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 د پلټنې راپور لپاره د ښاریانو
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 !ئتاسو پوهېږ

 .اک لريپلټنو و  د بنسټونودولتي  د ېادار  یادېد  ، ۍپه مش د عمومي رئیس قانون له مخې  دد افغانستان د پلټنې عايل اداره 

 دولت د افغانستان اسالمي جمهوري
 د پلټنې عايل اداره
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 ؟څرګندويګانې  حساب د پلټنې راپور کومې موضوع هیاو د قطع ته وایيقطعیه حساب څه 

 حسابونو د وایدوګښتونو او علکلني  ددولت  د عوایدو په پرتله منظور شوې بودجې او داټکل شویو په یو مايل کال کې د بقطعیه حسا

 .بشپړ ثبت ته وایي

 

 بیانوي چې: قطعیه حساب دا

 د کلنۍ بودجه چې د ميل شورا له لوري تصویب او 

 .ده په فرمان توشیح شوې لسمشو 

 موخو یومنظور شو ادارو لګښتونه د ود بنسټونو او اړوند 

 .دي يشو  نظر وړ پروژو لپاره لګول د او

  ه بڼه نړیوالو مرستندویه بنسټونو څخه د مرستې او پور پ له کورنیو رسچینو او د ،توګهپه  )پیسو( هود دولت عواید د عامه وجو

 .يلپاره ترالسه شوي د متویل دجې دعادي او پراختیایي بو  د

 پلټنو الندې نیيس او راپور ورکوي؟ کوم موضوعات تر ،پلټنې عايل اداره د

  ولو ځواب ورک او دروڼتیا  دآیا  ،شوې عامه وجوه څرنګه مرصف کړې دهپلټنه کوي چې بودجوي واحدونو په بودجه کې منظور

 .نه یاټاکل شوې موخې لپاره لګول شوې،  اصل ته په کتو د

 تحصیل  کرس د بودجې دي، او څرنګه د یي کړي (تحصیل ) راوړي السته اټکل شوي عواید ،چې آیا عوایدي بنسټونو پلټنه کوي

 .دی شویو عوایدو په پرتله لرې شوی

 بتم لجال راپورایلو پ او د پلټنو د دولت قطعیې حساب تر پلټنو الندې نیيس، د دې کار د تررسه کولو لپاره د پلټنې عايل اداره هر کال د

 ته وړاندې کوي.ميل شورا   جرګې محمرمېوليس د او ولسمش

پایلو  پلټنو د قطعیه حساب د کمیسیون د د چارو بانکونو عامه محاسباتو او د بودجې، او مايل په ځانګړې توګه د ورپسې وليس جرګه،

 کوي.پورته  په اړه بحث کوي او د پلټنې د موندنو په اړه ګامونهر راپو  د

 یې مهم ګڼل کیږي؟ د پلټنې راپور حساب پلټنه او هولې د قطعی

 جمهوري ریاست عايل قطعیه حساب په ترتیبولو رسه، د ت له لوري در مالیې وزا د

ټه لرونکي )ذینفعان( په روښنایي کې قرار نیيس چې بودجوي ګميل شورا او نور  مقام،

وموړي کال ن ې کوم ډول بدلونونه د، دتیر مايل کال په لړ کتر رسه شوي کړنې څرنګه

و سته والی او په کومو برخو په کومو برخو کې ور  ،راغيل په منظور شوې بودجه کې

 .ید له اټکل څخه مخکې تحقق موندلی نوکې کړ 

ق تحق لګښتونو د مايل کال د د او وړاندې کولو یو څرګند او روښانه انځور د څخه حساب تحقق او تحصیل صورت عوایدو د د نو

 طعیه حساب دق مر ګڼل کیږي. په همدې دلیل قوانینو داقطعیه حساب ترتیب او پلټل یو الزمي او رضوري  څرنګوالی په منظور، دد 

ليس جرګې و  او جمهوري ریاست عايل مقام او د .ورکړیته شپږو میاشتو کې مالیې وزرات  وراتلونکي کال په لومړي ترتیب مسئولیت د

 .دنده ده پلټنې عايل ادارې د وړاندې کولراپور  پایلو ټنو دپل محمرمې ميل شوراته د

 

 قطعیه
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، ترڅو د يګڼدې مکلف ه عايل ادارې عمومي رئیس پ مايل چارو او عامه لګښتونو قانون د پلټنې د پلټنې عايل ادارې قانون او د

 اندې کړي.افغانستان ولسمش او ميل شورا ته وړ  د راپور پایلو قطعیې حساب پلټنه وکړي او د پلټنې د

 .یعمومي رئیس قانوين مکلفیت ددحساب پلټنه او د پلټنې د راپور سپارل د پلټنې عايل ادارې  هد قطعی

دې اړه پوهاوی ترالسه پ پلټنې له الرې ېخپلواک ېیو  د افغانستان ټول خلک، د هېواد د خلکو په استازیتوب او په ټوله کې د ميل شورا

 ړی دی.مدیریت ک/پیسو څخه هود عامه وجو کوي چې دولت او ادارو یې څرنګه 

رسه  ونیسیکمچارو  د بودجې، عامه حسابونو او بانکدارۍ او د عمومي رئیس راپور په وليس جرګه کې د مايل عايل ادارې د پلټنې

ښې  کې د په هیواد او عامه مايل مدیریت روڼتیا او د الندې ونیيس، د تدقیق تر بحث او حساب راپور قطعیه مرسته کوي ترڅو د

 .حکومتوالۍ په منظور چې موخه یې خلکو ته خدمت کول دي، خپلې سپارښتنې وړاندې کړي

او اطالعات  معلومات نړیوالو ګټه لرونکو لپاره د په اړه عامه مايل مدیریت او دوی پورې اړوند بنسټونو، دولت د دغه راپور همدارنګه د

 .برابروي

 مايل کال د قطعیه حساب پلټنه ۱۳۹۸ د

لتنې عايل پ ، د افغانستان خلک او همدارنګه دپه شمولبنسټونو  ودوي پورې اړوند او حکومت د افغانستان اسالمي جمهوري دولت د

 له بحران رسه مخ وه. (۱۹-خپریدلو )کوید  کرونا ویروس د کال په اوږدو کې د ۱۳۹۹ اداره د

مايل کال قطعیه ۱۳۹۸ دتررسه کړي او  ول چې خپل قانوين مکلفیتونهپلټنې عايل ادارې وکولی ش مالیې وزرات او د ، دهم رسه له دې

 پور اړونده مراجعو ته وړاندې کړي.را پایلو د پلټلو قطعیه حساب د د ونیيس اویې ، ترپلټنو الندې کړي ترتیبحساب 
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لفیتونه بشپړ ر څو رشایط او قانوين مکشو، تشونی دوه اړخیزو همکاریو الندې د قانوين مکلفیتونو تر رسه کول،  د مینځ؛ دوه ادارو تر د

 و ګټو ته ارزښت ورکړي.لکخ د کړي او

 

 کال په دوهمه ربعه کې تررسه شوه.مايل  1399حساب پلټنه د پلټنې عايل ادارې له لوري د  همايل کال د قطعی 1398د 

ته وړاندې  وراميل ش ېمحمرمی ليس جرګو د ب ولسمش او تم ل، جالرسه له موندنو او سپارښتنو  حساب د پلټلو راپور، هد قطعی

 شوی دی.

