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FOREWORD
tioning democracy.
I would like to thank the Centre’s editor, Bård
Bredrup Knutsen, and our publications co-ordinator Åse Marie Fossum for their contributions to this guide.
The Centre hopes that this GGG will be utilized by a broad audience, not only within the
defence-, and public sector, but also by citizens at large as it is the taxpayers who should
hold the Government accountable for how the
public resources are allocated and spent.
CIDS is happy to receive feedback to the
guide.

The primary objective of the Centre for Integrity in the Defence Sector’s Guides to Good
Governance (GGGs) is to present key issues
that are of relevance to the field of ‘good governance’. The guides are usually brief, at the
same time they do not overly simplify matters.
In this seventh GGG, the authors introduce
civil servants and armed forces staff to the
concept of public financial management (PFM).
The guide explains the meaning and role of
PFM, analyses key actors and explains the
different phases of the financial management
process. A special focus is on budget
preparation, execution and oversight. In the
fourth part of the guide, the authors explain
the unique characteristics of classified budgets.

Oslo, 22. May 2018

Per Christensen
Director

The guide is written by Aleksandra Rabrenovic and Jelena Kostic, both research fellows of
the Institute of Comparative Law in Belgrade.
I would like to thank the authors for their contribution to a fundamental aspect of good
governance. Public confidence in how public
resources are managed is vital for a well-func-
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 .1مقدمه
دا الرښود د ملکي کارمندانو او د دفاع وزارت وسله
والو ځواکونو د پرسونل لپاره ترتیب شوی چې غواړي
د عامه مايل مدیریت ( )PFMپه اړه پوهه ترالسه او
یا خپله هغه ژوه کړي .دا الرښود دې ساحې ته د
نویو راغلو خلکو اړتیاوې پوره کوي ،څوک چې غواړي
د عامه مايل مدیریت له مفهوم رسه ځان اشنا کړي،
همدارنګه هغه مايل افرسان چې غواړي د عامه مايل
مدیریت په هکله خپل تخصص پراخ کړي .خو بیا هم،
کېدای يش دا الرښود د نورو ملکي کارمندانو لخوا
وکارول يش ،څوک چې د عامه مايل مدیریت د مسئلو
په هکله لېوالتیا لري.

دا کار پر څلورو مهمو برخو ویشل شوی دی .لومړۍ
برخه یې د عامه مايل مدیریت د معنی او د هغه پر
نقش عمومي کتنه وړاندې کوي او د بودیجې مفهوم
او د بودیجې کلیدي اصول ترشیح کوي .دوهمه
برخه یې د عامه مايل مدیریت د کلیدي لوبغاړو په
اړه جزئیات تحلیلوي .دا د بودیجې په دوره کې د
اجرایوي ،پارملان او د تفتیش د عايل ادارو ځانګړی رول
څرګندوي .درېیمه برخه يې د بودیجې د مدیریت پر
جال مرحلو ،د بودیجې پر چمتو کولو ،اجرا کولو او
نظارت باندې له ځانګړي مترکز رسه روښنايي اچوي،
پداسې حال کې چې څلورمه برخه یې د درجه بندي
شوې بودیجې پر خاصو ځانګړتیاوو بحث کوي.
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	1.1د عامه مايل مدیریت
نقش او معنی
د عامه مايل مدیریت یوه پراخه ساحه ده چې د ډېریو
ملکي کارکوونکو او وسله والو ځواکونو د کارمندانو
لخوا د دوی د کاري دورې په یوه وخت نه یو وخت
کې وررسه مخامخ کېږي .کله چې د کارکوونکي
پرسونل یو غړی د بودیجې د پروګرام په چمتو کولو
کې برخه اخيل ،د پېرېدلو وړاندیز کوي ،د لګښت
د راپور بیاکتنه کوي ،او یا د داخيل یا بهرين تفتیش
د سپړنې لپاره سند چمتو کوي ،دا غړی د عامه مايل
مدیریت په پروسه کې یو ګام پورته کوي.
د مايل چارو د یوه مسلکي کس له نظره ،په عامه
مايل مدیریت کې ډېر پراخ فعالیتونه شامل دي :د
عاید راټولول ،بېالبېلو فعالیتونو ته د راټول شويو مايل
اعانو تخصیص او د اختصاص شويو اعانو محاسبه.
پدې مقاله کې به موږ د عاید د مدیریت رسه رس او
کار ونلرو ،کوم چې د عامه مايل مدیریت د سیسټم
مهم عنرص دی ،ځکه چې هغه په خپله محدوده کې
پراخ تحلیل ته اړتیا لري 1.موږ به يې پرځای د دوهم
او درېیم فعالیت رسه رس او کار ولرو:
▪ بېالبېلو فعالیتونو ته د راټول شويو اعانو /فنډونو
تخصیص ،چې پکې د لګښت پالنول ،تصویب او
اجرا کول شامل دي ،او
▪ د اختصاص شويو فنډونو محاسبه.
د عامه مايل بېالبېلې پروسې د بودیجې د دورې شا او
خوا تنظیم شوي .د دې کلنۍ دورې هدف دا دی چې
ډاډ تر السه يش چې عامه لګښتونه ښه پالن شوي،
تصویب شوي ،اجرا شوي او محاسبه یې تر رسه شوې.

 1دا مهمه ده چې په پام کې ونیوله يش ،چې د عایداتو مدیریت د لګښتونو
له مدیریت رسه نژدې متقابالً کار کوي ،په ځانګړې توګه کله چې عمومي بودیجه
ټاکي او کله چې د کال د نغدو پیسو جریان اداره کوي.
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د بودیجې دوره د عامه مايل مدیریت یوه مهمه برخه
ده ،چې هدف یې دا دی چې ډاډ تر السه يش چې
عامه لګښتونه ښه پالن شوي ،تصویب شوي ،اجرا
شوي او محاسبه یې تر رسه شوې.

 .1.2بودیجه او اصول
بودیجه د حکومتدارۍ د مرکزي پالیسۍ یو سند دی.
که څه هم یوه دباندیني څارونکي ته بودیجه کېدای
يش د بېالبېلو مايل شمېرو د یوې تخنیکي نندارې په
بڼه ورښکاره يش ،خو په واقعیت کې دا تر هغه څه
چې لیدل کېږي خورا ډیر دي .په ډیموکراسۍ کې،
بودیجه د خلکو اړتیاوو او لومړیتوبونو ته د حکومت
ځواب دی.دا اړتیاوې د پالیسۍ په اهدافو کې بند پر
بند ایښودلې شوې ،کومې چې کېدای يش کیفي وي
(د بېلګې په توګه ،د هېواد امنیتي ظرفیت لوړول) ،یا
کمیتي وي (د بېلګې په توګه ،د بازار د انډول نشتون
سمول) .د پالیسۍ ډېرۍ موخې عامه مايل رسچینو ته
اړتیا لري ،کومې چې یوازې د مالیاتو او فیسونو په
شکل راغونډېږي .لکه څنګه چې دا رسچینې محدودې
دي ،د بودیجې لګښتي اړخ ښیي چې حکومت څرنګه
د عامه رسچینو د پانګوونې له الرې د خپلو کلنیو او
څو کلنیو اهدافو السته راوړنې ته لومړیتوب ورکوي،
پالنوي یې او متویلوي یې.
د بودیجې جوړونې ميل کړنې د متفاوتو سیايس،
حقوقي ،د اسايس قانون رسه سم ،بنسټیزو او کلتوري
کړنو په ړنا کې په بېالبېلو هېوادونو کې په پراخه کچه
توپیر لري .دا د هېوادونو لپاره یو مناسب کار دی
چې د هېواد د ځانګړيو رشایطو په ړنا کې خپل ميل
چوکاټونه وټاکي او اداره یې کړي ،پداسې حال کې
چې د لوړې کچې بودیجوي اصولو او الرښودونو ته
الزم درناوی کوي.
د دولت د بودیجوي مدیریت چوکاټ معموالً د
بودیجې د پرځان بسیا اسايس قانون لخوا تنظیمېږي،
کوم چې کېدای يش “د عضوي بودیجې قانون” په
نامه یاد يش .د عضوي بودیجې قانون د بودیجې د
پروسې ټولې مرحلې تنظیموي ،چې د دې مسودې د
تصویب ،اجرا او نظارت له الرې پیل کېږي .پدې کې د

بودیجې د مدیریت کلیدي اصول هم شامل دي.
د بودیجې چمتو کول او اجرا کول باید د په نړیواله
کچه منل شویو بودیجوي اصولو پر بنسټ وي .دا
اصول د تر ټولو ښو نړیوالو کړنو عمومي کتنه وړاندې
کوي او کېدای يش د بودیجوي دورې په ټولو مرحلو
کې د الرښود په توګه وکارول يش  -پدې کتابګي کې
موږ په ځانګړې توګه پر امنیتي سکتور باندې مترکز
کوو.

پارملان کې شتون لري ،د ادارې او پوهېدلو وړ
وي.
 .2ټول شموله پراخوالی – د امنیتي سکتور د
بېالبېلو اړخونو په اړه د دولت بودیجه باید
ټول شموله او بشپړه وي .هیڅ مرصف باید
بې محاسبې نه وي ،د ټولو امنیتي خدمتونو
بودیجې په ګډون ،لکه اردو ،نور دولتي او
نظامي سازمانونه ،پولیس او استخبارايت خدمات
او همدارنګه خصويص نظامي رشکتونه چې د
اجرایوي مقاماتو لخوا ګومارل شوي.

په امنیتي سکتور کې د بودیجې
اصول د یوه ځانګړي مترکز رسه
 .7علني والی – هر تبعه (په انفرادي یا سازمان
ته
قوې
ایوي
ر
اج
باید
 .1لومړين اختیارات – پارملان
ورکول شوي ډول) باید دا فرصت ولري چې د
اختیارات ورکړي چې د لګښتونو اجراات تررسه
بودیجې په اړه خپل نظر څرګند کړي .د دې لپاره
کړي.
پکار ده چې د بودیجې ټول اسناد کاروونکو ته
یو دوستانه جوړښت ولري او دا چې د هېواد په
 .2توحید – ټول لګښتونه او عواید باید پارملان ته
هر ګوټ کې د لوستلو لپاره چمتو يش (د مثال په
په یوه واحد بودیجوي سند کې وړاندې يش.
توګه ځایي کتابتونونو ته د کاپيو په لېږلو رسه).
 .3دوره یي ول – له اجرائیې قوې څخه مته کېږي
چې پارملان ته هر کال د بودیجې وړاندې کولو
لپاره منظم مهال ویش تعقیب کړي .په دې دوره
یي ترتیب کې د وخت د چوکاټ مشخص کولو
اړتیا هم شامله ده ،په کوم کې چې به د پیسو
تخصیص مرصف يش.
 .4ځانګړتیا – د هرې بودیجې د توکو شمېر او
توضیحات باید د حکومت د لګښتونو د روښانه
کتنو پایله ولري .له همدې امله ،د بودیجوي توکو
توضیح باید مبهمه نه وي او د بودیجوي توکي
پورې اړوند فنډونه باید خورا لوی نه وي.
 .5مرشوعیت – ټول لګښتونه او اجراات باید د
قانون رسه سم تررسه يش.
 .6کاروونکو ته دوستانه جوړښت/شفافیت – له
اجرائیې قوې څخه مته کېږي چې پارملان د اټکل
شوي لګښتونو پالن رسه آشنا کړي ،چې هغو
پراخو او بېالبېلو لیدونکو ته چې معموالً په

 .8په منطقی ډول پرله پسېتوب – د پالیسیو،
پالنونو ،بودیجوي عوایدو او د فعالیت د
محصوالتو ترمینځ باید روښانه اړیکې تاسیسې
کړای يش.
 .9وسائل او پایلې  /د پیسو په بدل کې السته
راوړل شوی ارزښټ – د بودیجې توضیحات باید
د دې وړتیا ولري چې د بودیجې د اهدافو په
اړه پر الندینیو رشایطو کې ړنا واچوی :د رسچینو
عواید ،فعالیت یا د ظرفیت اهداف چې ترالسه
کېږي او په پالنونو کې یې د اندازه کولو وړ
پایلې .د انعطاف وړ بودیجه باید په دې درېوو
معلومو او مشخصو بارومرتونو کې بدلونونو ته
اجازه ورکړي.
منبع“ IPU, DCAF :پارملاين نظارت او امنیتي
سکتور”  2003 ،کال.

5

د ښې حکومتولۍ لرونکو هېوادونو کې د مايل
مدیریت بنسټیز اصل دا دی چې د حکومت اجرایوي
څانګه نيش کوالی د خلکو څخه پیسې واخيل او هم
دا پیسې نيش لګوالی ،پرته لدې چې مقننه قوه یې د
اتباعو د استازي په توګه تصویب کړي 2.د پارملان لخوا
د لګښتونو تصویب معموالً د قانون په بڼه ورکول
کېږي  -د بودیجې کلنی قانون  -لکه څنګه چې د
راتلونکي تحلیل په ترځ کې به بحث پرې ويش.
د بودیجې د توحید اصول هم اړین دی ،ځکه چې
دا د ټولو لګښتونو (او عایداتو) ټول شموله پراخوالی
او شفافیت تضمینوي .که څه هم دفاعي سکتور خپل
ځانګړتیاوې لري ،دا اړینه ده چې د توحید اصل ته
درناوی وکړئ او د اضايف بودیجې ،د بودیجې څخه بهر
لګښتونو او عوایدو ،یا د عمومي اصولو څخه بهر له
هر ډول غوره توب څخه مخنیوی وکړئ چې د بودیجې
پرېکړې تنظیموي .دا اصل همدارنګه بشپړ شفافیت
تضمینوي او د پارملان له پوهې پرته د بهرين متویل
امکان له پامه غورځوي.
دوريي اصول د بودیجې د چمتو کولو او پارملان ته
یې د وړاندې کولو لپاره د یوه منظم زماين چوکاټ
شتون تضمینوي .که څه هم بودیجې معموال په کلني
ډول تصویبېږي ،پدې کې باید څو کلن لرلید هم شامل
وي .د ډېریو پروژو او برنامو پيل کول تر یوه کاله
ډېر وخت نیيس ،او یا کېدای يش پر راتلونکي متویل
یې اغېزې ولوېږي .څو کلن لرلید معموالً د مینځنۍ
مودې ( )MTBFلپاره د پراخې شوي بودیجې چوکاټ

	  S. Schiavo-Campo,س .شیاوو کامپو “بودیجه او د هغې پوښښ”  ،په
2
 A. Shahشاه  ،بودیجه جوړونې او بودیجوي ادارو  ،حکومتويل او حساب
ورکونې لړۍ  ،نړیوال بانک  ،مخ53 .
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د چمتو کولو له الرې اداره کېږي ،کوم چې د مینځنۍ
مودې لګښتونو لومړیتوبونه او د بودیجې ځانګړي
محدودیتونه ټاکي چې په وړاندې یې د سکتور پالنونه
رامینځته کېدای او ښه کېدالی يش.
د بودیجې ځانګړتیا او د کاروونکي لپاره یې مناسب
جوړښت  -په لنډه توګه ،شفافیت-د ښې حکومتدارۍ
د تضمین لپاره زښت ډېر مهم دی .په تېره لسیزه کې،
یو شمېر نړیوالو سازمانونو او متفکرانو د ټولې نړۍ
په هېوادونو کې د بودیجې د شفافیت تضمینولو
ته ځانګړې پاملرنه کړې 3 .داسې انګېړل کېږي چې
د بودیجې شفافیت د عامه فنډونو په کارولو کې د
پیسو د ډېرې حساب ورکونې او ارزښت المل ګرځي،
په ځانګړې توګه په هغو سکتورونو کې چې د عامه
4
فنډ ډېره برخه مرصفوي ،لکه دفاعي سکتور.
د عامه فنډونو په کارولو کې د په منطقی ډول پرله
پسېتوب او شفافیت تضمینولو لپاره ،ډېری هېوادونه
برناموي بودیجه کاروي ،کومه چې د ښې حکومتولۍ
معیار ګرځي .برنامه يی بودیجه جوړول د اداري یا
داخيل لیکو پر ځای د ګډو موخو رسه د برنامو مطابق
د بودیجې تنظیم او درجه بندي کولو یو میتود دی.
د برنامې کړنالره د عوایدو پر ځای پر پایلو باندې
یې مترکز کوي .د دفاعي سکتور لپاره د برنامو لومړۍ
بودیجه په  1960لسیزه کې په متحده ایاالتو کې
معريف شوه ،لکه څنګه چې الندې په ډېر تفصیل رسه
ترشیح شوي (.)PPBS

 3نړیوال سازمانونه لکه د اقتصادي همکارۍ او پراختیا سازمان ( ،)OECDناټو
او په اروپا کې د امنیت او همکارۍ سازمان ( )OSCEد خپلو خپرونو تعلمي
الرښودونو ته یې پرمختیا ورکړي چې د تحلیل ،مشورې او بودیجې رسه د بودیجوي
شفافیت د کچې لوړولو لپاره بحث کوي .د اصالحاتو په برخه کې د هېوادونو رسه
د مرستې لپاره د ارزونې میتودونه .ملګري ملتونه د نظامي لګښتونو معیاري نړیوال
راپور ورکولو لپاره د هغې وسیلې له الرې د دفاعي بودیجې د شفافیت لپاره د پام
وړ خط ميش هم وړاندې کوي  ،کوم چې تر  1980پورې دی .د شفافیت نړیوال
سازمان پدې وروستیو کې د بودیجوي شفافیت ارزونې سیسټم هم معريف کړی.Cf .
د شفافیت نړیوال انګلستان ( ،)2011د ميل دفاع بودیجې شفافیت -یوه لومړنۍ
بیاکتنه ،د شفافیت نړیوال انګلستان ،د دفاع او امنیت برنامه.
 4د شفافیت نړیوال سازمان پدې وروستیو کې یوازې په دفاعي سکتور کې د
بودیجې شفافیت ارزونې سیسټم معريف کړی .Cf ،د نړیوال شفافیت ،انګلستان
(“ ،)2011د ميل دفاع د بودیجې شفافیت -یوه لومړنۍ بیاکتنه”  ،د نړیوال شفافیت،
انګلستان  ،دفاع او امنیت برنامه.

