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 د لیکواالنو په اړه

د  هم  او  کې  برخه  مشرانو  نړیوالو  اکسفورډ-پرنسټن  پروګرام،  حکومتولۍ  اقتصادي  نړیوالې  د  پوهنتون  اکسفورډ  د  بېژن  اهلل  نعمت 
استرالیا ملي پوهنتون د کرافورډ عامه پالیسۍ اړوندې زده کړې ترسره کړې دي. نوموړي په پراخ ډول د حکومت جوړونې د سیاسي 
جګړې  له  سیاستونو،  پرتلیزو  سمونونو،  بودیجوي  او  اغېزمنتوب  پر  مرستو  د  پراختیا،  اړیکو،  پر  حکومت-ټولنې  د  او  اقتصاد 

اړه لیکنې کړې دي.  انتقالي دورې او د حکومت د ځواب ورکونې په  وروسته 

ایښودونکي  بنسټ  د  څار  او  پالیسۍ  د  ستراتېژۍ  پراختیا  ملي  د  افغانستان  د  وزیر،  مرستیال  چارو  ځوانانو  د  افغانستان  د  نوموړي 
عمومي مشر، د ګډې همکارۍ او څار بورډ د سکرتریت )JCMB( د مشر او د مالیې وزارت د بودیجې عمومي سرپرست مشر په توګه 
ټولنې  مدني  د  راز  دغه  او  پروژو  جوړونې  حکومت  او  پراختیایي  مهمو  په  افغانستان  د  وروسته  کال   2۰۰۱ له  ده  دي.  کړې  ترسره  دندې 

لوبولې ده. پروژو کې ونډه 

فرحت امیل د انقرې بیلکینت پوهنتون کې د اقتصادي پراختیا ښوونکی دی. نوموړي د ترکیې د خزانې په اداره کې ګڼې دندې ترسره 
اړیکو  اقتصادي  بهرنیو  پر  او  مدیریت  پیسو  نغدو  د  وړل(،  مخ  پر  او  چمتووالی  جوړول،  پالیسۍ  )د  بودیجو  پر  یې  پام  چې  کړې 
پروژو  په  ادارې  مرستو  بېړنیو  د  ملتونو  ملګرو  د  لپاره  ماشومانو  او  پروګرام  پراختیایي  د  ملتونو  ملګرو  د  ده  راز  دغه  وو.  راغونډ 
کې د سالکار په توګه کار کړی او هم یې د سوېډن د ځایي چارواکو او سیمو د ادارې د اړوند کس او د مالي خدمتونو د رضاکاره ډلې 
پروژو  حکومتولۍ  ځایي  ګڼو  د  تونس  او  اردن  البانیا،  ترکیې،  د  نوموړي  دي.  کړې  ترسره  دندې  صفت  په  کارپوه  رضاکاره  د  کې  اداره 

کې هم کار کړی دی.

د امیل د کار په ساحی کې مالي روڼوالی، د عامه لګښتونو مدیریت، د عامه چارو بودیجه جوړول، د ځایي حکومت مالي چارې، په 
کلیزې  ګڼ  جوړول(،  بودیجو  موضوعي  د  او  )ګډ  ښکېلول  خلکو  د  کې  بهیرونو  بودیجوي  په  لوړول،  وړتیا  د  کې  ادارو  مرکزي/ځایي 

دي.  شامل  لګښتونه  ټولنیز  او  جوړول  پروګرام  او  پالن  پانګونې 

او  ادارې  پراختیا  نړیوالې  د  حکومت  امریکا  د  ادارې،  همکارۍ  نړیوالې  د  جاپان  د  نوموړي  دی.  پوه  اقتصاد  خیل  نایب  هارون 
اتصاالتو ټیلیفوني شرکت سره د عامه مالي چارو د مدیریت سالکار او شنونکي په توګه دنده ترسره کړې ده. ده د افغانستان د کرنې، 
کې  برخو  په  جوړولو  پالیسۍ  او  بودیجې  د  سره  وزارتونو  چارو  ستنېدونکو  بیا  او  کډوالو  او  چارو  ښځو  مالدارۍ؛  او  لګونې  اوبو 

دی. کړې  مرستی 



واحد2017 ارزونې  او  څيړنې  د  افغانستان  د 

AREU و

د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې )AREU( په اړه

کیفیت  لوړ  د  چې  ده  دا  موخه   AREU د  دی.  بنسټ  خپلواک  یو  څېړنې  د  کې  کابل  په   )AREU( اداره  ارزونې  او  څېړنې  د  افغانستان  د 
اړوندو څېړنو او په فعاله توګه د دغو څېړنو د پایلو خپرولو، او د څېړنې او زده کړې د کلتور د مالتړ له الرې پر پالیسۍ او عمل خپل 
AREU د پالیسیو جوړونکو، مدني ټولنې، څېړونکو  اغېز وساتي او په دې اړه پوهاوی لوړ کړي. د خپلې موخې السته راوړلو لپاره، 
او   کړي،  لوړه  وړتیا  خپله  کی  برخه  په  څېړنې  د  او  واخلي  کار  کتابتونه  او  څېړنو  له   AREU د  دوی  چې  کوي  کار  سره  کونکو  زده  او 

کړي.   هواره  الره  ته  بحثونو  او  فکرکولو  شننو،   AREU

ملتونو  ملګرو  ادارو،  مرستندویه  د  چې  شو  کېښودل  خوا  له  ټولنو  مرستندویه  د  کې  افغانستان  په  کې  کال  2۰۰2م  په  بنسټ   AREU د 
لري. بورډ  یو  مشرانو  د  جوړ  استازو  له  ادارو  حکومتي  غیر  نړیوالو  نورو  او 

AREU ځانګړې پروژې د اروپایي ټولنې )EU(، د پراختیا بهرنۍ اداره )ODI(، PROMOTE د امریکا حکومت  په 2۰۱6م کال کې د 
امنیت  د  حکومت  امریکا  د   ،)SGG( ډله  حکومتولۍ  امنیتي  کوي(،  پلې  یې   WLD ټیک  ټیټرا  )چې  پروژه  ادارې  پراختیا  نړیوالې  د 
مرکز  نړیوال  ودې  د  غنمو  او  جوارو  د   ،)BMZ(، )GIZ( وزارت  فدرالي  پراختیا  او  همکارۍ  اقتصادي  د  جرمني  د   ،)USIP( اداره 

تمویلېږي. خوا  له  ادارې  نامه  په  ماشوم  جګړې  د  بریتانیا-افغانستان  د  او   )NWO( اداره  څېړنو  ساینسي  هالنډ  د   ،)CIMMYT(
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سریزه

د  کوي.  مدیریت  سرچینو  ګټو  عامه  د  ډول  څه  او  وړي  مخ  پر  څنګه  چارې  عامه  ادارې  حکومتي  چې  ده  معنی  دې  په  حکومتولي  ښه 
او  عامه  د  کچه  ځایي  )په  ده  عبارت  موخه  دا  او  دی  تړلی  کلکه  په  سره   )SDG( موخې  پراختیا  دوامداره  د  چوکاټ  حکومتولۍ  ښې 
دی،  والړ  موخو  پر   SDG د  چوکاټ  دغه  څنګ،  تر  دې  د  وکړي(.  مرسته  کې  هوساینې  ښې  خلکو  د  چې  څخه  لوړولو  وړتیا  حکومتي 
دوامداره  د  الرې  له  همکارۍ  نړیوالې  د  او  کول  رامنځته  حکومت  اغېزناکه  یوه  د  کې  سیستم  دیموکراتیک  یوه  )په  یې  موخه  یوه  چې 
دوامداره  د  یې  کې  چوکاټ  په  ملتونو  ملګرو  د  چې  دی  هېوادونو   ۱۹۳ هغو  له  یو  افغانستان  چي  دا  دي(.  کول  پلي  اصلونو  د  پراختیا 
کړې،  السلیک  پرېکړه  کولو  پلي  د  ګامونو  شویو  یادو  کې  اجنډا  2۱مې  او  هوډونو  ریو  د  لپاره  پرمختګ  حقیقي  د  کې  برخه  په  پراختیا 
ادارې  حکومتولۍ  د  افغانستان  د  کې  افغانستان  په  چوکاټ  دغه  ملتونو  ملګرو  د  دی.  ژمن  ډول  ټینګ  په  ته  پروژې  دغې  ځکه  نو 

کېږي.  عملي  خوا  له  پروګرام   )”Govern4Afg“(

کې  هېواد  په  زموږ  ځکه  دی،  ګام  وخت  پر  ډېر  یو  شوی،  پیل  خوا  له  ملګرو  افغان  او  جرمن  د  چې  پروګرام   Govern4Afg د 
والړو  شواهدو  پر  جوړونکي  پالیسیو  د  او  څېړونکي  هواروي.  الره  ته  بحثونو  اړوندو  پالیسۍ  د  ګانو  موضوع  پر  حکومتولۍ  د 

کوي.  مالتړ  کلتور  د  بحث  د  لپاره  ټینګښت  د  همکارۍ  پراختیایي  د  کې  سکتور  په  حکومتولۍ  د  الرې  له  کولو  وړاندې  مالوماتو 

بودیجه  او  پالن  کچه  والیتي  )په  یې  یو  څخه  ګانو  موضوع  شپږو  مهمو  شویو  ټاکل  له   Govern4Afg د  کې  کلونو   2۰۱6-2۰۱۵ په 
استدالل  لیکنه  دا  دی.  راغونډ  جوړولو  پر  بودیجې  د  او  پالن  حکومتولۍ،  پر  کې  افغانستان  پام  لیکنې  دغې  د  نو  ځکه  دي.  جوړول( 
پامه  له  ادارې  حکومتي  او  ییزې  سیمه  کې  په  چې  مخامخوي  سره  حالت  داسې  له  افغانستان  مرکزیت  چارو  د  ډېر  اندازې  له  چې  کوي 
شویو  ټاکل  او  ولسوالیو  دفترونو،  والیانو  د  چې  کوي  استدالل  لیکنه  کېږي.  پورته  نه  ګټه  پوره  وړتیاو  له  هغوی  د  او  کېږي  غورځول 
کې  بهیر  جوړولو  پالن  او  بودیجي  د  ډول  غوره  په  کچه  والیتي  په  چې  لري  وړتیا  دا  ادارې  ییزې  سیمه  شته  څېر  په  شوراګانو  والیتي 
دی  مسولیت  حکومت  افغان  د  دا  باالخره،  وي.  ژمن  لپاره  حل  د  ستونزې  مرکزیت  وتلې  حده  له  باید  حکومت  افغان  ولوبوي.  رول  مهم 

کړي.  وړاندې  خدمتونه  غوره  ته  خلکو  خپلو  چې 

فعالیتونو،  او  کارونو  پر  شوراګانو  والیتي  شویو  ټاکلو  د  او  ولسوالیو،  او  والیتونو  وزارتونو،  د  کې  کابل  لیکنه  دغه  ترڅنګ،  دې  د 
په  پروګرامونه  چې  شوی  المل  دې  د  ډول  قصدي  غیر  په  نشتوالی  دغه  وضاحت  د  اچوي.  رڼا  شوي،  تشرېح  دي  نه  ډول  واضح  په  چې 
سرچینې  او  وخت  او  وشي  پانګونه  ناکافي  کې  برخه  په  لوړولو  وړتیاوو  د  ادارو  ییزو  سیمه  رسمي  د  شي،  پلي  ډول  ناسم  او  کمزوري 
په  حکومتولۍ  ښې  د  ښایي  یې  حل  چې  ولټوي  الرې  حل  د  ستونزې  دغې  د  چې  دی  مسولیت  حکومت  افغان  د  دا  نو  ځکه  شي.  ضایع 

وکړي.  مرسته  کې  برخه 

د پالن او بودیجې جوړولو بهیرونو کې د والیتونو او ولسوالیو رول هم ناڅرګند دی. دا ناڅرګنده ده چې والیتي پالنونه او بودیجه به 
شي.  ورکړل  ځای  څنګه  کې   بودیجه  او  پالن  ملي  په  او  نښه  په  څنګه  باید  لومړیتوبونه  ځایي  او  جوړوي،  څوک 

د  او  شي  جوړ  قوانین  څرګند  پخاطر  کولو  ځانګړي  د  بودیجو  د  وزارتونو  د  باید  لپاره  والیتونو  چې  کوي  استدالل  دا  ډول  سم  په  لیکنه 
او  ادارې  سترې  ارزونې  او  پلټنې  د  باید  یې  څنګ  تر  وشي.  کتنه  بیا  باید  ته  مسولیتونو  او  دندو  نویو  منځ  تر  ادارو  والیتي  او  مرکزي 

له الرې د سیمه ییزې ځواب ورکونې بهیر غوره شي. له الرې او د ال زیات پارلماني څار  والیتي شوراګانو د وړتیا لوړولو 
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ته ژمن دی. د والیتي بودیجې جوړولو نوې پالیسي  افغان حکومت په هېواد کې سمونونو او په غوره ډول د پالن او بودیجې جوړولو 
چې  ده  تمه  زیاتوي.  هیلې  چې  دي،  پرمختګونه  نوي   )SNGP( پالیسي  نامه  په  حکومتولۍ  ییزې  سیمه  د  شوې  نیول  کې  پام  په  او 
او  دندو  اداري  د  ادارو  مختلفو  د  چې  شته  هم  تمه  دا  او  شي  هواره  الره  ته  ګډون  بشپړ  ادارو  ییزو  سیمه  د  الرې  له  سمونونو  دغو  د 

راشي.  السته  وضاحت  اړه  په  فعالیتونو 

شي  برابر  فرصتونه  بحثونو  نورو  ال  د  کچه  ییزه  سیمه  په  به  الرې  له  پروګرامونو  څېر  په   Govern4Afg د  چې  لرم  هیله  زه  کې،  پای  په 
په  سره  اجنډا  سمونونو  د  کې  حکومت  افغان  په  غور  مسایلو  اړوندو  پر  جوړولو  بودیجې  او  پالن  حکومتولۍ،  د  چې  دی  باور  ځکه 

شي.  کولی  مرسته  ټینګه 

نادري نادر 
سالکار ستر  ولسمشر  د 

او چارې  استراتېژیکې  او  عامه 
سفیر ازادۍ  بیان  د 

۱۳۹۵ زمری 
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د  کې  سکټور  حکومتولۍ  د  افغانستان  د  توګه  په  مرجع  یوې  د  بحثونو  د   ،)Govern4Afg( ټولنه  حکومتولۍ  د  افغانستان  د 
قانون  د  حکومتولي،  ښه  لپاره  ثبات  او  پراختیا  د  افغانستان  د  کوي.  مالتړ  بهیر  د  کولو  پلي  د  دوی  د  او  سمونونو  اړوند  پالیسۍ 
باید  سره  فساد  اداري  له  کړي،  پیدا  باور  ادارو  حکومتي  پر  باید  ولس  افغان  دي.  مهم  خورا  روڼوالی  او  ورکونه  ځواب  حاکمیت، 
سمونونه  دغه   – شي  ولیکل  کاغذ  پر  سمونونه  چې  ده  نه  کافي  دا  کړي.  ښه  ژوند  ورځنی  خلکو  د  باید  سمونونه  او  وشي  مبارزه  اغېزمنه 

شي. پلي  کې  ښارونو  او  کلیو  په  افغانستان  د  باید 

په  پالیسۍ  د  کې  ډګر  په  حکومتولۍ  ښې  د  راوستونکو(ترمنځ  بدلون  )د  جرمنانو  او  افغانانو  د  چې  ده  دا  موخه  برخې  دغې  د  بحث  د 
او  او د پالیسیو جوړونکي د حکومتولۍ په سکتور کې د لوړې کچې بحثونو  اړه د بحثونو مالتړ وشي. د دواړو هېوادونو څېړونکي 
اړتیا  ته  پلټلو  حقیقتونو  د  اترې  خبرې  اړه  په  پالیسیو  د  نو،  ځکه  کوي.  وړاندې  مالومات  والړ  شواهدو  پر  لپاره  مالتړ  د  مشورو  سال 
کولو  پلي  د  ستراتېژۍ  هېواد  د  پروګرام   2۰۱7-2۰۱4 همکارۍ  پراختیا  د  افغان-جرمن  د   BMZ د  برخه  دغه  بحث  د  کې،  پای  په  لري. 

لوبوي.  رول  وسیلې  یوې  د  لپاره 

شپږ  لپاره  بحث  ژور  د  بنسټ  پر  لومړیتوبونو  د  جرمني  او  افغانستان  د  وروسته،  ورکشاپ  بریالي  لومړني  له  کې  پیل  په  کال   2۰۱۵ د 
ټولنه  مدني  حکومتولي،  ییزه  سیمه  مدیریت،  کانونو  د  جوړول،  بودیجه  ژمنه  ته  جنډر  جوړول،  بودیجه  او  پالن  )والیتي  ګانې  موضوع 
سره  مهارتونه  خپل  ډلو  څېړنې  د  هېوادونو  دواړو  د  کې،  اوږدو  په  کال  2۰۱۵م  د  شوې.  وټاکل  سمون(  کارونو  د  ادارو  حکومتي  د  او 
شریک کړل او د بحث ګڼو پرانیستو غونډو او د سال مشورې د نورو طریقو له الرې یې د کارپوهانو تر منځ بحثونو ته الره هواره کړه، 

کړې.  خپرې  وې  شاملې  کې  په  سپارښتنې  اړوندې  چې  لیکنې  یې  لپاره  بحثونو  اړوند  پالیسۍ  د  او 

پام  مرستندویانو  د  به  ته  سکتور  دغه  او  کړي  هواره  الره  ته  بحثونو  نورو  کې  افغانستان  په  به  خپرونې  دغه  چې  څرګندوي  هیله   BMZ
کړي.  ورزیات 

کی لیکنې  دغې  په 

عامه  د  شوه،  وړاندې  ته  خلکو  کې  میاشت  جوالی  کال  2۰۱6م  د  چې  خپرونه،  دغه  اړه  په  بودیجې  او  پالن  والیتي  د  کې  افغانستان  په 
عامه  د  کبله،  له  نشتوالي  د  چوکاټ  حکومتولۍ  ییزې  سیمه  څرګندې  یوې  د  ارزوي.  ادارې  اړوندې  او  بهیرونه  مدیریت  چارو  مالي 
چې  کولی  شي  نه  تګالره  دغه  و.  راغونډ  کولو  پیاوړي  پر  حکومت  مرکزي  د  پام  سمونونو  لومړنیو  د  کې  برخه  په  مدیریت  د  چارو  مالي 

کړي.  تمویل  او  نښه  په  ډول  اغېزناکه  په  لومړیتوبونه  ځایي  لپاره  زیاتولو  ګډون  او  لوړولو  وړتیا  د  کچه  محلي  په 

له  فعالیتونه  حکومت  د  او  شوی  تشریح  ډول  واضح  په  چوکاټ  ییز  سیمه  کې  په  چې  نیولې  کې  نظر  په  تګالره  مهاله  اوږد  یوه  څېړونکو 
پیاوړي  له  معیارونو  د  ورکونې  ځواب  د  او  لوړولو  وړتیا  هراړخېزې  له  باید  وېش  بیا  مهارتونو  د  دي.  شوي  لېږدول  ته  والیتونو  مرکزه 

له خوا په نښه شوې مهمې سپارښتنې په دې ډول دي: کولو سره یوځای په پام کې ونیول شي. د څېړنې د ډلې 

وېش،	  او  پېژندنه  څرګنده  واک  او  مسولیتونو  د  منځ  تر  ریاستونو  او  وزارتونو  د  کې  والیتو  او  کابل  په 

تطبیق،	  تدریجي  سمونونو  د  لپاره  مالتړ  د  بهیر  کولو  غیرمرکزي  عمودي  بودیجې  د  ډول  پړاویز  په 

کول،	  پیاوړي  میکانیزمونو  ورکونې  ځواب  ییزې  سیمه  د 

د والیتي پالن او بودیجې جوړولو په اړه د Govern4Afg د څېړنې او بحثونو په بهیر کې، د نویو پالیسیو ارزونه، مرکې او د لوړې 
جوړولو  بودیجې  او  پالن  والیتي  د  کوي،  پیاوړې  ال  څېړنه  او  بحثونه  چې  لیکنه  دغه   Govern4Afg د  شول.  ترسره  بحثونه  سطحې 
مخې  له   )RCD( پروګرام  لوړولو  وړتیا  د  کچه  ییزه  سیمه  په  ادارې  همکارې  د  جرمني  د  لیکنه  دغه  کوي.  وړاندې  ګامونه  عملي  لپاره 
جوړ او په دغه پروګرام کې نغښتی دی، ځکه دRCD موخه دا ده چې د افغانستان په شپږو شمالي والیتونو کې د والیتو او ولسوالیو 

ادارو وړتیا لوړه کړي. 
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دا به نه یوازې د Govern4Afg په تړاو بلکې د افغانستان حکومتي ادارو، مرستندویه ټولنو او علمي ادارو کې هم د ال نورو بحثونو 
به   Govern4Afg کړي.  هواره  الره  ته  سمونونو  پالیسۍ  د  او  بحثونو  کچو  مختلفو  په  به  خپرونه  پراخه  لیکنې  دغې  د  کېږدي.  بنسټ 

بیا پیل کړي. نویو په ګوته شویو موضوع ګانو سره بحثونه  له  په اوږدو کې  2۰۱6م کال  د 

کرېمر کالس 
مشر همکارۍ  پراختیا  د 

سفارت جمهوریت  فدرالي  د  جرمني  د 
بل کا

۱۳۹۵ زمری 



واحد ارزونې  او  څيړنې  د  افغانستان  2017د 

ك کول مرکزی  غیر  بهیر  جوړولو  بودیجی  او  پالن  د  کی  افغانستان  په  کول:  نږدې  ته  خلکو  حکومت 

منندویي

مرسته  الس  پراخ  په  یې  لپاره  بریالیتوب  د  پروژې  دغې  د  چې  کوي  مننه   GIZ او  ادارې  له  ارزونې  او  څېړنې  افغانستان  د  لیکواالن 
په  بهیرونو  شته  د  جوړولو  بودیجې  او  پالن  د  کې  هېواد  په  چې  درلود  سخاوت  هم  شوې،  ورسره  مرکې  چې  هغه  کې  افغانستان  کړې. 
سرچینې  لومړنۍ  وړ  اړتیا  د  لپاره  څېړنې  دغې  د  مهربانۍ  ډېرې  په  مرستندویانو  او  ادارو  حکومتي  کړل.  شریک  نظرونه  خپل  یې  اړه 
شریکې کړې. د کابل بحث ګډون کونکو )د 2۰۱۵م کال اکتوبر( د دغې خپرونې لومړنۍ بڼه وارزوله او نظرونه یې پرې ورکړل. لیکواالن 
Govern4Afg له سیاسي سالکار پروفیسور مایکل ډکسنر او د دغې خپرونې له نا پېژانده کتونکو نه هم مننه کوي چې د خپرونې  د 

ورکړل.  نظرونه  رغنده  یې  بڼې  لومړۍ  پر 

د  یادوو:  نومونه  کسانو  محدودو  څو  د  څخه  دوی  له  ده.  لوبولې  ونډه  خپله  یې  کې  پروژه  دغه  په  چې  کوي  مننه  هغو  ټولو  له  لیکواالن 
چارو  تخنیکي  د  وزارت  اقتصاد  د  نادر،  یما  وزیر  مرستیال  څانګې  تخنیکې  او  پالیسۍ  د  ادارې  خپلواکې  د  حکومتولۍ  ییزې  سیمه 
پراختیا  او  بیارغونې  کلیوالې  د  او  مشر  عمومي  ادارې  ملي  د  مدیریت  ناورین  د  افغانستان  د  رحیمي،  اسماعیل  وزیر  مرستیال 
د  حکومتولۍ  ییزې  سیمه  د  عبدالمنصور،  مشر  ادارې  جوړولو  بودیجو  والیتي  د  وزارت  مالیې  د  برمک،  ویس  وزیر،  پخوانی 
عمومي  چارو  ښاروالۍ  د  ادارې  خپلواکه  د  حکومتولۍ  ییزې  سیمه  د  ناصري،  عبدالمقتدر  مشر  پالن  او  پالیسیو  د  ادارې  خپلواکه 
دغه  په  ټولو  دوی   – شارق  فریدون  مدیر  پروژې   Govern4Afg د  ادارې  ارزونې  او  څېړنې  د  افغانستان  د  پوپل،  عبدالباقي  مشر 
نو  ځکه  شي،  وګڼل  النجمن  خوا  له  لوستونکو  ځینو  د  ښایي  محتویات  ځینې  خپرونې  دغې  د  چې  دا  دی.  لوبولی  رول  مهم  کې  څېړنه 

دی. مسولیت  لیکواالنو  د  یوازې  محتویات  څېړنې  دغې  د  یادوي.  نه  به  نومونه  کسانو  ښکېلو  د  چې  وکړه  پرېکړه  لیکواالنو 

بېژن اهلل  نعمت 
ایمیل فرحت 

خیل نایب  هارون 
۱۳۹۵ زمری 
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د لغتونو ټولګه

کېږي رابلل  لپاره  حل  د  ستونزو  ځایي  د  چې  شورا  مشرانو  د  ګه    جر

په والیتونو کې د مالیې وزارت مالي اداره فیت    مستو

کېږي وضع  ښاریانو  پر  لپاره  خدمتونو  ښاري  د  خوا  له  ښاروالیو  د  چې  مالیه  هغه  مالیه   صفایي 

تر ډېره یې اشاره ځایي شورا ته ده عربي لغت چې د سال مشورې معنا ورکوي،  شورا   

والیت والیت   
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1 کول مرکزی  غیر  بهیر  جوړولو  بودیجی  او  پالن  د  کی  افغانستان  په  کول:  نږدې  ته  خلکو  حکومت 

اجرایوي لنډیز

جوړولو  بودیجې  او  پالن  د  نظام  سیاسي  نوي  کې  افغانستان  په  وروسته  نسکورېدو  له  رژیم  د  طالبانو  د  کې  وروستیو  په  کال  2۰۰۱م  د 
په ګډون د حکومتولۍ د یو شمېر فعالیتونو سمون ته الره هواره کړه. خو په پیل کې د دغه بهیر پام د مرکزي حکومت پر پیاوړي کولو 
او پر دې راغونډ و چې د پالن او عامه مالي چارو مدیریت بهیرونه باید د مرکزي حکومت له خوا کنټرول شي. د حکومتي ادارو پاشل 
او  غځولو  واک  د  حکومت  مرکزي  د  چې  وي  هڅولی  نور  ال  حکومت  ښایي  اړیکو  اداري  کمزورو  منځ  تر  والیتونو  او  کابل  د  او  کېدو 
تګالرې  ډول  دغه  خو  کړي.  مرکزي  ډېر  اندازې  له  بهیرونه  حکومتولۍ  د  پخاطر  کمولو  قدرت  د  چارواکو  یا  لوبغاړو  ځایي  پیاوړو  د 
د  او  لوړولو،  وړتیا  ځایي  د  تمویلولو،  او  کولو  ګوته  په  لومړیتوبونو  ځایي  د  ډول  اغېزناکه  په  تګالرې  دې  درلودې.  هم  پایلې  ناوړې 
پالن او بودیجې جوړولو بهیرونو کې د ځایي چارواکو د ګډون مخه نیولې ده. واقعا، په افغانستان کې د مرکزي او سیمه ییز کنټرول 
کې  هېوادونو(  لرونکو  تاریخ  ورته  ته  )افغانستان  قرینو  نازکو  نورو  په  چې  دی  حالت  داسې  یو  او  ده،  ننګونه  یوه  ساتل  انډول  منځ  تر 

هم لیدل شوی دی.

راوړنو  السته  مهمو  د  کې  برخه  په  جوړولو  بودیجې  د  ډول  ځانګړې  په  او  کې  ډګر  په  مدیریت  د  چارو  مالي  عامه  د  ډول  عمومي  په 
پر  وېشلو  د  سرچینو  د  او  کولو  ګوته  په  لومړیتونو  د  کبله،  له  نشتوالي  د  چوکاټ  حکومتولۍ  ییزې  سیمه  واضحه  یوه  د  سربېره، 
پاشلۍ  کنټرول،  ډېر  اندازې  له  خوا  له  حکومت  مرکزي  د  ډول،  مشخص  په  دي.  موجود  حالتونه  نامالوم  او  ناڅرګند  شمېر  یو  وړاندې 
)اقتصادي،  لېږد  اړخیزه  درې  د  ننګونې  دغه  چې  دي،  ننګونې  عمده  کمی  ورکونې  ځواب  د  او  وړتیا  محدوده  مسولیتونه،  اداري 
کمې  ډول  چټک  په  مرستې  بهرنۍ  چې  راهیسې  کال  2۰۱4م  له  ډول  ځانګړې  په  دي،  کړې  سختې  ال  اغېز  اقتصادي  امنیتي(  او  سیاسي 
شوې او د حکومتي ادارو سمون ته هم پام کم شوی دی. د دغه لېږد د منفي اغېزو کمولو او د حکومت د محدودو سرچینو په اغېزناکه 
د  ته  اړتیاو  مهمو  او  غوښتنو  خلکو  ځایي  د  چې  شي  راوړل  سمونونه  کې  سیستم  جوړولو  بودیجې  او  پالن  د  باید  پخاطر  وېشولو  ډول 

ته نږدې شي.  له الرې حکومت خلکو  او توجه  پام 

د افغان حکومت د پالن او بودیجې جوړولو بهیرونه، د ښاروالیو په استثنا چې محدود واک لري، خورا مرکزي دي. حکومتي ادارې 
سرچینو  د  یې  کبله  له  چې  کېږي  اخیستل  کار  ډول  کمزوري  ډېر  په  دوی  له  خو  لري  شتون  کچه  په  ولسوالیو  د  او  والیتي  مرکزي،  په 
له  ادارو  حکومتي  اوغیر  مرستندویه  د  پروژې  ډول  عمومي  په  کېږي.  ستونزمن  ال  بهیر  کولو  وړاندې  خدمتونو  د  او  وېش  اغېزناکه 
په  پروژې  هم  څه  که  یې،  کبله  له  چې  غورځوي،  پامه  له  بهیرونه  او  سیستمونه  حکومتي  یې  ډېر  خو  تمویلېږي  الرو  نورو  یا  بودیجو 
کچه  لوړه  په  او  مرستې  بهیر  بودیجې  له  اغېزمنېږي.  ډول  ناوړه  په  موثریت  او  دوام  ادارو  او  پروژو  دغو  د  خو  تطبیقېږي  ډول  چټک 

لري.  پایلې  ناوړه  لپاره  ورکونې  ځواب  ادارو  د  او  څار  او  تطبیق  پروګرامونو  د  کولو،  وړاندې  خدمتونو  د  کنټرول  مرکزي 

2۰۰4م کال کې د افغانستان د اساسي قانون له تصویبېدو وروسته، مختلفو لوبغاړو د اساسي قانون  2۰۰۱م کال کې د بن تړون او په  په 
نه دی  تر اوسه کوم مهم پرمختګ  تړاو  اړه بحثونه کړي، که څه هم په دې  پر بنسټ د حکومت د ځینو فعالیتونو د غیر مرکزي کېدو په 
شوی. خو، په دې وروستیو کې د ملي یووالي حکومت له جوړېدو او د لېږد اغېزو داسې حالت رامنځته کړی چې دغو مسایلو ته باید 
چې  ژمنه  غني  اشرف  ولسمشر  د  شي.  مرکزي  غیر  بهیرونه  جوړولو  بودیجې  او  پالن  د  باید  څنګ،  تر  مسایلو  نورو  د  او  وشي  کتنه  بیا 
ته  ادارو  والیتي  حکومت  د  باید  واکونه  ځینې  چې  کوي  اشاره  ته  اړتیا  دې  ورکوي،  ته  والیتو  به  سلنه   4۰ بودیجې  د  حکومت  مرکزي  د 
بودیجې  او  پالن  د  شي.  کړای  مصرف  او  پالن  بودیجه  خپله  ډول  اغېزناکه  په  چې  شي  پیاوړې  باید  ادارې  ییزې  سیمه  او  شي  وسپارل 
لېواله  ډېر  خورا  د  ورکولو  واک  بشپړ  د  ته  ادارو  ییزو  سیمه  دا،  هم  څه  که  ښکاري،  کار  ننګونکی  کول  غیرمرکزي  بهیرونو  د  جوړولو 
او توندې تګالرې په پرتله ډېره واقعي او حقیقي تګالره ده. ځکه نو یوې اوږدمهالې تګالرې ته اړتیا ده چې په کې سیمه ییز چوکاټ 
او  شي،  پلی  پروګرام  اړخیز  هر  یو  لوړولو  وړتیا  د  شي،  ولېږدول  ته  والیتو  مرکزه  له  فعالیتونه  حکومتي  شي،  تشریح  ډول  واضحه  په 

شي. پیاوړی  بهیر  ورکونې  ځواب  د 

د دغه ډول ستونزو د حل په موخه، د والیتي بودیجې جوړولو پالیسي )PBP( او د سیمه ییزې حکومتولۍ راتلونکې پالیسي د پالن  
نه  څرګند  ډول  ښه  په  مسولیتونه  ادارو  حکومتي  د  کې   PBP په  خو  کوي.  ټینګار  کولو  غیرمرکزي  پر  بهیرونو  د  جوړولو  بودیجې  او 
او پر نورو داسې پالیسیو او قوانینو والړ دی چې د مختلفو وزارتونو  نه دی  او د پلي کولو پالن هم واضحه  او د پالیسۍ مسیر  دي، 

ولري. ستونزې  ورته  ښایي  هم  پالیسي  راتلونکې  حکومتولۍ  ییزې  سیمه  د  چې  ښیي  ارزونې  لومړنۍ  شي.  جوړ  باید  خوا  له  ادارو  او 
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د خدمتونو په ښه ډول وړاندې کولو لپاره، افغانستان باید د پالن او بودیجې جوړولو بهیرونه غیرمرکزي کړي. دا چې په دغو بهیرونو 
کې د اجرایوي او تقنیني څانګو په ګډون ګڼې بېال بېلې غاړې ښکېلې دي او دغه راز د حکومت محدودې وړتیا ته په کتو، په پړاویز 
او عمودي ډول د بودیجې د غیرمرکزي کولو بهیر مالتړ لپاره باید سمونونه په تدریجي ډول پلې شي، او که د ځواب ورکونې مناسب 
حکومت  سره،  دې  له  شي.  وګڼل  غوراوی  اوږدمهاله  یوه  یوازې  باید  کول  غیرمرکزي  بودیجې  د  ډول  افقي  په  نو  ولري  شتون  میکانیزم 
باید کابل او والیتو کې د وزارتونو او ریاستونو مختلفې دندې او دغه راز د پالن او بودیجې لپاره د همغږۍ میکانیزم په واضح ډول 
باید  لپاره  مخنیوي  کېدو  ضایع  د  سرچینو  او  فساد  اداري  د  کړي.  لوړه  هم  وړتیا   )PLDs( ادارو  والیتي  د  باید  حکومت  کړي.  تشریح 
لپاره  پراختیا  او  کولو  وړاندې  خدمتونو  د  جوړول  بودیجه  او  پالن  اغېزناکه  شي.  پیاوړي  میکانیزمونه  ورکونې  ځواب  ییزې  سیمه  د 

وټاکي. برخلیک  مشروعیت  د  حکومت  د  او  راتلونکي  د  افغانستان  د  چې  لري  وړتیا  دا  بهیرونه  دغه  ځکه  دي،  اړین 



نه ند 2017پېژ
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پېژندنه. ۱

لري.  واکونه  محدود  هم  هغوی  چې  پرته  ښاروالیو  له  لري،  بڼه  مرکزي  خورا  بهیرونه  جوړولو  بودیجې  او  پالن  د  حکومت  افغان  د 
له  چې  کېږي،  اخیستل  کار  ډول  کمزوري  ډېر  په  یې  وړتیا  له  خو  لري  شتون  کچه  په  ولسوالیو  د  او  والیتي  مرکزي،  په  ادارې  حکومتي 
او  مرستندویه  د  پروژې  ډول  عمومي  په  دی.  شوی  ستونزمن  خورا  کار  کولو  وړاندې  خدمتونو  د  او  وېش  اغېزناکه  سرچینو  د  یې  امله 
غیر حکومتي ادارو )NGOs( پر بودیجو یا له نورو الرو پلې کېږي خو تر ډېره په کې حکومتي سیستمونه او بهیرونه له پامه غورځول 
لپاره د حکومت وړتیا هم  له الرې د پالیسیو جوړولو  له کبله یې د پروژو او پروګرامونو دوام اغېزمنېږي او د ملي بودیجې  کېږي چې 
پخاطر  کنترولولو  تاثیر  کمېدو  د  ودې  اقتصادي  او  مرستو  بهرنیو  د  او  اغېزو  اقتصادي  ناوړه  د  لېږد  د  ته  حکومت  افغان  محدودېږي. 
د  او  وېش  اغېزناکه  د  سرچینو  محدودو  د  تړاو،  دې  په  دی.  مهم  لپاره  کولو  پوره  اړتیاوو  د  خلکو  ځایي  د  وېش  اغېزناکه  سرچینو  د 

دی.  شوی  ګڼل  مهم  هم  ګډون  خلکو  د  او  جوړول  بودیجې  او  پالن  د  لپاره  مالومولو  لومړیتوبونو  د  مرستو 

ییزې  سیمه  د  کړي.  پیاوړی  بهیر  جوړولو  بودیجې  او  پالن  د  کچه  ییزه  سیمه  په  چې  ده  دا  موخه  څرګنده  حکومت  د  یووالي  ملي  د 
اشرف  ولسمشر  چې  څنګه  لکه  دي.  نامالوم  او  ناڅرګند  مسایل  ګڼ  چې  ده  دا  پایله  یوه  نشتوالي  د  چوکاټ  واضحه  یوه  د  حکومتولۍ 
پام  په  غني  ولسمشر  نو  کړي۱.ځکه  مصرف  برخه  سلنه   4۰ بودیجې  ملي  د  چې  وي  سخته  ډېره  به  لپاره  چارواکو  والیتي  د  ویلي،  غني 
چې  شي،  ورکړل  ته  ادارو  ییزو  سیمه  توګه  مخامخ  په  به  سلنه   4۰ بودیجې  ملي  د  کړو.  بدله  څېره  حکومت  ملي  د  به  )...موږ  چې  لري  کې 
ته  لپاره یوې اوږدمهالې تګالرې  بهیر بدلون ومومي(2. د دغې موخې السته راوړلو  لېږد ]اوسني[ حلقوي سیستم  د  به د پیسو  ورسره 
هراړخیز  یو  لوړولو  وړتیا  د  شي،  ولېږدول  ته  والیتو  مرکزه  له  فعالیتونه  حکومت  د  ولري،  چوکاټ  ییز  سیمه  واضحه  یو  چې  ده  اړتیا 

پروګرام پلی شي، او د ادارو د ځواب ورکونې بهیر پیاوړی شي. 

دا څېړنه د افغانستان د حکومتولۍ ټولنې )Govern4Afg( په نامه د دوه کلنې پروژې برخه ده چې په افغانستان کې د حکومتولۍ 
د  ده.  شوې  پیل  خوا  له  ملګرو  جرمن  او  افغان  د  لپاره  کولو  رامنځته  مرجع  یوې  بحثونو  د  کچه  په  پالیسۍ  د  باندې  مسایلو  اړوند 
یا  مهارتونه  او  سرچینې  لپاره  پرېکړو  غوره  د  سره  پام  په  ته  اړتیاوو  شته  کې  ډګر  په  حکومتولۍ  د  چې  ده  دا  موخه  پراخه  پروژې  دغې 
مرسته  ولري  سمون  سره  اړتیاوو  او  حاالتو  له  افغانستان  د  چې  کې  کولو  پلي  او  جوړولو  په  پالیسیو  مهمو  د  او  کړي،  برابر  مالومات 
وکړي. ځکه نو د والیتي پالن او بودیجې جوړولو په اړه دغه لیکنه د پالن او بودیجې جوړولو د شته میکانیزمونو د ارزولو او د پالن 
او په ځانګړې  له الرې، په عمومي ډول ښې حکومتولۍ سره  لپاره د مهمو ګامونو د سپارښتنې  بهیر د ښه والي  د  او بودیجې جوړولو 

Govern4Afg د پروژې د اهدافو په السته راوړلو کې خپل رول لوبوي. ډول د خدمتونو وړاندې کولو سره د مرستې په موخه، د 

پالن  د  او  فعالیتونو  حکومتي  د  نظام  سیاسي  نوي  شوي  رامنځته  وروسته  نسکورېدو  له  رژیم  طالبانو  د  کې  وروستیو  په  کال  2۰۰۱م  د 
د  چارو  مالي  عامه  د  او  پالن  د  پام  بهیر  دغه  د  کې  پیل  په  کړه۳.  هواره  الره  ته  راوستلو  سمونونو  د  کې  بهیرونو  جوړولو  بودیجې  او 
ښایي  اړیکو  اداري  کمزورو  ترمنځ  والیاتو  او  کابل  د  او  کېدو  پاشل  ادارو  حکومتي  د  و.  راغونډ  کولو  مرکزي  پر  بهیرونو  د  مدیریت 
کې  والیاتو  په  چې  وغځوي  واک  حکومت  مرکزي  د  او  کړي  مرکزي  زیات  اندازې  له  بهیرونه  حکومتولۍ  د  چې  وي  هڅولی  حکومت 
ځایي  د  ډول  اغېزناکه  په  تګالرې  دې  ډول،  په  مثال  د  لرل.  هم  عواقب  ناوړه  تګالرې  دغې  خو  شي.  کنټرول  قدرت  اشخاصو  پیاوړو  د 
د  ګډون  خلکو  ځایي  د  کې  بهیرونو  په  بودیجې  او  پالن  د  او  لوړولو،  وړتیا  د  کچه  ځایي  په  تمویلولو،  او  پېژندلو  د  لومړیتوبونو 

ده.  کړې  کمزورې  وړتیا  زیاتولو 

ښکېلو  وروسته،  تصویبېدو  له  قانون  اساسي  د  افغانستان  د  کې  کال  2۰۰4م  په  او  تړون  له  بن  د  کې  کال   2۰۰۱ په  دې،  له  سره  خو 
ملي  د  افغانستان  د  بڼو،  مختلفو  په  دي.  کړي  بحثونه  اړه  په  جوړولو  بودیجې  او  پالن  والیتي  د  او  حکومتولۍ  ییزې  سیمه  د  غاړو 
او   ،)2۰۰2( ستراتېژي  انتقالي  پراختیا  مالي  د  افغانستان  د   ،)2۰۰4( کول  خوندي  راتلونکی  افغانستان  د   ،)2۰۰2( چوکاټ  پراختیا 
د  او  هڅوي  ته  لوبولو  رول  او  ګډون  خلک  کې  بهیر  په  پراختیا  د  ټول   )2۰۱۳-2۰۰۹  ،ANDS( ستراتېژي  پراختیا  ملي  د  افغانستان  د 

اړتیاوې پوره کړي. ته الره هواروي چې ځایي  داسې یوې بودیجې جوړولو 

۱۱مه. 2۰۱4 کال جون میاشت  ۵۰ عمده ژمنې(، د پژواک خبرونه، د  ۱  احمد قریشي، )د هر یو عبداهلل او غني 

دویمه.  میاشت  اکتوبر  د  کال   2۰۱4 د  سیاستوال،  غني(،  اشرف  )مرکه:  کومار،  2 سنجی 

درسونه(   افغانستان  د  کول:  غوره  بهیر  روڼوالي  بودیجې  د  هېوادونو  کمزورو  )د  بېژن،  ۳ نعمت 
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)NSP( پیل کړ چې د ځایي پروژو په جوړولو، پلي کولو او څار کې یې د ځایي ټولنو  د دې تر څنګ، حکومت د ملي یووالي پروګرام 
د ګډون د زیاتولو په برخه کې ډېرې السته راوړنې لرلې دي4.

