
اوومه س�
باندنۍ کره کتنه او تفتيش

External scrutiny and audit

شپږمه س�
محاسبه او راپور ورکونه

 Accounting and reporting

پنځمه ستند بودجې
وړاندوينه او  د بودجې د اجرا کنټرول

 Predictability and control
in budget execution

څلورمه ستند پالیسۍ په بنیاد  مايل سرتاتېژي 
جوړونه او بودیجه

 policy-based �scal strategy
and budgeting

در�ه س�
د شتمنيو او قرضونو مديريت

Management of assets and liabilities

دوهمه س�
د عامه �ويل روڼتيا

Transparency of public �nances

اوله س�
د بودجې باوريتوب

 Budget reliability 
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پيفا د عامه مايل مديريت د ارزونې لپاره يوه ښه وسيله ده. د 
پيفا ارزونه د عامه مايل مديريت د اجراآتو يو هر اړخيزه، باورې 

او د شواهدو پر بنسټ والړ تحليل وړاندي کوي. 
د پيفا ميتود د وخت په ترييدو رسه په پرله پسې ارزونو کې 

تطبيق کېدالی يش ترڅو بدلونونه په ګوته کړي.
د پيفا کاري چوکاټ د لومړي ځل لپاره په ۲۰۰۵ ميالدي کال 

کې خپور شو خو په ۲۰۱۶ کې يې جامع او تازه بڼه خپره 
شوه.  

د پايښت لرونکي پرمختيا موخو ته رسيدل اسانه کوي

پیفا د نړيوالو طرزالعملونو (کړنالرو) رسه نوي او تازه معيارونه يو ځای 
کوي. پیفا د عامه مايل مديریت د اجراآتو د ارزوين او د پايښت لرونکي 

پرمختيا لپاره د عامه مايل مديريت د اهميت په هکله زيات معومات 
برابروي.   

پر منځ مهاله پالن او بودجه جوړوين مترکز زياتوي

پیفا د باورې او موثره منځ مهاله مايل پاليسۍ جوړولو لپاره پر مهمو او 
بنسټيزو واحدونو ټينګار کوي. پیفا د مايل وړاندوينو، منځ مهاله مايل 
سرتاتېژۍ، په مرصيف بودجه جوړونه کې د مايل سرتاتېژۍ کړنالره او 

همدارنګه د بودجې د تخصيص رسه د سرتاتېژيک پالن تطابق 
څيړي.  

په کړنالرو او اصطالحاتو کې ثبات زياتوي

پیفا د يو شاخص په سيټ کې د اجراآتو د اندازې او اهميت معلومولو 
لپاره د يو باوري کړنالري څخه استفاده کړي ده، دا کار د يو رڼې او 

شفايف درجه بندۍ سبب کېږي.  همدارنګه چريي چي د تطبيق وړ 
وي د پیفا ځانګړي تعريفونه په هغه اصطالحاتو تبدیلوي کوم چي د 

IMF د مايل احصايې په الرښود کې کارول شوي دي. 

د درجه بندۍ يو ډير ساده او سوچه سيسټم پلی کوي

د ”D“ درجه  ټولو هغو اجراآتو ته ورکول کيږي کوم چي د اجراآتو د 
اسايس اندازې څخه کښته وي او د  لوړي درجې د ورکولو لپاره په 

 NR (NOT” کايف اندازه معلومات وجود ونلري. همدارنګه د
RATED)“  پر ځای د ”D“ درجه کارېږي کوم چي مخکي د يو 

شاخص په هکله د غري کايف معلوماتو لپاره کاريده. 

د راپور ورکوين يوه ډېره اسانه بڼه رامنځ ته کوي

د پیفا په راپورونو کې د مهمو پايلو او السته راوړنو په هکله خلص 
معلومات راغونډ شوي دي. د پیفا د راپورونو نوی شکل د عمليايت 

محيط، د اجراآتو د ځانګړتياوو او د عامه مايل مديريت د پايلو يو ډير 
منطقي او روښانه بڼه وړاندي کوي. کاروونکي کوالی يش چي د پیفا 

په راپورونو کې د اړتيا وړ مالومات په اساين رسه ترالسه کړي. 