په  1960لسیزه کې په متحده ایاالتو کې د پالن
جوړولو ،برنامه ریزي کولو او بودیجې جوړولو
سیستم ()PPBS
“()...د پالن جوړولو ،برنامه ریزي کولو ،او بودیجې
جوړولو سیستم ( )PPBSلومړی په متحده ایاالتو کې
[د  60مې کلیزې په لومړیو کې] د دفاعي بودیجې
د پراختیا لپاره کارول شوي ول [او اوسمهال په ډېرو
نورو هېوادونو کې کارول کېږي] ( .)..د  PPBSیوه
ځانګړې دوره د پالن جوړولو د لومړنۍ مرحلې څخه
جوړه ده ،په کومې کې چې د امنیت چاپېریال ،او
همدارنګه ميل ګټې او ګواښونه تحلیل کېږي ترڅو
د دندو ،جوړښت او د وسله والو ځواکونو جوړښت
وټاکي .دې اړتیاوو ته په پام رسه ،برنامې رامینځته
شوي .برنامه ،د سوداګرۍ د پالن یو شکل دی ،د
ځانګړو اهدافو السته راوړل تشخیصوي .دا په دې
دوره کې یوه مهمه اړیکه ده ځکه چې دا د پېژندل
شويو اهدافو مايل رسچینو رسه د تړاو لپاره کار کوي.
پدې توګه PPBS ،د بیان شويو اړتیاوو رسه سم د
رسچینو تخصیص کولو مترین څخه ځان بېلوي او
پرځای یې د ورکړل شوې او اټکل شوې بودیجې د
خنډونو مطابق پالن او برنامه ګوري .لدې امله ،دا
مهمه ده چې برنامې د لومړیتوب پر بنسټ رامینځته
کړای يش ،چېرې چې د وسله والو ځواکونو خورا فوري
اړتیاوې پوره کېږي .د ورکړل شوي هدف د نه پوره
کېدو له پایلو رسه د خطر ارزونې د لومړیتوبونو د
ټاکلو لپاره کارول کېدای يش .په پای کې د دورې
بشپړول د فعالیت اندازه کولو مرحله ده چې په
جریان کې یې وزارت په ځانګړې توګه او په ټوله کې
ټولنه کوالی يش مشخص کړي چې د کال په پای کې
موخې تر کومه حده پوره شوې .پدې توګه د رسچینو
اغیزمن وېش ترالسه کېدای يش”

د اجرااتو تعریف او اندازه کول هم د بودیجې د
مدیریت لپاره ورځ تر بلې مهم کېږي ،او د دفاع
سکتور باید به دې لړ کې یوه استثنا نه وي .پداسې
حال کې چې په دفاعي سکتور کې د اجرااتو تعریف
او اندازه کول د ډېرو نورو سکتورونو په پرتله خورا
ستونځمن دي ،د اجرااتو د یوه شاخص په توګه پر
چمتووايل/وړتیا مترکز د دفاع رول ،جوړښت ،اجرااتو
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او رسچینو د اړتیاوو په ټاکلو کې ګټور ښودل شوي.
لکه څنګه چې دفاعي سکتور د نورو سکتورونو څخه
ډېرې ځانګړتیاوې وررشیکوي ،د دفاعي بودیجې
پروسه باید د حکومت په ټولیز پالن جوړونې ،پالیيس
جوړونې او بودیجې ورکولو سیستم کې د دفاعي
ځواکونو دیموکراتیک او مدين کنټرول رسه په مطابقت
کې مدغم يش .د هر هېواد اتباع به د دفاعي سکتور
څخه ګټه پورته کړي چې دیموکراتیک ،مدين واک ته
ځواب ویوونکی وي او د نورو سکتورونو په څېر ورته
قواعدو او کړنالرو تابع وي .لکه څنګه چې امنیت په
مرشوع ډول د هر حکومت لپاره یو لوړ لومړیتوب
دی او ډېر کله هغه مسئلې پکې شاملې وي چې نورو
ایالتونو ته راجع کېېږي ،دفاعي سکتور ته باید اجازه
ورکړله يش چې د ميل امنیت د حساسو مسئلو په
اړه د معلوماتو په اداره کولو کې یو څه محرمیت
وسايت .خو بیا هم ،دا مهمه ده چې اجازه ورنکړله
يش چې د ځینې درجې محرمیت ته ریښتینې اړتیا
د ښه مايل مدیریت عمومي مقرراتو او پروسیجرونو
څخه د مخنیوي لپاره د پلمې په توګه وکارول يش 6.د
مايل مدیریت اصولو او ښو کړنو ته د درناوي نشتوالی
ممکن ناوړه پایلې رامینځته کړي او د دفاعي ځواکونو
هغه ظرفیت کم کړي چې به مټ یې د دولت او
اتباعو د ساتنې لپاره خپلې قانوين دندې تررسه کړي.

رسچینه :په انرتنت کې د دفاعي بودیجې شفافیت ،د کېټ
سټارکي  Kate Starkeyاو اندري وان میني Andri van
 Menyمعلوماتو او امنیت لخوا  ،ټوک C4 .2000 ،5 .د بیا
رغونې په دفاع کې “ ، IPU ، DCAFد امنیتي سکتور پارملاين
نظارت”2003 ،
 5این بال  ،ایم هوملز “ ، N. Ball, M. Holmesد عامه لګښت په کار کې د
دفاع ورګډول”  ،د نړیوالې پراختیا لپاره د انګلستان څانګه2002 ،
Ibid.
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 .2بنسټیز چوکاټ
د بودیجې په چمتو کولو او پالیسۍ په جوړولو کې
د بېالبېلو ښکېلو لوبغاړو مسئولیتونه باید په روښانه
ډول تعریف کړای يش .په پارملاين دیموکراسیو کې ،د
واکونو د وېش له اصول رسه سم ،بودیجه د اجرایوي
قوې لخوا چمتو کېږي خو باید د مقننه قوې ،یعنی
پارملان یا ميل شورا لخوا تصویبه يش .د پارملان لخوا
د لګښتونو د تصویبولو واک ته اړتیا (همدارنګه د
مالیې) ،د برتانیې په اسايس قانون کې چې “د جیبې
بکس واک” بلل کېږي ،د پارملان په واک کې مرکزي
ټکی دی چې حکومت حساب ورکونې ته اړبايس .که
چېرې دا واک او اختیارات رد يش ،حکومت به د پیسو
مرصفولو اسايس واک ونلري او کېدای يش ،که ټوله ميل
بودیجه پکې شامله وي ،استعفا ته اړ ایستل يش .که
له بلې خوا ،تصویب منظور کړای يش ،دا پدې مانا ده
چې پارملان د عامه پیسو د لګولو اعتامد پر حکومت
کړی دی ،چې بیا هغه دا مسئولیت پر غاړه لري چې
دا پیسې ،څرنګه چې جوړجاړی پرې شوی ،په مؤثره
او اغېزناکه توګه وکارويل يش.
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 .2.1د اجرائیې قوې نقش
	.2.1.1د وزیرانو شورا (حکومت یا کابینه)
د وزیرانو شورا (په ځینو هېوادونو کې حکومت یا
کابینه هم ورته ویل کېږي) په پارملاين سیسټمونو کې
اعلی اجرایوي ارګان دی .دا ارګان د وزیرانو څخه
تشکیل دی چې د انفرادي څانګو مسئولیت پر غاړه
لري ،د دفاع د وزیر په ګډون ،او د لومړي وزیر لخوا
رهربي کېږي ،چې په ځینو هېوادونو کې د وزیرانو د
شورا رئیس یا ولسمرش هم بلل کېږي .د وزیرانو شورا
معموال په ګډه پرېکړې کوي .دا باید د وزیرانو او د
دوی د انفرادي سکتورونو اړتیاوې او لومړیتوبونه د
حکومت له اړتیاو رسه د یوه ګډ ارګان په توګه او د
عمومي پالیسۍ رسه سم متوازن کړي.
د عامه مايل مدیریت په اړه ،د وزیرانو شورا دوې کلیدي
دندې لري .د هرې شخړې په صورت کې چې کېدای
يش د راتلونکي کال لپاره د رسچینو د تخصیص په اړه
د بېالبېلو وزیرانو ترمینځ پېښه يش ،د وزیرانو شورا د
هغې د حلولو صالحیت لري .د وزیرانو شورا دوهه
دنده د بودیجې د قانون د مسودې تصویبول دي چې
پارملان ته وړاندې کېږي ،ځکه چې وزیران په انفرادی
توګه نيش کوالی له پارملان څخه بودیجه وغواړي.

دا عادي خربه ده چې انفرادي وزیران په خپل سکتور
کې د ډېرو لګښتونو لېوال دي ،کوم چې کېدای يش
د ټولو لګښتونو او عایداتو په کمولو کې د شورا د
ټولیزو ګټو رسه په ټکر وي ،د بېلګې په توګه ،د مالیې
په ټیټه ساتل او د اضايف پور اخیستو څخه مخنیوی .د
بودیجې د چمتو کولو پروسې په ترځ کې ،د وزیرانو
شورا په عمومي پالیسۍ او د انفرادي سکتورونو مايل
اړتیاو یا غوښتنو په توازن کې مهه دنده لري.
د مرکزي حکومت بنسټ (د حکومت داراالنشا،
د دولت د ریاست دفرت ،یا د مالیې وزارت) د مايل
لومړیتوبونو په همغږۍ او د عامه مايل مدیریت
مسئلو کې د پالیسۍ په جوړولو کې د وزیرانو شورا
مالتړ کې مهه دنده لري .دوی د ټولو وزارتونو څانګو
کار همغږی کوي ،د لومړیتوب د ټاکلو په ګډون،
سرتاتیژیکه پالن جوړونه ،د پالیسیو او رسچینو رسه
نښلول ،د سپارل شويو وړاندیزونو د کیفیت معلومول
او-کله چې پرېکړې وشوې  -د دوی د پيل کولو د
پروسې څارل .دا خورا مهمه ده چې انفرادي وزارتونه،
د دفاع وزارت په ګډون ،د حکومت د مرکزي ادارې
رسه نژدې او رغنده همکاري لري چې مايل مدیریت
همغږی کوي.

د مرکزي دولتي ادارو ترمینځ په بودیجوي پروسه
کې همغږي ،چې د مايل مدیریت مسئولیت لري،
خورا مهمه ده .د پروسې رسمي مقررات او د ارتباط
روښانه کرښو ته اړتیا ده ترڅو ډاډ ترالسه يش چې د
دغو لوبغاړو ترمینځ همغږي او سیستامتیکې مشورې
تررسه کېږي.

 .2.1.2د مالیې وزارت
د مالیې وزارت معموال د بودیجې د دورې په مدیریت
کې خورا مرکزي نقش لري .د مالیې وزارت رول په
ساده ډول د ارقامو په میخانیکي ډول راټولول ندي،
لکه څنګه چې د کمونستي سیستم لرونکو هېوادونو
کې د مرکزي دولت د پالن جوړونې په دوره کې
پېښېدل .په ډېری هېوادونو کې ،دا معموالً یو غښتلی
واک لري چې د لګښت حد وټاکي او د انفرادي
وزارتونو رسه پر لومړیتوبونو او مايل وړاندیزونو

