د عملیاتي الرښود معیاري میتود
د مالیې څانګه
د کال په وروستیو کې پلې کېدونکې او کړنالرې
د ټاکنو خپلواک کمیسیون
مالي مرسته کوونکی ()UNDP
 ۴۹۳۱ه ش  ۶۱۴۲ /م

1

د خپرېدو نېټه

حوت  /۴۹۳۱مارچ ۶۱۴۲

څانګه

د مالي څانګه

مسلسله شمېره

F-03

شمېره او د تجدید نېټه

مالي

پلې کوونکی

نقدي محاسبه

د بیا کتنې صالحیت

د پاڼو شمېر

14

السلیک  /تاپه

 .1موخه او د پلې کېکېدو ساحه
د مالي ادارې د معلوماتي سیستم د لګښتونو د پلي کېکېدونکو سره او د لومړنیو بودیجوي واحدونو د راکړې ورکړې د
مکمل او وروستۍ راپور لپاره کارول کېږی .په نوموړي راپور کېکې تصویب شوې بودیجه ،لومړني تخصیصونه ،ټول
تادیات ،ژمنې او د پاتې پیسو بېالنس شامل دی.
ا.په دی کړنالره کېکې الندني مسایل نغښتي دي:
الف) ت ۸-بانکي پلي کېدونکې
ب) کره کلنۍ راپور م۳۴-

 .2مخخفات او د عبارتونو پېژند
M2
M3
M7
M10
M11
M12
M16a
M16b
T8
M91
DG
CEO
IEC
SOP
AFN
PCF
PM
GRN
GoIRA
PFEML
CoA
TSA

د کمو پیسو څخه د خریدارۍ امر
د خریدارۍ آمر
د رسېدو راپور
د پیشکي پیسو د غوښتنلیک فورمه
د متفرقه ژمنو سند
د محسوبي پیشکي پیسو فورمه
د معاشونود ورکړې امر
د لګښتونو د ورکړی امر
د بانکي پلي کېدونکی صورت حساب
کره راپور
عمومي مشر
اجرایوي ممشر
د ټاکنو خپلواک کمیسیون
د عملیاتي کړنالرو معیاری میتود
د افغانیو پولي واحد
وړی پیسې
د خدمتونو مدیر /تدارکات
د رسیدونو راپور
د افغانستان اسالمي جمهوري دولت
د مالې چارو قانون او عامه لګښتونه
د حسابونو کود
رسمي بانکي حساب
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 .3دندې ،مسولیتونه او حسابي

دندې

تائید کونکی

د بانکې پلی کېدونکي صورت حسابونه ت۸-

د اعطا آمر

نقدي معتمد او د نقدي محاسبې مدیر

د اعطا آمر

د نقدي محاسبي مدیر

د کره راپور ترتیب او برابرول م۳۴-

مسول /مسولین

 .4عملیاتي کړنالره
الف :د بانکي پلي کېدونکي صورت حسابونه ت۸-
ټول مستوفیتونه ،مرکزي وزارت خانې/خپلواک ریاستونه مکلف دي ،چې د خپلو دفترونو سره میاشتني بانکي حسابونه پلي
کړي ،وروسته له هغې د ت ۸-فورم ترتیب او د خزانو د ریاست د دفترونو سره باید پلي شي .ت ۸-فورم د بانکي حسابونو
په اړه لنډ معلومات وړاندې کوي ،چې لومړني او وروستني بېالنسونه ،سپما ،د پیسو اخیستنه او هغه چېکونه چې تصفیه
شوي ندي پکي شامل .همدارنګه د هغو بانکي معاملو په اړه بشپړ فهرست وړاندې کوي ،چې په بودیجوي واحدونو کې ثبت
شوي ندي.
که چېری په ت ۸-فورم کې په بانکې معاملو او د حسابداری په دفتر کې څه توپیر شتون ولری نو باید په چټکه توګه
بررسی او اصالح شی .په لوی دفتر کښی سمون یا اصالحات د م ۹۹-فورم یعنی په افمس سیستم کې د تیروتنو د سمون
سند په ترتیب کولو سره سرته رسیږی .په بانکې دفترونو کې د تغیر یا سمون د اړتیا پر محال د خزانو عمومی ریاست یو
لیک د افغانستان بانک ته د توپیر د شرحی لپاره استوی او د پیسو د انتقال غوښتنه تری کوی ،ترڅو پیسی د پلی کېدونکو
د ستونزو د هوارولو لپاره انتقال کړالی شی.
د تیروتنو د سمون سند م۹۹-
د حسابداری د معاملو ټول اصالحات د م ۹۹-فورم له الری بشپړیږی .نوموړی فورم د لګښتونو ،عایداتو او یا پیشکې
حسابونو لپاره کارول کېږی .م ۹۹-فورم ډیر وخت د پلی کېدونکو د بهیر د نتیجی په هکله استفاده کېږی.
د خزانو د ریاست او یا مستوفیت کارکوونکې باید لمړی د م ۹۹-فورم ترتیب کړی او وروسته نوموړی معلومات د افمس په
سیستم کښی ثبت کړی .د خزانو عمومی ریاست نوموړی م ۹۹-سند په خپله دوسیه کښی ساتی.