سره  نیولو  کې  نظر  په  قانون  اساسي  افغانستان  د  پخاطر  کولو  پوره  هیلو  او  اړتیاوو  د  خلکو  ځایي  د  حکومت  راهیسې،  کال  2۰۰6م  له 
2۰۰6م کال کې د والیتي  لپاره ګڼ پروګرامونه پیل کړي دي. د مالیې وزارت په  بهیرونو د غیرمرکزي کولو  او بودیجې جوړولو  د پالن 
والیتو  ډول  ځانګړې  په  مهال  پر  جوړولو  سند   ANDS د  حکومت  افغان  ترڅنګ،  دې  د  کړه.  پیل  پروژه  ازمیښتي  یو  جوړولو  بودیجې 
۳4 والیتي پالنونه )PDPs( جوړ کړل. خو، د دغو  کې له ګڼو ښکېلو غاړو مشورې واخیستې. د دغه بهیر له الرې، حکومت د پراختیا 
هڅو سربېره، د بریالیتوب کچه ټیټه ده، او حکومت ال هم د خپلې محدودې وړتیا او د مشرتابه په کچه د اجماع د کموالي له کبله دغه 
ډول هڅو ته اداري بڼه نه ده ورکړې. ځکه نو د افغانستان د پالن او بودیجې جوړولو بهیرونه خورا مرکزي، اداري دندې تتې، د سیمه 

ییزو ادارو وړتیا محدوده، او د اداري ځواب ورکونې بهیر کمزوری دی.

په داسې حال کې چې د افغانستان اساسي قانون د عایداتو ټولولو، پالن او بودیجې جوړولو کې ښاروالیو ته یو څه واک ورکوي خو 
لکه  لري،  نه  چوکاټ  تقنینی  منظم  یو  سیستم  ښاروالۍ  د  دي۵.  مخامخ  سره  ستونزو  شمېر  یو  له  څېر  په  ادارو  حکومتي  نورو  د  هم  دوی 
متکي  حکومت  مرکزي  پر  لپاره  منظورۍ  د  کارکونکو  او  کچو  مالیې  بودیجې،  خپلې  د  هم  ښاروالۍ  څېر،  په  ادارو  حکومتي  نورو  د 
ښاروالۍ  دي.  مخامخې  هم  سره  ستونزې  له  ورکونې  ځواب  د  کبله  له  نشتوالي  د  چارواکو  شویو  ټاکل  د  ښاروالۍ  څنګ،  تر  دې  د  وي. 
د  ښاروالۍ  د  کېږي.  وړاندې  خوا  له  ریاستونو  اړوندو  او  وزارتونو  د  خدمتونه  عمده  ځکه  کوي  وړاندې  خدمتونه  محدوده  یوازې 
السته  او  شویو  اټکل  د  او  لګښته  کم  له  بودیجې  د  چې  څرنګه  لکه  لري  نیمګړتیاوې  ډېرې  هم  بهیر  مصرفولو  او  جوړولو  بودیجې 
وشي،  یادونه  یې  به  وروسته  چې  کبله،  له  الملونو  ګڼو  د  ښاروالۍ  او  دی،  کمزوری  ګډون  ده.  څرګنده  توپیره  له  منځ  تر  عایداتو  راغلو 

لري. لېوالتیا  محدوده  ته  ورکونې  ځواب  او  ټولولو  عایداتو  د 

د پالن او بودیجې جوړولو اوسني بهیرونه او د حکومت شته جوړښت افغانستان له یوه متناقض حالت سره مخامخ کړی دی. په داسې 
شتون  ادارې  حکومتي  کې  ولسوالۍ(  موقتي   ۱2 او  ولسوالۍ  رسمي   ۳64( ولسوالیو   ۳76 او  والیتونو،   ۳4 کابل،  په  چې  کې  حال 
لري، له والیتي او ولسوالیو په کچه ادارو څخه مالومات او نظرونه نه غوښتل کېږي او یا هم له پامه غورځول کېږي. د اکثرو ګومارنو 
او  څار،  بهیر  کولو  پلي  د  کولو،  وړاندې  خدمتونو  د  کار  دغه  کېږي.  کې  کابل  په  پرېکړې  وېش  سرچینو  د  او  پالن  ګډون،  په  پېر  او 
جوړوي  پالن  استازیتوب  په   PLDs د  ریاستونه  او  وزارتونه  کې  کابل  دي.  لرلي  عواقب  ناوړه  ته  بهیر  ورکونې  ځواب  د  ته  خلکو 
والیتو،  په  خو  وکړي  مرسته  کې  کولو  پلي  او  ډیزاین  په  پروژو  ملي  ځینو  د  ښایي  میکانیزم  ډول  دغه  هم  څه  که  وېشي.  سرچینې  او 

نه پورته کوي.  په پوره ډول ګټه  له وړتیاو  ادارو  او ځایي ټولنو کې دغه ډول تګالره د حکومتي  ولسوالیو 

له نورو هېوادو شواهد ښیي چې د سیمه ییزو سمونونو اړوند ستونزې پېچلې دي. ځکه نو د پالن او بودیجې جوړولو بهیرونو د غوره 
جوړولو  بودیجې  او  پالن  د  باید  افغانستان  شي.  پلې  ډول  تدریجي  او  احتیاط  په  سمونونه  پالیسۍ  د  او  تقنیني  باید  پخاطر  والي 
سمونونه  کبله  له  وړتیا  محدودې  د  حکومت  د  او  ښکېلېدو  د  څانګو  تقنیني  او  اجرایوي  د  لکه  غاړو  ګڼو  د  کړي.  مرکزي  غیر  بهیرونه 
باید  کول  غیرمرکزي  افقي  بودیجې  د  وشي،  مالتړ  غیرمرکزیت  عمودي  بودیجې  د  ډول  پړاویز  په  چې  شي  پلي  ډول  تدریجي  په  باید 
ولري.  شتون  میکانیزمونه  منظم  ورکونې  ځواب  د  چې  شرط  دې  په  شي،  ونیول  کې  پام  په  توګه  په  غوراوي  اوږدمهال  یو  د  یوازې 
حکومت باید په کابل او والیتو کې د وزارتونو او ریاستونو دندې په واضح ډول تشریح کړي او د پالن او بودیجې جوړولو د همغږۍ 
ادارو  ییزو  سیمه  د  باید  لپاره  مخنیوي  د  کېدو  ضایع  د  سرچینو  او  فساد  اداري  د  کړي.  لوړه  وړتیا  ادارو  والیتي  د  باید  میکانیزمونه 

شي. پیاوړي  میکانیزمونه  ورکونې  ځواب  د 

د  سکرتریت(،   ANDS )کابل:   ))2۰۱۳-2۰۰8(  ۱۳۹۱-۱۳87  ،)ANDS( ستراتېژي  پراختیا  ملي  د  افغانستان  )د  جمهوریت،  اسالمي  افغانستان  د      4
انتقالي  افغانستان  د   ،)2۰۰2 اداره،  همغږۍ  د  مرستو  د  افغانستان  د  )کابل:  بڼه(،  لومړنۍ  لپاره  بحث  )د  چوکاټ  پراختیا  ملي  )د  اداره،  انتقالي  افغانستان 
)د  سټرنډ،  ارنې  او  برکات  سلطان   ،)2۰۰4 حکومت،  افغانستان  د  )کابل:  الره(  ستراتېژیکه  او  راوړنې  السته  کول:  خوندي  راتلونکی  افغانستان  )د  حکومت، 
افغانستان  د  او  وزارت  رغونې  بیا  کلیوالې  د  او  پوهنتون  یارک  د  کابل:  او  )یارک  افغانستان  رپوټ(،  ارزونې  منځمهالې  پروګرام  یووالي  ملي  د  افغانستان 

.)2۰۰6 پراختیا، 

.)۲۰۰۴ افغانستان حکومت،  د  )کابل:  قانون( ولولۍ،  اساسي  افغانستان  )د  افغانستان اسالمي جمهوریت،  د  لپاره،  دندو  د  ۵    ښاروالیو 
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5 کول مرکزی  غیر  بهیر  جوړولو  بودیجی  او  پالن  د  کی  افغانستان  په  کول:  نږدې  ته  خلکو  حکومت 

د څېړنې مېتود او جوړښت ۱ .۱
 )KIIs( ورکونکو  د مهمو مرکو  افغانستان کې  په  دی.  اخیستل شوی  له معیاري کیفیتي مېتود څخه کار  د څېړنې  دغې لیکنې کې  په 
ناخپرو شویو لیکنو  او  له ګڼو ښکېلو غاړو سره د پالیسۍ اړوند بحثونو او دغه راز د حکومت د شته اسنادو او خپرو شویو  د خبرو، 
غوره  د  بهیرونو  دغو  د  او  ارزوي،  غاړې  ښکېلې  دوی  د  او  بهیرونه  شته  جوړولو  بودیجې  او  پالن  د  لیکنه  دغه  بنسټ،  پر  ارزونې  د 
هڅه  او  نیولې  کې  پام  په  څېړنې  نورې  شوې  کې  ډګر  په  جوړولو  بودیجې  او  پالن  د  لیکنې  دغې  کوي.  وړاندې  سپارښتنې  پخاطر  والي 

کړي. نه  تکرار  موندنې  او  سپارښتنې  شته  چې  کړې  یې 

دغه لیکنه لومړی ځینې هغه درسونه او موندنې څپړي چې په نورو هېوادونو کې د غیرمرکزي کولو، پالن او بودیجې جوړولو په برخو 
دغه  باالخره،  ارزوي.  غاړې  ښکېلې  دوی  د  او  بهیرونه  شته  بودیجې  او  پالن  د  کې  افغانستان  په  بیا  وروسته  دي6.  راغلې  السته  کې 
د  کې  افغانستان  په  پخاطر  کولو  نږدې  د  ته  خلکو  حکومت  او  کوي  ګوته  په  نیمګړتیاوې  بهیرونو  د  جوړولو  بودیجې  او  پالن  د  لیکنه 

کوي.  وړاندې  سپارښتنې  شمېر  یو  لپاره  کولو  پیاوړي  د  بهیرونو  جوړولو  بودیجې  او  پالن  والیتي 

مرکزي  خورا  د  ترکیه  توګه،  په  هېواد  لرونکي  حکومت  مرکزي  یا  واحد  یوه  د  دی.  شوی  اخیستل  کار  قضیو  له  ترکیې  د  کې  برخو  ځینو  په  لیکنې  دغې  د    6
واک  محلي  او  حکومت  ځایي  د  چې  اقتصادونو  پرمختللو  او  کړي  غیرمرکزي  څه  یو  سیستمونه  خپل  کوي  هڅه  چې  افغانستان  لکه  هېوادونو  لرونکو  سیستم 
اوږده مخینه لري )په ځانګړې ډول د ښاروالۍ په سکتور کې( تر منځ واقع ده. دا چې ترکیه هم د ښاروالۍ یو خپلواکه اداره لري او هم یې والیتي سیستم تر ډېره 

نه وي.  به کامل مثال  برخه کې یو مناسب مثال وبولو، که څه هم تل  لپاره یې په دې  افغانستان  د  نو کېدای شي چې  غیرمرکزي دی، 
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د  پخاطر  والي  غوره  خدمتونو  د  کچه  ځایي  په  الرې،  له  ورکولو  د  سرچنیو  بودیجوي  او  مسولیتونو  ډېرو  ال  د  ته  ادارو  ییزو  سیمه 
بودیجې  او  پالن  د  ادارو  ییزو  سیمه  د  کې،  موده  دغه  په  دي.  شوې  پیل  مخکې  لسیزه  یوه  دپاسه  څه  پالیسېو  وروستۍ  افغانستان 
جوړولو د بهیرونو غوره والي هڅو سربېره، شته سیستم ال هم د مرکزي حکومت او سیمه ییزو ادارو تر منځ، چې ډېری عامه خدمتونه 

کړي. رامنځته  دي  نه  اړیکې  مالي  پیاوړې  کېږي،  وړاندې  هلته 

دغه  چې  ده  مهمه  لپاره،  پوهاوي  د  اړه  په  نیمګړتیاوو  د  پالیسیو  جوړلو  بودیجې  او  پالن  والیتي  د  افغانستان  د  او  سیستم  اوسني  د 
سیمه  حکومتولي،  برخه  دا  لیکنې  د  نو  ځکه  ووینو.  کې  چوکاټ  پراخ  په  بهیر  کولو  غیرمرکزي  او  حکومتولۍ  ییزې  سیمه  د  ستونزې 
تر  جوړولو  بودیجې  او  پالن  حکومتولۍ،  د  کچو  ییزو  سیمه  او  ملي  په  چې  کوي  تشریح  بهیر  کولو  غیرمرکزي  او  حکومتولي  ییزه 
د  دریم،  او  کوي.  کتنه  ته  بهیر  کولو  غیرمرکزي  د  کې  هېوادونو  کمزورو  او  راوتلو  جګړې  له  برخه  دا  دوهم،  شي.  وپېژندل  اړیکه  منځ 
کتنه  ته  دې  نیسي،  یې  مخه  که  او  زیاتوي  عایدات  کې  چاپیریال  دېموکراتیک  یوه  په  ایا  چې  الرې،  له  کولو  تشریح  د  بهیر  بودیجوي 

جوړوی.  ورته  خنډ  که  او  کوي  پیاوړې  حکومتولي  سیستم  مدیریت  د  چارو  مالي  عامه  د  چې  کوي 

حکومتولي، سیمه ییزه حکومتولي او د غیرمرکزي کولو بهیر 2 .۱
ټولنیزو  )د  یعنې  حکومتولي  شي7.  تشریح  اصطالح  )حکومتولۍ(  د  لومړی  باید  لپاره  تشریح  د  چوکاټ(  د  حکومتولۍ  ییزې  )سیمه  د 
ګامونو د همغږي کولو اداري الرې چارې چې موخه یې )الف( د الزمو قوانینو پلي کول او )ب( د عامه خدمتونو او ګټو وړاندې کول 
یوسي۹.  مخ  پر  باید  یې  حکومت  چې  ده  دنده  حکومتولۍ  د  کول  وړاندې  ګټو  او  خدمتونو  عامه  د  چې  ده  معنا  دې  په  تشریح  دا  دي(8. 
له ناکامۍ سره مخامخ دي او یا هم د دغو دندو په پرمخ وړلو  دا کیدای شي په دواړو پرمختللو هیوادونو او کمزورو هیوادونو، چې 

کې د ناکامۍ له خطر سره مخامخ دي، په صورت کی وي۱۰.   

حکومتي  ټیټو  کچې  ملي  له  چې  کوي  اشاره  ته  میکانیزم  یوه  داسې  حکومتولي  ییزه  سیمه  لري؟  معنا  څه  حکومتولي  ییزه  سیمه 
لپاره عامه  له ملي حکومت سره اړیکې لري، او د هغوی ښکېلو غاړو ته فرصت ورکوي چې د ځایي اوسېدونکو د ګټې  ادارو ته، چې 
خدمتونه وړاندې کړي. د سیمه ییزو حکومتي ادارو له خوا د عامه ګټو او خدمتونو وړاندې کول په دې معنا دی چې واک له ملي کچې 

یا هم واک غیرمرکزي شي.  د ادارې نورو ټیټو کچو ته ولېږدول شي او 

غیرمرکزي کول ښایي ګن ډولونه ولري. د غیرمرکزي کولو د یوه ډول په مټ د سیمه ییزو حکومتي ادارو او د خدمتونو وړاندې کولو 
پیاوړي  ادارې  ییزې  سیمه  او  لېږدول  واک  د  مرکزه  له  دي.  شامل  کې  لومړیتوبونو  په  پالیسیو  د  هېوادونو  ډېرو  د  کول  پیاوړي  بهیر  د 
کول د غیرمرکزي کولو د بهیر ډولونه دي. خو، د حکومت دننه ډېری سیستمونو کې د واک لېږدولو یوه بڼه لیدل کېږي. الندینی لومړی 

کوي.  واضح  ډولونه  مختلف  کولو  غیرمرکزي  د  بکس 

ولسوالیو  د  او  وضعیت  اوسنی  حکومتولي:  ییزه  سیمه  کې  )افغانستان  کولر،  جان  او  فدا  بصیر  ګوستوني،  کرسټوف  نجات،  اریا  لپاره،  جزیاتو  نورو  ال  د    7
.)2۰۱6 وزارت،  فدرالي  پراختیا  او  همکارۍ  اقتصادي  د  جرمني  د  او  اداره  ارزونې  او  څېړنې  د  افغانستان  )کابل:  وګورئ،  راتلونکې(،  استازیتوب  د  کلیو  او 

حکومتولي(،  کې  سیمو  واک  کمزوري  د  حکومت  )د  حکومتولي(،  کې  سټاټلیچکیټ  بګرنزر  رومېن  )په  کاروو،  تعریف   7۰۰ سونډرفارچنګبریچ  د  موږ  دلته    8
سیمه  کې  )افغانستان  وګورئ.  هم  نور،  او  نجات   .)http://sfb-governance.de/program/glossar/governance.html حکومتولي،  )ګلوسر، 

.۵ حکومتولي(  ییزه 

کېږي.  پورته  نه  لورې  له  حکومت  د  ګامونه  رسمي  ټول  شته،  کې  شمال  نړیوال  په  چې  هغه  لکه  کې  جوړښتونو  مرکزي  او  پیاوړو  ډېرو  په  حکومتولۍ  د  ان    ۹
فعالیتونه  رسمي  ډېری  خو،  اخلي.  مسولیت  کې  کولو  وړاندې  خدمتونو  عامه  د  ادارې  مرستندویه  غیرحکومتي  یا  سکتور  شخصي  لکه  لوبغاړي  غیرحکومتي 
دي.  شوې  ترتیب  او  رسمي  اړیکې  ترمنځ  ادارو  غیرحکومتي  او  سکتور  شخصي  حکومت،  د  تړاو  په  کولو  وړاندې  خدمتونو  عامه  د  او  دي  محدود  ته  حکومت 
منځنۍ  په  کې  هېوادونو  غړو  عمده  په  کبله،  له  رول  د  حکومت  د  کې  برخه  کولو  وړاندې  خدمتونو  عامه  د  وینا،  په  ادارې  پراختیا  او  همکاریو  اقتصادي  د  نن، 

جوړوي سلنه   4۰ شاوخوا  عاید  ناخالص  د  لګښتونه  حکومت  د  کچه 

.)2۰۰7 روټلیج،  )لندن:  رغونه  بیا  هېوادونو  کمزورو  د  حکومتولي:  کې  ټولنو  راوتلو  جګړې  له  برېنکرهوف،  ډېرېک    ۱۰

http://sfb-governance.de/program/glossar/governance.html


چوکاټ فکري  بهیر:  جوړولو  بودیجې  او  پالن  والیتي  2017د 

7 کول مرکزی  غیر  بهیر  جوړولو  بودیجی  او  پالن  د  کی  افغانستان  په  کول:  نږدې  ته  خلکو  حکومت 

لومړی بکس: د غیرمرکزي کولو مختلف ډولونه

په  لېږد  د  دندو  مشخصو  د  ته  ارګانونو  ییزو  سیمه  ادارو  حکومت  مرکزي  هماغه  د  دا  یادېږي،  هم  نامه  په  کولو  غیرمرکزي  اداري  د  وخت  ډېرې  ډیکنسنټرېشن، 
معنا دی، پرته له دې چې د ادارو ترمنځ یا سکتورونو ترمنځ همغږي او یووالی ولېږدول شي. د غیر مرکزي کولو په دې ډول کې، غیرمرکزي شوې ادارې پر مرکزي 
مرکزي  حدود  یې  عموما  چې  وکړي،  پرېکړې  خپلواکه  چې  لري  قدرت  څه  یو  څانګې  والیتي  یا  ییزې  سیمه  دفترونو  مرکزي  د  وخت  ځینې  وي.  متکي  حکومت 

حکومتونو ټاکلي وي.

ډیلیګیشن نیمه خپلواکه یا نیمه حکومتي ادارو ته د ځینو مشخصو دندو سپارلو په معنا دی، چې دغه ادارې یې په خپلواکه ډول مخ ته وړي پرته له دې چې د 
حکومت ځایي یا سکتوري ادارو )د مثال په ډول خپلواکه قانوني ادارې لکه د بانکونو څار او د مخابراتو چارواکي یا خپلواکه مرکزي بانکونو( ته ځواب ورکړي.

ډېولوشن ځایي چارواکو ته د مرکزي حکومت د مشخصو دندو لېږدولو په معنا دی، له قانوني بنسټ، د موادو او بشري سرچینو د پیدا کولو وړتیا، او د خپل 
درک په اساس د پرېکړو قدرت سره یوځای. په دې تړاو، که چېرې د واک سپارلو په اړوندو قوانینو کې یې یادونه نه وي شوې نو غیرمرکزي شوې ادارې پر مرکزي 
حکومت ډېره کمه اتکا کوي. په عمومي ډول، ټاکل شوې سیمه ییزې حکومتې ادارې مسولیت لري چې یو شمېر عامه خدمتونه وړاندې کړي او د دغو خدمتونو 

تمویلولو لپاره فیسونه او مالیې وضع کړي.

دغه مالومات راټول شوي له: د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق، )د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق او د حکومت غیرمرکزي کولو بهیر: د یوه هېواد د تجربو څېړنه(، 
او  کول  وړاندې  خدمتونو  د  کچه  ییزه  سیمه  په  کې  افغانستان  )په  بانک،  نړیوال   ،)2۰۰۰ صندوق،  وګړو  د  ملتونو  ملګرو  د  اداره،  ارزونې  او  څار  د  یارک:  )نیو 

حکومتولي(، )واشنګټن، ډي سي: نړیوال بانک، 2۰۰7(.

کولو  وړاندې  خدمتونو  د  ته  وګړو  دی.  کړی  مالتړ  بهیر  کولو  غیرمرکزي  د  ادارو  اړوند  پراختیا  د  او  نړیوالو  کې،  لسیزو  دوو  تېرو  په 
معیار او پوښښ غوره کولو، د ځایي پراختیا د پیاوړي کولو، او په ځایي کچه د ګډې حکومتولۍ د قوي کولو لپاره سیمه ییزو ادارو 
ته واک ورکول او د هغوی پراختیا مهم ګڼل شوي دي. خو، د مرکزي کولو داسې یو ډول هم نه شته چې ټولو چاپیریالونو لپاره مناسب 

.۱۱ دی  بهیر  اړوند  پورې  چاپیریال  او  ننګونکی  کول  مرکزي  غیر  نو،  ځکه  وي. 

په  او  مشروعیت  واک،  د  دوی  کولی.  شو  نه  نظر  بېل  بېل  یې  ته  ډولونو  مشخصو  او  چوکاټ  حکومتولۍ  ییزې  سیمه  د  صورت،  هر  په 
وړ  اړتیا  د  کله  چې  شي  راوړلی  السته  مهال  هغه  یوازې  هدفونه  کولو  وړاندې  خدمتونو  او  ګټو  عامه  د  کچه  ځایي  په  توګه  اغېزناکه 
کولو  غیرمرکزي  د  شي۱2.  واخیستل  کار  اساس  پر  اصل  د  ورکونې  ځواب  او  لومړیتوبونو  د  سرچینو  دغو  له  او  وي  موجودې  سرچینې 
د  او  وېش  سرچینو  د  کچو  ییزو  سیمه  او  ملي  په  به  سپارل(  واک  یا  ډېولوشن  او  ډیکنسنټرېشن  ډول  ځانګړې  )په  انتخاب  ډول  یوه  د 

ولري.  عواقب  کې  برخو  په  مسولیتونو  او  دندو  د  لوبغاړو  اړوندو 

غیرمرکزي کول او سیمه ییزې مالي چارې: ځینې ارزونې او مشاهدې 2 .2
له جګړې وتلو او کمزورو هېوادونو کې د ثبات، بیا رغونې او د خدمتونو وړاندې کولو ترمنځ انډول ساتل ستونزمن کار دی. واقعا، 
چې  شي،  وساتل  انډول  منځ  تر  حاکمیت  قانون  او  امنیت  ملي  د  چې  ده  دا  ننګونه  مهمه  یوه  کې  سمون  په  حکومتولۍ  ییزې  سیمه  د 
ښایي  دا  او  لري،  ضرورت  ته  کولو  وړاندې  خدمتونو  او  ګټو  د  ډول  اغېزناکه  په  او  حضور  پیاوړي  حکومت  مرکزي  د  کچه  ځایي  په 
پر  برخه  لویه  سرچینو  مالي  د  حکومت  مرکزي  د  چې  وي  اړ  دولت  که  ځکه  دی،  مهم  امنیت  ولري.  اړتیا  ته  ډول  یوه  کولو  غیرمرکزي  د 

بهیر محدود وي.  لېږد  او مالي چارو  به د واک  ته  ادارو  ټیټو کچو  د  نو  امنیتي سکتور ولګوي 

غیرمرکزي  د  چې  ښیي  تجربه  کړي.  غیرمرکزي  ډول  تدریجي  په  ادارې  خپلې  کوي  هڅه  عموما  هېوادونه  کمزوري  او  وتلي  جګړو  له 
نورو  له  دا  خالصېږي.  لېږد  پر  ته  ادارو  ییزو  سیمه  ورو  ورو  او  پیلېږي  اخیستلو  له  واکونو  د  مرکزه  له  ستراتېژیانې  اغېزناکه  کولو 

هېوادونو  ځپلو  جنګ  په  چې  کوي  واضحه  نوره  ال  مشاهده  یا  ارزونه  لومړۍ  او  لري  سمون  سره  نظرونو 

کې د ځایي حکومت سمونونه په احتیاط پلي کېږي۱۳. له مرکزه د واکونو اخیستل، د منځني حل په توګه، ځایي ادارو ته د واک د لېږد 
او  لېوالتیا  ګټې،  مختلفې  چې  غاړې  ګڼې  کې  بهیر  دغه  په  ځکه  ښکاري،  غوراوی  مناسب  ډېر  ډول  پرتلیز  په  پلوه  سیاسي  له  پرتله  په 
واحدو  د  ده۱4.  مهمه  خپلواکي  یا  غیرمرکزیت  مالي  لپاره  سیستمونو  حکومتولۍ  ییزې  سیمه  غیرمرکزي  د  وي.  ښکېلې  لري  اندېښنې 
تر سترګو کېږي، په دې معنا چې  نه  لېږد هېڅ  ته د مالي چارو  ادارو  ییزو  له مرکزي حکومته سیمه  په لومړنیو پړاوونو کې  حکومتونو 

بهیر د نورو  نیوکو سره مخامخې دي. د غیرمرکزي کولو  او  اندازه النجو  یوه  له  بهیر ممکنه ګټې هم  د نغښتو پېچلتیاو ترڅنګ، د غیرمرکزي کولو     ۱۱
لیبرال غیرمرکزي کولو نظریې په خالف چې نړیوالې ادارې یې مالتړ کوي، په زیاتېدونکې توګه لیکنې شوې چې پام یې په نړیوال سویېل  تګالرو پر ننګونو، د 

ویل کېده(. تر دې مخکې دریمه نړۍ  ته  سوېل  )نړیوال  ستونزې راغونډ دی  کې د ښاري کېدو پر  برخه ده(  یې هم  افغانستان  )چې 

او  والیتونو  ولسوالیو،  کلیو،  د  څپړنه:  چوکاټ  د  چارو  مالي  ادارو  ییزو  سیمه  د  افغانستان  )د  شوی،  اخیستل  بویکس  جیمي  له  بحث  برخې  دې  د     ۱2
.)2۰۱2 انسټیټوټ،  اربن  سي:  ډي  )واشنګټن،  کتنه(،  ته  اړیکو  چارو  مالي  د  ترمنځ  مرکز 

،)2۰۰8 اداره،  ارزونې  او  څېړنې  د  افغانستان  )کابل:  حکومتولي(  ییزه  سیمه  کې  )افغانستان  وګورۍ،  هم  نیکسن  همیش    ۱۳

څپړنه(. جوړښت  د  چارو  مالي  ییزو  سیمه  د  افغانستان  )د  بویکس،    ۱4
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تر  چې  دي  نه  څه  هغه  مدیریت  چارو  مالي  د  کې  ادارو  دننه  حکومت  د  او  حکومتولي  ییزه  سیمه  کې  موده  لومړنۍ  په  وروسته  جګړې  له 
ډېره پرې پام وشي بلکې په دغه ډول مسئلو په وروسته مرحلو کې غور کېږي۱۵. هغو هېوادونو په پراخه ډول د مالي چارو د واک لېږد 
لکه  پالیسیانې،  کولو  غیرمرکزي  بڼې(  بنګ  )بېګ  د  ان  اخیستې.  ګټه  یې  ډولونو  بېلو  بېال  له  کولو  غیرمرکزي  د  چې  کړی  خپل  بهیر 

نیسي۱6.  کې  نظر  په  لېږد  مالي  ډول  یو  کړې،  خپلې  چې  اندونیزیا 

اړتیا  ته  منځدریځۍ  او  مشرۍ  سیاسي  اجماع،  ملي  او  لري  بڼه  سیاسي  سمونونه  چارو  مالي  د  منځ  تر  ادارو  حکومتي  د  او  ییزو  سیمه 
چوکاټونو  حکومتولۍ  ییزې  سیمه  د  ده.  نه  محدوده  ته  هېوادونو  کمزورو  او  وتلو  جګړې  له  یوازې  او  ده  مسئله  مهمه  یوه  دا  لري. 
له دغه بدلونه  او  لوبغاړي ښکېل  )بدلون( په معنا دی، چې په کې ګڼې ادارې او مختلف  د  انتخاب  او د مالي چارو د جوړښت  جوړول 
هڅو  سمون  د  تړاو  په  بهیر  جوړولو  بودیجې  او  پالن  د  کې  افغانستان  چې  دی  راغونډ  ګانو  موضوع  څو  پر  بحث  الندې  اغېزمنېږي. 

برېښي.  مهمې  لپاره 

سیاستوالو  وګړو،  د  ښایي  تګ  لور  په  سیستم  غیرمرکزي  نسبتا  یوه  د  سیستمه  مرکزي  له  حکومت  د  دي.  مهم  مشري  او  اجماع  ملي 
یې  پایلې  شوې،  ترسره  څېړنې  ډول  دغه  چې  کې  هېوادونو  هغو  په  راوپاروي.  بحثونه  تړاو  په  یووالي  د  هېواد  د  ترمنځ  ډلو  مختلفو  او 
قاطع نه دي۱7. لکه د عملي ډګر په څېر، په نظري ډول هم په دې اړه نظرونه وېشلي دي چې سیمه ییز سمونونه هېوادونه پیاوړي کوي که 
فکري  د  غوښتنې  بېلتون  د  شاید  بلکې  وي،  نه  ستونزه  کولو  غیرمرکزي  د  ښایي  وي،  سم  اړخ  هر  استدالل  د  که  خو،  یې.  کوي  کمزوري 

میالن او د دغه ډول ډلو او لوبغاړو د غوښتنې پیاوړتیا پورې اړه ولري۱8. 

ته  اجماع  ملي  بهیر  عمومي  پر  او  مسئلو  مهمو  پر  نو  ځکه  دي،  ننګونکي  او  ګران  سمونونه  ییز  سیمه  وشوه،  یادونه  چې  مخکې  لکه 
راوړلو  السته  اجماع  د  او  کړي  شریکه  سره  خلکو  اجنډا  خپله  اړه  په  سمون  ییز  سیمه  د  چې  لري  مسئولیت  مشران  سیاسي  لري.  اړتیا 

وي.  چمتو  هم  ته  اورېدلو  او  منلو  فکرونو  او  نظرونو  مخالفو  د  لپاره 

کمزوری  یا  پیاوړی  بهیر  کولو  غیرمرکزي  د  شي  کولی  همکاري  او  اقتصاد  سیاسي  بهیر  کولو  غیرمرکزي  د  دننه  څانګې  اجرائیوي  د 
حکومتولۍ  ځایي  افغانستان  د  ډول  په  مثال  )د  وزارت  اړونده  حکومتولۍ  ځایي  د  لپاره  بریالیتوب  سمونونو  ییزو  سیمه  د  کړي. 
بېلو  بېال  له  یې  یو  هر  چې  ده  ټولګه  ادارو  او  ریاستونو  وزارتونو،  د  حکومت  دي.  نه  کافي  وزارت(  مالیې  د   ،IDLG اداره  خپلواکه 
چارواکو  د  دوی  د  کې  برخه  په  وېش  د  سرچینو  د  ښایي  بهیر  کولو  غیرمرکزي  دي.  مخامخ  سره  فشارونو  اداري  او  سیاسي  وظیفوي، 
تر  بیوروکراتانو  بهیر پر مهال د  او د بدلون پر وړاندې د مقاومت المل شي. د سمون  لپاره ستونزمن وي، چې ښایي د اداري رقابتونو 
او  څانګې  اجرایوي  د  سمون  ییز  سیمه  یو  وشي.  ورته  پام  باید  چې  دی  کار  ستونزمن  یو  کول  رامنځته  کلتور  کار  ګډ  او  همکارۍ  د  منځ 

لري. اړتیا  هم  ته  بحث  سالم  ترمنځ  پارلمان 

پراختیا  بهیر  کول  غیرمرکزي  آیا  اړیکې(،  سره  سمونونو  ملي  له  ساتل،  کې  مرکز  په  مالیه  سربېره  مرکزیت  )له  جیمینز،  پابلو  جوان  او  بروسیو  جیورجیو    ۱۵
 .۱۹۵-۱7۹  ،)2۰۱۵ چاپ،  پوهنتون  اکسفورډ  )اکسفورډ:  پوشل  کرولین  او  فګټ  پال  جین  دی؟  ګټور  لپاره 

تفصیل  په  اساس  پر  مثالونو  د  ترکیې  او  موزمبیق  کمبوډیا،  کې  برخو  راتلونکو  په  به  غوراوي  یې  لپاره  افغانستان  او  جزیات  او  تشریح  لېږد  چارو  مالي  د    ۱6
شي. وڅپړل  سره 

په  کړی.  ژور  ال  یې  بېلتون  خو  رسولې  ته  پای  جګړې  بهیر  کولو  غیرمرکزي  کې  هرزیګوینیا  او  بوسنیا  مقدونیه،  په  چې  ښیي  قضیې  ځینې  ډول،  په  مثال  د    ۱7
ګواښونه  څه  یو  پېچلتیاوو  تړلو  سره  کېدو  پلي  د  سمونونو  د  هم  څه  که  کړې  هواره  الره  ته  پیاوړتیا  یووالي  ملي  د  بهیر  کولو  غیرمرکزي  کې،  هېوادونو  نورو 
امنیت  حکومتولي،  ځایي  کې  هېوادونو  او  چاپیریاالنو  وتلو  جګړې  )له  وګورۍ،  لیکنه  پروګرام  پراختیایي  ملتونو  ملګرو  د  کې.  نیپال  په  لکه  دي،  زېږولي  هم 

.)2۰۰7  ،UNDP لیکنه،  بحث  د  پروګرام  پراختیا  د  ملتونو  ملګرو  )د  رغونه(،  بیا  ادارو  حکومتي  د  او  ټینګول 

بهیر  کولو  غیرمرکزي  )ایا  په  یې؟(،  کوي  کمزوری  که  کوي  پیاوړی  حکومت  بهیر  کولو  غیرمرکزي  )ایا  پوشل،  کرولین  او  فاکس  اشلې  فګټ،  پال  جین    ۱8
.28-۱  ،)2۰۱۵ چاپ،  پوهنتون  اکسفورډ  )اکسفورډ:  پوشل  کرولین  او  فګټ  پال  جین  کې،  دی؟(  ګټور  ته  پراختیا 
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9 کول مرکزی  غیر  بهیر  جوړولو  بودیجی  او  پالن  د  کی  افغانستان  په  کول:  نږدې  ته  خلکو  حکومت 

د بودیجې جوړولو بهیر او حکومتولي 2 .۳
تړاو لري. په منتخبو دېموکراسیو کې، وګړي سیاستوال او سیاستوال  تر ډېره د عامه ګټو او خدمتونو وړاندې کولو سره  حکومتولي 
په  مثال  )د  سرچینې  چې  ده  مهمه  لپاره،  راوړلو  السته  موخې  دې  د  کړي.  وړاندې  خدمتونه  ډول  دغه  چې  کوي  پیاوړي  بیوروکراتان 
جوړولو  بودیجې  او  پالن  د  چې  کې،  بهیر  ډول  دغه  شي.  ووېشل  او  پالن  توګه  اغېزناکه  په  مرستې(  بهرنۍ  او  عایدات  مالیې  د  ډول، 
او  ګټو  عامه  د  کېږي.  وېشل  سرچینې  محدودې  لپاره  کولو  پوره  اړتیاو  د  او  کېږي  ټاکل  لومړیتوبونه  ته  اړتیاوو  یادېږي،  نامه  په 
ځواب  ته  وګړو  بیوروکراتان  او  سیاستوال  یادېږي،  هم  نامه  په  بهیر  بودیجوي  د  چې  کې،  پای  او  مهال  پر  کولو  وړاندې  خدمتونو 
ادارو  غیررسمي  او  قوانینو،  نورو  او  قانون  اساسي  لکه  ادارو  رسمي  سیستم  ډول  دغه  چې  ده  کې  حال  داسې  په  دا  وي۱۹.  ورکونکي 

لوبوي.  رول  مهم  هم  دودونه  کې  سیستم  دغه  په  او  کړی  محدود  چارواکو  یا  لوبغاړو  غیرحکومتي  لکه 

تر منځ اړیکې  او بیوروکراتانو( او غیر رسمي لوبغاړو لکه پیاوړو اشخاصو او مختلفو ښکېلو ډلو  )ټاکل شویو سیاستوالو  د رسمي 
مهمې دي. یوه منتخبه ډېموکراسي د ګټو او عوایدو السته راوړلو په کار کې زیانمنېدای شي، ځکه سیاستوال ښایي وغواړي چې بیا 
وټاکل شي او بیوروکراتان ښایي د نور قدرت او واک په لټه کې وي، چې تر کومه حده ممکنه ده په خپلو وظیفو او دندو پاتې شي. دا 
بیا ښایي د مالتړ سیستم په معنا وي، چې السته راغلې پیسې او عواید پر خلکو او یا پر خپلو مالتړو ووېشي، او موخه یې دا وي چې 
خپلې او د خپلو رسمي او غیررسمي مالتړو ګټې خوندي کړي او د هغوی د مالتړ دوام ډاډمن کړي. د بودیجې سیستم په عمومي ډول 
شي  کولی  ترالسه  ډاډ  وګړي  نو  ونیسي،  کې  پام  په  اصلونه  مشخص  شمېر  یو  سیستم  لګښت  د  که  نیسي.  مخه  کړنو  ډول  دغه  د  ډېره  تر 
چې حکومت به د عامه ګټو بودیجه نه ضایع کوي بلکې په ډېر عاقالنه ډول به یې د عامه ګټو تولیدولو لپاره مصرفوي. حکومت کولی 
حکومتولي  ښه  چې  لري  وړتیا  دا  سیستم  بودیجې  د  نو  ځکه  لګوي.  څرنګه  پیسې  او  بودیجه  خلکو  عامه  د  دوی  چې  کړي  مالومه  شي 

یا کمزورې کړي. د عامه مالي چارو د مدیریت د یوه ښه سیستم ځینې اصلونه په الندې ډول دي: پیاوړې 

وساتي.	  کې  پام  په  ډسپلین  مالي  ټولیز  مخې  له  قوانینو  چارو  مالي  د  باید  بودیجې 

باید د ستراتېژیکو لومړیتوبونو پر اساس وي، چې د منځمهاله او اوږدمهاله لیدلوري 	  د سرچینو وېش او ګټه اخیستنه 
اړتیا لري. ته  له الرې د سرچینو پالنولو  بهیر د یوځای کولو  او بودیجې جوړولو د  پر اساس د پالن 

د 	  ته  ادارو  کچو  ټیټو  او  بودیجې،  پروګرام  یا  راوړنو  السته  )د  باید  اغېزمنتیا  کولو  وړاندې  خدمتونو  او  پروګرامونو  د 
واک لېږد( له الرې وساتل شي. 