خربې وکړي .له همدې کبله ،دا د بودیجې جوړولو په
پروسه کې کلیدي رول لوبوي.
د مالیې وزارت په ټولو مرحلو کې د بودیجې په
جوړولو کې فعال رول لوبوي .دا لومړی د بودیجې
د چمتو کولو لپاره الرښودونې ټاکي ،کومې چې ټولو
وزارتونو ته لېږل کېږي ،د دفاع وزارت په ګډون .د
بودیجې د غوښتنو د تر السه کولو وروسته ،هغه د
هر وزرات رسه خربې پیلوي ،د پالیسۍ او د مایکرو
اقتصادي اهدافو رسه د بودیجې د مسودې د عمومي
همغږۍ څخه اطمینان تر السه کوي .د مالیې وزارت
په رسمي ډول د بودیجې د مسودې د قانون د چمتو
کولو او په پارملان کې د کارولو لپاره د مهمو دلیلونو
او مايل توجیهاتو رامینځته کولو لپاره مسئولیت پر
غاړه لري .یوځل چې د بودیجې قانون تصویب يش،
د مالیې وزارت د هغې د اجرا کولو او د هغې د پر
وخت ،مؤثره او اغېزناکه پيل کولو کې د همغږۍ
مسئولیت پر غاړه لري.
په مالیې وزارت کې د بودیجې مرکزي دفرت باید د
دې ظرفیت او وړتیا ولري چې د بودیجې اړوند ټولې
غوښتنې وارزوي ،د دفاع وزارت بودیجې د غوښتنې
په ګډون .پدې برخه کې ،دا مهمه ده چې د مالیې
وزارتونه د دې وړتیا ولري چې په تنقیدي ډول د
امنیتي برنامو ارزونه وکړي ،لکه څنګه چې دوی
باید د نورو دولتي برنامو د تحلیل کولو وړتیا ولري.
د مالیې وزارت باید د دفاع وزارت دکلني لګښت
وړاندیزونه په مینځمهاله چوکاټ کې وارزوي او باید
د سرتاتیژیک پالن جوړونې ،دفاعي پالن جوړونې او
بودیجې جوړولو ترمینځ د ټینګو اړیکو درلودلو ډاډ
تر السه کړي .پداسې حال کې چې د ورکړل شوې
بودیجې حد ته باید درناوی ويش ،دا خورا مهمه ده
چې ډاډ ترالسه يش چې دفاعي اهداف ،د تدارکاتو
پرېکړې ،او د اوږدې مودې لپاره د پایښت وړ موخې
ترالسه کېږي.
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 .2.1.3د دفاع وزارت
مسلکي وزارتونه ،د دفاع وزارت په ګډون ،د پالیسۍ
داریکتیفونو او مايل چوکاټ کې ،چې د حکومت/
وزیرانو شورا لخوا یې پرېکړه شوې ،خپل د سکتور د
برنامو او بودیجوي وړاندیزونو د چمتو کولو مسئولیت
لري .د دفاع وزارت باید ډاډ تر السه کړي چې د منل
شوې پالیسۍ لومړیتوبونو رسه سم د دفاعي سکتور
بېالبېلو ادارو ترمینځ د رسچینو په تخصیص کې توازن
شتون ولري .دا ډاډ هم باید حاصل يش چې بودیجه به
د ټول سکتور په دوامداره پراختیا کې مرسته وکړي – او
هم دا چې د شته وسیلو او پالیسۍ د اهدافو تر مینځ
اړیکې شتون لري.
په دفاع وزارت کې د مالیې چارواکي باید د مالیې
وزارت او د دفاع وزارت انفرادي ادارو تر مینځ
منځګړیتوب وکړي چې د دفاع وزارت تر امر الندې
دي ،ترڅو ډاډ تر السه کړي چې عمومي بودیجه د
مايل محدودیتونو رسه مطابقت ولري ،لکه څنګه چې د
کلنۍ بودیجې په دورې کې یې پرېکړه شوې .د دې په
پام کې نیولو رسه چې د دفاع وزارت په ډېریو هېوادونو
کې پوره لوی سکتور دی چې یو شمېر تنظیمي واحدونه
لري ،دا مهمه ده چې د دفاع وزارت ژر تر ژره د
بودیجې الرښوونې وړاندې کړي ،ترڅو مادونې قطعې
کايف وخت ولري چې داخيل لومړیتوبونه وټاکي او د
دوی د مسئولیت په ساحو کې په دقت رسه د باور وړ
بودیجه پراخه کړي .یو ځل چې د دفاع لپاره د بودیجې
چوکاټ وټاکل شو  -د وزیرانو شورا او د مالیې وزارت
لخوا  -د دفاع وزارت د بېالبېلو خدماتو او دفاعي ادارو
په همکارۍ د بودیجې لومړنۍ طرحو رامینځته کولو
کې مرشتوب پر غاړه اخيل :اردو  ،بحري قواوې ،هوایي
ځواک ،استخبارات او داسې نور.
د نورو مسلکي وزارتونو په څېر ،د دفاع وزارت هم د
مالیې وزارت لخوا د ترتیب شویو تنظیمي کنټرولونو په
محدوده کې د بودیجې د پيل کولو مسئولیت پر غاړه
لري .د دفاع وزارت د خپل مسئولیت په ساحه کې د
عامه سکتور محصوالتو لوړولو لپاره مسئول دی ،کله
چې دا امکان ولري ،د هغو ساحو پیژندلو په ګډون،
چېرې چې سپمول امکان ولري ،پرته لدې چې د وسله
والو ځواکونو عملیايت وړتیا باندې منفي اغېزه وکړي.
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.2.2د مقننه قوې نقش (پارملان/ميل شورا)
لکه څنګه چې مخکې ورته اشاره وشوه ،مقننه قوه
د عامه لګښتونو د اجرا د صالحیت په ورکولو کې
بنسټیز نقش لوبوي او دا قوه حکومت د پیسو د
لګولو د څرنګوايل په اړه محاسبه ورکوونکی بويل .تر
هغه ځایه چې امنیتي او دفاعي سکتور د دولت د
بودیجې يوه پوره اندازه مرصفوي ،نو دا اړینه ده چې
پارملان دې نظارت کوونکي تصویب کړي او حکومت
د عامه رسچینو د مرصف د څرنګوايل په اړه حساب
ورکوونکی وبويل.
پارملانونه د بودیجوي دورې په مرحلو کې مهم
رول لوبوي  -تصویب ،اجرا او نظارت .د بودیجې
د تصویب په مرحله کې ،پارملانونه باید د پالیسۍ
لومړیتوبونو په اړه ژور بحث کې ښکېل اويس ،چې په
دفاعي سکتور کې دننه د رسچینو د تخصیص په توګه
تعریف شوي .د بودیجې پيل کولو د مرحلې په جریان
کې ،پارملان باید د شفافیت او حساب ورکونې لوړولو
لپاره د لګښتونو راپورونه بیا وګوري ،انتقادي پوښتنې
وکړي او د پارملاين کنټرول او نظارت د نورو وسیلو په
کارولو رسه حکومت وسپړي او و یې څېړي .د نظارت
د وروستۍ مرحلې په ترځ کې ،پارملان باید ډاډ تر
السه کړي چې د دفاع وزارت ته ځانګړې شوې بودیجه
د تصویب شوي تخصیصونو او د اقتصاد ،موثریت او
اغېزمنتیا د اصولو رسه سم مرصفېږي ،د بېلګې په توګه
د پیسو په مقابل کې د السته راغيل ارزښت اصول .ډېر
کله ،پارملان دا فعالیت د پلټنې یا تفتیش د ميل ادارې
له الرې تررسه کوي چې په مستقیمه توګه در پارملان
تر امر الندې ده او راپور ورته وړاندې کوي.
د دې لپاره چې خپل رول په مؤثره توګه ولوبوي،
پارملان معموالً د پارملاين کمېټو له الرې کار کوي چې
لږ یا ډېر د وزارتونو سازمان ورکونه منعکسه کوالی
يش .بېالبېلې کمېټې د مايل مدیریت د مختلفو برخو
رسه رس او کار لري .دا یوه معموله کړنه ده چې
د بودیجې او مايل کمیټې په ټولو سکتورونو کې د
عوایدو او لګښتونو بیاکتنه تر رسه کوي ،په دفاعي
سکتور کې دننه په ګډون ،پداسې حال کې چې د
سکتور د مسئولیتونو رسه دایمي والړې کمېټې ،د
بېلګې په توګه د امنیت او دفاع کمېټه ،په خپل

ځانګړي سکتور کې د پالیسۍ او بودیجې رسه رسو
او کار لري .یوه ښه کړنه دا ده چې د حساب ورکولو
او کنټرول لپاره یوه جال کمېټه وي چې د ټولې ميل
بودیجې لپاره د پلټنې راپورونو د بیاکتنې مسئولیت
پر غاړه ولري ،د دفاعي بودیجې په ګډون .دا ډول
کمیټه د مقننې قوې د نظارت او کنټرول تضمین کوي
او د ميل تفتیش له عايل ادارې تر څنګ وررسه نژدې
همکاري کوي.
پارملانونه باید د بودیجې ټولو اړینو اسنادو او
معلوماتو ته الرسسی ولري او په شفاف ډول کار
وکړي .مقننه قوه او د هغې انفرادي کمیټې باید د
بودیجې د مناسبې ارزونې او سپړنې لپاره خپلواک
تخصص او هر هغه معلوماتو ته چې اړوند وبلل
يش ،د دفاع د وزارت په ګډون الرسسی ولري .د
دفاع وزارت باید پارملان ته بشپړ مستند راپورونه
وړاندې کړي چې هغه په څه ډول تخصیص شوې
پیسې مرصفوي ،که دغه ډول یوې غوښتنې ته اړتیا
وي .رسبېره پر دې ،د اتباعو د ګټو او اندېښنو په اړه
د پارملان د خلکو د استازي په توګه د ماموریت په
پام کې نیولو رسه ،د امنیتي مسئلو په تړاو د پارملاين
بحثونو په تر رسه کولو کې ړنتیا خورا اړینه ده – ځکه
چې دا د مهمو امنیتي اړتیاوو او نړیوالو مسئولیتونو
رسه مطابقت لري .دا همدارنګه خورا مهمه ده چې
عام خلک او رسنیې پارملاين مناظرو او د قضايي
بهیرونو اورېدلو ته الرسسی ولري.

	.2.3د عايل تفتیش د بنسټونو رول
په پارملاين ډیموکراسیو کې ،بهرنی نفتیش یا پلټنه
یو کلیدي میکانیزم برابروي چې د مالیه ورکوونکي
په استازیتوب دا وسپړي چې څنګه حکومت ورته
ورکړل شوې پیسې کاروي او په دې توګه هغه حساب
ورکوونکی دی .د پلټنې ميل ادارې تاسیس شوي او
د عامه فنډونو د قانوين او په مؤثره توګه کارولو
تفتیش کولو ته ګامرل شوي ،او له همدې امله خپلې
موندنې د تفتیش یوې لوړپوړې ادارې ته وړاندې
کوي ،معموالً پارملان ته .که څه هم تنظیمي ترتیبات
او کړنې له یوه هېواد څخه تر بل هېواده توپیر لري،
او مختلف اداري کلتورونه او دودونه منعکسوي ،د
پلټنې د بنسټونو کار یو شان دی :د سازماين او مايل
پلوه خپلواک ،د خپل کاري برنامې په اړه د پرېکړې
کولو وړتیا لرل ،او د دې حق درلودل چې خپلې
موندنې په آزاده توګه وړاندې کړي.
دا د پلټنې د هرې عايل ادارې ( )SAIدنده ده چې د
خپلې ټاکل شوې برنامې رسه سم او په قانوين چوکاټ
کې د تفتیش د مختلفو ډولونو په تررسه کولو کې
خپل لومړیتوبونه مشخص کړي .د پلټنې عايل اداره
باید د مايل مدیریت پورې اړوند ټولو ریکارډونو یا
سوابقو او اسنادو ته الرسسی ولري ،او باید واک ورکړل
يش چې په شفاهي یا لیکلنۍ توګه د هغو معلوماتو
غوښته وکړي چې د هغې د دندو د رس ته رسولو لپاره
اړین وي.
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د پلټنې عايل اداره معموال دا صالحیت لري چې د
مايل مدیریت تفتیش قانوين ول او همدارنګه ځانګړي
فعالیت پلټنې تر رسه کړي .د پلټنو قانوين ولو موخه
دا ده چې ډاډ تر السه يش چې عامه فنډونه د قانون
او اړوندو مقرراتو ،اصولو او طرزالعملونو رسه سم
مرصف کړای يش .اختصاص شوې عامه پیسې یوازې د
بودیجوي مقام ،پارملان په ميل کچه لخوا د هغو موخو
لپاره کارولې کېدای يش  -معموالً د کلني بودیجوي
قانون او نورو اړوندو پرېکړو له الرې .د اجرااتو
پلټنې ،له بله پلوه ،د عامه فنډونو په کارولو کې د
اقتصاد ،موثریت او اغېزمنتیا معاینې ته متوجه دي .د
“اقتصاد” د پلټنې موخه د دې کار مشخص کول دي
چې آیا د یوه ځانګړي فعالیت په تر رسه کولو کې
په لږه کچه مرصف شوی دی ،پداسې حال کې چې
“اغېزمنتیا” دا اندازه کوي چې آیا په لوړه کچه عاید
له لګول شويو پیسو څخه تر السه شوی (‘په ښه ډول
مرصفول’) او که نه“ .اغېزمنتیا” دا خربه معلوموي چې
تر کومه حده د معینې پالیسۍ اهداف ترالسه شوي
(‘په هوښیارۍ رسه مرصفول’).
د پلټنې عايل اداره عموما دا واک لري چې په خپلواکه
او کلنۍ توګه د خپلو موندنو په اړه پارملان یا بل
حکومتي مسئول بنسټ ته راپور ورکړي .د عامه
شفافیت له قانون رسه سم ،دا ډول راپورونو ته باید
خلک الرسسی ولري .دا کار په پراخه پیامنه د  SAIد
موندنو توزیع تضمینوي او د عامه فنډونو به مرصفولو
کې د کمزورتیاوو یا ناسمو کړنو په اړه عامه بحث
هڅوي .دا ورسته ذکر شوي تدابیر د  SAIد موندنو د

تعقیب لپاره بالقوه اړتیاوې لوړوي.
پارملان او/یا د هغه ټاکل شوې کمېټه ،معموال د
عامه محاسبو کمېټه ،باید د  SAIراپورونو ته جدي
پام وکړي ،او حکومت باید مکلف وي چې د راپور
موندنو ته په رسمي او عامه توګه ځواب ووایی .دا
مهمه خربه ده چې د  SAIد وړاندیزونو د مؤثره
تعقیب ډاډ تر السه يش او دا ډاډ حاصل کړای يش
چې دغې موندنې په سمه توګه پيل کېږي .پدې برخه
کې پارملاين مسئولیت د دیموکراتیک چیک او بیالنس
د سیستم بنسټیز اړخ دی ،چېرې چې د پارملان رول د
اجرایوي ځواک کنټرولول دي ،یعني د حکومت.
د دفاع او امنیتي سکتور تل د  SAIتر عمومي نظارت
الندې نه ساتل کېږي .د شفافیت نړیوال سازمان
( )2011لخوا د یوې رسوې له مخې ،د هغو هېوادونه
چې پوښتل شوي ،نژدې یو پر څلورمه برخه ،چې له
 92څخه  22یې پکې برخه اخیستې ،یا یې خپل د
امنیتي سکتور منظم تفتیش نه دی تررسه کړی ،او نه
یې هم یو قسمی هغه ،د نظامي استخبارايت ادارو او
یا په بشپړ ډول د امنیتي سکتور نورو ادارو په استثنا.
رسبېره پر دې ،په ډېریو هېوادونو کې  SAIsپه
دفاعي سکتور کې د مؤثرې پلټنې د تررسه کولو لپاره
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په پوره اندازه د لوړ شمېر مسلکي کارمندان نلري.
د ښې حکومتولۍ په رشایطو کې ،دا یوه کمزورتیا ده
چې باید رفع کړای يش.

 .Cf 7د نړیوال شفافیت ،انګلستان (“ ، )2011د ميل دفاع بودیجې شفافیت-
یوه لومړنۍ بیاکتنه”  ،د نړیوال شفافیت ،انګلستان  ،دفاع او امنیت برنامه.
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 .3د بودیجې دوره
د بودیجې دوره له څلورو مهمو دننني اړوندو مرحلو
څخه تشکیله شوې :پالن جوړول ،تصویب یا منظوري،
اجرا کول او نظارت .که څه هم مرحلې په روښانه
ډول یو بل تعقیبوي ،د بودیجې پالنول د بودیجې تر
تصویبولو وړاندې راځي ،او داسې نور ،دا بېالبېلې
مرحلې د لېوالتیا له وجې یو له بل رسه تړيل وي .پدې
توګه ،د مثال په ډول ،د بودیجې د تصویبولو پروسه
یوازې هغه وخت مؤثره کېدای يش چې بودیجه په
شفاف او د پوهېدو وړ ډول چمتو شوې وي ،تر څو
د پارملان غړي د دې وړتیا ولري چې د بېالبېلو توکو
موخې او دالیل تعریف کړي ،او د دوی په اړه بحث
وکړي او  -که وغواړي ،دوی اصالح کړي  -په یوه د
معنی ډک ډول.

رسبېره پر دې ،تصویب شوې بودیجه په سمه توګه
نيش پيل کیدای که چېرې دا ښه پالن شوی نه وي .په
پای کې ،د بودیجې پيل کولو باندې نظارت اغېزمن
کېدای نيش ،که چېرې بودیجه په ښه توګه چمتو شوې
نه وي ،او په سامله او شفاف ډول .د دې ټولو الملونه
لپاره ،د عامه مايل مدیریت پالنولو مرحلې ته باید
په ټولو وزارتونو کې مناسبه پاملرنه ورکړای يش ،د
دفاع د وزارت په ګډون .په پای کې ،د نظارت دنده
خورا مهمه ده ،ځکه چې دا د پخوانۍ بودیجې د
اغیزمنتوب په اړه نظر ورکوي ،کوم چې باید د
راتلونکې بودیجوي مودې په پالنولو کې په پام کې
ونیول يش.
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 .1د بودیجې
پالنول

 .4د بودیجې
نظارت

 . .2د بودیجې
تصویب یا منظوري

 .3د بودیجې
اجراکول

د بودیجوي فنډونو په اغېزمنه توګه اجرا او نظارت د
لګښتونو ښه پالن جوړونه په ځان کې رانغاړي.
ټولې ادارې چې له عامه فنډونو څخه کار اخيل ،د
دفاع وزارت په ګډون ،باید د بودیجې په پروسه کې
د مسئولیت ،محاسبې ورکونې او د صالحیت سپارلو
روښانه لیکې رامینځته کړي .دا په ځانګړي ډول بیا په
دفاعي سکتور کې مهم دي ،چېرې چې پر وسله والو
ځواکونو ډیموکراتیک کنټرول اړین دی او چېرې چې د
دفاع وزارت ملکي خدمت د دفاع وزیر په استازیتوب
پر وسله والو ځواکونو نظارت او کنټرول اجرا کوي.
د واک سپارل د یو مهم میکانیزم په توګه کار کوي
او د واک د ډېر مرکزي کېدو پر وړاندې یو تضمین
دی ،کوم چې په ډېریو هېوادونو کې په وزارت کې
په لوړه سیايس کچه د مترکز لېوالتیا لري .د دې کار
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یوه منفي پایله هغه وخت رامینځته کېږي کله چې یو
شخص(معموالً د یوې ادارې مرش) خورا ډېر مايل واک
خپلوي ،کوم چې پر سرتاتیژیکي پالیسۍ او مدیریتي
مسئلو باندې د هغه د مترکز کولو مخه نیيس ،او د
پرېکړې کولو پروسه له خنډونو رسه مخامخ کوي.
د واک سپارل پدې معنی دي چې د مسئولیتونو په یوه
روښانه توګه تعریف شوې بسته د مراتبو د سلسلې
له مخې په ټيټه کچه واحدونو ته ورسپارل کېږي –
یعني غیر سیايس کارکوونکو ته ،لکه مسلکي ملکي
کارمندان .د ټولو عامه دندو په څېر ،دې ارزونې ته
باید ځانګړې پاملرنه ويش چې آیا کوم شخص چې
ورته یو څه ځانګړی مايل واک ورکړل شوی دی ،کېدای
يش د ګټو د تضاد به وضعیت کې قرار ولري .اړونده
دولتي مامورین به د ټولو عامه دندو په څېر مکلف
وي چې د اړوند قانون رسه سم ورسپارل شوې دندې
تررسه کړي.