 آت(ا اجر ) قطعیه حساب په پلټنو کې تر رسه شوې کړنې مايل کال کې د۱۳۹۸د 

 بررسۍ منځ د کال د ، دمنظور شوې بودجې له اصل دپیل  کال د د لګښتونو پرتله مايل کال په اوږدو کې د دولتي ادارو د۱۳۹۸ د 

 رسه. وتعدیالت غلوکال په اوږدو کې را دبودجې او 

 واو پالن شوي واټکل شوي بررسۍ د ځ دنم پیل او دکال د کال د د تحصیل شویو عوایدو پرتله مايل کال په اوږدو کې د۱۳۹۸ د 

 .رسه عوایدو
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 وفیتونو اومستهیواد  داو عوایدو قطعیه حساب،  د مرکزي ادارو )وزارتونو او ادارو( د بودجوي واحدونو د کې والیتونو او په مرکز 
 .اجراکولو پلټنه شوې تطبیقاتو د دو د میاشتني عوایدي راپورون اوحساب  ېلګښتونو قطعی د ګمرکونو

 شوي تطبیق هبانکي صورت حسابون ،د افغانستان بانک. 

 تطبیق شوي هحسابون افمس صورت عمومي دفمر او د خزانو د د. 

 کابینې  ړې، دکمیټې پریک بودجې د پریکړو او فیصلو، د مالیې وزارت د د، سندونوحامیوي  بودجوي واکونو او تعدیالتو په اړه د د

 .شوې پلټنه سندونو تقنیني نورو او فرمانونو او د حکمونوجمهوري ریاست عايل مقام  مصوبې، د

 ررسه شويت پلټنې يتعدیالتو پورې اړوند منونه ی کولو اصولنامې له مخې د اجرا بودجې د دد آزمایښت پر بنسټ،  کنمرولونو د. 

 يتر رسه شو ندي حساب په پلټنه کې  هقطعی هغه کړنې چې د

پلټنه نده  سندونو مصارفايت نورو د بودجوي ادارو د پیسو حوالې او ، دسندونو قراردادونو پورې اړوند  ،کې پلټنو په لړ قطعیه حساب د د

 .تر رسه شوې

په لړ کې د پلټنو تر ( پلټنې عملکرد )کړنو د پلټنې او(رعایت) په پام کې نیولومقررو  د قوانینو اوپلټنه  برخودپورتنیو ، چې په پام کې ده

 .ونیول يشپوښښ الندې 
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 څرنګه بیانوي؟ حالتمايل کال قطعیه حساب د دولت مايل ۱۳۹۸ د

 انځور شپړب

 کال د قطعیه حساب مجموعي مبالغ عادي او پراختیایي ، دلیکل شوي ارقام )په الندې جدول کې

 (ښیي ورستهلړ کې له تعدیالتو په 

 مبلغ څرګندونې شمیره
 ۴۵۱،۵۷۷،۶۰۰،۵۲۶ عبودجې مجمو  له تعدیالتو ورسته د دکال په اوږدو کې ۱
 ۳۰۲،۲۰۵،۹۴۴،۷۱۰ عادي بودجې مجموع د ۲
 ۱۴۹،۳۷۱،۶۵۵،۸۱۶ پراختیایي بودجې مجموع د ۳
 ۴۲۰،۱۸۲،۷۱۳،۲۷۴ لګښتونو مجموع عادي او پراختیایي بودجې د د ۴

 ۲۸۱،۱۶۴،۱۹۳،۲۴۱ لګښتونو مجموع عادي بودجې د د ۵
 ۱۳۹،۰۱۸،۵۲۰،۰۳۳ دپراختیایي بودجې دلګښتونو مجموع ۶

 رسچینو څخه عواید تر السه شوي؟و له کوم    په کومو مواردو کې لګښت تر رسه شوی؟

 کود
 کوډونهاقتصادي 

 )مصارفايت بابونه(
نې سل په لګښتونو کې د

 ونډه
 ونهعوایدي باب شمیره

 رسچینو کې د متویيل په
 ونډه سلنې 

 (%29.4) 123،400،750،231 ګمرکي محصول مالیات او 1 (%47.0) 197،467،191،014 معاشونهمزد او  21

 (%18.6) 77،962،445،471  تفرقهپلورل او م ملکیتونو غیر مالیايت عواید، د 2 (%19.9) 83،556،579،458 او خدمتونه)اجناس( توکي  22

 (%1.4) 5،886،900،202 ټولنیزې ونډې 3 (%0.5) 2،203،399،998 او د ټکټانې ورکړې پورونو د 23

24 
سبسایډیانې، مرستې او 

 ټولنیزې مزایا وې
36،156،526،729 (8.6%) 

 (%24.2) 101،669،439،288 پراختیایي بودجې لپاره بهرنۍ مرستې د 4

 (%23.5) 98،599،554،217  عادي بودجې لپاره بهرنۍ مرستې د 5

25 
 ترالسه کول یود شتمن

 )کسب دارایی(
100،799،016،084 (24.0%) 

 (%0.2) 758،383،203 پورونه 6

 (%2.8) 11،905،240،662 دي زیرمېقخزانو ن د/نورې رسچینې 7

 (%100) 420،182،713،274 رسچینې مجموع متویل د د   (%100) 420،182،713،274 لګښتونو مجموع د  

 مجموع د متویل څرنګوالی دبودجې مايل کال ۱۳۹۸ د

 
 

49.3 
47.7 

0.2 2.8 

د سلنې ونډه

کورنۍ رسچینې بهرنۍ رسچینې  پورونه د خزانو نقدي زیرمې      /نورې رسچینې
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 ( لګښتونو سلنهعادي او پراختیایي)دميل بودجې  د د سکتورونو په پرتله

 

  

 

 سلنه مجموع سکتورونه شمیره
I 21.35 89،711،482،741 دفاع او ميل امنیت% 

 %14.33 60،223،052،387 خوندیتوب او عامه نظم 2

 %12.11 50،896،237،912 پوهنه، فرهنګ او دین 3

 %10.65 44،746،756،619 کرنیزې چارې صادي اواقت 4

 %9.73 40،889،247،297 عامه خدمتونه يل اواحکومتو  5

 %7.94 33،368،253،882 او کانونه ۍانرژ  6

 %7.51 31،571،415،811 کور جوړونه او د ټولنې سمونوالی 7

 %7.37 30،951،593،885 و مخابراتاترانسپورت  8

 %4.82 20،261،164،486 روغتیا 9

 %4.18 17،563،508،255 خوندیتوب دچاپیریالټولنیز او  10

 %100.00 420،182،713،274 مجموع

 