د بودیجې ځواب ورکونه او روڼوالی هم باید )د څار او ارزونې له الرې( وساتل شي. 	 

د دې ترڅنګ، د بودیجې جوړولو بهیر کې د وګړو ښکېلول پورته اصلونه نور هم پیاوړي کوي. د وګړو له ګډون سره او د ګډ بودیجوي 
د  مدیریت  د  چارو  مالي  عامه  د  کې  لسیزو  دریو  تېرو  په  بشپړتیا  چوکاټ  حکومتولۍ  د  الرې  له  سیستم  بودیجوي  ژمن  ته  جنډر  او 

په لومړي جدول کې تشریح شوي دي. او د وګړو ښکېلتیا اصلونه الندې  برخه ده2۰. د عامه مالي چارو د ښه مدیریت  اجنډا 

ادارې(،  بودیجوي  کې  ترکیه  )په  وګورۍ،  لیکنه  ساین  سیریف  او  اتیاس  ایزاک  د  لپاره  لوستلو  بحث  یوه  د  اړه  په  حکومتولۍ  ښې  او  سیستم  بودیجوي  د    ۱۹
.)2۰۰۰(  ،2 شوي  لیدل  کې  اقتصادونو  افریقا  شمالي  د  او  ختیځ  منځني  په  چې  ګانې  )موضوع 

ملګرو  د  هم  ښاروالۍ  ترکیې  د  دي.  ریسفي  او  الیګره  پورټو  کې  برازیل  په  یې  مثالونه  ښه  چې  کاروي،  سیستم  بودیجوي  ګډ  ښاروالۍ  ګڼې  کې  نړۍ  په    2۰
غیرمرکزي  په  بلکې  دي  نه  محدودې  ته  ښاروالیو  یوازې  تګالرې  ډول  دغه  کاروي.  سیستم  بودیجوي  ژمن  ته  جنډر  الرې  له  پروژو  پروګرام  پراختیایي  د  ملتونو 
 Govern4Afg د  چې  دي  ګانې  موضوع  هغه  سیستم  بودیجوي  ژمن  ته  جنډر  او  ښکېلتیا  ټولنې  مدني  د  کېږي.  اخیستل  کار  ترې  هم  کې  مرکزونو  والیتي  شویو 

د پروژې په نورو لیکنو کې پرې بحث شوی دی.
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لومړی جدول: د ښې حکومتولۍ لپاره د عامه مالی چارو د مدیریت اصلونه2۱ 

د مدني ټولنې رولد بودیجې اړونده دورهوسیلېموخهاصلونه

ټولیز مالی 
ډسپلین

مالي چارې په عاقالنه 
ډول تنظمیول

د سترو اقتصادي چارو 
ثبات

او د پورونو پایښت

د لګښت لوړه کچه
د مالي چارو قانون

د منځمهاله لګښتونو چوکاټ
د عامه مالی چارو د مدیریت قوانین

د مالي چارو د مدیریت مالوماتي سیستم

د بودیجې چمتووالی او 
د بودیجې دفاع یا مالتړجوړول

ټولیز مالي 
ډسپلین

د بودیجې د لګښت 
اعظمي کچې ته په پام 

سره محدودې سرچینې 
ټاکل شویو مهمو 

پروګرامونو  ته وېشل

پالنونه پراختیایي 
پروګرامونه منځمهاله 

ستراتېژیک او عملي پالنونه
د لګښت منځمهاله چوکاټ

له پانګونو سره د عملیاتي او مراقبت لګښتونو یوځای کول
د مالي مدیریت د مالوماتو سیستم
د عامه مالي چارو د مدیریت قانون

د بودیجې چمتووالی او 
جوړول

په ګډ ډول بودیجه جوړول 
د بودیجې دفاع

جنډر ته ژمن بودیجوي 
سیستم 

په اغېزناکه 
ډول د سرچینو 

کارول

د پیسو په بدل کې 
ارزښت

اغېزمنتیا اقتصادي 
اغېزمنتیا او برابري

د ترسره شوي کار او د پروګرام د بودیجې السته راوړنو د 
اندازه کولو سیستمونه

د افسرانو نرمي
د څرګندو قوانینو له مخې د دندو لېږد

د بودیجې لګول

د بودیجې څار
د عامه لګښتونو د څار 

سیستم
د مالي چارو روڼوالی

د عامو خلکو پیسې په ځواب ورکونه
سم او قانوني ډول لګول

د ارزونې او څار خپلواکه اداره )قانون منل او د مالي چارو 
او شوي کار ارزونه(

د کور دننه کنترول او ارزونې سیستمونه
د بودیجوي سیستم پارلماني څار

د کال په اوږدو کې 
کورنۍ او بهرنۍ ارزونې
د کال د پای او وروستي 

حسابونو او السته 
راوړنو رپوټ ورکول

ټولنیزه ارزونه 
څار او د مالوماتو خپرول

د ارزونې او څار دفتر د 
رپوټونو په اړه د پوهاوي 

لوړول

افغانستان کې حکومتولي او والیتي پالن او بودیجه جوړول

سیمه  د  حکومت  د  یې  کبله  له  چې  دی  هېواد  لرونکی  حکومت  مرکزي  خورا  یو  هم  ال  افغانستان  سربېره،  ژمنو  او  هڅو  ټولو  د  ادارو  د 
د  او  والیتي  په  کبله،  له  نشتوالي  د  اصلونو  څرګندو  د  چوکاټ،  شته  حکومتولۍ  ییزې  سیمه  د  شوی.  پاتې  محدود  رول  ادارو  ییزو 
له  نورو  د  میالن  لوړه  په  کولو  پیاوړي  د  حکومت  مرکزي  د  کې  افغانستان  په  برابروي.  فرصت  کم  ډېر  لېږد  د  واک  د  کچه  په  ښاروالیو 
تر  اندېښنه  امنیت  د  چې  ښکاري  داسې  وشو،  بحث  پرې  چې  مخکې  لکه  ښکاري.  ورته  ته  مثالونو  هېوادونو  کمزورو  او  وتلو  جګړو 
ټیټه  کچه  ځایي  )په  چې  کړی  استدالل  هم  ورکونکو  مرکه  مهمو  لوبوي.  رول  کې  میالنونو  مرکزي  ډول  دغه  چې  ده  مسئله  مهمه  ټولو 

وړتیا، د واک لېږد په اړه د وزارتونو مقاومت، او د اداري فساد د خپرېدو وېره هم د غیر مرکزي کولو بهیر کمزوری کوي(.

یوه  لومړی،  ده22.  کړې  مرسته  فکتورونو  دوو  کې  برخه  په  سمون  بهیرونو  د  جوړولو  بودیجې  او  پالن  د  چې  وکړه  ادعا  ورکونکو  مرکه 
لوړ  باید  معیار  خدمتونو  عامه  د  چې  پوهېږي  حکومت  کولی.  وړاندې  شي  نه  اساس  پر  تمې  د  خدمتونه  ته  خلکو  اداره  مرکزي  خورا 
د  ضد  پر  طالبانو  د  شي  وکولی  څو  تر  خرابېږي،  بلې  تر  ورځ  کې  په  وضع  امنیتي  چې  کې  چاپیریال  داسې  یوه  په  ډول  ځانګړې  په  شي، 
خلکو فکرونه او زړونه خپل کړي. د مثال په ډول، پخواني ولسمشر حامد کرزي په دې اړه وویل چې )د ملي او سیمه ییزې حکومتولۍ 
ادارو  مرستندویه  د  بجټ(  )آن  دننه  بودیجې  د  دوهم،  دي(2۳.  څخه  کارو  ستونزمنو  له  زموږ  رغول  بیا  سیستم  قضا  د  او  کول  پیاوړي 
سیستم  پېچلی  تدارکاتو  د  او  وړتیا  محدوده  حکومت  د  المل  یو  یې  څنګ  تر  الملونو  نورو  د  چې  کېږي،  لګول  نه  ډول  پوره  په  مرستې 

ټیټه ده.  ۵۰ سلنې  تر  برخه مصرف شوې چې کچه یې  پایله دا ده چې د پراختیا بودیجې ډېره کمه  دی24. 

ترکۍ  )په  سیستم  بودیجې   د  او  ورکونه  ځواب  مدیریتي  او  )سیاسي  شوی،  اېډېټ  او  شوی  اخیستل  لیکنې  له  ساین  سیریف  او  اتیاس  ایزاک  د  سرچینه:    2۱
.)۱۹۹7 بنسټ،  څېړنو  ټولنیزو  او  اقتصادي  د  ترکیې  )استنابول:  ژبه(، 

IDLG، د اقتصاد وزارت او د ملکي  ۱2مې کابل ته سفر درلود او د حکومت له چارواکو )چې د مالیې وزارت،  2۰۱۵م کال اکتوبر له پنځمې تر  22  دغې ډلې د 
د  وکړې.  خبرې  یې  سره  غړي  یوه  له  پارلمان  د  او  سالکارانو،  ادارو،  مرستندویه  نړیوالو  دفتر،  والي  د  کابل  د  دي(،  شامل  کې  په  کمېسون  خپلواکه  خدمتونو 
مرکه  د  دفترونو   IDLG او  وزارت  مالیې  د   ،USAID د  تاریخونو  مختلفو  په  کې  انقره  او  کابل  په  مالومات  شوي  راټول  تړاو  په  لېوالتیا  د  سمون  ییز  سیمه 

راغلي. السته  اساس  پر  مرکو  تیلیفوني  او  مخامخ  د  چارواکي  جګپوړي  پخواني  دیوه  وزارت  پراختیا  او  بیارغونې  کلیوالې  د  راز  دغه  او  ورکونکو 

وګورئ سریزه  کرزي  حامد  ولسمشر  پخواني  د  تړاو  په  سند  ستراتېژۍ(  پراختیا  ملي  د  )افغانستان  د  اړه  دې  په    2۳

24  د افغانستان حکومتي ادارو د وړتیا په اړه جزیاتو لپاره، د سیما غني او نعمت اهلل بېژن لیکنه )په افغانستان کې د حکومت مهم فعالتیونه او خدمتونه په 
درسونه،  راڅرګندېدونکي  هېوادونو  کمزور  او  راوتلو  جګړې  له  ایستل:  را  قرارداد  په  خدمتونو  او  فعالیتونو  د  حکومت  )د  د  چې  وګورئ،  ایستل(،  را  قرارداد 
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 )SNGP( 2۰۱۰م کال کې د سیمه ییزې حکومتولۍ پالیسي  په   IDLG لپاره،  اندېښنو د حل  تړاو د ځینو  په  د سیمه ییزې حکومتولۍ 
4۰۰ مخونو دغه سند په بشپړ ډول پلی نه شو، او المل یې تر ډېره د پالیسۍ پېچلتیا، سیاسي ګونګوالی،  جوړه کړه. خو، د پالیسۍ د 
ګڼل  مسئلې  عادي  دا  مهال  پر  سمون  ییز  سیمه  د  کې  هېوادونو  کمزورو  او  وتلو  جګړې  له  چې  وه،  پروایي  بې  او  کمزورتیا  اداري  او 
د  اوسه  تر  ال  مسوده  کتنې  کره  دغې  د  خو  وکړي،  کتنه  کره  ته   SNGP کال  2۰۱۰م  چې  کړ  پیل  بهیر  بل  یو  وروسته   IDLGخو کېږي. 

ده2۵.  نه  شوې  منظوره  او  بشپړه  خوا  له  ولسمشر  او  کابینې 

پخاطر  والي  غوره  کولو  وړاندې  خدمتونو  د  ونیسي.  کې  نظر  په  اړتیاوې  مالي  باید  هڅه  هره  پیاوړتیا  د  حکومتولۍ  ییزې  سیمه  د 
واک  نور  ال  تړاو  په  بهیرونو  پالن  او  بودیجې  د  ادارې  ییزې  سیمه  چې  هواروي  الره  ته  دې  هرومرو  اخیستنه  ګټه  اغېزناکه  سرچینو  د 
SNGP کې راپورته شوه خو د مالیې  السته راوړي. د چمتووالي او پیل له یوه اوږده بهیر وروسته، دغه مسئله لومړی ځل د 2۰۱۰م کال 
4۰ سلنه  2۰۱4م کال اکتوبر کې وویل چې )د ملي بودیجې  نه کړ. بحث هغه مهال نور هم تود شو چې ولسمشر غني د  وزارت یې مالتړ و 

2۰۱۵م کال اکتوبر کې کابینې منظوره کړه.  PBP چمتو شوه او د  ته ورکوي(26. یوه نوې  به په مخامخ ډول سیمه ییزو ادارو 

اداري جوړښټ او لوبغاړي

مهم  کې  په  اړیکې  ادارو  او  چارواکو  یا  لوبغاړو  غیررسمي  او  رسمي  د  او  ده  مرکزي  یې  اداره  چې  لري  حکومت  واحد  یو  افغانستان 
لوبوي.  رول 

ولسواالن  او  شوراګانې،  والیتي  )لکه  څانګې  اړوندې  او  والیان   ،PLDs ریاستونه،  او  وزارتونه  اړوند  کې  کابل  په  کې  ادارو  رسمي 
په  هېوادونو  نورو  شمېر  یو  د  کې  اسیا  سوېلي  په  دي.   شاملې  وګورئ(  بکس  دوهم  لپاره  تعریف  والیتونو  )د  ادارې  ولسوالیو  د  او 
خالف، افغانستان کې والیتي ادارې د حکومت د یوه بیلې عمودي څانګې په توګه فعالیت نه کوي، اوPLDs په افقي ډول له والیتي 

ادارو سره تړلي نه دي. 

دوهم بکس: والیت څه معنا لري؟

په واحدو اداري سیستمونو کې، چې د امریکا له )ایاالتو( او جرمني له )سیمو( بېل دي، والیتونه تر ټولو ستر اداري واحدونه دي. 
د والیتونو او د هغوی د مرکزونو ټولګه د یوه واحد حکومت اداري سیستم بشپړوي. د مثال په ډول، افغانستان ۳۴ والیتونه لري، 
او ترکیه ۸۱ والیتونه لري. هغه څه چې د افغانستان او ترکیې په څېر هېوادونو کې والیتونه د امریکا له )ایاالتو( او د جرمني له 
)سیمو( بېلوي دا دي چې دوی بېل ټاکل شوي والیان او د پارلمان په څېر ټاکل شوي غړي او قانوني دندې او د مالیې اړونده واک 

نه لري. 

په واحدو سیستمونو کې والیان د ولسمشر یا کابینې له لورې ګومارل کېږي او په والیتو کې د جګپوړي اداري مسئول په توګه د 
حکومت استازیتوب کوي. والیتونه په نورو کوچنیو اداري واحدونو وېشل شوي چې د ولسوالیو په نامه یادېږي. د والیانو په څېر، 
ولسواالن یا افسران هم په ولسوالۍ کې د مرکز استازیتوب کوي او والي ته رپوټ ورکوي. په هر والیت او ولسوالۍ کې نورې 
ټاکل شوې ادارې هم پیدا کېدای شي لکه والیتي او د ولسوالیو شوراګانې او ښاروالۍ. د کلیو ادارې له یو هېواده تر بله توپیر لري، 
خو په عمومي ډول کلي ټاکل شوي استازي لري. په واحدو سیستمونو کې عموما د والي په دندو کې د کلیو )الرښونه او څار( هم 

شامل وي، سره له دې چې دوی د ښاروالیو په څېر ټاکل شوي غړي هم لري.

پرېکړې  ټولې  نږدې  تړاو  په  بودیجې  او  پالن  د  او  لري،  واک  محدود  ریاستونه  وزارت  اړوند  د  سطحه،  والیتي  په  کې  افغانستان  په 
کېږي.  کې  کابل  په 

محدودو  خپلو  له  عموما  یې  ډېر  نو  وي  نه  ټول  که  وي.  پیاوړی  یې  رول  رسمي  غیر  خو  کمزوری  رول  رسمي  ولسواالنو  او  والیانو  د 
خپل  مټ  پر  عایداتو  غیرقانوني  او  قانوني  او  اړیکو  قومي  اړیکو،  شخصي  خپلو  د  سره  ولسمشر  له  او  کوي  حرکت  بهر  دندو  رسمي 
والیتي  په  کې  برخه  الندې  په  لیکنې  خپلې  د  موږ  لوبوي.  ونډه  فعاله  هم  کې  راوړلو  السته  په  مرستو  د  والیان  کاروي27.  واک  غیررسمي 

بودیجو کې د والیانو د رول په اړه بحث کوو. 

۹7-۱۱۳(، برخه ده.     ،2۰۰۹ OECD چاپ،  AfDB، پاریس:  OECD او  ایډ. 

کې  افغانستان  )په  لیکنه  نورو  او  نجات  د  لپاره  تفصیل  نور  ال  د  نهمه.  اکتوبر  کال  2۰۱۵م  د  کابل،  کارپوه،  حکومتولۍ  ییزې  سیمه  د  ورکونکي،   مرکه    2۵
وګورئ. حکومتولي(  ییزه  سیمه 

بهیر(  جوړولو  بودیجې  او  پالن  ییز  سیمه  کې  افغانستان  ارزونه:  وړتیا  )د  لیکنه  مورګنر  متیاس  د  دي.  النجمن  هم  محتویات  او  حقیقت  خبرې  دغې  د    26
.)2۰۱۵ پراختیا،  وړتیا  ییزې  سیمه  د  افغانستان  د  خوا  له   GIZ )د  وګورئ. 

.۱۵-۱4 رغونه(،  بیا  هېواد  د  کچه  ییزه  سیمه  )په  لیکنه،  نیکسن  د    27
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PDCs کمېټو غونډو مشري کوي، او  د پراختیا والیتي کمېټې )PDCs( کې د اړوندو وزارتونو والیتي رئیسان شامل وي. والیان د 
PDCs دنده دا ده چې په والیتو کې د وزارتونو فعالیتونه همغږي کړي  د اقتصاد ریاست چارواکي یې د سکرتریت رول پر مخ وړي. د 
ټولنې  مدني  د  او  ادارې  غیرحکومتي  استازي،  ټیمونو  بیارغونې  والیتي  د  ته  غونډو   PDC د  شي  کولی  والي  کړي.  چمتو   PDPs او 

شي.  ډاډمنه  همغږي  غوره  منځ  تر  غاړو  ښکېلو  ټولو  د  کې  فعالیتونو  په  پراختیا  د  چې  وبولي  توګه(  په  غړو  ورکونکو  نه  رای  )د  غړي 

PCs د حکومت د پراختیا  PCs یوازینۍ ټاکل شوې ادارې دي او د دوی رول ګونګ دی. د اساسي قانون پر بنسټ،  په سیمه ییزه کچه 
د  لوبوي.  ونډه  کې  ماده(  څلورمه  او  فصل  اتم  ماده،  ۱۳8مه  قانون،  اساسي  افغانستان  )د  تطبیق  په  قانون  د  او  راوړلو  السته  موخو 
 SNGP 2۰۱۵م کال د  SNGP او د  2۰۱۰م کال  والیتي پراختیا د پالن په کچه د دوی د سال مشورې رول په عمومي ډول کمزوری وي. د 
سیمه  او  ملي  په  کې  تېر  په  مسئله  دغه  خو  وڅاري  فعالیتونه  والیانو  د  چې  شي  پراخه  باید  رول  دوی  د  چې  کوي  سپارښتنه  بڼه  لومړۍ 

ده. شوې  ثابته  النجمنه  کچو  ییزو 

د مرکزي حکومت ادارو ترڅنګ، ښاروالۍ د رسمي ادارو بله سطحه ده چې د والیتي ادارې برخه ګڼل کېږي. اوسمهال، دغه ښاروالۍ 
بودیجې  خپلې  او  راوړلو  السته  عایداتو  خپلو  د  دوی  ځکه  دي،  حکومتونه  ځایي  ښاروالۍ  لري.  نه  غړي  او  ښارواالن  شوي  ټاکل 
له  چې  ونیسي  قانون  نوی  یو  ځای  یې  به  اوس  چې  کوي  فعالیت  اساس  پر  قانون  پخواني  یوه  د  ښاروالۍ  د  دوی  لري.  قدرت  جوړولو 
کمزورې  ښاروالیو  د  او  کمی  بودیجې  د  المل  عمده  خرابېدو  د  کار  د  دوی  د  کېږي.  ټاکل  چارواکي  سیاسي  او  ښارواالن  یې  به  مخې 

ده. وړتیا 

غیررسمي  د  کچه  په  کلي  او  ولسوالۍ  د  دوی  تمویلېږي28.  خوا  له   NSP لکه  ادارو  مرستندویه  د  ادارې  حکومتي  نیمه  ځینې 
له خوا  او پراختیا وزارت  بیارغونې  )CDCs( د کلیوالې  حکومتولۍ جوړښت برخه دي. د کلیو په کچه د ټولنیزې پراختیا شوراګانې 
ډیزاین،  په  پروژو  ځایي  د  موخه  په  کولو  پوره  اړتیاوو  د  ټولنو  ځایي  د  چې  کېږي  ټاکل  خوا  له  ټولنو  کلیوالو  د   CDCs کېږي.  چلول 

واخلي2۹. برخه  کې  څار  او  تطبیق 

رسمي  د  چې  جوړښتونه  دغه  لري.  ډولونه  دودیز  ګڼ  حکومتولۍ  د  چې  دي  ځانګړتیاوو  له  افغانستان  د  جوړښتونه  دودیز  غیررسمي 
دا  شوراګانې.  او  جرګې  لکه  لري  وړتیاوې  او  نومونه  مختلف  دوی  لري.  شتون  راهیسې  پخوا  ډېر  له  دي،  مخالف  ان  یا  مالتړي  ادارو 
ځایي  او  چارواکو  والیتي  د  کله  کله  غړي  میکانیزمونو  دغو  د  هواروي.  شخړې  سطحه  ځایي  په  ډېره  تر  او  دي  میکانیزمونه  موقتي 

کوي. منځګړتوب  ترمنځ  ټولنو 

د  مرستندویان  کوي.  مرستې  پراختیایي  او  پوځي  چې  ده  ځانګړنه  سارې  بې  سیستم  حکومتولۍ  د  افغانستان  د  مرستندویان  بهرني 
د  نو  ځکه  کوي  مرسته  سره  بودیجې  ملي  له  الرې  له  میکانیزمونو  بهر(  بودیجې  off-budget)له  او  دننه(  on-budget)بودیجې 

ده. کړې  ګرانه  یې  همغږي  مرستو  د  او  پاشلې  بودیجه  مرستو  ډول  دغه  غورځوي۳۰.  پامه  له  سیستم  ادارو  حکومتي 

له الرې د عامه لګښتونو جوړښت د بودیجې  off-budget فعالیتونو  on-budget او  د رسمي او غیررسمي لوبغاړو ګڼوالي او د 
اړیکو  د  سر  پر  قدرت  د  ترمنځ  لوبغاړو  غیررسمي  او  رسمي  د  دی.  کړی  زیانمن  وړاندې  پر  ګټو  شخصي  او  کېدو  ضایع  د  بهیر  جوړولو 
عامه  د  او  دي  استازي  سیاسي  خلکو  د  سیاستوال(  شوي  )ټاکل  لوبغاړي  رسمي  هم  څه  که  دی.  کړی  تت  حالت  شبکې  پېچلې  یوې 
مدیریتي  شوي  ګومارل  سیاستوالو  د  کچو  ییزو  سیمه  او  ملي  په  ولسواالن(  والیان،  چارواکي،  وزارتونو  د  )لکه  چارواکي  خدمتونو 
باید خلکو ته ځواب  استازي دي، د ځواب ورکونې پر وړاندې د ګټو ټکر یوه عمده اندېښنه ده. په داسې حال کې چې رسمي لوبغاړي 
پر  ژمنتیا  د  ته  خدمتونو  عامه  دوی  کبله،  له  جوړښتونو  ټولنیزو  شویو  پاشل  او  حالتونو  تاریخي  د  هېواد  کمزوري  یوه  د  خو  ووایي، 

وي. ژمن  ته  قبیلې  یا  ډلې  قومي  ګوند،  خپل  ډېره  تر  ځای 

.)2۰۱۱  ،CA: RAND Corporation مونیکا،  )سنټا  حکومت(،  ییز  سیمه  کې  )افغانستان  شوې  اخیستل  لیکنې  له  شورکین  مایکل  د  اصطالح  دا    28

حکومتولي(. ییزه  سیمه  کې  )افغانستان  لیکنه،  نورو  او  نجات  د    2۹

او  عراق  تایوان،  کوریا،  سوېلي  په  بیارغونه:  او  مرستې  )دوام،  لیکنه  بېژن  اهلل  نعمت  د  لپاره  مالوماتو  نورو  د  اړه  په  اغېز  د  لګښتونو   off-budget د    ۳۰
وګورئ.  ،)2۰۱۵ پوهنتون،  اکسفورډ  د   ،۱۰۹/2۰۱۵ لیکنه  کاري   GEG( رغونه(،  بیا  حکومت  د  کې  افغانستان 



جوړول بودیجه  او  پالن  والیتي  کې  2017افغانستان 

13 کول مرکزی  غیر  بهیر  جوړولو  بودیجی  او  پالن  د  کی  افغانستان  په  کول:  نږدې  ته  خلکو  حکومت 

افغانستان کې والیتي پالن او بودیجه جوړول. ۳

ترکیې،  د  څپړي.  طریقې  مختلفې  جوړولو  بودیجې  والیتي  د  او  مسئلې  تړاویزې  ځینې  چارو  مالي  اړوندو  غیرمرکزیت  د  برخه  دا 
وڅپړي.  درسونه  شوي  زده  او  غوراوي  شته  لپاره  افغانستان  چې  کوي  هڅه  برخه  دا  لیکنې  د  کارولو،  په  قضیو  د  موزمبیق  او  کمبوډیا 
او  ښاریتوب  د  او  دي،  شامل  کې  بهیر  دغه  په  چې  ګډون  په  ادارو  مهمو  هغو  د  بهیر،  جوړولو  بودیجې  د  کې  افغانستان  بیا  وروسته 
بڼه  لومړۍ  کال  2۰۱۵م  د   SNGP د  لکه  پروګرامونه  اوسني   PBP د  برخه  دغه  باالخره،  ارزوي.  بهیر  جوړولو  پالن  د  بودیجو  ښاروالیو 

PBP څپړي. او 

د مالي چارو غیرمرکزي کول او د والیتي بودیجې جوړولو بهیر ۳ .۱
مالي  د  کوي.  غیرمرکزي  چارې  مالي  ډول  عمومي  په  وشوه،  یادونه  یې  مخکې  چې  لکه  سیستمونه،  )ډیولوپډ(  ان  یا  )ډیکنسنټرېټیډ( 
ته  پوړونو  ټیټو  وزارتونو  د  حکومت  مرکزي  د  چارې  راوړلو  السته  عایداتو  د  او  لګښتونو  د  چې  معنا  دې  په  کول  غیرمرکزي  چارو 
ولېږدول شي، په داسې حال کې چې مرکزي وزارتونه ال هم پر دوی کنترول ولري. په یوه واحد هېواد کې، ټیټ پوړونه عموما والیتونه 
مثال  د  کېږي.  سترګو  تر  کم  ډېر  لېږد  چارو  مالي  د  ته  کچې  ولسوالۍ  د  سره،  نیولو  کې  نظر  په  ستونزو  تطبیق  د  خو  دي.  ولسوالۍ  او 
عمومي  په  واک  ډول  دغه  نو،  ځکه  ولري.  مصرف  ډېر  شاید  یې  څار  او  وي  ستونزمن  ښایي  السرسی  ته  ولسوالیو  شمېر  لوړ  یو  ډول  په 
د  شي.  لرلی  هم  معنا  کولو  غیرمرکزي  د  چارو  مالي  د  اصطالح  جوړولو(  بودیجې  )والیتي  د  امله،  دې  له  کېږي.  ورکول  ته  والیتو  ډول 
ادارو  والیتي  حکومت  د  بودیجه  والیتي  نو  ځکه  لري.  بودیجه  جال  ځانته  عموما  والیتونه  چې  ده  دا  ځانګړنه  مهمه  یوه  بودیجو  والیتي 
پر اساس(. او د خپلو سرچینو د عایداتو  په رڼا کې  او لوړې کچې  )د مرکز د قوانینو  ته قدرت ورکوي چې خپله بودیجه پخپله وټاکي 

د افغانستان په بودیجوي سیستم کې والیتي ادارو ته د عایداتو السته راوړلو د قدرت لېږد شامل نه دی. یوازې ښاروالۍ د عایداتو 
د  ته  واحدونو  ییزو  سیمه  تړاو،  دې  په  لري.  نه  بودیجې  والیتي  افغانستان  وشوه  یادونه  چې  مخکې  لکه  لري.  واک  راوړلو  السته 

لري. نه  بودیجې  والیتي  جامع  یا  تړلي  هېڅ  او  دی،  محدود  ډېر  لېږد  واک  مدیریت  د  لګښتونو 

د غیرمرکزي والیتي بودیجو غوراوي: د بودیجې عمودي او افقي ډولونه ۳ .2
دوه  دغه  دي.  شوي  ترتیب  مخې  له  سیستمونو  غیرمرکزي  افقي  یا  عمودي  د  چې   ،۳۱ دي  ډوله  دوه  په  توګه  اساسي  په  بودیجې  والیتي 

دي. شوي  ښودل  کې  انځور  لومړي  الندېنۍ  په  ډولونه 

لومړنۍ انځور: عمودی مالی تخصیصونه د افقی مالی تخصیصونو پروړاندی۳2

بیندر،  جورګن  الهاشم،  مبارک  فرج  شروغ  سپهن،  برنډ  پال  د  او  څپړنه(  جوړښت  چارو  مالي  ییزو  سیمه  د  افغانستان  )د  لیکنې  له  بویکس  د  برخې  دغې    ۳۱
سټیفن ټویډي او زیان زوانح له لیکنې )د اردن په هاشمي سلطنت کې د حکومت د غیر مرکزي کولو هڅه: د یوه موقعیتي ارزونې ځینې لومړنۍ موندنې، یوروپ 

شوې. اخیستل  ګټه  هم  تجربو  له  لیکواالنو  د  کې  ترکیه  په  راز  دغه  او  اخیستی  کار   )2۰۱۱ ایډ، 

شوې. اخیستل   )۱2 هڅه،  کولو  غیرمرکزي  د  حکومت  )د  لیکنې  له  نورو  او  سپهن  د  سرچینه:    ۳2
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ب  الف،  اړوند  کچه  ملي  په  ستنه  عمودي  ښیي.  جوړښت  ممکنه  بهیر  بودیجوي  غیرمرکزي  افقي  او  عمودي  د  انځور  لومړی  پورته 
د  تړاو،  په  وېش  د  سرچینو  د  کچه  ملي  په  لري.  طبقې  دوه  جوړښتونه  افقي  راز،  دغه  ښیي.   PLDs کچه  والیتي  په  او  وزارتونه  ت  او 
PLDs کې والي د همغږۍ مسئولیت لري.  اړوندو وزارتونو د همغږۍ کار د مالیي او اقتصاد وزارتونه پر مخ وړي. په والیتي کچه په 

دي.  شوي  ښودل  الندې  ځانګړې  مهمې  بودیجو  افقي  او  عمودي  د  کې،  برخه  په  ډولونو  سیستم  بودیجوي  غیرمرکزي  د 

برخه   PLDs د  له بودیجې  په توګه جریان پیدا کوي چې د اړوند وزارتونو  عمودي غیرمرکزیتوب: په دې ډول کې، سرچینې د )سیلو( 
PLDs ته د لګښت هېڅ یا ډېر کم واک ورکوي. په افغانستان کې د بودیجې جوړښت  ټاکل کېږي. د سیلو جوړښت په خپله اصلي بڼه کې 
له خوا  باید په مرکز کې د اړوندو وزارتونو  د سیلو اصلي بودیجوي سیستم ته ورته دی چې په والیتي کچه د لګښت اکثریته پرېکړې 

شي. منظورې  مخکې  له  مخکې 

د  خوا  له  وزارتونو  اړوندو  د  چې  ورکوي  فرصت  ته   PLDs غیرمرکزیت  ډول  دا  لري.  سیستم  بودیجوي  غیرمرکزي  عمودي  کمبوډیا 
د  توګه(.  په  واحدونو  فرعي  د  بودیجو  )د  ولري  بودیجه  خپله  ځانته  سره،  نیولو  کې  نظر  په  کچې  اعظمي  شوې  ټاکل  د  بودیجې  والیتي 
په  افغانستان  د  منظوروي.  هم  بودیجه   ادارو  ییزو  سیمه  د  بلکې  وزارتونو  د  کې  مرکز  په  یوازې  نه  پارلمان  خالف،  په  سیستم  مرکزي 
ورکړي  فرصت  ته  چارواکو  اړوندو  والیتي  او  کړي  نرم  اندازه  وړ  پام  په  جوړښت  سخت  سیلو  د  شي  کولی  غیرمرکزیت  عمودي  تړاو، 
چې د اساسي قانون پر بنسټ د مالي سرچینو په برخه کې یو څه اندازه واک او قدرت السته راوړي. خو په مرکز کې د وزارت او والیت 

کېږي.  ساتل  ټینګه  هم  بیا  اړیکه  ترمنځ  ریاست  د  کې 

بڼه غوره کړه. په دې تړاو، د مالي چارو غیرمرکزي کول په دې معنا دی چې د بودیجو  افقي غیرمرکزیت: موزمبیق د غیرمرکزیت افقي 
اخیستل  بودیجو  له  وزارتونو  د  لپاره  والیتونو  اړوندو  د  بودیجې  واحدې  دغه  شي.  ورکړل  ته  والیانو  توګه  په  بودیجو  واحدو  د  واک 
PLDs د والي الس الندې کار کوي او مرکزي حکومت  نو  برخه کې د پام وړ واک ورکوي. ځکه  په  ته د مالي چارو  شوي وي چې والي 
سیمه  د  ښایي  خو  کېږي،  المل  همغږۍ  ډېرې  ال  د  کچه  ییزه  سیمه  په  سیستم  دغه  چې  کې  حال  داسې  په  وي.  کمزورې  اړیکې  یې  سره 
په  کې،  افغانستان  په  سره،  پام  په  ته  چوکاټ  شته  حکومتولۍ  د  کړي.  کمزورې  اړیکې  منځ  تر  وزارتونو  او  ریاستونو  اړوندو  ییزو 
لپاره وکارول  نه دی ځکه ډېر امکان شته چې سرچینې د شخصي ګټو او مالتړ السته راوړلو  نږدې راتلونکې کې دغه غوراوی مناسب 
ځواب  د  والیانو  د  چې  شي  کېدی  ګڼل  مناسب  مهال  هغه  غوراوی  دغه  غیرمرکزیت  افقي  د  کې  راتلونکې  په  کې،  افغانستان  په  شي. 

شي.  ترالسه  ډاډ  ورکونې 

او   PLDs وزارتونو،  حکومت  مرکزي  د  چې  کوي  اشاره  هم  ته  مسئلې  مهمې  یوې  انځور  لومړی  پورته  کې،  قضیه  په  افغانستان  د 
نیول  کې  نظر  په  ډول  یا  موډل  هر  غیرمرکزیت  د  چې  ته  افغانستان  دی.  اهمیت  څرګندېدو  د  مسئولیتونو  او  دندو  د  منځ  تر  والیانو 
کېږي، که د چارواکو تر منځ اړیکې او مسئولیتونه څرګندې نه وي نو پر وړاندې یې خنډونه پورته کېدای شي )لومړی انځور وګورئ( 

کړي.  ګډوډ  بهیر  کولو  وړاندې  خدمتونو  عامه  د  ښایي  النجې  سر  پر  قدرت  د  ترمنځ  وزارتونو  اړوندو  او  والیانو  د  چې 

تطبیقه  له  غیرمرکزیت  افقي  د  کېږي(  نیول  نه  کې  نظر  په  کې  په  بودیجې  بېلې  چې  موډل  السلیکونو  سترو  د  لپاره  ریاستونو  )والیتي  د 
نه لري، که څه هم والیت کې ریاستونه د خپلې برخې پر پیسو د پام وړ سترو  مخکې ګام دی. په ترکیه کې والیتونه خپلې جال بودیجې 
له   PLDs د  بودیجې  پراختیایي  او  عملیاتي  او  کېږي  ټاکل  بودیجې  له  وزارت  د  برخه  بودیجې  د  والیتونو  د  لري.  قدرت  السلیکونو 
هم  ډولونه  بدیل  جوړښت  مخلوط  یا  ترکیبي  د  کې  ترکیه  ترڅنګ،  ورکولو  واک  لګښتونو  د  ته  ریاست  کې  والیت  په  مصرفېږي.  خوا 
وړاندې  خدمتونه  ته  سیمو  کلیوالو  څېر  په  اتحادیو  خدمتونو  کلیو  د  او  ادارو  والیتي  ځانګړو  د  بودیجې  له  حکومت  مرکزي  چې  شته 
تفصیل  نور  ال  له  کې  ضمیمه  لومړۍ  په  الندې  حالت  بودیجوي  دوی  د  او  مثال  کولو  غیرمرکزي  د  جوړښتونو  والیتي  د  ترکیې  د  کوي. 
سره تشریح شوی دی. داسې ښکاري چې د دی سیستم لګښت هم کم دی او ښایي حکومت ته فرصت ورکړي چې د عمودي غیرمرکزیت 

ونیسي.  کې  نظر  په  بدلونونه  الزم  مخکې  انتخابولو  له 
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15 کول مرکزی  غیر  بهیر  جوړولو  بودیجی  او  پالن  د  کی  افغانستان  په  کول:  نږدې  ته  خلکو  حکومت 

د افغانستان د ملي او سیمه ییزې بودیجې او پالن جوړولو بهیر ۳ .۳
د لیکنې دا برخه د افغانستان د عامه مالي چارو د مدیریت شته سیستم او ملي او سیمه ییز جوړښتونه چې پام یې پر والیتي بودیجې 
د  چارو  لګښتونو  او  مالي  عامه  د  قانون،  اساسي  د  ډول  عمده  په  چارې  مالي  ییزې  سیمه  ارزوي۳۳.  دی،  راغونډ  جوړولو  پالن  او 

کنترولېږي۳4.  لورې  له  قوانینو  نورو  اړوندو  او  قانون،  مدیریت 

ماده(  )7۵مه  کړي  چمتو  بودیجه  کلنۍ  باید  چې  کوي  ګوته  په  مسئولیتونه  ټولیز  حکومت  افغان  د   )2۰۰4( قانون  اساسي  افغانستان  د 
ځنډېدو  د  منظورۍ  د  بودیجې  د  چې  کوي  ډاګه  په  طرزالعملونه  هغه  راز  دغه  ماده(،  )۹۰مه  کړي  منظوره  بودیجه  دغه  باید  پارلمان  او 
ومنل  2۰۰۵م کال کې  په  )چې  قانون  مدیریت  د  چارو  لګښتونو  او  مالي  عامه  د  ماده(.  )۹8مه  شي  ونیول  کې  نظر  په  باید  کې  صورت  په 
مسئولیتونه  خزانې  او  ادارو  وزارتونو،  د  تړاو  په  مدیریت  د  چارو  مالي  عامه  د  او  جوړوي  بنسټ  قانوني  چارو  مالي  عامه  د  شو( 
څاري، دغه راز د عامه شتمنیو، پور او پلور، د بودیجې جوړول او منظوري، د بودیجې مصرف، د بودیجې د برخو ټاکل او بیاکتنه، 

څاري.  هم  کنترول  او  محاسبه  او 

چوکاټ  دغه  شي.  جوړه  اساس  پر  چوکاټ  ګڼ-کلیز  یو  د  بودیجه  کلنۍ  باید  مخې  له  قانون  مدیریت  د  چارو  لګښتونو  او  مالي  عامه  د 
ته  وزارت  مالیې  د  مسئولیت  مهم  کې  مصرفولو  او  جوړولو  په  بودیجې  د  قانون  دغه  یادېږي.  نامه  په  چوکاټ  چارو  مالي  منځمهاله  د 
او  وزارتونو  )د  ادارې  ټولې  حکومت  د  چې  کوي  یادونه  هم  ماده  دوهمه  قانون  مدیریت  د  چارو  لګښتونو  او  مالي  عامه  د  ورکوي۳۵. 
سیمه  د  قانون  دغه  خو  وکړي.  فعالیت  اساس  پر  طرزالعملونو  د  قانون  دغه  د  تړاو  په  لګښتونو  او  بودیجې  د  باید  ګډون(  په  والیتونو 
او  جوړه  بودیجه  چې  شوی  ورکړل  مسئولیت  ته  وزارت  مالیې  د  کوي.  تشریح  نه  ډول  واضحه  په  میکانیزمونه  مدیریت  چارو  مالي  ییزو 
قوانینو  فرعي  د  اړیکې  تړاو  په  بودیجې  د  ترمنځ  والیتو  او  مرکز  د  توګه،  په  برخې  یوې  د  بهیر  دغه  د  کړي.  همغږې  یې  چارې  لګښت  د 

کنټرولېږي. خوا  له 

نغدو  د  او  مسئلو  بانکي  مصرفولو،  جوړولو،  بودیجې  د  چې  کړل  منظور  هم  قوانین  چارو  مالي  د  کې(  جوالی  کال  2۰۰6م  )د  کابینې 
مسلو  څېر  په  څار  او  کنټرول  او  چارو،  مالي  ښاروالیو  د  ورکولو،  رپوټ  او  محاسبې  مدیریت،  شتمنیو  پلور،  او  پېر  مدیریت،  پیسو 
جوړوي  چوکاټ  تفصیلي  نور  ال  یو  اړیکو  د  ترمنځ  چارواکو  هغو  د  او  واحدونو  بودیجې  د  قوانین  دغه  لري.  الرښونې  مشخصې  اړه  په 
د   PLDs او  نامه  په  واحدونو(  عمده  بودیجې   ( د  وزارتونه  اړوند  مقررې  یا  قوانین  دغه  دي.  ښکېل  کې  مدیریت  چارو  مالي  د  چې 
مسئله  دغه  تړاو،  په  افغانستان  د  خو  کوي.  کار  الندې  الس  واحدونو  عمده  د  بودیجې  د  چې  یادوي  نامه  په  واحدونو(  فرعي  )بودیجې 

بکس(.  )دریم  کوي  رامنځته  ناڅرګندتیا  څه  یو 

دریم بکس: د بودیجې عمده او فرعي واحدونه

بودیجې  ملي  له  ډول  مخامخ  په  برخه  خپله  چې  کوي  اشاره  ته  وزارتونو  اړوندو  اصطالح  واحد  عمده  د  بودیجې  د  کې،  ډول  غیرمرکزي  په  بودیجې  والیتي  د 
معنا،  بله  په  کوي.  کار  الندې  الس  واحد  عمده  بودیجې  یا  وزارت  اړوند  د  دوی  او  دي  نه  خپلواکه  توګه  بشپړه  په  واحدونه  فرعي  بودیجې  د  راوړي.  السته 
دوی  لري(.  نه  حیثیت  قانوني  کوم  ځانته  خپله  )معنا  کېږي  ګڼل  برخه  یوه  وزارت  اړوند  خپل  د  چې  کوي  فعالیت  توګه  په  ادارې  یي(  )طبقه  تړلي  یوه  د   PLDs

)یعنې فرعي ادارو( په توګه منل شوي دي۱.  له خوا د بودیجې د فرعي واحدونو  د محاسبې د رسمي ادارې او ملي بودیجې 

د افغانستان مالي مقررې د بودیجې فرعي واحدونه په واضح ډول نه دي تشریح کړي. د مثال په ډول،۱6مه ماده )۱( وایي چې )د مالیې وزارت باید د بودیجې عمده 
واحدونو ته هغه طرزالعملونه ورکړي چې له مخې یې بودیجه جوړه او د مالي کال لپاره د بودیجې د وېش اندازه مالومه، او د بودیجې د مصرف اعظمي کچه، د 
کابینې د منظورې پر اساس، څرګنده شي(. خو د )بودیجې فرعي واحد( اصطالح یوازې یو ځل په متن کې یاده شوې ده. دغه راز ۳4مه ماده )۳( وایي چې )د مالیې 
وزارت باید د خزانې د وېش دفترونو له الرې د بودیجې د ټاکلو په اړه سپارښتنه وکړي او د بودیجې فرعي واحدونو ته واک ورکړي چې د لګښتونو په تړاو ژمنې 

وکړي(. ځکه نو څرګنده نه ده چې والیت کې د ریاستونو فعالیتونه تر کومه برید د بودیجې د فرعي واحدونو په څېر ګڼل کېږي2. 

