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د بودیجې په اړه د دولت هغه پرٻک�ې چې کومې مالیې ول�وي، کوم خدمات وړاندې ک�ي، �ومره پور
واخلي – دا �ولې پرٻک�ې د �ولنې ان�ول او د خلکو ژوند اغٻزمنوي – او دا چې آیا د �ولنې تر�ولو

محرومه طبقه د �ه ژوندانه ری�تینې موکه ترالسه کوي که نه. دا ډٻره مهمه ده چې دولت خپل خلک لدې
پرٻک�و خبر ک�ي او د هغو پرٻک�و په نیولو کې خلک �کٻل ک�ي چې د هغوی ژوند اغٻزمنوي.

د پرانستې بودیجې سروی د ن�ۍ یوازین� خپلواکه، پرتلیزه او پر حقایقو والړه �ٻ�نه ده چې د ن�یوالو منل
شویو شاخصونو پر م� د مرکزي حکومت بودیجوي مالوماتو ته د خلکو عامه السرسی؛ د ملي بودیجې په
بهیر کې د عامه ��ون رسمي موکې؛ او د بودیجې جوړولو په بهیر کې د ملي شورا او تفتیشي ادارو په

�ٻر د �ارونکو نهادونو رول ارزوي.

دا سروی د سیمه  ییزو مدني �ولنو سره د دولت لخوا د عامه شتمنیو د کارولو او ریپوټ ورکولو په ارزونه کې
مرسته کوي. د پرانستې بودیجې دا اوومه نسخه ١١٧ هٻوادونه رانغاړي.

د پرانستې بودیجې د بشپ�ې میتودولوژۍ، د ٢٠١٩ کال ن�یوال ریپوټ، د �ولو سروی شویو
هٻوادونو د موندنو او د اطالعاتو شننې په شمول د ال ډٻرو مالوماتو لپاره

(https://www.internationalbudget.org/open-budget-survey/) ته سر

ور�کاره ک�ئ.

افغانستان
2019

رو�تیا:

50100/

(د پرانستې بودیجې شاخص)

عامه گ�ون:

15100/

د بودیجې د �ار لپاره د
مقننه قوې او د تفتیش د

عالي کمٻسین رول:

31100/

Overview

د سروی په اړه

https://www.internationalbudget.org/open-budget-survey/
https://live-international-budget-partnership.pantheonsite.io/open-budget-survey
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د پرانستې بودیجې سروی دا برخه د مرکزي حکومت لخوا د عایداتو او ل��تونو په اړه مالوماتو ته عامه
السرسی �ٻ�ي. د بودیجې د رو�تیا مالومولو لپاره د پرانستې بودیجې سروی ١٠٩ شاخصونه کاروي – دا
شاخصونه چې یو شان نومرې لري او په ن�یواله کچه منل شوي دي، د مرکزي حکومت هغه ه�ې ارزوي
چې آیا خپلو خلکو ته د بودیجې اته کلیدي اسناد په انالین ب�ه پر خپل وخت خپروي که نه، یا دا چې همدا

اسناد د بودیجې �ول ��ور مالومات رانغاړي او که نه. هر هٻواد له سلو �خه نومرې  اخلي، چې دا نومرې
بیا د پرانستې بودیجې په ل�لیک کې د نوموړي هٻواد درجه مالوموي. د رو�تیا ۶١ یا لدې پورته نومرې دا

مانا لري چې �واکې نوموړی هٻواد د خپلې بودیجې په اړه خپلو خلکو ته بسنده مالومات ورکوي.

افغانستان د رو�تیا په برخه کې له سلو �خه ۵٠ نومرې اخیستې دي.

