
 دافغانستان اسالمي جمهوری دولت

 حساب باندې دنظر څرګندونېقطعیه  کال 1383د 

 موضوع: -1

 .قطعیه حساب باندې دنظر څرګندونې او ارزونې کال 1383 دافغانستان داسالمي جمهوري ریاست د

 :دقطعیه حساب تعریف -۲

 

قطعیه حساب ددولت دبودجوي واحدونود کلني لګښتونودکړنوبشپړثپت دی. دمنظورشويي بودجې په پرتله 
اودولت عوایدومکمل ثپت دتحصیل شوې اوتحقیق شوې وجوه په  په پرتلهتادیات( ) ړوورکدمخکینۍ اوروستنۍ 

ده صورت  ه حساب هغه حسابیپام کی نیولوسره اودکلنی وړاندوینې په پرتله، ښودل کیږي. اوپه بل عبارت قطعی
طعیه ق ښیي،تریوکاله پوري الڅرنګوالی په یومالي دوره کې معمو چې دهیوادمالي وضعت اودبودجې دتحقق

 .حساب دبودجې دتحقق بشپړه هنداره ده

موثق اودقیق را  دبودجوي ادارو څخه ، دمحاسباتي برخو له لوريخزانو ،دعوایدو قطعیه حساب دمالیي وزرات
 ترتیبوي.پورونه 

 تر پلټنو الندې مرجع:-3

دمالیې وزارت د دمالی چارو اوعامه لګښتونوادارې قانون دالرښود په بنسټ مکلف دی چې قطعیه حساب 
کنترول  ددمالي کال ترلومړنیو شپږ میاشتو پورې  جهت یې په، جوړ اودپلټلوبنسټدبودجوی واحدونو دقطعیې پر

 پلټنې اداري ته وړاندې کړي.او

 رول او پلټنې عالي ادارې دنده:دکنت -۴

دولت د مکلفه ده تر څو دکنترول او پلټنې قانون دیولسمې مادې لومړۍ فقرې پر بنسټ دکنترول او پلټنې اداره
 قطعیه حساب وپلټي.

( شمیرې لیک پر بنسټ دمالیې محترم ۲۴3۴د ) یټېن 138۴/۴/3 او پلتنې ادارې د دکنترول :دپلټنو جریان -۵
د پرمختایي او عادی بودجې قطعیه حساب ترتیب او دې ادارې ته یې  کال 1383 د وغوښتل تر څووزارت څخه 

رات دخزانو دمالیې وز دپلټلو په موخه چمتو کړي، چې ورسته دڅو پرله پسې لیکونو په استولو او تبادله کولو



پلټلو ته خپل چمتوالی وښود ( شمیري لیک په ذریعه دقطعیه حساب 8۴۰۰۷3۷د ) یټهن 138۴/۶/۹په  محترم ریاست
( شمیرې لیک پر 3۲۷۰د ) یټهن 138۴/۶/1۵اودې ادارې ته یې رسمآ خبر ورکړ، دکنترول او پلتنې ادارې په 

مسلکي مرستیال سید محمد عیسی موسوی، دانجو ګانو او دبهرنیو مرستو ریاست ریس سر  ېدادار ذریعه،
کی لټونکی شمس الدین رحیم، ددفتر رئیس سر پلټوندمرکزي پلټنې ریاست رئیس سر پ ،ګل محمدپلټونکی 

محمد یوسف جالل، دداخلي پلتنې رئیس سید امین امین، د سر پلټونکی مرستیال سعداهلل، د سر پلټونکی مرستیال 
یع( دقطعیه شف)رشتین( دآموزش آمر او پلټونکی عبدالخالق الرحمن )محمد نعیم امین یوسفزی، پلټونکی خلیل 

نی دښاغلي وحیداهلل شهرا ودمالیې وزرات ته والړل. نوموړي پالوي الوي په توګه وګمارل شولحساب دپلټلو دپ
 یې خپل کار پیل کړ. یټهن 138۴/۶/۲1په  او مالي معین او ښاغلي صمدی اداري معین سره ناسته تر سره کړه،

انغاړل ره له السلیک څخه پرت دخزانو ریاست له خوا دهغو اوراقو په اړه چې په قطعیه حساب کې نوموړي پالوي
او ضمنآ دنوموړي کال منظورشوې عادي او  کال دمحاسباتو او عوایدو ریاستونو قطعیه حساب 1383 د شوي وه