لګښت لرونکې پلی کېدونکې
ورسته له دی چې د بودجی مسولین د پلی کېدونکي بودیجوي ادارې پای ته وروسوي د دفتردارۍ د برخې مسولین دولس
میاشتینۍ راپور د افمس له سیستم څخه اخلي او د پلي کېدو څخه وروسته که چېری تطابق ولري نو کره عمومي مدیریت ته
یې ېږدوۍ.
د ټولو بودیجوي واحدونو میاشتنۍ راپور د میاشتې په پای کې د افمس سیستم څخه اخیستل کېږي او د م ۶۱-دفتر سره پلي
کېږی .چې د پیسو د ورکړې په نوموړي سیستم او م ۶۱-دفتر کې د مطابقت په محال بودیجوي واحدونه د اړونده ارګان له
طریقه تائید او تصدیق کېږی .که چېرته مطابقت ونلري نو اړین سمون باید رامنځ ته شي او دوهم سم شوی راپور باید
ترتیب او په اړونده اداره تائید او تصدیق شي.

م  - 30دبانک دفتر
م ۹۱-د مستوفیت د عوایدو او لګښتونو د معاملو د بانکې حساب د بېالنس لپاره کارول کېږی ،چې په نوموړو معاملو کې د
بانکې لېدولو ټول ډیبیټ او کریډیټ ،د پیسو ورکړه او د عوایدو راغونډول نغښتي دي .ټول مستوفیتونه م ۹۱-یا د بانک
دفتر د هر بانکي حساب لپاره ترتیب کوي.
۴شکل :د بانکې پلی کېدونکو د صورت حساب بهیر ښودل شوی دی.
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ب :کره راپور م۳۴-
وزارت خانې او خپلواک ریاستونه د هرمالي کال په پای کې خپل حسابونه د م ۳۴-فورم په اساس بشپړوي او د کلني پلي
کېدونکو څخه وروسته یې د خزانو عمومي ریاست ته د توحید لپاره استوي .په م ۳۴-راپور کې د منظور شوې یبودجې،
تعدیالت ،عمومي تخصیص ،لګښتونه ،ژمنې او تصفیه ،د پیسو مخکې ورکړه/پیشکي او تصفیې په اړه لنډ معلومات شامل
دي .او د عمومي تخصیص او د تصویب شوې بودیجې میزان پاتې برخه د باب له مخې هر وزارت/خپلواک ریاست ته
استول کېږی.
د تخصیصونو د حوالې څخه د لګښتونو د وضعیت م ۶۶-د کره راپور د ترتیب کولو لپاره اساسي معلومات ،د لومړی
بودیجوي واحد توحیدي او د بودیجی د کنټرول دفتر م ۹۸-چې د هرمالي کال په وروستیو کې بشپړېږی برابرکړي ،او
همدارنګه د م ۹۸-دفتر چې د وزارت خانو او خپلواکو ریاستونو له لورې ساتل کېږی .دا دوه سندونه د تخصیص یا هم
بودیجی له الرې منظور او له یو بل څخه د کود په اساس جال کېږی.
په کره راپور کې د ال زیاتې آسانتیاوو د رامنځ ته کولو په موخه مهرباني وکړئ د م ۹۸-الف او م ۶۶-وروستۍ د لومړی
بودیجې واحد توحید د م ۳۴-ورکشیټ ته انتقال کړئ چې په داسې حال کې م ۳۴-فورم د هرې میاشتې لپاره کارول کېږي.

