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السليک  /تاپه

 .1موخه او د پلي کٻدو ساحه
وړې پيسې ھغو پيسو ته وايي ،چې د وړو لګښتونو لپاره کارول کيږي .يادې پيسې د بوديجې له لومړنيو واحدونو څخه د
ناڅاپي لګښتونو لپاره کارول کيږي .ددغو پيسو مقصد په اداري چارو کښې د اغٻزمنتيا او د خزانو او د مستوفيت د رياست
له خوا د کوچنيو بانکي چٻکونو د محدودولو لپاره ترې ګټه اخستل کٻږي استفاده کٻږي.
وړی پيسې کوالی شو چې د خزانو عمومي رياست ته د يوه وړانديزدرخواست پر بنسټ له  ۵٠،٠٠٠څخه زياتې کړو .د
وړو پيسو د زياتوالي لپاره وړانديز بايد د خزاندار له خوا د خزانو عمومي رياست ته ولٻږدول شي .د خزانو عمومي رياست
کوالی شي ،چې نوموړی وړانديز قبول او يا رد کړي .د وړو پيسو قانوني حد د دوامداره وړو خريداريو او د نوموړو پيسو
د تصفيې پورې اړه لري .د اداري چارو د ال زياتې اغٻزمنتيا لپاره د وړو پيسو حد بايد په کافي کچه لوړ وي ،چې په مياشت
کې يو ځل ترسره شي.
د وړو پيسو له الرې خريداری بايد د قانون سره په مطابقت کې سرته ورسيږي ،د يوی واحدې سرچٻنې څخه تدارکات د
) (٢٢کود پر بنسټ له سفريې پرته د اجرا وړ دي.
وړی پيسې د خزانو د عمومي رياست له خوا د ادارو د اړتياوو سره سم ټاکل کيږي.
ھرکله چې د وړو پيسو ساتنه د يوه تخصيص نه ،د ډٻرو لپاره وي؛ په داسې حال کې د ھر تخصيص لپاره په ځانګړي ډول
وړې پيسې بايد په نظر کې ونٻول شي.

په دې کړنالره کې الندني ټکي نغښتي دي:
د وړو پيسو جوړول
الف(
په وړو پيسو د معامالتو ثبتونه
ب(
د وړو پيسو ورکړه او محاسبه
ت(
د وړو پيسو بٻرته ورکړه
د(
د وړو پيسو درلودل او څارنه
ج(

2

 .2مخففات او د عبارتونو پيژندنه
M2
M3
M7
M10
M12
M16
M75
M76

د خريداری آمر )په وړو پيسو(
د خريداری آمر
د رسٻدو راپور
د پيشکی پيسو فورمه
د پيشکی پيسو شتون
د پيسو د ورکړې آمر
د وړو پيسو دجوړونې فورمه
د وړو پيسو د راپور ورکونې فورمه

DG
CEO
IEC
SOP
AFN
PCF
PM
GRN
GoIRA
PFEML
CoA

عمومي مشر
اجرايوي مشر
د ټاکنو خپلواک وړيسيون
د عملياتي ډول معياري الرښود
د ملي پيسو واحد
وړی پيسې
د خدمتونو مدير /تدارکات
د رسٻدو راپور
د افغانستان اسالمي جمھوريت
د مالي چارو قانون او عامه لګښتونه
د حسابونو کود

 .3دندې ,مسوليتونه او حسابي ورکونه
دندې

منظور ونکی

وړانديز او د اسنادو ترتيب کول

د تدارکارتو مدير
/خدمات

د خريداری آمر

صالحيت لرونکی

د پيسو ورکړه او راپور ورکول

مسول/مسولين
د تدارکاتو د څانګې مدير

د نقديمحاسبې مدير نقدي معتمد
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 .4عملياتی کړنالره
د وړو پيسو جوړونه:
الف(
عمومي کتنه
وړې پيسې د معياري کړنالرو پر بنسټ چمتو کٻږي او په محاسبه او ساتنه کې په ډٻر کم توپير سره تصفيه کيږي .د وړو
پيسو د جوړونې سيستم د منلو څخه وروسته د نقدي معتمد په نوم يو بانکي چيک صادرٻږي ،چې نوموړی معتمد به له
دې پيسو وروسته د محاسبې ،ساتنې اواداره کولو مسوليت په غاړه لري.
وړې پيسې د خزانو رياست د عمومي مشر له خوا منظورکيږي .د وړو پيسو د سيستم د جوړونې لپاره لومړی بايد يو
بوديجوي واحد م  ٧۵څخه د کار اخستنې لپاره يو رسمی د وړو پيسو غوښتنليک جوړ کړئ ،چې الندني مالومات پکې
شامل وي.
•د غوښتل شويو پيسو اندازه
•د وړو پيسو د ساتنې موخه )د وړو پيسو د اړتيا په اړه استدالل(
•د پيسو د ساتنې فزيکي ځای.
•د پيسو د ساتنې پالن )صندق ،سيف او داسې نور(
•د خزاندار نوم
•د وړو پيسو د ساتونکي نوم
د چې بودجې واحدونه کوالی شي ،چې د بٻال بٻلو جغرافيايي موقعيتونو پر بنسټ د وړو پيسو لپاره د يوه څخه زيات
حسابونه ولري .د وړو پيسو لپاره د څو حسابونو د ساتنې اړتيا او د ھغې موقعيتونه بايد د وړو پيسو د سيستم د جوړونې
په ھر غوښتنليک کې واضح کړالی شي.
د وړو پيسو دجوړونې بھير
دا برخه د وړو پيسو دجوړونې په اړه پوره او واضح الرښود برابروي ١ .شکل :د وړو پيسو د برابرولو بھير په شکل کې
په ګرافيکي ډول ښودل کيږي.
ب(

په وړو پيسود معاملوثبتونه

عمومي کتنه
د وړو پيسو دفتر ھغه دفتر ته ويل کيږي ،چې په وړو پيسو شوې معاملې پکې د ډييټ او کريډيټ په شکل ثبت کيږي.
بودجوي واحدونه ،چې د وړو پيسو جوړونکی دی بايد )م (٧۶دفتر د وړو پيسو د نقدي دفترپه توګه وکاروي ،او يا ھم
نوموړي مالومات په )ايکسل ،پي ډي ايف( تبديل کړي ،چې بايد د يو ډول مالوماتو لرونکی وي.
نوټ  :په ھر بودجوی واحد کښي بايد د وړو پيسو د ثبت کولو لپاره د نورو حسابونو څخه بيل يو ځانګړی د نقدو پيسو
دفتر شتون ولری .دوه يا څو د وړو پيسو حسابونه نشو کوالی چې د نقدي پيسو په يوه دفتر کښي ثبت کړو حتی که چٻری
د يوه بودجوی واحد او يوه مسول پوړی اړوند ھم وی.
په نقدي دفتر کښي د معاملو د ثبت کولو بيلګه
په نقدي دفتر کښي ساده معاملی لکه د پيسو ورکړه او ايستنه ثبت کٻږي .که چٻرته پيسې په وړو پيسو کښي واچول شي )د
مثال په توګه که چٻری کوم کار کوونکی د وړو خريداريو لپاره پيسې اباسی نو په داسې حال کښي بايد د نقدو پيسو حساب
ډيبيټ او ايستل شوی پيسې کريډيټ شي.
په وړو پيسو د معاملو بھير
دغه برخه په وړو پيسو باندی د معاملو پړاوونه تشريح کوی ٢ ،شکل :په وړو پيسو د معاملو بھير په ګرافيکی شکل کښي
ال ښه تشريح کٻږي.
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ت(