 وغو ښتل شول. اسنادونه له محترم ریاست څخه پراختیاي بودجه دبودجې

م نو ترتیب دپالوي تر پلټنو پورې هدپلټنې  دعوایدو ریاست قطعیه حساب دپلتنو لومړیو پایلو دا څرګنده کړه چې
 قطعیه حساب هم په همدې قسم بشپړ نه وه، دپلټنې پالوي ورسته له یویې ناستې ریاست اودمحاسباتو شوی،

وبت هر یو په خپل ن ورځې وخت یې ورکړ چې لس اوخزانې ریاستونو مسولینو سره، محاسباتو ،ېبودج دعوایدو،
طبیقات بشپړ او دپلټنو لپاره یې چمتو کړي، خو له بده مرغه بیا هم تر ت اوخپل سره قطعیه حساب ترتیب کړي،

کار بشپړ شوی نه وه او الزمه تطبیقات تر سره نه شول، دمالیې وزرات دا کمزورتیا په داسې  ټاکلې مودې پورې
 یټېن 1383/1۰/۲۹دقطعیه حساب دترتیب دڅرنکوالی په اړه مخکې په  دپلټنې ادارې سپار ښتنې حال کې ده چې

 ( شمیرې لیک پر ذریعه دې وزرات ته ابالغ شوې وې.3۹۷۴د )

 1383 ( افغانۍ او د۲8.۵83.۲۴۰.۰۰۰)دعادی مصارفاتي بودجه  کال 1383 د دوزیرانو شورا دتصویب له مخې
پکښې ځینې تفاوتونو  ځینې اوراق ولیدل شولچي  کله ( افغانۍ ده.۲1۶.38۰.3۶۰.۰۰۰پراختیایي بودجه ) کال

درلود اوداسې وانمود شوه چې دخزانو محترم ریاست دقطعیه حساب په ترتیب کې له غور څخه کار نده شتون 
 دوخت تلفول دمخنوی په منظور، پالوي ناچاره په بنآ په قطعیه کې لیکلي دي، ارقامې ټهاخیستی او بی بنس

 ېبودجد ریاست له سرپرست، یدادعو وحیداهلل شهرانی، دخزانو رئیس، دمالیې وزرات مالی معین یټهن 138۴/8/۲3
استازي سره یې ناسته  (imf)ریاست معاون میرمن ژولي او د  زانوخد دریاست معین، دعوایدو ریاست مرستیال،

نیمګړتیاوې او تیروتنې ورته په ګوته کړې، اودمالیې وزرات محترم مقام یې ورته متوجه کړ.  ددوي ترسره کړه.
 شعباتو ته دنده وسپارله چې دغبرګولي میاشتې تر لسمې نیټې پورې د خپلو ،دمالیې وزارت محترم مالی معین

 پورتنيد نیمګړتیاوې بشپړ او دپلټنې پالوي ته دې وسپاري. دعادي او پراختیایي بودجې قطعیه حساب کال 1383
اراالنشا ( شمیرې لیک پر اساس دوزیرانو شورا محترم د۴۶۵1د ) یټهن 138۴/8/۲۹ پهجریان دڅرنګوالي په اړه 



( شمیرې لیک له ۴8۹۲د )نیټه  138۴/۹/۲۲بیا ورسته یو ځل بیا په  او اودمالیې محترم وزارته هم خبر ورکړل شو،
مخې دادارې امور عمومي ریاست ته او د دوزیرانو شورا محترم داراالنشا اودمالیې وزارت ته تعقیبي مکتوب 

قطعیه حساب پلټلو په موخه  کال 1383 لفیتونو پر بنسټ دواستول شو. البته دکنترول او پلټنې ادارې دخپلو مک
په غونډه کې چې پکښې  یټېن 138۴/۹/1۲ اوددمالیې وزرات مسولینو سره یې پرله پسې تیلفوني اړیکې درلودلې 

، او بودجې ریاستونو استازو هم پکښې ګډون خزانو ښاغلي وحیداهلل شهراني مالي معین، دخزانو رئیس اودعوایدو،
 کال 1383 د دمالیې وزارت محترم معین)درلود دکنترول او پلټنې ادارې دعمومي رئیس په دفتر کې تر سره شوه 