شکل :1د بانکي پلي کېدونکو صورت حسابونو بهیر
داخلي عواید

بهرني عواید

بانکي حساب

د مالیې وزارت

بانک د خزانو د چیکونو
په اساس پیسې
انتقال/تادیه کوي
د ټاکنو کمیسیون د الس ته
راوړل شوي تخصیص په
اساس د مالیې وزارت د
خزانو ریاست ته حوالې
رالېږدوی

د هرې میاشت پلي کېدونکې چارې باید ترسره
شي
د توپیر د شتون په
محال
د ټاکنو کمیسیون خپل
داخلي راپور د افمس د
راپور سره مقایسه کویي
د توپیر د نه
شتون پر محال

بشپړ
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د پلي کېدونکو لپاره د
مالیې وزارت د خزانو
ریاست ته مراجعه

 .5اړوند اسناد
د بانکي پلي کېدونکو یا ت ۸-فورمه
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د بانکي پلي کېدونکې یا ت ۸-فورمې الرښود
مقصد :دا فورم د لګښتونو او د بانک د دفتر د پلي کولو په موخه کارول کېږی .یو اصل او یوه کاپي په الندې ډول برابر
کړئ.
الف برخه) :دا برخه باید د حوالود مدیر له خوا ډکه شي.
.1
.2
.3
.4
.5
.6

.7

د بودیجوي واحد نوم :د هغې ادارې نوم دلته ذکر کړئ ،چې ت ۸-فورم ورته ترتیب شوی دی.
د بانک نوم :د هغه بانک نوم دلته ذکر کړې ،چې د بودیجوي واحد له لورې کارول کېږی
د بانک د حساب شمېره :هغه بانکي حساب شمېره دلته ذکر کړئ ،چې پیسې ترې اخستل کېږی.
میاشت :د ت ۸-د پلي کېدونکو میاشت ولیکئ
کال :د ت ۸-د پلي کېدونکو کال ولیکئ
د بانکې واحد ریکاډونه :د بودیجوي واحد د پیسو د اخیستنې او سپما معلومات په الندې ډول ولیکئ.
الف .د بانک لومړنی بېالنس :د بانک لومړنی بېالنس د تېری میاشتې د ورستي ت ۸-بېالنس له مخې ولیکئ.
ب .مجموعي سپما :د سپما مجموعي حساب موچې په بانکي حساب کې د میاشتې په اوږدو کې وموند د ت ۸-پلي
کېدونکي دلته ولیکئ.
ت .د پیسو مجموعی اخیستنه :ټولی هغه پیسی چې د میاشتی په اوږدو کې مود بانکې حساب څخه اخستی دی ،پلی
کېدونکې دلته ولیکې.
ث .د بانک وروستنی بېالنس :وروستنی بېالنس د لومړني بېالنس سره جمع کړئ او بانکي سپما ترې منفي کړئ،
د پیسو مجموعي اخستنه چې الس ته راځي دلته ولیکئ.
منفي ـ هغه چیکونه چې صادر شوي خو اخیستل شوي ندي :د هغه چیکونو معلومات چې د ادارې له لورې صادر
شوي؛ خو بانک ته ندي رسېدلي ،چې اخیستل شوي نه وي دلته یې ولیکئ.
الف  .نېټه :د هغه چیکونو نېټه ولیکئ چې اخیستل شوي نه وي.
ب  .د چیک شمېره :د هغه چیک شمېره ولیکئ چې اخیستل شوي نه وي.
ج  .د چیک اخستونکی :د چیک د اخیستونکي نوم دلته ولیکئ
د  .پیسې :هغه چیک چې اخیستل شوی ندی د پیسو اندازه یې ولیکئ.

