۹د اجراآتو ربعوار توحید شوې راپور به په    
راپور شي د ـنــوموړي  کړل  وړاندې  ته  	-کابینې   

	به د   اسانتیاوې۱۳۹۱ او  	۱۳۹۰بـشپړتیا  پاره  ونو ـل 	 کـل  
	رامنځته کړي.  

	د بــیوزلۍ د کــچې د راټیټــولو د طــرحې د لګــښتونو  
	پیژندنه خپل اخري پړاو ته رسیدلې ده او د لګښتونو  
کې تر1سه ورستیو  په دې  ومات  لومړني معـل 	په اړه   

	ماليي وزارت د   کې د۱۳۹۰شوي دي. د  بودجه  په   	  
کړې پاملرنه  ته  	بـیوزلۍ د کـچې د راټیټـولو لګـښتونو   
	   	۲۵ تقریبا غیر امنیتې لګښتونه د عادي بودجې(  

ـیوزلۍ د به د ـب تر ـڅـنګ  ، د دي  	)سلنه لـګـښتونه دي  
	ـکــچې د راټیـټــولو د لـګــښتونو تـفــصیل او پـیــژندنه د  
ـیوزلۍ د ومومي. د ـب ـیا  ـپاره پراخـت ـونو ـل ـکو کـل 	راتلوـن  
به د راپورونه  	کــچې د راټیـټــولو د لـګــښتونو منــظم   

	استراتیژۍ   پهANDSافغانـستان د پرمخـتګ د مـلي   	  
	کلني راپور کې ځاې پرځاې شي.  

کې د پاې  په  عې  هري رـب به د  مالي جـریده  عواره  	رـب  
۴۵		۱۳۸۹ ورځو په ترڅ کې نشر ته سپارل کیږې. د    

مالي په  به د اـجـراآتو معـلـومات  کې  په اوږدو  	کال   
	جریده کې نشر ته وسپارل شي، چې تر څنګ به یی  

	ته د   وروسته۱۳۹۰وـلـــسي ـجـــرګې  کال ـڅـــخه   	  
	شپږمیاشتني راپورونه هم چمتو کیږې.  

	بودجې ـمـشرتابه د۱۳۹۰د   به د  کې  په اوږدو  کال   	  
	رابروي. د   ومات ـب په اړه معـل 	۱۳۹۲دولت د مکلفیتـونو   

	کال د بودجې د جوړولو په پروسه کې به د تیرو کلونو  
کار اخیـستل کـیږې. 	د قـراردادونو د مکلفیتـونو څـخه   
شي یدای  باوري ـک وخت کې  غه  په ـه نترول  زمن ـک 	اغـی  
ـکړل ـجاوز و ـن شوي تـخـصیص ـڅـخه ـت ـاکل  	چې د ـټ  
	شي. څرنګه چې تخصیص د نقدې پ2نونو پر بنسټ  
توګه د دولت اسانه  نو د دي 1مل ـکیږې چې په  	وي،   
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	  		تادیات تر سره کړل شي.    	  	  
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3.01		ارتباطاتاغیزمن    

اص2حاتو د پ2نـونو کارکوونکي د  ماليي وزارت  	د   
کې پدي ـبـرخه  لري او  ونډه  کې ـفـعاله  	په ترـتـیب   

	  	  	س2مشوري کوي.  

	همداراز د نورو سکتورونو د اص2حاتو د پ2نونو په  
سره ماليي وزارت  کې د  پړاو  لومړي  په  	اړه بـاید   
شپړه توګه د په ـب څو  تر  شي  سره  تر  	س2ـمشورې   

	  	مالي اثراتو ارزونه تر سره شي.  

اید مخـکې مامورین ـب ونو  ونو او و1یـت اړونده وزارـت 	د   
ــکي ــرامونه تخنـی اص2حاتو پروـګ چې د  	له دي   
	مراجعو ته ور وپیژني، باید د اص2حاتو موخه درک  
چې څرنـــګه نـــوموړي وپوهیږې  پدي  	کړي او   
کې سره کـولو  تر  په  خدمتونو  غــوره  	اص2حات د   

	مرسته کو1ې شي.  