وکړې  څرګندونې دپام وړ ده،چې ددپیسو نړیوال صندوق او دنړیوال بانک  دبشړولو داړتیا په اړهدقطعیه حساب 
پورې بشپړ او دپلټنې پالوي په واک کې به یې  یټېن 138۴/۹/۲1قطعیه حساب به تر  او ژمنه یې وکړه چې

دمالیې وزرات ته والړل اوکومه ناسته چې  138۴/۹/۲1ورکړي. دپلټنې پالوی دښاغلي شهراني دژمنې سره سم په 
 دجمهوري ونزو له املهپه قطعیه حساب کې دځنیو ست وویل چې ړينومو دخزانو له رئیس سره تر سره شوه،

 او دقطعیه حساب دتمدید دوخت غوښتنه شوې ده، کال 1383 ریاست محترم مقام ته مو وړاندې کړی او د
مده تر دا مهاله آ دپراختیایي برخې قطعیه حساب کې کومې ستونزې مو چې داقتصاد له وزرات سره درلودلې

 یټهن 138۴/۹/۲1 دجمهور رئیس په د موږ ورسره تماس نیولی ډیر ژر به بشپړ شي.( چې ورسته بیا البته شوی نده،
قطعیه حساب دقوس دمیاشتې تر ورستیو پورې دیو ځل لپاره  کال 1383 د ( شمیرې حکم پر بنسټ3۲۵۷د )

 یرې( شم۹۹1۶۲د ) ېیټن ۵/1۰/138۴په  له مخې دخزانو ریاست ېچ دمالیې وزرات دوړاندیز پر بنسټ تمدید شو،
 لیک پر اساس دپلټنې دپالوي 

مکتوب پر اساس دپلټنې پالوي ته دنده وسپارل شوه چې دورستي ځل لپاره  دپورتني .بیا غوښتونکي شولڅخه 
 له مالي معین سره خبرې والړ شي او دقطعیه حساب دپلټلو دڅرنګوالی په اړه دمالیې وزرات دمالیې وزرات ته

 د ( شمیرې لیک له مخې دمالیې وزرات ته وویل شول تر څو۵۲۷1د ) یټهن 138۴/1۰/۵په همدارنګه  او وکړي،
مده پلټنو لپاره یې آ د دعادي او پراختیاي بودجې اوراق دمالیې وزرات دوزیر صاحب له کتنې ورسته کال 1383
 کړي.

سلیمان خیل دخزانو  ښاغلي دپلټنې پالوي دښاغلي شهراني سره درلوده، یټهن ۶/1۰/138۴کومه غوڼډه چې په 
دقطعیه حساب دپلټنې پالوي سره به هر اړخیزه همکاري وکړو. خو دژمنې خالف همکاري  رئیس ژمنه وکړه چې

 ۲۰/1۰/138۴ تر (۵ یال 1) تر سره نه شوه، څرنګه چې دپلټنې دپالوي څینې استعالمونه دنورواستعالمونه په تعقیب
 اویوه میاشت کې ځواب ورکړل شو. ځوور ۲۷ ورسته دیټه ن 1۵/11/138۴ په ( شمیرې استعالم۲۵او ) ې پورې یټن

 

 



 

 

 

 دپلټنو څخه تر السه شوې پایلې )تفاوتونه( -۶

دعوایدو او  دعادي بودجې قطعیه حساب دارزونو لړۍ داوښوده چې بیام هم خزانو ریاست له خوا ترتیب شوی
ه قطعیه درلود، دپرمختایي بودجې په او مطابقت ن درلودمحاسباتو ریاستونو له لوری قطعیه حساب سره یې توپیر 

 او کړنې تر سره شوې دي اودبودجې دقانون خالف په هیواد کې د حسابي مروجو سیستمونو حساب کې
وګه یې چې کولی شو په الندې ت هم په ناقصه توګه ترتیب شوی دههمدارنګه دپرمختیایي بودجې قطعیه حساب 

 بیلګې وړاند ې کړو.