د نورو هٻوادونو په پرتله په افغانستان کې رو�تیا

د افغانستان د رو�تیا نومرې د وخت سره �ن�ه بدلون موندلی؟

ر و�تیا
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په ١١٧ هٻوادونو کې

50

0100

21

2010

59

2012

42

2015

49

2017

50

2019

0

ی
نیم��

61

بسنده

100



2019 3/9

په افغانستان کې د بودیجوي اسنادو عامه موجودیت

20102012201520172019سند

د بودیجې ماقبل سند

د اجراییوي ادارې لخوا دبودیجې وړاندیز

تصویب شوې بودیجه

د خلکو بودیجه

د کال په اوږدو کې راپورونه

نیم کالې بیاکتنه

کلنی ریپوټ

د تفتیش راپور

عام خلک ورته السرسی لري

ناوخته خپور شو، یا انالین خپور نشو، یا
یوازې د داخلي ��نې لپاره خپور شو

بیخي جوړ نشو

د افغانستان د بودیجوي عامه اسنادو من�پان�ه �ومره هراړخیزه ده؟

د بودیجې مهم
سند

ماليد سند موخه او من�پان�ه
کال

د سند
نومرې

د بودیجې ماقبل
سند

د اجراییوي ادارې لخوا د بودیجې وړاندیز �خه وړاندې د مالي پالیسیو عمده �کي
رو�انوي، د هٻواد د اقتصادي حاالتو، عوایدو، ل��تونو او پورونو وړاندوینه کوي.

نرش2019
دیر
هنگام

د اجراییوي ادارې
لخوا دبودیجې
وړاندیز

د اجراییوي ادارې لخوا ملي شورا ته وړاندې کٻ�ي، د عوایدو منابع، د وزارتونو
تخصیص، د پالیس� پیشنهادي بدلونونه او د هٻواد د مالي وضعیت نور مهم مالومات
رو�انوي.

201951

تصویب شوې
بودیجه

201884هغه بودیجه ده چې د مقننه قوې لخوا تصویب شوې وي.

د خلکو بودیجه د اجراییوي ادارې لخوا په ساده او غیرتخنیکي ب�ه د وړاندې شوېد خلکو بودیجه
بودیجې ب�ه ده چې خلکو ته د بودیجې اړین مالومات ورسوي.

201833

د کال په اوږدو کې
راپورونه

د حقیقي عوایدو، ترسره شویو ل��تونو او بٻالبٻلو پورونو په اړه میاشتیني یا
درې میاشتیني مالومات خپروي

201870

د مالي کال په من� کې د بودیجې د وضعیت په اړه بشپ� مالومات ورکوي چې د اقتصادينیمکالې بیاکتنه
فرضیو ارزونه کوي او د بودیجې لپاره تازه وړاندوینې کوي.

201870

د مالي کال په پای کې د دولت د حسابونو وضعیت رو�انوي او د بودیجوي پالیس� دکلنی ریپوټ
اهدافو پر لور د پرمختګ ارزونه کوي.

201738

د تفتیش عالي ادارې لخوا وړاندې شوی ریپوټ دی چې د کال په پای کې د دولت دد تفتیش ریپوټ
حسابونو بشپ�تیا �ٻ�ي.

201733

100 / 61-100

100 / 41-60

100 / 1-40
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د پرانستې بودیجې د ٢٠١٩ کال په سروی کې د افغانستان د رو�تیا نومرې د ٢٠١٧ کال هغو سره ن�دې
دي.

د پرانستې بودیجې په ٢٠١٩ ��ه کې �ه بدلون راغی؟

افغانستان د بودیجوي مالوماتو په السرس� کې الندې موارد ډٻر ک�ي دي:

په منظمه تو�ه د کال په اوږدو کې ریپو�ونه په انالین ب�ه خپرول

په نیم کالې بیاکتنه کې د تازه عوایدو او ل��تونو ا�کلونو په اړه مالومات ډٻرول

خو افغانستان بیا د بودیجوي مالوماتو په الس رس� کې الندې موارد کم ک�ي دي:

د بودیجې ماقبل اعالمیه (د مالي ستراتیژۍ سند) ناوخته خپرول – ملي شورا ته د اجراییوي ادارې لخوا د
بودیجې وړاندیز �خه وروسته.

سپار�تنې

د بودیجې د ال رو�تیا لپاره باید افغانستان الندنیو چارو ته لوم�یتوب ورک�ي:

د بودیجې ماقبل اعالمیه (د مالي ستراتیژۍ سند) باید ملي شورا ته د اجراییوي ادارې لخوا د بودیجې
وړاندیز �خه ل�ترل�ه یوه میاشت مخکې پرلیکه خپور شي.

د اجراییوي ادارې لخوا د بودیجې په وړاندیز کې د پور په جوړ�ت او د مخکنیو کلونو د پور د پایلې په
اړه او د بودیجې د کال او مخکنیو کلونو د عوایدو په اړه تفصیلي مالومات شاملول.