 

, دفاع او ميل امنیت 
21.35%

خوندیتوب او عامه 
%14.33, نظم 

,  پوهنه، فرهنګ او دین
, اقتصادي او کرنیزې چارې12.11%

10.65%

حکومتويل او عامه 
%9.73, خدمتونه 

%7.94, انرژي او کانونه

کور جوړونه او د ټولنې 
%7.51, سمونوالی

، ترانسپورت او مخابرات
7.37%

%4.82, روغتیا ټولنیز او محیطي 
%4.18, خوندیتوب

لګښت سلنهسکتور پر بنسټ دمايل کال په اوږدو کې د۱۳۹۸د
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 لګښتونو د ميل بودجې د ، چې دلري هلګښتون په لوړه کچهميل بودجې څخه  د مايل کال کې۱۳۹۸په  هغه بودجوي واحدونه چې

 .کې نیيس په بر هسلن ۸۲باندې  ه دڅمجموع 

  ونډې سلنېدپه لګښتونو کې  بودجوي واحدونه شمیره
 (%15.9) 66،910،541،642 د ملی دفاع وزارت 1

 (%12.3) 51،543،367،814 د کورنیو چارو وزارت 2

 (%9.3) 39،245،357،702 د پوهنې وزارت 3

 (%7.9) 33،349،751،457 د مالیې وزارت 4

 (%5.2) 21،691،029،919 کتد افغانستان برېښنا رش  5

 (%5.1) 21،331،347،706 د ټولګټو وزارت 6

 (%5.0) 21،161،154،301 د کلیو بیارغونې او پراختیا وزارت 7

 (%4.8) 20،261،164،486 د عامې روغتیا وزارت 8

 (%4.6) 19،484،612،549 د ميل امنیت لوی ریاست 9

 (%3.6) 15،296،461،088 د کار او ټولنیزو چارو وزارت 10

 (%3.2) 13،564،591،005 د چارو ادارې لوی ریاست 11

 (%2.5) 10،351،825،944 بو او برښنا وزارتو دا 12

 (%2.1) 8،670،189،013 د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت 13

 (%81.5) 342،861،394،626 مجموع

 

 مايل ثبات او له کورنیو رسچینو څخه السته راغيل عواید

 
 

 

 

 

کورين عواید
افغانی۲۰۷،۲۵۰،۰۹۵،۹۰۴

عادي بودجې لګښتونهد
افغانی۲۸۱،۱۶۴،۱۹۳،۲۴۱

 -

 50,000

 100,000

 150,000

 200,000

 250,000

 300,000

1394 1395 1396 1397 1398

مالی ثبات 

د عاي بودجې لګښتونه له کورنیو رسچینو څخه عواید

 مايل ثبات څه ته وایي؟

 ېچ ید دا ثبات مايل ،لپاره جمهوري دولت اسالمي د افغانستان د

 په ېپور  ېمود مهاله ځنم تر خهڅ ېمهال ډلن له تونهګښل عادي ولټ

داپداسې حال کې ده  .يړ ک پوره خهڅ دویعوا ویکورن د هګتو  ځېوای

په مجموع  کورنیو رسچینو د متویل لپاره   عادي بودجې چې د

سلنه ۲۸لګښتونو له مجموعې څخه څه باندې  د مايل کال کې۱۳۹۸

 .لږ ده
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 مونديلهغه څه مو چې 
 په لنډه توګه

 التیسقف څخه ډیر اپراتیفي لګښتونه/تعدشوي له ټاکل  

 پیسو شاملول یمتویل په نه شتون کې دژمنې  د )مرستندویه ډلو( ونرانوډ د

714،108 ،000 

5،347،241،149 

 9،831،771،663 له ټاکل شوي حد څخه ډیر تعدیالت  

 ټاکل شوې موخې خالف تعدیالت د کې بودجې په سند د 
7،868،155،496 

الرډ  2،161،539 

 2،396،290،946 التیخالف لګښتونه او تعد سندونونورو تقنیني  سند او د بودجې د د  

 

 8،389،810،226 عادي او پراختیایي بودجې نا تصفیه شوې مخکینۍ ورکړې د

 28،956،833 تصفیه شوې رسدستي پیسې/وجوه نا

 آف کریډیټ تصفیه شوي لیټر او نا ېر/انقضا شويخ تتاری

754،828،81  

الرډ 911،268،40  

یورو 889،45  

348،877،315،4 شوي ندي (تحصیلترالسه ) چې عوایدي باقیات هغه   

 15،091،226،000 متویلی رسچینې موندل بودجې د کابینې له منظورۍ پرته د د ميل شورا او د 

 3،200،000،000 عوایدو تحصیل مخکینۍ ورکړې په توګه د د نې له منظوري پرتهکابی د ميل شورا او د 

775،751،201 بیا ورکړې نامعقولو لګښتونو وزارتونو د حکومت له خوا د ته دډونرانو    

628،171،797،3 نه همغږي کې اخیستل شویو ارقاموپه  څخه  افمس سیستم راپور د   

 

 مهمو موندنو لنډیزعمده او  د

 له ټاکل شوې موخې څخه ډیر تعدیالت/لګښتونه
 اصولنامې پربنسټ چې په یوه مايل دوره کې قانوين حکم لري: کولو دد بودجي د اجرا 

 وډونو اجازه نلري چې د حلقه یي ساتنې ک فصولو په نوم یادیږي، منع شويڅخه بودجوي تعدیالت چې  د ځانګړو کوډونو

 يش.ولیږدول اندې تر چمر الندې د بڅخه د دولتي بودجې 

 ورو ن چارو وزارت او ميل دفاع وزارت کې عادي بودجې څخه په کورنیو له لوري، متویل شوې )مرستندویه ډلو( د ډونرانو

 ته د پیسو لیږد د ډونر په خوښه او هوکړې رسه تررسه کېدای يش. کوډونو

 تعدیل نيش تررسه کیدای. څخه اپراتیفي فصولو ته کوډونو داخيل بودجې د د له نورو کوډونو څخه او 

رسه  تر خالف مونوحک سندونواو نورو تقنیني  اجراکولو اصولنامې بودجې د ولیدل شول چې الندې تعدیالت د ،کې په لړپلټنو  د

 .شوي دي

و ارقامو ورکړل شوی مالیې وزرات له خوا د د اصل په توګه منظورۍ د اپراتیفي پیسو/وجوه د د( افغانۍ ۶۷۹،۱۰۸،۰۰۰مبلغ ) -1

 څخه ډیر تعدیالت اجرا شوي.