 دعادی بودجې قطعیه حساب: کال 1383د  :۶-1

الف: دمحسباتو ریاست قطعیه حساب دخزانو ریاست قطعیه حساب سره تطبیق شوی او الندې تفاوتونه لیدل شوي 
 دي:

اړونده  شمیره
 ستونونه

 تفاوت دخزانو ریاست دمحاسباتو ریاست
 

 اصلي بودجه
 

دبودجې سره 
 ضمیمه
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۲118۲۵۵۵81

 ۲۲8۷8۶۷۲۷۴ 1۶۹۶11۶۹3 

( شمیرې استعالم په ذریعه دخزانو له محترم ریاست څخه پوښتنه 3۴) یټېن 138۴/1۰/11 دپورتني تفاوتونو په اړه د
 په هیڅ توګه قانع کونکی نه وه. نیټه ځواب ورکړل شو په 138۴/11/۲۴په  دنوموړي ریاست له لوري وشوه

او دافغانستان  دخزاینو ریاست او ب: هغه تفاوتونه چې دقطعیه حسابونو دتطبیق په نتیجه کې دمحاسباتو او عوایدو،
 بانک څخه دکتو وړ دي.

 دافغانستان بانک صورت حسابونه: 

 افغانۍ.-181۵۶3۵۵۴/ ۰۲ مبلغ په پیل کې شته شتمني کال 1383دافغانستان بانک کې د  -
 افغانۍ.-۲8۵۴۶8۹۴۲8۰/ ۶۴ کې دخزانو ریاست لګښت په بانک کې مبلغ کال 1383په  -
 افغانۍ.-۲۵۶1۲۶۰3۹۶/ ۹۰ اقي مانده پیسې په بانک کېدکال دورستیو ب کال 1383 د -
 افغانۍ-311۰81۵۴۶۷۷/ ۵۴ دټولې شتمنۍ مجموعه په بانک کې مبلغ کال 1383 د -

( افغانۍ ۲۶۷۵۶11۰۷۲۴ګښتونه مبلغ )قطعیه حساب کي ل په کال 1383د خو دخزانو او دمحسباتو ریاستونو 
 تفاوت لیدل کیږي.

 په قطعیه حساب کې یادونه نده شوې. کال 1383د  لیږدول شوي، داچې یادشوې پیسې کوم حساب ته
هغه پیسې ښودلي چې  او څخه قانع کونکی ځواب نده ورکړی، ځوور ۲۷ریاست هم ورسته له  اودخزانو

ریاست څخه دورکړل شوي څواب ته په کتو  دخزانو دسرې میاشتې او ښاروالۍ حسابونو ته انتقال شوي دي.
افغانستان د دخزانو ریاست دانتقالي مبالغو پنځه ورقې صورت حسابونه بیت په موخهسره، ددغو حقایقو دتث



بانک په ځواب کې لیکلي کومې سرجم پیسې چې سرې میاشتې ته انتقال  دافغانستان بانک ته واستول شوې،
رۍ . اودسوداګ( افغانۍ دي۲۲۷۵8۵۶مبلغ )( افغانۍ دي او دښاروالي حساب ته 13۵۵۷۲3۹)شوي جمعآ مبلغ 

( 1۶۲8۷۶1۰)مبلغ  جمعآ ( افغانۍ،۴۵۴۵1۵)وزرات دحیواني محصوالتو صنعتي سوداګري اتحادیې ته مبلغ 
( افغانۍ تفاوت دخزانو لګښتونو اوبانګ څخه مبلغ 1۷۹۰۷83۵۵۷دمبلغ )چیرې  که افغانۍ کیږي.

ریاست او دافغانستان دخزانو  ( افغانۍ1۷۷۴۴۹۵۹۴۷)وضع شي بیا هم مبلغ  ( افغانۍ انتقالي تفاوت1۶۲8۷۶1۰)
بانک تر مینځ دلګښتونو تفاوت لیدل کیږي، اودا څرګندیږي چې دخزانو محترم ریاست الزمه تطبیقات 

 دعوایدو په قطعیه کې تحصیل شوې پیسېکال  1383 بل پلوه د له دافغانستان بانک سره ترسره کړي ندي.
- مبلغ ه کې چې انعکاس موندلی.اودخزانو په قطعی افغانۍ-1۲811۲۴۹۶۰۹ –چې منعکس شوي مبلغ 