د مايل مدیریت لپاره د مناسبو ترتیباتو رامینځته کول -
په ځانګړې توګه د واک او مدیریت د محاسبې ورکولو
مسئولیت  -معموال د عامه ادارې د پراخه اصالحاتو
په رشایطو کې په پام کې نیول کېږي .غیر سیايس
چارواکو ته د زیاتو مسئولیتونو ورسپارل د ملکي
خدمت او اداري کارمندانو برخالف د سیايس کچې رول
او دندو ترمینځ د څرګنده توپیر لرلو اړتیا رامینځته
کوي .پداسې حال کې چې لومړی ذکر شوی یې دې
ته اړتیا لري چې پر پالیسۍ او عمومي سرتاتیژۍ مترکز
وکړي ،او وروسته ذکر شوی یې باید پر خورا د مسلکي
ماهیت لرونکو دندو مترکز وکړي ،لکه د خدماتو
وړاندې کول یا په ورکړل شويو سیايس لومړیتوبونو او
اهدافو کې د فعالیتونو پيل کول.
عمومي منيش یا نور ټاکل شوی پرسونل ،چا ته چې د
دفاع په وزارت کې مايل صالحیت او اختیارات ورسپارل
شوي ،باید د دوی د کار د قانومنندۍ لپاره او د عامه
فنډونو په کارولو کې د پیسو په وړاندې د رارسېديل
ارزښت لپاره مسئول وبلل يش .اړونده ملکي مامورین
باید د بودیجې د فنډونو د پيل کولو او کارولو په اړه
راپور یا ګزارش وړاندي کړي ،نه یوازې د دفاع وزارت
مدیریت په اړه بلکه د هغه ادارو په اړه چې د دفاع
وزارت تر امر الندې دي .دا راپورونه باید دنظارت
دباندیني ارګان ته ،لکه د عايل تفتیش بنسټ ،او
همدارنګه د پارملاين مسئولیتونو کمیټو ته راجع کړای
يش.

هغه ادارې چې د دفاع د وزارت په ګډون عامه
فنډونه کاروي ،باید په خپلو ادارو کې د بودیجې په
پروسه کې د حساب ورکونې او واک سپارلو روښانه
لیکې تاسیسې کړي .د بودیجې دا پروسې او اړیکې
باید د پروسې د داخيل مقرراتو د طرزالعمل لخوا
په ډېر تفصیل رسه تعریفې يش (د بېلګې په توګه د
بودیجې د مدیریت الرښود)
د صالحیت سپارل او نورې ټولې مسئلې په یوه اداره
کې دننه د بودیجې د مدیریت کولو اړوند باید د
داخيل مقرراتو او طرزالعملونو لخوا تنظیمې يش (د

بېلګې په توګه د بودیجې یا مايل مدیریت الرښودونې)،
ترڅو د بودیجې مختلفو لوبغاړو د مسئولیت او
حساب ورکولو لپاره روښانه لیکې تنظیمې کړای يش.
د بودیجې دوره په ځانګړې توګه په لویو سکتورونو
کې مهمه ده ،کوم چې ډېر بنسټونه یا نور واحدونه
لري او په کايف اندازه ډېر شمېر کارمندان لري ،لکه د
دفاع وزارت.

 .3.1د بودیجې پالنول
 .3.1.1مقدمه
د بودیجې د پالنولو پروسه الندې مرحلې لري )i( :د
سرت اقتصادي چوکاټ چمتو کول؛ ( )iiد بودیجې د
وېشنامې/بخشنامې چمتو کول ،کومه چې د سکتور
لخوا د سکتور د بودیجې او لګښتونو د سقف
چمتو کولو لپاره الرښوونې وړاندې کوي؛ ( )iiiد دې
الرښودونو پر اساس د مسلکي وزارتونو د بودیجې چمتو
کول؛ ( )ivد وزارتونو او مالیې وزارتونو ترمینځ بودیجوي
خربې اترې؛ ( )vد بودیجې مسوده نهایی کول او ()vi
مقننه قوې ته یې ورسپارل 8.څرنګه چې د سرت اقتصادي
چوکاټ او د بودیجې وېشنامې چمتو کول او د بودیجې
د مسودې نهایی کول د مالیې وزارت مسئولیتونه دي،
پدې وړاندې شوې برخه کې به موږ اساساً د مسلکي
وزارتونو مايل پالنونو پر چمتو کولو باندې مترکز وکړو ،په
دفاع وزارت باندې د ځانګړي ټینګار رسه.
د بودیجې پالنولو مرحله کې د مسلکي وزارتونو لپاره
لومړۍ کلیدي مسئله ،د دفاع وزارت په ګډون ،په
وزارت کې دننه د معلوماتو وړیا جریان ته اجازه
ورکول دي .مايل پالن جوړونه او مدیریت په یوه
اداره کې دننه ښه کار کوي ،که چېرې د معلوماتو
سیستمونه د باور وړ وي او د ټولو اړوندو واحدونو
ترمینځ د معلوماتو دقیق او پر وخت تبادلې ته اجازه
ورکړي .دا کار د دفاع وزارت ټولو څانګو او مادونو
ارګانونو ترمینځ نژدې همکارۍ ته اړتیا لري .لکه
څنګه چې مايل پالن جوړونه ،په خپل ذات کې ،په یوه
اداره کې دننه یو دوامداره فعالیت دی ،یوه بریالۍ
مايل پالن جوړونه (او اجرا کول یې) د دې ټولو څانګو
ترمینځ لنډې ګنډې همکارۍ ته اړتیا لري.
( ،)2001د عامه لګښتونو اداره
 8آر ایلن ،ډي تومايس
کول  -د لیږد هیوادونو لپاره مرجع کتاب  ،د  OECDچاپ.
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په مايل پالنولو کې د په پام کې نیولو لپاره دوهمه
کلیدي مسئله د ډاډ تر السه کول دي چې دا ارزانه او
د ورکړل شوې بودیجې په محدوده کې وي .لکه څنګه
چې یو با پایښته سرت اقتصادي توازن د یوه هېواد د
اوږدمهالې اقتصادي روغتیا لپاره حیايت دی ،دا اړینه
ده چې د وزیرانو شورا لخوا د بودیجوي دورې په پیل
کې د بودیجې د عمومي حدود و درناوی ويش .یوځل
چې د دفاع لپاره د بودیجې عمومي چوکاټ د مالیې
وزارت لخوا تنظیم شو ،د دفاع وزارت باید د بېالبېلو
خدمتونو په همکارۍ رسه ،لکه (اردو ،بحري ځواک،
هوایی ځواک ،استخبارات ،او داسې نور) د بودیجې
د لومړنيو اټکلونو په رامینځته کولو کې رهربي وکړي.
د دفاع وزارت دننه ټول سکتورونه به د بودیجې
جوړولو پدې مرحله کې د متویل لپاره سیايل وکړي -
د سرتاتیژیکو لومړیتوبونو او تېرو فعالیتونو پر اساس.
تر څو وکوالی يش توحید شوې بودیجه د راکړل شویو
مرتاکمو بودیجوي رسچینو په چوکاټ کې وسايت ،په
نورمال شکل به بعدي “واښکی کشول /د خپلو منافعو
لپاره ډېره سخته سیايل” وي او جوړجاړي ته به اړتیا
وي.
د بودیجې په پالنولو کې وروستۍ او شاید ترټولو
مهمه مسئله دا وي چې ډاډ تر السه يش چې هغه د
لومړیتوبونو او دفاعي پالیسۍ رسه همغاړي وي لکه
څنګه چې په سیايس کچه تعریف شوی  -د دفاع وزیر
او حکومت .لکه د عامه سکتور په ډېرو نورو برخو
کې ،دفاعي بودیجه باید د سکتوري سرتاتیژۍ رسه
سمه چمتو يش ،د بېلګې په توګه ،د وسله والو ځواکونو
لپاره د سرتاتیژیکې دفاع بیاکتنه او د اوږدمهالې
پراختیا پالن .د دې سرتاتیژیکو اسنادو هدف د دفاعي
سکتور اړتیاوې او کلیدي اهداف او د هغو ځانګړيو
ماموریتونو پېژندل دي چې له دفاعي ځواکونو څخه
یې غوښتنه کېدای يش ،او دا د تجهیزاتو ،پرسونل،
او داسې نورو په اړه څه معنی لري .پرته لدې چې
په واضحه ډول بیان شوي نه وي او د اوږدې مودې
دفاعي پالیسۍ پرته ،دا ناشونې ده چې یوه کلنۍ
بودیجې دې طرح کړای يش ،چې له مخه یې فندونه په
کلني ډول تخصیص کړو ترڅو په اوږدمهاله لید کې د
دفاعي سکتور اړتیاوې پوره کړي.

په هر صورت ،د دفاع وزارت د بودیجې پالنولو
پروسې باید ټول دولتي  -سیايس او سرتاتیژیک
اهداف ،لکه د سرت اقتصادي ټیکاو ترالسه کول ،د
اروپایی اتحادیې یا د ناټو د غړیتوب پروسې ګړندۍ
کول او پوره کول یې ،او داسې نور هم په پام کې
ونیيس .یوه دفاعي بودیجه ،رسه له دي ،د لویې ميل
بودیجې د پالن یوازې یوه برخه ده.

په دفاع وزارت کې مايل پالنجوړونه باید د دفاعي
پالیسۍ او سرتاتیژیکيو دولتي لومړیتوبونو پر بنسټ
وي

	.3.1.2څو کلنه او کلنۍ مايل پالن جوړونه
د ميل حکومتونو څخه په مخ پر زیاتېدونکي ډول
غوښتنه کېږي چې بودیجوي معلومات په مينځمهاله
چوکاټ کې وړاندې کړي او چې د مینځنۍ مودې
مايل اهداف وټاکي .دا په ځانګړې توګه هغه هېوادونو
ته اشاره کوي چې اروپایی اتحادیې ( )EUته بالقوه
نوماندان دي .یوځل چې دوی د  EUغړي يش ،دوی
باید مايل ثبات تضمین کړي او د مايل همغږۍ اړتیاوې
پوره کړي ،چې دا ټولې د یوه اوږد مهاله مايل چوکاټ
9
د یوه مهم عنرص مستلزمې دي.
هم څو کلنه او هم کلنۍ مايل پالنجوړونې د هېواد
د مرکزي مايل مقام ،معموالً د مالیې وزارت لخوا
همغږې کېږي .د مالیې وزارت په یوې کلنۍ وېشنامه
کې ،عمومي تګالره ،مهالوېش او هغه انګېړنې چې د
دفاع وزارت په ګډون د بېالبېلو عامه ادارو د بودیجې
د اټکلونو اساس جوړوي او تاییدوي یې ،ترتیبوي .له
همدې امله ،د دفاع وزارت باید د حکومت د بودیجې
د وېشنامې رسه همغاړی وي او د مالیې وزارت ته
هراړخیز ،دقیق او شفاف اټکلونه یا برآوردونه وړاندې
کړي .څه چې د راتلونکې کلنۍ بودیجې د پالنولو
پورې اړه نیيس ،برآوردونه د راتلونکې بودیجوي کال
لپاره دي .د څو کلنيو پالنولو لپاره اټکلونو کې د
راتلونکې بودیجې کال شامل دی ،او دا معموالً دوه یا
تر څلورو بودیجوي کلونو ها خوا وي.
Ibid.

16

9

د څو کلنۍ بودیجې پالنول د مینځمهاله سرتاتیژیکو
اهدافو شتون په نظر کې نیيس ،د سکتور په کچه
اسناد وګورئ ،دا لګښتي اټکلونو دې مینځنۍ مودې
بودیجې په اټکلونو کې شامل کړای يش 10 .د دې
معنی دا ده چې د دفاع وزارت لپاره خورا مهمه ده
چې د تدارکاتو د پالنونو او عملیايت فعالیتونو رسه
چې د منځنۍ مودې په بودیجې کې د لګښټ له
پلوه محاسبه شوي او د ادغام لپاره مناسب وي ،یوه
واضحه تعریف شوې منځمهاله دفاعي پالیيس ولري.
دا ډول یوه پالیيس معموالً د سرتاتیژیکې دفاع بیاکتنې
او د اوږدمهالې پراختیا د پالن پر اساس وي چې پکې
د موجوده فعالیتونو راتلونکي لګښتونه او د نوي
پالیسۍ لومړیتوبونو اټکل شوې لګښتونه شامل وي
چې د مینځنۍ مودې لپاره پيل کېږي .دا وروستي یې
کېدای يش د متویل اضايف غوښتنې په ګوته کړي ،مګر
دا چې نوي لګښتونه د بیا رغونې له الرې وسپمول
يش ،او داسې نور .د مینځنۍ مودې بودیجوي چوکاټ
هم کېدای يش د پانګوونې اوږدمهاله لګښتونو ته
مراجعه وکړي چې د مینځنۍ مودې څخه ال شاته
11
ورګډ کړای يش.
د منځمهالې بودیجې سند هم باید د پارملان لخوا
تایید کړای يش او د مینځنۍ مودې د متویل کچې
په اړه له پارملان څخه د سیايس ژمنې په توګه
وکارول يش .دا ژمنتیا باید په غوره توګه د مالیې
وزارت لخوا رشیکه يش او د وزیرانو شورا له سیايس
لومړیتوبونو رسه مطابقت ولري .د دفاع په ساحه کې
د لومړیتوبونو دا ډول یو ګډ پوهاوی به په مینځمهاله
لید کې په دفاعي سکتور کې د مايل پالنولو د پروسې
وړاندوینې او ټیکاو کچه لوړوي .دا به د غوره
پانګوونې او تدارکايت پرېکړو د برابرولو لپاره هم الره
هواره کړي .خو بیا هم ،د دفاع وزارت به تل احتاميل
پالنونو ته اړتیا ولري ،که چېرې د وسله والو ځواکونو
لپاره د دې اوږد مهالې پراختیا پالن له پالنه رسه سم
تعقیب نه يش.
د کلنۍ بودیجې پالنولو په ترځ کې ،د مايل چارو
 10سیګام
 OECDچاپ..

( ،)2014د عامه ادارې اصول ،د سیګام SIGMA/
11 Ibid.

مسئولینو ته پکار ده چې د دفاع وزارت کلنیو کاري
برنامو ته ځانګړې پاملرنه وکړي ،کومې چې باید د
کلنۍ بودیجې په اټکلونو  /برآوردونو کې مدغمې
کړای يش .ان که د دفاع وزارت کلنۍ کاري برنامه
معموالً د هغه د ال ډېرې اوږدې مودې دفاعي
سرتاتیژۍ له اسنادو رسه لنډه ګنډه تړلې هم وي ،غیر
مرتقبه پېښې او بدلیدونکي رشایط کېدای يش د کادري
منابعو او بودیجوي رسچینو تقاضا وکړي.
لدې امله ،ان که د دفاع وزارت کلنۍ کاري موخې د
هرې موخې د ترالسه کولو لپاره مهال وېش په ځان
کې شامل ولري  -هغه میتودونه/فعالیتونه چې د
دوی د ترالسه کولو لپاره باید تطبیق کړای يش او هغو
مايل رسچینو ته چې اړتیا ورته لري  -تل یو احتاميل
ګواښ شته چې پالنونه همغاړۍ یا سازګارۍ ته اړتیا
ولري کله چې دوی پيل کېږي .د دې احتامل په پام
کې نیولو رسه چې بودیجه کېدای يش د ټولو څرګندو
اهدافو د ترالسه کولو لپاره کايف فنډونه برابر نکړای
يش ،دا اړینه ده چې د دوی لومړیتوبونه مشخص يش،
ترڅو دا ناڅرګندتیا په پام کې ونیوله يش او هم دای
چې په دغه یاد شوي بودیجوي کال کې واقعیا څه
ترالسه کېدای يش.