په ـونو  اص2حاتو د پروګراـم ـاید د  	وـلـسي ـجـرګه ـب  
	ـپروسو او د ـهغوې د اهدافو په اړه معـلومات ولري.  
ـګه د چې څرـن پوهیږي  پدي و  ـاید  	وـلـسي ـجـرګه ـب  
په بودجې  	افغاـنــــستان د خلــــکو اړتــــیاوې د   

	تخصیصاتو کې انعکاس ومومي.  

	د مدني ټولنو سره باید په منظمه توګه په پرمختللي  
له 1رې 	بـــڼه د راپـــورونو د ترتیبـــولو او خپـــرولو   

	پرمختللې اړیکې وساتل شي.  

	د بودجې په جوړولو او لګښتونو په تخصیص کې د  
مدني ټولنو ښکیل کول.

ــلو په اړه د پرمختـل کړن2رو  مالي  بودجې او  	د   
	  	  	  	1رښوونو او هدایاتو موجودیت.  

 

	چې د   وروسته  رانس ـڅخه  ړیوال کنـف ابل د ـن 	۲۰۱۰د ـک  
شو، د سره  تر  کې  اشت  په مـی جو1ې  کال د  ږدیز  	زـی  
مالي وزارت ـټــولو په اړه د  	اص2حاتو د ـپــروګرام   
	کارکوونکو ته یو پریزینټیشن ترتیب او ورکړل شو.  

	  
	به د   استراتیژي  ـاطاتو  ماليي وزارت د ارتـب 	۲۰۱۰د   

	زیږدیز کال د مني پورې ترتیب او د اص2حاتو د پلي  
ټه ترې ـګ به  موخه  په  کو د م2تړ  ولو او اغیزمـنو اړـی 	ـک  

	پــورته شي.  

		۱۳۸۹د    	   : کال په اوږدو کې به
	د خزاینو د ریاست لخوا د محاسباتو 1رښود‐-  

	نشر کړای شي؛ او  
بودجې‐- به د  ـخوا  ـاست ـل بودجې د رـی 	او د   

	  	اسانه او منسجم 1رښود نشر شي.  

	اړونده وزارتـونو او۱۳۸۹د   په  به  کې  په اوږدو  کال   	  
پاره د مالي ادارې ـل بودجې او  کې د  اداراتو  	و1یتي   
جامع یو  کې  په بـرخه  کارولو  	افمـیس د معلـوماتو د   

	  	روزنیز پروګران پیل شي.  

	مالي۱۳۸۹د   ــاشتیني  به مـی کې  په اوږدو  کال   	  
په اړه پروژو  سهمیی او  ــيي د تخـــصیص،  	اع2ـم  

	تفصیلي معلومات را ونغاړي.  

سه کې تر1 په بـرخه  وړاندې کـولو  بودجې د  	د مـلي   
		 کلونو د بودجې۱۳۹۰ او  	۱۳۸۹شوي پرمختګونه به د    

	لپاره د پروژو د ښه وضاحت او د اجراآتو د معلوماتو  
	په ګډون وکارول شي.  

په سجام او  وماتو د اـن زیاتوالي او د معـل 	د همـغږۍ د   
ته د 1سـرسي په موخه په وماتو  وموړو معـل 	ښه توګه ـن  
	منـظمه توګه د معلوماتي سیستمونو د استازو سره د  

	میاشتینیو غونډو تر سره کول.  
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کورنۍ پلټنه3.02

ولو په ـټ سټ  پر بـن 	د خطـراتو د ادارې او تنظـیم   
	دولتي ادارو کې د کــورنۍ پلټنې تر سره کول.  

	  	   :کــورنۍ پلټنه 1ندې ټکي باوري کوي
	  	  

ــسیو،- ــنو، پالـی ــافذه قوانـی دولت د ـن 	د   
)		کړن2رو او پ2نونو سره د مطابقت کچه د    

	؛   )اخ2قي چارو د توقعاتو په ګډون
نورو- داسې  مالي او  	د مـحــاسباتو،   

	کنترولونو چې د افغانستان د مالي چارو د  
صحت، اډانه بـرابروي،  یوه  	کـنترول لـپاره   

	کفایت او روغوالي؛  
مؤثر، اغـیـزمن او اقـتـصادي- 	د ـمـنابعو   

	استعمال؛  
کارول او- شتمنیو  توګه د  سمه  	په   

	دهغوې ساتنه؛  
ــوماتو- ــیاتي معـل مالي او عمـل ــغو  	د ـه  

شوي چې د رـیـاستونو ـلـخوا تـهـیه  	توـحـید   
	دي.  