د وړو پيسو محاسبه او ورکړه )تاديات(

عموميات
لومړنيۍ سند چې د وړو پيسو د ورکړې په اداره کې کارول کيږي د م -٢د نقدي خريدارۍ د امر په نامه يادٻږي ،نوموړی
فورم د م ٣-فورم په شان د وړو پيسو د ثبتو لپاره کارول کيږي .د نقديخريدارۍ امر د وړو پيسو د ورکړې د ادارې لپاره
کارول کيږي .د م ٢-فورم د وړو پيسو د ورکړې د منظوری څخه عبارت دی .په وړه کچه خريداري ،د خريدارۍ يو ساده
بھير دی ،چې د د تدارکاتو درخواست او يا ھم د نرخ پرتليز جدول ته اړتيا نه لري.
په وړو پيسو د خريدارۍ لپاره د ادارې يا دفتر پروګرام م ٢-نقديخريدارۍ امر ترتيب کړی او د صالحيت لرونکې شرچٻنې د
منظورۍ څخه وروسته يی خزاندار ته د پيسو د السته راوړنی لپاره وسپاری.خزاندار م ٢-فورم د پيسو د شتون څخه د
ډاډ د حاصلولو لپاره په نقدي دفتريعنی م ٧۶-کې څٻړي  .فکر وکړي چې کافي پيسې شته او خزاندار يادې پيسې اړوندې
ادارې ته ورکړي او د پيسو اخيستنه يی په م  ٧۶-نقدي دفترکې ثبت کړي .اړونده اداره خريداري سر ته رسوي او پاتې
پيسې د خريدارۍ بل خزاندار ته سپاري ،چې وروسته له دې خزاندار م  ٢-فورم ډکوي او وروستی ثبت يی په م –  ٧۶نقدي
دفتر کې ساتي.
م ٢-فورم په عام ډول د وړو پيسو لپاره کارول کيږي .بودجوي واحدونه کوالی شي ،چې په وړو پيسو شوې معاملې د منل
شويو اسنادو له مخې په م –  ٧۶دفتر کې ثبت کړي.
په وړو پيسو د معاملو بھير
دا برخه په وړو پيسو د معامله کولو پړاونه سپړي ٣ .شکل :په وړو پيسو د معاملو بھير په ګرافيکي شکل کې په الښه ډول
کٻږيسپړي.
د وړو پيسو بيا ورکړه او محسوبي
ج(
عمومي کتنه
کله چې  ٨٠٪وړې پيسې مصرف شي ،نو کوالی شو چې يادې پيسې بٻرته د يوه وړانديز په کولو سره خپل حد ته
ورسوو.په دې بھير کې د م ١٢-په ترتيب کولو سره محسوبي بھير يا د محسوبي اصلي فورم د اصلي رسيداتو له مخې او
محسوب شويو وړو پيسو د ورکړې بھير د م  ١٠فورم يعنې د پيشکۍ پيسو د غوښتلو فورم شامل دی.
د وړو پيسو بھير او بيا ورکړه
 ۴شکل  :د وړو پيسو بھير او بيا ورکړه پکې ښودل شوې ده.
د(

د وړو پيسو موجودی او څارنه

اوونيزه موجودي
پيسې بايد د ھرې اونۍ په پای کې د معاملو د ثبت څخه وروسته په نقدي دفترکې وشمٻرل شي .د )م ٢-د خريدارۍ امر(
فورم جمع د کريډيټ کالم جمع نغدي پيسې يا د نقدي دفترميزان بايد تل او په ھر حالت کې د وړو پيسو د لومړنۍ الس ته
راوړل شوې اندازې سره مساويمساوۍ وي.
د وړو پيسو نامتوقع موجودي
بودجوی واحد اړوند مالي مسولين او داخلی تفتيش يا د کنټرول او پلټنی اداره تل په ناڅاپی ډول د نقدي معتمد په مخ کې د
اړوندو پيسو د شتوالي څخه ځان ډاډه کوي.
تفتيش يا د ماليې وزارت ھره ګړۍ کوالی شي ،چې د وړو پيسو د نقدي دفتريو نقل د خزانې څخه د بيا کتنی په موخه
وغواړي.
د وړو پيسو په پلې کٻدو کې د توپير د موندلو پرمحال بايد د حل لپاره يې په چټکه توګه پلټنه او څارنه سرته ورسيږی .او د
نوموړې ستونزې د حل څخه مخکی د دغو پيسو د حساب څخه ھيڅ مالي راکړه ورکړه شينشي ترسره کٻدالی .د ستونزې د
نه حل کٻدو يا د پيسو په موجودی او پلی کٻدو کې د توپير پرمحال د مالی بودجوی واحد اړوند مسولين او د کنټرول او
څارنې اداره د نوموړې موضوع د څارنې مسوليت په غاړه لري.
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د وړو پيسو د لګښتونو محدوديت
وړې پيسې په الندې حاالتو کې د ګټې اخستنې وړ ندي:






معاشونه ،امتيازونه ،اضافه کاري او د تصنيف د کود ډالۍ )(٢١
د معاش يا السي مزدورۍ په صورت کې د قراردادي د خدمتونو لپاره ) ٢٢کود( .د وړو پيسو څخه د قراردادي د
خدمتونو په بدل کې د پيسو د ورکړې د توپير ساده الره د قراردادي له پيسو نه د مالياتو د کسرڅخه عبارت ده.
اړونده کسانو يا دفترونو ته د قرض ورکړه
ھغه لګښتونه چې د وړو پيسو د موخو په چوکاټ کې نه راځي.
د وړې خريدارۍ د حد څخه زياته خريداري .په وړو پيسو د معاملو د ټاکل شوي حد څخه د وړو پيسو د مسول له
خوا د پيسو زياته ورکړه.