 .8د هغه چیکونو مجموعه چې صادر شوي ،خو اخیستل شوي ندي :هغه چیکونو مجموعه ،چې صادر شوي ،خو
اخیستل شوي ندي دلته ولیکئ.
 .9بېالنس :د بانک وروستی بېالنس ـ د هغه چیکونو مجموعه چې صادر شوي ،خو اخیستل شوي ندي( :د بانک
وروستی بیالنس څخه)  ۲شمیره منفی ټول د هغه چکونو مجموعه چې صادر شوی خو اخیستل شوی ندی ۸
شمیره دلته ولیکې.
 .11زیاتوالی/کموالی :هغه څه چې په دفتردارۍ کې درج شوي ندي :په دې برخه کې د راکړې ورکړې ،سپما ،د پیسود
اخیستنې پر محال چې کوم زیاتی یا کمی رامنځ ته شوي وي او په دفتردارۍ کې درج شوی نه وي ولیکئ.
الف  .وارده شمېره :د بانکي راکړې ورکړې وارده شمېره دلته ولیکئ.
ب  .د واردې تشریح :د بانکي راکړې ورکړې په اړه تشریح دلته ولیکئ.
ج  .پیسې :د بانکي راکړې ورکړې هغه پیسې ،چې په دفتردارۍ کې درج نه وي دلته ولیکئ.
 .11دهغه وارد شویو پیسو مجموعه ،چې په دفتردارۍ کې درج شوي ندي :هغه وارد شوې پیسې ،چې په دفتردارۍ
کې درج شوي ندي ۴۱ ،شمېره دلته ولیکئ.
 .12د دفتردارۍ د واحد بېالنس ۷ +- ،وارد شوې پیسې ،چې په دفتردارۍ کې درج شوي ندي ۴۴( :جمع  ۴۱کالم
مساوي کېږی د دفتردارۍ د واحد د بېالنس سره او دلته یې ولیکئ.
ب برخه  :پلي کېدونکي او منظورۍ:
 .13د حوالو مدیر (السلیک او نېټه) :د پیسو د ورکړې مدیر د فورم د ډکولو څخه وروسته د تصدیق او منظورۍ لپاره
السلیک او د هغه نېټه لیکي.
 .14د بانک مدیر(السلیک او نېټه) :د بانک مدیر باید د فورم د تثبیت کولو لپاره السلیک او د هغه نېټه ولیکي.
 .15صالحیت لرونکې مرجع(السلیک او نېټه) :په دې برخه کې په مستوفیت کې صالحیت لرونکې شخص باید د
منظورۍ لپاره دلته السلیک او د هغې نېټه ولیکئ.
په افمس سیستم کېی کړنې:شتون نلري.
د فورم ویش :اصل ــ مستوفیت
کاپي ــ د خزانو عمومي ریاست
6