کې ورته  هکولو اصولنام اجرا بودجې د چې دشوي ده  ورکړلاپراتیفي وجوه هغو ادارو ته  ( افغانۍ۳۵،۰۰۰،۰۰۰مبلغ )  -2

 .ېپام کې نده نیول شو  اپراتیفي وجوه په

ودجه کې بعادی رات په وز  ميل دفاع دژمنې پرته  د)سیستیکا(  نرو ډ کال په پیل کې د ( افغانۍ د۵،۳۴۷،۲۴۱،۱۴۹مبلغ ) -3

 .په لړ کې یاد مبلغ تنقیص شوی دهکال  خو د ،شاملې شوي دي
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 سلنې څخه ډیر( ۵)له  حد څخه ډیر تعدیالتشوي له ټاکل 

 پر بنسټ غوښتنې دولتي ادارې د مالیې وزارت کوالی يش د دکوي چې  دې ټینګاره ادارې قانون پ عامه لګښتون او د مايل چارو

کمیټې په  بودجې د ، د/پیسو پنځه سلنې څخه تجاوز ونکړيثبت شوې وجوهو چې د امر تعدیل جوي واک دبود  ېمنظور شو  د

 مشوره صادر کړي.

خالف(  حکمونو سندونوتقنیني  )د ( سلنې څخه ډیر۵له )ژو په بودجوي واکونو کې تعدیالت پراختیایي پرو د ولیدل شول چې خو

 .رسه شوي دي تر

تقنیني  )د یر( سلنې څخه ډ۵) د )کمول( ( افغانیو تنقیص۹،۸۳۱،۷۷۱،۶۶۳مبلغ ) یي پروژو څخه دپراختیا ۲۴۹څرنګه چې له 

اختیاري رسچینو څخه  ( پروژې له اختیاري او غیر۶ندې )چې له دې جملې څخه څه با ،خالف( تر رسه شوي دي حکمونو سندونو

 ېدغو تنقیصاتو په پایله کې ځین ه متویل شوې دي، د( پروژې له غیر اختیاري رسچینو څخ۷په ګډه توګه متویل شوې دي او )

 .( سلنه تنقیص شوې دي۱۰۰پروژې )

 تررسه شوي ونو څخه تعدیالتډټاکل شوې موخې خالف له احتیاطي او ریزرف کو  بودجې په سند کې د د

نګړې شوي او اځپه منظور تحقق  ټاکل شویو موخو د ، ځانګړی مبلغ دونو کېډحتیاطي پیسې په ځانګړو کو بودجې په سند کې ا د

 بودجې په سند کې تر رسه يش. موخو لپاره دټاکل شویو  همدې ، نو لګښتونه یې هم باید دوړاندوینه یې شوې ده

 ه شوي دي.ور شوې موخې خالف تر رس منظ بودجې په سند کې د تعدیالت د کوډونواحتیاطي  پلټنو په لړ کې ولیدل شول چې د د

اکل شوې ټ بودجې په سند کې د دننه کې تعدیالت  ونو په دډعادي بودجې احتیاطي کو  غانۍ، د( اف۲،۶۰۶،۴۸۰،۰۰۰مبلغ ) -1

ونو ډاطي کو احتی چې دونو ته ډکو احتیاطي څخه نورو  ډکو احتیاطي  منظوري پرته له یو ميل شورا دمحمرمې  موخې خالف او د

  .تررسه شوي دي ،بدلون المل شوی په سقف کې د
( افغانۍ او ۲،۸۰۸،۱۱۸،۴۵۸مبلغ ) تعدیالت، څخه ونوډاحتیاطي کو  له بودجې عادي د انۍافغ (۲،۴۵۳،۵۵۷،۰۳۸) مبلغ -2

)مصارفايت  وونډڅخه تعدیالت نورو اقتصادي کو ونو ډپراختیایي بودجې له احتیاطي کو  ( امریکایي ډالر د۲،۱۶۱،۵۳۹مبلغ ) 

 ي.تر رسه شوي د منظوري پرتهله يل شورا ممحمرمې  ټاکل شوې موخې خالف او د بودجې په سند کې د بابونو ته( د

 تررسه شوي کولو اصولنامې خالف تعدیالت اجرا بودجې د او دحکمونو  نو دتقنیني اسنادو  د
ه کې ټول قوانین او مقررات لکه تصویب شوې بودجه )هغ اړینه ده تر څو د بودجې په لګښت د تصویب شوې بودجې د اجرا لپاره

و او د مايل چارو او عامه لګښتون يکومې موخې لپاره منظور شوی(، د بودجې د اجرا کولو اصولناممقدار چې تصویب شوی او د 

 کې ونیول يش. پام په قانون او نور قوانین ادارې

 :کتنې پر بنسټ د

( ۵۰،۵۰۴،۹۷۰مبلغ ) د او کې نیولو رسهم په پاوجوه  غوښتل شوې داضافه تعدیل /پیسې  وجوه د ( افغانۍ۲،۶۹۶،۴۰۰) مبلغ -1

رسه  تره څخله عادی بودجی پربنسټ  یو مستقیم وړاندیز د فرمان خالف جمهوري ریاست عايل مقام د افغانیو تعدیل د

 شوی.
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چابهار بندر  د افغانستان سفارت، غیر دولتي بنسټونو )په امریکا کې د په قطعي توګه دولتي او ( افغانۍ۱۶۶،۱۴۴،۸۶۴مبلغ )

برنامو  رښې دک لۍ دپټ اورګاډي د چین هیواد ته له حیرتانو څخه د ، دپرانیستې امې دبرن ولې دملومړۍ صادرايت مح څخه د

د  ي محاسبېدغن د بنسټ( ته مجادلې رسطان ناروغې پروړاندې د او د ټولنې رسې میاشتېدافغاين لګښت، مويب ګروپ، 

مبلغ تي بنسټونو ته او دول ( افغانۍ۲۴،۴۰۶،۶۶۶له دې جملې څخه مبلغ ). دي ورکړل شوې تنامې خالفتعلیام

 ېه عادی بودجلیو ځانګړې میکانیزم په نه شتون کې  حساب اخیستنې د غیر دولتي بنسټونو ته د( افغانۍ ۱۴۱،۷۳۸،۱۹۸)

 ورکړل شوې دي.څخه 

 دجې دبو  د مايل پالن په ترتیب کې پراختیایي بودجې د دادارو  وزارتونو او ( افغانۍ د۱،۴۵۸،۳۱۳،۴۴۱په ټوله کې مبلغ ) -2

ودجې په سند ب ولیدل شو، لیکل شوي مبالغ د توپیریکل شویو ارقام ته په کتو کې لکوډونو ( ۲۵او  ۲۴، ۲۲)اقتصادي  سند