پر روڼتيا او څرګندوايل زيات ټينګار کوي

پیفا مايل معلوماتو ته د عامه الس ريس مالتړ کوي. نوموړي مايل 
معلومات د  بودجوي اسنادو او شواهدو، مايل راپورونو، مايل تګالرو او 

مايل خطرونو څخه عبارت دي.  

د باندنۍ پرمختيا د ارزونې تاثري د سيسټم د اجراآتو د 
شاخصونو رسه يو ځای کوي

 
د عامه مايل مديريت پر پايلو باندې د متويلوونکو د اجراآتو تاثري د نوو 

شاخصونو او يو متمرکزه راپور په وسيله ازمايل کيږي.

د شتمنيو او پورونو د مديريت د ارزيابۍ لپاره اوومه 
سنت وړاندي کوي

نوې اضافه شوي سنت د ښه پالن جوړوين، د عامه پانګوين پر 
مديريت او د شتمنيو او پورونو پر اهميت باندين مترکز کوي. 

د عامه مايل مديريت اضافه برخي تر پوښښ الندي 
راويل

 پیفا د عامه پانګوين او شتمنيو د مديريت، مايل وړاندويني او د مايل 
سرتاتېژی د ارزوين لپاره څلور نوي شاخصونه راپيژين. همدارنګه پیفا 

د خدماتو وړاندي کولو لپاره د اجراآتو معلومات څيړي، د عوايدو د 
مديريت ارزونه پراخوي او داخيل کنټرول ته اهميت ورکوي. 

د دولت د عوايدو تحليل پياوړی کوي
پیفا خپل پوښښ پراخوي ترڅو دواړه ماليه لرونکي او غري ماليه 

لرونکي عوايد په کښې شامل يش. پیفا د ارزوين کچه زياتوي ترڅو د 
عوايدو په تشکيل کې بدلون او همدارنګه د عوايدو د وړاندويني 

باوريتوب په نظر کې و نيول يش. 

58

9

10

6

7



د عامه مايل مدیریت سمون، د یو با ثباته پراختیا څخه مالتړ

عامه لګښتونه او مايل 
حساب ورکونه

پیفا 2016
۱۰هغه موارد چې بايد پرې وپوهيږئ

د افغانستان اسالمي جمهوریت
د مالیې وزارت

د اجراآتو د سمون او عامه مايل ریفورم ریاست



PEFA Partners

pefa.org 
services@pefa.org  

PEFA Secretariat
1818 H Street NW
Washington DC 20433, USA

د  پیفا مشرتابه
 

پــه ۲۰۰۱ م کال کــې د عامــه مصارفــو او مــايل حســاب ورکــوين (پیفــا) پروګــرام د اوو نړيوالــو پرمختيــا يــې رشيکانــو لــه خــوا پيــل شــو؛ د  پیفــا 
همکاران د اروپايي کميسون، د پيسو نړيوال صندوق، نړيوال بانک، د فرانسې، ناروې، سويس او انګلستان له دولتونو څخه عبارت دي. 

د پیفــا رشيــکان  پــه ګــډه د همــدې پروګــرام موخــي، وســعت، د پیفــا محتويــات او د هغــوی د کاروين معيارونــه ټاکــي، ددې معيارونــو د تطبيــق 
لپــاره اداري مرســته کــوي او همدرانګــه ددې پروګــرام د فعاليتونــو لپــاره اړينــي رسچينــې برابــروي. د پیفــا پروګــرام د يــو تشــکيل لــه خــوا اداره او 

پلی کيږي، دا تشکيل د پیفا د رهربي کميټې او د پیفا د داراالنشا څخه جوړ شوی دی. 