 

۱   د بویکس لیکنه )د افغانستان د سیمه ییزو مالي چارو جوړښت څپړنه، iii( وګورئ.

2   د بویکس لیکنه )د افغانستان د سیمه ییزو مالي چارو جوړښت څپړنه، ۳7( هم وګورئ.

د  حکومت  د  نو  اخلي،  نه  هم  مسئولیت  بشپړ  او  شوي  ټاکل  دي  نه  ډول  بشپړ  په  ولسواالن  او  شوې  جوړې  دې  نه  اوسه  تر  شوراګانې  والسوالیو  د  چې  دا    ۳۳
جوړښت  مالي  ښاروالۍ  د  ډول  لنډ  په  او  دی  راغونډ  مصرف  پر  سرچینو  د  کچه  په  والیت  د  پام  زموږ  نو  ځکه  تړلی.  سره  ادارو  والیتي  ډېره  تر  هم  ټینګار  پالیسیو 

کوو. تشریح  هم 

شوې،  اخیستل  څخه   )2۰۱۳ سي،  ډي  واشنګټن  ارزونه،  ورکونې  ځواب  او  مدیریت  چارو  مالي  عامه  د  افغانستان  )د  لیکنې،  له  بانک  نړیوال  د  برخه  دغه    ۳4
بیا کتنه ده. دغه راز اړوندو مقررو او د مرکو ورکونکو خبرو ته یو ډول 

او  وېش  په  سرچینو  د  چې  ځکه  وګورئ(،  پورته  تشریح  )زموږ  یادوه،  نامه  په  )پاچا(  د  وزارت  مالیې  د  ورکونکو  مرکه  مهال،  پر  سفر  د  ټیم  د  ته  کابل    ۳۵
لري. رول  واکمن  کې  پالنولو 
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2۰۰۹ کې اصالح شوی( او د عامه تدارکاتو لپاره د  نور قوانین چې د عامه تدارکاتو چارې کنټرولوي، د تدارکاتو قانون )2۰۰8 او په 
سالکارۍ  )د  خدمتونو  او  کارونو  وسایلو،  هغو  د  چوکاټ  قانوني  دغه  دي.  شوی(  اصالح  کې   2۰۰۹ په  او   ،2۰۰7( قوانین  طرزالعملونو 
خدمتونو په ګډون( پر تدارکاتو د تطبیق وړ دی چې ملي او سیمه ییزې ادارې، ښاروالۍ، او نور واحدونه یې د عامه ګټو له بودیجې 
چوکاټ  قانوني  شوي  یاد  پورته  د  ډول  اساسي  په  ګډون،  په  تدارکاتو  د  لګښت،  او  ترتیب  بودیجې  د  چې  کې  کال  داسې  په  تمویلوي. 
د  څار  د  ارزونه  او  څار  بهرنی  بیا  فبروري(  کال  2۰۱۳م  )د  قانون  ادارې  سترې  نوې  د  څار  د  کېږي،  وړل  مخ  پر  سره  نیولو  کې  نظر  په 
SAO او د فساد ضد نورو  سترې ادارې )SAO( له الرې کنترولي۳6. موږ به د اداري فساد په اړه اوسنی فکر او پوهاوی او دغه راز د 
له ښو بودیجوي  او مطابقت کچه  افغانستان عامه مالي چارو د مدیریت سیستم  د  ارګانونو دندې هغه مهال نورې هم و ارزوو چې کله 

څېړو.   سره  اصلونو 

د بودیجې ترتیبولو او اجرا کولو بهیر ۳ .4
لري:  برخې  دوه  بودیجه  لري.  واحدونه  بودیجوي   ۵4 ګډون  په  واحدونو  یا  آمریتونو  خپلواکو  او  ریاستونو،  وزارتونو،  د  افغانستان 
د  مرستې  بهرنۍ  چې  دا  پانګونې(.  )سترې  بودیجه  پراختیایي  د  او  لګښتونه(  مراقبت  او  ادارې  د  او  )معاشونه  بودیجه  اجرایوي 
پر  بودیجه  نو  ځکه  وګورئ(.  بکس  )څلورم  دی  پاشلی  جوړښت  بودیجې  د  مرستو  دغو  نو  کېږي،  بهره  له  او  الرې  له  بودیجې  حکومتي 
او پراختیایي بودیجې ځینې برخې هم په کې شاملې  )او د اجرایوي  لري  او کنټرول په الس کې  تنظیم  اصلي بودیجې، چې حکومت یې 
هغه  ده.  شوې  وېشل  کنټرولوي،  ډول  مخامخ  په  بهر  سیستمه  له  بودیجې  حکومتي  د  یې  مرستندویان  چې  بودیجې،  بهرنۍ  او  دي(، 
پروژې چې د غیرحکومتي ادارو، ملګرو ملتونو او د مدني ټولنې ادارو له خوا پلې شوې، له بودیجې بهر )off-budget( بلل کېږي. 
د  حکومت  وموند۳7.  جریان  الرې  له  میکانیزم   )off-budget( بهر  بودیجې  له  مرستې  سلنه   82 شاوخوا  ترمنځ،  کلونو   2۰۱۰ او   2۰۰2 د 
مرستو  پراختیایي   )on-budget( دننه  بودیجې  د  او  تمویلېږي،  عایداتو  کورنیو  له  چې  لګښتونو  پراختیایي  بودیجې،  اجرایوي 

یوې برخې چې ازادې مرستې نومول شوې، بشپړ واک په الس کې لري۳8.   

څلورم بکس: والیتي بودیجې لپاره د بودیجې د پاشل شوي جوړښت عواقب

د  کېږي.  نه  الرې  له  بودیجې  د  حکومت  د  یوازې  مرستې  بهرنۍ  ځکه  شوی،  پاشل  کبله  له  بودیجې  بهرنۍ  او  بودیجې  اصلي  د  مصرف  بودیجې  د  کې  افغانستان 
چارو  مالي  د  خپلې  چې  شي  کنترولولی  لګښتونه  عامه  حده  کومه  تر  افغانستان  چې  ده  دا  ستونزه  ممکنه  یوه  تړلې  سره  جوړښتونو  موازي  دوو  دغو  له  بودیجې 
پالیسیانې تطبیق کړي. په 2۰۱۰م کال کې د کابل کنفرانس پر مهال، نړیوالې ټولنې ژمنه وکړه چې د 2۰۱۰م کال له جوالی به لږترلږه ۵۰ سلنه بهرنۍ مرستې د حکومتي 
بودیجې له الرې کوي. خو په 2۰۱۱ او 2۰۱2 کلونو کې د حکومتي بودیجې له الرې شوې مرستې ۱8 سلنه وې، چې په څرګند ډول یې په ډاګه کوله چې د کابل کنفرانس 
موخې ال تر اوسه په بشپړ ډول السته نه دي راغلي. که حکومت غواړي چې فعالیتونه او دندې والیتو ته ولېږدوي او د خپلو ژمنو پوره کولو لپاره د )مالي چارو د 
جریان فعالیت( اصل له مخې بودیجه والیتو ته ورکړي، نو هره ممکنه هڅه باید وشي چې د مرستندویانو د بودیجې دننه )on-budget( مرستو کچه لوړه شي. 

دا موضوع د ښې حکومتولۍ پر اهمیت ال نور ټینګار کوي. 

2۵ سلنه جوړوله. یوازې  7۵ او  2۰۱4م کال کې، اجرایوي او پراختیایي بودیجو په ترتیب سره د ټولې اصلي بودیجې  د مثال په ډول په 
هم  ال  افغانستان  نو  ځکه  راغلې  السته  الرې  له  مرستو  د  یې  برخه  پاتې  او  وه،  راغلې  السته  مټ  په  عایداتو  کورنیو  د  بودیجه  سلنه   ۳۵
خو  شوی،  ښه  سره  تېرېدو  په  وخت  د  بهیر  ټولولو  عایداتو  کورنیو  د  چې  کې  حال  داسې  په  دی.  متکي  مرستو  بهرنیو  پر  ډول  جدي  په 
پر  کچه  لوړه  خورا  په  افغانستان  واقعا  ده.  شوې  پاتې  محدوده  ته  سلنې   ۱۰  )GDP( عایداتو  ناخالصو  د  کچه  یې  کې  وروستیو  دې  په 
76 سلنه جوړوله او د مرستو لوړه برخه )څه  2۰۱۱ کلونو ترمنځ دغو مرستو د ناخالصو عایداتو  2۰۰۵ او  بهرنیو مرستو متکي دی چې د 

ده۳۹. لګېدلې  سکتور  امنیتي  پر  سلنه(   ۵۰ دپاسه 

.)2۱ ارزونه،  بهیر  ورکونې  ځواب  او  مدیریت  چارو  مالي  عامه  د  افغانستان  )د  لیکنه،  بانک  نړیوال  د    ۳6

)د پراختیایي  افغانستان اسالمي جمهوریت،  2۰۱۰(، د  2۰۱۰(، )کابل، د مالیې وزارت،،  )د پراختیایي همکاریو رپوټ  افغانستان اسالمي جمهوریت،  ۳7  د 
.)2۰۱2 2۰۱2(، )کابل، د مالیې وزارت،  همکاریو رپوټ 

۳8  بودیجه کې دننه )on-budget( مالي چارې )لګښتونه او عایدات( د ملي بودیجې د قوانینو او طرزالعملونو له مخې ثبت او اجرا کېږي. له بودیجې بهر 
دي. نه  وړ  تطبیق  د  پرې  ارزونې  سیستم  بودیجوي  ملي  د  او  طرزالعملونه  او  قوانین  اجرا  د  او  رسېږي  سرته  بهر  بودیجې  ملي  له  چارې   )off-budget(

.۱۵  ،)۲۰۱۰ پراختیایي همکاریو رپوټ،  )د  اسالمي جمهوریت،  افغانستان  ۳۹  د 
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17 کول مرکزی  غیر  بهیر  جوړولو  بودیجی  او  پالن  د  کی  افغانستان  په  کول:  نږدې  ته  خلکو  حکومت 

د بودیجې ترتیب او والیتونه ۳ .۵
د  کې  په  ادارې  حکومتي  او  ډلې  مختلفې  ګټو  د  چې  دی  هم  بهیر  سیاسي  خورا  یو  بلکې  تخنیکي  یو  یوازې  نه  بهیر  ترتیب  د  بودیجې  د 
سرچینو السته راړلو لپاره سیالي کوی. د بودیجوي لومړیتوبونو په اړه ښایي د سیاسي لوبغاړو او بیوروکراتانو تمې په ټکر کې وي. 

او د اجماع رامنځته کول مهم دي.   ته پام  لپاره دواړه، تخنیکي چارو  د دې مسئلې د حل 

دې  په  کېږي.  ټاکل  هدفونه  پالیسۍ  عامه  د  سره  پام  په  ته  بودیجې  شته  کې  په  چې  دی  بهیر  تکراري  یو  ډول  اساسي  په  بهیر  بودیجې  د 
تړاو، وزیران د خپلو بودیجو وړاندیزونه سپاري، او د مالیې او اقتصاد وزارتونه دغه وړاندیزونه ارزوي او د اصالح لپاره یې بېرته 
او  مخابرو،  او  اړیکو  ښو  وخت،  بهیر  تکراري  دغه  وشي.  پرې  هوکړه  چې  کوي  دوام  ترهغو  رالېږد  لېږد  وړاندیزونو  بودیجې  د  لېږي. 
سره  ډول  آزاده  او  پرانیستې  په  وزارت  اقتصاد  د  او  وزارت  مالیې  د  واحدونه،  بودیجې  د  چې  لري  اړتیا  ته  الرو  څرګندو  مسئولیت  د 
یو  که  ان  ورسېږي.  سره  ته  الرې  حل  یا  پایلې  مناسبې  یوې  او  کړي  وړاندې  دالیل  خپل  لپاره  کولو  قانع  بل  یو  د  او  وکړي  اترې  خبرې 
کړي  ترالسه  ډاد  دا  باید  هم  بیا  راوړي،  السته  غوښتنه  خپله  چې  کولی  شي  نه  و   )PLDs کې  )افغانستان  پوړ  ټیټ  وزارت  د  یا  وزارت 
چې د بودیجې د جوړولو بهیر عادالنه او روڼ و او دا چې د دوی پر وړاندیز غور شوی او نورو ریاستونو ته په پام سره، دوی ته په یوه 
دالیلو،  د  ټاکلو  کچې  د  بودیجو  خپلو  د  لږترلږه  باید  دوی  وروسته،  بهیر  له  بحث  او  اترو  خبرو  د  دی.  شوی  ورکړل  ځواب  ډول  پرې  بې 
خپله  بودیجه  واخلي،  غاړه  په  مسئولیت  بودیجې  خپلې  د  چې  هڅوي  واحدونه  بودیجې  د  کار  دا  وپوهېږي.  اړه  په  خنډونو  او  حقایقو 
او  کړي  احساس  شوي  ګوښه  ځانونه  وغورځوي،  پامه  له  بهیر  دغه  ښایي  غاړې  ښکېلې  ګنې  ولري.  درناوی  ته  بهیر  ټول  دغه  او  وګڼي 
نه دي  نه کړل شي، دوی ښایي فکر وکړي چې وړاندیزونه یې په سم ډول  له السه ورکړي. که مناسب ځواب ور  او تشویق  لېوالتیا  خپله 

کتل شوي او دا ښایي دوی اړ کړي چې د خپلو پروژو د تمویلولو پخاطر د بودیجې نورې الرې ولټي. 

او د  نیمګړتیاوې  بهیر  بیا کتنه کېږي چې په عمومي ډول د دغه  ته  بهیر  افغانستان بودیجوي  د  به  پر اساس  یاد شوي چوکاټ  د پورته 
بودیجوي  له   PDPs چې  جریان  مالوماتو  د  دی:  راغونډ  ګانو  موضوع  دریو  پر  بحث  شي.  نښه  په  فعالیتونه  او  دندې  ادارو  ییزو  سیمه 

میکانیزمونه.  همغږۍ  او  اړیکو  د  ترمنځ   PLDs او  وزارتونو  او  بهیر،  ترتیب  د  بودیجې  د  تړي،  سره  بهیر 

د بودیجې جوړولو بهیر سره د PDPs تړل

پوهنې،  د  چې  ده  دا  دنده   PDCs د  کې  والیتو  په  دی.  تت  جریان  مالوماتو  د  تړاو  په  تړلو  یا  کولو  یوځای  د   PDPs د  کې  بودیجه  په 
جوړولو  پالن  د  کړي.  جوړ  پالنونه  اساس  پر  بودیجې  شته  او  لومړیتوب  د  او  همغږي  سکتورونو  اقتصاد  او  بنسټونو  کرنې،  روغتیا، 
PDC له خوا منظور شي نو کابل کې د اقتصاد وزارت ته لېږل  بهیر په والیتونو کې د اقتصاد ریاست له خوا همغږی کېږي. پالن چې د 
 PLDs کېږي او بیا اړوندو وزارتونو ته د غور لپاره او باالخره د مالیې وزارت ته د ارزونې او منظورې لپاره وړاندې کېږي4۰. ډېر کله 
لورې  له  ورکونکي  مرکه  یوه  د  ستونزې  نغښې  او  جزیات  بهیر  دغه  د  لېږي.  ته  وزارتونو  اړوندو  کې  کابل  ډول  مخامخ  په  پالنونه  خپل 

دي:  شوي  تشریح  الندې 

جنوري  او  دسمبر  د  وزارت  اقتصاد  د  لوبوي.  رول  مخکې  خپرېدو  له   )BC۱( مکتوب  لومړي  بودیجې  د  عموما  وزارت  اقتصاد  د 
کوي.  نه  کتنه  ته  اسنادو  دغو  وزارت  اقتصاد  د  لېږي.  یې  ته  ریاستونو  پالن  د  وزارتونو  اړوندو  د  او  راوړي  السته   PDPs کې  میاشتو 
دوی  د  باید  پروژې  والیتي  کومې  کړي  مالومه  چې  کوي  کتنه  ته  وړاندیز  والیتي  ریاست  پالن  د  وزارت  اړوند  د  مارچه،  تر  جنوري  له 
یو  بهیر  روان  د   BC۱ د  دا  کې،  حقیقت  په  شي،  والړ  مخ  پر  کې  رڼا  په  بهیر   BC۱ د  کار  دا  چې  ده  نه  اړینه  شي.  شاملې  کې  وړاندیز  په 
تائید کړي،  ته کتنه کوي چې  تر منځ پراختیایي پروژو   )BC2( او د بودیجې دوهم مکتوب  BC۱ شرط ګڼل کېږي. د اقتصاد وزارت د 
ته  برخو  ځینو   PDP یوې  د  ښایي  وزارتونه  چې  کې  حال  داسې  په  لري4۱.  سمون  سره  هدفونو  پراختیایي  ملي  د  پروژې  شوې  وړاندیز 
او  راوړي،  نه  السته  بودیجه  عموما   PDPs کبله  له  بهیر  دغه  د  دی42.  بېساری  کار  دا  کې  عمل  په  خو  ورکړي،  ځای  کې  بودیجه  پخپله 
بڼه لري، نو د دوی  PDPs تر ځایه مشترکه او ګډه  PCs له ښکېلتیا سره،  د  ډېر کله د دغه ډول پالنونو معیار هم کمزوری وي. دا چې 

لري. تاوان  ډېر  لپاره  هڅو  جوړولو  پالن  والیتي  د  سره،  پام  په  ته  حکومتولۍ  ځایي  غورځول،  پامه  له  وړاندیزونه 

.)۱8  ،2۰۱۱ 4۰  د ډګلس سالټمارش او ابیلش میدهي لیکنه، )افغانستان کې ځایي حکومتولي: له ځمکې یو نظر(، )کابل: افغانستان د څېړنې او ارزونې اداره، 

4۱  دوهم مرکه ورکونکی، د عامه مالي چارو د مدیریت نړیوال کارپوه، کابل، د ۲۰۱۵م کال د دسمبر ۱۶مه.

 PDP د  PDP پروژې په بودیجه کې ځای پیدا کړي.  د  نه دي. موږ ډېر کم وینو چې  او بودیجې بهیرونه هېڅ همغږي  )د پالن  42  د یوه مرکه ورکونکي په وینا، 
24مه(. اپریل  د  کال  2۰۱6م  د  ورکونکی،  )مرکه  شي(.  بدل  باید  بنسټ  پر  پالیسۍ  بودیجې  والیتي  د  بهیر  فورمول 
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نه  رول  هېڅ  کې  مسایلو  نورو  او  راوړنو  السته  هدف  منځمهالي  د  تعینولو،  په  موخو  د  جوړولو،  په  پروګرام  د   PLDs څنګ،  تر  دې  د 
کې  کابل  چې  اخلي  کار  بودیجې  خپلې  له  لپاره  پروګرام  هغه  د   PLDs ډول،  په  وزارتونو  اړوندو  د  کې،  ډګر  په  کولو  پلي  د  خو  لري، 
عامه  له  کار  دا  لري.  نه  ځای  کې  په  ته  هدفونو  خپلو  خو  وي،  شوی  تعین  سره  نیولو  کې  نظر  په  جوړښت  د  بودیجې  د  خوا  له  وزارتونو  د 

کوي.  کمزورې  هم  هڅې  اخیستنې  ګټې  اغېزناکې  د  څخه  پیسو 

او  غورځوي  پامه  له  بهیر  دغه  چې  شته  الرې  نورې  کېږي،  سپارل  خوا  له  والیتونو  د  الرې  له  بهیر   PDP د  چې  ترڅنګ  پروژو  هغو  د   
وړاندیزونه  خپل  ښایي  والیان  ډول  په  مثال  د  رسېږي.  ته  مرستندویان  ان  یا  وزارت  اقتصاد  د  وزارتونو،  کې  مرکز  ډول  مخامخ  په 
PDCs سره مشوره وکړي. دا چې د اقتصاد  یا   PCs له  له دې چې  ته ولېږي پرته  یا نورو اړوندو وزارتونو  مستقیما د اقتصاد وزارت 

نه ده: یا یې څنګه لومړیتوب ټاکي، څرګنده  ته څه ډول کتنه کوي  او مالیې وزارتونه د پروژو دغه ډول دوه ګوني وړاندیزونو 

غیر  بودیجې  د  دي.  شته  بهیرونه  ګڼ  لپاره  کولو  چمتو  بودیجې  د  افغانستان  د  کې  حقیقت  په  چې  ولرئ  کې  پام  ...په 
ډول  دغه  ځکه  کېدای،  شي  نه  بحث  پرې  پرمهال  جوړولو  بودیجې  د  چې  ده  داسې  برخه  شوې  تمویل  او  اختیاري 
د  پروژو  هغو  د  وي.  شوي  منل  کې  بحثونو  پخوانیو  په  مخکې  له  مخکې  سره  مرستندویانو  له  پروګرامونه/پروژې 
تت  خورا  بهیر  ټاکلو  پروژو  د  دی.  غیرشفاف  او  تت  ډېر  ډول  پرتلیز  په  تمویلېږي  بودیجې  اختیاري  له  چې  بهیر  تعین 
او ناڅرګند دی ځکه هېڅ راز شرایط نه لري او نه هم کومه رسمي تمه چې پروژې به یوازې هغه وي چې د ارزول شویو 
وزیران  مرستیال  داسې  مالیې  د  زه  وي.  شاملې  کې  لست  ولري(  السرسی  ورته  خلک  عام  )او  شوي  منظور  په  پروژو 
لست  پروژو  شاملو  کې  بودیجه  یا  شویو  تمویل  د  وو،  سپارلي  وړاندیزونه  یې  دوی  چې  پروژې  هغه  وایي  چې  پېژنم 

کې نه وې4۳. 

د بودیجې ننګونکې جنتري

د بودیجې جنترۍ دا اړخ ننګونکی دی چې څنګه د والیتي بودیجې وړاندیز د اړوندو وزارتونو په بودیجو کې ځای شي. په افغانستان 
د  نیسي.  وخت  میاشتې  پنځه  او  وي  روان  سپتمبره  تر  مارچه  له  عموما  خو  مومي،  بدلون  کال  هر  پیل  بهیر  د  جوړولو  بودیجې  د  کې 
د  بودیجې  خپلې  واحدونه  اصلي  بودیجې  د  کوي.  همغږی  هم  یې  کار  اجرا  د  او  کوي  مشري  کار  ترتیبولو  د  بودیجې  د  وزارت  مالیې 
مټ  په  مکتوب  یوه  د  بودیجې  د  بهیر  چمتوالي  د  بودیجې  د  وشي.  غور  پرې  خوا  له  کمېټې  بودیجې  د  چې  سپاري  ته  وزارت  مالیې 
لنډیز  العجلونو  ضرب  د  کې  جنترۍ  په  بودیجې  د  جدول  دوهم  الندې  وي44.  شوې  یادې  نېټې  مهمې  بهیر  د  کې  مکتوب  او  پیلېږي، 
اړیکې  سره  وزارتونو  له  شي  کولی  څنګه  دوی  شي  مالومه  چې  دی،  تړلی  څنګه  سره   PLDs له  بهیر  دغه  چې  ښیي  دا  او  کوي  وړاندې 

کړي.  شامل  لومړیتوبونه  خپل  کې  بودیجې  ملي  او  کړي  ټینګې 

دوهم جدول: د 2۰۱6م کال د بودیجې جنتري4۵

د مالیې وزارت د بودیجې مهالوېش چمتو کوي2۱ فبروري

د مالیې وزارت اړوندو وزارتونو ته BC۱ خپروي چې له PLDs سره له سال مشورې وروسته په کې د وړاندیز سپارلو ضرب العجل ۱۰ اپریل
د مئې څلورمه نېټه وي.

د مالیې وزارت BC2 خپروي چې د هر اړوند وزارت د بودیجې اعظمي کچه په کې په ډاګه شوې وي.۵ جوالی

اړوند وزارتونه خپل د BC2 وړاندیزونه سپاري.6 اګست

کابینه کې پر بودیجو او وړاندیزونو غور کېږي.22 اګست – ۵ اکتوبر

بودیجه پارلمان ته وړاندې کېږي. ۱۹ اکتوبر

چې  کوي  سپارښتنه  ته  واحدونو  اصلي  ټولو  بودیجې  د  چې  فورمه   BC۱ لومړی،  دي.  مهمې  فورمې  دوه  مهال  پر  ترتیب  د  بودیجې  د 
نوي  کوم  بل  د  او  تمویل  د  فعالیتونو  شته  خپلو  د  دوی  باید  کې  وړاندیز  دې  په  وسپاري.  وړاندیز  بودیجې  د  لپاره  کال  راتلونکي  د 
لپاره هم بودیجه په نظر کې ونیسي. اړوند وزارتونه په  یا پروژې، چې په روان مالي کال کې چمتو شوی وي، د اجرا او کارولو  بنسټ 

۱6مه. 2۰۱۵م کال دسمبر  نړیوال کارپوه، پرس، کام، د  4۳  دوهم مرکه ورکونکی، د عامه مالي چارو د مدیریت 

د وړتیا  لپاره  افغانستان   GIZ( بودیجې جوړول(،  ییزې  د سیمه  افغانستان کې  )تړاویزه شننه:  لیکنې،  له  متیاس مورګنر  د  44  دغې برخې 
لوړولو سیمه ییز پروګرام، ۲۰۱۵( کار اخیستی او دغه راز د دوهم مرکه ورکونکي خبرې یې هم کارولې.

http://www.budgetmof.gov.af/images/ نېټې،  مهمې  پالنونکی،  بودیجې  کال   ۱۳۹6 )د  ریاست،  بودیجې  عمومي  د  وزارت،  مالیې  د    4۵
2۰۱6م کال جون پر پنځمه(. pdf.2۰۱۳۹6%English-Planner/2۰۱۳۹6%2۰Planner%stories/DGB/BPRD/Planner/Budget )السته راغلی د 

http://www.budgetmof.gov.af/images/stories/DGB/BPRD/Planner/Budget Planner 1396/English-Planner 1396.pdf
http://www.budgetmof.gov.af/images/stories/DGB/BPRD/Planner/Budget Planner 1396/English-Planner 1396.pdf
http://www.budgetmof.gov.af/images/stories/DGB/BPRD/Planner/Budget Planner 1396/English-Planner 1396.pdf


جوړول بودیجه  او  پالن  والیتي  کې  2017افغانستان 

19 کول مرکزی  غیر  بهیر  جوړولو  بودیجی  او  پالن  د  کی  افغانستان  په  کول:  نږدې  ته  خلکو  حکومت 

 BC۱ فورمې السته راوړي46. په دې بهیر کې مهمه ننګونه دا ده چې د مالیې وزارت په پیل کې د BC۱ له PLDs ظاهره دغه مالومات د 
کوي. ګوته  په  نه  کچه  اعظمي  بودیجې  د  الرې  له  فورمې 

حقیقت  په  بلکې  نشته  محدودیتونه  بودیجوي  وړاندې  پر  وړاندیزونو  شویو  سپارل  د  ته  وزارت  مالیې  د  چې  ورکوي  معنا  داسې  دا 
او  ریاستونه  نو  وي،  نه  مالومه  کچه  اعظمي  بودیجې  د  که  کې  پړاو  لومړني  په  ترتیبولو  بودیجې  د  کېږي.  سپارل  لست  یو  پروژو  د  کې 
والیتونه ښایي لوړې تمې پیدا کړي، دوی شاید داسې فکر وکړي چې که د مالیې وزارت ته ډېر وړاندیزونه وسپاري نو ښایي د پروژو 

له یوه بشپړه وزارته هم ډېره شي.   یا ښایي د یوه والیت د ټولو پروژو وړاندیز شوې بودیجه  د منظورۍ چانسونه یې هم زیات شي، 

BC2 فورمه چې د جوالی په منځ کې د مالیې وزارت له خوا خپرېږي د )بودیجې د اعظمي کچې لومړنۍ شمېرې( په کې یادې  دوهم، د 
په  بودیجې  د  او  بحث،  اړتیاوو  او  غوښتنو  پر  بودیجې  د  اساس  پر   BC2 او   BC۱ د  کې  وزارت  په  مالیې  د  وروسته،  دې  تر  وي.  شوې 
جوړولو  بودیجې  د  هم  څه  که  کوي.  پیدا  ننګونې  شمېر  یو  جنتري  بودیجې  د  چې  وکړه  یادونه  ورکونکي  مرکه  یوه  کېږي.  پرېکړې  تړاو 
یعنې  دی،  نه  حقیقي  مهالوېش  شوی  ورکړل  لپاره  بشپړولو  د  مرحلو  دغو  د  خو  دي،  شوي  ذکر  کې  فصل  دوهم  په  مقررو  مالي  د  مرحلې 
مالیې  د  باید  بهیر  تفصیلي  جوړولو  بودیجې  د  چې  وکړه  سپارښتنه  دوی  او  درلودې،  اندېښنې  همدا  هم  بانک  نړیوال  دی.  کم  یې  وخت 
وزارت له خوا په غوره ډول پالن او اجرا شي او اړوندو وزارتونو ته لږترلږه شپږ اوونۍ وخت ورکړل شي چې د خپلو بودیجو تفصیلي 

کړي47. چمتو  وړاندیزونه  یا  غوښتنې 

)یا تر دې هم کم وخت( لري چې اړوندو  BC۱ بهیر پر مهال د مهالوېش ارزونه ښیي چې والیتي ریاستونه یوازې تقریبا څلور اوونۍ  د 
مهالوېش  ټولټال  جوړولو  بودیجې  د  دې،  له  سره  وسپاري.  وړاندیزونه  خپل  وروسته  مشورو  سال  له  سره   PLDs خپلو  له  ته  وزارتونو 
هم  څه  که  کولو.  وړاندې  تر  بودیجې  د  کې  سپتمبر  په  نیولې  خپرولو  له   BC۱ د  کې  اپریل  په  مومي،  دوام  میاشتې  پنځه  کې  حقیقت  په 
دا ګرانه ده چې د بودیجې جوړولو لپاره کره مهالوېش وټاکل شي، خو په نورو هېوادونو کې دغه بهیر ښایي نهه یا لس میاشتې وخت 
پنځه  لپاره  جوړولو  بودیجې  وړ  کار  او  حقیقي  د  سره،  پام  په  یې  ته  وړتیا  محدودې  او  کې  شرایطو  سختو  په  افغانستان  د  ونیسي48. 

شي.  ونیول  کې  نظر  په  میاشتې  شپږ  لږترلږه  او  شي،  یې اوږده  موده  باید  دی.  وخت  کم  او  لنډ  میاشتې 

هېوادونو  نورو  لکه  وي  نه  پېچلي  دومره  بهیرونه  اداري  او  بودیجوي  ښایي  کې  افغانستان  چې  شي  کېدای  هم  استدالل  دا  دې،  له  سره 
بهیر  جوړولو  بودیجې  د  چې  دا  خو  وي.  نه  اړتیا  ته  غځولو  مهالوېش  د  لپاره  بهیر  جوړولو  بودیجې  د  شاید  نو  ځکه  او  دي،  چې  کې 
ځکه  وشي.  مشورې  سال  هراړخیزې  سره  ریاستونو  والیتي  له  اړه  دې  په  چې  شته  اړتیا  نو  وشوه،  یادونه  چې  مخکې  لکه  دی،  تکراري 

ونیسي.  کې  پام  په  وخت  نور  ال  لپاره  بهیر  دغه  د  باید  جنتری  بودیجې  د  نو 

کمزوری اړیکې/مخابرې او د بحث کمی

نوره  ال  ستونزه  شامېلېدو  توګه  ناکافي  په  وړاندیزونو  والیتي  د  کې  بودیجه  په  اړیکې  کمزورې  ترمنځ  ادارو  ییزو  سیمه  او  مرکز  د 
سړکونو  د  جغرافیه،  پېچلې  وضع،  امنیتي  هېواد  د  کېږي:  کمزورې  ال  کبله  له  مسئلو  نورو  شمېر  یو  د  اړیکې  کمزورې  دغه  زیاتوي. 
قدرت  د  او  مشران،  ځایي  اشخاص،  پیاوړي  مالتړي،  )شخصي  لوبغاړو  غیرحکومتي  د  کې  دندو  په  چارواکو  ځایي  د  او  حالت، 
نه کوي  ته سفرونه  له کبله کابل  PLD کارکونکي یې  ان د سفریو نشتوالی چې  او  نه لري( السوهنه،  یا دندې  خاوندان چې رسمي واک 
چې مرکز کې له وزارتونو سره اړوند بحثونه وکړي، یا برعکس. ځکه نو د بودیجې جنتري که تر یوې یا دوو میاشتو نورو وغځول شي 

شي.  کابو  ننګونې  دغه  ښایي  نو 

 PLDs د  په ملي بودیجې کې  نو  او اړیکې یی کمزورې،  لنډه ده  له پامه غورځوي، د بودیجې موده   PDPs دا چې مرکز کې چارواکي 
خپلو  او  بودیجو  د   PLDs او  والیان  چې  ده  دا  یې  الره  عامه  حل  د  یوه  دي.  کمزوري  او  لږ  چانسونه  کولو  یوځاي  پالنونه  والیانو  او 
اسانوي  هم  کار  مرستندویانو  د  بهیرونه  ډول  دغه  ونیسي.  اړیکې  سره  مرستندویانوو  له  ډول  مخامخ  په  پخاطر  تمویلولو  پروګرامونو 
چې په ځایي کچه د پروژو تطبیق لپاره سمالسي مرستې وکړي ځکه مرستندویان په دې اند دي چې د مرستو دا الره چټکه او په پرتلیز 

PLDs څخه د اړوندو وزارتونو له خوا د مالوماتو ټولولو بهیر النجمن دی. د بهیر په اړه یو جدول شته چې مختلف ګامونه تشریح کوي، په والیت کې د  46  له 
BC۱ فورمې په مټ د وړاندیزونو له سپارلو نیولې، پارلمان ته د بودیجې تر تسلیمولو. خو مرکه ورکونکو وویل چې دا جدول یو ماډل دی یعني  ریاست له خوا د 
MRRD دننه بهیرونه تشریح کړي. په حقیقت کې داسې  MRRD لپاره د یوه سالکار له لورې جوړ شوی دی، او ښایي هدف یې دا وو چې د  حتمي بڼه نه لري چې د 
PDP بهیر له الرې د والیتي پراختیا یا سترو پروژو د تمویل غوښتنې ومني یا پرې غور وکړي.   د  هېڅ شرایط نشته چې اړوند وزارتونه مجبوره کړي چې یوازې 

.)2۰  ،2۰۱۰ بانک،  نړیوال  سي،  ډي  )واشنګټن  لیکنه(،  کاري  کتنې  د  لګښتونو  عامه  د  افغانستان  )د   ،DFID او  بانک  نړیوال    47

 ،)2۰۰۱  ،OECD )پاریس:  دي(،  کې  حالت  انتقالي  په  چې  الرښود  لپاره  هېوادونو  هغو  د  مدیریت:  لګښتونو  عامه  )د  لیکنه  توماسي  ډنیل  او  ریچرډ  الن  د    48
.2۰
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کې  پایله  په  همغږۍ  د  والي  یوه  د  چې  وویل  ورکونکي  مرکه  یوه  لري.  هم  نیمګړتیاوې  ځینې  تګالره  دغه  خو  ده.  اغېزناکه  ډېره  ډول 
شول4۹.  وبلل  ته  مراسمو  پرانیستې  د  یې  چارواکي  چې  شو  خبر  مهال  هغه  یوازې  وزارت  پوهنې  د  خو  کړ  ودان  ښوونځی  یو   UNICEF
او  مشري  پیاوړې  چې  وکړي  کار  سره  هغو  له  غواړي  مرستندویان  چې  شوه  یاده  ډول  غیرمستقیم  په  کې،  غونډه  په  بحث  د  کې  کابل  په 
غوره وړتیا لري. په غونډه کې یوه تبصره کونکي وویل چې )دا تر ډېره د مرستندویانو خوښه ده. دوی د اغېزناکه ملګرو په لټه کې دي 
چې پرګرامونه پلي کړي او دوی ښایي وغواړي چې له داسې ادارو سره کار وکړي چې غوره وړتیا لري(. یوه بل مرکه ورکونکي وویل، 
مرستندویان غواړي هغو والیتونو کې پانګونه وکړي چې د زون اړوند ګټې یې په کې تامینېږي، او دا ښایي یو المل وي چې دوی په 
مخامخ ډول له والیانو سره اړیکې نیسي. په داسې حال کې چې په لنډمهال کې دا تګالره ممکنه ښکاري، خو په اوږدمهال کې د ادارو 

کوي.  کمزورې  بیارغونه  او  جوړښت 

والیتي  د  کې  بودیجه  ملي  په  چې  ښکارېدل  خوله  یوه  ډول  عمومي  په  اسناد  شوي  کتل  او  ورکونکي  مرکه  شمېر  یو  چې،  دا  لنډه 
لنډ بهیر ټول هغه  نه دی ورکړل شوی۵۰. کمزورې اړیکې او بحثونه، محدوده وړتیا او د بودیجې  ته په ښه ډول ځای  ریاستونو اړتیاوو 
فعالیتونو  خپلو  او  وغورځوي  پامه  له  میکانیزمونه   )on-budget( دننه  بودیحې  د  چې  هڅوي  والیان  او   PLDs چې  دي  مسایل 
د  کې  والیتو  په  او  کړي  پیدا  تکرار  یا  ګوني  دوه  کې  پروژو  ښایي  دا  چې  ولټوي،  الرې  بدیلې   )off-budget( بهر  بودیجې  له  لپاره 
د  کوم  کې  وېش  اغېزناکه  سرچینو  د  او  کولو  نښه  په  اړتیاوو  ځایي  د  اداره  والیتي  معنا،  بله  په  شي.  المل  وېش  نامساوي  د  سرچینو 

پام وړ رول نه لري. 