کــورنۍ پلټــنې پرمــهال چې د  ستونزې  	هــغه   
	موندل شوي دي، تر تعقیب 1ندې نیول کیږې او  
اص2حاتو د 	د ظرفــیت د لــوړولو او د دایــمي   

	اجنډا په ترتیب کې به وکارول شي.  

نې د مـسؤولیت کــورنۍ پلـټ ونو د  اړونده وزارـت 	د   
	  	  	سمون.  

		 کال په اوږدو کې به د احتمالې خطراتو پر بنسټ۱۳۸۹د    
	ماليي وزارت   کورنۍ پلـټـنېد  	 د رـیـاست ـلـخوا ـڅـلورد   

	شي.   چې د وزارتـونو دوزاتونه و پلـټل  کې  حال  	پـداسې   
به پراختـیا کړن2رې  سازماني ترتیـبات او  	کــورنۍ پلټـنې   

	  	ومومي.  
	  

ـنې کــورنۍ پلـټ ماليي د وزارت د  چې د  شوې ده  ـاکل  	ـټ  
	ږدیز کال د مارچ په مـیاشت کې یو۲۰۱۱رـیاست به د   	 زـی  

یا، د ونو د عامې روغـت اړونده وزارـت ټونکي څـلورو  	(شمیر پـل  
رغونې او ــیا  ــیو د ـب هوایی ـچــلن، د کـل 	تراـنــسپــورت او   
موخه په  نې  ته د پلـټ ونو  ښنا وزارـت اوبو او برـی یا او  	)پراخـت  
	اعزام کړي او نورو لویو اړونده وزارتونو ته به یی د همدې  

کال د سپتمبر په میاشت کې ولیږدوي.

کــورن به  کې  سازمانيۍپه ـنـوموړو وزارـتـونو  	 پلـټـنه   
ړنې 1ندې و تر څـی کړن2ري  ودولوژی او  بات، میـت 	ترتـی  
کــورنۍ به د  تر ـڅـنګ  کره کـتـنو  	نـیـسي. د ـنـوموړو   
شي او د هم و ارزول  کارکوونکو ظرفـیـتونه  	پلـټـنې د   
	هغوۍ د ظرفیتونو د لوړوالي يه موخه به اړین روزنیز  
	پروګرامونه چمتو کړل شي تر څو په راتلونکي کې د  

	نوموړې ادارې اړتیاوې پــوره کړي.  
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3.03	بهرنۍ پلټنه  

	د پلټنې نوې قانون په واضحه توګه د کنترول او  
په ـنې د ادارې  ـرنۍ پلـټ یوې بـه ـنې اداره د  	پلـټ  
راپور کړن2ره او  په  چې  کوي  	توګه مـعـرفې   
	ورکولو کې د افغانستان د پلټنې د عالي ادارې  

	  	په څیر خپلواکه ده.  

نې د ادارې نترول او پلـټ کې د ـک شــورا  لي  	په ـم  
تر څیـړنې او راپورونه  پام وړ  	ځیـنې مـهم او د   

	ارزونې 1ندې نیول شوي دي.  

دوامداره په  ته  کارکوونکو  	د ـکـنترول او پلـټـنې   
ولو ـفرصتونه ربو د تر1سه ـک 	توګه د ـمسلکي تـج  

	ورکول کیږي.  

	 د بهـــرنۍ پلټـــنې اداره د پلټـــنې د مـــطابقت  
جوتیږې یی  کې  ترڅ  په  چې  رابروي  	راپورونه ـب  
قــررات 	چې د ـمنابعو په کارولو کې قوانین او ـم  
ټول کې ـنـیول ـکـیږې او  پام  په  	په مـنـظم ډول   
سم تر اصولو سره  عالیتونه په مـناسب ډول د  	ـف  

	  	سره کیږې.  