	 .3.1.3د پانګونې رسمایه او اوسنیۍ
مايل پالن جوړونه
د بودیجې په پالنولو کې دوه کلیدي توکي عبارت له
پانګوونې او روانو لګښتونه څخه دي ،د مثال په توګه
عملیات .د رسمایې یا پانګوونې پالنول په ځانګړيو
پروژو کې د بالقوه پانګوونو ارزولو یا ځانګړو
موخو لپاره کارول کېږي .کله چې د دفاع وزارت د
پانګوونې لګښتونه پالنوي ،پدې کې معموال د یوې
ځانګړې شتمنۍ پېرود شامل وي  -ودانۍ  ،د وسلو
سیسټمونه ،نور نظامي تجهیزات ،او داسې نور .ځینې
وختونه ،له ډې څخه هدف دا دی چې زاړه تجهیزات
یا امالک عرصي او مدرن کړای يش ،او ځینې وختونه
په یوې نوې پروژه کې پانګه اچول.
د رسمایې په پانګوونو کې هغه پېرودنه شامله ده چې
مته یې کېږي د اوسني بودیجوي کال څخه وروسته
هم دوام وکړي .د اوسني لګښت پالنول ،په خپل وار،
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روان لګښتونه تعقیبوي چې په منظم ډول پېښېږي ،دا
کېدای يش میاشتني وي ،درې میاشتني وي ،نیم کلني
یا کلني وي .پدې مايل لګښتونو کې د اوسني عملیاتو
پورې اړوند ټول لګښتونه شامل دي – مسلکي اقالم
لکه معاش ،برشي رسچینې ،اسانتیاوې ،دفرتي اکامالت،
د کرایې یا اجارې تادیات ،د ساتنې او پالنې/حفظ
او مراقبت د لګښتونو په ګډون .پدې کې د نظامي
فعالیتونو په منظم ډول چلولو لګښتونه هم شامل
دي ،لکه تعلیم او روزنه  ،مترینات او نظامي عملیات.

د مايل پالنولو پروسې په ترځ کې ،دا په ځانګړې توګه
مهمه دي چې د پانګونې او روانو لګښتونو ترمینځ د
تخصیص ورکولو حق یا اجازه ترالسه کړئ .په وروسته
ذکر شوي کې ،دا هم مهمه ده چې د پرسونل د
لګښتونو ،معاشونو ،تعلیم او نورو لګښتونو ترمینځ
مناسب توازن رامینځته کړای يش ،چې د عملیاتو او
ساتنې رسه تړاو لري.
د رسمایې پانګونې او د روانو لګښتونو پالنول ډېر کله
د بودیجوي رشایطو رسه په باملقابله توګه تړاو لري.
که چېرې ،د بېلګې په توګه ،د دفاع وزارت د نظامي
تجهیزاتو یوه نوې ټوټه اخيل ،نو دا پانګه اچونه د
هغې له پانګونې د بودیجې څخه ځي ،خو تر هغه
ځایه چې د تجهیزاتو کارول عملیايت لګښتونه لري او
دوامداره ساتنې ته اړتیا لري ،دا لګښتونه به د عملیايت
یا روانو لګښتونو د بودیجې څخه واخیستل يش .د
دې دلیل لپاره ،او د بودیجې د شفافیت او مدیریت
لپاره ،د اوسنۍ بودیجې چمتو کولو او د رسمایې د
پانګوونې لپاره کارول شوي پروسیجرونه /طرزالعملونه
باید یوپارچه کړای يش.
د پانګونې پالنول (د رسمایې لګښتونه)
د پانګونې پالنول د مايل پالنولو په پروسه کې د
ځانګړې پاملرنې مستحق دي ،ځکه چې د هغې
استقامت راتلونکې ته دی او له یوه کال څخه بل کال
ته د عملیايت لګښتونو تر پرمخ وړلو ال خورا وړاندې
پایښت لري .د پانګونې د پالن چمتو کول خورا پېچلې
مسلکي دنده ده .د پانګونې د لګښتونو پالنول ،د
یوې قاعدې په توګه ،د عرصي کولو لومړیتوبونو او
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د هېواد د وسله والو ځواکونو لپاره نورو سیايس او
عملیايت لومړیتوبونو کې د راتلونکو اړتیاوو د پوره
کولو هدف لري .دا ډول پانګونې معموالً د پالنولو او
پيل کولو لپاره يې ډېر وخت نیيس ،او د دې لپاره دي
چې د اوږدې مودې لپاره ګټې برابرې کړي  -کلونه
او ځینې وختونه لسیزې .له همدې امله د پانګونې
پالنول اوږد مهاله لید ته اړتیا لري ،په کوم کې چې د
پانګونې پر لومړين لګښتونو رسبېره د عملیاتو پر مخ
بېول ،حفظ او مراقبت ،تعلیم او تربیه او د پرسونل
روزنې او نور شامل دي چې باید اغېزې یې د پالن د
یوې برخې په توګه په پام کې ونیول يش .په عرصي
نظامي پالن جوړولو کې ،کارول شوې اصطالح په
نورمال ډول د ژوند په اوږدو کې لګښتونه دي چې
د خدمت د پای ته رسېدو او د ضایعاتو راتلونکي
لګښتونه هم پکې شامل دي.
ځینې وختونه ،پانګونه کېدای يش د اوسني وضعیت
پر اساس ډېرو فوري اړتیاوو ته یو ځواب وي .خو بیا
هم ،نظامي پانګوونې معموالً د وسله والو ځواکونو
لپاره په یوه جامع او د لګښت له رویه ارزول شوي
پالن کې ځای پر ځای کېږي  -د مثال په توګه ،د
راتلونکو څلورو کلونو لپاره .ډېر کله ،پدې پالن کې
خورا اوږد مهاله لید شامل دی چې راتلونکې لسیزې
یا اوږدې مودې ته اشاره کوي.
دفاعي پالن جوړونې هغه ډول چې پورته ورته اشاره
وشوه په نورماله توګه به د هغه څه برخه وي چې
په ناټو کې ورته د سرتاتیژیکې دفاع بیاکتنه ()SDR
ویل کېږي .دلته هدف دا دی چې په یوه پراخه
چوکاټ او ټاکل شوي وخت کې پر نظامي وړتیاوو،
راتلونکې پانګوونې په پام کې ونیولې يش .یو پراخ
چوکاټ پدې معنی دی چې د رسمایې پانګه اچونه د
پرسونل د راتلونکو لګښتونو ،حفظ او مراقبت او نورو
اړونده عملیايت لګښتونو له اغیزو رسه یوځای لیدل
کېږي .د  SDRپایله باید یو متوازن راتلونکی دفاعي
ځواک وي چې هم د حکومت لخوا ټاکل شويو دندو
او هم اهدافو پوره کولو لپاره ارزانه او پیاوړی وي.
د سرتاتیژیکې دفاع بیاکتنه ( )SDRپه نورماله توګه
د اوږدمهاله پراختیايي پالن له الرې پرمخ وړل کېږي
چې پکې د هرې پانګونې وخت ،د پانګونې د کلنۍ

بودیجې پایلې چې د څو کلونو په اوږدو کې محاسبه
شوې ،وړاندویل شوی حفظ او مراقبت ،نور عملیايت
لګښتونه ،او داسې نور شامل دي .پر هغو تجهیزاتو
پانګه اچونه ،کوم چې وروسته له هغه چې رانیول
شول ،وسله وال ځواکونه د عملیاتو توان ونلري ،یا دا
چې وسله وال ځواکونه به د روزنې لپاره روزل شوی
پرسونل ونه لري ،د بودیجې د ناسم پالنولو یوه بېلګه
ده.
د  SDRپروسه معموالً د وسله والو ځواکونو له څانګو
څخه د پانګونې لپاره د لومړنيو غوښتنو پر اساس وي،
د سیايس الرښوونو او د حکومت لخوا د ورکړل شويو
لومړیتوبونو رسه په ترکیب کې .دا ډول الرښوونې
کېدای يش ،د مثال په توګه ،د راتلونکې دفاعي
بودیجې لپاره مايل الرښوونې برابرې کړي.
په نورماله توګه ،د ناټو غړي هېوادونه به د متحدې
دفاع د پالنولو پروسې د برخې په توګه د ځانګړيو
نظامي وړتیاوو د تر السه کولو لپاره ځینې ژمنې
وکړي .دا ډول ژمنې د ميل بودیجې او دفاعي پالن
جوړونې د پروسو له الرې پيل کېږي .د مثال په
توګه ،ناټو دا مته لري چې متحدین یې د دوی د
کلنۍ دفاعي بودیجې لږ تر لږه  %20پر عرصي کولو
پانګونه وکړي .په وېلز کې د ناټو د  2016کال د
غونډې راهیسې ،د ناټو اوږدمهاله موخه د هر یوه
غړي هېواد لپاره دا ده چې خپله دفاعي بودیجه د
ناخالص ميل محصول  %2ته ورسوي .لدې امله ،د
ناټو غړي هېوادونو به د  SDRپه پروسه کې د ميل
مالحظاتو رسبېره یو مهم نړیوال اړخ شامل کړي چې
تل به خورا مهم وي.
د وسله والو ځواکونو د پانګونې په غوښتنو کې
باید تل یوه توجیه شامله وي ،د پانګونې د موخو
په ګډون ،عملیايت اړتیاوې ،د پيل کولو لپاره مطلوب
مهالویش ،د پيل کېدلو د مرحلو په اړه معلومات او
داسې نور .لکه څنګه چې یې پورته یادونه وشوه ،د
تدارکاتو په پالن کې باید د بودیجوي لګښت لپاره
مهال ویش ،د عملیاتو او ساتنې رسه تړليو لګښتونو
ارزونه ،او د پانګونې د دورې نور لګښتونه شامل وي.

د پانګونې پالن معموالً الندې معلومات لري :د
پانګونې ډول؛ ساختامين ،تدارکات ،او داسې نور؛
لومړين معلومات چې د ځانګړې انفرادي پانګوونې
رسه تړاو لري؛ د پيل کولو مهالویش؛ د پانګه اچونې د
اجرا لپاره ټولټال متویل؛ او دا چې څنګه وړاندیز شوې
پانګه اچونه د دفاعي پانګونې په پراخه اوږدمهاله
چوکاټ کې ځای لري .دا وروسته ذکر شوي کېدای
يش ډېر کله د فنډونو د خوندي کولو لپاره مهم وي.
ممکنه ټولنیز او اقتصادي امکانات ،نړیوالې ژمنې ،او
نور اقدامات به هم مهم وي چې د پانګونې د بریاليو
پيل کولو لپاره باید تررسه يش.

روانه مايل پالن جوړونه
د اوسني مايل پالن جوړولو کلیدي عنارص  )1د برشي
رسچینو پالنول او  )2د مادي رسچینو پالنول (د مثال
په توګه ساتنه او نور عملیايت لګښتونه) دي .دا مهمه
ده چې د دې عنارصو ترمینځ مناسب توازن وساتل
يش .د پرسونل د تر حده زیاد لګښتونو له وجې د
حفظ او مراقبت او نورو عملیايت اړتیاو لپاره لږې
منابع پاتېږي ،چې دا کار کوالی يش د دفاعي سکتور د
اغېزمنتیا لپاره جدي ګواښ رامینځته کړي .د پانګونې
او روانو لګښتونو ترمینځ له مناسب توازن رسه ،د
پرسونل لګښتونو او کلني عملیايت لګښتونو ترمینځ
مناسب توازن خورا اړین دی.
د برشي رسچینو ( )HRپالنول یوه اداره پدې توانوي
چې د خپلو برشي رسچینو شمېر او جوړښت او په
تنظیمي جوړښت کې د دوی د توزیع په اړه د پایښت
وړ پرېکړې وکړي (د دفاع وزارت ،د هغه مادونې
ادارې ،او وسله وال ځواکونه) .د یوې ادارې د اهدافو
د ترالسه کولو وړتیا باید د ټولو  HRبرشي رسچینو
پالنولو په مرکز کې وي .دا ډول پالن جوړونه د برشي
رسچینو بېالبېل اړخونه په ځان کې رانغاړي ،د ګامرنې
په ګډون ،ارتقا ،مسلکي وده ،د رسچینو د ځایونو
بدلول ،د تقاعد سیسټم ،او د اضافه بست شویو
کارمندانو رخصتول .د دې دلیل لپاره ،په دفاع وزارت
کې د برشي رسچینو څانګه باید د برشي رسچینو
پالنولو پروسې د ټولو اړخونو لپاره مسئولې وي.
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د پایښت او اوږدې مودې لید د تر السه کولو لپاره،
د دفاع د پالنولو پروسې ( )SDRلنډ و ګڼده همغږي
اړینه ده .د برشي منابعو په پالن جوړولو کې باید
هم د پرسونل شمېر چې اړین ګڼل کېږي او هم د
دوی مسلکي سوابق او وړتیاوې شاملې وي .د پالن
جوړولو دا پروسه باید د موجوده برشي منابعو په ژور
تحلیل او په راتلونکي کال کې د کارمندانو د انتظار
وړ بدلون رسه پیل يش .معلومات باید د راتلونکو
اړتیاوو رسه هم وتړل يش ،لکه څنګه چې د  SDRاو
د اوږدمهالې دفاع د پالن له الرې تعریف شوي  -په
لنډه توګه ،د دفاع وزارت پالیيس ،بودیجوي پالیيس ،او
د راتلونکو وسله والو ځواکونو په پراختیا کې د دفاع
وزارت اهداف.

د برشي رسچینو پالنول باید  )1په دفاع وزارت کې
د برشي رسچینو د موجوده توامنندۍ او د پرسونل
د انتظار وړ شمېر د تحلیل  )2د راتلونکو اړتیاوو او
پالیسۍ د اهدافو د پوره کولو لپاره د اړینو برشي
رسچینو شمېر او کیفیت مشخص کولو له الرې تر رسه
يش.
د موجوده تاسیساتو او تجهیزاتو چلولو او ساتلو
لګښتونه د کلنۍ بودیجې لګښتونو لپاره د مايل پالن
جوړولو په پروسه کې یو بل مهم اړخ دی .دا باید د
موجوده تاسیساتو او تجهیزاتو د وضعیت په اړه د
تحلیل پر اساس وي ترڅو د دفاع وزارت ته د لومړنيو
رسچینو فعالیت او د خدمت د د دورې اوږدوالی او
د دوی د پر مخ وړلو لګښت مشخص کړي .د شته
اموالو د خرابېدو کچه ،د دوامداره حفظ او مراقبت
اړتیا ،د مرصيف توکو د ځای په ځای کولو او د پرزو د
پېرلو اړتیا ،پدې پروسه کې مهم عنارص دي .دا ډول
پالنول د اوسني عملیاتو لپاره د کلنۍ بودیجې چمتو
کولو الزمي برخه ده.
تدارکات د روانو مايل پالنونو (روانو عملیاتو) او
همدارنګه د رسمایې د پانګونې د پالنونو یوه مهمه
برخه ده .د تدارکاتو پالنول د دې پرېکړې کولو
یوه پروسه ده چې څه باید وپېرل يش (مقدار او
همدارنګه کیفیت) ،کله ،او  -ځینې وختونه  -له
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کومې رسچینې څخه .د عامه تدارکاتو عمومي مقررات
به په تدارکاتو کې پيل کېږي چې د ټاکل شوي نظامي
بنسټ څخه نوي .د ميل امنیت اړتیاوې او اهداف
کېدای يش د تدارکاتو په وروستۍ کټګورۍ کې تطبیق
يش او رسچینه یې مشخصه کړي .په دفاعي سکتور
کې د تدارکاتو طرزالعملونه خپلې ځانګړتیاوې لري ،د
ميل دفاع د ماهیت له امله ،او د مثال په توګه ،د ميل
امنیت د الملونو لپاره د ځینو معلوماتو درجه بندي
تر څو په ميل کچه د ځانګړي تولید وړتیا یا تخنیکي
اموال وساتل يش .خو بیا هم ،د منظمو کړنالرو او
مقرراتو څخه دا ډول استثناوې چې عامه تدارکات
اداره کوي باید په پراخه کچه تعبیر نيش .لکه څنګه
چې عامه تدارکات په خپل ذات کې یوه پراخه ساحه
ده او د ځانګړې پاملرنې مستحق دي ،پدې کتابګي
کې به پدې اړه هیڅ تفصیل ورنکړای يش.