 افغانی ده. -۵۴۴3۵۲-تفاوت مبلغ  ي اوافغانۍ د-1۲811۷۹3۹۶1

دونرانو( څخه دتحصیل شویو عوایدو په اړه چې کوم )په همدې ترتیب دبودجې ریاست، له بهرنیو سرچینو 
- مبلغ په قطعیه حساب کې افغانی دي او دخزانو ریاست-1۴۹۵۲۰۰۰۰۰۰-معلومات ورکړی مبلغ 

دعوایدو ریاست په  افغانی تفاوت لیدل کیږي. که چیري-۷38۰۰۶۴3۷ –مبلغ  او .افغانۍ دي-1۴۲13۹۹3۵۶3
 الندې تفاوتونه لیدلی شو. یاهمب ومنو، منعکس شوی دعوایدو دتحصیل ارقام قطعیه کې

 افغانۍ-181۵۶3۵۵۴/ ۰۲-موجوده مبلغ  په پیل کې کال 1383 د

 افغانۍ-1۲81۲۴۹۶۰۹/ ۰۰-عواید مبلغ له داخلي سرچینو څخه تحصیل شوي  -

 افغانۍ – ۰۰/1۴۲13۹۹3۵۶3 -له بهرنیوسرچینو څخه تحصیل شوي عواید مبلغ -

 افغانۍ – ۰۲/۲۷۲۰۶8۰۶۷۲۶ -جمعأ مبلغ -

 افغانې-۵۴/311۰81۵۴۶۷۷-کې مبلغ  کال 1383دبانک په صورت حساب کې منعکس شوې شتمنۍ په 

 افغانۍ -3۹۰13۴۷۹۵1 /۵۲-تفاوت مبلغ 

ان ه وه تر څو دخزانو محترم ریاست دافغانستڅرنګه چې پورته څرګندونې وشوې بیاهم حسابونه نه تطبیږي، الزم
ې ، تر څو په قطعیه حساب او دافغانستان بانک په حساب کایتطبیق کړي و بانک سره دکال په لړ کې حسابونه

 تفاوت لیدل شوی نه وه.

په خپل وخت سره بودجوي واحدونو ته په اړه تعدیالت دج: دبودجې ریاست مکلف ده تر څو دکال په لړ کې 
 1383 پر بنسټ یې دربعوارو تخصیصاتو دصدور په اړه کړنې تر سره کړي. خو داسې کړنې د او اطالع ورکړي،



دره تخصیصاتو ته په کتو دصا فورم ۲۷دمنظوري او دب  کال 1383 کال په بودجې کې ندي تر سره شوي. د
 لیږدول شوي دي. د کال اصل منظوري څخه اضافه او ادارو ته نوسره. وزارتو

 

 

له تخصیص څخه اضافه  باب دمرجعې نوم شماره
 مبلغ

 افغانۍ-1۵۷۷8۰۰۰ ۴۰۰۰۰-1۰۰۰۰ دکنترول او پلټنې اداره 1
 افغانۍ-۲۰۶۲۵۰۰ ۷۰۰۰۰و  3۰۰۰۰۰ دکرنې اوبولگونې اومالدارۍ وزارت ۲
 افغانۍ-۲3۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰ داوبو اوبرښنا وزارت 3
 افغانۍ-۲۶۶۷۵۰۰ 1۰۰۰۰ دسرحدونو اوقبایلو چارو وزارت ۴
 افغانۍ-۲۷۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰ وزرات دمخابراتو ۵
 افغانۍ-۵۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰ دکور جوړولو وزرات ۶
 افغانۍ-۴۵۰۴۲۲۵1 ۲۰۰۰۰۰-3۰۰۰۰ دعدلیې وزرات ۷
 افغانۍ-۲۰۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰ مرکزي احصائیه 8
 افغانی-3۰۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰ داداري اصالحاتو خپلواک کمیسون ۹

 افغنی-۷3۵3۰۲۵1 جمعآ
 تنقیص شوي دي. ۴څخه  ولو( افغانی پرته دمنظوري لر۲1۹3۷۵)دبابای ملت له دفتر څخه مبلغ 

( افغانۍ ادارو ته صادرې کړي دي ۶۷۷۲۹۵۷31)کې مبلغ  کود ۹۰8همدارنګه دبودجې ریاست دتخصیصاتو په 
( افغانۍ تثبت کړې دي چې ددغو دوه قلموتفاوت مبلغ 8۶۹8۲۵۷۵1مبلغ )خو دخزانو په قطعیه حساب کې 