کول، باوري  سو د لـګښت  صفانه ډول د پـی 	په مـن  
مؤثریت، کې د  ولو  سره ـک تر  په  عالیتونو  	او د ـف  

	اغیزمنتیا او اقتصاد په پام کې نیول.  
	  

کې د نظــریاتو د په بــرخه  شرحې  مالي  	د   
شــورا، ـــلي  ـــخې د ـم له ـم ـــولو  	وړاندې ـک  
په وګړو  عامه  ټولنې او  	مـرستندویانو، نـړیوالې   

	ګډون سهمدارانو ته اطمینان ورکول.  

شوي قـضیی 	د تقـلب او اداراي درغلـیو مـوندل   
لوې موخه  په  اقداماتو او پلټــنو  نورو  	به د   

	  	څارنوالې ته راجع کړاې شي.  

	چې   شوې ده  اکل  پهـټ چې  څانګه،  نې  رنۍ پلـټ 	د بـه  
	 په خپلواکه توګهالعمل کېراپور ورکولو او دوستــور  

	کوي، د   به د۱۳۸۹ـفــعالیت  کې  په اوږدو  کال   	  
کنترول او پلټنې په اداره کې رامنځته کړل شی.

به د قانون  نوې  کې1389  	د پلـټـنې  په اوږدو  	کال   
عملي کړاې شي.

	د پلـټنې د راـپورونو د څـیړنې او کره کـتنې په موخه  
د عامه حسابونو یوه کمیټه رامنځته شوې ده.

	په  	۱۳۸۹په   کې  کال  رنې۹۴۶  کې د بـه سازمانونو   	  
	   کول سره  تر  کې،  	۲۰۶:پلـټـنې  ـابل  په ـک په۷۲۶   	  

	کې،   ـونو  ـنې او د۱۴و1یـت ـېې پلـټ ـرنې او د قطـع 	 بـه  
	ولس مشر د حکم پر بنسټ ځینې ځانګړې پلټنې.  

	ـیا او۱۳۹۱ او  	۱۳۹۰په   ـنې پراخـت کې د پلـټ ـونو  	 کـل  
	په پرـتـله   کال د پ2ن  کې۷وسعت د ـتـیر  سلو  په   	  

	  	  	  	  	  	  		زیاتوالې مومي.    	  

شمیرې کو د  یا، د پلټوـن کو د مـهارتونو پیاوړـت 	د پلټوـن  
	لوړوالې. د   ونو  	۱۳۸۹زیاتوالې او د هـغوۍ د ظرفیـت  

		 پلټونکو لپاره د مسلکي۲۰۰کال په اوږدو کې به د    
عامه 	پلټــنې، معلــوماتي ټیکــنالوژۍ، انګلیــسي او   
	خدمتونو په برخو کې روزنېز پروګرامونه برابر کړل  

	  	شي.  

سره تر  نه  عالیتونو پلـټ پروژو د ـف ځانګړو  کال د  	هر   
سم د سره  ـرستندویانو د غــوښتنې  ـیږې او د ـم 	ـک  
تر مالي اع2ـمـیی پلـټـنه  وړیا ـمـرستو د  	ـپـورونو او   

	سره کېږې.  

	  	کې۱۳۸۹په   کال  به  نې ادارې  نترول او پلـټ ته د ـک  	  
		 کال۱۳۹۰نوي امکانات په واک کې ورکړل شي. په    

		و ادار دپه پینځو زونونو کې د کنترول او پلټنېکې    
	.کولرامنځته  
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د وزارتونو د ظرفیتونو د لوړولو په موخه د اص$حاتو رامنځته کول

	د دولتې کارکوونکو ظرفیت د اص2حاتو د رامنځته کولو په وړاندې مهم خنډ بلل کیږې. د ظرفیتونو لوړوالې به د  
:1ندې ټکو په واسطه م2تړ کیږې

	   	د اص2حاتو مهالویش باید په داسې بڼه ترتیب شي چې په مرکزي دولت، اړونده:مهالویش  
کې ـبـاید په ـبـرخه  اص2حاتو د رامنـځـته ـکـولو د اهـمـیت  کې د ادارې وړ وي. د  	وزارـتـونو او و1یـتـونو   

	ارتباطاتو ته جدي پاملرنه وکړل شي.  