م ۹۱-د بانک د دفتر فورمه
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د بانک دفتر م30-
مقصد :دغه دفتر د مستوفیت د حسابي شتمنۍ د ثبت کولولپاره ساتل کېږی.
نوموړې دفتر د الندنۍ الرښود په اساس وساتي:
 .1وزارت/ارګان :د مستوفیت نوم دلته درج کړئ چې د بانک دفتر ساتي.
 .2د ځای نوم او کود :د ځای نوم او څلور عددي کود د هغه دفتر لپاره چې د بانک دفتر ساتي ولیکئ.
 .3د بانکي حساب شمېره :د هغه بانکي حساب شمېره دلته درج کړئ ،چې شتمنۍ یی په دې دفتر کې ثبت کېږی.
 .4د بانک نوم  :د هغه بانک نوم دلته ذکر کړئ ،چې پورتنۍ حساب پکې ساتل کېږی.
 .5د بانکي پلي کېدونکو موده :هغه موده ولیکئ ،چې د راکړې ورکړې م ۹۱-دفتر یې قید کړي او نوموړې موده باید
د پیل او بشپړېدو نېټه ولري.
 .6نېټه :په دفتر کې د راکړې ورکړې نېټه دلته ولیکئ
 .7الس ته راوړل شوی چیک :د چیک د السته راوړنې او د پیسود الکترونیکي انتقال په اړه معلومات وړاندې کړئ.
الف  .د چیک شمېره :د چیک شمېره یا د پیسو د الکترونیکي لېږد کود دلته درج کړئ
پیسې :د چیک د پیسو مقدار یا د پیسو الکترونیکي انتقال دلته ثبت کړئ.
ورکړل شوی چیک:
الف  .د چیک شمېره :د چیک شمېره یا د پیسو د الکترونیکي لېږد کود دلته درج کړئ
ب  .شمېره :م۴۲-پر له پسې شمېره د م ۴۲-فورم دلته ثبت کړئ ،چې د نوموړي فورم د طې مراحل کېدو څخه
وروسته دا چک ېصادریږي
ج  .پیسی :د چک د پیسو مقدار یا د پیسو الکترونیکې انتقال دلته ثبت کړی.
د  .د ختمیدو نیټه :د هغه چک د ختمیدو نیټه دلته ولیکې چې د خزانو د عمومی ریاست څخه صادر شوی وی.
 .8میزان  :د اوسني بانکي شتمنۍ میزان د هرې بانکې راکړې ورکړې پرمحال په مسلسله توګه د هر ډیبیټ یا
کریډیټ کولو نه وروسته وګوري.
په افمس سیستم کې کړنې  :شتون نه لري.
ویش
اصل–د مستوفیت د پیسو د ورکړې دفتر
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د تیروتنو د اصالح سند م۹۹-

9

د تېروتنو د سمون د ژورنال فورم م۹۹-
مقصد :دغه فورم د افمس د سیستم په لوی دفتر کې د تعدیلي معاملو د ثبت کولو لپاره کارول کېږی.

د فورم یو اصل په الندې ډول ترتیب کړي.
الف برخه) :دا برخه باید د محاسبې د دفتر له لورې ډکه شي.
.1
.2
.3
.4
.5
.6

د ژورنال پر له پسې شمېره :د ژورنال پر له پسې شمېره دلته ولیکئ چې د  ۴څخه پیل او په ترتیب سره
 ۱...۹...۶او ددې شمېری څخه مخکې د وزارت کود لیکل کېږی.
د سند نوم او شمېره :د م ۴۲-یا م ۶۳-اصلي فورم پر له پسې شمېره دلته لیکل کېږي چې په ابتدایي ډول راکړه
ورکړه پکې ثبت کېږي او وروسته د دغه ژورنال په واسطه تعدیل کېږي.
د واوچر شمېره(الکترونیکي سند)  :د هر مالي راکړې ورکړې د الکترونیکي سند د واوچر شمېره دلته ولیکئ چې
تعدیل کېږي.
مالي کال :هغه مالي کال دلته ولیکئ چې اصلي راکړه ورکړه پکې سرته رسېدلي وي.
د ثبت نېټه :د مالي راکړې ورکړې تعدیل ،ترتیب او په ژورنال کي ثبت نېټه دلته ولیکي.
د لګښتونو/عوایدو حسابي کود :د حسابي کود هره برخه د لګښتونو او تعدیالتو د ژورنال په اساس ثبت کړي.
د ارګان کود )۵( :د وزارت یا دولتي ارګان پنځه عددي کود ذکر کړي
د پروژې کود )۲( :د پروژې شپږ عددي کود ذکر کړۍ
د پروګرام کود )۵( :د پروګرام پنځه عددي کود ذکر کړي
د پیسو کود )۵( :د پیسو پنځه عددي کود ذکر کړ
د ځای کود )۱( :د ځای څلور عددي کود ولیکې
د تصنیف کود )۵( :د لګښتونو/عوایدو د تصنیف پنځه عددي کود دلته ولیکې