عوايد بايد د وړو پيسو د زياتوالي لپاره ونه کارول شي.
 .5اړونده اسناد
شکل :1د وړو پيسو د جوړونې بھير

د م 75-فورم ترتيب
کول

مسول کس

د م 75-فورم بيا کتنه
او بررسی

د حوالو مديريت

د وئو پيسو د
منظوری غوښتنليک

په م ٧۶-دفتر کې د
پيشکي ثبت

د وړو پيسو د جوړونې
لپاره پيشکی تٻر پړاوونه

د خزانو رياست

ددفترداري مديريت

خزاندار

د وړو پيسو د جوړونې بھير

د وړو پيسو دجوړونې
منظوري
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د وړو پيسو لپاره پيشکۍ
تٻر پړاوونه

تفصيلي پړاونه:
 ١پړاو:د م ٧۵ -د وړو پيسو د جوړونې يا نوی کولو د غوښتنليک د فورم  ١څخه تر  ۵او  ٧تر  ١١برخې ډکې کړي او په
دوه نقله يې يعنې يو اصل او يوه کاپي برابر کړئ .د خزانې په  ١٣برخه کې السليک وکړئ او نٻټه يې ذکر کړئ .د
تخصيص کود د دفتردارۍ له واحد او  ۶برخې يعنې دتخصيص د حسابي کود ) (٢څخه الس ته راوړئ.
غوښتنليک په واضحو مالوماتو ترتيب کړئ .د بيا کتنې او مرور لپاره غوښتنليک د م ٧۵-فورم سره د وړو پيسو مسول ته
ورولٻږدوئ.
مسئول  :خزاندار
 ٢پړاو :د م ٧۵-فورم يعنې د وړو پيسو د تاسيس يا نوی کولو غوښتنليک و ارزوئ او وروستنۍ مقدار ،د وړو پيسو د
ساتنې مقصد او د حفاظت لپاره يې پالن جوړ او په فورم کې درج کړئ ١٢ .برخه السليک او نٻټه يې وليکئ ـــ صالحيت
لرونکې سرچٻنه د وړو پيسو د منظورۍ ،تاسيس يا تعديل مسول دی .غوښتنليک السليک او وارزوئ ،او د م ٧۵-فورم يوه
کاپي د تادياتو واحد ته ولٻږدوئ.
مسئول  :د وړو پيسو مسئول کس
 ٣پړاو :د وړو پيسو د اجرا او پيشکی غوښتنی لپاره د  ١څخه تر  ١٢پورې د پيشکی او محسوبې پيسو پړاونه مکمل
کړئ .د وړو پيسو د منظورۍ او السته راوړنی لپاره م ،١۶-م ١٠-او م ٧۵-فورمونه د خزانو عمومي رياست ته واستوئ.
دا پړاو د پيشکی پيسو د ورکړې لپاره کافي پيسې ھم تثبيت کوي.
مسئول  :د حوالو مديريت
 ۴پړاو :م ٧۵-وګورئ ،منظور يې کړئ او يا ھم د داليلو په ويلو سره يې مسترد کړئ .اړونده وزارتخانه يا رياست خبر
کړئ.
مسئول  :د خزانو رياست
 ۵پړاو :د وړو پيسو د حساب د جوړولو او نورو چارو د تنظيم کولو لپاره د پنځم فصل  ٣شمٻری پړاونه مکمل کړئ ــ
عادي لګښتونه په کره ډول او د پيسو پيشکي ورکړه په قسمي يا مکمل )عادي لګښتونه -د معاش څخه پرته مالحظه کړئ(
،چې په دې مواردو کې د م ١۶-يعنې د وړو پيسو د ساتلو لپاره اړين فزيکي وسايلو لکه صيفونه ،کلۍ او داسې نورو د
السته راوړلو لپاره د پيسو د ورکړې امر شامل دی .وروسته له دې م ١۶-او م ١٠-ترتيب کړئ او د م ٧۵-فورم د کاپي
سره يې د خزانو عمومي رياست ته د پيشکی پيسو د السته راوړلو لپاره واستوئ.
مسئول :د حوالو مدير
 ۶پړاو :د م ١۶له طريقه د وړو پيسو د السته راوړنې او سرته رسونې څخه وروسته بايد نوموړې پيسې په م ٧۶-د وړو
پيسو په نقدي دفترکې ثبت کړئ.
مسئول :نقدي معتمد،خزاندار
اضافي ياداشت
د وړو پيسو په حدودو کې د تغيراتو ،د خزاندار يا موقعيت د تبديلی پرمحال د وړو پيسو د تاسيس د بھير څخه کار واخلئ .د
مثال په توګه که په وړو پيسو کې تغيرات شيراشي ،نوی خزاندار بايد  ١او  ٢پړاو مکمل کړي.
او که چٻری د وړو پيسو حد زيات شي نو  ١څخه تر  ٣او  ۵پړاوونه بايد پلی شي.
که چٻرته د وړو پيسو معتمد ،مسول شخص يا د پيسو د ساتنې ځای د تل لپاره تبديل شي په داسې حال کې د نويو وړو
پيسو لپاره بايد يو نوی غوښتنليک د خزانو عمومي رياست ته واستول شي .د معتمد يا مسول شخص د تبديل کٻدو پرمحال
الس ته راوړل شوې پيسې بايد بٻرته ورکړل شي.
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شکل :2د وړو پيسو د معاملو بھير