( افغانۍ دبودجې ۲۰۲۵۲۶1۹کې مبلغ ) کود ۴11همدارنګه دتخصیصاتو په  او ( افغانی لیدل کیږي،۲۰۲۵3۰۰۲۰)
 ،( افغاني ثبت شوې دي۲۹8۴۰8۶3۹)انو محترم ریاست په قطعیه کې مبلغ دخز خو دریاست له خوا صادر شوي،

 ( افغانې لیدل کیږي.۲۷81۵۶۰۲۰)ددې دوه قلمونو تفاوت مبلغ  ېچ

( افغانۍ ۲1۵۵۲۹۶۴) مبلغ د: مخکې دخزانو محترم ریاست پدې موخه چې دلګښتونو مجموعه پورته وښيي،
وښتنې وکړې پ پالوي ورزیاتې کړي دي، پدې اړه دپلټنې کېپه الندینۍ برخه  دقطعیه حساب دلګښتونو دستون

( میلونه افغانۍ چې دمکررویانونو دمراقبت تدویر ریاست ته ورکړل شوې دي. ۲۲مبلغ ) اوپه ځواب کې وویل
( له برخې څخه نه وې بلکه دآسیایي ARTF)( میلونه افغانۍ د ۲۲مبلغ )حال داچې ورسته بیا څرګنده شوه چې 

زانو ریاست دخ او لیکل شوي ارقام له یو بل سره نه تطبیقږي، ېچ اړوند دي، دپراختیایي بودجې بانک پراختیا
 .دقطعیه حساب په اخر کې ورڅخه یادونه نده شوې



 دپراختیای بودجې قطعیه حساب: کال 1383 د-۲-۶

سره  ورسته یې بیا له ژمنې ېچ ترتیب کړی وه، یوازې دعادي بودجې قطعیه حساب ېدخزانو ریاست په پیل ک
الندې  ته یې وړاندې کړ، چې څرنګوالی په پالوي او دپلټنېسم دپراختیایي بودجې قطعیه حساب هم ترتیب کړ 

 توګه شرح شوی ده.

لدې  ېچ ( افغانۍ،۲1۶38۰3۶۰۰۰۰)مبلغ  دکال په لړ کې ،پراختیايي بودجه ورسته له تعدیالتو کال 1383 د
 او ددولت له لوري اجرا شوې نده، ( افغانۍ دبهرنۍ بودجې پورې اړوند ده او1۷8۵۰۶۹۴۴۰۰۰)مبلغ  جملې څخه

( افغانۍ باقیمانده یې ددولت له لوري 383۷۷۴۲3318په مستقیمه توګه دونرانو انجوګانو ته ورکړې ده، او مبلغ )
( 1۹۴3۴۵۷۶8۹۰نه مبلغ )( افغانۍ، لګښتو3۷8۷3۴1۶۰۰۰اجراشوې ده. دکلنۍ منظوري قطعیه حساب کې مبلغ )

 ( افغانی وانمود شوې دي.18۴3883۹11۰افغانۍ او باقیمانده مبلغ )

 دپراختیایي بودجې قطعیه حساب ارزونې هم ځینې الندې نیمګړتیاوې او تفاوتونه درلودل. کال 1383 د

 

 

 

 

ورقو  ددادارو  باب څرګندونې شمیره
 میزاندجز 

دتوحیدي ورقو 
 میزان

 تفاوت په افغانۍ

ورسته له تعدیل  1
 څخه میزان

۲۰۰۰۰ 133۶۰۲1۹۲۰۹ 13۵1۲۶8۰۵۴۵ 1۵۲۴۶133۶ 

دصادره  ۲
تخصیصاتو 

 میزان

۲۰۰۰۰ 133۶۰۲1۹۲۰۹ 1۲8۵۰۲1۶۵8۴ ۵1۰۰۰۲۶۲۵ 

دصادره  3
تخصیصاتو 

 میزان

۴۰۰۰۰ ۲۵۷۹۴۰۶۲۹8 8۶8۴۵۷81۷ 1۷1۰۹۴8۴81 

استعالم په ذریعه دخزانو له محترم ریاست څخه ( شمیرې ۵8د ) یټېن 138۴/11/11په  دیاد شویو تفاوتونو په اړه
 ( ورځویې داسې ځواب ورکړ:۷ورسته له ) او معلومات وغوښتل شو،