 .ې شامل شوي ديکلني مايل پالن کادارو کې په متفاوتو تغیراتو په  په بیالبیلو ،ونو ته پرته له کوم سند څخهډو کو کې یاد

نقیصات ت)تړل شوي (ضمیمه  بودجې رسهپراختیایي له ې په اوږدو کې میاشت لیندۍ د ، د افغانۍ( ۲،۱۹۸،۱۴۵،۰۸۱مبلغ ) -3

څخه  ې، له دې جمللګښتونو سلنه یې ډیره وښودل يش بودجې عمومي مجموعه لږ او د ځینو پروژو د څو د تر رسه شوي، تر

 ۳۰/۹/1398ه پ(، په ورستۍ ورځ کېمايل کال  )دتنقیصات  ه،رسه ضمیمبودجې پراختیایي له  ( افغانۍ۳۰۱،۴۲۷،۹۳۲مبلغ )

 .دي رسه شوي تر ،پای ته رسیږيمايل کال  مطابق کولو اصولنامې اجرا بودجې د سته له هغه چې دو دوه ورځې ور نیټه 

ې له پراختیایي بودج بهر تعدیالت مناینده ګۍ څخه داستفادې پرته  فورم څخه د ۲۳ب د ( افغانۍ۲،۱۳۵،۹۲۰،۵۹۱مبلغ ) -4

 وړاندیز پربنسټ او د نیټې د ۲۷/۹/۱۳۹۸ مالیې وزرات د ( افغاين د۴۱۷،۲۰۳،۳۳۹ې جملې څخه مبلغ ) تررسه شوي، له د

ايل کال په پیل کې تعدیل راتلونکي م ، د( شمیرې حکم له مخې۲۳۴۸) نیټې د ۱/۱۰/۱۳۹۸جمهوري ریاست عايل مقام د 

 .شوې دي

 مخکینۍ ورکړېغیر تصفیه شوې 

 مکلف دي تر څو خپل مخکینۍ پیسی )پول ېټول بودجوي واحدونه/ادار " :داسې وضاحت ورکوي همد بودجې د اجرا کولو اصولنا

لخوا د اداراتو د مايل  کوپلټونعايل ادارې د  دپلټنېپیشکی( د مايل کال تر پایه تصفیه کړي او د مخکینۍ پیسې )پول پیشکی( 

راتلونکي ه بودجه کې د پیشکۍ د نه تصفیی په صورت کې، پ عادي. په ونیيسالندې  پلټنو توګه ترجدي ( په پلټنو په وخت کې 

 یورکړی له دغه اصل څخه مستثن ېمخک( LCمايل کال کې د پیشکۍ مستحق نه پیژندل کیږی. د قراردادونو او اعتبارلیکونو )

 .دي

رسه شوي مخکې ټول تر  ، د توکو او خدمتونو د ترالسه کولو څخهپر بنسټالرښود  د تنامېتعلیام دي محاسبېغند همدارنګه، 

 تادیات باید په هامغه کال کې د توکو او خدمتونو له مناسبو شواهدو او مدارکو رسه په خپل وخت تصفیه يش.

 دکتنې پر بنسټ:

 کال تر پای پورې پرته له تصفیې څخه باقي پاتې دمايل کال مخکینۍ ورکړې ۱۳۹۸ ( افغانۍ د۵،۷۷۰،۷۹۴،۲۴۵مبلغ ) -1

 ( افغانۍ د۴،۲۳۷،۳۸۶،۸۰۳مبلغ ) او عادي بودجې لګښتونه ( افغانۍ د۱،۴۹۷،۴۰۷،۴۴۲) مبلغله دې جملې څخه  ،دي

 پراختیایي بودجې لګښتونه دي.
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دوهمې ربعې پورې پرته  مايل کال تر۱۳۹۹ د مايل کلونو مخکینۍ ورکړې۱۳۹۷او  ۱۳۹۸ ( افغانۍ د۲،۶۱۹،۰۱۵،۹۸۱مبلغ ) -2

عادي بودجې لګښتونه او مبلغ  ( افغانۍ د۵۵۲،۴۰۳،۳۶۳) مبلغ ، له دې جملې څخهدي له تصفیې څخه باقي پاتې

 پراختیایي بودجې لګښتونه دي. ( افغانۍ د۲،۰۶۶.۶۱۲،۶۱۸)

مخکینۍ  تیر کال اجراکولو اصولنامې ته په کتو رسه چې پر بنسټ یې دولتي ادارې په هغه صورت کې چې د بودجې د د -3

ځینو  پر بنسټ د کتنې د .پیشکۍ مستحق يش عادي بودجې د ې دنيش کولی په راتلونکي کال ک ،ورکړې تصفیه نکړي

 روسېپ پلټنې د حساب د ېقطعی ، دندي تصفیه کړي عادي بودجې مخکینۍ ورکړې مايل کال د۱۳۹۸ بنسټونو لپاره چې د

 .اجرا شوي دي مايل کال کې ورته مخکینۍ ورکړې۱۳۹۹په  ،دي پایه پورې پرته له تصفیې څخه باقي پاتېتر

نه یې هم یوي اسنادو ندي مرصف شوي، او حام په مايل اړوند کال کېټاکل شوې موخې لپاره  د مخکینۍ ورکړېیره اندازه یوه ډ

پرته خه حسابدارۍ له میکانیزم او راپور ورکولو څ همغه کال په لړ کې د ، نه تصفیه شوي مبالغ د. رسبیره پردېندي بشپړ شوي

اقي پاتې کینۍ ورکړې ناتصفیه باجرا شوې مخ رسه له دې چې .دهبرابره کړي  یېنه رسغړونې زمی اوله قانون څخه د تر رسه شوي

 .تر رسلیک الندې راپور ورکړل شوی ده تحقق موندلو لګښتونو ، خو ددي

 پیسېتصفیه شوې رسدستي  نا

  موخه برابرولو په د وکوو تا خدمتونو رسه سم د سندونو او باید د حامیوي ،کیږي کولرسدستي پیسې هم د پیشکي پیسو په توګه ور 

 .نو په وړاندې کولو رسه تصفیه يشاو مدرکو  سندونو د

 دکتنې پر بنسټ:

 کال کې مايل۱۳۹۸اړوند دي چې په پورې  ووزارتونو/ادارا( ۱۰)( افغانۍ د رسدستي پیسو د پیشکي څخه د 28،956،833) مبلغ

 ر پای پورې په غیر تصفیه شوې بڼه باقي پاتې دي.مايل کال ت د، او اجرا شويڅخه له عادی بودجی په پیشکي توګه 