په کلني ریپوټ (د کلني مالي فعالیت ریپوټ) کې د لویو اقتصادي وړاندوینو او بودیجوي وړاندوینو د توپیر
په اړه ال ډٻر مالومات او د پایلو او السته راوړنو په اړه د فعالیت مالومات شاملول

د خلکو بودیجې په من�پان�ه کې د خلکو نظریات په پام کې نیول او د تفتیش په ریپوټ کې د اجراییوي
لن�یز ډٻرول.
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د حکومتول� د �ه کولو لپاره یوازې رو�تیا بس نه دی. د بودیجې د رو�تیا تر�نګ د خلکو پراخ ��ون د
مثبتو السته راړونو لپاره ډٻر مهم دی.

د خلکو د ��ون د کچې مالومولو لپاره د پرانستې بودیجې سروې د حکومت د هغه ه�و ارزونه کوي چې
خلکو ته یې د بودیجې جوړونې په بهیر کې د �کٻلتیا رسمي موکې ورک�ې وي. دا سروی د ١٨ یوشان
شاخصونو پر م� چې د مالي رو�تیا د ن�یوال نو�ت په مالي پالیسیو کې د عامه ��ون د اصولو  سره
سم دي او هر هٻواد ته د (٠ – ١٠٠) پورې نومرې ورکوي، د مرکزي حکومت د اجراییوي ادارې، مقننه

قوې او د تفتیش عالې ادارې چارې ارزوي.

افغانستان د عامه ��ون په برخه کې له سلو ١۵ نومرې اخستې دي.

د نورو هٻوادونو په پرتله په افغانستان کې عامه ��ون

د ال ډٻرو مالوماتو لپاره، په ن�ۍ کې د عامه ��ون ډٻرولو لپاره د نو�تي چارو لپاره دلته کٻکاږئ  .

د بودیجې په بهیر کې د عامه ��ون لپاره د موکو حد

40100/

جوړول  
(اجراییوي)

0100/

تصویب  
(مقننه)

0100/

پلي کول 
(اجراییوي)

0100/

تفتیش  
(د تفتیش عالي اداره)

ل�: 0 - 40; محدود: 41 - 60; بسنده: 61 - 100

د خلکو ��ون

100بسنده61نیم��ی0

14ن�یوال اوسط

Nepal22

Sri Lanka17

15افغانستان

Bangladesh13

India11

Pakistan4

http://www.fiscaltransparency.net/pp_principles/
http://guide.fiscaltransparency.net/case-study/
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سپار�تنې

د افغانستان مالیې وزارت د بودیجې جوړولو لپاره عامه مشورې ترسره ک�ې، خو د بودیجې په بهیر کې د
عامه ��ون د پراخولو لپاره باید الندې چارو ته لوم�یتوب ورک�ي:

• د بودیجې د پلي کولو لپاره د ازمٻ�تي مٻکانیزمونو �ارنه وک�ي

• د بودیجې جوړولو په دوران کې د مدني �ولنو یا د خلکو د استازو د �کٻلتیا ډٻرولو مٻکانٻزمونه پراخ
ک�ي

د زیان منونکو او اړمنو �ولنو سره رسا یا د مدني �ولنو له الرې رغنده �کٻلتیا

د افغانستان ملي شورا باید الندې چارو ته لوم�یتوب ورک�ي:

د بودیجې د وړاندیز په ناسته کې د بودیجې د تصویب �خه مخکې د عامو خلکو یا مدني �ولنو غ�و ته
په تاالر کې د نظر ورکولو اجازه ورک�ي

د تفتیش د ریپوټ په ناسته کې د عامو خلکو یا مدني �ولنو غ�و ته په تاالر کې د نظر ورکولو اجازه
ورک�ي

د افغانستان د تفتیش عالي اداره باید د بودیجې به بهیر کې د عامه ��ون ډٻرولو پخاطر الندې چارو ته
لوم�یتوب ورک�ي:

• د خلکو لپاره داسې رسمي مٻکانیزم جوړ ک�ي چې د تفتیش پرو�رام په جوړولو او په اړونده تفتیشي
�روٻ�نو کې مرسته ورک�ي.
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د پرانستې بودیجې سروې د بودیجې په بهیر کې د ملي شورا او د تفتیش عالي ادارې رول �ٻ�ي، او
�وري چې تر کومه بریده دا ادارې د بودیجې �ار کوالی شي. هر هٻواد د ١٨ هم وزنه شاخصونو پر بنس�
له صفر �خه تر سلو نومرې اخلي. پر دې سربٻره، دا سروی د خپلواکو مالي نهادونو په اړه ضمیموي مالومات

هم را�ولوي. (بکس و�ورئ).