د وړو پيسو د نقدي دفترلومړنی معامله د بيشکی پيسو د ثبت څخه جوړه شوې ،چې په نقدينقدۍ دفتر کې ډيبيټ کيږي .په پورتني مثال کې د پيشکۍ پيسو نٻټه  ١/٢٨/٢٠١١چې نوموړې نٻټه د
پيسو د السته راوړنې نٻټه ھم ثبت شوې ده .دا پيشکي د م ١٠-د پيشکي پيسو دغوښتنليک له الرې چې په  ۶برخه کې د  ٣شمٻری لرونکې ده  ،سرته رسيدلې.
د تصنيف  ۵عددي کود ) (٢٢٩٠٠د وړوپيسو د پيشکی ښوونکی دی او نقدې پيسې د  ٨برخې د وړو پيسو خزاندار جميل له لورې السته راوړل شوي ،ځکه دا پيسې د وړو پيسو عمومي ميزان
زياتي او له ھمدې کبله د دې برخې  ١٢نقديحساب ډيبيټ کيږي .په پای کې د نقدي دفترپه ميزان کې پيسې پيدا کيږي ،چې يادې پيسې د لومړنيو ډيبيټ شويو پيسو ) (۵٠،٠٠٠سره سره
مساويمساوي کيږي د) (۵٠،٠٠٠سره.
په م ٧۶-دفتر کې ميزان الس ته راځي او په داسې حال کې خزاندار کوالی شي چې د وړو خريداريو لپاره بوديجوي واحدونو ته پيشکی پيسې ورکړي.
په نقدي دفترکې لومړنی پيشکي پيسې چې ثبت کٻږي د دفتر د کوچنيو لوازمو د خريداری لپاره کارول کٻږي چې اټکل شوی بيه يی  ١٠،٠٠٠افغانی دی .د زبيح او خطاب لپاره پيشکی د ٢٢٧٠١
د دفتر دلوازمو د خريداری د کود څخه ورکول کٻږي .د خريداری د غوښتنلک شمٻره  ١ده او د ھمدې کبله په  ۶کالم کې ثبت کٻږي .په پای کښي د وړو پيسو څخه پيسې اخيستل کٻږي چې په
نتيجه کې نقدي دفتر ډيبيټ او پاتې پيسې )ميزان( مساوي کٻږي د  ۴٠،٠٠٠افغانيو سره.
د پيشکی دوھمه معامله صرف د شپې د ډوډی لپاره ورکول کٻږي .چې په دی حال کې م ٢-فورم نه ډکٻږي ځکه چې د پيسو د ورکړې د سند مسلسله شمٻره په  ٧کالم کې ثبت شوې ۵٠٠٠ .پيسې
ډيبيټ شوي چې د پيسو عمومي ميزان  ٣۵٠٠٠افغانيو ته را ټيټوي.
د پيشکی پيسو په دريمه معامله کې  ١٠٠٠٠افغانی زبيح او خطاب ته د دفتر د لوازمو د اخيستلو لپاره ورکړل شوې وې  ،د لوازمو بيه د اصلو پيشکی پيسو څخه کم وه او پاتې  ١٠٠٠افغانی د
وړو پيسو حساب کې بٻرته اچول کٻږي ،چې دا پيسې په نقدي دفتر کې کريډيټ کٻږي ،او د پيسو پاتې ميزان مساوي کٻږي د  ٣۶٠٠٠افغانيو سره .له دې وروسته ثبت د معاملو د تصفيې دی ،چې
د م ١٠-فورم د کارولو په نتيجه کې الس ته راغلي ،چې په داسې حال کې د تصفيې او وړو پيسو ترمنځ توپير  ۵٠٠٠٠افغانۍ )او موجوده ميزان  (٣۶٠٠٠افغانۍ دي او يا ھم  ١۴٠٠٠افغانۍ.
)ددې معاملې په پای کې مجموعي ميزان مساوي دي( د  ۵٠٠٠٠افغانيو سره.
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د معاملې وروستنی ثبت د وړو پيسو دحساب تصفيه يا تړلو څخه عبارت دی .چې په داسې حال کې د وړو پيسو پاتې برخه بٻرته د خزانو عمومي رياست ته ورکول کٻږي ،چې په م ٢٩د عوايدو
علمي راپور د آويز د شمٻری سره د خزانو په نقدي دفتر کې د کريډيټ په شکل ثبت کٻږي .او د معاملې په پای کې ميزان بايد د صفر افغانيو سره مساوي شي.
ياداشت:
دا وړان ديز کٻ ږي چ ې د حس ابونو حس ابي چ ارت باي د پ ه نق دي دفت ر ک ې د آس انۍ ،تص فيې او محس وبې د س رته رس ولو لپ اره ثب ت ک ړالی ش ي .ک ه ھرڅ ه دا مالوم ات اړي ن ن دي،
خزاندار او دفترداري ممکن دا مالومات په نقدي دفتر کې ثبت نه کړی .نقدي دفتر کوالی شو چې په کتبي يا الکترونيکي شکل برابر کړو.
شکل :3په وړو پيسو د معاملو بھير

د م ٢-فورم ترتيب
کول

صالحيت
لرونکی مرجع

د خريداری منظوری

خزاندار

د خريداری لپاره د
پيسو برابرول

اخيستونکی

د تدارکاتو
دفتر/کارسند

د وړو پيسو د لګښتونو طی مراحل

د توکو پيرودل

د پيسو اخيستنه په م-
 ٧۶د نقدي پيسو په
کتاب کښي ثبت کړی

د خريداری لپاره د
پيسو برابرول

د خريداری لپاره د
پيسو برابرول
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السته راوړل شوی پيشکی
پيسې په م ٧۶-د نقدي پيسو
په دفتر کښي ثبت کړی

دوسيه

د پړاوونو شرحه:
 ١پړاو  :م -٢-د خريدارۍ امر د  ١تر ۴،٨ ،۶تر  ١١شمٻری پورې په يوه اصل او  ٣کاپۍ کې ډکې کړي .په ډيرو کوچنيو
خريداريو کې غوښتنليک ته اړتيا نشته له ھمدې کبله په  ۴برخه کې د يوه غوښتنليک غوښتنه وکړي .د غوښتنليک شمٻری
ته اړتيا نشته .د تدارکاتو د  ١٩برخې کارکوونکی د السليک کړی او نٻټه د ھم ذکر کړي.
د م ٢-فورم اصل او کاپي د اړوندې برخې مدير ته د کوچنيو خريداريو د منظورۍ لپاره واستوي .د م ٢-فورم يوه کاپي په
دوسيه کې کٻږدی.
مسئول  :د دولت کاروونکی ،د تدارکاتو دفتر
 ٢پړاو :په دی پړاو کې د م ٢-فورم په غور سره وګورئ او ورسته له ھغې يې د  ٢٠برخې په صالحيت لرونکی کس باندې
السليک او نٻټه يې وليکئ .يو اصل او دوه کاپۍ بايد خزاندار ته واستول شي.
مسئول  :په بودجوی واحد کې ھغه صالحيت لرونکی مرجع چې م ٢-د نقدي خريداری فورم منظور کوی.
 ٣پړاو :په دې پړاو کې د م ٢-د نقدي خريدارۍ امر په غور سره وګورئ او د ارزونی څخه وروسته يې د تشکيل
کارکوونکی ته د نقدي خريدارۍ لپاره واستوئ .پيسې په  ١۴برخه کې ذکر کړئ ــ مجموع او ــ ١١برخه ،اټکل شوې بيه.
دوه کاپۍ د تسليمۍ دفتر يا د توکو د کنټرول د مسول دفتر ته وليږدوئ ،که چٻری خزاندار د توکو د کنټرول مسول وي ،په
داسې حال کې دوھمې کاپۍ ته اړتيا نشته .دوھمه کاپي د نقدو پيسو د تصفيې په توګه بوديجوي واحد ته استول کٻږي.
مسئول :خزانھدار
 ۴پړاو :په دې پړاو کې نقدي سپما په م ٧۶-د نقدي دفتر فورم د اخيستونکي کس نوم په  ٨کالم کې ثبت کٻږي ،او پاتې
ميزان په  ١٢کالم کې ښودل کٻږي.
مسئول :خزانھدار
 ۵پړاو :اخستل شوي توکي او خدمتونه په م ٢-د نقدي خريدارۍ په امر کې تشريح شوی دی .خپل ځان د خريدارۍ د
ريسدونو د تسليمۍ څخه ډاډه کړئ .توکي يا خدمتونه د تسليمۍ دفتر يا مسول واحد ته د تصديق کولو لپاره برابر کړئ .په
ډٻرو وختونوکې خزاندار کٻدای شي چې نوموړی شخص خزاندار وي ،چې پاتې پيسې خزاندار ته ورکړئ.
مسئول  :دتدارکاتو دفتر او يا د تشکيل ھغه کارکوونکی چې د کوچنيو خريداريو مسوليت په غاړه لري.
 ۶پړاو :ھغه توکي او خدمتونه چې په م ٢-د نقدي خريدارۍ امر فورم کې تشريح شوی د السته راوړل شويو حقيقی توکو
سره په دقيق ډول د ھری شمٻری سره تطبيق کړئ .السليک او د توکی د تسليمۍ نٻټه په  ١٣کالم کې او اضافی مالحظات په
 ١٨کالم کې درج کړئ.
د م ٢-يوه کاپي خزاندار ته واستوئ او يوه کاپي د دفتر د سند په ھکله وساتئ.
مسئول  :د تسليمۍ دفتر يا د تشکيل ھغه کارکوونکی چې د توکو تسليمي په غاړه لري.
 ٧پړاو :د وړو پيسو څخه د پاتې پيسو منل د ھغه شخص څخه چې کوچنی خريداري يی سرته رسولی وی ،او د نوموړو
پيسو په واسطه د وړو پيسو په حساب کې زياتوالی ،خو که چٻری کارکوونکی د خريدارۍ د پوره کولو لپاره خپلې شخصی
پيسې لګولي وي نو په داسې حال کې د وړوپيسو څخه پيسې واخلئ او کارکوونکي ته يې ورکړئ .په م ٢-فورم کې  ١٢او
 ١۵تر  ١٧برخې په يو اصل او يو کاپي کې ډکی کړئ .او خزاندار بايد  ٢٠برخه السليک کړي او نٻټه يې ذکر کړي.
 ٨برخه :م ٧۶-يعنې نقدي دفتر د وړو پيسو د تحويلۍ په اساس کريډيټ او يا ډيبيټ کړئ يا د اضافی پيسو درخواست مکمل
کړئ.
د م ٢-فورم يوه کاپي د ځان سره وساتئ او يوه کاپي يې دفتردارۍ ته ولٻږدوئ.
ياداشت
د وړو پيسو څخه خريداري بايد د قوانينو ،مقرراتو او په ځانګړي ډول د افغانستان د تدارکاتو د قانون په اساس سرته
ورسيږي .که د نقدي خريدارۍ د امر مجموعه م – ٢-او د کريډيټ د کالم مجموعه د ډيبيټ د کالم څخه کمه شي ،ھغه پيسې
چې الس ته راځي بايد د نقدي دفتر د ميزان سره مساوي شي.
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شکل : 4د وړو پيسو د محسوبی او بيا ورکړی بھير