	   	په هغه صــورت کې چې پ2ن جوړونه او:د اړونده وزارتونو د ظرفیتونو معیاري ارزونه  
غاړل کې را وـن ارزونه  یارې  په مـع نه  کــورنۍ پلـټ پروژو اداره او  کول، د  لي  پروژو ـپ تدارکات، د  یات،  	ماـل  
نوي په  کو1ې  چې نـشي  داسې خ2وې رامنـځـته ـکـیږې  لړ  یو  کې  په ظرفیتـونو  کارکوونکو  	-شي د   
دغه ډول کړي.  سه  تر 1 تړ  په مـستقیم ډول بـودجوي م2 کړي او  سره  تر  دندې  کې خپـلې  	چاپیـریال   

	  	ارزونې به د ظرفیت د لوړولو ځانګړې طرحې او روزنیز پروګرامونه په نښه کړي.  

	   	 د ظرفیت د لوړولو پروګرامونه په ماليي وزارت، د کنترول:د ظرفیت د لوړولو پروګرامونه  
	او تفتیش اداری او اړونده وزارتونو کې د عامه مالي ادارې د لومړیتوبونو د ترتیبولو د مهمو موضوعاتو  
	د پلي کولو د م2تړ په موخه اړین ګڼل کیږې. روزنیز پروګرامونه به د اړونده وزارتونو تکړه کارکوونکي  
وکړي. دایر او د ـهغوۍ م2تړ  رامونه  یز پروـګ ته روزـن کارانو  لو هـم شي خـپ وکو1ې  څو  تر  کړي  ښه  	په ـن  
چه د په ـک دولت  څو د  تر  یږې،  سره ـک تر  سټ  پر بـن ارزونې  یاري  ونو د مـع به د وزارـت روګرام  وموړې ـپ 	ـن  

	ظرفیتونو د لوړوالي د پایلو په تر 1سه کولو کې تداوم باوري کړای شي.  

	  	   رستې:تخنـیکي مـرسته کي ـم ګډون د تخنـی په  ډلې  رغونې د  یا  چه د و1یتي ـب په ـک دولت  	د   
اضافي پاره  شي. د تخنـیکي ـمرستې ـل وکارول  پاره  تداوم د م2تړ ـل اص2حاتو د  اید د  شبکه ـب 	اوسنۍ   
له 1رې د ظرفیتـونو څو د نـوموړو پروګرامـونو  تر  شي  سره و ارزول  پاملرنې  پــوره  په  	اړتـیاوې بـاید   
تړ لـپاره د افغانـستان د تخنیـکي مـرستې ملـکي پـروګرام دغه ډول م2 شي. د  کړاې  باوري  	لوړوالې   

CTAPیادو1ې شو، خو په هر صــورت په اړونده وزارتونو کې د ظرفیتونو د لوړولو اوسني پروګرامونه 	  
	  	ښایی د نورو دوه اړخیزه مرستو له 1رې تقویه کړای شي.  

کول توګه د پروګرامـونو طـرحه  سمه  	 په سمه توګه د پروګرامونو طرحه اساسي:په   
کوي، عالیت  کې ـف رخه  په ـب سترونو  چې د کـل خوا  کو ـل کارو ـطرحه کووـن ربه  یږې او د تـج ڼل ـک توب ـګ 	لومړـی  
	حمایه او م2تړ کیږي. د پروګرامونو د طرحه کولو پر مهال باید د پروګرام د لګښت، بودجې او پیسو د  
	وړاندوینې به ګډون په عملي امکاناتو او تجزیوي کار باندې ځانګړې تمرکز وکړل شي، تر څو د تطبیق  
ونو او اړونده وزارـت تر څـنګ د  به د ـنسبي ـګټې  ماليي وزارت  شي. د  یو ـغښتلې بـنسټ رامنځـته  پاره  	ـل  
	مرستندویانو فعال ګډون باوري کړي. د اړتیا په صــورت کې به اړونده وزارتونه د پروګرام د پلي کولو  
	څانګې چې په اړونده وزارتونو کې موقعیت لري، په مجدد ډول له سره تشکیل کړي، تر څو وکو1ې شي  
طبیق کړي رامونه ـت توګه پروـګ نه  په اغیزـم ګډون  باتو د کارولو په  کارکوونکو او ځانګړو ترتـی قراردادي  	د   

	چې موخه ېې په سمه توګه د پروګرامونو تنظیم او د افغان ظرفیتونو ساتل دي.  