د بودیجې منظوري او والیتونه ۳ .6
قانوني  بودیجې  اجرایوي  پر  چې  پیلېږي  مهال  هغه  بهیر  منظورۍ  د  بودیجې  د  نو  شي،  چمتو  بڼه  لومړۍ  بودیجې  تخنیکي  د  چې  کله 
ته  پالوي  مقننه  بودیجه  ډول  رسمي  په  څانګه  اجرایوي  چې  پیلېږي  مهال  هغه  پړاو  دا  شي.  برخه  قانون  د  باالخره  او  شي  ترسره  بحث 
وړاندې کړي. بیا مقننه پالوی پر بودیجې بحث کوي، چې ښایي دا بحث علني وي او د مقننه کمېټې له خوا په کې رای اچونه هم ترسره 
هم  امکان  دا  شي.  ومنل  خوا  له  پالوي  مقننه  د  بڼه  شوې  اصالح  یا  اصلي  په  یا  بودیجه  چې  رسېږي  ته  پای  وخت  هغه  بهیر  دغه  شي. 
پخپله  پالوی  مقننه  ځای  پر  بودیجې  شوې  رد  د  ښایي  کې  هېوادونو  ځینو  په  او  کړي،  رد  بودیجه  شوې  وړاندې  پالوی  مقننه  چې  شته 
یوې  تر  کار  منظورۍ  د  بودیجې  د  چې  لري  حق  پالوی  مقننه  بنسټ،  پر  قانون  اساسي  د  کې  افغانستان  کړي.  وړاندې  او  جوړه  بودیجه 

وځنډوي۵۱. میاشتې 

پراختیایي  د  والیتونو  د  کې  بودیجه  په  چې  وکړه  ادعا  جوړونکو  قانون  شمېر  لوړ  )یو  مهال،  پر  بحث  د  اړه  په  بودیجې  د  کال  2۰۱6م  د 
پر  کولو  وړاندې  بودیجې  د  ته  پارلمان  حکومت  توګه،  په  ابتکار  هڅونکي  یوه  د  شوی(۵2.  نیول  دی  نه  کې  نظر  په  انډول  لپاره  پروژو 
والیتي  د  خو  وه.  شوې  ښودل  کې  په  کچه  بودیجې  د  والیت  هر  د  چې  کړه  یوځای  هم  ضمیمه  رسمي  غیر  یوه  سره  سند  بودیجې  د  مهال 
الرې  د  ته  بحثونو  اساس  پر  مالوماتو  د  اړه  په  بودیجې  والیتي  د  دا  شوه.  نه  څرګنده  ډول  علني  په  کچه  وېش  د  بودیجې  او  لګښتونو 
هوارولو په برخه کې یو عمده خنډ دی. په حقیقت کې، د افغانستان د مالي چارو د مدیریت مالوماتي سیستمونه د هر بودیجوي واحد 
هم  مالومات  بودیجې  پراختیایي/اجرایوي  هرې  او  پروګرام،  کوډ،  لګښتي  هر  د  راز،  دغه  ثبتوي.  بېله  برخه  بودیجې  د  والیت  هر  د  او 
په  مسئلو  بودیجوي  د  باید  غړي  پارلمان  د  چې  درلود  هم  ټینګار  دا  ورکونکي  مرکه  یوه  پارلمانه  له  کې،  بهیر  په  مرکې  د  ثبتېږي.  بېل 
تړاو وروزل شي چې د حکومت بودیجه او د والیتي لګښتونو پالیسیانې په غوره ډول و ارزوي۵۳. د بودیجې د منظورۍ بهیر حکومت 
اساسي  په  کله  کله  پارلمان  کې  کلونو  وروستیو  په  چې  وویل  ورکونکي  مرکه  یوه  څخه   SAO له  دي.  کړې  پیدا  ننګونې  شمېر  یو  لپاره 
قانون کې له ورکړل شوي مهالوېشه هم ډېر وخت د بودیجې د منظورۍ کار ځنډولی دی. دغه ډول ځنډونه په والیتو کې د پروژو د پلي 

کوي۵4.  کمزوری  بهیر  کولو 

4۹  دوهم مرکه ورکونکی، د مالیې وزارت جګپوړی چارواکی، کابل، د ۲۰۱۵م کال اکتوبر شپږمه.

کارپوه،  نړیوال  مدیریت  د  خدمتونو  مالي  عامه  د  او  چارواکي،  جګپوړي  وزارت  اقتصاد  د  چارواکی،  جګپوړی  وزارت  مالیې  د  ورکونکي،  مرکه  مهم    ۵۰
بحث. اړه  په  پالیسۍ  بهیر  جوړولو  بودیجې  او  پالن  والیتي  د  کې  کابل  راز  دغه   ،2۰۱۵ دسمبر   – اکتوبر  کابل، 

ماده. ۹8مه  قانون(،  اساسي  افغانستان  )د  جمهوریت،  اسالمي  افغانستان  د    ۵۱

htt://wadsam.  ،2۰۱۵ دسمبر   ۱۳ وډسم،  دی(،  راغونډ  تمویلولو  پر  پروژو  پراختیایي  سترو  د  پام  بودیجې  کال  2۰۱6م  د  افغانستان  )د  لیکنه،  وډسم    ۵2
.2۰۱۵ ۹ اکتوبر  budget-on-mega-development-projects-2۰۱6-com/afghan-business-news/Afghanistan-۳۳۳/، کابل، 

۸ اکتوبر ۲۰۱۵. ۵۳  مهم مرکه ورکونکی، د پارلمان غړی،، کابل، 

.2۰۱۵ اکتوبر   ۱۰ کابل،  چارواکی،  جګپوړی   SOA د  ورکونکی،  مرکه  مهم    ۵4
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د بودیجې اجراء او والیتو لپاره یې عواقب ۳ .7
له  بیا د همدغو وزارتونو  ته ځانګړې شوې بودیجې  له منظورۍ وروسته د بودیجې د اجرا مرحله پیلېږي. اړوندو وزارتونو  د بودیجې 
لپاره  وېش  د  خو  ورکوي  ته   PLDs بودیجې  خپلې  اساس  پر  هوکړو  پخوانیو  د  ډول  عمومي  په  وزارتونه  کېږي.  وېشل   PLDs پر  خوا 
شاید  چې   – لري  قوانین  لپاره  وېش  د  بودیجې  د  دوی  چې  ووایي  ښایي  )وزارتونه  چې  وویل  کتونکي  کره  یوه  نشته.  بهیر  څرګند  کوم 
وړ  تطبیق  د  بودیجو  اجرایوي  پر  یوازې  ډېره  تر  نو  نه  تل  که  تګالره  دغه  خو   – واخلي  کار  فورمولونو  له  یا  کړي  بندي  درجه  والیتونه 
یا فورمول  لپاره هېڅ راز مناسب معیار  او افقي وېش  تائید کړه چې د سرچینو د عمودي  له وزارته یوه مرکه ورکونکي  ده(۵۵. د مالیې 
لپاره یوه اندازه  نشته، د مالیې وزارت په تېر کې د وېش کچو په نظر کې نیولو سره سرچینې وېشي، او په دغه بهیر کې د انفالسیون 
او  اروزنې  د  غړو  پارلمان  د  نو  ځکه  نیسي.  کې  پام  په  هم  وړتیا  اجرا  د  وزارتونو  اړوندو  د  او  کچه،  ورکړې  راکړې  د  اسعارو  د  سمون، 

کېږي۵6.  ترسره  اساس  پر  معیارونو  شوي  یاد  پورته  د  وېش  سرچینو  د  ته  وزارتونو  ترڅنګ،  نظرونو 

پر  کال  2۰۱2م  د  ده.  ننګونه  یوه  کوي،  ښکارندویي  اغېزمنتیا  د  مدیریت  د  لګښتونو  د  چې  کچه،  ټیټه  اجرا  د  بودیجې  د  ترڅنګ،  دې  د 
7۰ سلنې  2۰۱۵م کال پورې به د بودیجې د اجرا کچه  مهال د ټوکیو د ګډې ځواب ورکونې چوکاټ د شویو ژمنو پر بنسټ، تمه وه چې تر 
داسې  په  ده،  ټیټه  سلنه  پنځه  هدفه  له  بودیجه  اجرایوي  چې  ښیي  رپوټ  اجرا  د  بودیجې  د  ۱۱مې  اکتوبر  کال  2۰۱۵م  د  خو  شي۵7.  لوړه  ته 
 ۱4 هدفه  له  چې  ده  سلنه   ۵6 کچه  ټولټال  بودیجې  اجرایوي  د  نو  ځکه  شوه،  پاتې  ټیټه  سلنې   ۳۹ پر  هم  بودیجه  پراختیایي  چې  کې  حال 
 8۰ کچه  وېش  ټولټال  ډ  بودیجې  د  چې  وې،  سلنه   ۵4 او  سلنه   ۹۳ ترتیب  په  برخې  بودیجو  پراختیایي  او  اجرایوي  د  خو  ده.  ټیټه  سلنه 
سلنې ته رسوي. دغه مالومات ښیي چې د منظورې شوې بودیجې او د اصلي تطبیق شوې یا کارول شوې بودیجې ترمنځ یو پراخ توپیر 

دی۵8.  موجود 

لګښتونو  اختیاري  د  کې،  کال  2۰۱۵م  په  ده.  کمزورې  هم  دې  تر  کچه  اجرا  د  لګښتونو  پراختیایي  غیراختیاري  او  اختیاري  د  خوا،  بله 
ترتیب  په  کچې  لګښتونو  پراختیایي  لري(  اختیار  یې  مرستندویان  )چې  غیراختیاري  د  او  کچه  اجرا  د  لري(  اختیار  یې  حکومت  )چې 
کېږي  اجرا  نه  بنسټ  پر  پالن  د  دي،  مهم  لپاره  ودې  هېواد  د  چې  لګښتونه  پراختیایي  چې  ښیي  شمېرې  دغه  وې.  سلنه   ۳8 او  سلنه   4۳

ځنډېږي۵۹. هم  بهیر  خدمتونو  او  ګټو  عامه  د  یې  کبله  له  چې  ځنډوي  کار  بشپړېدو  د  پروژو  د  نو  ځکه  او 

لېږد  د  بودیجې  د  خوا  له  وزارت  مالیې  د  وړتیا،  محدوده   PLDs او  وزارت  مالیې  د  ډېره  تر  الملونه  کچې  ټیټې  د  اجرا  د  بودیجې  د 
ځنډ  کې  ژمنو  په  مرستندویانو  د  وخت  ځینې  او   ، ځنډ  په  منظوري  بودیجې  د  لخوا  پارلمان  د  بیوروکراسي،  ډېره  اندازې  له  کې  بهیر 
دی.  کړی   کمزوری  بهیر  اجرا  د  بودیجې  د  پېچلتیاوو  او  بیوروکراسۍ  ډېرې  اندازې  له  کې  بهیرونو  په  تدارکاتو  د  ترڅنګ،  دې  د  دی. 
ځنډ  وړ  پام  د  او  نور  ال  کې  بهیر  بودیجوي  په  رول  ناڅرګند  والیانو  او  ریاستونو  والیتي  د  کې  بهیرونو  په  اجرا  او  ترتیب  د  بودیجې  د 

کېږي6۰.  المل 

وزارت  مالیې  د  ان  کړي.  تائید  چاره  دغه  چې  نشته  اسناد  یا  مالومات  داسې  خو  ښکاري  متنوع  بهیر  اجرا  د  بودیجې  د  کچه  والیتي  په   
شمېر  یو  بهیرونو  د  تدارکاتو  د  او  اجرا  بودیجې  د  کچه  والیتي  په  راغلی.  پاتې  کې  ورکولو  په  مالوماتو  د  اړه  په  بودیجې  والیتي  د  هم 

دي: ډول  الندې  په  ځانګړنې  مهمې 

ډول  په  مثال  د  کړه.  پیل  پروژه  ازمیښتي  یوه  سیستم  بودیجوي  اساس  پر  معیارونو  او  تولید  د  بانک  نړیوال  خو  کتنه.  کره  ملګري  د  کې   GIZ/RCDF ۵۵ په 
معیارونو  د  لپاره  کال   ۱۳۹۰ د  سیستم:  بودیجې  والیتي  بنسټ  پر  معیارونو  د  لپاره  پوهنې  د  کې  )افغانستان  وګوري،  لیکنه  نیکسن  همیش  او  بویکس  جیمي  د 
ازمیښتي  چې  ورکړ  خبر  ته  ټیم  ورکونکي  مرکه  یوه  وزارته  له  مالیې  د   .)2۰۱۰ بانک،  نړیوال  سي،  ډي  )واشنګټن،  الرښود(،  تخنیکي  منلو  د  تګالرې  اساس  پر 

کچه. والیتي  په  ډول  ځانګړې  په  کوي،  غوره  هم  چارې  مراقبت  د  او  عملیاتي  او  ډاډمنوي  وېش  عادالنه  سرچینو  د  کې  هېواد  په  ابتکار/پروژه 

.2۰۱6 اپریل   24 ۵6  مهم مرکه ورکونکی، د مالیې وزارت چارواکی، کابل، 

لپاره  ۱۳۹۵م کال د ملي بودیجې د لومړۍ بڼې خپلواکه کره کتنه(، )کابل: د سولې او دېموکراسۍ  برابري، )د افغانستان د  لپاره  ۵7  د سولې او دېموکراسۍ 
.۱۰  ،)2۰۱۵ برابري، 

۵8  د مالیې وزارت، )د ۲۰۱۵م کال اکتوبر ۱۱مې د بودیجې د اجرا رپوټ(، )کابل: د مالیې وزارت، ۲۰۱۵(.

۱۱مې د بودیجې د اجرا رپوټ(. 2۰۱۵م کال اکتوبر  ۵۹  د مالیې وزارت، )د 

بودیجې  )والیتي  ریاست،  بودیجې  عمومي  د  وزارت،  مالیې  د  وګورئ:  شالید  سمون  د  او  پالیسي  بودیجې  د  وزاارت  مالیې  د  لپاره  مالوماتو  نورو  ال  د    6۰
د  راغلی  )السته   http://www.budgetmof.gov.af/index.php/en/using-joomla/modules/provincial-budgeting بهیر(،  جوړولو 

۱۳مه(. 2۰۱6م کال مارچ پر 

http://www.budgetmof.gov.af/index.php/en/using-joomla/modules/provincial-budgeting
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شوې 	  ټاکل  د  څخه  وزارتونو  اړوندو  له  کې  مرکز  په  کېږي.  لګول  کې  والیتو  په  برخه  معاشونو  د  بودیجې  اجرایوي  د 
بودیجې له السته راوړلو وروسته والیتي ریاست د معاشونو د ورکولو واک لري، پرته له دې چې نوره منظوري وغواړي. 

د 	  او  لري،  قدرت  محدود  پرته  منظورۍ  له  وزارت  د  کې  مرکز  په  والیتونه  تړاو،  په  لګښتونو  د  مراقبت  او  عملیاتو  د 
۱۰ زرو امریکایي ډالرو او رئیسانو لپاره له زرو تر دوو زرو امریکایي ډالرو ده. تدارکاتو اعظمي کچه د والیانو لپاره تر 

السلیک 	  د  ته  ریاستونو  والیتي  تړاو  دې  په  ده،  مالومه  چې  بریده  هغه  تر  مصرفېږي.  لورې  له  کابل  د  بودیجه  پراختیایي 
هېڅ واک نه دی ورکړل شوی.

د  والیانو  او  رئیسانو  والیتي  د  چې  لګښتونو،  مراقبت  او  عملیاتي  د  او  ورکولو  قراردادونو  د  لګښتونو  پراختیایي  )ټولو(  د  خو 
چې  وزیرانو  څو  یو  له  پرته  لېږدوي،  نه  واک  خپل  دوی  ډول،  عمومي  په  دي.  وزیران  مرجع  یواځینۍ  واک  د  وي،  وتلې  حده  له  السلیک 
ولې  کچې  اجرا  د  لګښتونو  پراختیایي  د  چې  وي  دالیلو  له  یو  ښایي  دا  دی6۱.  ورکړی  ته  وزیرانو  مرستیالو  خپلو  یې  واک  اندازه  یوه 

دي.  ټیټې  دومره 

لپاره  لګښتونو  د  والیان  کې  په  چې  شته  قضیې  داسې  کېږي.  ګڼل  المل  یو  ستونزو  اجرا  د  بودیجې  والیتي  د  هم  رول  بالفعل  والیانو  د 
یادونه  مخکې  چې  لکه  دی62.  شوی  ورکړل  ته  رئیسانو   PLDs د  واک  کار  دغه  د  کې  والیتو  ځینو  په  هم  څه  که  کاروي،  منظوري  خپله 

راوړي6۳. السته  هم  مرستې  بهر  بودیجې  له  یا   off-budget مرستندویانو  له  والیان  وشوه، 

د ارزونې او پلټنې بهیر ۳ .8
پلټنې  او  ارزونې  کورنۍ  د  وزارت  هر  الرې.  له  پلټنو  او  ارزونو  بهرنیو  او  کورنیو  د  ډول  عمده  په  کنترولېږي،  الرو  دوو  له  لګښتونه 
وړاندیز  برخې  د  بودیجې  د  ته  وزارت  مالیې  د  چې  ټاکي  کنترولونکی  یو  لپاره  واحد  لګښتې  هر  د  وزارت  مالیې  د  لري.  واحدونه 
فرعي  په  بودیجو  د  کنترولونکي  دغه  ډاډمنوي64.  تطبیق  قوانینو  مالي  د  او  سموي  تېروتنې  شته  کې  وړاندیز  په  مخکې  سپارلو  له 
SAO ترمنځ یو شمېر مشترکې دندې شته چې د ارزونې او پلټنې  واحدونو کې هم د سرچینو لګښت کنترولوي. خو د مالیې وزارت او 

SAO دندې تتوي.  بهیر او د مالیې وزارت او 

سلنه   6۰ لګښتونو  عامه  د  چې  وزارتونه  اړوند  څلور  کې  کال  2۰۱۵م  په   SAO کېږي.  ترسره  لخوا   SAO د  پلټنې  او  ارزونې  بهرنۍ 
تازه  اړه  په  پراختیا  یا  او  دوام  د  پلټنو  د  وزارتونو  اړوندو  د  وروسته،  رپوټونو  له  ارزونې  او  پلټنې  د  کال  2۰۱۳م  د  پلټل6۵.  و  جوړوي، 

ښکاري.  نه  موجود  ډول  علني  په  هم  رپوټونه  پلټنې  د  بودیجې  والیتي  د  نشته.  السرسی  ډول  علني  په  ته  مالوماتو 

د والیتي بودیجې او )مالیه د فعالیت په تعقیب کې( اصل په اړه ډېر بحثونو شوي دي. سره له دې، داسې ښکاري چې )ځواب ورکونه 
سمونونه  ییز  سیمه  چې  مهال  هغه  وویل  ورکونکي  مرکه  یوه   SAO د  خو  شوی.  دی  نه  بحث  هېڅ  اړه  په  اصل  کې(  تعقیب  په  مالیې  د 
پیلېدل نو له دوی سره د پلټنې او ارزونې میکانیزمونو په اړه سالمشورې و نه شوې66. دغه راز د کابل بحث )2۰۱6( پر مهال یوه ګډون 

چې: درلود  استدالل  کونکي 

شوی  اغېزمن  کبله  له  حکومتولۍ  کمزورې  د  کې  هېواد  ټول  په  رول  دوی  د  مرغه  بده  له  خو  دی،  مهم  رول   SAO ...د 
کې،  کلونو   ۱۵ تېرو  په  کې،  برخه  په  ورکونې  ځواب  د  کوي.  ترسره  پلټنه  سمبولیکه  یوه  کچه  والیتي  په  دوی  دی. 

CDCs دي. د دوی په اړه هېڅ شکایت نشته. یوازې یوه مسئوله اداره شته چې 

6۱  هغه مالومات چې د ټیم له ساحوي کار او څېړنې السته راغلي

مرکه  یوه  کې  څېړنه  په  ایمپرینګم  د   .27  .2۰۱۳ پراختیا،  نړیواله  )کوفي  څېړنه(،  بهیر  کولو  غیرمرکزي  د  کې  وزارتونو  اړوندو  )په  ایمپرینګم،  رای  ای  د    62
د  دې  تر  او  کړي  محدود  ته  افغانیو  زرو  دریو  واک  دغه  چې  ولېږه  مکتوب  والي  خو  لري،  واک  منظورۍ  د  افغانیو  زرو   ۱۰۰ تر  مشر   PLD )د  چې  وویل  ورکونکي 
لوړو غوښتنو لپاره یې د والي منظوري اړینه کړه(. که څه هم دا حالت شاید په ټولو والیتو کې نه وي، خو ښیي چې په والیتو کې د والیانو ښکېلتیا څومره توپیر 

زیاتوي. اخیستنه  ګټه  اختیاري  غیرمعیاري  او  موقتي  قدرت  خپل  د  خوا  له  والیانو  د  ځکه  او  لري، 

.۱2  ،)2۰۰7 بانک،  نړیوال  سي:  ډي  )واشنګټن  حکومتولي(،  او  کول  وړاندې  خدمتونو  د  کچه  ییزه  سیمه  په  کې  افغانستان  )په  بانک،  نړیوال    6۳

http://www.cbgaindia.org/files/ الرښود(،  مالوماتي  اړه  په  بودیجې  ملي  د  افغانستان  )د  مرکز،  ورکونې  ځواب  د  حکومتولۍ  او  بودیجې  د    64
کال  2۰۱6م  د  راغلی  )السته    Afghanistan.pdf  2۰%2۰of%2۰Budget%2۰National%2۰the%2۰on%2۰Kit%primers_manuals/Information

.۱6 2۰مه(  مارچ پر 

.۱8 کتنه(،  کره  )خپلواکه  برابري،  لپاره  پراختیا  او  سولې  د    6۵

۹ اکتوبر ۲۰۱۵. SAO جګپوړی افسر، کابل،  66  دوهم مرکه ورکونکی، د 



جوړول بودیجه  او  پالن  والیتي  کې  2017افغانستان 

23 کول مرکزی  غیر  بهیر  جوړولو  بودیجی  او  پالن  د  کی  افغانستان  په  کول:  نږدې  ته  خلکو  حکومت 

لکه چې مخکې وویل شول، که څه هم د غوره ځواب ورکونې لپاره مدني ښکېلتیا مهمه ده، خو د لوړې وړتیا پلټنې او څار ادارو اغېز 
نه غورځول شي، په افغانستان کې دغه ډول ادارې خورا کمزورې دي.  له پامه و  باید 

والیتي  د  کې  بودیجه  ملي  په  دی.  ګرېوان  او  الس  سره  ننګونو  شمېر  یو  له  مدیریت  چارو  مالي  والیتي  د  او  بودیجه  ملي  توګه،  لنډه  په 
بهیر  جوړولو  بودیجې  او  پالن  اغېزناکه  د  چې  دي  څخه  ننګونو  مهمو  هغو  ځینو  له  څار  او  اجرا  بودیجې  د  کول،  یوځای  پالنونو 
د  چارو  مالي  د  کې  نړۍ  نوره  په  سیستم  بودیجوي  افغانستان  د  چې  ښیي  ارزونه  لنډه  یوه  کې  بکس  پنځم  په  الندې  کوي.  کمزوری 

دی.  وړ  پرتلې  د  څومره  سره  اصلونو  ښو  له  مدیریت 

پنځم بکس: د افغانستان د عامه مالي چارو د مدیریت سیستم او د عامه مالي چارو د ښه مدیریت اصلونه – یوه لنډه ارزونه

د حکومتولۍ پر کچې د بودیجوي سیستمونو د اغېز په تړاو، باید په یاد وساتو چې افغانستان په خپلو رسمي ادارو کې د ځواب ورکونې له غبرګو ستونزو سره 
الس او ګرېوان دی، چې د خپلویو او قبیلې ته د وفادارۍ په توګه څرګندېږي او له کبله یې خلک د شخصي ګټو السته راوړلو هڅې کوي. که څه هم افغانستان د 

مالي چارو د مدیریت سیستمونو په تړاو د کمزورو هېوادونو په لست کې نسبتا ښه مقام لري خو دا د شخصي ګټو او اداري فساد په کمولو کې مرسته نه کوي۱. 

که د مالي چارو د ښه مدیریت د څلورو اصلونو په رڼا کې وارزول شي، نو د افغانستان د عامه مالي چارو د مدیریت سیستمونه په الندې ډول خالصه کولی شو:

د مالي چارو ډسپلین: دا چې افغان حکومت پر بهرنیو مرستو خورا زیات متکي دی نو ځکه یې د مالي کسر تاوان په ظاهره تقریبا هېڅ یا ډېر کم دی. خو د 	 
مرستو جریان کې د بدلونونو له کبله، دا میالن ښایي ژر بدلون ومومي چې شاید د نه کنترولېدونکو کسرونو المل شي. 

د ستراتېژیکو لومړیتوبونو لپاره د بودیجې جوړول: د بودیجې او پالن جوړولو بهیر جامع نه دی، او د بودیجې سیستم د بودیجې دننه او بودیجې بهر دوه 	 
ګوني حالت له کبله پاشل شوی دی. د پالن او بودیجې جوړولو بهیر کې باید ګډون زیات شي.

له سرچینو اغېزناکه ګټه اخیستنه: د بودیجې اجرا بهیر کمزوری او د اجرا کچې ټیټې دي، او په تدارکاتو کې ګڼې ستونزې شته، ځکه د ادارو وړتیا کمزورې 	 
او اداري فساد پراخ دی. که څه هم له 2۰۰2م کال راهیسې حالت ښه شوی، خو د بودیجې د څار بهیر کې د خلکو د ښکېلولو لپاره هېڅ اداري میکانیزم نشته. 

ځواب ورکونه: دا تر ټولو ستره ستونزه ده. دواړه، د اروزنې او پلټنې ادارې او قضایي سیستم وړتیا او باور نه لري. 	 

دا  حال،  هر  په  ارزونه(،  بهیر  ورکونې  ځواب  او  مدیریت  د  چارو  مالي  عامه  د  افغانستان  )د  وګورئ،  لیکنه  بانک  نړیوال  د  لپاره،  بندۍ  درجه  د  افغانستان  د     ۱
استدالل هم شته چې له دې ارزونې السته راغلې درجه بندي، د حکومت په ټیټه کچه، د کوچنیو مالي چارو د مدیریت مسئلې نه پوښوي بلکې دغې درجې باندي 
عملي  او  نظري  په  باور  بودیجې  د  بودیجې:  )حیرانونکې  وګورئ،  لیکنه  ویلهم  براین  او  سیمسن  ریبیکا  د  نیسي.  کې  پام  په  مسئلې  چارو  مالي  سترو  د  یوازې 
توګه(، )کاري لیکنه 4۰۰، د پراختیا بهرنۍ اداره، 2۰۱4(. په افغانستان کې د اداري فساد په تړاو د یوې ارزونې په اړه، د پیسو نړیوال صندوق لیکنه وګورئ، )د 

افغانستان اسالمي جمهوریت: د اوږدمهاله پروګرام ښکېلتیا پخوانۍ ارزونه(، )د هېواد رپوټ نمبر. 2۳/۱6، د پیسو نړیوال صندوق، 2۰۱6(، ۱۳.

د والیتي پالن او بودیجې جوړولو بهیر د غوره والي لپاره د حکومت او نړیوالو  ۳ .۹
ادارو پروګرامونه

په تېرو څو کلونو کې، د مالیې وزارت د والیتي ادارو د وړتیا لوړولو او د دوی د مالي چارو د مدیریت بهیر غوره والي پخاطر ځینې 
د  ډول  ازمیښتي  په  چې  ده  پروژه  جوړولو  بودیجې  والیتي  د  کې  په  پروګرام  وړ  پام  د  یو  ډول  ځانګړې  په  دي.  کړي  پیل  پروګرامونه 
2۰۰6م کال اګست کې د پروګرام د بودیجې په مټ پیل شوه. د دغې پروژې په پیل کې، دریو وزارتونو، د پوهنې وزارت، د کرنې، اوبو 
د  کې  پراختیا  ټولنیز-اقتصادي  هېواد  د   ،)MRRD( وزارت  پراختیا  او  بیارغونې  د  کلیو  د  او   )MAIL( وزارت  مالدارۍ  او  لګونې 
وټاکل  کندهار  او  پنجشیر  بلخ،  والیتونه،  درې  لپاره  پروګرام  بهیر  جوړولو  د  بودیجې  والیتي  د  شول.  وټاکل  اساس  پر  ونډې  د  دوی 
د  پورې،  کال  2۰۱2م  تر  شو.  کړای  زیات  شمېر  وزارتونو  او  والیتونو  کونکو  ګډون  د  کې  پروژه  دغه  په  کې،  کلونو  ورپسې  په  شول67. 

و.  راغونډ  لوړولو  پر  وړتیا  بنسټیزې  د  والیتونو  د  کې  برخه  په  مدیریت  د  چارو  مالي  عامه  د  ډېره  تر  پام  فعالیتونو  د  بودیجې  والیتي 

په  بودیجه،  په  وزارت  فدرالي  پراختیا  او  همکارۍ  اقتصادي  د  جرمني  د  ترمنځ  کلونو   2۰۱۵ او   2۰۱۰ د  لپاره،  مالتړ  د  هڅو  دغو  د 
 )RCDF( صندوق  لوړولو  وړتیا  ییزې  سیمه  د  پخاطر  لوړولو  وړتیا  د   PLDs د  کې  بدخشان  او  تخار،  کندز،  بغالن،  سمنګان،  بلخ، 
2۰۱7م کال تر دسمبر غځول شوی، او د ملي پالیسۍ یوه نوې برخه هم ورزیاته شوې ده. د دغه پروګرام  پروګرام پلی شو. دا پروګرام د 
شامل  ارزونه  پروژو  د  او  محاسبه،  بهیر،  جوړولو  بودیجې  او  پالن  د  کې  پروګرامونو  روزنیزو  لوړولو  وړتیا  د  شویو  وړاندې  الرې  له 
ترمنځ    PLDs او  وزارتونو  اړوندو  د  لپاره  کولو  وړاندې  خدمتونو  او  بودیجې  پالن،  د  چې  څرګندوي  موندنې  پروګرام  دې  د  دي. 

او بحث مهم دي68.  اړیکې 

اعظمي  د  بودیجې  د  کې  والیتونو  ټولو  په  یې  لپاره  وزارتونو  دغو  د  چې  وه  دا  ستونزه  یوه  کې  پروژه  ازمیښتي  دې  )په  چې  وکړه  اشاره  کتنونکي  کره  یوه    67
درلود(. نه  فورمول  ملي  یو  لپاره  ټاکلو  کچې 

 )ASGP( پروګرام  حکومتولۍ  ییزې  سیمه  د  افغانستان  د  دی:  راغونډ  پیاوړتیا  پر  بهیر  جوړونې  پالن  او  بودیجې  والیتي  د  یې  پام  چې  شته  پروژې  نورې    68
)MBAW( چې د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام لخوا تمویل شوی، دغه راز ځایي حکومتولۍ  او د بودیجو جوړولو او له مرستو تمویل شوي پروګرامونه 
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شپږم بکس: د GIZ/RCDF پروژې په مټ د وړتیا لوړولو پروګرام

 GIZ/RCDF درې واړو ازمیښتي وزارتونو )د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت، د پوهنې وزارت او د عامه ګټو او کار وزارت( او دغه راز د مالیې وزارت د
د وړتیا لوړولو اوږدمهاله پروګرام )د عامه مالي چارو مدیریت( چې په کې د وړاندیزونو جوړولو او تعقیب روزنه هم شامله ده، هرکلی کړی دی.

روزنې تر اوو میاشتو دوام درلود او د تدارکاتو، د عامه مالي چارو مدیریت، والیتي بودیجې جوړول، څار، د امکاناتو څېړنه او د پروژو تطبیق موضوع ګانې 
په کې شاملې وي. 

دې پروژې ومونده چې د حکومت لوړو سطحو ته السرسی یوه ګټه ده چې د حکومت دننه مختلفو طبقو له الرې د فعالیتونو بشپړېدو کې مرسته کوي. د دې ترڅنګ 
اړوندو وزارتونو هم  دغه والیتي پروګرام ومانه. 

PLDs باید د پروژو بشپړ وړاندیزونه په ټاکل شوي وخت کې چمتو او وسپاري چې بودیجه کې شاملې او وروسته پرې بحث وشي چې پروژې د اړوند  ځکه نو، 
وزارت په بودیجه کې هم شاملې شي. 

د  اړه  په  بهیرونو  بودیجې  او  پالن  د  تعینول  پالوي  والیتي  د  موخه  په  کار  سیاسي  د  کې  حکومت  مرکزي  په  پخاطر  راوړلو  السته  بودیجې  د  لپاره  پروژو  خپلو  د 
)مخامخ، فزیکي( غونډو او بحثونو له الرې پوهاوي کې مرسته کوي. 

سرچینې: تدبیر، )په بدخشان والیت کې د والیتي پراختیا کمېټې په استازیتوب په ملي کچه د پروژې د وړاندیز د منظورۍ کار تعقیب او څار(، وروستی رپوټ، 
)کابل: تدبیر، 2۰۱۵(، )د عامه مالي چارو د مدیریت په برخه کې د بدخشان د سیمه ییزو حکومتي ادارو د وړتیا لوړولو هراړخیزه پروګرام(، )کابل: تدبیر، 2۰۱۵(.

پراختیایي پالن جوړونه او د افغانستان د پالن جوړونې سیستم ۳ .۱۰
د  ګډون  په  پالن  جوړونې  ښار  د  بیا  وروسته  او  کوي  بحث  جوړونې  پالن  پراختیایي  پر  کچه  ییزه  سیمه  او  ملي  په  برخه  دا  لیکنې  د 

څپړي6۹. سیستم  جوړونې  پالن  د  افغانستان 

ډول  دودیز  په  کېږي.  ګڼل  وسیله  یوه  حکومت  د  لپاره  سمون  ناکامیو  د  بازار  د  جوړونه  پالن  اقتصادي  کې  اقتصادونو  بازاري  په 
کړای  پوره  او  نښه  په  اړتیاوې  مهمې  الرې  له  بهیرونو  تخنیکي  د  چې  وه  برابره  سره  جوړونې  پالن  مرکزي  له  جوړونه  پالن  اقتصادي 
چې  شوې  ترسترګو  کې  اقتصادونو  بازاري  په  مهال  پر  اقتصاد(  حکومت/ګډ  ګټو  عامو  )د  پانګوالۍ  قانوني  د  ډېره  تر  چاره  دا  شي7۰. 
روسیه  په  چې  شي،  نه  غلط  سره  اقتصاد   )command( کنترولي  د  باید  دا  هم  بیا  درلود.  دوام  یې  مودې  منځ  تر  لسیزې  ۱۹7۰مې  د 
پر  اقتصاد  ټول  مټ  په  پالن  هراړخیز  یوه  شوی  جوړ  لخوا  ادارې  مرکزي  د  جوړونې  پالن  د  او  درلود،  شتون  یې  کې  هېوادونو  ورته  او 
یې  بهیر  تولید  د  او  مشخصول  شرایط  تولید  د  لپاره  واحدونو  تولیدي  د  ادارې  مرکزي  دغې  و.  والړ  ادارې  بیوروکراتیکې  خورا  یوه 

کنترولوه. کلکه  په 

له لورې د حکومت  ۱۹8۰مې لسیزې وروسته په څرګند ډول، په بازاري اقتصادونو کې د شنونکو  ۱۹7۰مې لسیزې په پیل کې خو له  د 
دې  د  یوازې  نه  وه،  وسیله  یوه  مداخلې  د  حکومت  د  چې  جوړونه  پالن  مرکزي  پر  وشوې.  نیوکې  جوړونې  پالن  اقتصادي  او  مداخلې  پر 
لپاره نیوکې وشوې چې واک یې د سیاسي مشرانو په الس کې و بلکې له دې کبله هم چې د دغه ډول پالن جوړونې اغېزمنتیا محدوده 

څرګندېده. کې  ناکامیو  په  حکومت  د  چاره  دا  او  وه، 

ملګرو  د  راز  دغه  پروګرام،   )APFM( مدیریت  چارو  مالي  عامه  د  افغانستان  د  شوی  تمویل  لخوا   USAID د  او  پروژې  راتلونکې   )ISLA( پروګرام  پیاوړتیا  د 
والیتي  د  افغانستان  د  پام  پروژې   ISLA د   USAID د  ډول،  په  مثال  د  پروګرام.   )LoGo( حکومتولۍ  ځایي  د  شوی  تمویل  لخوا  ادارې  پراختیایي  د  ملتونو 
 2۰2۰ او   2۰۱۵ د  به  پروژه  دغه  دی.  راغونډ  برخو  پر  خدمتونو  عامه  غوره  د  او  استازیتوب،  په  خلکو  د  جوړونې،  پالن  پراختیایي  او  چارو  مالي  د  حکومتولۍ 
ادارو  ځایي  )د  وګورئ،  لیکنه  ادارې  پراختیا  نړیوالې  د  حکومت  امریکا  د  لپاره،  مالوماتو  نورو  ال  )د  کېږي  پلې  بودیجه  په  ډالرو  میلیون   62،4 د  ترمنځ  کلونو 
https://www.usaid.gov/news-information/fact-sheets/usaid-initiative-strengthen- پروګرام(،   USAID د  لپاره  پیاوړتیا  د 

۱۳مه(. 2۰۱6م کال د اپریل پر  local-administrations-isla )ترالسه شوی د 

6۹ په دې برخه کې تر ډېره د ویکټوریا بیرډ، فرانک میرافتاب او کرسټوفر سیلور له لیکنې کار اخیستل شوی )پالن جوړونه او د غیرمرکزي کولو بهیر(، )اوکسون: 
روټلیج، 2۰۰8(، فرانک میرافتاب، )تونده پالن جوړونه، په نړیوال سوېل کې سخت دریځه پالن جوړونه(، د پالن جوړونې تیوري 8، اوله شمېره )2۰۰۹(:

کول(،  ګوته  په  نظرونه  مخالف  وړاندې  پر  جوړونې  پالن  غیرمرکزي  د  کې  سوېل  نړیوال  )په  لیکنه  بیرډ  ویکټوریا  او  سیلور  کرسټوفر  میرافتاب،  فرانک  د    7۰
.۵-4  ،)2۰۰8 روټلیج،  )اوکسون:  نور،  او  بیرډ  ویکټوریا  کې.  لیکنه  اړه  په  بهیر  کولو  غیرمرکزي  او  جوړونې  پالن  د 

https://www.usaid.gov/news-information/fact-sheets/usaid-initiative-strengthen-local-administrations-isla
https://www.usaid.gov/news-information/fact-sheets/usaid-initiative-strengthen-local-administrations-isla
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ټیټو  ډول  غیرمرکزي  په  څخه  پوړونو  لوړو  له  حکومت  د  مخې  له  فلسفې  اقتصادي  لیبرال  نوي  یوه  د  منطق  اداري  او  سیاسي  دغه 
پالن  دغیرمرکزي  خوا  له  اجنډا(  ځایي  )2۱مه  ملتونو  ملګرو  لکه  ادارو  پراختیایي  نړیوالو  د  او  حکومتونو  د  ولېږدېده.  ته  پوړونو 
هڅو  د  دوی  د  کې  برخه  دې  په  شو.  څرګند  نور  ال  کې  پیل  په  لسیزې  ۱۹۹۰مې  د  فعالیت  او  کار  ورکولو  بڼې  رسمي  د  ته  بهیر  جوړونې 
مشران  جوړونې  پالن  پراختیایي  د  مشران  ځایي  کې  په  )چې  ته  اجنډاګانو  سوېل  نړیوال  د  موضوع  جوړونې  پالن  غیرمرکزي  د  کبله  له 

ومونده7۱.  الره  کېدل(  ګڼل 

داسې  ځینې  کېدو  دننه  بهیر  جوړونې  پالن  غیرمرکزي  لیبرال  نوي  د  کې  سوېل  نړیوال  په  شته.  هم  نیمګړتیاوې  کې  چوکاټ  پورتني  خو 
ځینې  بهیرونو  ښاریتوب  د  او  جوړونې  پالن  غیرمرکزي  د  بکس  اووم  درلوده.  نه  تمه  یې  مالتړو  بهیر  دغه  د  چې  درلودې  هم  پایلې 

ښیي.   ننګونکې 

اووم بکس: د غیرمرکزي پالن جوړونې او ښاریتوب ننګونې

په عمومي ډول، د غیرمرکزي کولو د بهیر اصل دا دی چې )مالیه فعالیت تعقیبوي(. خو د غیرمرکزي کولو په بهیر کې یوه ډېره پېښېدونکې معما یا ستونزمن 
)ناتمویل  ته ولېږدول شي. د دغه ډول  ادارو )ښاروالیو، والیتي ریاستونو او سیمو(  ناکافي مالي سرچینو سره ځایي  او فعالیتونه  حالت دا وي چې ډېرې دندې 
شویو موخو( له کبله چې پراختیایي چوکاټ لري، ځایي ادارې مجبورېږي چې د مالي سرچینو بدیلې الرې ولټوي لکه شخصي سکتور، د عامه شتمنیو پلور، او 

حکومتي او شخصي ملګرتیاوې، چې د بنسټونو، استوګنځایونو او د عامه خدمتونو پروګرامونه تمویل کړي. 

د نړیوال سوېل ګڼ شمېر ځایي حکومتونه په دغه فعالیتونو کې بوخت دي، په ځانګړې ډول ښاري سیمو کې چې په عام ډول د )ښاري بیارغونې( پروژو په نامه 
یادېږي. د ملګرو ملتونو د زرو کلونو پراختیایي موخو له مخې، بې وزلو ته د غوره استوګنځایونو برابرولو او له )چټلیو پاکو( ښارونو جوړولو موخو، د )ښاري 
بیارغونې( پروژو تر نامه الندې په نړیوال سوېل کې ډېره لېوالتیا پیدا کړې ده. خو د دغې نړیوالې اجماع په خالف، دغه موخه یوه بېل مسیر ته تللې. د سوېلي 
ښاریانو(  شویو  )ناغوښتل  وزلو  بې  د  څخه  جونګړو  له  کې،  مرکزونو  ښاري  ډېرو  په  )ریو(  برازیل  او  )بېروت(،  لبنان  )ممبي(،  هندوستان  ټاون(،  )کېپ  افریقا 
ایستلو او پر ځای یې د منځ پوړ او لوړ پوړ اوسېدونکو لپاره د نویو استوګنځایونو جوړولو حالت لیدل شوی، او دا کار د دې لپاره شوی چې ښارونو ته نوې او 

معتبرې څېرې ورکړل شي، نه د دې لپاره چې بې وزلو ته خوندي استوګنځایونه جوړ کړای شي. 

له ښاروالیو سره په همکارۍ، د ځایي او مرکزي حکومتونو دغو ښاري پالنونو او پروژو )چې بیارغونه هم بلل شوې( د اصلي اوسېدونکو ترمنځ د نابرابرۍ په بیه 
قراردادیانو او نویو څښتنانو ته د لوړو کرایو السته راوړلو فرصت برابر کړی دی۱. د ځمکو غصب، پر ځایي حکومتي ادارو باندې د سوداګرۍ د پیاوړو مشرانو 

اغېز، او د ځایي چارواکو او اغېزمنو اشخاصو ترمنځ د فضایي پالن جوړونې د پرېکړو په تړاو له اداري فساده ډکې اړیکې یې نورې پایلې وې. 