	.3.1.4د مايل پالن چمتو کول
د دفاع وزارت لپاره د مايل پالن چمتو کول باید پخپله
د دفاع وزارت او د هغې په مادونو ادارو کې د ټولو ال
له وړاندې ذکر شويو پروسو پر بنسټ وي:
▪ د پانګه اچونې پالنول
▪ د برشي رسچینو پالنول (د روان مايل پالنجوړونې د
برخې په توګه)
▪ د موادو د رسچینو پالنول (د روان مايل پالن
جوړونې د برخې په توګه)
▪ د تدارکاتو پالنول (پدې کې هم پانګه اچونه او هم
روان مايل پالنجوړول شامل دي).
پورته پالنشوي بېالبېلې پروسې د دفاع وزارت لپاره
د ټولیز مايل پالن د چمتو کولو لپاره ښه اساس چمتو
کوي .دا ذکر شوی پالن باید د هېواد امنیتي او
دفاعي پالیسۍ  ،اوږدمهالې دفاعي پالن جوړونې ،د
پالیسۍ اړوند نورو اسنادو ،د دفاع وزارت د کلني
کاري پالن ،او همدارنګه اړونده ميل قانون او نړیوالو
تړونونو رسه مطابقت ولري .د اوږدې مودې د رسمایې
د پانګونو پروژو او د روان مايل پالن ترمینځ اړیکو
ته باید ځانګړې پاملرنه ويش .پخوانۍ منونې یې هم
کوالی يش د مايل پالن په چمتو کولو کې مرسته وکړي.

مايل
پالن
 د پانګونې پالنول د برشې منابعو پالنول د مادي رسچینو پالنول د تدارکاتو پالنول کلني کاري پالن امنيتي او دفاعي پالیسۍ د حکومت د سرتاتيژیکو بالیسو لومړیتوبونه(اوږدمهاله دفاعي پالن جوړونه)
 -نړیوال تړونونه او ژمنې

مايل پالنونه باید د بودیجې د منل شوو کټګوریو
پراساس وي چې په منونوي ډول د لګښتونو بېالبېلې
ادارې ،اقتصادي او فعالې کټګورۍ پکې شاملې
وي .پداسې حال کې چې اداري کټګوري هغه اداره
تشخیصوي چې د اړوندو عامه فنډونو د اداره کولو
مسئولیت لري (د بېلګې په توګه د دفاع وزارت)،
اقتصادي کټګوري ډول ډول پېښ شوي لګښتونه
تشخیصوي ،د بېلګې په توګه معاشونه ،توکي او
خدمات یا د رسمایې لګول .فعاله کټګوري د حکومت
فعالیتونه د هغوی د موخو او یا هدف (تعلیم ،ټولنیز
امنیت ،دفاع او داسې نور) رسه سم تنظیموي12 .د
دفاع وزارت په برخه کې ،د هغه مايل پالن د دفاعي
کټګورۍ به جمله کې راځي.

	 3.1.5د مالیې وزارت رسه خربې اترې او د
بودیجې د وړاندیز مسوده چمتو کول
د دفاع وزارت پر مايل پالن باید د مالیې وزارت
( )MoFرسه د وخت په چوکاټ کې چې معموال په
جوړښتي بودیجوي قانون کې مشخص کېږي ،خربې
اترې ويش .د مالیې وزارت ته د هغه د رسمي سپارلو
دمخه ،د مايل پالن پر وړاندیز ،چې د دفاع وزارت د
بودیجوي څانګې لخوا چمتو شوی ،په نورمال ډول به
د مالیې وزارت رسه په غیر رسمي توګه بحث ويش،
12	D. Jacobs, J. Helis, D. Bouely, “Budget Classification”, IMF technical
notes and manuals, December 2009.
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تر څو مخکې له مخکې بالقوه جنجايل مسئلې حل
کړای يش .که چیرې د مالیې وزارت نظریات ومنل يش
او مايل پالن د مالیې وزارت د الرښوونو رسه سم وي،
د دفاع وزارت (په لوړه سیايس یا اداري کچه) به دا
پالن ومني او په رسمي ډول به یې د مالیې وزارت ته
وروسپاري .د اختالف د شتون په صورت کې ،د پاتې
ناحل شویو مسئلو د حلولو لپاره بحثونه معموالً د
وزارت په کچه تررسه کېږي.
د مالیې وزارت د ټولو سکتورونو د مايل وړاندیزونو د
یوځای کولو مسئولیت لري ،کله چې د ميل بودیجې د
کلني وړاندیز مسوده طرحه کوي .کله چې د بودیجې
مسوده بشپړه يش ،دا به د تصویب لپاره د وزیرانو شورا
ته وړاندې يش .وروسته له هغه چې د وزیرانو شورا
دا مسوده تصویب کړه ،د حکومت بودیجوي وړاندیز
به د هغې د څیړنې او نهایی تصویب لپاره پارملان ته
ولیږل يش.

 .3.2د بودیجې تصویبول
حکومت/د وزیرانو شورا د منل شوي مهال وېش
په چوکاټ کې پارملان ته د بودیجې کلنی وړاندیز
ورمخته کوي ،ترڅو پارملان د سیايس لومړیتوبونو
ارزولو او بحث پرې کولو او د لګښت د مختلفو
وړاندیزونو لپاره کايف وخت ولري ،او پر بودیجې رایه
ګیري ورکړي ،د نوي مايل کال تر پیل دمخه .په ډېریو،
هېوادونو کې ،مايل کال د تقویم پر اساس له جاري
کال رسه سمون لري ،خو ځینې هېوادونه کېدای يش د
بودیجوی کال لپاره یو بدیل تعریف ولري.
د لېږد په نامه هېوادونو کې ،ځینې وختونه د
بودیجې وړاندیز د تصویب د وروستۍ نېټې دمخه
(معموال د کال په پای کې) پارملان ته د ډېر لنډ وخت
په چوکاټ کې ورسپارل کېږي .په ډېریو قضیو کې
دا حالت د پخواين سیايس دود رسه تړاو لري چې د
اجرایوي ځواک لخوا واکمن دی .په ډېرو بالغو یا پخو
ډیموکراسیو کې ،په ځانګړې توګه په هغو کې چې
پارملاين سیايس سیسټم لري ،د بودیجې د وړاندیزونو
سپارلو لپاره رسمي وختونو ته معموالً په کلکه درناوی
کېږي .پارملانونه دا نه خوښوي چې له پامه وغورځول
يش یا يې په مناسبه توګه منندوینه ونيش.
22

کله چې پارملان د حکومت بودیجې وړاندیز او سیايس
لومړیتوبونه څېړي او یا سپړي یې ،د هغه خورا مهم
نفوذ معموالً د بودیجې د تعدیلولو د صالحیت په
درلودلو کې څرګندېږي ،د نويو مسلکي اقالمو د
زیادولو په ګډون .په لوېدیځو ډیموکراسیو کې د
اجرایوي ځواک ،مقننه ځواک او قضایی ځواک ترمینځ
د صالحیت د وېش رسه د چک او بیالنس د سیسټم
پر اساس ،پارملان معموالً د عايل اختصاص ورکوونکي
ځواک په توګه راښکاره کېږي چې (د جیبي بکس د
واک “په نامه یادېږي) .د دې معنی دا ده چې ميل
بودیجه باید پارملان تصویبه کړي ،او دا پارملان ته د
پام وړ سیايس واک ورکوي .په عمل کې ،خو بیا هم،
د پارملان اصيل رول ممکن د ميل دودونو ،د سیايس
ګوندونو په رول پورې اړه ولري ،که حکومت په
پارملان کې اکرثیت ولري یا دا چې د تعریف شوي
اکرثیت مالتړ نلري ،او داسې نور.
پارملان معموال د حکومت د ميل بودیجې د وړاندیز
بیاکتنه د خپلو دایمي کمېټو له الرې کوي ،مخکې
لدې چې پر بودیجې بحث ويش او په عمومي غونډه
کې رایه نیونه پری ويش .د دې معنی دا ده چې د
دفاع وزارت بودیجه به د امنیت او دفاع ،یا نړیوالو
چارو او دفاع په برخه کې د پارملان د دایمي کمېټې
لخوا وڅېړله او وسپړله يش .دا پدې معنی ده چې
د دفاع وزارت پر مايل پالن بحثونه ممکن د پام وړ
يش او نورو توضیحاتو ته یې اړتیا پیدا يش ،د هغو
لویو مهارتونو و تجربو له امله چې د دفاعي کمېټو
غړي یې معموال د دې سکتور د پالیسۍ د مسئلو
په باب کې لري .معمول مترین دا دی چې د پارملان
بودیجه او مايل کمېټه د دفاع د سکتور په ګډون د
ټولو سکتورونو د عاید او لګښتونو بیاکتنه تر رسه
کوي ترڅو ډاډ ترالسه کړي چې ټوله ميل بودیجه له
مايل پلوه د اعتبار او پایښت وړ ده.
په پای کې ،دا خربه مهمه ده چې په پام کې ونیوله
يش چې د ميل بودیجې د مسودې په اړه په بحث
کې ،د بودیجې د پام وړ بدلون لپاره د پارملان آزادي
به د اجباري لګښتونو لخوا محدوده يش (د مثال په
توګه ،د ميل پور تادیه ،د عامه کارمندانو معاشونه ،د
مستحقتوب برنامې لکه د تقاعد برنامې ،د تدارکاتو

هغه قراردادونه چې په تېرو کلونو کې السلیک شوي،
او داسې نور) .دا ډول لګښتونه ،چې معموالً د ميل
بودیجې یوه خورا مهمه برخه تشکیلوي ،یوازې په
اوږدې مودې کې تعدیل کېدالی يش .د سرتاتیژیکې
دفاع په بیاکتنې کې د نوي سرتاتیژیکې دفاعي
پالیسۍ لومړیتوبونه د دې یوه ښه بېلګه راکوي چې
څنګه په دفاعي بودیجه کې ډېر اوږد مهاله تعدیالت
باید د څو کلونو په اوږدو کې پالن او پيل کړای يش.

 .3.3د بودیجې اجرا کول
کله چې دفاعي بودیجه  -لکه نورې سکتوري بودیجې
 پلې کېږي ،اصيل هدف د ډاډ تر السه کول دي چېرسچینې په قانوين ،مؤثره او اغېزمنه توګه د پارملان
د بودیجوي پرېکړو رسه سم وکارولې يش .دا کار د
عملیايت فعالیت یوه محتاط نظارت او ارزونې ته اړتیا
لري ،هم د دفاع په وزارت کې ،وسله والو ځواکونو
کې ،او هم د دفاعي سکتور په بېالبېلو مادونو ادارو
کې .پداسې حال کې چې په پارملاين ډیموکراسیو کې
سیايس مسئولیت به د دفاع د وزارت رسه وي ،هم
نظامي افرسان او ملکي مامورین کېدای يش د دې
لپاره مسئول وګڼل يش چې د دوی په واک کې عامه
فنډونه څنګه مرصفېږي.
د بودیجې په پيل کولو کې لومړۍ کلیدي اړتیا دا ده
چې تصویب شوې فنډونه باید د قانونیت له اصول
رسه سم وکارول يش .په هغه هېوادونو کې ،چېرې چې
د پارملان پرېکړې د ځانګړي بودیجوي قانون له الرې
نیولې کېږي ،قانونیت په اتوماتیکه توګه تطبیقېږي
چې له مخه یې اختصاص شوې پیسې باید د پارملان
د بودیجوي قانون رسه سمې مرصف کړای يش .خو بیا
هم ،دا اړتیا په هغو هېوادونو کې هم د اعتبار وړ
ده ،چېرې چې ميل بودیجه د پارملان لخوا د بودیجې
د جال طرزالعمل له الرې تصوب کېږي .پرته لدې چې
پارملان خپله بودیجوي پریکړه په څه ډول کوي ،د
عامه پیسو د مرصف لپاره قانوين چوکاټ به د یو
شمېر جال قوانینو له الرې په خورا تفصیل رسه تعریف
يش ،د بېلګې په توګه ،د عامه تدارکاتو قانون ،د ملکي
کارمندانو قانون ،په وسله والو ځواکونو کې قانون ،او
داسې نور.

د قانونیت اصل ته د درناوي لپاره ،د دفاع وزارت اړتیا
لري خپل مايل پالن د بودیجې د تخصیص رسه سم
تنظیم کړي لکه څنګه چې د پارملان لخوا ټاکل شوې.
د بودیجې اجرا کولو په جریان کې ،هغه مرصف چې
د دفاعي بودیجې له خوا پوښل کېږي باید د بودیجې
له ټاکل شويو اهدافو رسه مطابقت ولري او د هغې
حدونو ته درناوی وکړي .که چېرې د کال په اوږدو
کې بودیجوي بدلونونو ته اړتیا وي ،کوم چې ډېر کله
د رشایطو د بدلونونو له امله پېښېږي ،د دفاع وزیر به
بیرته پارملان ته والړ يش او د تصویب شوې بودیجې د
تعدیل غوښتنه وکړي .په ډېریو هېوادونو کې ،د دې
کار لپاره تعریف شوې کرنالرې شتون لري .د بودیجې
هغه فنډونه چې تصویب شوي خو د کال په پای
کې مرصف شوي ندي ،باید بیرته ورکړل يش ،مګر دا
چې د پارملان بودیجوي پرېکړې په ځانګړي ډول دا
مشخصه کړي چې هغوۍ کېدای يش راتلونکي کال
ته ولېږدولې يش.
د اختصاص شويو بودیجوي فنډونو د مرصفولو لپاره
دوهمه کلیدي اړتیا د پیسو په بدل کې السته راغيل
ارزښت ته درناوی دی :د عامه فنډونو په کارولو کې
سپام ،مؤثریت او اغېزمنتا.

• سپام – د کارول شويو یا ترالسه شويو رسچینو د
مقدار د کمولو لپاره  -پدې معنی چې لږ مرصف
يش .د سپام نشتوالی پېښېدالی يش ،د مثال په توګه،
کله چې ډېر کارکوونکي ګامرل کېږي ،او یا کله چې
د ډېرو لوړو مسلکي مهارتونو کارمندان او یا خو
زښت ډېر ګران تاسیسات وکارول يش؛
• اغېزمنتیا – د شیانو یا خدماتو اړوند د محصوالتو
تر مینځ اړیکې د رسچینو پورې اړوندې دې چې د
دوی د تولید لپاره کارول کېږي  -پدې معنی چې
په ښه توګه لګول کېږي .دا هڅه کوي چې ډاډ
ترالسه کړي چې اعظمي محصول د هغوۍ د تر
السه کولو لپاره وقف شویو رسچینو څخه ترالسه
کېږي ،یا په بدیل رسه ،دا چې د ورکړل شوې کچې
د تر السه کولو لپاره یوازې تر ټولو لږې رسچینې
وقف شوي؛
•مؤثریت – د عامه لګښتونو د ټاکل شوي او
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رښتنیو پایلو ترمینځ اړیکې  -پدې معنی چې په
هوښیارۍ رسه مرصف يش .مؤثریت دا په ګوته
کوي چې ایا مطلوبې پایلې د دې رسچینو څخه په
خپلواکه توګه د کارولو پرته تر السه شوې ،چې دا
پایلې تر السه يش او که نه.
د بودیجې د اجرا کولو په اړه معلومات باید دقیق او
د باور وړ وي او پر وخت وړاندې يش .د دفاع وزارت
مايل څانګه باید د نورو څانګو یا وسله والو ځواکونو
لخوا د السلیک شويو قراردادونو یا قانوين ژمنو
په اړه په سمه توګه خربه يش ،کومې چې د ادارې
لپاره مايل مسئولیتونه څرګندوي .مايل څانګه باید په
السلیک شويو تړونونو کې د بدلونونو په اړه هم پر
وخت خربه يش ،د بېلګې په توګه ،د مقدار ،تادیې او
رشایطو او مقرراتو د هر ډول بدلونونو په اړه .د دفاع
وزارت د برشي رسچینو څانګه باید مايل څانګې ته هم
د دفاع وزارت د پرسونل پورې تړيل لګښتونو په اړه پر
وخت دقیق معلومات برابر کړي.