دولتي مامورین به په خپلو ادارو کې پرمختللو 1رښوونو، د محاسباتو تجدید شوي:#رښوونه 	  
	په   چې  ته  بودجې 1رښود  لي1۱۳۸۹رښود او د  ولري. پرمختـل شپړ 1سـرسې  یږې، ـب شر ـک کې ـن کال   	  

	1رښوونې به بهرني همکاران دیته وهڅوي چې په سمه توګه د افغانستان د دولت په کړن2رو پوه شي.  

د اص2حاتو د اهدافو د تر1سه کولو لپاره په اغیزمنه توګه د:معـلـوماتي سـیـستمونه 	  
وماتو د ادارې کارول د پام وړ اهـمیت لري. د ـهیواد په ـکچه به په ـمکرر وماتي سـیستمونو او د معـل 	معـل  

	  په برخه کې روزنیز پروګرامونه تر سره شي.  	AFMISډول د اوسنيو معلوماتي سیستمونو لکه افمیس  
	معلوماتي سیستمونو ته 1سرسې به وسعت او پراختیا ومومي، چې په دي برخه کې به اضافي سایټونه  
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	تدارکاتو د ادارې معلـوماتي سیـستم   بودجې د جـوړولو  	)MIS(چې د  یا د ـهـیواد د  	ته 1سـرسې، او   
	جوړونې او لـګـښتونو د ـتـعاقب ډـیـټابیس  	)SBPS(سـیـستم   بودجې د پ2ن  یا د   )BPET(	ته   	1ـسـرسې   

په یل  عالیت څـخه د تحـل کي ـف ستمونو د تخنـی به د سـی رکز  روزنې تـم ستمونو د  وماتي سـی رابروي. د معـل 	ـب  
وکارول موخه  په  کړو د م2تړ  به د ـتصمیمونو او پرـی ومات  مالي معـل یر  مالي او ـغ ومومي او  بدلون  	لور   
کارول پاره  فو فـعالیتونو ـل مالي ادارې د مختـل عامه  چې د  ټاکلو واک  پاره د  	شي. د هـغو سیـستمونو ـل  
	ـکیږي، په منځمهاله موده کې د پروژو د ـتطبیق په موخه م2ـحظه ـکیږي. د بودجې د ـتطبیق په ځانکړې  
چې د شوې دې  شامل  ـپاره  ښودلو ـل کې د معـلـوماتو د سـیـستم راـنـغاړل د ـهـغه ـفـعالیتونو د  	ساحه   

	معلوماتي سیستمونو اغیزمن استعمال په نښه کوي.  

د موجوده ظرفیتونو د ساتلو یا د مهارتونو د پرمختګ د م2تړ په موخه د تشویقي تادیاتو:تـشویق 	  
	ورکړه به د قضیو پر بنسټ تر پاملرنې 1ندې ونیول شي. تشویقي تادیات به یواځې د ښه 1سته راوړنې او  
	په ښه توګه د خـپلې دندې د تر سره ـکولو په صــورت کې وړاندیز ـکیږې. ـهمداراز دولت د ـمرستندویانو له  
	خوا د تمویل کیدونکو معاشونو لپاره د مساوي او برابرو معاشونو وړاندېز کوي، تر څو د دوامداره او وړتیا  

	لرونکي کاري ځواک د رامنځته کولو لپاره بنسټ جوړ کړي.  

	د افغانستان اس$مي جمهوریت  
	د ماليي وزارت  
	مالي معینیت  

د عامه مالي چارو د تنظیم د خپرونې څانګه
	پښتونستان واټ، کابل، افغانستان  
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