دا استدالل شوی چې دغه ډول تونده نوې لیبرال غیرمرکزي پالن جوړونه هم ستونزمنه ده، ځکه دا د عمومي پالن جوړونې او پراختیا بهیرونه پاشلي کوي2. 

دغه مثالونه ښیي چې د غیرمرکزي کولو بهیر د هېواد په کچه د پالن جوړونې له سیستمه پرته پرمخ نه شي وړل کېدای او نه باید یوړل شي، تر څو د پاشل کېدو 
خطر کم شي، او دغه خطر د نامنظم غیرمرکزي کولو بهیر له کبله پیدا کېږي. د پرېکړو په بهیر کې د خلکو ګډون ښایي د پیاوړو اشخاصو له خوا د شخصي ګټو 

تامینولو مخه هم ونیسي. 

۱   د نوي لیبرال غیرمرکزي کولو بهیر کې، ښاري بیا رغونه، له جونګړو څخه د بې وزلو په زوره ایستل، او پر ګرو والړې مالي چارې چې پر بې وزلو ډلو فشار 
راوړي، او تر څنګ یې په نړیوال سوېل کې د دغه ډول پالیسیو پر ضد د بې وزلو مختلف ډوله مقاومتونه – دغو مسایلو د ښاري پالن جوړونې په تړاو لیکنو کې 
جدي بحثونه راپارولي چې د ښاري پالن جوړولو مشران لکه فرانک میرافتاب او ونیسا وټسن یې په سر کې دي. د طاهر عمران یو وروستی کتاب، )د استوګنې 
د برجونو فرضول: په شمالي انقره کې د یوې جونګړې د ښاري بیارغونې کیسه )په ترکي ژبه( )استنبول: الیټیزم خپرونې کور: 2۰۱6(، دغه پدیده او په ښاري سیمو 

کې یې پر بې وزلو اغېز څپړي. پورته یاد شوې ښاري قضیې له همدې کتابه اخیستل شوي دي.

https://reddytoread.files. ،)2   سنجۍ جی. ریډي، )پالن جوړونه مړه شوې، ژوندۍ دې وي پالن جوړونه! په هندوستان او نړۍ کې د پالن جوړونې حیثیت
 )Balkanisation السته راغلی د 2۰۱6م کال د مارچ پر ۱6مې(. )بیارغونه یا( pdf.planningcommission۱6sept2۰۱۵/۰۹/2۰۱۵/wordpress.com
د  2۰مې پېړۍ په پیل کې  ۱۹مې پېړۍ په پای او  یا قومونو وېشلو ته وایي، او دا هغه وخت پېښ شو چې د  یوه سیاسي نظریه ده چې یو ملت پر کوچنیو ملتونو 

عثماني امپراطورۍ تر ولکې الندې د اروپایي بالکان سیمې په کوچینو ملتونو ووېشل شوې. 

د غیرمرکزي کولو بهیر او ښاریتوب بهیر په تړاو افغانستان هم لکه د نورو هېوادونو په څېر ننګونو سره مخامخ دی، په ځانګړې ډول 
کابل  په  اوسېږي،  کې  سیمو  کلیوالو  په  یې  خلک  سلنه   78 چې  دې  له  سره  کوي.  وده  چټکۍ  په  بهیر  ښاریتوب  د  چې  سره  پام  په  ته  دې 
2۰ میلیونو ډېر خلک یې موبایل تیلیفونونه کاروي چې  6۰ سلنو ته ټیټېږي72. تر  ۱7 او  او نورو سترو ښارونو کې دغه تناسب په ترتیب 
له بهر نړۍ سره اړیکې ټینګې کړي. دوی اوس تر پخوا ډېر باخبره دي او خپل د ژوند معیار د نړۍ له نورو سیمو سره پرتله کوي. د دې 
زیاتېدونکې  او  رکود  اقتصادي  وګړي،  شوي  ځایه  بې  دننه  کور  په  دی:  مخامخ  سره  ننګونو  سختو  له  ښاریتوب  د  افغانستان  ترڅنګ، 
پر نشه یي  بریدونه،  نور او سخت  له خوا ال  یاغیانو  نورو  او  ناخوندیتوب، د طالبانو  بې کاري، د ځمکو غصب، د خوړو زیاتېدونکی 
دې  محرومیت.  یا  جالوالی  ټولنیز  او  نابرابري  زیاتېدونکې  او  ترمنځ(،  ځوانانو  د  ډول  ځانګړې  )په  کچه  لوړېدونکې  روږدېدو  د  توکو 
لپاره انډول په نظر کې ونیول شي او داسې یو چوکاټ چې په کې  ته په پام سره، اړتیا ده چې د غیرمرکزي کولو بهیر تګالرې  مسایلو 
ډول  اغېزناکه  په  دی،  خبر  پرې  حکومت  افغان  ښکاري  چې  سره  ننګونو  شته  چې  وي  شوي  یوځای  پالنونه  ښاروالیو  د  او  والیتي  ملي، 

.4 مالومول(،  عقیدو  یا  فکرونو  شویو  ننګول  )د  وګورئ،  لیکنه  نورو  او  میرافتاب  د  لپاره،  مالوماتو  هراړخیزو  د  اړه  په  بهیر  دغه  د    7۱

.)2۰۱4 بانک،  نړیوال  سي،  ډي  )واشنګټن،  لنډیز(،  والیتي  افغانستان  )د  بانک،  نړیوال    72

https://reddytoread.files.wordpress.com/2015/09/planningcommission16sept2015.pdf
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مبارزه وشي7۳. ځکه نو )یوه غوره ملي پالیسي، قانوني او پر مقررو والړ چوکاټ، او تر څنګ یې غوره وړتیا او د ښاروالیو زیات واک 
شي74.  وکارول  لپاره  پراختیا  ټولنیزې  او  اقتصادي  د  ښارونه  او  شي  ونیول  مخه  مداخلې(  )نه  د  نور  لسیزه  یوه  چې  دي،  اړین 

له پالن جوړونې او ښاریتوب سره تړلو ننګونو منل او د حل الره یې لټول پخپله ننګونی کار دی، خو دا یوه مهمه مسئله ده چې د ملي 
منفي  له  غیرمرکزیت  وتلې  حده  له  باید  ټولنه  نړیواله  او  حکومت  افغان  خو  شی.  حل  باید  الرې  له  جوړولو  بودیجې  او  پالن  والیتي  او 
ښاریتوب  شوي  ناپالن  او  چټک  ډول  دغه  له  چې  شي  کمې  هڅې  تامینولو  د  ګټو  شخصي  د  اشخاصو  هغو  د  چې  اوسي  خبر  هم  پایلو 

شي.   کولی  پورته  ګټه  څخه 

.vii  ،)۲۰۱۵ افغانستان اسالمي جمهوریت،  د  )کابل:  د ښارونو حالت(،  افغانستان  )د  افغانستان اسالمي جمهوریت،  7۳  د 

.viii حالت(،  ښارونو  د  افغانستان  )د  جمهوریت،  اسالمي  افغانستان  د    74
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په افغانستان کې  ملي او سیمه ییزه پالن جوړونه7۵. 4

له  خو  لري.  میالنونه  مرکزي  پیاوړې  چې  غځېږي  ته  مودې  منځ  پېړۍ  2۰مې  د  تاریخ  وروستی  پراختیا  )اقتصادي(  د  کې  افغانستان  په 
2۰۰۱ کال وروسته پالن جوړونه تر ډېره نرمې  2۰۰۱ کال وروسته، د بازار اقتصاد د مرکزي اقتصادي سیستم ځای نیولی دی. ځکه نو له 
د   ،)2۰۰4( کول  خوندي  راتلونکی  افغانستان  د   ،)2۰۰2( چوکاټ  پراختیا  ملي  د  افغانستان  د  ده.  ورته  ته  جوړونې  پالن  ستراتېژیکې 
لومړیتوبونه  ملي  چې  کړې  هڅه   )2۰۱۳-2۰۰۹(  ANDS او   ،)2۰۰8-2۰۰۵(  )I-ANDS( ستراتېژي  انتقالي  پراختیا  ملي  د  افغانستان 
ANDS د سالمشورې پر اساس والړ بهیر په مټ جوړ شوی دی.  په نښه کړي او سرچینې په ال اغېزناکه ډول ووېشي. په ځانګړې ډول، 
لپاره  سکتور  هر  د  بیا  بنسټ  پر  پالنونو  وزارتي  دغو  د  شوي.  نومول  پالنونه  ستراتېژیک  چې  کړل  جوړ  پالنونه  خپل  وزارتونو  لومړی، 
جوړولو  ستراتېژۍ  د  دی.  شوی  جوړ  اساس  په  ستراتېژیو  سکتوري  دغو  د   ANDS سکتورونه.  پوهنې  او  روغتیا  د  لکه  شو  جوړ  پالن 

وګورئ(. انځور  )دوهم  شول  چمتو   PDPs  ۳4 یې  مرسته  په  چې  شوې،  پیل  سالمشورې  هم  کچه  ییزه  سیمه  په  مهال  پر 

2۰۰8م کال کې ملي پالن جوړونه  او ارزونې عمومي ریاست بنسټ ایښوده، چې په  او څار  تر هغو چې د اقتصاد وزارت د پالیسې  خو 
2۰۰۱ کال وروسته ډېری پالنونه د نیمه خپلواکه ادارو )لکه د افغانستان د مرستو د همغږۍ ادارې، د بهرنیو اړیکو او  همغږې کړي، له 
او  اړیکو  بهرنیو  د  و،  سره  حکومت  افغان  له  یې  واک  چې  وو،  شوي  جوړ  خوا  له  سکرترونو(،   ANDS او  ادارې،  بودیجې  پراختیایي 
ادارو   خپلواکو  نیمه  دغو  چې  کې  حال  داسې  په  ورکاوه.  رپوټ  ته  ولسمشر  یې  ډول  مخامخ  په  چې  پرته،  ادارې  له  بودیجې  پراختیایي 
دندې  او  رولونه  ادارو  مختلفو  دغو  د  کچه  ییزه  سیمه  په  کړ،  همغږۍ  یې  بهیر  دغه  او  وکړه  مشري  بهیر  جوړونې  پالن  د  کچه  ملي  په 
څار  جوړونې،  پالن  تړاو  په  کار  او  ستراتېژیکې  د  ډول  ازمیښتي  په  کې  وزارتونو  لسو  په  وزارت  مالیې  د  کې،  کال  2۰۱۵م  په  وې.  تتې 
او پلټنو ارزونه ترسره کړه. د دې تر څنګ، ارزونې ومونده چې ډېری وخت په ټولو وزارتونو کې ستراتېژیک پالنونه شتون لري خو په 

نه اخیستل کېږي76.  لپاره کار  او د السته راوړنو ارزولو  عمومي ډول ترې د کلني پالن 

دوهم انځور: د افغانستان د پالن جوړونې طبقې، 2۰۰8-2۰۰6 77

7۵  لکه چې پخوانۍ برخې پرې بحث وکړ، په بودیجه کې د والیتي پالنونو شاملول، د مالوماتو جریان، او د سیمه ییزې پالن جوړونې د 
پاتې ستونزو بحث کوي. بهیر اړوند ستونزې، دا برخه د پالن جوړونې پر 

76  د مالیې وزارت او د اقتصاد وزارت، )په وزارتونو او ادارو کې د څار او مراقبت سیستمونو ارزونه(، )کابل: د مالیې وزارت او د اقتصاد وزارت، 2۰۱4(.

.۱:24 ستراتېژي(،  ملي  پراختیا  د  افغانستان  )د  جمهوریت.  اسالمي  افغانستان  د    77
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د پالن جوړونې بهیر یو شمېر نیمګړتیاوې لري. په داسې حال کې چې په سیمه ییزه کچه باید د اقتصاد وزارت او د اقتصاد ریاستونه 
میکانیزم  ډول  دغه  لپاره  جوړولو  بودیجې  د  کړي،  همغږی  کوي،  والیان  یې  مشري  چې  الرې  له   PDCs د  بهیر  جوړونې  پالن  والیتي  د 
کبله  له  چې  شوي،  یوځای  وو  نه  کې  بودیجه  په  دوی  سربېره،  ستونزو  شته  د  کې   PDPs شویو  چمتو  په  ترڅنګ،  دې  د  شو.  کارول  نه  و 

لږ اړوند و. ته په پام سره په پرتلیز ډول  یې دغه بهیر د بودیجې وېش چارې 

بنسټ  یې  به  پروګرامونه  لومړیتوبونو  ملي  د  او  ونیسي  ځای   ANDS د  چې  جوړوي  پالن  کلن  پنځه  یو  اوسمهال  وزارت  اقتصاد  د 
جوړوي78. خو له نورو ښکېلو غاړو سره د مرکو په ترڅ کې، لیکواالنو ومونده چې دوی د نویو پالنونو په اړه په بشپړ ډول خبر نه دي. د 
IDLG هم د پنځه کلن والیتي  دې ترڅنګ، د هڅو او پروګرامونو تکرار د پالن جوړونې بهیر اغېزمنتیا کموي ځکه، د مثال په ډول، 
وي.  شوي  جوړ  کچه  والیتي  په  چې  کوي  مالتړ  پالنونو  هغو  د  ډېره  تر  مرستندویان  کوي.  همغږی  بهیر  جوړولو  د  پالنونو  ستراتېژیکو 

ګرانوي. کول  ګوته  په  لومړیتوبونو  د  او  زیاتوي  ال  ستونزې  بهیر  د  جوړونې  پالن  د  سندونه  او  پروګرامونه  تکراري  یا  تداخلي  ګڼ  خو 

د  حکومت  د  کې  والیتو  او  کابل  په  چې  وي  موجوده  اداره  واحده  یوه  همغږۍ  د  پخاطر  جوړولو  پالنونو  ملي  د  چې  ده  مهمه  نو،  ځکه 
پالن  د  چې  دی  بوخت  کولو  اصالح  پر  سیستم  شته  د  اوسمهال  حکومت  افغان  چې  دا  ولري.  دندې  اداري  څرګندې  لپاره  ادارو  مختلفو 
او بودیجې جوړولو کارونه ال باثباته او همغږي کړي، دغه ډول ستونزه باید حل شي )په ترکیه کې د یوه ورته بهیر په اړه دوهمه ضمیمه 

وګورئ(.

ښاروالۍ: د پالن او بودیجې جوړولو بهیر کې یو نوی میالن 4 .۱
برخه  پخوانۍ  په  دی،  مهم  لپاره  کولو  وړاندې  خدمتونو  ځینو  د  کچه  ییزه  سیمه  په  چې  بهیر،  جوړولو  بودیجې  او  پالن  د  ښاروالیو  د 
خوا  له  ادارو  لړ  یو  د  سکتور  ښاري  کچه  ییزه  سیمه  او  ملي  په  کې  افغانستان  په  ښیي.  میالن  نوی  یو  پرځای  میالن  شوي  یاد  د  کې 
او په ملي کچه د کابل ښاروالۍ )چې په مخامخ   ،IDLG تر ټولو مهمې ادارې په کې د ښاري پراختیا چارو وزارت،  کنترولېږي، چې 
مهم  ښاروالۍ  کې  هېوادونو  نورو  په  دي.  شامل  ریاستونه  اړوند  او  ښاروالۍ  کچه  ییزه  سیمه  په  او  ورکوي(  رپوټ  ته  ولسمشر  ډول 
ښاروالیو  د  کې،  افغانستان  په  خو  پالنونه.  فضایي  او  اوبه،  څښلو  د  سیستم،  تشنابونو  د  استوګنځایونه،  لکه  کوي  وړاندې  خدمتونه 
د  سیستم،  تشنابونو  )د  لکه  کوي،  وړاندې  وزارتونه  خدمتونه  لپاره  بنسټونو  ښاري  د  ځکه  دی  محدود  ته  شینوالي  او  صفایۍ  رول 

نور(. داسی  او  مدیریت،  اوبو  څښلو  او  فاضلو 

کمزوري  په  یا  ناڅرګندې  او  تکرار  پروګرامونو  د  لکه  شته،  ستونزې  اداري  وړ  پام  د  وړاندې  پر  مدیریت  اغېزناکه  د  سکتور  ښاري  د 
کمی  همغږۍ  د  منځ  تر  حکومتولۍ  ښاروالیو  او  حکومتولۍ  ملي  د  جوړونه(،  پالن  فضایي  ډول  په  مثال  )د  موخې  شوې  تشریح  ډول 
د  ښاروالیو  پر  والیان  ډول  په  مثال  )د  حکومتولي  رسمي  رسمي/غیر  او  کول(،  پلي  او  جوړول  پالنونو  ماسټر  ښاري  د  ډول  په  مثال  )د 
له  ولسمشر  د  ښارواالن  کې،  افغانستان  په  دي(7۹.  بېل  سره  دواړه  پلوه  اداري  له  چې  دې  له  سره  لري  کنترول  غیررسمي  اندازه  وړ  پام 
خوا ګومارل کېږي، په داسې حال کې چې د ښاروالیو شوراګانې )MCs( نه لري. د دې پرځای، د یوه موقتي ګام په توګه، د ښاروالیو 
مشورتي بورډونه جوړ شول چې مشورې ورکړي او خپلې سپارښتنې وسپاري خو دوی د پرېکړو کولو هېڅ واک نه لري. حکومت په پام 
IDLG د دغه نوي قانون پر مسودې کار کوي، د  کې لري چې د ښاروالیو پخواني قانون پر ځای یو نوی قانون جوړ کړي چې اوسمهال 

له لورې ټاکل کېږي. د افغانستان اساسي قانون د دې کار اجازه ورکوي.    MCs د  به ښارواالن  له مخې  نوي قانون 

اجازه  دوی  وکړي.  تکیه  مرستو  بهرنیو  یا  سرچینو  خپلو  پر  باید  دوی  راوړي8۰.  نه  السته  بودیجه  حکومته  مرکزي  له  ډېره  تر  ښاروالۍ 
لري چې مختلف عایدات السته راوړي خو کچې یې په کابل کې د مالیې وزارت له خوا ټاکل کېږي. د کابل ښاروالۍ تر ټولو ډېر عاید 
لکه  عایدات  بېل  بېال  ډېر   ۵۰ له  چې  شوې  ورکړل  اجازه  ته  ښاروالیو  برابر.  نیم  نږدې  عاید  ټولیز  د  ښاروالیو  نورو  د  راوړي،  السته 

کړي.  ټوله  مالیه  صفایۍ  د  او  پلور،  ځمکو  د  ښاروالۍ  د  او  کرایې  ګټه،  اجارو  له  لګښتونه،  خدمتونو  د  جریمې،  فیسونه، 

وېبپاڼه  وزارت  اقتصاد  د  ده.  نه  ممکنه  ډول  بشپړ  په  دا  خو  شي  واضح  بهیر  شته  جوړونې  پالن  د  کچو  والیتي  او  ملي  دواړو  په  چې  شوې  هڅې  هم  څه  که    78
2۰۱۵م کال اکتوبر کې د اقتصاد وزارت له چارواکو سره د ټیم د بحثونو او مرکو، او د اقتصاد وزارت د چارواکو  داسې هېڅ ډول جزیات نه لري. زموږ پوهاوی د 

او بودیجې جوړولو د پالیسۍ بحث کې د وړاندې شویو مالوماتو پر اساس دی. ۱۱مه کابل والیتي پالن  2۰۱۵م کال اکتوبر پر  له خوا د 

حالت(. ښارونو  د  افغانستان  )د  جمهوریت،  اسالمي  افغانستان  د  حکومتولي(،  ییزه  سیمه  کې  افغانستان  )په  وګورئ،  لیکنه  نورو  او  نجات  د    7۹

8۰  اوسمهال، افغانستان د حکومت دننه مالي لېږد سیستم نه لري، ځکه ښاروالیو ته د لویو پروژو یا خدمتونو وړاندې کولو لپاره بودیجه نه ده ورکړل شوې.



جوړونه پالن  ییزه  سیمه  او  ملي  کې   افغانستان  2017په 

29 کول مرکزی  غیر  بهیر  جوړولو  بودیجی  او  پالن  د  کی  افغانستان  په  کول:  نږدې  ته  خلکو  حکومت 

د  دا  جوړوي8۱.  سلنه   22 عایداتو  د  ښاروالیو  ټولو  د  چې  ده  سرچینه  ستره  ټولو  تر  راوړلو  السته  عایداتو  د  پلور  ځمکو  ښاروالۍ  د 
نه ده، او دغه سرچینه  یا پایښت لرونکې سرچینه  له پلور السته راتلونکی عاید د ګټو دوامداره  اندېښنې وړ مسئله ده، ځکه د ځمکو 
د اداري فساد له پلوه هم زیانمنونکې ده. د صفایۍ او د ښاروالیو خدمتونو مالیه د عایداتو دوهمه ستره سرچینه ده، چې یو المل یې د 
ثبت یو نوی معرفي شوی کمپیوټري سیستم دی. د عایداتو ټولولو په تړاو د ښاروالیو کار )د اصلي او اټکل شوي عاید ترمنځ توپیر( 
غیرواقعي  په  عایدات  وروسته،  کال  هغه  له  خو،  ولوېد.  ته  سلنې   4۰ کې  کلونو  2۰۱۳م  او   2۰۱2 په  څخه  سلنې   68 له  کې  کال  2۰۱۰م  په 
تکړه  د  میکانیزمونه،  کمزوري  ټولولو  عاید  د  کولې.  پوره  نه  موخې  دغه  عایداتو  اصلي  چې  کې  حال  داسې  په  شول،  اټکل  زیات  ډول 
ځینې  سیستمونه  کمزوري  مدیریت  او  څار  د  راز  دغه  او  کمی  ورکونې  ځواب  د  او  تشویق،  محدوده  ګډون،  په  نشتوالي  د  کارکونکو 

هغه عوامل و چې د عایداتو د موخو په لوېدو کې یې رول درلود82.

لګښتونو  خپلو  د  باید  ښاروالۍ  مخې،  له  قانون  د  لګښتونه.  پراختیایي  او  عملیاتي  شوی:  وېشلی  ډلو  دوو  په  لګښتونه  ښاروالیو  د 
یې  لپاره  منظورۍ  د  او  کوي  کتنه  ته  بودیجې  ښاروالیو  د  والیان  کړي.  ځانګړې  ته  پروژو  پراختیایي  سلنه(   ۵۵( برخه  ډېره  نیمایي  تر 
او  خدمتونو  د  راپورول  او  ترتیبول  بودیجې  د  ښاروالۍ  ډېرې  شوې،  وړاندې  تشریح  یې  الندې  چې  لکه  خو  لېږي.  ته  وزارت  مالیې  د 
حکومتولۍ مسئلو ښه کولو د یوې وسیلې پرځای یو بیوروکراتیک کار بللی دی. د دې ترڅنګ، د بودیجې د اجرا کچې هم ټیټې دي، 
ور  نتیجه  مهال  پر  اجرا  د  بودیجې  د  اټکلونو  خوشبینه  ډېر  اندازې  له  لګښتونو  د  اساس  پر  اټکلونو  لوړو  خورا  د  عایداتو  د  ښیي  چې 

ننګونه ده. نه کړه، دا په ملي کچه هم یوه 

به  مهال  هغه  خو  شوې  نیول  کې  نظر  په  هم  پروګرامونه(  وکړه-ولېږدوه  کړه-عمل  )جوړ   – ملګرتیاوې  ترمنځ  غاړو  شخصي  او  عامه  د 
مرکزي  او  ځایي  د  کې  نړۍ  ټوله  په  خپلولو  ملګرتیاوو  د  ترمنځ  غاړو  شخصي  او  عامه  د  شي8۳.  بشپړ  ترتیبات  تقنیني  چې  تایدېږي 
نه  پام  هېڅ  ته  اصل  تعقیبوي(  فعالیت  )مالیی  د  چې  وي  غیرمرکزیت  چټک  یې  المل  ښایي  چې  موندلی،  شهرت  ترمنځ  حکومتونو 
اغېزناکه  پلوه  له  لګښت  د  او  جذابه  ښایي  سیستم  ډول  دغه  هم  څه  که  شوې.  یادونه  کې  بکس  اووم  پورتني  په  چې  څرنګه  لکه  کوي، 
ښکاره شي، خو دا ډول ترتیبات باید له تخنیکي او قانوني پلوه په ډېره احتیاط سره پرمخ یوړل شي چې په راتلونکي کې د بیې او پېر 

شي84.  ونیول  مخه  راوستلو  د  فشار  اضافي  د  حکومت  ښاروالیو/مرکزي  پر  تړاو  په  ډاډ  د 

د نورو ستونزو ترڅنګ، د افغانستان د ښاروالۍ سیستم د یوه منظم تقنیني چوکاټ له کمي او د ښاروالۍ له کمزورو مالي چارو سره 
هم مخامخ دی. د ښاروالۍ سیستم ترځایه مرکزي او د ځواب ورکونې سیستم یې کمزوری دی، او عمده المل یې د ټاکلو شویو ادارو 

دی. نشوالی  میکانیزمونو  مناسبو  د  ورکونې  ځواب  د  او 

.44 حالت(،  ښارونو  د  افغانستان  )د  جمهوریت،  اسالمي  افغانستان  د    8۱

د  افغانستان  )د  جمهوریت،  اسالمي  افغانستان  د   ،)2۰۱4 اداره،  خپلواکه  حکومتولۍ  ځایي  د  )کابل:  ښاروالۍ(،  کې  افغانستان  )په  پوپل،  عبدالباقي    82
.۱6 حالت(،  ښارونو 

.)2۰۱۵ اداره،  خپلواکه  حکومتولۍ  ځایي  د  )کابل:  پالیسي-مسوده(،  حکومتولۍ  ییزې  سیمه  )د  جمهوریت،  اسالمي  افغانستان  د    8۳

بند اوبه  له خوا جوړ شوي  84  د مثال په ډول، د یوې مهمې ښاروالۍ په استازیتوب د ترکیې د خزانې ادارې د پېر یو ضمانت ورکړ، چې د خصوصي سکتور 
عواقبو  یا  پېچلتیاو  د  ګام  دغه  خپل  د  اساس  پر  قرارداد  د  چې  دې  له  پرته  کړل،  بند  کارول  اوبو  د  ښاروالۍ  کله  چې  شو  اغېزمن  مهال  هغه  ضمانت  دا  وکاروي، 
مسوله  ښاروالي  ادارې  خزانې  د  ورکړي،  ډالره  امریکایي  میلیونه   ۱۵ میاشت  هره  ته  شرکت  کې  بدل  په  ضمانت  د  شو  اړ  چې  دې  له  وروسته  ولري.  پوهاوی  اړه  په 
ته  منځ  پېښې  ډول  دغه  خو  وي،  نه  وړ  پرتلې  د  سره  افغانستان  له  مټ  کټ  ښایي  حالت  دغه  هم  څه  که  ورکړي.  ته  حکومت  مرکزي  بېرته  باید  پیسې  دغه  چې  وګڼله 

شي. راتالی 
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د والیتي بودیجې جوړولو پالیسي 4 .2
مالیې  د  لپاره،  حل  د  اندېښنو  شویو  یادو  مخکې  د  وشي.  بیاکتنه  باید  ته  سیستم  شته   PBP د  چې  کوي  ټینګار  شننې  برخې  دې  د 
PBP جوړه کړه چې موخه یې د بودیجې جوړولو بهیر په برخه کې والیتو ته یوه اندازه واک لېږدول و. دغه پالیسې  وزارت د 2۰۱۵م کال 

)اتم بکس(. تاید شوه  له خوا  2۰۱۵م کال اکتوبر کې د کابینې  د 

اتم بکس: د والیتي بودیجې جوړولو پالیسي )2۰۱۵(

PBP الندې موخې لري:

به په کې یو مشورتي رول 	   PCs د بودیجې جوړولو بهیر کې د مرکزي او سیمه ییزو ادارو د مسئولیتونو تعینولو پخاطر یو قانوني چوکاټ جوړول، چې 
لوبوي،

د عامه مالي چارو مدیریت په برخه کې والیتي ادارو ته مناسب مسئولیتونه او واکونه ورکول چې په ملي کچه د عامه مالي چارو د مدیریت یو اغېزناکه 	 
سیستم جوړ او پراخه کړي،

په )افقي او عمودي ډول د بودیجې وېش( لپاره یو منظم او معیاري چوکاټ جوړول چې د برابرو خدمتونو وړاندې کولو ضمانت وکړي او په ټول هېواد کې 	 
د بې وزلۍ له منځه وړلو کې ونډه واخلي،

د بودیجې د اعظمي کچې د معیارونو پر اساس، د شته او نویو شتمنیو د مراقبت لپاره د کافي اندازه سرچینو د وېش ډاډمنول،	 

د بودیجې په جوړولو، اجرا او څار کې د والیتي چارواکو ګډون یقیني کول،	 

د روڼوالي، ځواب ورکونې، او مالي ډسپلین لپاره د مرکزي او والیتي ادارو او مرستندویانو ترمنځ د همغږۍ او اړیکو زیاتول، او د موازي جوړښتونو / 	 
بهیرونو له منځه وړل، او 

د بودیجوي احصایو او شمېرو خپرول، او دغه راز ښکېلو غاړو ته د رپوټ ورکولو بهیرونو منظمول۱.	 

PBP د الندې بهیرونو له الرې د دغو موخو السته راوړلو هڅه کوي:

درې کلن ازمیښتي طبیق،	 

پر معیار والړ بودیجوي سیستم له الرې په عمودي او افقي ډول د سرچینو وېش،	 

د هر اړوند وزارت د پرېکړو پر اساس د ال نورو مسئولیتونو لېږد، چې په کې د پراختیایي او عملیاتي بودیجې لېږدول شوي واکونه هم شامل دي.	 

د بودیجې د جنترۍ بدلول چې د والیتي بودیجو جوړولو وخت زیات شي،	 

له بودیجې څخه اضافي سهولتونه چې د )نامشروطې بودیجې( په نامه یادېږي، چې په سکتوري بودیجې کې ورته ځای نه دی ورکړل شوی،	 

د والیتي بودیجې کارپوهان ګومارل چې په والیتو کې له مستوفیتونو سره د بهیر په مشرۍ کې مرسته وکړي.	 

۱    پریزینټیشن چې د 2۰۱۵ کال اکتوبر پر ۱۱مه د کابل والیتي بودیجې جوړولو ورکشاپ کې د مالیې وزارت د یوه چارواکي له خوا وړاندې شو.

PBP د اغېزناکه بودیجې او پالن جوړونې په لور یو مثبت ګام دی. خو دا پالیسي د ادارو رول په واضحه  د ځینو نیمګړتیاوو سربېره، 
ریاستونو  والیتي  دا  ترڅنګ،  دې  د  دی8۵.  متکي  پروګرامونو  پر  ادارو  نورو  د  حکومت  د  ډېره  تر  لپاره  کولو  پلي  د  او  تعینوي  نه  توګه 
د  ښایي  وړاندې  پر  لګښتونو  پېچلو  ال  د  پراختیا  د  کوي.  نه  اشاره  ته  ترتیب  ډول  هېڅ  تړاو  په  لېږد  د  مسئولیتونو  د  لګښتونو  د  ته 
PBP په دې اړه  کارکونکو یا عملیاتي او مراقبت لګښتونو د مدیریت لپاره په بشپړ ډول مختلفو تګالرو او وړتیاو ته ضرورت وي86. 

پرېږدي.  ته  اختیار  وزارتونو  اړوندو  د  بهیر  بلکې  کوي،  نه  اشاره  ته  تګالرې  پړاویزې  راز  هېڅ 

یا  ناڅرګند  او  تر ځایه ګډ  انتخابونه وارزول شي،  تړاو د حکومت د پالیسۍ  په  پر بنسټ، کله چې د غیرمرکزي بودیجې غوراویو  د دې 
ګونګ ښکاري. په پیل کې، حکومت چمتو دی چې د تش په نامه )پر معیارونو والړ د بودیجې عمودي او افقي وېش( له پروګرام سره د 
PLDs مالتړ وکړي. خو دغه ډول  )بودیجې په عمودي ډول غیرمرکزي شوي سیستم( په لور حرکت وکړي، چې له خپلو نویو دندو سره د 
PBP سند بیا هم هڅه کوي چې  PLDs په څرګند ډول د حسابونو په جدول کې د جال بودیجوي واحدونو په توګه نه مني. د  غیرمرکزیتوب 
PLDs په مرکز کې د اړوندو وزارتونو برخه وګڼي خو نوې دندې ورته سپاري. په دې ډول، د غیرمرکزیت شته حالت، لکه هغسې چې د 
PLDs ته په کې د ال زیات او په عمودي ډول غیرمرکزي شوي  PBP کې وړاندیز شوی، د ترکیې قضیې ته ورته ښکاري، خو  2۰۱۵م کال 

له بودیجوي حیثیت پرته.  او  لېږد شامل دی،  مسئولیتونو 

باید  چې  لست  کارونو  هغو  د   ،۱۰  ،)2۰۱۵ وزارت،  مالیې  د  )کابل:  پالیسي(،  جوړولو  بودیجې  والیتي  )د  وګورئ،  لیکنه  جمهوریت  اسالمي  افغانستان  د    8۵
شي. بشپړ  مخې  له  طرزالعملونو  نورو  او  الرښوونو  د 

.۳۵ مالي جوړښت څپړنه(،  ییز  د سیمه  افغانستان  )د  لیکنه وګورئ،  86  بویکس 



جوړونه پالن  ییزه  سیمه  او  ملي  کې   افغانستان  2017په 

31 کول مرکزی  غیر  بهیر  جوړولو  بودیجی  او  پالن  د  کی  افغانستان  په  کول:  نږدې  ته  خلکو  حکومت 

PBP ډېر ناڅرګند محتویات لري87، او وړاندیز کوي چې: 2۰۱۵م کال  خو، د 

کار  سیستم  دننه  حکومت  او  هراړخیزه  یوه  پر  لېږد  دمالي  وزارت  مالیې  د  به  مهال  پر  کولو  پلي  د  پالیسۍ  دغې  د 
په  مثال  )د  وي  محدود  لېږد  یا  غیرمرکزیت  باید  یې  سره  پام  په  ته  ورکونې  ځواب  او  روڼوالي،  انډول،  چې  وکړي 
به وزارت هڅه وکړي چې والیت یو بودیجوي واحد  لېږد په صورت کې  4۰ سلنه(. او دغه راز د مالي  ډول د بودیجې 

.88 کړي

چې  کړي  بدل  ریاستونو  والیتي  پر  واحدونه  بودیجوي  والیتو  د  چې  ولري  پالن  ښایي  حکومت  چې  ښکاري  داسې  څخه  متن  پورتني  له 
SNGP به هم ځینې ورته نیمګړتیاوې ولري، لکه  2۰۱۵م کال  )افقي غیرمرکزیت( ته به ورته وي. له بلې خوا، ډېره ممکنه ښکاري چې د 
نه ده او په عامه ډول السرسی ورته نشته،  SNGP ال منظوره شوې  2۰۱۵م کال  PBP په تړاو پرې بحث وشو. خو دا چې د  د  څرنګه چې 

له وخت مخکې وي چې دقیق قضاوت وشي.  به  نو دا 

له  یوه  لپاره  کولو  واضح  او  والي  ښه  بهیر  د  جوړولو  بودیجې  او  پالن  د  سره،  پام  په  ته  غوراویو  تړاو  په  پالیسۍ  د   PBP ډول،  لنډ  په 
نو  ولېږدوي،  ډول  بشپړ  په  مسئولیتونه  کې  کلونو  لسو  راتلونکو  په  غواړي  حکومت  که  کوي.  وړاندې  اجنډا  ننګونکې  او  ډکه  هیلو 
په  ته  ګانو  موضوع  ورکونې  ځواب  د  تړاو  په  غیرمرکزیت  افقي  د  ډول  ځانګړې  په  شي،  پالن  سره  احتیاط  په  باید  ګامونه  بهیر  دغه  د 

سره. پام 

.۱2 پالیسي(،  جوړولو  بودیجې  والیتي  )د  جمهوریت،  اسالمي  افغانستان  د    87

.۱2 پالیسي(،  جوړولو  بودیجې  والیتي  )د  جمهوریت،  اسالمي  افغانستان  د    88
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پایلې: ڼیمګړتیاوې او سپارښتنې. ۵

زده  څخه  هېوادونو  مشخصو  شمېر  یو  د  او  وشو،  بحث  تفصیلي  اړه  په  جوړولو  بودیجې  او  پالن  حکومتولۍ،  د  کې  لیکنه  دغه  په 
په  برخه  دغه  پایلې  د  شول.  یاد  کې  په  هم  قوانین  او  پالیسۍ  شته  جوړولو  بودیجې  او  پالن  د  افغانستان  د  راز  دغه  او  درسونه  شوي 
او  پالن  والیتي  د  او  بیانوي  ډول  لنډ  په  ستونزې  او  نیمګړتیاوې  مهمې  بهیر  جوړولو  بودیجې  او  پالن  ییز  سیمه  د  کې  افغانستان 

کوي.  وړاندې  سپارښتنې  لپاره  کولو  ښه  بهیر  جوړولو  بودیجې 

له اندازې زیات د چارو مرکزیت ۵ .۱
ییزه حکومتي  له داسې یوه حالت سره مخامخ کړی چې سیمه  افغانستان  اندازې زیات مرکزیت  له  بهیر کې  او بودیجې جوړولو  د پالن 
نه ده پورته شوې. په داسې حال کې چې په کابل، والیتو او ولسوالیو  له وړتیاو پوره ګټه  له پامه غورځېدلي او د هغوی  ادارې په کې 
کې حکومتي ادارې موجودې دي، خو په والیتي او ولسوالیو کچه سیمه ییزې ادارې د پالن او بودیجې جوړولو بهیر کې په اغېزناکه 
د  کې  کابل  په  چارې  پولیسو  د  او  مدیریت  اوبو  د  مدیریت،  چارو  مالي  عامه  د  لکه  دندې  ډېری  حکومت  د  لري.  نه  ونډه  یا  ګډون  ډول 
وزارتونو او ریاستونو له خوا پر مخ وړل کېږي. دغه بهیر د خدمتونو وړاندې کولو، د تطبیق بهیر څار، او په ټیټه کچه ځواب ورکونې 
لپاره ناوړه عواقب لرلې دي. په مرکزي کچه پالن او بودیجې جوړول ښایي د ځینو ملي پروژو د ډیزاین او پلي کولو کارونه اسانه کړي. 

راځي. پاتې  کې  اخیستنې  ګټې  بشپړې  څخه  وړتیاو  له  ټولنو  ځایي  او  ادارو  حکومتي  ځایی  د  میکانیزم  ډول  دغه  خو 

په والیتو او ولسوالیو کې له شته ادارو په ډېر کمزوري ډول کار اخیستل کېږي او د کار قدر یې هم کم دی. لکه چې د لیکنې پخوانیو 
پالن  او  بودیجې  د  چې  لري  وړتیا  دا   PCs شوي  ټاکل  او  ادارې،  حکومتې  کې  ولسوالیو  او  والیتو  په  دفتر،  والي  د  وښوده،  برخو 
بهیرونو  بودیجې  او  پالن  د  کې،  کلونو  لومړیو  په  وروسته  نسکورېدو  له  رژیم  طالبانو  د  ولوبوي.  رول  مهم  کې  کولو  ښه  بهیر  جوړولو 
شي  پراخه  واک  حکومت  مرکزي  د  چې  وه  حتمي  ښایي  ده،  عامه  چې  کې  هېوادونو  وتلو  جګړو  له  نورو  په  لکه  کول،  مرکزي  اندازه  یوه 
او د محدودو سرچینو د ناسمې کارونې مخه ونیول شی. په ځینو مهمو والیتو کې چې د کورني عاید لویه برخه یې تولیدوله، پیاوړو 
کمزوری  خورا  حکومت  مرکزي  چې  دا  ولېږدوي.  ته  خزانې  وزارت  مالیې  د  عایدات  دغه  چې  غوښتل  نه  دوی  او  درلود  واک  اشخاصو 
او  څار  تفصیلي  چارو  اکثره  د  کې  مرکز  په  خو  کړي.  ډکه  مټ  په  پالیسیو  کولو  مرکزي  د  تشه  کمزورۍ  خپلې  د  چې  وکړه  یې  هڅه  نو  و، 
مدیریت د والیتي ادارو د وړتیا لپاره ناوړه عواقب لرل. دغه بهیر تر ډېره والیتونه له دغه فرصته محروم کړل چې له عملي کارونو زده 

کړه وکړي او والیتي ادارې یې ال کمزورې کړې او د اداري بې تفاوتۍ کلتور ته یې وده ورکړه.