خزاندار

د م ٢-فورم بل او د م٧۶-
فورم د کاپی برابرول

د حوالو مديرت

د وړو پيسو د محسوبې او بيا ورکړې بھير

د محسوبی م ١٢-طی
مراحل

د پيشکی ثبت په م٧۶-
دفتر کښي

د وړو پيسود بيا
ورکړی لپاره پيشکی
طی مراحل

د پړاوونو تفصيل:
 ١پړاو  :د م ٢-فورم-بل او د م ٧۶-دفتر کاپي د محسوبی د برابرولو لپاره د حوالو شعبې ته ورکړئ.
مسئول :خزانھدار
 ٢پړاو  :د پيشکی او محسوبې الرښود په پام کې نيولو سره د م ١٢-فورم د نقدي معتمد څخه د السته راوړل شويو اسنادو
له مخې ترتيب کړئ.
مسئول  :د حوالو دفتر
 ٣پړاو  :د وړو پيسو د تصفيې لپاره م ١٠-فورم چې د پيشکی او محسوبې په برخه کې ذکر شوي وکاروئ.
مسئول  :د حوالو دفتر
 ۴پړاو :د نقدي معتمد د پيسو نه د وړو پيسو د تصفيې څخه وروسته د م ٧۶-فورم برخه ډيبيټ کړئ ،او م ١٠-فورم د
اساسي سند په ډول وکاروئ.
ياداشت
محسوبې بايد د مياشتې په اساس سرته ورسيږي او يا ھرکله چې د وړو پيسو ميزان د  ٢٠٪څخه کم شي.
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م ٧۵-فورمه )د وړو پيسو د تاسيس فورمه(
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د وړو پيسو د تاسيس يا تجديد د غوښتنې فورم م٧۵-
مقصد :دا فورم د وړو پيسو د تاسيس يا تجديد لپاره کارول کٻږي .نوموړی فورم بايد په پوره دقت او غور سره ډک شي؛
ځکه چې د خزانو د عمومي رياست څخه دولتي ارګان يا وزارت خانو ته د وړوپيسو د منظورولو لپاره دا مالومات ډٻر مھم
ګڼل کٻږي.
يو اصل او يوه کاپي په الندې ډول ترتيب کړئ.
الف برخه  :دا برخه بايد د خزانو د پيسو د ورکړې مدير او نقدي معتمد له خوا ډکه شي.
 .1مسلسله شمٻره :مسلسله شمٻره دلته وليکئ ،چې د  ١څخه پيل او په ترتيب سره  ۴....٣....٢ددی شمٻری څخه د
وزارت کود ليکل کٻږي.
 .2وزارت/ارګان :د ھغه وزارت/ارګان نوم وليکئ ،چې وړې پيسې ساتي.
 .3د صدور نٻټه :د فورمی د ترتيب نٻټه دلته وليکئ.
 .4د مالې وزارت د نقدي معتمد نوم او دکارت شمٻره :د ماليې وزارت د نقدي معتمد نوم او د کارت شمٻره دلته ذکر
کړئ .دا کس په غوښتونکي ارګان کې د نقدي پيسو د مديريت مسول دی.
 .5د فورمې موخه :د الندې ټاکنو څخه يو ټاکنه غوره کړئ او د وړو پيسو د تاسيس يا تجديد په اړه خپله موخه څرګنده
کړئ.
 .6د پيسو حد :د وړو پيسو وروستی حد دلته ذکر کړئ .دا ھغه پيسې دي ،چې د وړو پيسو لوی ميزان مونږ ته ښيي.
 .7د تخصيص حسابي کود) :(٢د حسابي کود ھره برخه د وړو پيسو په اساس ډکه کړئ.
د ارګان کود  (۴) :د وزارت يا دولتي ارګان څلور عددي کود ذکر کړئ.
د پروژې کود (۶) :د پروژې شپږ عددي کود ذکر کړئ.
د پروګرام کود (٣) :د پروګرام درې عددي کود ذکر کړئ.
د پيسو کود (۵) :د پيسو پنځه عددي کود ذکر کړئ.
د تصنيف کود (٣) :د لګښتونو د تصنيف درې عددي کود دلته وليکئ.
 .8موقتي معتمد  :د ماليې د وزارت د موقتي معتمد نوم او د پيژندنې د کارت شمٻره دلته وليکئ ،چې کٻدای شي په ځينو
حاالتو کې د اصلي معتمد په ځای وکارول شي.
 .9د وړو پيسو د مسول نوم :د وړو پيسو د دفتردارۍ او پلې کٻدونکو د مسول کس نوم او د پيژندنې د کارت شمٻره
دلته ذکر کړئ.
 .10د وړو پيسو د ساتنې فزيکي ځای :د وړو پيسو د ساتلو په ھکله لنډ مالومات دلته وليکئ.
 .11د وړو پيسو د غوښتلو موخه  :د وړو پيسو موخه او اړتيا دلته ذکر کړئ.
 .12د وړو پيسو د محافظت پالن :په دې برخه کې د وړو پيسو د امنيتي پالن په اړه لنډ مالومات وړاندې کړئ.
ب برخه  :دا برخه بايد د صالحيت لرونکې مرجع له لورې ډکه شي.
 .13نقدي معتمد )السليک او نٻته( :دوړو پيسو د غوښتنې يا تجديد کولو پرمحال نقدي معتمد بايد دلته السليک وکړي او
نٻټه يې ھم وليکئ.
 .14صالحيت لرونکې مرجع )السليک او نٻټه( :صالحيت لرونکې مرجع د خپل السليک او نٻټي په ليکلو سره د وړو
پيسو تاسيس يا تجديد منظوروي.
 .15د ۍمستردۍ دليل يا موافقت نه کول :ھر کله چې وړې پيسې تاسيس يا تجديد نشي د مستردۍ داليل يې دلته ليکل
کٻږي.
ج برخه  :دا برخه بايد د مالي کنټرولر له خوا ډکه شي
 .16مالي کنټرولر :مالي کنټرولر د قوانينو څخه د اطاعت لپاره دلته السليک وکړئ او نيټه يې وليکئ.
 .17مالحظات  :مالی کنټرولر کوالی شي خپل نظرونه دلته وليکئ.
په افمس دفتر کې کړنې :شتون نلري
ويش
اصل–د حوالو مديريت
کاپی–د خزانو عمومی رياست/مستوفيت
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فورمه م) 76-دفتر نقدي برای وجه سردستی(

