وزارت مالیه
ریاست عمومی تودجه ملی

گسارش اجراآت و فعالیت های ریاست عمومی تودجه ملی در ضص ماه اول سال مالی 1398

عوذُ تشیي دستبٍسدّب ،اجشاآت ٍ فعبلیت ّبی سیبست عوَهی ثَدجِ هلی دس ضص هبُ ًخست سبل هبلی  1398ثِ ضشح صیش هی ثبضذ.
مصارف نهادهای امنیتی -وزارت دفاع و وزارت داخله ترای صرفه جویی در مصارف تررسی و تحلیل ضذه است .
دس ًتیجِ ایي ثشسسی ّب سبحبتی کِ هی تَاى دس آى غشفِ جَیی کش د ،هطخع ضذُ است ٍ سا ُّبی غشفِ جَیی دس ایي سب حبت ًیض
تعییي ضذُ است  .دس هبُّبی آیٌذُ ثب استفبدُ اص ایي ساّکبسّب هػبسف ًْبدی ا هٌیتی ثِ غَست ّوِ جبًجِ ٍ عویق تش ثشسسی هی ضَدٍ ،
دسًتیجِ آى غشفِ جَیی قبثل هالحظِ ای دس هػبسف ًْبدّبی اهٌیتی غَست خَاّذ گشفت ٍ هػبسف آًْب ثِ غَست هَثشتش ٍ کبساتش
اًجبم خَاّذ ضذ.
ریاست عمومی تودجه تا اتخار تذاتیر مقتضی ،مصارف تودجه انکطافی را در طول سال ما

لی تقریثاً ته صورت

یکنواخت اجرا کرده است .یکی اص هطکالت عوذُ دس سبل ّبی قجل ،اًجبم ثخص اعظن هػبسف دس سثع اخیش سبل هبلی ٍ هػشف
هػبسف کن دس ضص هبُ اٍل سبل هبلی ثَد ،کِ دس سبل هبلی  1398ثب تذاثیش اتخبر ضذُ هػبسف اًکطبفی ضص هبُ اٍل سبل هبلی ثِ
 %38سسیذُ است ،کِ ًسجت ثِ  %27سبل قجل سضذ قبثل هالحظِ ای داضتِ است.
باساس استنذردهای تین الملی ماننذ  COFOGو  GFSتنظیم ضذه است .سٌذ ثَدجِ هلی ثِ اسبس
تودجه ملی  1398ه
ٍظبیف حکَهت ) (COFOGتشتیت ضذُ تب تحلیل صهبًی هػبسف دٍلت ،هقبیسِ هػبسف دٍلت د س سطح ثیي الوللی ٍ تذٍیي
پبلیسیّب ثِ اسبس هعلَهبت سا تسْیل ًوبیذ.
تشتیت ثَدجِ هلی ثِ اسبس تقسییوبت اقتػبدی ) (GFSهعلَهبت دقیق ٍ هعتجش سا ثشای تحلیل اقتػبدی ٍ هبلی دس اختیبس دٍلت،
تػوین گیشًذگبى ٍ کبسضٌبسبى اقتػبدی قشاس هی دّذ ّ .وچٌیي تشتیت ثَدجُ هلی ثِ اسبس ایي استٌذسد ثیي الولی کٌتشٍل  ،ثشسسی ٍ
گضاسضذّی ثَدجِ ٍ عَایذ دٍلت سا سبدُ ٍ آسبى هی کٌذ ٍ .ادسات دٍلتی سا دس ثشاثش هػبسف ضبى حسبثذُ هی سبصد.
صویة و اجرایی ضذ .هسئَلیي ٍصاست هبلیِ ثِ خػَظ هسئَ لیي سیبست
تودجه ملی  1398در اول سال مالی  1398ت
عوَهی ثَدجِ هلی طی جلسبت هتعذد ٍ ثب اسائِ هعلَهبت دقیق ،قٌبعت ٍ سضبیت ٍکالی ٍلسی جشگِ سا ثشای تػَیت ثَدجِ دس اٍل
سبل هبلی کست کشدًذ ٍ ثشای اٍلیي ثبس دس سبل ّبی اخیش ثَدجِ هلی دس اٍل سبل هبلی تػَیت ضذ.
سٌذ ثَدجِ هلی  1398پس اص تَضیح سیبست جوَْسی ثِ ٍصاستْب /اداسات جْت اجشای ثِ هَقع ثَدجِ هلی دس اٍل سبل هبلی تَصیع
ضذٍ ٍ .صاست ّب ٍ اداست ثب استفبدُ اص آى پالى هبلی ٍ تخػیػبت خَد سا ثِ ٍصاست هبلیِ اسائِ کشدًذ.
ّوچٌیي تخػیػبت ثَدجِ عبدی ٍ اًکطبفی ٍصاست ّب /اداسات دس اٍل سبل هبلی ٍ ثِ اسبس پالى هبلی اداسات ثِ غَست سبل توبم اجشا
ضذُ است .ایي اهش ثبعث کبّص صهبى اجشای ثَدجِ ٍ افضایص هػبسف ثَدجِ اًکطبفی گشدیذُ است.

