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د سرې نٌاشتې په ټوليه کې څارىه او حساب ورکوىه

د سرې نٌاشتې د ټوليې د پروګرانوىو د څارىې لپاره د څارىې او ارزوىې د ًو اغٌزىاک سٌستم شتون ته
اړتٌا لٌدل کٌږي چې د نياستې څارىې څخه ډاډ تر السه شې.

اوسههال د سرې نٌاشتې ټوليه د هٌواد په کچه ًو شهٌر نهم پروګرانوىه چې د افغاىستان د دولت او
ىړًوالې ټوليې لخوا تهوًلٌږي پر نخ ةٌاًى .نګر ټوليې د څارىې او ارزوىې ًو اغٌزىاک سٌستم ىه دى پلى
کړى چې دا څرګيده کړي چې ىونوړي پروګرانوىه خپلو ټاکلو نوخو ته رسٌدلي او خلکو ته د خدنت جوګه
ګرځٌدلي .د اىدازه کولو د سٌستهاتٌکو پروګرانوىو ىه شتون چې د ىونوړًو پروژو کړىې او پاًلې
وڅاري  ،کوالى شي د پروژې پواسطه د ترسره شوًو اغٌزىاکو کړىو پلي کول کهزوري او د پروګرانوىو
څخه تهه کهه کړي .

 ۸.۷سپارښتيه  :د افغاىستان د سرې نٌاشتې ټوليه ةاًد د ټولو پروژو لپاره د څارىې او ارزوىې ًو وړ
سٌستم رانيځته او پلى کړي چې ډاډ تر السه کړي چې پروژې هغو خلکو ته د خدنت جوګه ګرځي د چا
لپاره چې په پام کې ىٌول شوې دي .

ةيچهارک :د څارىې او ارزوىې سٌستم ةاًد په شپږو نٌاشتو کې ةشپړ شي .

د تهې وړ پاًلې :د پروژو څخه اغٌزىاکه څارىه او د اغٌز ډېروالى .

د سرې نٌاشتې ټوليه ةاًد ًو نالي او حساةي الرښود جوړ کړي چې په ىونوړې ټوليه کې حساب ورکوىه او
روڼتٌا وده وکړي .

اوسههال د سرې نٌاشتې ټوليه ًو هراړخٌزنالي او حساةي الرښود ىه لري  .دې ته په پام چې د سرې
نٌاشتې ټوليه خپل ټول عاًداة د کورىٌو او ةهرىٌو عانه سرچٌيو څخه په الس راوړي  .د ډاډ او روڼتٌا په
نوخه د ًو الرښود شتون اړًو دى .

 ۸.۷سپارښتيه :د سرې نٌاشتي ټوليې د حکونت دارۍ ةورد ةاًد د نالي او حساةي چارو الرښود رانيځته
او په خپله وًتپاڼه کې ًې خپور کړي  .ىونوړې پالٌسي ةاًد نالي پروسٌجروىه  ،د راکړې ورکړې ثتت  ،د
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اىتقالٌدوىکو او ىه اىقالٌدوىکو پاىګو صيف ةيدي  ،د کيترول نٌکاىٌزم  ،نالي کود او نيظم نالي
سٌستم په ځان کې وىغاړي .

ةيچهارک :نالي او حساةي الرښود ةاًد په درًو نٌاشتو کې تصوًب شي .

د تهې وړ پاًلې :د روڼتٌا وده  ،د نالي سٌستم او داخلي کيترول ةهترًدل  ،د ټولو نعانالتو ثتت .

د پلټيې لوًه اداره ةاًد د عانه پاىګې څخه د څارىې په نوخه د سرې نٌاشتې ټوليه د پلټيې په پالن کې
وىٌسي .

د پلټيې د لوًې ادارې نوخې  ،له قواىٌيو سره د هغو ادارو د نالي او حساةي چارو تطتٌقول دي چې له
عانه پاىګې ګټه اخلي  .د سرې نٌاشتې ټوليه د خپلو عاًداتو ًوه اىدازه د راټول شوًو نالٌاتو ،د حج له
نرستو او د پستي کارتوىو د خرڅالو څخه په الس راوړي .ىونوړې ټوليه د پلټيې د لوًې ادارې له خوا ىه
هٌڅکله پلټل شوې ىه ده .

ًٌ ۸.سپارښتيه :د پلټيې لوًه اداره ةاًد په ىونوړې ټوليه کې د نالي چارو تصفٌه ( چاڼ ) پٌل او د پلټيې په
نوىدىو ،پاًلو او سپارښتيو ةاىدې د اداري فساد پر وړاىدې د څارىې او ارزوىې خپلواکه ګډه کهٌټه پوهه
او د نوىدىو ليډًز ةاًد خپور شي .

ةيچهارک :په څلورو نٌاشتو کې ةاًد پلټيه ترسره او د اداري فساد پر وړاىدې د څارىې او ارزوىې خپلواکه
ګډه کهٌټه ًې په پرنختګوىو وپوهول شي .

د تهې وړ پاًلې :د عانه پاىګې څخه د لګښت په چارو کې د روڼتٌا ډېرېدل .