د افغانستان ملي شورا او د تفتیش عالي ادارې دواړو د بودیجې د بهیر کمزورې �ارنه ک�ې ده چې په ��ه
یې له سلو �خه ٣١ نومرې اخستې دي. د دواړو نهادونو د �ار جال جال نومرې دا ډول دي.

ل�: 0 - 40; محدود: 41 - 60; بسنده: 61 - 100

سپار�تنې

د افغانستان ملي شورا د بودیجې په دوران کې د پالن جوړولو او پلي کولو په پ�اوونو کې کمزوری �ار لري.
د �ار د �ین��ت لپاره باید الندې چارو ته لوم�یتوب ورک�ل شي:

مقننه قوه باید د اجراییوي ادارې لخوا د بودیجې وړاندې کولو �خه مخکې د بودیجې پر پالیس� بحث
وک�ي او د راتلونکې بودیجې لپاره سپار�تنې تصویب ک�ي

د اجراییوي ادارې لخوا د بودیجې وړاندې کٻدل باید د مالي کال د پٻل �خه ل�ترل�ه دوه میاشتې مخکې
ترسره شي.

د ملي شورا کمٻ�ې باید د اجراییوي ادارې لخوا وړاندې شوې بودیجه وارزوي، او د خپلې ارزونې
ریپوټ انالین خپور ک�ي او د ملي شورا د غ�و لخوا د پیشنهادي پروژو په اړه را�ه مالومات خپاره ک�ي.

مقننه قوه باید د اجراییوي ادارې لخوا وړاندې شوې بودیجه د مالي کال له پٻل �خه مخکې تصویب ک�ي.

مقننه قوه باید د کال په اوږدو کې بودیجې د پلي کٻدو ریپوټ وارزوي او خپلې موندنې په انالین ب�ه
خپرې ک�ي.

د ملی شورا �ار

022100

ل�

د تفتیش �ار

050100

محدود

د بودیجې �ار
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په عمل کې باید ثابته شي چې د مالي کال په جریان کې په تصویب شوې بودیجه کې د اجراییوي ادارې
لخوا د احتیاطي کوډونو په شمول د اداري واحدونو ترمن� مالي بدلونونه یا د عوایدو د کم�ت پخاطر د

ل��تونو کمولو مسایل مخکې له مخکې د مقننه قوې سره د مشورې لپاره شریک شي.

د مقننه قوې یوه کمٻ�ه باید د تفتیش ریپوټ وارزوي او خپلې موندنې په انالین ب�ه خپرې ک�ي.

د تفتیش عالي ادارې د خپلواک� �واکمنولو او د تفتیش �ارنې �ه کولو پخاطر د الندې چارو سپار�تنه
کٻ�ي:

د خپلواکې �مارنې او پر وخت تمویل له الرې د خپلواک� د تضمین په شمول، د تفتیش عالي اداره باید
بشپ� فعالیت ته پرٻ�ودل شي.

باید د یوې خپلواکې ادارې لخوا د تفتیش بهیر ارزولو ډاډ ورک�ل شي.

د خپلواکو مالي نهادونو جوړولو نوی رواج

افغانستان خپلواک مالي نهاد نه لري. خپلواک مالي نهادونه په ن�ۍ کې د بودیجوي بهیر په دوران
کې اجراییوي ادارې او یا ملي شورا ته د ارز�تناکو او بې پرې مالوماتو په ورک�ه کې اغٻزناک

ثابت شوي دي.

*دا شاخصونه د پرانستې بودیجې په سروی کې نه ارزول کٻ�ي.
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میتودولوژي

Only documents published and events, activities, or developments that

 .took place through 31 December 2018 were assessed in the OBS 2019

 

The survey is based on a questionnaire completed in each country by an

 :independent budget expert. For more information, contact

 

International Budget Partnership at info@internationalbudget.org

To further strengthen the research, each country’s draft questionnaire is

also reviewed by an anonymous independent expert, and in Afghanistan

.by a representative of the Ministry of Finance

mailto:info@internationalbudget.org