 :ده ېچې ټاکلې موده یې ختمه شو  ناتصفیه شوي لیټر آف کریډیټونه

 وړاندې کولو او د خدمتونو د بنسټ یې د ، چې پردولتي ادارو له لوري صادریږي دپه توګه  مايل اعتبار لیکد  ونهیډیټکر لیټر آف

 توکو تحویيل خدمتونو وړاندې کول یا د دتر کومه ځایه پورې چې  ،رته په پام کې نیول کیږيې پیسې و توکو برابرولو په مقابل ک

. وڼې نه ويتصفیه په همغه کال کې ش کرډیټونو خو دځینولیمرآف، څخه زیاد وخت ونیيس ښایي په ځانکړو مواردو کې تر یو کال

 ټاکلې مودې رسه سم تصفیه يش. باید د ونهیډیټکرخو لیمراف 

  پر بنسټ: کتنې د

 ۱۳۹۸( آمریکایي ډالر چې په ۲۵،۷۱۴،۶۳۷او مبلغ )ۍ ( افغان۱۴،۲۵۶،۰۰۰) باقیامنده پیسې مبلغ ونهیډیټکرف آ ( لیمر ۷) د -1

شوي  تومچکال کې  ۱۳۹۸ په چې باید له مخې قراردادونو منعقده د خدمتونو او توکو مايل کال کې پرانیستل شوي دي، د

 پاتې دي. باقي یهم ګټه نده اخیستل شوې او بی له تصفېیې  څخه  افغانی ېله یو ختمه پورې  مايل کال تر خو د ،ایو 

پرانیستل مايل کال کې  1397 چې په ونهیډیټکر( ډالر، لیمرآف ۷،۱۰۴،۲۸۲باقیامنده وجوه مبلغ ) ونهیډیټکرف آ ( لیمر ۵) د -2

مايل  ۱۳۹۸ د خو ،تهیه شوي وای کلونو کې ۱۳۹۸ او ۱۳۹۷رسه سم باید په  منعقده قراردادونو توکو او جنسونو د د شوي

 .باقي پاتې دي یې تصفیه شوي ندي اولغ کال تر ختمه پورې ټول مب



12 
 

 مايل۱۳۹۶( آمریکایي ډالر چې په ۲،۰۹۳،۰۳۹( افغانې او مبلغ )۴،۱۳۵،۰۰۰) باقیامنده پیسې مبلغ ونهیډیټکرف آ ( لیمر ۷) د -3

کلونو کې تهیه  ۱۳۹۸ او ۱۳۹۷-۱۳۹۶باید په  دونو له مخېمنعقده قراردا د خدمتونو او توکو کال کې پرانیستل شوي دي، د

 اقي پاتې دي.ب یغ څخه ګټه نده اخیستل شوې او پرته له تصفېلمايل کال تر ختمه پورې له ټول مب۱۳۹۸ ، خو دوایشوي 

په  ( آمریکایي ډالر چې۵،۳۵۶،۹۵۳او مبلغ ) ۍ( افغان۶۳،۴۳۷،۷۵۴) باقیامنده پیسې مبلغ ونهیډیټکرف آ لیمر  (۷) د -4

 -۱۳۹۵ باید په منعقده قراردادونو له مخې توکو اوخدمتونو د ي، دپرانیستل شوي داو له هغه څخه مخکې مايل کال ۱۳۹۵

غ څخه ګټه نده اخیستل لمايل کال تر ختمه پورې له ټول مب۱۳۹۸ ، خو دایکلونو کې تهیه شوي و  ۱۳۹۸ او ۱۳۹۶-۱۳۹۷

 باقي پاتې دي. یشوې او پرته له تصفې

 :تحصیل شوي نديعواید يلپه ثبت کې تفاوت او تحقق موند وعواید  دحساب ه قطعید 

په  واکونوی د بودجو  چوکاټقانونی  ،، باید ټول اړونده قوانینپه راټولولو او محاسبې کې امه وجوهودع او ،کولو د مالیې په وضع

، د وانیناړوند ق کی محصول، د مالیې او ګمر ېتنامتعلیام دي محاسبېغند ، قانون ، د مايل چارو او عامه لګښتونو ادارېشمول

په پام کې اید ب حکمونواو  اړوند مقرراتجواز د  فعالیتونو د او اشخاص خلکو د، همربوطه تړونون ،اړوند قوانینغیر مالیاتی عوایدو 

 .يش ونیول

 کتنې پر بنسټ: د

یدو عوا یاد کال په لړ کې تحصیل شوي ندي، د عواید د مونديلمايل کال تحقق ۱۳۹۸افغانۍ د ( 1،652،172،899)مبلغ  -1

 .تحصیل وړ ګڼل شوي دي رسلیک الندې په راتلونکو کلونو کې د باقیاتو تر د

مايل کال ۱۳۹۸ مايل کلونو تحقق موندلی عواید د تیرو دخره پورې آ مايل کال تر  ۱۳۹۷ دافغانۍ  (2،663،704،449) مبلغ -2

 .تحصیل وړ ګڼل شوي دي کلونو کې دونکو په راتل او، ترپایه پورې تحصیل شوي ندي

 د و عمومي ریاستایدعو  د ایسیکودا سیستم او تفاوت د( افغانۍ ۶۶،۵۶۰،۹۴۰مبلغ )څرنګوايل په دلیل  د تثب منرب د P د -3

 وکتل شوه. رسه قطعیې

کابینې  د د ميل شورا او اوشامل يش  کی تحصیل شوي عواید، پرته له دې چې د بودجې په سند کال په لړ کې د
 له لوري منظور يش

پرته له دې  موخهمتویل په  بودجې د مايل کال د۱۳۹۸ د افغانۍ( 15،091،226،000عملیايت ګټو مبلغ ) مرکزي بانک د د -4

 .تحصیل شوې دي د کابینې له لوري منظور يش د ميل شورا او يش او ېبودجې به سند کې شامل چې د

 ېبودجې به سند کې شامل پرته له دې چې د موخهمتویل په  بودجې د کال دمايل ۱۳۹۸ ( افغانۍ د۳،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰مبلغ ) -5

او تحصیل شوې  يبیلو رسچینو څخه په پیشکي توګه ورکړل شو له بیال  يش د کابینې له لوري منظور د ميل شورا او يش او

 دي.
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 لورکو ته د وزارتونو نا معقولو لګښتونو بیرته  (ویانو)مرستند نرانوو ډد حکومت له خوا 

په پام کې  ېونوزارتونه او ادارې مکلفه دي تر څو دمتویل شویو پروژو په لګښتونو کې دنړیوال بانک قوانین،مقررات او الرښ

 ونیيس.