تر  کېده،  یې  تمه  چې  کړه  نه  ور  نتیجه  هغه  هڅو  کولو  غیرمرکزي  د  بهیرونو  بودیجې  او  پالن  د  خوا  له  حکومت  د  دې،  له  وروسته 
له  کې  کال  2۰۰7م  په  حکومت  کبله.  له  نشتوالي  د  وړتیا  کافي  او  چوکاټ  قانوني  مناسب  یوه  د  او  څار  کمزوري  د  سمونونو  د  ډېره 
کې   ANDS په  ته  لومړیتوبونو  والیتي  چې  وکړې  مشورې  سره  مرستندویانو  او  فعاالنو  له  ټولنې  مدني  د  ادارو،  حکومتي  والیتي 
)د  ان  او  و  کمزوري  ډېر  یې  ځینې  درلود،  توپیر  معیار  پالنونو  دغو  د  کړل.  جوړ   PDPs  ۳4 یې  الرې  له  بهیر  دغه  د  او  ورکړي،  ځای 
خواهشاتو لست( ته ورته وو. که څه هم دغه بهیر د پالن جوړونې بهیر کې د خلکو ګډون زیات کړ، خو دغه هڅې اداري نه شوې، او د 
بودیجه  خپله  په  ډول  اغېزناکه  په  ته  پالنونو  دغو  چې  کولی  شو  نه  و  حکومت  شو.  پاتې  کمزوری  هم  ال  څار  بهیر  جوړونې  پالن  والیتي 
په  شمېره  کره  چې  کې  حال  داسې  په  کړې.  تمویل  پروژوې  ځینې  شاملې  کې   PDPs په  ټیمونو  رغونې  بیا  والیتي  د  ورکړي.  ځای  کې 
میلیونه   86۳ لپاره  والیتونو   ۳4 د  ټیمونو  رغونې  بیا  والیتي  د  چې  ښیي  مالومات  کلونو   2۰۰8-2۰۰۵ د  خو  ده،  نه  مالومه  ډول  عامه 
نظر  په   PDPs مرستندویان  او  وزارتونه  یې  مټ  په  چې  شته  هم  چینلونه  نور  ګڼ  کې،  حقیقت  په  دي8۹.  کړې  ځانګړې  ډالره  امریکایي 
هم  کوي،  ګډون  کې  بهیر  جوړونې  پالن  د  چې  ترمنځ،  اوسېدونکو  ځایي  د  ښایي  طرزالعملونه  غیرمعیاري  او  ګڼ  دغه  نیسي.  نه  کې 
یا  ځواب  هېڅ  ډول  دغه  ته  خلکو  خو  کېږي.  اورېدل  نظرونه  او  خبرې  دوی  د  چې  شي  وویل  باید  ته  خلکو  لږترلږه،  شي.  المل  خپګان  د 

بدلېږي. بهیرونو  اغېزناکو  لږو  ډول  پرتلیز  پر  ترډېره   PDPs چې  ښکاري  داسې  او  کېږي  ورکول  نه  مالومات 

په  کړي.  زیات  ال  واټن  ترمنځ  خلکو  پرتو  لرې  او  حکومت  مرکزي  د  ښایي  کول  مرکزي  ډېر  اندازې  له  بهیر  جوړولو  بودیجې  او  پالن  د 
کابل کې چارواکي د کندهار یا بدخشان د یوه کلی د اړتیاو په اړه ډېر کم پوهاوی لري. ځکه نو د مالوماتو دوه اړخیزه تبادله مهمه ده. 
باید  خلک  ځایي  کړي.  خپاره  او  شریک  ډول  واضح  په  مالومات  اړه  په  کچې  اعظمي  بودیجې  والیتي  د  او  موخې  ملي  باید  وزارتونه 

وزارتونه د خپلو اړتیاو په اړه خبر کړي او د سیمه ییزو ادارو له الرې له دوی ځواب وغواړي. 

.۱۰۰  ،)۲۰۱۰ پراختیایي همکارۍ رپوټ،  )د  افغانستان اسالمي جمهوریت،  8۹  د 
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33 کول مرکزی  غیر  بهیر  جوړولو  بودیجی  او  پالن  د  کی  افغانستان  په  کول:  نږدې  ته  خلکو  حکومت 

د  چې  وکړه  یادونه  کونکو  ګډون  بحث  پالیسۍ  جوړولو  بودیجې  او  پالن  والیتي  د  کې  کابل  مهال  پر  میاشت  اکتوبر  کال  2۰۱۵م  د 
ورکړي. بڼه  اداري  ته  بهیر  دغه  او  واخلي  غاړه  په  مشري  کار  غیرمرکزیت  بهیرونو  بودیجې  او  پالن  د  باید  وزارتونه  او  دفتر  ولسمشر 

ته  ادارو  والیتي  باید  وزارتونه  شي.  حل  لور  په  کچې  ټیټې  د  کچې  پورته  له  باید  مرکزیت(  ډېر  اندازې  )له  ستونزه 
داسې  کړي.  ښکاره  خدمتونه  عامه  ته  خلکو  باید  څنګه  او  شي  سپارلی  څنګه  رپوټ  چارو  خپلو  د  چې  وکړي  الرښونه 
شریکولو  مالوماتو  د  کچه  ملي  په  کوي.  احساس  کم  ډېر  مسئولیت  د  وړاندې  پر  خلکو  د  وزارتونه  اړوند  چې  ښکاري 

کمی دی، خو په والیتي کچه، ډېره ګرانه ده چې د اړوندو وزارتونو په اړه مالومات السته راوړل شي۹۰. 

له  لوړولو  وړتیا  د  ادارو  حکومتي  د  کې  ولسوالیو  او  والیتو  په  مرکزیت  کچې  لوړې  خورا  د  کې  بهیرونو  جوړولو  بودیجې  او  پالن  د 
له جوړېدو وروسته، واک ولېږدول شو، خو   PDCs )د  فعالیته هم پام اړولی دی. د کابل پالیسۍ بحث ګډون کونکو یادونه وکړه چې 
چې  شوه  لوړه  وړتیا  کسانو  اړوندو  د  هم  نه  او  وه  نه  موجوده  الرښونه  څرګنده  راز  هېڅ  او  پرته،  مالتړ  او  مرستې  له  حکومت  مرکزي  د 

کړي(۹۱.  جوړ  پالنونه  والیتي  شي  وکولی  چارواکي  ځایي 

ناڅرګند او ګونګ اداري رولونه یا دندې ۵ .2
جګپوړي  دی.  رول  ناڅرګند  ادارو  حکومتي  مختلفو  د  نیسي  مخه  جوړولو  بودیجې  او  پالن  والیتي  اغېزناکه  د  چې  نیګړتیا  عمده  بله 
چارواکي ډېر کله نه پوهېږي چې په دفتر کې د دوی رول څه دی. ځکه نو که اشخاص خپله هڅه و نه کړي او له نوښت نه کار وانخلي نو 
لیکواالنو  چې  فعاالنو  ټولنې  مدني  د  او  مرستندویانو  چارواکو،  حکومتي  هغو  ډېرو  باسي.  انتظار  ته  امرونو  کابله  له  ادارې  والیتي 
ټاکلو  د  او  ادارې  وزارتونو  اړوندو  د   کې  ولسوالیو  او  والیتو  په  دندې،  وزارتونو  د  کې  کابل  په  چې  وکړ  استدالل  کړې  مرکې  ورسره 
PCs دندې په واضح ډول نه دي تشریح شوي. دغه ناڅرګندوالی په غیرعمدي ډول د کمزوري تطبیق، د رسمي سیمه ییزو ادارو  شویو 
دې  ښایي  وزارتونه  کې  کابل  په  هم  څه  که  دی.  شوی  المل  کېدو  ضایع  د  سرچینو  او  وخت  د  او  پانګونې،  ناکافي  د  کې  لوړولو  وړتیا  د 
ته اړتیا ولري چې د ځانګړو مسئلو په اړه خپله پرېکړې وکړي، خو که د تدارکاتو بهیر په څېر والیتي چارې د کابل له خوا په تفصیلي 

وځنډوي. بهیر  رسولو  خدمتونو  د  کچه  ییزه  سیمه  په  شاید  دا  شي،  وڅارل  ډول 

بودیجه  او  پالنونه  والیتي  چې  ده  نه  واضحه  دا  دی.  ناڅرګند  رول  ادارو  ولسوالیو  او  والیتي  د  کې  بهیر  جوړولو  بودیجې  او  پالن  د 
باید څوک جوړې کړي. ځایي لومړیتوبونه باید څنګه په ګوته او په ملي پالن او بودیجه کې ورګډ شي؟ ځکه نو په کابل کې د پالیسۍ 

وکړ: استدالل  کونکو  ګډون  بحث 

بودیجه  والیتي  دی.  نه  څرګند  رول  والیانو  د  کې  بهیرونو  په  تطبیق  او  اجرا  د  راز  دغه  او  جوړولو  بودیجې  او  پالن  د 
ډېرو  په  نشته.  هېڅ  وړتیا  دغه  کچه  ځایي  په  ولري.  هم  پالن  څار  او  تطبیق  د  باید  دا  ده،  نه  ټوټه  یوه  کاغذ  د  یوازې 
و  نه  کچه  هېڅ  په  حکومتولۍ  ییزې  سیمه  د  قانون  تدارکاتو  د  چې  مونده  مو  و  کړی،  کار  کې  په  موږ  چې  کې  والیتونو 
پلی شوی. د تدارکاتو قانون شته خو څوک یې پروا نه لري. والیان باید د بودیجې پالن د چمتو کولو، پلي کولو او څار 
په تړاو څرګند رولونه او مسئولیتونه ولري. د پالیسیو په ډیزاین او تطبیق کې د تخنیکي وړتیا کمی لیدل شوی دی۹2.

ډېرو هغو مالومات ورکونکو چې د لیکواالنو له خوا ورسره مرکې شوې هم د اداري دندو د ناڅرګندتیا په اړه اندېښنه څرګنده کړه. دا 
د مختلفو ادارو ترمنځ د اداري سیالۍ او د هڅو او پروګرامونو د تکرار ښکارندویي کوي. د مالیې وزارت او د اقتصاد وزارت ادعا 
PBP کې یې یادونه شوې ده. د اقتصاد وزارت  کوي چې دغه دندې او رولونه په واضح ډول تشریح شوي، چې په ځانګړې ډول په نوې 

کړ: تشریح  ډول  الندې  په  بهیر  جوړونې  پالن  والیتي  د  استازي  یوه 

بنسټ  پر  اړتیاو  خپلو  د  ټولنې  دي.  شاملې  پروژې  شوې  ټاکل  اساس  پر  لومړیتوب  د  ډول  ټولیز  په  کې   PDP په 
ته   CDCs او  جوړوي  خلک  وړاندیزونه  دغه  کېږي.  سپارل  ته  وزارت  اقتصاد  د  بیا  چې  کوي  وړاندې  پالنونه  دغه 
PDCs ته سپارل کېږي. د دغو بهیرونو او  له خوا لومړیتوب ټاکل کېږي او   DDCs د  بیا  سپارل کېږي، وروسته یې 
کوي.  طرحه  پالنونه  پراختیایي  لپاره  والیتو  د  همکارۍ  په  سره   PDPs د  ریاست  اقتصاد  د  اساس،  پر  وړاندیزونو 

شي. وټاکل  ورته  بودیجه  چې  کېږي  سپارل  ته  ریاستونو  اړوندو  او  وزارتونو  بیا  پالنونه  دغه 

.۱۱ 2۰۱۵م کال اکتوبر  او بودیجې جوړولو د پالیسۍ بحث، کابل،  ۹۰  د والیتي پالن 

۹۱  د والیتي پالن او بودیجې جوړولو د پالیسۍ بحث، کابل، ۲۰۱۵م کال اکتوبر ۱۱.

اکتوبر کال  2۰۱۵م  کابل،  بحث،  پالیسۍ  د  جوړولو  بودیجې  او  پالن  والیتي  د    ۹2
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بیا هر اړوند وزارت پالن د اقتصاد وزارت ته سپاري چې د بودیجې کمېټې له خوا، چې د مالیې وزارت، د اقتصاد 
شي.  وارزول  دي،  شامل  کې  په  دفتر  چارو  اداري  د  شورا  سکرتریت  د  وزیرانو  د  او  وزارت  چارو  بهرنیو  د  وزارت، 
کولو  پلي  د  ته  وزارتونو  وروسته،  منظورۍ  له  او  کېږي،  وړاندې  ته  کابینې  لپاره  منظورۍ  د  پروژې  وروسته  دې  تر 

کېږی۹۳. سپارل  لپاره 

کې  والیتونو  او  ریاستونو  او  وزارتونو  ټولو  په  کې  کابل  په  خو  وښیي،  حالت  ښه  او  شوی  غوښتل  یو  ښایي  بهیر  دغه  جوړونې  پالن  د 
 CDCs NSP پروګرام له مخې او د  نه پلی کېږي. د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت ښایي دغه موډل خپل کړي په ځانګړې ډول د 

الرې. له  میکانیزمونو  څېر  په   DDCs او 

اقتصاد  د  دی.  شته  واټن  منځ  تر  دندو  بالفعل  او  قانوني  د   IDLG د  راز  دغه  او  وزارت  اقتصاد  د  وزارت،  مالیې  د  چې  ښکاري  داسې 
له  کې،  کال  لومړي  په  لسیزې  تېرې  د  ډول  ځانګړي  په  کبله،  له  وړتیا  محدودې  د  وکړي،  مشري  بهیر  جوړولو  پالن  د  باید  چې  وزارت 
وکړي۹4.  کار  سره  وزارت  مالیې  له  لپاره  وېشلو  مرستو  او  بودیجې  د  چې  ده  خوښه  دا  مرستندویانو  د  یې  المل  بل  او  شوی  لرې  صحنې 

اوس اړتیا لیدل کېږي چې یوه واحده اداره په ګوته شي، ترجیحا د اقتصاد وزارت، چې د پالن بهیر همغږی کړي او هم یې وڅاري.

نه یوازې د عامه مالي چارو مدیریت کارونه پر  له دې، د مالیې وزارت د نورو عادي مالیو وزارتونو په پرتله ډېر پیاوړی دی. دا  سره 
ستونزه  ورته  هم   IDLG لري.  هم  مسئولیت  پروګرامونو  او  پالیسیو  ملي  بلکې  ورکړه،  پیسو  د  او  عایدات،  بودیجه،  لکه  وړي،  مخ 
کې  ادارو  مختلفو  حکومت  د  حالت  دې  دي.  ښکېل  کې  په  هم  وزارتونه  نور  چې  کړي  همغږي  بهیرونه  ییز  سیمه  هغه  چې  لري  ننګونه  او 

دی.  کړی  کمزوری  یې  بهیر  تطبیق  د  او  شوی  المل  سیالیو  اداري  د  کړې،  رامنځته  ناڅرګندتیا 

اندازې ډېر مرکزیت، په کابل کې د وزارتونو او والیتو کې  له  له خوا تمویل شویو یو شمېر څېړنو موندلې چې  بهرنیو مرستندویانو  د 
وېش  سرچینو  او  جوړونې  پالن  اغېزناکه  د  وړتیا  ناکافي  کې  والیتو  په  او  نشتوالی،  وضاحت  د  اړه  په  رولونو  او  دندو  د  ریاستونو  د 
بهیر پر وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. هغه وزارتونه او د مدني ټولنې فعاالن چې د لیکواالنو له لورې ورسره مرکې شوې، د څېړنې او 
نه  د  سمونونو  د  کاوه،  استدالل  ورکونو  مالومات  چې  څرنګه  لکه  ستړیا،  دغه  سمونونو  د  ښکارېدل.  ستړي  بهیر  له  جوړونې  پالیسۍ 
پلي کېدو له امله زېږي. ډېرو څېړنو دا چاره ارزولې چې په افغانستان کې د پالن او بودیجې جوړولو بهیر څنګه غوره شي خو حکومت 

غورځوي.  پامه  له  سپارښتنې  څېړنو  ډول  دغه  د  ډېره  تر 

کړه.  منظوره   PBP نوې  کې  اکتوبر  کال  2۰۱۵م  د  حکومت  وشوه،  یادونه  یې  مخکې  چې  لکه  دي.  هڅونکي  پرمختګونه  وروستي  خو 
رولونه  او  دندې  اداري  مختلفې  به   SNGP نوې  چې  ده  تمه  کوي.  غور  ولسمشر  او  کابینه  پرې  اوس  چې  کړه،  اصالح  هم  یې   SNGP

یوسي. منځه  له  هم  نیمګړتیاوې  ځینې  جوړولو  بودیجې  او  پالن  والیتي  د  ښایي  پالیسۍ  دغه  کړي.  واضح 

PBP په ګونګ او ناڅرګند ډول هڅه کوي چې له ټیټې کچې د لوړې کچې په لور د پالن او بودیجې جوړلو کې د لېږد بهیر معرفي  نوې 
PDPs لپاره  DDCs باید د  CDCs او  کړي. د دغو هڅو د مالتړ لپاره، د بودیجې پالیسۍ کې وضاحت ته اړتیا شته. د دې ترڅنګ، 
که  خو  کوي.  مشري  بهیر  د  به  والیان  منظوروي،  بودیجه  والیتي  به   PC شوی  ټاکل  او  کوي،  همغږی  بهیر  به   PDCs ورکړي.  مالومات 
څه هم په دغه پالیسۍ کې ځینې اداري دندې واضحې ښکاري، نور یې بیا تتې دي. ځکه نو د دغې پالیسۍ پلي کولو لپاره د مختلفو 
ادارو له خوا د ورپسې ګامونو اخیستلو ته اړتیا ده. په عمل کې، په والیتي او ملي کچو د پالن او بودیجې جوړولو کار تر ډېره همغږی 
المل  کېدو  پیاوړي  د  سیستم  شته  د  ښایي  دا  کوي،  پرېکړه  اړه  په  بودیجې  والیتي  د  ډول  اړخیز  یو  په  والیتونه  کې  کابل  په  که  دی.  نه 
همغږي  او  تړلي  یوه  د  ښایي  وېش  بودیجې  والیتي  اختیاري  د  دی.  نشتوالی  بودیجې  والیتي  تړلي  او  همغږي  یوه  د  ننګونه  بله  شي. 

ننګونه ده. PBP تطبیق یوه  نو د نوې  ته الره هواره کړي. ځکه  لپاره د یوه چوکاټ جوړېدو  والیتي بودیجې جوړولو 

د  کې  والیتو  او  وزارتونو  د  کې  کابل  په  دی.  تړلی  سره  تطبیق  بریالي  له  سمونونو  د  کې  ریاستونو  او  وزارتونو  په  کول  پلي   PBP د 
وېش  د  بودیجې  د  چې  کوي  غږ  ریاست  په  خزانې  د   PBP ډول  په  مثال  د  دی.  کړی  ننګونکی  ال  بهیر  کولو  پلي  د  کمزوریو  ریاستونو 
دندې  کې  بهیرونو  ورکړې  پیسو  او  وېش  د  هم  پالیسۍ  ان  چې  ښیي  دا  کړي.  جوړې  الرښونې  نوې  لپاره  کولو  قانوني  ورکړې  پیسو  او 
کړي.  جوړې  الرښونې  اړینې  چې  ولري  اړتیا  ته  وخت  کال  یوه  تر  ښایي  ریاستونه  اړوند  کړي.  ګوته  په  دي  نه  ډول  واضح  په  بدلونونه  او 
نوې  له  سیستم  شته  جوړولو  بودیجې  او  پالن  د  چې  ونیسي  وخت  کلونه  څو  ښایي  وي،  اړتیا  ته  بدلولو  قانون  یوه  د  که  وخت،  ځینې 

شي.  برابر  سره  پالیسۍ 

پالیسۍ بحث، کابل، ۲۰۱۵م کال اکتوبر ۱۱مه.  ۹۳ د والیتي پالن او بودیجې جوړولو 

۱۱مه. کال اکتوبر  2۰۱۵م  کابل، د  نظرونه،  شوي  مهال راټول  پر  بحث  بودیجې جوړولو پالیسۍ  او  والیتي پالن  د    ۹4
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35 کول مرکزی  غیر  بهیر  جوړولو  بودیجی  او  پالن  د  کی  افغانستان  په  کول:  نږدې  ته  خلکو  حکومت 

په  یا  اړخیزه  هر  پالیسي  دغه  شي.  اصالح  اساس  پر  درسونو  شوو  زده  د  او  وشي  کتنه  ته   PBP کې  منځمهال  په  چې  ده  ضروري  نو  ځکه 
 PBP کافي ډول واضحه نه ده خو د والیتي پالن او بودیجې جوړولو بهیر ښه کولو په لور یو مهم ګام دی. ځکه نو په منځمهال کې باید 

وشي. کتنه  بیا  اساس  په  سپارښتنو  د  کارپوهانو  او  درسونو  شویو  زده  د  ته 

اجماع او مخالفتونه ۵ .۳
واک  پرېکړو  شمېر  یو  د  باید  حکومت  مرکزي  کې  کابل  چې  شوې  رامنځته  اجماع  ترمنځ  مرستندویانو  بهرنیو  او  حکومت  افغان  د 
والیانو او والیتو کې ریاستونو ته ورکړي. د واک دغه ډول لېږد ته د افغانستان په اساسي قانون کې هم اشاره شوې خو حقیقي بڼه یې 
ال نه ده غوره کړې. افغان حکومت ټینګار کړی چې د شته واحد حکومتي جوړښت دننه د ځینو مشخصو خدمتونو واک ولېږدوي او په 
IDLG او د مالیې وزارت تخنیکي بهیر پر مخ وړی دی. د لېږد یا غیرمرکزیت یوه کاري ډله تعین شوې چې د لېږد بهیر مهم  دې تړاو، 

وکړي.  مشورې  سال  سره  غاړو  ښکېلو  مختلفو  له  او  کړي  ګوته  په  پړاوونه 

راتلونکې  له  او  دي،  شوې  واضح  الرې  له   PBP د  دندې  اداري  ځینې  بهیر  جوړولو  بودیجې  او  پالن  والیتي  د  کې  وروستیو  دې  په 
اړوند  وزارت،  اقتصاد  د  وزارت،  مالیې  د  ترځایه  کې  بهیر  جوړولو  بودیجې  او  پالن  د   PBP کېږي.  تمه  همدا  هم  څخه   SNGP
PBP پر بنسټ، والیان به په ترتیب  PCs او مستوفیتونو دندې او رولونه واضح کوي. د  وزارتونو، والیت کې ریاستونو، ټاکلو شویو 
مختلفو  د  به   PDCs منظوروي.  بودیجه  شوې  وړاندې  خوا  له  کمېټې  مدیریت  چارو  مالي  عامه  د  او   PDC د  او  پالنونه  والیتي  سره 
والیت  او  مستوفیتونه  چې  کې  حال  داسې  په  کوي،  همغږی  بهیر  جوړولو  بودیجې  او  پالن  والیتي  د  ترمنځ  غاړو  ښکېلو  او  ریاستونو 

کوي. همغږي  بهیرونه  پالن  او  بودیجې  والیتي  د  به  ریاستونه  اقتصاد  د  کې 

بیا  به  وزارتونه  ورکوي.  سمون  سره  جوړښت  بودیجې  د  ته  وړاندیزونو  بودیجې  او  پالن  والیتي  به  وزارتونه  اقتصاد  او  مالیې  د 
ریاست  والیتي  به  بودیجه  او  کوي  ګوته  په  سرچینې  لپاره  پروژو  ملي  سره  نیولو  کې  پام  په  بودیجې  کچې  اعظمي  د  سکتورونو  د 
اړوندو  د  کې  کابل  په  ریاستونه  والیتي  به  وروسته  ټاکي.  کچه  اعظمي  ابتدایي  بودیجې  والیتي  د  به  کمېټه  بودیجې  د  سپاري.  ته 
 PDPs د  وړاندیزونه  بودیجو  خپلو  د  به  ریاستونه  والیتي  اساس،  پر   PBP د  جوړوي.  بودیجې  خپلې  اساس  پر  غوښتنې  د  وزارتونو 
د  چارو  مالي  د  والیتي  یوه  کې  والیت  هر  په  به  وزارت  مالیې  د  چې  لري  کې  نظر  په   PBP لري.  رول  مشورتي   PCs جوړوي.  اساس  پر 
دغه  کړي.  رامنځته  همغږي  او  ټینګې  اړیکې  ترمنځ  ریاستونو  والیتي  هغوی  د  او  وزارتونو  اړوندو  د  چې  جوړوي  کمېټه  مدیریت 
د  الرې  له  ورکولو  بودیجې  د  ته  پروګرامو  حکومتولۍ  ځایي  او  مرستو  تخنیکي  د  چې  کوي  غږ  مرستندویانو  بهرنیو  پر  پالیسي 

وکړي. مالتړ  بهیر  بودیجې  والیتي 

تر  یې  میکانیزمونه  ورسره  او  واکونه  دغه  سربېره،  اجماع  ټولیزې  د  ورکولو  پر  واک  پرېکړو  مشخصو  ځینو  د  ته  ریاستونو  او  والیانو 
ویستلی،  انتظار  ته  جوړېدو  پالیسیو  او  قوانینو  اړوندو  نورو  د   PBP کې،  مواردو  ډېرو  په  دي.  نه  شوي  تشریح  ډول  واضح  په  اوسه 
PBP باید نوره هم واضحه شي، ځکه، د مثال په ډول، په کې د ټولیزه والیتي بودیجه په نظر  چې د تطبیق بهیر پر وړاندې خنډ جوړوي. 
نه دي ویل شوي چې یو والیت  نه ده نیول شوې. که څه هم په پالیسۍ کې والیتو ته بودیجې د نامشروطه لېږد یادونه شوې، خو دا  کې 
پر  کچې  اعظمي  د  بودیجې  والیتي  شته  د  ته  پروژې  بلې  څخه  پروژې  یوې  له  به  والیت  یا  لري  السرسی  ته  بودیجې  مشروطې  څومره  به 

ولري.  اختیار  لېږد  د  بودیجې  څومره  د  اساس 

حال  داسې  په  ده.  اندېښنه  مهمه  مدیریت  بهیر  د  چې  ښکاري  داسې  کوي.  وړاندې  نه  وضاحت  کافي  اړه  په  څار  د  بهیر  تطبیق  د  پالیسي 
IDLG مرستیال مشر وویل چې د تطبیق بهیر څار په برخه کې به د والیانو رول پیاوړی شي، خو دا ښایي د ګټو ټکر په تړاو  کې چې د 
ډېره  ننګولو  ریاستونو  او  وزارتونو  د  ښایي  دوی  نو  ځکه  دي.  استازي  څانګې  اجرایوي  د  حکومت  د  والیان  کړي.   راپورته  اندېښنې 
PCs ښایي د تطبیق څار کې په پرتلیز ډول ډېر هدفي یا علمي رول ولوبوي، خو دوی په رسمي  کمه لېوالتیا ولري. که څه هم ټاکل شوې 
PBP پر اساس، دوی به پالنونو او بودیجو په تړاو مالومات شریکوي نه دا چې د پلي کونکو ادارو څار  توګه دغه ډول رول نه لري. د 
که  ده.  مهمه  کرښه  واضحه  یوه  بیلتون  د  ترمنځ  واکونو  د  ادارو  والیتي  او  مرکزي  د  کوي.  تشریح  بهیرونه  ډېره  تر  پالیسۍ  دغه  وکړي. 
PBP یو مهم سند دی، خو دا ال بشپړ نه دی، د تطبیق  دغه ډول ستونزو ته پام و نه شي، نو ډېرې ښې هڅې او بهیرونه به بې اغېزې وي. 

دی. تړلی  سره  سمونونو  اړوندو  له  کې  ریاستونو  والیتي  او  وزارتونو  اړوندو  په  یې  بهیر 

کې جوته  بهیر  په  ګومارنو  لوړپوړو  د  کې  والیتو  په  چاره  دا  کړي دي.  بهیرونه اغېزمن  بودیجې  او  سیاستونو د پالن  کې  لسیزه  تېره  په 
ډېره  تر  چارواکي  والیتي  جګپوړي  نور  او  والیان  حکومت  کرزي  د  دي.  کړې  اغېزمنې  ډېرې  ادارې  والیتي  والیانو  ډول  ځانګړې  په  ده. 
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ډېرو  ګومارل۹۵.  اساس  پر  وې،  شاملې  اړیکې  دوی  د  سره  ګوندونو  سیاسي  او  سیاستوالو  اغېزمنو  له  کې  په  چې  مالحظو  سیاسي  د 
والیانو د پالن او بودیجې پېچلتیاوو مدیریت کولو او له شته ځایي وړتیاوو څخه د ګټې اخیستنې لږترلږه تخنیکي وړتیا او د مشرۍ 
او  حکومت  مرکزي  د  کې  والیتو  ډېرو  په  شوې.  پیدا  ستونزې  کې  برخو  په  ژمنتیا  او  وړتیا  باور،  همغږۍ،  د  نو  ځکه  لرل۹6.  نه  مهارتونه 
دي۹7.  کړي  جوړ  خنډونه  وړاندې  پر  بهیر  کولو  نښه  په  لومړیتوبونو  مالي  ځایي  د  توګه  اغېزناکه  په  کمي  باور  د  ترمنځ  مشرتابه  والیتي 

محدوده وړتیا ۵ .4
تشریح  د  حکومتولۍ  ییزې  سیمه  د  کې  افغانستان  په  کله  ډېر  یې  لوبغاړي  مختلف  چې  ده  اصطالح  غلطونکې  یوه  نشتوالی  وړتیا  د 
کولو لپاره کاروي. د مهارتونو کمي ته د وړتیا نشتوالي نوم ورکول د یوه ریاست د وړتیا نور اړخونه لکه کارکونکي، اساسي قوانین 
چې  دې  له  سره  لري،  شتون  قوانین  بنسټیز  راز  دغه  او  ریاستونه  حکومت  د  کچو  ولسوالیو  او  والیتي  په  غورځوي.  پامه  له  بنسټونه  او 
ځینې یې ډېر پخواني دي، ځکه نو په سیمه ییزه کچه د وړتیا یوه بنسټیز واحد موجود دی )داسې نه ده چې ګنې هېڅ راز وړتیا نشته(. 
خو د والیتي ریاست وړتیا محدوده ده، او دوی په اغېزناکه توګه د خپلو بودیجو د چمتو کولو او پروژو پلي کولو کې شاته پاتې دي. 
له یوه والیته تر بل والیته توپیر لري. په عمومي ډول، والیتي ریاستونه کمزوري او پاشلي  د حکومت د خدمتونو وړاندې کولو وړتیا 
پام  لوړولو  پر  وړتیا  د  ریاستونو  او  وزارتونو  د  کې  کابل  په  ډېره  تر  مرستندویانو  او  حکومت  راهیسې،  وروستیو  له  کال  م   2۰۰۱ د  دي. 
PBP تر ځایه د مختلفو والیتي  راغونډ کړی دی. ځکه نو د وړتیا لوړولو یو ناانډوله پروګرام پلی شوی دی. په داسې حال کې چې نوې 
ادارو او ریاستونو دندې په ګوته کوي، خو په غیرمرکزي کچه د وړتیا لوړولو ضرورت ته کمه توجه کوي. حکومت باید د والیتي پالن 

کړي.  پلي  هم  پروګرامونه  لوړولو  وړتیا  د  موازي  سره  تطبیق  د  سمونونو  بهترۍ  د  جوړولو  بودیجې  او 

PBP عواقب په پالیسۍ کې نه دي شامل شوي. بدلونونه او د شته ریاستونو او چارواکو د کار  د والیتي ریاستونو پر جوړښت د نوې 
مهم  کې  کولو  همغږي  بهیر  لوړولو  وړتیا  د  کې  ریاستونو  مختلفو  په  کمېسون  خدمتونو  ملکي  د  دي.  شوي  ځاي  کې  جوړښت  په  الیحې 
رول لوبولی شي. درې برخې په ځانګړې ډول بېړني پام ته اړتیا لري. لومړی، د بودیجې جنتري باید بدله شي، چې والیتي ریاستونه او 
بیاکتنه  باید  ته  جوړښت  ریاستونو  د  دوهم،  کړي.  یوځای  یې  سره  بودیجې  والیتي  له  او  ترالسه  فرصت  جوړولو  پالنونو  خپلو  د   PDCs
یو  لوړولو  وړتیا  د  دریم،  وګوماري.  چارواکي  لپاره  جوړولو  بودیجو  او  پالنونو  خپلو  د  ډول  متواتر  په  شي  وکولی  دوی  ترڅو  وشي 

شي.  پیل  باید  پروګرام  هراړخیز 

نو دوی په پرتلیز ډول کم اغېزناکه و. د مثال په ډول، یوه والیتي  PDPs د خواهشاتو لست او غیرواقعي موخې ټاکلې وې، ځکه  ځینو 
اړوند ریاست د یو پالن وړاندیز وکړ چې یو میلیارد امریکایي ډالره لګښت یې درلود – د وزارت له ټولټال بودیجې هم زیات. په داسې 
محدودیتونه  مالي  افغانستان  د  کولی  شي  نه  چې  وکړي  اشاره  ته  وړتیا  محدودې  جوړونې  پالن  د  کې  والیتونو  په  شاید  دا  چې  کې  حال 
له  وزارتونو  اړوندو  د  ښایي  او  ده  عادي  کې  جوړولو  بودیجې  پراختیایي  د  ستونزه  دا  دی.  څرګند  هم  حقیقت  بل  یو  ونیسي،  کې  پام  په 
کمزورې وړتیا سره وتړل شي چې نه شي کولی د بودیجې اعظمي کچه مالومه کړي. ډېر کله، والیتي ریاستونه د شته بودیجې د کچې په 
مالیې  د  چې  وایي  رئیس  یو  وزارت  اقتصاد  د  شي.  المل  جوړولو  پالن  غیرواقعي  د  ښایي  نشتوالی  دغه  مالوماتو  د  لري.  نه  پوهاوی  اړه 

وزارت د پالن اړوندو ادارو ته د والیتي بودیجې د اعظمي کچې مالومات نه ورکوي، چې له امله یې غیرواقعي پالنونه جوړېږي۹8.

د ځواب ورکونې کمی ۵ .۵
له پامه غورځولې ده. په ځانګړې ډول، حکومت د ډیزاین په چارو  حکومت په والیتي کچه د ځواب ورکونې ودې او اداري کولو چاره 
نه  پام  کافي  ته  جوړولو  میکانیزمونو  د  لپاره  کولو  پیاوړي  د  بهیر  تطبیق  او  وېش  سرچینو  د  ورکونې،  ځواب  بهرنۍ  او  کورنۍ  کې 
پام  نه  ته  ورکونې  ځواب  والیتي  نو  ځکه  دی.  راغونډ  ارزولو  او  پلټلو  پر  حسابونو  د  حکومت  مرکزي  د  ډېره  تر  پام   SAO د  کړی.  دی 
له  شي  کولی  چې  ګډون،  کمزوري  خلکو  د  کې  بهیرونو  په  حالت  دغه  دی.  کړی  پیدا  کلتور  تفاوتۍ  بې  د  ترمنځ  مامورینو  حکومتي  د 
ننه،  تر  ده.  کمزورې  ورکونه  ځواب  لور  په  کچې  ټیټې  د  خوا،  بلې  له  دی.  کړی  خراب  ال  وغواړي،  ځواب  چارواکو  او  لوبغاړو  والیتي 
چارو  اجرا  بودیجې  یا  تطبیق  پروژو  د  ډول  هدفي  په  ښایي  څانګې  اجرایوي  تړاو،  دې  په  لري.  رول  مشورتي  )یوازې(   PCs شوې  ټاکل 

لرلې. وي  نه  لېوالتیا  ډېره  لپاره  څار 

.)2۰۱۰ )د والیانو د ګومارلو راز: ځانګړی رپوت(، )کابل: کلید ګروپ،  ۹۵  ملیار صادق، )راز تقرر والی ها: ګزارش ویژه(، 

لسمه. اکتوبر  کال  2۰۱۵م  د  کابل،  غړی،  جرګې  ولسي  د  ورکونکی،  مرکه  مهم    ۹6

لسمه. اکتوبر  کال  2۰۱۵م  د  کابل،  غړی،  جرګې  ولسي  د  ورکونکی،  مرکه  مهم    ۹7

شپږمه. اکتوبر  کال  2۰۱۵م  د  کابل،  رئیس،  یو  وزارت  اقتصاد  د  ورکونکی،  مرکه  مهم    ۹8



سپارښتنې او  ڼیمګړتیاوې  2017پایلې: 

37 کول مرکزی  غیر  بهیر  جوړولو  بودیجی  او  پالن  د  کی  افغانستان  په  کول:  نږدې  ته  خلکو  حکومت 

شوې  ټاکل  الندې   NSP د  شي.  زیاتولی  ورکونه  ځواب  ګډون  خلکو  د  کې  بهیرونو  جوړولو  بودیجې  او  پالن  د  چې  ښیي  شواهد 
د  مخې  له  پروګرام  دغه  د  دي.  ادارې  باوري  او  ورکونکي  ځواب  دوی  ځکه  دی،  مثال  ښه  یې   )DDCs )لکه  شوراګانې  پراختیایي 
ګډون  کې  اجرا  او  تطبیق  پالن،  په  پروژو  ځایي  د  خلک  او  شوی،  ورکړل  دی  نه  رپوټ  هېڅ  لګېدو  ځایه  بې  یا  کېدو  ضایع  بودیجې 
په  سره  مرستندویانو  بهرنیو  له  حکومت  افغان  لومړی،  دی.  لوبولی  رول  مهم  میکانیزمونو  دوو  کې  بریالیتوب  په   NSP د  کوي۹۹. 
له  او  کې  بهیر  دغه  په  خلکو  دوهم،  وټاکلې.  دندې  او  رولونه  واضحه  لپاره  کولو  پلي  او  څار  ډیزاین،  د  پروژو  ځایي  او  ټولنیزو  د  سال 

وکړ۱۰۰. ګډون  ډول  پوره  په  یې  کې  غوښتنه  ځواب  په  څخه  چارواکو  او  لوبغاړو  مختلفو 

عامه  د  هم  نه  او  نیسي  کې  نظر  په  قانون  تدارکاتو  د  نه  دوی  ډېره،  تر  دي.  سیاسي  څوکۍ  والیانو  د  چې  وویل  غړي  یوه  جرګې  ولسي  د 
مالي چارو د مدیریت قانون، او د پروژو د قراردادونو او پیسو د ورکړې په برخه کې اختیار هم لري. والیان ولسمشر تعقیبوي۱۰۱. دوی 
PCs ته ځواب نه ورکوي. که څه هم کابل کې حکومت پوهېږي چې والیان ولسمشر تعقیبوي، خو پارلمان استدالل کوي چې د والیانو 

کوي. کمزوری  پارلمان  او   PCs لکه  اداری  شوی  ټاکل  او  ورکونه  ځواب  ډېموکراتیکه  ورکونه  ځواب  ته  ولسمشر 

IDLG مشر ځان د والیانو مشر ګڼي، خو هغه والیانو لپاره د اداري مالتړ  د دې ترڅنګ، د ولسي جرګې د مرکه شوي غړي په وینا، د 
IDLG مشر ته رپوټ ورکړي چې دی بیا ولسمشر ته رپوټ ورکوي. )خو ځینې  د یوې ادارې مشر دی. د تیوري له مخې، والیان باید د 
IDLG ته به ځانونه ولې ځواب ورکونکي وګڼي؟(۱۰2 دې چارې ته هم پام  والیان ان ځانونه ولسمشر ته هم ځواب ورکونکي نه بولي، نو 
شوی چې کله سرچینې والیتي کچې ته ورسول شي او که د ځواب ورکونې میکانیزمونه پیاوړي نه شي، نو په خزانه کې به د قانوني او 
کول  غیرمرکزي  بهیر  بودیجې  د  نو  ځکه  کېږي.  غوښتل  نه  ځواب  چارواکو  یا  لوبغاړو  له  او  شي  زیات  تناسب  ورکړې  پیسو  غیرقانوني 

کړي. زیات  کېدل  ضایع  سرچینو  د  او  فساد  اداري  ښایي 

نه  ډول  واضح  په  رول  څار  د   PCs شویو  ټاکلو  د  خو  وڅاري.  بهیر  کېدو  پلي  د  پروژو  والیتي  د  چې  ورکوي  فرصت  ته  والیانو   PBP
والیانو  د  هم   PC ایا  شي  واضحه  چې  ده  مهمه  نو  کوي،  استازیتوب  څانګې  اجرایوي  د  حکومت  د  والیان  چې  کله  شوی.  تشریح  دی 
والیتي  او  والیانو  د   PCs باید  کې  عمل  په  نو  کوي،  مشري  کار  جوړولو  بودیجې  او  پالن  والیتي  د  والیان  که  نه.  که  شي  څارلی  کار 

ریاستونو کار وڅاري. دغه ډول څار هغه مهال ال مهم دی چې والیانو ته په بودیجه کې ال زیات واک ورکړل شي. 

پامه  له  دا  پالیسي  نوې  دي.  مهم  هم  کول  پیاوړي  او  زیاتول  ورکونې  ځواب  د  لپاره  جوړولو  بودیجې  او  پالن  غیرمرکزي  د  نو،  ځکه 
PCs د څار رول ال تر اوسه په واضح ډول نه دی تشریح شوی. ځکه نو  SAO باید څه ډول والیتي پالن جوړونه وڅاري. د  غورځوي چې 
مرکزیت،  زیات  اندازې  له  چې  شي  پلي  ډول  تدریجې  په  سمونونه  چې  ده  مهمه  لري.  اړتیا  ته  پام  احتیاط،  په  خو  سمالسي  برخې  دغه 

تتې اداري دندې، محدودې وړتیا او د ځواب ورکونې کمي ستونزې حل کړي.

سپارښتنې ۵ .6
د لیکنې په مخکنیو برخو کې، یادونه وشوه چې افغانستان لپاره په لنډ او منځمهال کې دوه ممکنه غوراوي شته: عمودي غیرمرکزیت 
ورکولو  واکونو  خپلو  د  ته  څانګې  تقنیني  ښایي  څانګه  اجرایوي  ځکه  نه،  ډاډمن  غیرمرکزیت  عمودي  غیرمرکزیت.  څېر  په  ترکیې  د  او 
په اړه ډېر محافظه کاره او بې زړه وي، تقنیني څانګه به نه یوازې په مرکز کې د وزارت بلکې د هر والیتي ریاست بودیجه به منظوروي. 