د راکړې ورکړې ثبتول

د تادیې صالحیت
او د پیسو لېږد

د دفاع وزارت باید داخيل کړنالرې داسې طرح کړي
چې د دې بودیجې تر تادیه کولو مخکې د اسنادو د
اعتبار  ،باوري ولو او قانوين ترشیح یا ترخیص ډاد تر
السه يش.
د ټولو ملکیتونو لښت لیک یا فهرست چې د دفاع
وزارت یې مسئولیت پر غاړه لري ،باید په کلني ډول
جوړ او نوی يش .د امالکو په اړه ریښتینی وضعیت
باید د محاسبې د درج شویو معلوماتو رسه همغږي
يش .بودیجوي اغېزې ،د بېلګې په توګه ،د ساتنې یا
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د عمومي قاعدې په توګه ،د تادیاتو ورکولو پروسه
باید د ځانګړو کړنالرو مطابقه وي .د تادیې کولو
دمخه ،مسئول مايل افرس باید دا الندې اقالم معاینه
کړي :الف) یو مسئول کس باید دا خربه تاییده کړي
چې توکي تر السه شوي او یا خدمت د قرارداد له
الرې د توافق له مخې تر السه شوی (د تر السه شویو
توکو /خدماتو تصدیق)  ،او ب) رسېدونه یا حوالې
او نور اسناد چې د تادیې غوښتنه کوي بشپړ دي (د
رسید تایید) .دا په یاد ولرئ چې که څه هم د مالیې
څانګه د تادیه کولو امر ورکوي ،لکه څنګه چې پورته
ترشیح شوه ،خو د تایید په پروسه کې باید نورې
څانګې،که اړتیا ورته وي ،هم ښکېلې وي .یوځل چې
تایید بشپړ يش ،دا امکان لري چې تادیه تصویب کړای
يش ،کومه چې د اجرا کولو لپاره السلیک شوې ده .ټول
رسیدونه باید سمدستي د تحویلۍ او ټولو تادیاتو پر
وخت تایید يش او ټولې معاملې په سمه توګه ثبتې
يش .ټینګ قواعد او کړنالرې باید دا پروسه تنظیمه
کړي لکه څنګه چې الندې ښودل شوي:

د رسید تایید

د تړون د اجرا کېدو له
مخې د چمتو شويو توکو/
خدمتونو تایید

عرصي کولو اړتیا ،باید د نوي بودیجې چمتو کولو
لپاره د بودیجوي کال په ترځ کې ثبت يش.
د اختصاصونو بیا ځای پر ځای کول باید د ميل قانون او
ټاکل شويو کړنالرو رسه سم تررسه يش .د پیسو د څرنګوايل
په اړه او دا چې تر کومې اندازې ممکن بیا ځای پر ځای
يش ،د مثال په توګه ،د دې لپاره چې دا پیسې په بودیجه
کې د پالن شوي پالن څخه په بل ډول مرصف يش ،باید د
داخيل مقرراتو لخوا تنظیم يش .لکه څنګه چې پورته یې
یادونه وشوه ،په تصویب شوې بودیجه کې د پام وړ بدلون
کېدای يش د پارملان لخوا موافقې ته اړتیا ولري.

مايل محاسبې باید د قانون له مخې د ټاکل شوي
وخت په چوکاټ کې چمتو يش .د دفاع وزارت د مايل
محاسبو د چمتو کولو څرنګوالی او مهال ویش کېدای
يش د داخيل مقرراتو لخوا په ډېر تفصیل رسه مشخص
کړای يش.
ټول مايل فعالیتونه باید شفاف وي او هر فعالیت باید
په سمه توګه مستند وي او راپور یې ورکړل يش .د
مايل اغېزو رسه هر فعالیت باید د خپلواک ،مسلکي
او بې طرفه پلټنې او بیاکتنې تابع وي .د دفاع وزارت
چارواکي باید د داخيل او بهرين تفتیش وړاندیزونه په
دقت رسه وڅېړي ،او دا خربه په پام کې ونیيس چې د
دفاع وزارت مقررات او کړنالرې کېدای يش ښه کېدو
ته اړتیا ولري .مګر دا چې خورا ښه دلیلونه شتون
ولري ،د دفاع وزارت باید د داخيل او بهرين تفتیش
لخوا چمتو شويو وړاندیزونو ته غاړه کښېږدي.

 .3.4پر بودجې نظارت
د بودیجې نظارت د یوه بنسټیز سیسټم استازیتوب
کوي ترڅو وګوري چې رسچینې څنګه مرصفېږي،
د قانونیت له پلوه ،او دا چې آیا دوی د اقتصاد،
مؤثریت او اغېزمنتیا اصول تعقیبوي او که نه .دا
نظارت د داخيل او بهرين حساب ورکونې میکانیزمونو
څخه تشکیل شوی .بهرنی نظارت معموالً د پارملان په
استازیتوب تررسه کېږي ،د حکومت هغه څانګه چې
اختصايص صالحیت لري ،او کېدای يش چې د حکومت
د درېوو څانګو ترمینځ د چک او بیالنس د سیسټم
د برخې په توګه ورته وکتل يش .داخيل نظارت او
کنټرول د ادارې لوړ پوړي مرشتابه یوه وسیله ده ،چې
په مټ یې دا ډاډ ترالسه کوي چې بېالبېل واحدونه ،د
کومو لپاره چې په لوړه کچه مسئولیت پر غاړه لري ،د
قانون په چوکاټ کې ،د دغې بودیجې په چوکاټ کې،
او اړوندو مقرراتو او کړانالرو رسه سم فعالیت کوي .د
بودیجې د نظارت په ساحه کې ډېر وروستي اصالحات
د فساد د مختلفو ګواښونو د ښه مدیریت لپاره چمتو
شوي .پدې کې د ښه مدیریت د کړنو پیاوړتیا او د
بې کفایتۍ کمول شامل دي ،همدارنګه غیر رضوري
راز ساتل او د نورو غیر شفافو کړنو کمول .په لنډه
کې ،د بودیجې نظارت د ښې حکومتولۍ د یو مهم
عنرص استازیتوب کوي  -په دفاع او امنیتي سکتور او
همدارنګه په عمومي ډول عامه سکتور کې.
الندې ،د بودیجې د نظارت درېوو عنارصو ته به
ځانګړې پاملرنه ويش )1 :مايل راپور ورکول )2 ،داخيل
مايل کنټرول ،چې پکې مايل مدیریت او کنټرول شامل
دي ،همدارنګه داخيل تفتیش او  )3د بهرين تفتیش
میکانیزمونه ،لکه پارملاين نظارت او بهرنۍ پلټنه.

بهرنۍ څېړنه /سپړنه

د بنسټ د مايل راپور
ورکولو مدیریت

دنننی تفتیش

مايل مدیریت او کنټرول
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د دفاع وزارت باید داخيل کړنالرې داسې طرح کړي
چې د دې بودیجې تر تادیه کولو مخکې د اسنادو د
اعتبار ،باوري ولو او قانوين ترشیح یا ترخیص ډاد تر
السه يش.

 .3.4.1مايل راپور ورکول
مايل راپور ورکول د نظارت یوه ګټوره وسیله ده او په
ټولو عامه سکتورونو کې د حکومت د عملیاتونو او
فعالیتونو ارزولو لپاره یو اساس برابروی .په مايل راپور
ورکولو کې د محاسبې د سیسټم څخه د معلوماتو
راټولول او وړاندې کول شامل دي ،پر هغو الرو چې
تحلیل ته اسانتیا برابروي .مايل راپورونه باید تفصیيل
وي او د بودیجې اجرا کولو په اړه دقیق او پر وخت
معلومات افشا کړي .دا راپورونه باید د ټولو مرصيف
توکو په اړه معلومات چمتو کړي ،د معاشونه او
حقوقو ،تجهیزاتو ،پلور او د ملکیت تصفیه.

 .3.4.2دنننی /داخيل مالی کنټرول
د داخيل مايل کنټرول درې کليدي برخې دي چې په
دولتي ادارو کې د عامه رسچینو د مؤثرې او اغېزمنې
کارونې د ترالسه کولو لپاره اړین دي:
▪ د مايل مدیریت او کنټرول سیسټمونه؛
▪ دنننی یا داخيل تفتیش؛
▪ د پورته ذکر شويو دوو برخو پورې اړوند
میتودولوژیو او معیارونو رامینځته کولو لپاره د
مرکزي همغږۍ واحد ،د راپور ورکولو په ګډون.

مايل راپورونه باید شفاف وي او د بېالبېلو کاروونکو د
اړتیاوو پوره کولو لپاره طرح شوي وې (پارملان ،خلک،
د بودیجې مدیران ،د پالیسۍ پرېکړه کوونکي ،او
داسې نور) .نن ورځ ،ډېری راپورونه د اړونده ادارې
په ویب پاڼه کې د مايل کال په جریان کې او د کال په
پای کې خپرېږي (یا باید خپاره يش) ،چې خلکو ته يې
په اسانۍ رسه برابروي .ټول راپورونه باید پارملان او د
پلټنې ميل عايل ادارې ته وړاندې يش.

لومړۍ ترکیب کوونکې برخه د مايل مدیریت او
کنټرول لپاره یو سیسټم دی .دا ډول سیسټم کېدای
يش د ادارې د پالیسیو او کړنالرو په توګه تعریف يش
چې د دې ډاډ په ترالسه کولو کې کارول کېږي چې
بېالبېل بنسټیزې برنامې خپلې مطلوبې پایلې ترالسه
کړي؛ هغه رسچینې چې د دې برنامو د پيل کولو لپاره
کارول کېږي د ټاکل شويو اهدافو د تر السه کولو لپاره
کايف دي ،او دا چې د ادارې برنامې له ضایع کېدو،
درغلیو او ناسم مدیریت څخه خوندي دي.

په عادي راپورونو کې د نغدو پیسو د جریان په اړه
ورځني راپورونه ،د بودیجې د اجرا کولو میاشتني
راپورونه ،د عاید راپورونو ،نیم کلني راپورونه او
کلني مايل محاسبات یا مايل راپورونه شامل دي .دا د
مايل راپور ورکولو لپاره په نړیواله کچه پېژندل شوي
اصغري اړتیاوې دي او د عايل دولتي تفتیش ادارې
لخوا تررسه شوي حسابونو کلنیو پلټنو اساس جوړوي.
بل مهم عنرص چې د تېرو لسیزو په اوږدو کې د
مايل راپور ورکولو یوه برخه ګرځېدلې د فعالیت د
شاخصونو کارول دي چې د حکومت ټول فعالیتونه
پکې شامل دي ،د دفاع د سکتور په ګډون .د فعالیت
معلومات د پیسو د ارزښت په ارزولو کې یوه مهمه
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برخه ده د بودیجې د فنډونو په کارولو کې ،اقتصاد
کې ،مؤثریت او د اغېزمنتیا په اصولو کې .دا د
راتلونکې پالیسۍ اصالحاتو او د سیايس او د بودیجوي
پالنولو د پروسې مالتړ هم کوي .دا عمومي متایل په
دفاعي سکتور او په عمومي سکتور کې د فعالیتونو
اندازه کولو باندې په ټوله کې ډېر مترکز کوي.

په دفاع وزارت کې د مايل مدیریت او کنټرول سیسټم
باید په ځیر رسه وڅېړل يش:
▪ د دفاع وزارت د فعالیتونو ټولې اړوندې ساحې،
لکه :لګښتونه ،تدارکات ،او د عوایدو مدیریت؛
▪ د امالکو مدیریت او تدارکاتو د ژوند د دورې ټولې
لویې مرحلې ،د پالنولو ،اجرا کولو ،راپور ورکولو،
آرشیف کولو او څارنې په ګډون.

د مايل مدیریت او کنټرول شتون وار دمخه په یوې
اداره کې د پالیسیو او کړنالرو اټکل کوي چې د
درغلۍ ،ضایع کېدو ،ناوړې ګټې اخیستنې یا غلطۍ
موندلو لپاره کارول کېږي.

فعالیت کوي ،د پورته ذکر شويو معیارونو رسه په پرتله
کې .د داخيل پلټنې فعالیت باید په دفاع وزارت کې د
جال واحد په توګه تنظیم يش.

د یوه ښه مايل مدیریت او کنټرول د سیسټم د
فعالیت لپاره لکه څنګه چې ورته په نظر کې نیول
شوې ،د بودیجوي رسچینو د اداره کولو لپاره روښانه
مقررات او کړنالرې اړینې دي ،لکه څنګه چې دمخه
په منت کې ورته اشاره شوې .د صالحیت سپارل باید
د دې صالحیت حدود ،ساحه ،او د دې صالحیت تر
شا اهداف مشخص کړي ،او همدارنګه د راپور ورکولو
وروځنی عادت چې باید تعقیب يش.

داخيل پلټنه دا تحلیل کوي چې څنګه د مايل مدیریت
او کنټرول سیسټم په عمل کې فعالیت کوي .هغه
احتاميل سیستمي ګواښونه ارزوي او د دوی د کمولو
لپاره وړاندیزونه وړاندې کوي.

د داخيل مايل کنټرول دوهمه ترکیبي برخه د اړونده
لېږد او ساحې رسه د یوه فعال خپلواک داخيل پلټنې
میکانیزم رامینځته کول دي .داخيل تفتیش باید په
مستقیمه توګه د بنسټ لوړې کچې ادارې ته راپور
ورکړي .داخيل تفتیش نه یوازې د قانوين اجراکونې لپاره،
بلکې د اداري او مدیریتي فعالیت د ارزولو لپاره چمتو
شوی .په هغو هېوادونو کې ،چېرې چې داخيل تفتیش
معريف شوی ،دا حتمي نده چې د عامه ادارې ټولې
ساحې دې وپوښي .د داخيل پلټنې معیارونه په تدریجي
ډول رامینځته کېږي ،په ځانګړې توګه د داخيل پلټونکو
د انستیتیوت لخوا 13.دا بدلون د داخيل کنټرول لپاره هم
د  COSOاو هم د  INTOSAIمعیارونو لپاره تررسه
کېږي .پداسې حال کې چې مايل مدیریت او کنټرول د
مخکیني کنټرول یو ډول دی ،داخيل پلټنه د وروستني
کنټرول منایندګي کوي.
د دفاع وزارت داخيل پلټنې د فعالیت معلومات
راټولوي ،تاییدوي او تحلیلوي يې چې کېدای يش په
دوو برخو وویشل يش )1 :د وزارت د مايل مدیریت او
کنټرول د سیسټم د طرح کولو په اړه معلومات ،او )2
دا سیستم په عمل کې څنګه فعالیت کوي .هدف دا
دی چې دا خربه جوته يش چې آیا دا سیسټم هم په
طرح او هم په ریښتینیو عملیاتو کې ،د نړیوالو منل
شويو معیارونو او د سامل مايل مدیریت د اصولو رسه سم
13	https://na.theiia.org/standards-guidance/mandatory-guidance/
Pages/Standards.aspx

که څه هم د داخيل پلټنې فعالیت د دفاع وزارت د
مرشتابه تر امر الندې ورکړل شوی ،هغه باید تر وسه
وسه د یوه فعال خپلواک واحد په توګه تنظیم يش.
سازماين خپلواکي پدې معنی ده چې داخيل تفتیش
باید د هغو فعالیتونو څخه خپلواک وي چې د دې
پلټنې موضوع وي ،دا پدې معنی چې هغه باید د
کوم بل تنظیمي واحد برخه نه وي .رسبېره پر دې
 ،دا باید په مستقیمه توګه د دفاع وزارت لوړ پوړي
مدیریت ته راپور ورکړي .د فعالیت خپلواکي پدې
معنی ده چې داخيل پلټنه  -د دې پراساس چې دا
څنګه ګواښونه او بالقوه ستونځمني ساحې ارزوي -
باید هغه ساحې غوره کړي چې په خپلواک ډول دې
تفتیش يش :د پلټنې او راپور ورکولو څرنګوالی .داخيل
پلټونکي که د یوې محدودې مودې لپاره ټاکل شوي
وي او که نه ،باید معلوماتو او پریکړې کوونکو ته
وړیا الرسسی ولري .ميل قانون باید د داخيل پلټنې
خپلواکي تعریف او خوندي کړي او د پلټنې عیني ولو
پر مسئولیت او لوړو اخالقي معیارونو باندې احکام
پکې شامل کړي.
داخيل تفتیش له مايل تفتیش څخه توپیر لري.
پلټونکي د اقتصاد ،مؤثریت او اغېزمنتیا له پلوه د
سیستمونو شایستګي ارزوي .د دوی کلیدي رول د
بالقوه کمزورتیاوو په راڅرګنده کولو رسه د داخيل
پلټنې تررسه کول دي ،کومې چې کوالی يش د
ادارې د اهدافو بشپړول له خطر رسه مخامخ کړي.
دا وړاندیزونه باید د ادارې د مايل مدیریت په ښه
کولو کې مرسته وکړي ،د فساد احتاميل خطر کم کړي
او نورې غیر اخالقي کړنې ،او که امکان ولري  -د
اختصاص شويو فنډونو یا له نورو شتمنیو څخه ناوړه
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ګټه اخیستنه له مینځه یويس .په لنډه توګه ،داخيل
پلټنه باید د دې ډاډ په ترالسه کولو کې مرسته وکړي
چې د ادارې رهربي د پیسو او نورو شتمنیو د اداره
کولو څرنګوالی په خپل اختیار کې لري چې.
د داخيل کنټرول درېیمه برخه د مرکزي همغږۍ د
واحد شتون دی چې د مايل مدیریت او کنټرول لپاره
د ترتیباتو الرښود ،همغږي او نظارت کوي  -د داخيل
تفتیش په ګډون – د بېالبېلو عامه ادارو (وزارتونو،
ادارو او داسې نورو) .د دې معنی دا ده چې باید
یوه داسې اداره شتون ولري چې د مقرراتو وړاندیز،
د مايل مدیریت او کنټرول هآمهنګۍ او همغږۍ او
پيل کولو او داخيل تفتیش په ټول عامه سکتور کې
مسئولیت ولري ،د راپور ورکولو اړتیاوو او کړنو په
ګډون .دا ډول یوه اداره کېدای يش روزنیز فعالیتونه
رامینځته او همغږي کړي .معموالً دا اداره د مالیې
وزارت په چوکاټ کې تنظیمېږي .د داسې یوې ادارې
درلودو هدف دا دی چې په عامه سکتور کې د داخيل
مايل کنټرول په سیسټمونو کې ثبات رامینځته کړي ،او
د غوره کړنو خپرول یقیني کړي او نوی او پرمختللی
الرښود چمتو کړي.