 کتنې پر بنسټ: د

ښتونو بیرته لګ (نا معقولوناسم ) ( افغانۍ د پوهنې وزرات د پوهنې د کیفیت دوړتیا پروژې ) ایکویپ( د۱۷۲،۷۲۴،۹۸۲مبلغ ) -1

 دولت له خوا دنړیوال بانک حساب ته لیږدول شوې دي.د تر رسلیک الندې د افغانستان ورکړې 

نا معقوله لګښتونو بیرته ورکړې تر رسلیک الندې دپه قرارداد کې  GFA( افغانۍ د اوبو او برښنا وزرات د ۲۹،۰۲۶،۷۹۳مبلغ ) -2

 دولت له خوا د نړیوال بانک حساب ته لیږدول شوې دي. دد افغانستان 

 توپیرکې  ارقامو په نویزګ دوهد  ستلویاخ راپور د ستمیس افمس د 

 کتنې پر بنسټ: د

عادي  ( افغانۍ د۱،۷۱۷،۰۹۸،۷۱۳مبلغ ) (ترمنځ پور او تفصیيل راپوررا لنډ) داخیستلو او  راپور افمس سیستم څخه د د -1

 .ولیدل شو وپیرندلو لګښتونو کې تبودجې تحقق مو 
پراختیایي  ( افغانۍ د۲،۰۸۰،۰۷۲،۹۱۵مبلغ ) (ترمنځراپور  وتفصیيلا راپور لنډ) داو  اخیستلو راپور افمس سیستم څخه د د -2

 بودجې تحقق موندلو لګښتونو کې تفاوت ولیدل شو.
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 سپارښتنې

مايل  او د وتعدیالت وډیر له  څخه  %۵ سپارښتنه کیږي تر څو د
په پام کې نه  حکمونهدچارو او عامه لګښتونو ادارې قانون 

 ېر رامینځته کولو له ال کنرتويل سیستمونو د د ې وڅخه دنیول
 وی ويشیمخن

  د لوريپورې ټول تعدیالت باید دمالیې وزارت له  %۵تر 

 .تررسه يشکمیټې رسه په مشوره کې  بودجې د

 ځ بودجې نلوړ وي د کال د م څخه %5چې د  ډول تعدیل هر

 شامل يش.دې  په سند کې

ته  څخه نورو کوډونوله منع شویو کوډونو  سپارښتنه کیږي چې
ر ت تعدیالتودته  کوډونوڅخه منع شوي  کوډونواو یا له نورو 

 ويش مخنیویالریې کنرتويل سیستم له  دباید  څخهرسه کولو 
 اصولنامه دې په پام کې ونیيس. اجراکولو بودجې د د او

 لپاره  هغې موخې د معیاري فورم له مخې ۲۳ب تعدیالت باید د

 ه نورول رسه يش او شوي تر ېړ انگځ کې کوډونواړونده په  چې

 وخېم د ېچ څخه ته له تعدیالتوکوډونوشوي  څخه منع کودونو

 وی دي وکړي.یادارو له لوري وړاندیز کیږي مخن د خالف

 او ادارو کې کوم ارتونوپورتنیو مواردو لپاره په وز  دمهال،  اوس 

 خهڅ . نوله همدې امله له قوانینوکنمرول شتون نلري هڅرګند

چې اغیزمن او څرګنده  ده الزمه ،رسه کیږيتر  ړونهرسغ

 .يش کنمرولونه پرانیستل

پاره هغو بنسټونو ل محدودول دد اجرا کولو د اپراتیفي لګښتونو 
 اجراکولو په اصولنامه کې منظور شوې دي بودجې د چې د

 هغو بنسټونو لپاره چې د لګښتونو اجراکول د تعدیالت او د 

 ېګټې اخیستن في وجوه څخه داپراتی بودجې په سند کې د

 .ترې ويشدې ډډه  توګه ، په کلکهمنظوري ونه لري

 لري دلګښت اجازه ن اپراتیفي وجوه د هغو بنسټونو لپاره چې د د 

تم سیس وي په موخه دې اغیزمن کنمرويلیمخن تعدیالتو د

 .کړيرامینځته 

 

 احتیاطي کودونو په داخل او یا له احتیاطي کودونو څخه د د
منظورشوې سقف  وی دیله حده ډیر تعدیالتو څخه مخن باندې

 دي او ټاکل شوې موخې خالف

 کې له حد څخه چوکاټ په  کوډونواحتیاطي  موخې خالف د د

په  بررسۍ منځ د کال د وی ويش دیمخنې  ډیر تعدیالتو څخه د

تر  په صورت کې شامل يش غوښتنې دغو تعدیالتو د سند کې د

 .کړي هڅو خپله قانوين پروسه بشپړ 

 ا له مخې اړتی احتیاطي وجوه د ترتیب په وخت کې باید بودجې د د

صولو ا کال په لړ کې د او ثبت يش او د په دقیقه توګه سنجش

 اړتیا په صورت کې او د ويش وییخالف له تعدیالتو څخه مخن

 .شامل يش بررسۍ په سند کې منځ د کال د د

ادي ړوند اقتص بابونو پورې امصارفايت دکې  سندپه بودجي  د
منظور شویو ارقامو خالف دکلني مايل پالنونو له  کې د کوډونو

 ويشوی یمخندې ترتیب څخه 

  ټول کلني مايل پالنونه دې داقتصادي کوډونو دمنظور شوي

ارقامو له مخې چې دميل بودجې په سند کې لیکل شوي او 

 دميل شورا له لوري منظور شوي ، ترتیب يش.

 

رونو او پروسیج وتعلیامتنام وی چې دیخني ورکړو څخه میقطع د
 ديې خالف تررسه شو 

 ونوسنددطور تحویل  ،ورکړې وړ مبالغ اړتیا په صورت کې د د 

له  ندونوسسته بیا د قانوين مرصيف و ور  باید ورکړل يش،پرته 

 يش. حسابمخې په خرچ مجرا او 

 اخیستنې حساب ړېانگځ یو باید دورکړې  ته بنسټونو غیردولتي 

 حامیوي اسنادونو له او د څرګنده میکانیزم اب ورکونې دحس او

 .تر رسه يش مخې
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چې ټاکلې موده یې ختمه لپاره یتونو ډیف کرآ هغو لیرت  د
ه اړه څرنګوايل پ ې دیتصف د تعقیبولو، ارنې،څ د شوي وي

 جوړ يشمیکانیزم یو باید  یې

 د ریډیټونوک لیټرآف د تعقیب او څارنې، د کریډیټونو آفلیټر  د 

کې  کال اړوندچې له مخې په  تصفیې له صورت څخه پلټنه

خدمتونه او توکي السته ندي راغيل او دتیرو کلونو څخه باقي 

 .يش تطبیق او تقویه ،دي پاتې

  ټول هغه لیټرآف کریډیټونه چې د خدمتونو او توکو د نه ترالسه

ه وړاندې پ او انقضا شوي دي، د کومو کولو پرته یې تاریخ تېر

یامنده یا باق او يش امه بودجه بنده شوې ده، باید تصفیهچې ع

 .يشدولت حساب ته ولیږدول  وجوه د

ځانګړې طریقې باندې دې کار  ېتدابیر دې ونیول يش او پر یو 
 مخکینۍ ورکړې او آوانيسويش ترڅو ډاډ تر السه يش چې 