پر وړاندې خنډ وي. اندېښنې شاید د عمودي غیرمرکزیت  تړاو دغه ډول  په  لټول کېږي، د سیاسي اقتصاد  تر هغو چې یې د حل الره 

لري(،  وېره  ورکولو  السه  له  واک  د  وزارتونه  ان  او  څانګې  تقنیني  )اجرایوي،  کبله  له  ښکېلتیا  د  چارواکو  یا  لوبغاړو  مختلفو  ګڼو  د 
ډول  پرتلیز  په  السلیک  د  پرته،  بودیجو  والیتي  جال  له  کې،  پړاو  دې  په  شي.  پلي  ډول  تدریجي  په  باید  سمونونه  اړوند  غیرمرکزیت  د 
پنځو  تر  دریو  له  یې  موخه  نهایي  چې  وي،  غوراوی  عملي  او  وړ  اجرا  د  ډېر  نستبآ  یو  کې  پیل  په  ښاي  څېر،  په  ترکیې  د  لکه  واک،  ډېر 
په  چې  دی  ورته  سره  حالت  له  کمبوډیا  د  حالت  دغه  دي.  کول  یوځای  سره  بودیجو  له  وزارتونو  اړوندو  د  بودیجې  والیتي  پورې  کلونو 
اړتیا  ته  ارزونې  یوې  بهیر  کولو  پلي  د  ښایي  خپلول  تګالره  ډول  دغه  منظوروي.  بودیجې  والیتي  او  مرکزي  دواړه  څانګه  تقنیني  کې 

شي. ترتیب  بیا  تړاو  په  حالت  افغانستان  د  تګالره  چې  ولري 

۱۱مه. اکتوبر  کال  2۰۱۵م  د  کابل،  وزیر،  پخوانی  ورکونکی،  ځواب  مهم    ۹۹

رپوټ(. ارزونې  د  مودې  منځمهالې  پروګرام  یووالي  ملي  )د  سټرانډ،  او  برکات    ۱۰۰

لسمه. اکتوبر  کال  2۰۱۵م  د  کابل،  غړی،  جرګې  ولسي  د  ورکونکی،  مرکه  مهم    ۱۰۱

لسمه. اکتوبر  کال  2۰۱۵م  د  کابل،  غړی،  جرګې  ولسي  د  ورکونکی،  مرکه  مهم    ۱۰2
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واضح  په  چوکاټ  ییز  سیمه  کې  په  چې  لري  اړتیا  ته  تګالرې  اوږدمهالې  یوې  هڅه  ډول  هر  سمون  د  سیستم  جوړولو  بودیجې  او  پالن  د 
ډول تشریح شوی، د حکومت فعالیتونه له مرکزه والیتو ته لېږدول شوی، د وړتیا لوړولو یو جامع او هراړخیز پروګرام پلی شوی او له 

ډول دي: په الندې  سپارښتنې  عمده  وي. زموږ ځینې  شوې  ورکونه پیاوړې  لور ځواب  په  کچې  ټیټې  د  کچې  لوړې 

د پالن او بودیجې بهیر غیرمرکزي کول

باید والیتي 	  له الرې  لپاره( د پایلو ارزولو  )په ځانګړې ډول د بودیجې د پراختیایي برخې  د ازمیښتي پروژو او ګامونو 
شي. وټاکل  )شرایط(  قوانین  واضح  لپاره  وېش  بودیجو  وزارتونو  د  ته  ریاستونو 

کورنی 	  جدي  ال  لکه  میکانیزمونه  ورکونې  ځواب  د  باید  کچه  والیتي  په  او  شي،  زیات  باید  واک  السلیک  د   PLDs د 
لري. نه  و  بودیجې  جال  باید  کې  پړاو  ابتدایي  په  او  شي  رامنځته  میکانیزمونه  ارزونې  او  پلټنې  د  او  کنترول 

اجازه 	  باید  ته  ریاستونو  والیتي  اړوندو  نو  ورکړه،  نتیجه  ښه  پړاو  لومړي  که  کې،  موده  ازمیښتي  کلونو  دریو  تر  دوو  د 
یې  بیا  او  کړي  جوړې  بودیجې  والیتي  غیرمرکزي  ډول  عمودي  په  او  تړلي  مټ  په  میکانیزمونو  والیتي  د  چې  شی  ورکړل 

ولېږي.  لپاره  منظورۍ  تقنیني  او  غور  د  ته  وزارتونو 

په 	  تګالرې  اوږدمهاله  یوه  د  باید  وي(  سره  والیانو  له  واک  بودیجو  ریاستونو  والیتي  د  کې  په  )چې  غیرمرکزیت  افقي 
شي. وټاکل  میکانیزمونه  ورکونې  ځواب  د  والیانو  د  چې  مهال  هغه  یوازې  شي،  ونیول  کې  نظر  په  توګه 

شي.	  وغځول  باید  موده  جوړولو  او  ترتیبولو  بودیجې  د 

د ښکېلو غاړو د رولونو او دندو او په کابل او والیتو کې د پالن او بودیجې جوړولو بهیر د همغږي میکانیزمنو په 
ګوته کول

شي. 	  ارزول  و  الملونه  اصلي  سیالیو  اداري  او  مخالفتونو  د  باید  کې  بهیرونو  جوړولو  بودیجې  او  پالن  د 

کېږي.	  وېشل  به  ترمنځ  ریاستونو  والیتي  او  مرکز  د  چې  شي  ترسره  باید  بیاکتنه  مسلکي  یوه  مسئولیتونو  او  دندو  هغو  د 

عامه 	  د  باید  تړاو  په  بیوروکراسیو  او  قوانینو  چارو  مالي  محکمو،  بودیجې  جنترۍ،  بودیجې  د  کې  بهیر  تدارکاتو  د 
ترسره  کتنه  بیا  قانوني  یوه  باید  موخه  په  وړاندیز  سمونونو  د  کې  قانون  تدارکاتو  د  او  مدیریت  لګښتونو  او  چارو  مالي 

شي. 

کړي.	  پیاوړې  همکارۍ  او  اجماع  ترمنځ  غاړو  ښکېلو  د  چې  شي  پیل  باید  ستراتېژیانې  داسې 

PDCs رولونه او دندې باید په واضح ډول تشریح شي.	  PCs او  د ټاکلو شویو 

د مالیې او اقتصاد وزارتونه باید په بهیرونو کې د ال نور وضاحت راوستلو له الرې په ملي پالن او بودیجه کې د والیتي 	 
کړي. جوړ  میکانیزم  څرګند  یو  لپاره  کولو  یوځای  بودیجو  او  پالنونو 

کې 	  پالنونو  ملي  په  ډول  ښه  په  باید  اړخونه  ښاري  جوړونې  پالن  والیتي  د  سره،  پام  په  ته  ستونزو  ممکنه  ښاریتوب  د 
شي. شامل 

د والیتي ریاستونو د پالن او بودیجې جوړولو وړتیا لوړل

ریاستونو 	  والیتي  شته  د  چې  شي  جوړه  باید   )IDLG او  وزارت،  اقتصاد  د  وزارت،  مالیې  )د  کمېټه  ګډه  یوه  ارزونې  د 
کړي. ګوته  په  اړتیاوې  لوړولو  وړتیا  د  اساس  پر  لومړیتوب  د  او  وکړي  کتنه  ته  وړتیا 

ورکړي. 	  کې روزنه  برخه  په  بودیجې جوړولو  او  د پالن  ته  کارکونکو  والیتي  چې  شي  باید پیل  ملي پروژه  یوه 

د لېږد یا بورسیې یو پروګرام باید پیل شي چې له الرې یې والیتي کارکونکي په کابل کې د لنډو مودو لپاره د کار کولو 	 
راوړي.  السته  فرصت 
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د سیمه ییزې ځواب ورکونې بهیر ښه کول

PCs وړتیا او اعتبار، او دغه راز پارلماني څار باید زیات کړای شي.	  SAO او  د 

ورسره 	  مرسته  تخنیکي  باید  خوا  له  ادارو  د  پلټنو  او  مرستندویانو  د  او  شي  ترسره  باید  ارزونه  یوه  اړتیاو  د   SAO د 
وشي.

بهیرونو خبر کړي.	  له  او اروزنې  پلټنې  د   PCs په دوامداره توګه  باید   SAOs والیتي 

شي.	  ډول خپاره  فهمه  عام  او  توګه  دوامداره  په  باید  ارزونې رپوټونه  او  پلټنې  د  والیتي ریاستونو  او  مرکزي  د 

باید د ګډې پالن جوړونې، ټولنیزو پلټنو او ارزونو، او د بودیجې 	  جنډر ته ژمنې بودیجې جوړولو په پام کې نیولو سره 
وشي.  مالتړ 

له الرې د ملي او والیتي بودیجې 	  له کارپوهانو جوړ یوه واحد  لپاره د بودیجې  باید د روزنې او پارلمان  د پارلمان غړي 
شي.  وساتل  باخبره  اړه  په  څار  پارلماني  د 

شي. 	  پیاوړی  الرې  له  خپرولو  د  احصایو  بودیجوي  والیتي  د  باید  روڼوالی  چارو  مالي  د 
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لومړۍ ضمیمه: اړوندو والیتي ریاستونو ته په عمودي ډول غیرمرکزي شویو لګښتونو او عایداتو لېږد، له جال 
بودیجو پرته )د ترکیې د لویو الرو عمومي ریاست(۱۰۳

د ترکیې د لویو الرو د عمومي ریاست )GD( په برخه کې، د لګښتونو د واک عمودي غیرمرکزیت ډېر څرګند دی. د لویو الرو عمومي 
د  عاید،  کرایو  د  څخه  ملکیتونو  له  فیسونه،  پولونو  )د  لري  عایدات  خپل  چې  ده  اداره  حکومتي  یوه  الندې  حکومت  مرکزي  د  ریاست 
راوړي.  السته  بودیجه  څه  یو  هم  بودیجې  ملي  له  لپاره  تمویلولو  د  لګښتونو  خپلو  د  ریاست  دغه  خو  وغیره(،  عاید،  پلور  د  ملکیتونو 
8۱ والیتونو کې هم دفترونه لري. د بودیجې  ۱7 سیمو او  د دغې ادارې مرکزي دفتر په انقره کې دی، په داسې حال کې چې د هېواد په 
بودیجې  د  ته  ریاست  مرکزي  هر  سره  نیولو  کې  نظر  په  انفالسیون  او  لګښتونو  تاریخي  د  وزارت  مالیې  د  کې،  پیل  په  دورې  د  جوړولو 
دغه  د  وېشي.  دفترونو  ییزو  سیمه  نورو  پر  کچې  اعظمي  شوې  ټاکل  بودیجې  د  ټاکل  ریاست  عمومي  دغه  دوهم،  لېږي.  کچه  اعظمي 
کال  راتلونکي  د  او  تعینېږي  اساس  پر  کچو  اعظمي  تاریخي  د  لپاره  سیمې  هرې  د  بلکې  کېږي،  کارول  نه  فورمول  کوم  لپاره  وېش 

کېږي. نیول  کې  نظر  په  کې  په  هم  انفالسیون 

روانې  دواړه  کې  په  چې  کوي  چمتو  بودیجې  پراختیایي  او  عملیاتي  خپلې  دوی  راوړي،  السته  کچې  اعظمي  بودیجې  د  سیمې  چې  کله 
او نوې پراختیایي پروژې شاملې دي، او ټولې د والیتي همغږۍ کمېټې په مشورو او پرېکړو ټاکل کېږي. د لویو الرو عمومي ریاست 
سال  سره  وزارت  له  پراختیا  د  بیا  بودیجې  ملي  پر  ټولوي.  لپاره  جوړولو  بودیجې  ملي  د  ریاست  دغه  د  مالومات  دغه  دفتر  مرکزي 
په  قراردادونه  جوړولو  الرو  لویو  د  لکه  پروژو  پراختیایي  سترو  د  یوازې  شاملېږي.  کې  پروګرام  ملي  په  پانګونې  د  او  کېږي  مشورې 

وړي. مخ  پر  ریاستونه  ییز  سیمه  یې  چارې  څار  او  تطبیق  د  خو  السلیکېږي  کې  مرکز 

ورکول  خبر  اړه  په  برخو  د  هغوی  د  ته  ریاستونو  والیتي  شي،  منظوره  خوا  له  پارلمان  د  بودیجه  ریاست  عمومي  د  چې  هغه  له  وروسته 
خپلو  په  راز  دغه  او  جوړولو  په  بودیجې  عملیاتي  د  چې  لري  واکونه  شوې  ټاکل  وړاندې  له  لګښتونو  د  غړي  اجرایوي  والیتو  د  کېږي. 
د  کې  لیکو  مختلفو  په  لګښتونو  د  دوی  شي.  اخیستلی  کار  ترې  لپاره  السلیکولو  قراردادونو  د  پروژو  پراختیایي  د  کې  والیتونو 
ریاستونو  اړوندو  ټولو  د  پیسې  نغدې  وغواړي.  منظوري  ریاسته  عمومي  له  چې  دې  له  پرته  لري  واک  لېږد  را  لېږد  د  بودیجې  خپلې 
الرې  له  حساب  خزانې  مرکزي  کمپیوټري  ډول  بشپړ  یوه  په  او  اساس  پر  پروګرامو  مالي  میاشتنیو  درې  د  ریاستونو  اړوندو  ټولو  د  ته 

کېږي. لېږدول 

22مه. 2۰۱۵م کال دسمبر  انقره، ترکیه، د  ۱۰۳  مهم مرکه ورکونکی، د لویو الرو د عمومي ریاست د کورني پلټنو او ارزونو د ادارې مشر، 
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41 کول مرکزی  غیر  بهیر  جوړولو  بودیجی  او  پالن  د  کی  افغانستان  په  کول:  نږدې  ته  خلکو  حکومت 

دوهمه ضمیمه: په ترکیه کې د ملي او والیتي پالن جوړونې جوړښت

شوې،  تشریح  کې  قانون  اداري  چې  څرنګه  لکه  نومېده(،  اداره  جوړونې  پالن  د  حکومت  د  پخوا  )چې  وزارت  پراختیا  د  کې،  ترکیه  په 
د پالن جوړونې کار په غاړه لري. دغه وزارت ستراتېژیانې، پنځه کلن پالنونه، منځمهالي پروګرامونه )درې کلن دوامداره پالنونه(، 
په  جوړولو  پالنونو  ستراتېژیکو  دوی  د  هم  ته  چارواکو  ځایي  او  مرکزي  وزارت  یاد  جوړوي.  ستراتېژیانې  پراختیا  ییزې  سیمه  د  او 

کوي. الرښونې  کې  برخه 

په  بیانوي.  اصلونه  بهیر  د  وړاندیزونو  د  لپاره  پروژو  پانګونې  عامه  د  شمېره(  )۵۰۱8مه  قانون  کنترول  او  مدیریت  چارو  مالي  عامه  د 
نورو  او  الرښود  چمتوالي  د  پروګرام  پانګونې  د  چې  بنسټ  پر  سرچینو  او  وخت  شوي  ټاکل  د  خوا  له  وزارت  پراختیا  د  ترتیب،  همدې 
بهرنۍ  چې  پرته  پروژو  له  حکومت  ځایي  )د  کېږي   څارل  او  کېږي  پلې  جوړېږي،  پروژې  پانګونې  عامه  د  تعنیېږي،  مخې  له  قوانینو 

نه کاروي(. دغه وزارت د عامه سکتور پروژو د موادو د څار مسئولیت هم لري. بودیجه 

مختلفو  د  چې  کړي  ترالسه  ډاډ  دا  باید  ادارې  والیتي  لوبوي.  رول  مهم  کې  همغږۍ  او  پالن  پروګرام  پانګونې  عامه  د  هم  ادارې  والیتي 
چې  دا  ډول  ځانګړې  په  او  دي،  موجودې  همغږي  او  همکاري  دواړه  مهال  پر  پړاوونو  څار  او  کولو  پلي  کولو،  چمتو  د  ترمنځ  ادارو 
دغه  د  ډول  قانوني  په  شوراګانې  والیتي  همغږۍ  د  کېږي.  کارول  لپاره  موخو  شویو  تعین  او  وخت  شوي  ورکړل  په  بودیجې  شوې  ټاکل 
د  چې  کېږي  لېږل  ته  وزارتونو  اړوندو  پروژې  پراختیایي  شوې  منل  خوا  له  شوراګانو  والیتي  همغږۍ  د  دي.  شوي  جوړ  لپاره  مسئولیت 
اداره  همغږۍ  د  پالن  والیتي  د  دفترونه  والیانو  د  ونیسي.  کې  نظر  په  کچه  اعظمي  بودیجې  د  او  شي،  شاملې  کې  پروګرام  په  پانګونې 

له الرې ګومارل کېږي. لري. په دغه اداره کې داسې کارپوهان کار کوي چې د وړتیا ازموینې 

کمېټو  موقتي  ځانګړو  شمېر  یو  د  کې،  پیل  په  مودې  د  پالن  پراختیایي  کلن  پنځه  هر  د  ګډون،  کچه  ملي  په  کې  بهیر  جوړونې  پالن  د 
شاملې  کې  په  ادارې  څېړنې  د  او  ټولنې  سوداګرۍ  د  سوداګریو استازي،  د  ادارې،  غیرحکومتي  مسلکي  علمي اشخاص،  چې  الرې  له 
خلکو  د  او  شوراګانې  پراختیایي  شوراګانې،  والیتي  همغږۍ  د  یعنې  ادارو  مشورتي  د  ډېره  تر  ګډون  کچه  والیتي  په  ډاډمنېږي.  دي، 

کېږي. الرې  له  کمېټې  سالمشورې  د 

کوي۱۰4. تشریح  چارواکي  یا  لوبغاړي  مهم  کې  بهیر  تړلي  پراختیا  والیتي  او  ملي  د  انځور  الندینی 

دریم انځور: په ترکیه کې د پراختیایي پالن طبقې او والیتي همغږي۱۰۵

تخنیکي  سره  ګډون  له  لوبغاړو  ځایي  د  پخاطر  کولو  پیاوړي  د  لوړولو  وړتیا  پالن  پانګونې  ځایي  )د  وزارت،  چارو  کورنیو  د  ترکیې  د  او  ټولنه  اروپایي    ۱۰4
public_investment_process_in_turkey./۰/www.tulip.org.tr/Portals مرستې: په ترکیه کې د عامه پانګونې بهیر په اړه شالید مالومات(، 

2۱مه(. 2۰۱6م کال مې پر  2۰۱4م کال نومبر، )ترالسه شوی د  pdf، د 

سیستم(. څار  د  او  همغږي  )والیتي  کېږي  کارول  لپاره  مدیریت  سیستم  مالوماتي  د  چې  لنډون  ژبې  ترکۍ  د   :IKIS   ۱۰۵

http://www.tulip.org.tr/Portals/0/public_investment_process_in_turkey.pdf
http://www.tulip.org.tr/Portals/0/public_investment_process_in_turkey.pdf
http://www.tulip.org.tr/Portals/0/public_investment_process_in_turkey.pdf
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ماخذونه:

.2۰۰۱  ،OECD پاریس:  کتاب.  الرښود  لپاره  هېوادونو  انتقالي  د  مدیریت:  لګښتونو  عامه  د  ایډ.  توماسي،  ډانیل  او  رچرډ  الن، 

.)2۰۰( 2 اتیاس، ایزاک او سیرف سین. )په ترکیه کې بودیجوي ادارې(. په منځني ختیځ او شمالي افریقا اقتصادونو کې موضوع ګانې 

اقتصادي  ترکي  د  استنبول:  ژبه(.  ترکۍ  په  سیستم،  بودیجوي  او  ورکونه  ځواب  مدیریتي  او  )سیاسي  سین.  سیرف  او  ایزاک  اتیاس، 
.۱۹۹7 بنسټ،  څېړونو  ټولنیزو  او 

یارک  د  کابل:  او  یارک  افغانستان(.  رپوټ،  اروزنې  د  مودې  منځمهالې  پروګرام  یووالي  ملي  )د  سټرانډ.  ارنې  او  سلطان  برکات، 
.2۰۰6 وزارت،  پراختیا  او  رغونې  بیا  د  کلیو  د  افغانستان  د  او  پوهنتون 

.2۰۰8 روټلیج،  اوکسن:  بهیر.  غیرمرکزیت  د  او  جوړونه  پالن  ایډ.  سیلور،  کرسټوفر  او  میرافتاب  فرانک  ویکټوریا،  بیرډ، 

کاري   GEG د  جوړونه(.  حکومت  کې  افغانستان  او  عراق  تایوان،  کوریا،  سوېلي  په  بیارغونه:  او  مرستې  )دوام،  اهلل.  نعمت  بېژن، 
 .2۰۱۵ پوهنتون،  اکسفورډ  د   ،۱۰۹/2۰۱۵ لیکنه 

لیکنه  کاري   GEG د  درسونه(.  شوي  زده  افغانستان  له  کول:  ښه  حالت  روڼوالي  بودیجوي  د  هېوادونو  کمزورو  )د  اهلل.  نعمت  بېژن، 
 .2۰۱6 پوهنتون،  اکسفورډ  د   ،۱۱7/2۰۱6

 ۱۳۹۰ بویکس، جیمي او همیش نیکسن. )په افغانستان کې د پوهنې لپاره د شرایطو او نورمونو پر اساس د والیتي بودیجې وېش: په 
.2۰۱۰ بانک،  نړیوال  سي:  ډي  واشنګټن،  تخنیکي الرښود(.  لپاره  سال  د  سر  پر  پر اساس تګالرې  شرایطو  د  کې  کال 

چارو  مالي  د  ترمنځ  مرکز  او  والیتونو  ولسوالیو،  کلیو،  د  څپړنه:  جوړښت  د  چارو  مالي  ییزو  سیمه  د  افغانستان  )د  جیمي.  بویکس، 
.2۰۱۰ انسټیټیوټ،  اربن  د  سي:  ډي  واشنګټن،  نیول(.  کې  پام  په  اړیکو 

.2۰۰7 روټلیج،  لندن:  بیارغول.  هېوادونو  کمزورو  د  حکومتولي:  کې  ټولنو  وتلو  جګړې  له  ډېرېک.  برینکرهوف، 

)ایا  په،  اړیکې(.  سره  سمونونو  ملي  له  ساتل،  کې  مرکز  په  مالیې  سربېره  مرکزیت  )له  جیمینیز.  پابلو  جوان  او  جیورجیو  بروسیو، 
د  اکسفورډ:   .۱۹۵-۱7۹ خوا،  له  پوشل  کرولین  او  فګټ  جین-پال  د  شوی  اېډېټ  کې.  دی؟(،  ګټور  لپاره  پراختیا  د  غیرمرکزیت 

.2۰۱۵ خپرونه،  پوهنتون  اکسفورډ 

http://www. وسیله(.  مالوماتو  د  اړه  په  بودیجې  ملي  د  افغانستان  )د  مرکز.  ورکونې  ځواب  حکومتولۍ  او  بودیجې  د 
2۰%2۰Budget%2۰National%the  2۰%2۰on%2۰Kit%cbgaindia.org/files/primers_manuals/Information

2۰مه( 2۰۱6م کال مارچ پر  2۰Afghanistan.pdf%of )السته راغلی د 

.2۰۱۳ پراختیا،  نړیواله  کوفي  څېړنه(.  اړه  په  غیرمرکزیت  د  کې  وزارتونو  اړوندو  )په  رای.  ایمپرینګم 

او  سولې  د  کابل:  بیاکتنه(.  خپلواکه  مسودې  د  بودیجې  ملي  د  کال   ۱۳۹۵ د  افغانستان  )د  برابري.  لپاره  ډېموکراسۍ  او  سولې  د 
.2۰۱۵ برابري،  لپاره  ډېموکراسۍ 

)په  کیسه  بیارغونې  ښاري  سیمې  پاتې  وروسته  او  جونګړې  یوه  د  کې  انقره  شمالي  په  کول:  فکر  برج  استوګنځاي  یو  د  طاهر.  ایرمن، 
.2۰۱6 کور،  خپروندویه  الیټیزم  استنبول:  ژبه(.  ترکی 

کولو  پیاوړي  وړتیا  جوړولو  پالن  پانګونې  ځایي  د   سره  ګډون  له  لوبغاړو  ځایي  )د  وزارت.  چارو  کورنیو  د  ترکیې  د  او  ټولنه  اروپایي 
public_/۰/www.tulip.org.tr/Portals مالومات(.  شالید  اړه  په  بهیر  پانګونې  عامه  د  کې  ترکیه  په  مرستې:  تخنیکي  لپاره 

2۱مه. 2۰۱6م کال مې په  investment_process_ in_turkey.pdf السته راغلی د 

غیرمرکزیت  )ایا  په،  یې؟(.  کوي  کمزوری  که  کوي  پیاوړی  حکومت  غیرمرکزیت  )ایا  پوشل.  کرولین  او  فاکس  اشلې  پال،  جین  فګټ، 
پوهنتون  اکسفورډ  اکسفورډ:   .۱62-۱2۹ خوا،  له  پوشل  کرولین  او  فګټ  پال  جین  د  شوی  اېډېټ  کې.  دی؟(،  ګټور  لپاره  پراختیا  د 

.2۰۱۵ خپرونه، 
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)په افغانستان کې د حکومت د مهمو دندو او خدمتونو قراردادي کول(. په، افغانستان کې د حکومت  بېژن.  غني، سیما او نعمت اهلل 
او   OECD د  شوی  اېډېټ  درسونه،  څرګندېدونکي  څخه  حالتو  کمزورو  او  وتلو  جګړې  له  کول:  قراردادي  خدمتونو  او  دندو  مهمو  د 

.2۰۰۹ OECD خپرونه،  ۹7-۱۱۳. پاریس:  AfBD له خوا، 

مرستو  د  لپاره  افغانستان  د  کابل:  مسوده((.  یا  بڼه  لومړۍ  لپاره  مشورې  سال  )د  چوکاټ  پراختیا  ملی  )د  اداره.  انتقالي  افغانستان  د 
 .2۰۰2 د همغږۍ اداره، 

رپوټ  هېوا  د  ارزونه(.  ښکېلتیا  د  کې  پروګرام  توګه  اوږدمهاله  په  پخوانی،  جمهوریت:  اسالمي  افغانستان  )د  صندوق.  مالي  نړیوال 
.2۰۱6 صندوق،  مالي  نړیوال   2۳/۱6 شمېره. 

 ANDS کابل:   .)2۰۱۳-2۰۰8(  ۱۳۹۱-۱۳87  ،)ANDS( ستراتېژي(  پراختیا  ملي  د  افغانستان  )د  جمهوریت.  اسالمي  افغانستان  د 
.n.d سکرتریت، 

.2۰۰4 حکومت،  افغان  کابل:  قانون(.  اساسي  افغانستان  )د  جمهوریت.  اسالمي  افغانستان  د 

.2۰۱۰ وزارت،  مالیې  د  کابل:   .)2۰۱۰ رپوټ  همکارۍ  پراختیایي  )د  جمهوریت.  اسالمي  افغانستان  د 

2۰۱2؟؟ وزارت،  مالیې  د  کابل:   .)2۰۱۰ رپوټ  همکارۍ  پراختیایي  )د  جمهوریت.  اسالمي  افغانستان  د 

.2۰۱۵ د افغانستان اسالمي جمهوریت. )د سیمه ییزې حکومتولۍ د پالیسۍ مسوده(. کابل: د سیمه ییزې حکومتولۍ خپلواکه اداره، 

.2۰۱۵ وزارت،  مالیې  د  کابل:  پالیسي(.  جوړولو  بودیجې  والیتي  )د  جمهوریت.  اسالمي  افغانستان  د 

.2۰۱۵ جمهوریت،  اسالمي  افغانستان  د  کابل:  حالت(.  ښارونو  د  افغانستان  )د  جمهوریت.  اسالمي  افغانستان  د 

دوهمه. اکتوبر  کال  2۰۱4م  د  ډیپلومټ.  د  غني(.  اشرف  )مرکه:  سنجې.  کومار، 

.2۰۱۵ ۱۱مه(. کابل: د مالیې وزارت،  2۰۱۵م کال اکتوبر  د مالیې وزارت. )د بودیجې د اجرا رپوټ، د 

http://www.budgetmof. gov.af/index.php/ جوړول(.  بودیجې  )والیتي  ریاست.  عمومي  بودیجې  د  وزارت،  مالیې  د 
۱۳مه. 2۰۱6م کال د مارچ پر  en/using-joomla/modules/provincial-budgetting السته راغلی د 

http://www. budgetmof.gov. نېټې(.  مهمې  پالنونکی،  بودیجې  کال   ۱۳۹6 )د  ریاست.  عمومي  بودیجې  د  وزارت،  مالیې  د 
 pdf.2۰۱۳۹6%English- Planner/2۰۱۳۹6%2۰Planner%af/images/stories/DGB/BPRD/Plannner/Budget

2۰۱6م کال د جون پر پنځمه. السته راغلی د 

د  او  وزارت  مالیې  د  کابل:  ارزونه(.  سیستمونو  څار  او  مراقبت  د  کې  ادارو  او  وزارتونو  )په  وزارت.  اقتصاد  د  او  وزارت  مالیې  د 
.2۰۱4 اقتصاد وزارت، 

میرافتاب، فرانک. )تونده پالن جوړونه، په نړیوال سوېل کې د افراطي پالن جوړونې په نښه کول(. د پالن تیوري 8، شمېره ۱ )2۰۰۹(: ۵۰-۳2.

یا  شرایطو  النجمنو  د  جوړونې  پالن  غیرمرکزي  د  کې  سوېل  نړیوال  )په  بیرډ.  ویکټوریا  او  سیلور  کرسټوفر  فرانک،  میرافتاب، 
له  سیلور  کرسټوفر  او  میرافتاب  فرانک  بیرډ،  ویکټوریا  د  شوی  اېډېټ  بهیر،  غیرمرکزیت  د  او  جوړونه  پالن  په،  مالومول(.  نورمونو 

.2۰۰8 ۱-۱8. اوکسون: روټلیج،  خوا، 

وړتیا  ییزې  سیمه  د   GIZ د  کې  افغانستان  په  جوړول(.  بودیجې  ییزې  سیمه  د  کې  افغانستان  په  شننه:  )تړاویزه  متیاس.  مورګنر، 
.2۰۱۵ پروګرام،  لوړولو 

ییزې  سیمه  د   GIZ د  کې  افغانستان  په  جوړونه(.  بودیجې  او  پالن  ییزه  سیمه  کې  افغانستان  په  ارزونه:  وړتیا  )د  متیاس.  مورګنر، 
.2۰۱۵ پروګرام،  لوړولو  وړتیا 

او  ولسوالیو  د  او  وضعیت  شته  حکومتولي:  ییزه  سیمه  کې  افغانستان  )په  کویلر.  جان  او  فدا  بشیر  ګوزتوني،  کرسټوف  اریا،  نجات، 
.2۰۱6 اداره،  ارزونې  او  څېړنې  د  افغانستان  کابل:  راتلونکی(.  استازیتوب  د  کلیو 
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.2۰۰8 اداره،  ارزونې  او  څېړنې  د  افغانستان  کابل:  جوړونه(.  حکومت  ییزه  سیمه  کې  افغانستان  )په  همیش.  نیکسن، 

.2۰۱4 اداره،  خپلواکه  حکومتولۍ  ییزې  سیمه  د  کابل:  ښاروالۍ(.  کې  افغانستان  )په  عبدالباقي.  پوپل، 

۱۱مه. 2۰۱4م کال جون  ۵۰ مهمې ژمنې(. پژواک خبرونه. د  قریشي، احمد. )د هر یو عبداهلل او غني 

https:// حیثیت(.  جوړونې  پالن  د  کې  نړۍ  او  هندوستان  په  اوسي!  ژوندۍ  دې  جوړونه  پالن  ده.  مړه  جوړونه  )پالن  سنجی.  ریډي، 
pdf.planningcommission۱6sept2۰۱۵/۰۹/2۰۱۵/reddytoread.files.wordpress.com  )السته راغلی د 2۰۱6م کال 

2۰مه(.  د مارچ پر 

.)2۰۱۰ تقرر والي ها: ګذارش ویژه ]د والیانو د ګومارلو راز: ځانګړی رپوټ[(. کابل: کلید ګروپ،  )راز  صادق، ملیار. 

او  څېړنې  د  افغانستان  کابل:  نظر(.  یو  ځمکې  له  حکومتولي:  ییزه  سیمه  کې  افغانستان  )په  میدهي.  ابیلش  او  ډګلس،  سالتمارش، 
ارزونې اداره، 2۰۱۱.

.2۰۱۱ شرکت،  رند   :CA مونیکا،  سنټا  حکومتولي(.  ییزه  سیمه  کې  افغانستان  )په  مایکل.  شورکین، 

پراختیا  بهرنۍ  د   ،4۰۰ لیکنه  کاري  باور(.  بودیجې  د  کې  عمل  او  تیوري  په  بودیجې:  )حیرانونکې  ویلهم.  برین  او  ربیکا  سیمسن، 
اداره، 2۰۱4.

د  حکومت  د  کې  سطلنت  هاشمي  په  اردن  )د  زوانح.  زیان  او  ټویډي  سټیف  بیندر،  جرګن  الهاشم،  مبارک  فراج  شروق  برنډ،  پال  سپهن، 
.2۰۱۱  ،EuropeAid موندنې(.  لومړنۍ  ځینې  شننې  حالتي  یو  د  هڅه:  کولو  غیرمرکزي 

حکومتولي[(.  کې  سیمو  واک  محدود  د  حکومت  ]د  حکومتولي،  کې  سټاټلیکټ  بیګرینزر  رومین  )په   7۰۰ سونډرفورشبیریچ 
د  راغلی  )السته   http://www.sfb-governance.de/programm/ glossar/governance.html )حکومتولي(. 

2۰۱6م کال د مارچ پر اتمه(.

څار(.  او  تعقیب  پروسس  د  وړاندیزونو  د  پروژو  د  کچه  ملي  په  استازیتوب  په  کمېټې  پراختیا  والیتي  د  کې  والیت  بدخشان  )په  تدبیر. 
.2۰۱۵ تدبیر،  کابل:  رپوټ.  وروستی 

.2۰۱۵ تدبیر،  کابل:  لوړونه(.  وړتیا  تړلې  حکومتولۍ  ییزې  سیمه  د  بدخشان  د  کې  برخه  په  چارو  مالي  عامه  )د  تدبیر. 

افغان  کابل:  الره(.  ستراتېژیکه  پرته  مخ  پر  او  راوړنې  السته  کول:  خوندي  راتلونکی  افغانستان  )د  حکومت.  انتقالي  افغانستان  د 
.2۰۰4 حکومت، 

 UNDP د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام. )له جګړې وتلو حالتونو کې ځایي حکومتولي، د سولې راوستل او حکومت جوړونه(. د 
.2۰۰7 پروګرام،  پراختیایي  ملتونو  ملګرو  د  لیکنه،  بحث  د 

څېړنه(.  یوه  تجربو  د  هېواد  د  کول:  غیرمرکزي  حکومت  د  او  صندوق  وګړو  د  ملتونو  ملګرو  )د  صندوق.  وګړو  د  ملتونو  ملګرو  د 
.2۰۰۰ او اروزنې دفتر، د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق،  نیویارک: د څار 

ISLA[(. https://www.usaid.[ پروګرام USAID د امریکا حکومت د نړیوالې پراختیا اداره. )د ځایي ادارو د پیاوړتیا لپاره د 
 gov/news-information/fact-sheets/usaid-initiative-strengthen-local-administrations-isla

2۱مه(. 2۰۱6م کال د مې په  )السته راغلی د 

۱۳مه.  دسمبر  کال  2۰۱۵م  د  وسډم،  دی(.  راغونډ  پروژو  پراختیایي  سترو  پر  پام  بودیجې  کال  2۰۱6م  د  افغانستان  )د  وسډم. 
budget-focuses-on-mega- -2۰۱6 -http://wadsam.com/afghan-business-news/afghanistans

۱8مه(.  2۰۱6م کال د اپریل پر  development-projects-۳۳۳/ )السته راغلی د 

 ۱ شمېر   ،46 څېړنې  ښاري  اړول(.  ته  مسلو  ښارونو  مرکزي  نړۍ  د  پام  جوړونې  پالن  ښاري  د  لیدل:  سوېله  )له  ونیسا.  وټسن، 
.227۵ -22۵۹  :)2۰۰۹ (
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.2۰۱4 بانک،  نړیوال  سي:  ډي  واشنګټن،  لنډیز(.  والیتي  افغانستان  )د  بانک.  نړیوال 

.2۰۱۳ بانک،  نړیوال  سي:  ډي  واشنګټن،  ارزونه(.  ورکونې  ځواب  او  مدیریت  د  چارو  مالي  عامه  د  افغانستان  )د  بانک.  نړیوال 

 .2۰۰7 نړیوال بانک. )په افغانستان کې په سیمه ییزه کچه د خدمتونو وړاندې کول او حکومتولي(. واشنګټن، ډي سي: نړیوال بانک، 

 .2۰۱۰ بانک،  نړیوال  سي:  ډي  واشنګټن،  لیکنه(.  کاري  کتنې  د  ته  لګښتونو  عامه  افغانستان  )د   .DFID او  بانک  نړیوال 



واحد2017 ارزونې  او  څيړنې  د  افغانستان  د 

AREU 46

د غبرګون او نظرونو غوښتنه

AREU اداره ډېره لېواله ده چې د دغې څېړنې د کاروونکو نظرونه واوري. که تاسو زموږ د خپرونو یو دوامداره لوستونکي یاست،  د 
شوي  بلد  سره  ادارې  دغه  له  کې  وروستیو  دې  په  یوازې  یا  کاروئ،  یې  کتابتون  کړی،  ګډون  مو  کې  ورکشاپ  یا  لیکچر   AREU د 
یاست، ستاسو نظرونه او غبرګون زموږ لپاره ارزښت لري. دغه نظرونه موږ سره مرسته کولی شي چې خپلې موخې په ال ښه ډول السته 
راوړو او د څېړنې په اړه خپلې تګالرې او د پایلو د شریکولو طریقې و ارزوو. د نظرونو شریکولو تر ټولو اسانه الر موږ ته ایمیل کول 

areu@areu.org.af دي: 

ګټور  څه  یو  ډول  ممکنه  په  خو  شئ،  ویلی  یې  ته  موږ  غواړئ  څه  هر  چې  تاسو   .۰۰۹۳7۹۹6۰8۵48 ووهئ:  زنګ  ته  موږ  شئ  کولی  یا 
مالومات دا دي:

الرو(	  نورو  یا  غونډو  خپرونو،  د  )یعنې  نیسئ  اړیکه  څنګه  سره   AREU له  تاسو 

لپاره کار اخلئ	  له څېړنو څخه د څه   AREU د  تاسو 

راوړئ	  السته  څنګه  خپرونې   AREU د  تاسو 

کاروئ	  بڼه  شوی  چاپ  که  بریښنایی  څېړنو  د  تاسو 

کړي	  وړاندې  ډول  ښه  ال  په  مالومات  ته  تاسو  شي  کولی  څنګه  خپرونې 

نظرونه	  ستاسو  اړه  په  پایلو  یا  بهیرونو  د  څېړنې  د  زموږ 

کوئ	  سپارښتنه  کېدو  ترسره  څېړنو  د  اړه  په  یې  تاسو  چې  ګانې  موضوع  یا  برخې  هغه 

خوښېږي	  ډېرې  ستاسو  چې  فعالیتونه/غونډې  یا  خپرونې  هغه   AREU د 

شو	  کولی  ښه  کار  خپل  کې  برخو  کومو  په  موږ  اند  په  ستاسو 

موقعیت	  راز  دغه  او  څېړنه،  یا  دنده  ډګر،  لېوالتیا  یا  خوښې  د  ستاسو 

mailto:areu@areu.org.af
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د AREU وروستۍ خپرونې

له   AREU د  کې  کابل  په  بڼه  هارډکاپي  یا  شوی  چاپ  په  یې  ډېر  او  شئ،  ډاونلوډولی  وېبپاڼې   www.areu.org.af له  خپرونې  ټولې 
شئ. راوړلی  السته  هم  دفتره 

په دري ژبه لیکوالد خپرونې نومڼېټه
السرسی

په پښتو ژبه 
د خپرونې ډولد څېړنې موضوعالسرسی

افغانستان کې سیمه ییزه جوالی 2۰۱6
حکومتولي

اریا نجات، کریسټوف 
ګوستوني بصیر فدا او 

جان کوهلر

سیمه ییزه 
څیړنپاڼهحکومتولي

جوالی 2۰۱6
په افغانستان کې د ښې 

حکومتولۍ د ودې لپاره د 
مدني ټولنې رول

اورزله اشرف، نعمت او 
کرین ورنر

مدني ټولنه او 
څیړنپاڼهحکومتولي

مې 2۰۱6
د استخراج وړ سکتور 

حکومتولۍ لپاره د انډول 
راوستلو عمل

جاوید نوراني او لین ډي 
څیړنپاڼهکانونه او حکومتوليبروکېر

مې 2۰۱6

له پولو اوښتو اوبو د سرچینو 
وده: د افغانستان، ایران او 
پاکستان ترمنځ د همکارۍ 

نظریې څه دي؟

وینسنټ ټومس له مجیب 
احمد عزیزي او خالد 

بهزاد سره

د طبیعي زېرمو 
قضیي څېړنهمدیریت

سړو او )نرتوب( ته نږدې نظر: د مې 2۰۱6
جنډر برابرۍ کې یې فعاله ونډه

لي ویلفرېډا ري 
پیلونګوو چونا ایشاویز، 
پرویز طفیل، سید مهدي 

موسوي

د پالیسۍ نوټجنډرهوهو

په شګو کې جوړ هېواد: اپینو اپریل 2۰۱6
منزفیلډافغانستان څنګه کمزوری کړ د طبیعي زېرمو ډېوېد 

کتابمدیریت

اپریل 2۰۱6

په کندهار والیت کې د څېړنې 
په اړه لنډ رپوټ، دسمبر 

2۰۱۵-جنوري 2۰۱6: کوکنار او 
کلیوال ژوند یا معیشت

د طبیعي زېرمو هوهوپال فیشټین
لنډیزمدیریت

له ایساف وروسته افغان ملي مارچ 2۰۱6
اردو

انټونیو ګیستوزي او 
لنډه لیکنهحکومتوليعلي محد علي

فبروري 2۰۱6

بال په تفصیل کې ده: یاغیانو، 
تاوتریخوالي او پراخو نشه یي 
توکو ته د ننګرهار په دوامداره 

توګه لوېدنه

منزفیلډ د طبیعي زېرمو هوهوډېوېډ 
لنډیزمدیریت

د جنډر برابرۍ بل اړخ: په جنوري 2۰۱6
افغانستان کې سړي او نرتوب

چونا ایشاویز، سید 
مهدي موسوي او لي 

پیلینګو ویلفرېډا 
څیړنپاڼه جنډرهوهو

http://www.areu.org.af
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