 .7پیسې:
الف  .ډیبیټ :د راکړې ورکړې ډیبیټ پیسې دلته درج کړئ چې د اړونده حسابي کود الندې ثبت کېږي.
ب  .کریډیټ :د راکړی ورکړې کریډیټ پیسې دلته درج کړي ،چې د اړونده حسابي کود الندې ثبت کېږي.
 .8مجموعه :د کریډیټ او ډیبیټ کالمونه دلته د حسابي کود لپاره درج کړي.
 .9مالحظات  :د هغه راکړو ورکړو په اړوند چې په ژورنال کې درج شوي نظرونه لري نو کوالی شي چې دلته یې
ذکر کړي.
ب برخه) :دا برخه باید د صالحیت لرونکې مرجع له لورې ډکه شي.
 .11د محاسبې مدیر(السلیک او نېټه) :د محاسبې مدیر د موثقیت د تائید په ژورنال کې واردې شوې اړتیاوو لپاره دلته
السلیک کوي او نېټه یی لیکي.
 .11صالحیت لرونکې مرجع(السلیک او نېټه) :صالحیت لرونکي مرجع د ژورنال د منظورۍ لپاره دلته السلیک کوي.
په افمس سیستم کې کړنې:
د ژورنال ډیبیټ او کریډیټ باید د افمس د پروګرام په یوه ځانګړي مادیول کې د حسابي کود د  ۲شمېری په اساس دقیق ثبت
کړالی شي.
ویش
اصل ــ د خزانو عمومي ریاست
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م ۳۴-فورم کره ( توحیدی)