14

د وړو پيسو نقدي دفتر م ٧۶-
مقصد  :دا دفتر د وړو پيسو د نقدي معتمد له خوا ساتل کٻږي .نوموړی دفتر د پيسو د اخيستنې او ورکړې آسانتياوې لري
او له ھمدې کبله نقدي معتمد ته دا وړتيا وربښي چې د نقدو پيسو نوی ميزان په ھروخت کې برابر وساتي .دا دفتر په الندې
ډول ساتل کٻږي.
 .1د نقدي معتمد نوم :د ھغه نقدي معتمد نوم چې د وړو پيسو د ساتنې او دی دفتر مسوليت په غاړه لري دلته ذکر
کړئ.
 .2د ځای نوم او کود :د ھغه ځای نوم او څلور عددي کود وليکي چې وړی پيسې پکې ساتل کٻږي.
 .3حسابي کود)٢تخصيص( :د حسابي کود ھره برخه د نقدي پيسو د دفتر له نظره په الندې ډول ډکه کړئ:
د ارګان کود (۴) :د وزارت يا دولتي ارګان څلور عددي کود ذکر کړئ.
د پروژې کود (۶) :د پروژې شپږ عددي کود ذکر کړئ.
د پروګرام کود (٣) :د پروګرام درې عددی کود ذکر کړئ.
د پيسو کود (۵) :د پيسو پنځه عددي کود ذکر کړئ.
د تصنيف کود  (٣):د لګښتونو د تصنيف درې عددی کود دلته وليکئ.
 .4د پيسو وروستی حد :د وړو پيسو د ساتلو لويه کچه دلته درج کړئ.
 .5د ثبت نٻټه :د ھرې راکړې ورکړې نٻټه د پيسو د اخيستنې او ورکړې څخه وروسته دلته ذکر کړئ .دغه نٻټه د
اسنادو د برابرولو د نئټي سره توپير لري.
 .6د سند نوم او شمٻره :د سند نوم او شمٻره د وړو پيسو د راکړې ورکړې د ثبت لپاره ذکر کړئ.
 .7د تصنيف کود (۵) :د ھرې نقدي راکړې ورکړې لپاره پنځه عددي کود دلته ذکر کړئ .د پيشکی تصنيف ،د
محسوبې او د پيسو د جبران يا بيا ورکړې د کود سره.
 .8اخيستونکی :د پيسو د اخيستونکي نوم دلته وليکئ ،چې ډٻرۍ وخت د خريدارۍ مسول او د پيسو د بيا ورکړې يا
جبران پرمحال نقدي معتمدي وي.
 .9د م ١٢د محسوبې شمٻره :م  ١٢مسلسله شمٻره د يوه لګښت د محسوبې لپاره دلته ذکر کړئ.
 .10تشريح :د ھرې راکړې ورکړې او د ھغې د مقصد په اړه لنډ مالومات ذکر کړئ.
 .11ډيبيټ :د نقدي راکړې ورکړې ډيبيټ شوی پيسې دلته وليکئ.
 .12کريډيټ :د نقدي راکړې ورکړې کريډيټ شوې پيسې دلته وليکئ
 .13ميزان  :د نقدو پيسو نوی ميزان وساتئ او د پيسو د ھرې راکړې ورکړې څخه ورسته ميزان تجديد کړئ.
د افمس په سيستم کې کړنې :شتون نلري
ويش
اصل–نقدي معتمد

15

د نقدي خريداری د امر فورم م2

د نقدي خريدارۍ د امر د فورم م ٢الرښود
16

مقصد :دغه فورم د کوچٻنيو لګښتونو د پيسو د ورکړې د منظورۍ لپاره کارول کٻږي .ھمدارنګه نوموړی فورم د توکود د
پيرودلو څخه وروسته د ھغی تسليمۍ تصديق کوي .دا فورم په درې نقلونو کې ) (١اصل او ) (٢کاپي په الندې ډول ترتيب
کړئ:
الف برخه( :دا برخه بايد د تدارکاتو د دفتر او يا خزاندار له لورې ډکه شي.
.1

د نقدي خريداری د امر شمٻره :ھغه مسلسله شمٻره چې د واحد د اساس په ھکله د يوه نقدي خريدارۍ د امر د
تشخيص لپاره کارول کٻږي دلته ذکر کړئ .ددی وروسته مسلسله شمٻره تل د بوديجوي واحد کود ګڼل کٻږي.

.2

وزارت/ارګان :د ھغه ارګان يا وزارت نوم ذکر کړئ چې د نقدي خريدارۍ امر صادروي.

.3

د صادرٻدو نٻټه :د نقدي خريدارۍ د امر د ترتيب کٻدو نٻټه بايد دلته ذکر شي.

.4

درخواست کونکي واحد او د درخواست شمٻره :د درخواست کوونکي واحد نوم دلته ذکر کٻږي ،چې د خريدارۍ د
بھير د بشپړٻدو پرمحال د توکو انتقال دې واحد ته آسانه شي .د اړتيا پرمحال د خريدارۍ د غوښتنليک شمٻره
دلته ذکر کړئ؛ ځکه چې دا برخه د تدارکاتو بھير تشکيلوي.