	.3.4.3د بهرين تفتیش لپاره میکانیزمونه
د بهرين تفتیش لپاره کلیدي میکانیزمونه ممکن د
مدين ټولنې په ګډون یو شمېر وسیلې ولري .خو بیا
هم ،په بنسټیز ډول ،اصيل میکانیزمونه د عايل تفتیش
د بنسټونو او پارملاين نظاريت ادارو کار دی .لکه څنګه
چې پر دې ادارو پورته بحث شوی ،الندې پاراګراف
کېدای يش د یادونې په توګه کار وکړي:
د پلټنې عايل اداره (  )SAIیو کلیدي میکانیزم
تشکیلوي چې له مخې یې ميل اداره  -د مالیه
ورکونکو په استازیتوب  -دا څېړي چې حکومت څنګه
د پارملان لخوا تخصیص شوې پیسې مرصفوي ،پدې
توګه حکومت دې ادارې ته محاسبه ورکوونکی دی.
د بهرنۍ پلټنې لپاره د ترتیباتو تنظیم او فعالیت د
اجرایوي قوې د صالحیت څخه بهر دی .خو بیا هم،
د دې اغیزمنتوب او تاثیر د حکومت او د هغه د
بېالبېلو بنسټونو رسه پر همکارۍ والړ دي.
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دا خورا حیايت ده  -د بېلګې په توګه ،چې د دفاع
وزارت په ګډون بېالبېل وزارتونه  SAIته د لګښتونو،
عوایدو ،او نورو مايل او اقتصادي پرېکړو په اړه
هراړخیز ،دقیق او پر وخت معلومات چمتو کړي ،او
دا چې دوی په رسمي ،عام او مناسب زماين چوکاټ
کې د مرکزي تفتیش ادارې لخوا خپاره شوي نظرونو او
راپورونو ته ځواب ووایی .په بدل کې یې SAI ،باید
په خپلواک ،حساب ورکوونکي او شفاف ډول فعالیت
وکړي SAI .هم د دې ډاډ په تر السه کولو کې یو
مهم رول لوبوي چې داخيل مؤثر مايل کنټرول په ټولو
عامه ادارو کې د مايل مدیریت او کنټرول او فعالیت
تفتیش دواړو کې د الزمي برخې په توګه فعالیت
وکړي .د  SAIوړاندیزونو مؤثره تعقیب حیايت دی او
معموالً د پارملان د نظارت یوه برخه ده.
د پلټنې عايل اداره باید د وسله وال پوځ او نورو
مادونو دفاعي ادارو رسه په ګډه د دفاع وزارت
حسابونه وڅېړي .دا ډول پلټنې باید نه یوازې د
فنډونو د مرصفولو پر مرشوعیت باندې مترکز وکړي،
بلکې پر دې باندې هم مترکز وکړي چې آیا د پیسو په
بدل کې تر السه شوی ارزښت او ورکړل شوي اهدافو
ته رسیديل ،او که نه .د  SAIلخوا د پیسو په بدل کې
د السته راغيل ارزښت پلټنې باید په دفاعي سکتور کې
پر مايل وړتیا او مؤثریت باندې مترکز کې مرسته وکړي.
د پلټنې پایلې باید پر وخت پارملان ته وړاندې يش .د
پېژندل شويو نیمګړتیاوو په نښه کولو له غورو الرو
څخه یوه دا ده چې ډاډ ترالسه يش چې پارملانونه په
مستقیم ډول د  SAIد وړاندیزونو په تعقیب کې بوخت
وي .د پارملان دفاعي کمېټه او/یا د عامه محاسبې کمېټه
باید په بحث کې بوختې وي او د دفاع وزارت چارواکي
دا مسئولیت پر غاړه ولري چې څنګه دوی اختصاص
شوي فنډونه وکاروي .رسبېره پردې ،د تفتیش د راپورونو
په اړه پارملاين اورېدنې باید د خلکو پر مخ خالصې وي
او د رسنیو لخوا خپرې يش تر څو د ټولنې پراخو پرګنو
ته ورسېږي .د دفاعي کمیټې د غړو سوانح باید وڅېړلې
يش ترڅو د ميل امنیت او نظامي استخباراتو پورې
اړوندو محرمو معلوماتو ته د الرسيس وړ وي ،کله چې

دا ډول معلومات د عامو خلکو لپاره مناسب نه وي.
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تر هغه ځایه چې د امنیتي سکتور سازمانونه د دولت
د بودیجې د پام وړ برخه لګوي ،دا اړینه ده چې
پارملان د دولت د محدودو رسچینو کارول وڅاري .دا
د پارملان لپاره خورا مهمه ده چې د امنیتي مسئلو او
امنیتي سکتور په اړه د حکومت د ارادې او پریکړو
په اړه هراړخیز  ،دقیق او پر وخت معلومات تر السه
کړي .پارملان به د اسايس قانون مطابق یو مناسب
موقف ونلري ،که چېرې حکومت خپلې وروستۍ
پرېکړې ته له رسېدو وروسته ورته لنډیز ورکړي .په
پارملاين ډیموکراسیو کې ،پارملان نباید د “د تر رسه
شوي حقیقت” رسه مخامخ يش  -هغه باید د حکومتي
پرېکړو تر تصویب او یا ردولو ډېر څه نور وکړي .د
پلټنې عايل ادارې کوالی يش پارملان ته د معلوماتو او
تخصص د یوې مهمې رسچینې په توګه خدمت وکړي،
له همدې امله مشوره ورکوي چې حکومت څرنګه
باید حساب ورکوونکی وي .په دفاعي سکتور کې ،لکه
د نورو عامه سکتورونو په څېر ،دا چې د بودیجې
فنډونه څنګه مرصفېېږي ،تل به یو مهم شاخص وي.

د دفاعي سکتور او په ټوله کې د حکومت په اړه
د پارملان نظاريت نقش رسه ،کېدای يش د پلټنې ميل
عايل ادارې له خوا ډېره مرسته ويش .د دې بر خالف
په مساوي توګه مهمه ده  SAI-د پارملان بشپړ مالتړ
ته اړتیا لري SAI .کېدای يش د پلټنې په مسئلو کې د
خپل اصيل مهارت په مټ له پارملان رسه مرسته وکړي،
پداسې حال کې چې پارملان ممکن د  SAIرسه مرسته
وکړي تر څو ډاډ ترالسه کړي چې د دوی موندنې او
وړاندیزونه په بشپړ ډول یاد شوي او تعقیب شوي .په
ګډه ،پارملان او د پلټنې عايل اداره کېدای يش د عامه
فنډونو د کارولو په اړه د حکومت حساب ورکوونې
ته په اړ ایستلو کې یو ځانګړی او غښتلی یووالی
تشکیل کړي.

 14د نړیوال شفافیت ( ،)2011په دفاع او امنیت کې د بشپړتیا لوړول او د فساد
رسه مبارزه  ،د نړیوال شفافیت ،انګلستان.
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	.4ځانګړي نظرونه چې په درجه بندي
شوې بودیجې پورې اړه لري
په ټولو دیموکراتیکو هېوادونو کې  -هغه چې د
لېږد په پروسه کې دي ،همدارنګه په ډېرو بالغو
ډیموکراسیو کې  -د بودیجې د شفافیت او د ميل
امنیت د ځانګړي ماهیت ترمینځ توازن رامینځته
کول ډېر کله یوه ستونځمنه سیمه وي .په ټوله نړۍ
کې د ډېریو دولتي چارواکو لخوا متایل شتون لري
چې په ميل امنیت پورې اړوند د پام وړ معلومات
درجه بندي يش ،د دفاعي لګښتونو اړوندو هغو په
ګډون .په ځانګړي توګه په هغو رشایطو کې چې د
ناڅرګندتیا او نوي یا راڅرګندېدونکو امنیتي ننګونو،
احتاميل خطرونو او ګواښونو لخوا مشخص کېږي،
داسې یو ډول متایل شته چې دا ډول معلومات دې د
خلکو له سرتګو لیرې وساتل يش .د دې لپاره دلیلونه
یقینا توجیه کېدای يش ،خو که په اتومات ډول او ډېر
ځله وکارول يش ،د شفافیت نشتوالی کېدای يش د
ټولنې ډیموکراتیک فعالیت زیامنن کړي.
یوه کلیدي ننګونه کله چې د درجه بندي شوې
(محرمې) بودیجې رسه رسو او کار ولرو دا ده چې
ډاډ ترالسه يش چې محرمیت یوازې په هغه ځای
کې وکارول يش ،چېرې چې اړتیا ورته وي .د دفاعي
لګښتونو په محرم ساتلو کې کلیدي اړتیا دا ده چې
دا ممکن په قناعت رسه توجیه يش  -د مثال په توګه،

دا چې ړنتیا کېدای يش یو مهم سرتاتیژیک هدف
له ګواښ رسه مخامخ کړي ،د بېلګې په توګه بهرنی
ګواښ ،په مقابل کې د دولت د ځمکنۍ بشپړتیا
ساتنه د کايف دفاعي سیسټم رامینځته کول ،او داسې
نور .دلته باید داخيل کړنالرې شتون ولري چې دقیق
مېکانیزمونه وټاکي چې له مخې یې لګښتونه درجه
15
بندي کېدای يش.
د دوی د محرم ماهیت رسه رسه ،محرمه بودیجه نباید
له ټولو دقیقو څېړنو څخه خارجه کړای يش ،او په
کلکه نه د پارملاين نظارت څخه .کله چې د حکومت
د بودیجې وړاندیز پارملان ته وسپارل يش ،یوه الره
کېدای يش پیدا يش ،چې له مخه یې د بودیجې د
معمويل وړاندیزونو او د درجه بندي شویو بودیجو
د وړاندیزونو ترمینځ توپیر د دوی د ځانګړي ماهیت
له امله معلوم کړای يش .د مثال په توګه ،محرم شوي
توکي په مجموعي ارقامو کې وړاندې کېدای يش،
پداسې حال کې چې غیر طبقه بندي شوي توکي
د پام وړ ډېرې توضیح کې وړاندې کېدای يش .د
درجه بندي شویو بودیجو له تصویب رسه د معاملو
څرنګوالی ډېر ځله ذکر شوی ،چې یوه بېلګه یې د
سویيل کوریا قضیه ده ،لکه څنګه چې په الندیني
بکس کې وړاندې شوي:

 15د شفافیت نړیوال انګلستان (“ ،)2011د ميل دفاع بودیجې شفافیت -یوه
لومړنۍ بیاکتنه” ،د نړیوال شفافیت انګلستان ،دفاع او امنیت برنامه.
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د سویيل کوریا حکومت خپله دفاعي بودیجه د
بېالبېلو رازساتلو درجو له مخې پر درېیو کټګوریو
وېيش .د  Aبودیجې کټګورۍ په ميل برخه کې په
مجموعي ډول د بحث لپاره وړاندې کېږي .د B
کټګورۍ توکي د ميل دفاع ميل شورا کمېټې غړو ته
په جال او توضیحي بڼه وړاندې کېږي د  Cکټګورۍ
توکي ال نور هم جال شوي او د ميل دفاع کمېټې ته
وړاندې کېږي .مخکې ،د مقننه قوې غړو ته د مناظرې
لپاره یوازې په رسجمع ډول اعداد د بحث لپاره ورکول
کېدل .مرجع.

د دفاع وزارت په مايل محاسباتو کې محرم شوي
اقالم باید د پلټنې عايل ادارې لخوا وڅېړل يش ،کوم
چې کوالی يش د پلټنې یو محرم راپور خپور کړي.
دا ډول راپور باید پارملان ته هم وسپارل يش ،ترڅو د
دیموکراتیکو حساب ورکولو کلیدي میکانیزم وساتل
يش ،چې د عامه فنډونو د کارولو لپاره اجرایوي
مسؤلیت لري.

رسچینه :چول چوی ،جونګ
(‘ ،)1998شپږم فصل :سویيل کوریا’ په پال سینګ،
رویندر ،ایډ کې .د وسلو تدارکاتو پریکړه کول لومړی
برخه :چین ،هند ،ارساییل ،جاپان ،سویيل کوریا او تایلینډ،
_http://books.sipri.org/product_info?c
product_id=156#contents TI UK (2011),

“د ميل دفاعي بودیجې شفافیت  -یوه لومړنۍ
بیاکتنه” ،د نړیوال شفافیت انګلستان ،دفاع او امنیت
برنامه.
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د ښه حکومتولۍ د لړۍ الرښودونه

ښې حکومتولۍ
ته الرښودنې
مسلکي توب او صداقت او
رښتینويل په عامه خدمتونو
کې
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شمېره 1

ښې حکومتولۍ
ته الرښودنې
په عامه سکتور کې
د ګټو د تضاد رسه
چال چلند کول

شمېره 2

ښې حکومتولۍ
ته الرښودنې
د فساد ضد تګالرې
او اېجنسۍ

شمېره 3

ښې حکومتولۍ
ته الرښودنې
معلوماتو ته الرسسی او عامه
شفافیت ته محدودیتونه

شمېره 4

ښې حکومتولۍ
ته الرښودنې

شمېره 5

په دفاعي سکتور کې د امالکو د فساد
او تقلب/درغلۍ د احتاميل ګواښونو
مدیریت کول

ښې حکومتولۍ
ته الرښودنې

شمېره 6

په دفاعي سکتور کې د په ښکاره ویلو
او محرمیت تر مینځ د انډول برابرول:
له نړیوالې ښې عميل کړنې څخه زده کړې
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ښه حکومتولۍ ته الرښودنې د کوچنیو کتابګیو یوه ټولګه ده چې هر یو یې
په خاصه توګه په دفاعي سکتور کې د ښه حکومتولۍ د موضوګانو د اهمیت
په اړه بحث کوي .دا الرښودنې کېدای يش چې د هغو کسانو لخوا ولوستلې
يش چې یا په یوې موضوع کې لېوالتیا لري او یا خو هم په یو زیات شمېر
موضوع ګانو کې چې په دفاعي سکتور کې د ښې حکومتولۍ په اړه دي ،یوه
لېوالتیا ولري – او یا په عامه سکتور کې په عمومي توګه – او دوی همدارنګه
کېدای يش د تعلیمي موخو لپاره وکارول يش.

د دې سند د یوې یا ټولو برخو تکثیر جواز لري په دې رشط چې ویاړ یې د
ناروې ،اوسلو ،په دفاعي سکتور کې د صداقت او رښتینولۍ مرکز ته منسوب
کړای يش ،او په دې رشط چې هر ډول تکثیر ،د یوې برخې او یا د ټولو برخو،
و نه پلورل يش او نه هم له یو داسې سند رسه یوځای يش چې هغه د خرڅالو
لپاره وي.

ژباړونکی :د صداقت او رښتینولۍ مرکز په دفاعي سکتور کې
ډیزاینwww.melkeveien.no :
چاپ :د ناروې حکومت امنیتي او خدماتي سازمان
د  2018کال د می میاشت
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پښتو ژبې ته د اصيل انګرېزي منت
ژباړه د ناټو په مټ تررسه شوې