11

د م 19-فورم ورک شیت
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د حسابدارۍ د وروستي راپور الرښود م ۳۴-فورم
مقصد  :د لومړنیو بودیجوي واحدونو د راکړې ورکړې د وروستي او بشپړ راپور لپاره کارول کېږي .په دغه راپور کې
تصویب شوې بودیجه ،لومړني تخصیصونه ،ټول تادیات ،ژمنې او د پیسو پاتې بېالنس شامل دی.
یو اصل او یو کاپي په الندې ډول ترتیب کړي.
 .1وزارت/ارګان :د هغه وزارت یا ارګان نوم دلته ذکر کړئ ،چې کره راپور ورسره ارتباط لري.
 .2د ورکړې نېټه  :د راپور د ورکړې نېټه دلته ذکر کړئ.
 .3د راپور د ورکړې موده میاشت/کال ( :موده) د کره راپور پیل او ختم دلته ذکر کړئ.
 .4د ترتیب کوونکي نوم :د کره راپور د ترتیب کوونکیې نوم دلته ذکر کړئ.
 .5د تصنیف کود :دوه عددي کود او د هغه تشریح د فورم په اساس په خپلو کالمونو کې ولیکئ.
 .6د کلنۍ منظورۍ اصل :د هغه کلنۍ منظورۍ اصل دلته ولیکئ ،چې وزارت یا ارګان ته د یوه کال لپاره په پام کې
نیول کېږي.
 .7اټکل شوې او اصلي انتقالي توپیر تنها د پراختیایي بودیجې لپاره ،په انتقالي میزان کې د پیسو توپیر ب -۶۷اټکل
شوی او اصلي په الندې ډول ولیکئ:
زیاتوالی  :د اصلي انتقال په پرتله د کم اټکل کولو پرمحال ،د پیسو توپیر په دې کالم کې ولیکئ.
کموالی  :د اصلي انتقال په پرتله د ډیر اټکل کولو پرمحال ،د پیسو توپیر په کالم کې دلته ولیکئ.
 .8داخلی انتقاالت :د بودیجې داخلي انتقاالتو پیسې په دې کالم کې په الندې ډول ولیکئ:
زیاتوالی  :هغه زیاتوالی ،چې د کال په اوږدو کې د داخلي انتقاالتو په اساس واقع کېږي دلته ولیکئ.
کموالی  :هغه کموالی ،چې د کال په اوږدو کې د داخلي انتقاالتو په اساس واقع کېږي دلته ولیکئ.
 .9بهرني انتقاالت  :د بودیجې بهرني انتقاالت په دې کالم کې په الندې ډول ولیکئ.
زیاتوالی  :هغه زیاتوالی ،چې د کال په اوږدو کې د بهرنیوانتقاالتو په اساس واقع کېږي دلته ولیکئ.
کموالی  :هغه کموالی ،چې د کال په اوږدو کې د بهرنیو انتقاالتو په اساس واقع کېږي دلته ولیکئ.
 .11د تعدیل څخه ورستنی میزان :د تعدیل څخه وروستنی میزان د زیات شویو کالمونو  ۷،۸،۳سره جمع او  ۷،۸او۳
کالم د  ۲کالم څخه منفی کړئ او ددې کالم پیسې محاسبه کړئ.
 .11تنها د پراختیایي بودیجې لپاره ریزرف شوي کودونه :د اسعارو د بدلولو پرمحال هغه پیسې چې د ریزرف د
کودونو څخه پاتې کېږي او د بودیجې سره یوځای کېږي په دې کالم کې ولیکئ.
 .12د بودیجې ضمیمه  :هغه پیسې چې د ضمیمې څخه د کال د منظورۍ د اصل سره یوځای کېږي په دې کالم کې
ولیکئ.
 .13د کال په منځ کې ارزونه :د کال په منځ کې د ارزونې څخه وروسته په بودیجه کمې/زیاتې شوې پیسې په الندې
ډول ولیکئ:
زیاتوالی  :هغه زیاتوالی ،چې د کال په منځ کې د ارزونې پرمحال منځ ته راځي دلته ولیکئ.
کموالی :هغه کموالی ،چې د کال په منځ کې د ارزونې پرمحال منځ ته راځي دلته ولیکئ.
 .14د بودیجې عمومي میزان  :د عمومي بودیجې میزان د  ۴۴،۴۶کالمونو سره جمع او د  ۴۹کالم زیاتوالی او د ۴۹
کالم کموالی منفي د  ۴۱کالم د مجموعې سره ددې کالم پیسې محاسبه کړئ.
 .15تخصیصونه  :د مالیې د وزارت څخه د السته راوړل شویو تخصیصونو مجموعه په خپل ځای کې په دې کالم کې
ولیکئ.
 .16کره د پیسو ورکړه :د هر وار لپاره ،کره د پیسو ورکړه(تادیات) په دې کالم کې ولیکئې.
 .17د پیسو پیشکي ورکړه :د هر وار لپاره ،کره د پیسو پیشکي ورکړه په دې کالم کې ولیکې.
 .18محسوب شوې پیشکي :د هر وار لپاره ،محسوب شوې پیشکي پیسې په دې کالم کې ولیکئ.
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 .19هغه پیشکي پیسې چې ثبت شوې نه وي :د هر وار لپاره ،هغه پیشکي پیسې چې ثبت شوې نه وي په دې کالم کې
ولیکئ.
 .21د لګښتونو مجموعه :د کال په اوږدو کې د لګښتونو مجموعه په خپل ټاکلي ځای کې ذکر کړئ .دا پیسې د م ۶۱-د
دفتر څخه ورسته د کره تادیاتو د یو ځای کېدو څخه ( )۷شمېره کام د محسوبي  ۳شمېری کالم سره او د ۴۶
شمېری د پیسو د کسر سره یوځای الس ته راځي.
 .21د تخصیصونو میزان  :دا پیسې د  ۶۱مجموعي لګښتونو د وضعه کېدو څخه وروسته د تخصیصونو د  ۴۵کالم نه
محاسبه او دلته یې ولیکئ.
 .22د بودیجې میزان  :دا پیسې د  ۴۵کالم تخصیصونو د وضعه کېدو څخه وروسته عمومي بودیجې د میزان د  ۴۱کالم
نه محاسبه او دلته یې ولیکئ.
 .23عمومي میزان  :دا پیسې د  ۶۴کالم د تخصیصونو د میزان د کالم د جمع کولو څخه وروسته »د بودیجې د میزان
 ۶۶کالم سره« محاسبه او دلته یې ولیکئ.
په افمس دفتر کې کړنې:شتون نه لری
توزیع:
اصل–د لمړنی بودجوی واحد د دفتردارۍ مدیریت
کاپي–د خزانو عمومي ریاست__

 .6مراجع





د افغانستان اسالمي جمهوري دولت د مالیې وزارت د  ۴۲۶۲نقدي محاسبې الرښود
د مالي چارو قانون او عامه لګښتونه
د حسابونو کود

 .7ضمیمې
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