.5

د م ٧۵اساسي شمٻره -م ٧۵مسلسله شمٻره د وړو پيسود تاسيس او تجديد لپاره چې د نقدي خريدارۍ د امر د
درخواست لپاره ترتيب کٻږي دلته ذکر کړئ.

.6

شمٻره :د ھر توکی شمٻره ،چې بايد و پيرودل شي د ) (١څخه په ترتيب سره  ۴..٣..٢ليکل کٻږي.

.7

د تصنيف کود :د تصنيف  ۵عددی کود ذکر کړئ ،چې د نقدي خريدارۍ له امر سره سمون ولري.

.8

اندازه :ھر قلم توکی چې بايد وپيرودل شي د سروې د واحد شمٻره دلته ذکر کٻږي.

.9

واحد  :د مقياس واحد د ھر قلم توکي لپاره چې بايد و پيرودل شي دلته ذکر کٻږي لکه :خروار ،کيلوګرام ،ليټر او
داسې نور...

 .10تشريح :ھر ھغه توکی چې پيرودل کٻږي په مختصر ډول دلته معرفي کٻږي.
 .11اټکل شوی بيه :په دې کالم کي د ھغو توکو چې بايد وپيرودل شي اټکل شوې بيه ذکر کٻږي ،چې پيشکی پيسې
معلومه شي .که چٻری د توکو بيه نا مالومه وي نو بايد اټکل شوې بيې و ارزول شي.
 .12ورکړل شوې بيه :عرضه کوونکی د پيسو د ورکړې څخه وروسته د ھر توکي بيه مخامخ ورته ذکر کوي.
 .13اخيستونکی :د توکو يا خدمتونو د السته راوړنې د تصديق لپاره اخيستونکی کس بايد دلته السليک وکړي،
نوموړی کس کٻدای شي چې د توکو او لوازمو د ټولو مصرف کوونکو شعبو مسول وي ،البته که چٻری توکی په
جنسی شعبه کې په شرايطو برابر نه وي .د اخيستونکي کس د توکو د وړيت او کيفيت په اړه که نظرونه لري
کوالی شي ،چې په  ١٨کالم کې يی وليکي.
 .14مجموعه :اټکل شوې او اصلې بيې په جال سره جمع او دلته يی ذکر کړئ.
 .15د خزاندار څخه اخيستل شوې پيشکي پيسې :ھغه پيسې چې د خزاندار څخه په پيشکي ډول اخيستل شوي دلته
ذکر کړئ؛ ځکه دا پيسې مساوي دي د اټکل شوې بيې د  ١١شمٻری کالم د مجموعي بيې سره .د خريدارۍ د وړو
پيسو استازی ،د تدارکاتو د دفتر کارکونکی او ټول ھغه کسان ،چې د خزاندار څخه پيسې السته راوړي نوموړی
پيسې په دې برخه کې ليکي او د پيسٻو د اخيستنې د تصديق کولو لپاره ددې فورم په  ١٩برخه کې السليک کوي
او نٻټه يې ليکي.
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 .16خزاندار ته د بٻرته ورکړل شويو پيسو ميزان :که چٻری د  ١٢شمٻری د ورکړل شويو پيسو بيه د  ١۵شمٻری د
پيشکی پيسو سره توپير ولري دا راوړې پيسې دې خزاندار ته بيرته ورکړي دلته ليکل کٻږي .کله چې خزاندار
پيسې السته راوړي د تصديق کولو لپاره يې په  ٢٢شمٻره کالم کې السليک کوي او پيسې په نقدي کتاب م٧۶-
کې ثبت کوي.
 .17د خزاندار د پيسو څخه زياتې السته راوړل شوې پيسې :که چٻری د  ١٢شمٻری د ورکړل شويو پيسو بيه د ١۵
شمٻری د پيشکی پيسو څخه زياته وي ،توپير يې د خزاندار دپيسو څخه د زياتو پيسو د السته راوړلو لپاره دلته
وليکئ .کله چې دا پيسې د خريدارۍ ھيئت يا د تدارکاتو د دفتر کاوونکي ته ورکړل شي د تصديق لپاره يې په ٢٢
ٻشمٻره کالم کې السليک کوي.
 .18مالحظات  :د توکو اخيستونکی کس کوالی شي چې د لوازمو او توکو د کيفيت ،کميت يا په ټولو ځانګړيو حاالتو
کښي خپل نظرونه دلته وليکی .ھمدارنګه خزاندار کوالی شي چې د نقدي خريدارۍ د امر لپاره د پيسو د ورکړې
د بھير د ښه والی لپاره خپل تشريحات دلته وليکي.
ب برخه(  :دا برخه بايد د صالحيت لرونکې مرجع له لوری ډکه شي.
 .19د پيسو اخيستونکي )السليک او نٻټه( :د خريدارۍ مسول کس چې کيدای شي د خريداری د بورډ غړی يا د
تدارکاتو کارکوونکی وي دلته د تدارکاتود بھير د پلې کٻدو د تصديق او د پيشکی پيسو د السته راوړنې لپاره
السليک کوي.
 .20صالحيت لرونکی مرجع )امضا او نٻټه( :د شعبی مدير يا صالحيت لرونکي چارواکی ددې خريدارۍ د منظورۍ او
د پيشکی پيسو د ورکړې لپاره دلته السليک کوي.
 .21خزاندار )السليک او نٻټه( :خزاندار د خريدارۍ د سرته رسولو لپاره د پيشکی پيسو د ورکړې د تصديق کولو او
د م ٢-فورم د صحت لپاره په دې ځای کې السليک کوي.
 .22د خريدارۍ څخه وروسته د پيسو اخيستونکي)السليک او نٻټه( :دا برخه د پيسو د اخيستونکي لپاره د ناکافي
پيشکي پيسود السته راوړنې يا ھم د زياتو پيشکي پيسو دالسته راوړنې پرمحال نظر په خريدارۍ سرته ٻرسيږي،
دا کس کٻدای شي ،چې خزاندار يا د خريدارۍ کس وي.
ج برخه( :دا برخه بايد د مالي کنټرولر له لورې ډکه شي
 .23مالي کنټرولر )السليک او نٻټه( :مالي کنټرولر د دې فورم د کتنې او د تدارکاتو د بھير څخه وروسته دلته السليک
کوي.
 .24مالحظات  :مالي کنټرولر د نوموړی فورم او د تدارکاتو د بھير په اړه چې ھرډول نظر لري دلته يې د وليکي.
د افمس په مالي سيستم کې کړنی :شتون نلري
د فورم ويش:
د اصل يا کاپي نقل ــ )نقدي معتمد( اصل فورم بايد د حوالو مديريت ته د وړو پيسو د بيا ورکړې په موخه واستوئ.
کاپي ـــ اخيستونکی
کاپي ـــ د تدارکاتو مديريت