ورسته به په یو مناسبه موقع کې به  خو استعالم ته ځواب نه ورکول کیږي، اوس دمعلوماتو دکمبود له امله
 .داسنادونو سره ضم ستاسو ته درولیږو

چارو وزرات، دښځو دچارو وزرات اودملي امنیت عمومي ریاست سره لدې چې  دیادونې وړ ده چې دکورنیو
د یې  یټهن 138۴/۹/1۶کې هیڅ لګښت نه لره. دکلیو دپراختیا وزارت په  کال 1383پراختیایي بودجه یې لرله په 

په قطعیه حساب کې لیکل شوي ارقام  ېکې د پراختیاي بودج کال 1383په  ( شمیري لیک پر ذریعه۶۶۰)
دعدلې  ( افغانۍ تفاوت لیدل کیږي.8۴۹8۰3کراري بللي اودمالیې وزرات دقطعیه حساب سره په تطبیق کې مبلغ )ت

 دپراختیایي بودجې په قطعیه حساب کې کال 1383 کې د باب ۲۰۰۰۰په  وزرات دنقدی ورکړو په ستون کې
دسوابقو په پاڼه کې ونه لیدل ( افغانۍ ثبت دي خو دعدلیې وزرات له خوا 1۵۲۴۶1۴۲۵)مبلغ  دلګښت مجموع

 باب 3۰۰۰۰ دعدلیې وزرات دپراختیايي بودجې د دخزانو ریاست ( شمیرې استعالم په ځواب کې۵۶شوې اود )
بلغ م یعنې ،تړاو نه درلودپوښتنې پورې هیڅ  ېچ ( افغانیو په اړه معلومات ورکړل،8۶۰1۵۶)لګښتونو څخه دمبلغ 

په افاقي توګه په قطعیه حساب کې لیکل شوې دي، او دعدلیې وزرات  کې باب ۲۰۰۰۰( افغانۍ په 1۵۲۴۶1۴۲۵)
 په جریان کې نده، څرنګه چې دخزانو ریاست هم په ځپل ځواب کې دا تائید کړې ده.

 په کړنو کې تیروتنې او نیمګړتیاوې:

 دکلنۍ بودجې  ج( فقرې په شپږم جز کې لیکل شوي، دبودجې ریاستد ) څرنګه چې ددې رپوټ
ه بیړې څخه په لیږد کې ل یصاتودتخص په اړه. دکال په لړ کې دتعدیلو په نظر کې نیولو پرته،دمنظورۍ 

داصل له منظورۍ څخه ورکړی  له مخې ځینو وزراتونو او ادارو ته اضافه تخصیص ېچ کار اخیستی ده،
 ده،

  کال په مینځ ته تقلیل موندلی، اود یاردومل 3۷پراختیاي بودجې  یاردمل 38دبودجې ریاست دا علت چې
اړتیا یسو ته پلکښتونو په موخه  دخپلو دولتي شعبات، ځای ده چې دتاسف دپراختیاي بودجه بولي، کې

 اوندي لګول شوي.،افغانۍ پرته له لګښت په حساب کې باقي پاتې شوې دي  یاردمل 18 خو لري،
 ه حسابي دهیواد پ خالفدبودجې دقانون او دمحاسباتو دتعلیماتنامې  دپراختیاي بودجې دلګښت په برخه

 الح سیستم کې بدلون صورت موندلی، چې دلوړپوړو چارواکو کوم حکم او فرمان هم شتون نلري.
داچې دبودجې په قانون کې صریحآ هدایت ورکړل شوی چې، هیڅ پیسې پرته له حوالې او تخصیص نه 

 .شي مصرفیدلی

هم داسې هدایت  ( شمیرې په فرمان کې33د ) یټېن 1383/11/۲۶ دافغانستان دجمهور رئیس حامد کرزي د
، اود پراختیایي بودجې بیرته ړېورک پروژو او برنامو پورې ټول اړونده تخصیصات،)ورکړل شوی ده: 



اي او په عادي او پراختی ،دمالیې وزرات دپلتنې ریاستونو دطرزالعملونو تابع دي او ېبودج ورکړې دخزانو،
 بودجه کې تطبیقږيږ(

 بودجې تخصیص دمحاسبې ریاست له طریقه وزارتونو او دولتي ادارو ته ارسال شوی نده او مخو دپراختیاي 
ترول ویزه او کن داداري دفتر له لوري پرته دتخصیص له تصدیق څخه دوزیر یا آمر په السلیک یوازی 1۶

 شوي او دخزانو ریاست له لوري اجرا شوي دي.