او بودجوي واحدونو له لوري په  باقیات دټولو ادارو )مخکیني (
 دي. شويتصفیه ټاکلې موده کې  پهخپل وخت 

 و رامینځته کول چې پکښې د تیرو کلون طریقېداسې یو کاري  د

وخت  تصفیې لپاره ځانګړی د مخکینۍ ورکړو او آوانيس باقیاتو

 .يسو وا تطبیق وړ ذکر وي او د او ټاکيل موده

  ه کولو حسابونو د تصفید د مخکینیو ورکړو اړونده کال په لړکېد

ې دي محاسبغن او د بودجې د اجرا کولو اصولنامې موخه دې دپه 

اجرا  کړو نهور  پیشکیراتلونکو بعدي  تعلیامتنامې رسه سم او د

دستي رس  دغه رشایط د مخکینیو ورکړو تر تصفیې پورې، د کول

 .ده تطبیق وړ پیشکي وجوه په تصفیه کې هم د

ر ت تحصیل میکانیزم باید تقویه يش عوایدو د مدیریت او د د
 ترالسه يشباقیاتو تحصیل څخه ډاډ  تیرو کلونو د دڅو 

 ې دکرس چ تحصیل مدیریت میکانیزم او دعوایدو عوایدو د د 

کتنه  بیا ،و پایله دهنه تحصیل او باقیات تحقق یافته عوایدو د

 .ويشدې پرې 

 تیرو کلونو  واک دې وګامرل يش ترڅودځ ژمن کاري یو

اټ ړي زماين چوکځانګدې په یو تحصیل  عوایدو د باقیامنده

 کړي. تررسه کې

 دې وضعیت او ماهیت نه تحصیل شویو عوایدو د کلونو تیرو د 

نډ دتحصیلولو ځدرسغړونکو اودجرمونو د، مطالعه يش

دتشخیص پروړاندې دې ځانګړي تصمیمونه او قانوين تدابیر 

 .ونیول يش

 داسې ترتیب يش تر څو ددې  وړاندوینې پالن عوایدو د د
دجې بو  په عوایدي ټاکل شویو موخو باندې او د وي اوتطبیق وړ 

 واويس اعتامد او باور ښکارندوي یب پروسې باندې دتتر  د

 د باور اعتامد او عوایدي پالنونو په ترتیب کې د ميل بودجې د د 

عوایدو ټاکلې  رامینځته کولو په منظور، هڅه دې ويش چې د

 یوشو او تحصیل یوپالن شو ،یوټکل شواپه واقعي توګه  ېموخ

 .ويش وییمخندې  لیدو وړ کرس څخه  عوایدو کې د

 ایسیکودا سیستم کې د عوایدو توحیدي قطعیه حساب او د د 

ویو ثبت ش تفاوت شتون د ځ دنترم ومجموعي ارقام ثبت شویو

ارقامو مجموع تر پوښتنې  وشوي عوایدي ارقامو او تحصیل

 .راويلالندې 

تر مو ارقا د راپورد  نویزګ ستلویاخ راپورد  او تمسافمس سی د
 وې دي ې اړتیا سیستم بنسټیزدې  د ،ځ همغږينم

 له  فري بیالنس ددې  کي ستونزې یتم تخنسافمس سی د

ور له اپر  کمپنۍ رسه ډیر ژر حل يش تر څو لیکل شوي ارقام د

 .ارقامو رسه مطابقت ولري

متویيل رسچینو ځانګړي کول  لګښتونو لپاره د ميل بودجې د د
له  اکابینې او ميل شور  نسټ دنافذه قوانینو او مقرراتو پر ب چې د

 لوري تصویب شوي وي

 هاو منظور شوي پورونراټول شوي عواید په بودجه کې  که چیرې 

بسنه  وبودجوي واکون، شویو ټولو مبالغو دمتویل په موخهدلیکل 

 تعدیل بودجې د مالیې وزرات مکلف دی تر څو د ، دونه کړي

صویب په ت ه یې دستو له منظوري ور  کابینی وړاندیز ترتیب او د

 .ميل شوراته وړاندې کړي موخه
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 ارزښت ورکول

 

 

 

 

 

 

 

له کیفي پلوه

پهتونولګښاوتحصیلدعوایدوددولتدسمرسهواکونوبودجويد

.ولکالسهترډاډڅخهرعایتاومقرراتوقوانینودکېاجراکولو

ميلدچېڅخهموخوشویوټاکلاومخېلهواکونوبودجويد

ترډاډڅخهلګښتونولهوجوهدعامهشويتصویبخوالهشورا

کولالسه

وړاندېتنوسپارښدلپارهودي،سیستامتیکېدمدیریتمايلعامهد

.تشخیصولۍکمزور دکنمرولونوداوکول

کولوړاندېانځوربشپړیودڅخهشننېدوضعیتمايلدهیوادد

ټنېپلدحسابقطعیهدموخهپهبحثدتهغونډېشوراميلد

حسابهقطعیداوتعقیبولخواییلهحکومتدکول،وړاندېراپور

(ذینفعانو)ولرونکګټهټولوخپرولراپورقطعیه-دښاریانواوراپورد

.خلکولپارهعامهاو

له کمي پلوه

مقرراتواووقوانیننافذهدچېلګښتونه،مبالغوهغودیااوتعدیالت

.ويشوڼېیېاحتاملحصولبیرتهداوشويلیدلخالف

.ه شمولاحتاميل تحصل پباقیاتو باقیامنده مبالغو تصفیه دد

بیرتهده،ېرسیدلتهپاییېمودهعتبارادچېکریډتونهلیمرآفهغه

.يشانتقالعوایدوتهددولتدې

بایدنديشويتحصیلدمهدېترچېباقیاتعوایديکلونوتیرود

.يشتحصیل

شويړلورکالندېرسلیکترلګښتونو(ناسمو)نامعقولهدتهډونرانو

.يشتحصیلڅخهرسغړونکولهبیرتهلرياحتاملچېمبالغ



17 
 

 

 پلټنې راپور دلپاره ښاریانو  د
 

 یشو  کال کې خپور۱۳۹۹ټنې راپور چې په پل قطعیه حساب د مايل کال د۱۳۹۸ د
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اداره عايل د پلټنې د افغانستان
 

 

 یو مونږ روڼتیا او حساب ورکونې ته ژمن
 

 
www.sao.gov.af                                                                                          هڼب پایو: شمیره: د اړیکې 0202521551   
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