ضفافیت تودجه ملی افسایص یافته است .سٌذ ثَدجِ هلی دس فب سهت پی دیاف ًطش ضذُ است ،تب عبهِ هشدم ثتَاًٌذ ثِ توبم
هعلَهبت ثَدجِ هلی  1398دستشسی داضتِ ثبضٌذ ّ .وچٌیي جذٍل ّبی اغلی ثَدجِ هلی دس فب سهت اکسل ًیض ًطش ضذُ است ،تب
کبسضٌبسبى ٍ عالقِ هٌذاى عشغِ هبلی ،ثَدجِ ٍ اقتػبد کالى کطَس ثتَاًٌذ هعلَهبت ثَدجَی سا هتٌبست ثِ ًیبصّبی خَد تحلیل ًوبیٌذ.
ّوچٌیي ثَدجِ ضْشًٍذ ثِ صثبًی سبدُ ٍ عبم فْن ًطش ضذُ است ،تب عبهِ هشدم دس هَسد هَضَعبت هْن ثَدجِ هعلَهبت الصم سا دس
اختیبس داضتِ ثبضٌذ.
ثشای اٍلیي ثبس گضاسش ّبی هبلی ثَدجِ هلی ثِ غَست هبَّاس ٍ ثِ دٍ صثبى دسی ٍ اًگلیسی دس ٍیت سبیت سیبست عوَهی ثَدجِ هلی
ًطش ضذُ است  .ایي گضاسش ّب حبٍی هػبسف دٍلت ثِ اسبس ٍصاست ّب /اداساتٍ ،الیبت ،ثشًبهِ ّب ،کَدّبی اقتػبدی ٍ ٍظبیف
حکَهت ( )COFOGهی ثبضذ ّ .وچٌیي جذاٍل ایي گضاسش ّب دس فب سهت اکسل ثِ دٍ صثبى دسی ٍ اًگلیسی ًطش ضذُ است ،تب
کبسضٌبسبى ثتَاًٌذ ثِ سَْلت آًْب سا تحلیل ٍ ثشسسی ًوبیٌذ.
گضاسش چگًَگی تحقق ثَدجِ اًکطبفی ٍ پیطشفت کوی ٍ کیفی پشٍطُ ّبی اًکطبفی ّش دٍ هبُ ثِ کبثیٌِ اسائِ ضذُ است  .ایي گضاسش
ّب ضبهل هػبسف پشٍطُ ّبی اًکطبفی ،هطکالت آًْب ٍ هقبیسِ هػبسف اًکطبفی اداسات دس دٍ هبُ هی ثبضذ ،تب ّیأت سّجشی د ٍلت دس
پشتَ هعلَهبت تػویوبت هقتضی اتخبر ًوبیٌذ.
گضاسش اجشا آت ثَدجِ هلی ثِ غَست سثعَاس ثِ پبسلوبى اسائِ ضذُ است  .گضاش اجشاآت ثَدجِ هلی ضبهل هػبسف عبد ی ٍ اًکطبفی
ٍصاست ّب /اداسات ٍ دستبٍسدّبی آًبى دس ثشاثش هػبسف اًجبم ضذُ هی ثبضذ ،تب ًوبیٌذگبى هشدم اص هػبسف ٍ دستبٍسدّبی دٍلت هطلع
گشدًذ.
اقذاهبت اًجبم ضذُ دس عشغِ ضفبفیت ثَدجِ هلی ،اهتیبصت ٍ جبیگبُ افغبًستبى دس ثشسسی ّبی

 PEFA ٍ OBIافضایص هی دّذ ،کِ

دسًتیجِ اعتجبس ثَدجِ هلی دس سطح جْبى افضایص خَاّذ یبفت.
ترتیة تودجه  1399ضروع ضذ .هتحذ الوبل تشتیت ثَدجِ  ٍ 1399پیطجیيی ّبی چٌذیي سبلِ اداسات اص  1399تب  1402ثِ
ٍصاست ّب /اداسات اسسبل گشدیذ  .ایي هتحذالوبل ضبهل سٌّوَد قیوت گزاسی ٍ اًتخبة پشٍطُ ّب ثشای سبل هبلی ً 1399یض هی ثبضذ .
ّوچٌیي ٍسکطبح آهَصضی دس هَسد تشتیت ثَدجِ  1399ثشای توبم ٍصاست ّب/اداسات ثشگضاس ضذ.
تطثیق پالیسی جذیذ حفظ و مراقثت ضروع ضذه است  .هحشک قیوت ٍ ًَسم ُ ای جذیذ ح فظ ٍ هشاقجت سبختوبى ّب ٍ
ٍسبیط ًقلیِ ثشای چْبس ٍصاست تشتیت ضذ  .ایي ًَسم ّب ٍ هحشک ّبی قیوت دس حفظ ٍ هشاقجت هَثش ٍ هثوش داسایی ّبی عبهِ کوک
هی کٌذ.
پروسه کمک های تخنیکی ملی ) (NTAته صورت موثر مذیریت ضذه است  .ثشای ثجت دقیق کبسهٌذاى اى تی ای ،یک
دیتبثیس ایجبد ضذُ است ٍ توبم کبسهٌذاى اى تی ای توبم ٍصاست ّب /اداسات دس آى ثجت ضذُ است  .ایي دیتبثیس هذیشیتً ،ظبست ٍ
گضاسضذّی هػبسف اى تی ای سا سَْلت ثخطیذُ است .ثشای کبّص هػبسف اى تی ای دس سبل هبلی  ،1398ثب ّیچ قشاس داد اى تی ای
سفتِ است.
ثیطتش اص  250000افغبًی هَافقِ غَست ًگ