18

م ١٠-فورم )د پيشکی درخواست فورم(

19

د م ١٠-د پيشکي پيسو د غوښتنې د فورم الرښود
مقصد  :د سفر لپاره  ،د وړو او نورو ھرډول پيشکی پيسو د منظورۍ لپاره کارول کٻږي.
يو کاپي او يو اصل په الندې ډول ترتيب کړي.
الف برخه( :دا برخه بايد د حوالو د مدير له لورې ډکه شي.
 .1د فورم مسلسله شمٻره :د محاسبې د دفتر څخه د پيشکي پيسو د منظور شوي غوښتنليک د السته راوړلو لپاره د
وخت د فورم مسلسله شمٻره تياره کړي .دا شمٻره د ھرمالي کال په پيل کې د ) (١څخه پيل کٻږي ،او دا مسلسله
شمٻره د وزارت د کود له خوا د وروستاړي په توګه څارل کٻږي.
 .2ارګان/وزارت :د ھغه وزارت يا ارګان نوم دلته ذکر کړئ ،چې د پيشکي پيسو غوښتونکی دی.
 .3د صدور نٻته :د پيشکی غوښتنليک د ډکولو نٻټه او د پيشکی غوشتونکی السليک دلته وليکئ.
 .4د غوښتونکی نوم ،دنده او دفتر :د ھغه مامور نوم ،دنده او شعبه ،چې پيشکی پيسې ورته ورکول کٻږي دلته ذکر
کړئ.
 .5غوښتل شوې پيشکي پيسې :غوښتل شوې پيشکي پيسې دلته وليکې.
 .6د تٻرو پيشکي پيسو ميزان :ددې فورم د السته راوړنو څخه وروسته د محاسبې د بيالنس دفتر د تٻرو پيشکي
پيسو پاتې برخه د غوښتونکي په پيسو کې دلته درج کوي.
 .7د پيشکی پيسو ډول :د پيشکی پيسو د نوعيت د تشخيص لپاره د مخامخ خانو څخه يوه خانه نښه کړئ ،د معاش،
سفر ،خريدارۍ پيشکی پيسو په ډول .که «ټول» غوره شي نو په داسې حال کې د پيشکي پيسو نوعيت په يوه
مناسب ځای کې تشريح کړئ.
 .8د پيسود بيا ورکړې طريقه :د ھغه پيسو د بيا ورکړې طريقه او جدول دلته ذکر کړئ ،چې غوښتونکی ورسره
موافق وي او د خپلې قانوني مودې په حدودو کې وي .د معاش د پيشکي پيسو د اخيستنې پرمحال د غوښتونکي
موافقه اخيستل کٻږي چې نوموړې پيسې به د ھغه د معاش څخه په يوه مشخص وخت کې بٻرته وضعه کٻږي.
 .9د پيشکی غوښتنې موخه :د پيشکی پيسود السته راوړنې لپاره دليل دلته ذکر کړئ د مثال په توګه د سفرکولو لپاره
دليل داسې ليکل کٻږي :ھغه پيشکی غوښتنليک چې د صفرد لګښتونو د جبران لپاره د م ١۴-فورم له لورې
منظور شوی دی.
 .10د تخصيص حسابي کود  :٢ھره برخه بايد د دوھم تخصيص د پيشکی پيسو په اساس ډکه کړئ.
الف .د ارګان کود (۴) :د وزارت يا دولتي ارګان څلور عددي کود ذکر کړئ.
ب .د پروژې کود (۶) :د پروژې شپږ عددې کود ذکر کړئ.
ج .د پروګرام کود (٣) :د پروګرام درې عددي کود ذکر کړئ.
د .د پيسو کود (۵) :د پيسو پنځه عددي کود ذکر کړئ.
ه .د تصنيف کود (٣) :د لګښتونو/عوايدو د تصنيف درې عددي کود دلته وليکئ.
 .11غوښتونکي )السليک او نٻټه( :د غوښتونکي د غوښتنی څخه وروسته بايد دلته السليک وکړئ او نٻټه يې وليکئ.
 .12د دفتردارۍ مدير)السليک او نٻټه( :د دفتردارۍ مدير يا د دفتردارۍ مسول کس په اړونده تخصيص کې د کافي
پيسو د شتون د تصديق کولو لپاره دلته السليک کوي او نٻټه يې ليکی .البته دا پيسې په م ٢٠-دفتر کې ھم ثبت
کٻږي.
ب برخه( :دا برخه بايد صالحيت لرونکی چارواکی ډکه کړي.
 .13صالحيت لرونکې مرجع)السليک او نٻټه( :صالحيت لرونکې مرجع آمر يامدير د پيشکي پيسو د تصديق کولو لپاره
دلته امضاه کوي او نٻټه يې ليکي.
 .14منظور شوې پيشکې پيسې :ھغه منظور شوې پيشکي پيسې ،چې غوښتونکي ته ورکول کٻږي دلته ذکر کړئ.
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ج برخه :د پيشکي پيسو وضعيت
 .15نٻټه  :د پيشکی پيسو ورکړه د مخکينی پيشکی سند په اساس وليکئ.
 .16د سند شمٻره :د مخکينيو راکړو ورکړو د اسنادو مسلسلې شمٻری دلته وليکئ .لکه د م ١۶يا م ١٠سند شمٻری.
 .17پيشکی پيسې :د ھرې مخکينی راکړې ورکړې لپاره پيشکي پيسې د اسنادو په اساس دلته ذکر کړئ.
 .18محسوبي پيسې :مخکينۍ محسوبي پيشکي پيسې دلته ثبت کړئ که د پيشکی پيسو معادل ھم نه وي د مثال په
توګه ،که چٻری د پيسو بيا ورکړه د مياشتني معاش د کسر کٻدو څخه سرته ورسٻږی په داسې حال کې ھغه پيسې
چې په م ١۶-د معاش څخه وضعه شوې دلته وليکئ.
 .19ميزان :د مخکينيو پيشکي پيسو د محسوبې څخه وروسته د پاتې پيسو ميزان دلته ذکر کړئ.
د برخه(  :دا برخه بايد مالي کنټرولر ډکه کړي.
 .20مالي کنټرولر)السليک او نٻټه( :د کتنی او د کنټرول د موافقت څخه وروسته مالي کنټرولر دلته السليک کوي او
نٻټه يې ليکي.
 .21مالحظات  :دلته مالي کنټرولر کوالی شي ،چې د توکو د تسليمي او يا نورو اړونده موضوعاتو په اړه خپل
نظرونه وليکي.
د افمس په مالي سيستم کې کړنې :شتون نلري
د فورم ويش:
اصل  -د محاسبې مديريت
کاپي– د خزانو عمومي رياست/مستوفيت
 .6مراجع




د افغانستان اسالمي جمھوري دولت د ماليې وزارت د  ١٫٢۶نقدي محاسبې الرښود
د مالي چارو قانون او عامه لګښتونه
حسابي کود

 .7ضمايم







م 2-
م3-
م10-
م12-
م75-
م76-
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