په لومړي قدم کې  خبر نلري. حال داچې الزمه وه تر څو دپولي حوالو له صدور څخه حسابی اړونده ادارې
دپراختیایي بودجې څخه دپالن وزارت اویا داقتصاد وزرات ترتیبوي. خو  دداسې لګښتونو پالن او پروژه

تر سره شوي  دهیواد دټولو قوانینو خالف ده چې دمالیې وزارت له لوري دداسې حوالو اجرا او ورسره ضمایم
دمالیې وزرات  یې دښاغلي نرګس نهان فورمه 1۶ دم لر چېا( ډ1۷۴۵۷۲)مبلغ  اوهم دیادونې وړ ده چې دي.

پرته له  یې 1۶چې دوه قطعه م  قطعه حوالو کې اجرا شوې ده ۲۰پخوانۍ دخزانو رئیس په السلیک په 
رې ټول که چی په ځینو حوالو کې یوه له بلې سره نه تطبیقیږي. ، دنوموړې السلیکونهيالسلیک څخه د

وړ ده ځکه چې څوک یوه واحد السلیک ونه شي کړی څرنګه ددولت  یښنېداند السلیکونه ددې خپل وي،
( ۶۰د ) 138۴/11/1۹په داسې یو مهم پوست کې دنده تر سره کوي. ددغو السلیکونو داصلیت په اړه مو په 

ده مرغه تردې دمه یې داستعالم شمیرې استعالم په ذریعه مو له اغلې نرګس نهان څخه وپوښتل، خو له ب
 دځواب په اړه څه ندي ویلي.

او  یدوعواد دعادي بودجې په قطعیه حساب کې دخزانو او محاسباتو ریاست ترمینځ، :تر السه شوې پایلې -8
 1383 خزانو ریاست ترمینځ، او دخزانو او دافغانستان بانک تر مینځ الزمه تطبیقات ندي تر سره شوي، ضمنآ د

 دپراختیایي بودجې په تائید شويد دمالیې وزرات، دښار جوړولو وزرات  کال په قطعیه کې ولیدل شول چې
 ( شمیرې استعالم په ذریعه۵3د ) یټهن 138۴/11/8په  دبیا رغونې اسنادونه ونه لیدل شول، موضوع پالن کې

پر له پسې د)او زیاته یې کړه چې ځواب کې هغه تائید  په خزانو له محترم ریاست څخه پوښتنه تر سره شوه،د
 يپالن له وزارتونو تر دې دمه کوم معلومات زموږ په واک کې ند او غوښتنو په تر څ کې د دښارجوړونې،

 هر کله مو چې له دغو وزارتونو څخه ځواب تر السه کړ یوه کاپې به یې ستاسو واک کې درکړو(. راکړی
ې یاد شوي قطعیه ده چ ثابته او دمخکني پراګراف تحریر، دپورتني لیکل شویو تفاوتونو ته په کتو سره بنآ

اي دپراختی خزانو ریاست دارقامو په ثبت کې اود حسابونه دخزانو محترم ریاست ته مواصلت نده کړی،
کال دپراختیایي  1383 په یو اړخیزه توګه یې اقدام کړی، چې پدې اساس د بودجې په قطعیه حساب کې

 سم او بشپړ نده. بودجې قطعیه حساب



 کال 1383د  له مخې، دحسابی استندردونو او اصولو پلټنې څرګندونې: دمالیې وزرات ونه شو کولی چېد -۹
فاوتونو ته په کتو ت یوپورتن ددې ادارې مخکینۍ سپارښتنې په ټاکلې موده کې بشپړې کړي، کې قطعیه حساب

کال قطعیه حساب په  1383 سره دکنترول او پلټنې اداره نه شي کولی دمالیې وزرات مرتبه اوراقو باندې د
 څرګندونې وکړي. توګه

 

 


