
۱۳۹۰د پلټنې د عالي ادارې د اجرااتو راپور   

 

 

 د پلټنې د عالي ادارې پېژندنه 

( د Supreme Audit Officeې )یعن  (SAIد پلټنې عالی اداره د پلټنې د یوې عالې ادارې په توګه )

فساد هېواد په کچه د وزارتونو، ادارو او مؤسساتو د مالي او حسابي چارو پلټنه کوي، په مستقیمه توګه د 

پر وړاندې د مبارزې دنده نه ترسره کوي بلکه په ځینو مواردو کې قسمي رول لوبوي، نوموړې اداره د 

 ,ASSOSAIکلن تاریخ لري، د پلټنې د عالي اداراتو د نړیوالو سازمانونو ) ۷۰فعالیت 

ECOSAI,INTOSAIیوې  و د اداراتو د مالي او حسابي چارو د پلټنې په برخه کې دا  ( غړیتوب لري

کال د پالن او  ۱۳۹۰چتر الندې فعالیت کوي .  د   خپلواکې ادارې په توګه د جمهوري ریاست تر مستقیم

   اجرااتو په اړه په الندې ډول معلومات وړاندې کیږي. 

 کال د پلټنې پالن  ۱۳۹۰الف: د ادارې د 

کې ترتیب کړ چې په  کال په وروستیو ۱۳۸۹کال د پلټنې پالن د  ۱۳۹۰د پلټنې عالي ادارې خپل د 

 ( ګڼې حکم په اساس منظور شو.  ۱۷۴نېټه د جمهوري ریاست د ) ۱۳۹۰/۱/۱۰

 نوموړي پالن کې الندې موارد شامل دي: 

والیتونو او په مرکز او والیتونو کې د هغو د اړونده  ۳۴ارګانونو او  ۲۰وزارتونو  ۲۶د  -

( مراجع او لدې جملې ۸۶۰واحدونو د مالي او حسابي چارو پلټنه چې په ټولیزه توګه د پلټنې وړ )

(  مراجع په خارج )افغاني ۱۳( مراجع په والیتونو او )۶۷۶( مراجع په مرکز، )۱۷۱څخه )

 نه( احتوای کوي. سفارتو

پنۍ( د خارجي پلټنې د فعالیتونو څخه د کم PKFپه وزارتونو، اداراتو او ځینې والیتونو کې د ) -

او د افغانستان د بیارغاونې د وجهي صندوق   WBمالتړ د مشاورینو په مرسته د نړیوال بانک 

ARTF  .د پروژو پلټنه کول 

 کال د دولت د قطعیې حساب پلټنه  ۱۳۸۹د  -

 پلټنېحکمي  -

 مراجعو ته د پلټنو د نتایجو/پایلو اعالنول  -

 په ځینو وزارتونو کې د عملکرد پلټنې ترسره کول  -

د جمهوري ریاست محترم مقام او د اړتیا په صورت کې ملي شوراته د توحیدي راپورونو  -

 وړاندې کول. 

 د کارمندانو د ظرفیتونو لوړوالی  -



ابل کنفرانس د پرېکړو او د حکومتولي د سکتور د د افغانستان د ملي انکشاف استراتیژي ، د ک -

 موخو په تحقق کې ونډه اخیستل. 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 *INTOSAI : تفتیش عالی ادارات المللی بین سازمان ECOSAI : تفتیش عالی ادارات اقتصادي هاي همکاري سازمان SAI : تفتیش عالی ره

 ASOSAI: تفتیش عالی ادارات آسیائی المللی بین سازمان ARTF: افغانستان بازسازي براي اعانه صندوق WB: جهانی بانک

 

 

 کال د پلټنې د پالن تحقق او پلي کول  ۱۳۹۰ب:  د 

د قوانینو د رعایتونو پلټنې په موخه د پلټنې عالی اداره د احتمالي خطرونو په پام کې نیولو سره   .１

( مراجعو کې د هېواد په مرکز او والیتونو کې د متفاوتونو وختونو لپاره )د دوه تر دریو ۸۶۰په )

لی یې په الندې اونیو( لپاره د پلټنې ګروپونه په دنده ګمارلي دي. چې د تحق او نه تحقق څرنګوا

 جدول کې وړاندې کیږي: 

 لومړی جدول

د پالن  پلټل شوې مراجع د پلټنې وړ مراجع
د 

تحقق 
سلنه/ 
فیصد

 ی

د پالن د نه  غیر پلټل شوې مراجع
تحقق 

سلنه/فیصد
 ي

 ٪۱۳ ۱۱۲ ٪۸۷ مراجع ۷۴۸ مراجع  ۸۶۰

۱۷۱ 
مرکزون

 ه

۱۳ 
خار

 ج

۶۷۶ 
والیا

 ت

۱۶۳ 
مرکزون

 ه

۱۱ 
خار

 ج

۵۷۴ 
والیا

 ت

 ۸ 
مرکزون

 ه

۲ 
خار

 ج

۱۰۲ 
والیا

 ت

 
 
 
 
 

 

( ۷۴۸( یې چې )٪۸۷کال په پالن کې شاملې شوي او ) ۱۳۹۰( مراجع یې د ۸۶۰د ټولو مراجعو څخه ) 

 مراجع کیږي پلټل شوي دي. 

مراجعو د نه پلټل کېدو المل د امنیتي شرایطو نه مساعد والی  په ګوته شوی په ځینو  (۱۱۲د ) .１

مراجعو کې لکه د فراه، زابل، نورستان، غزني، پکتیکا، ارزګان، د بدخشان د ښار جوړونې 



آمریت، لوګر، پکتیا او د لوګر او پکتیا والیتونو د کانونو آمریت، د شپږمې ناحیې ریاست، د 

قول اردو،د پولیسو د شاهراه  ۲۰۱راتیف، د قالینو د صادروونکو شرکت، د  ظفر پولیسو کوپ

قومنداني، د بریښنا شرکت داخلي پلټنه ، د ممیزو د صادراتو د پراختیا اداره، د حیواني 

محصوالتو شرکت، د عمان سفارت او د قط سفارت دي چې د شرایطو په ښه والي سره به په 

 راتلونکې کې وپلټل شي. 

 (PKFدې موده کې د نړیوال بانک او د افغانستان د بیا رغاونې د وجهي صندوق مرستې هم د )پ .２

 پنۍ د خارجي پلټونکو په مرسته په وزارتونو، اداراتو او  ځینې والیتونو کې پلټل شوي دي. کم

کال د قطعیې حساب د مالیې د محترم  ۱۳۸۹د دولت د د پلټنې د عالي ادارې د قانون په اساس  .３

ارت له لوري ترتیب شوې وه او د نوموړې ادارې د مؤظف هیئت پواسطه په معین وخت و وز

 پلټل شوه او د هغې په اړه )مشروط موافق( اظهار نظر وړاندې شوی ده. 

د نواقصو، باقیاتو د تصفیې او د تفاوتونو د تحصیل او همدارنګه پلټل شویو ادارو ته د دولت  .４

 حقوقو د رفع کولو په موخه د ترسره شویو پلټنو د نتایجو ابالغول 

برسیره پردې د  پلټنې، انګلیسي ژبې او کمپیوتر د زده کړو په برخه کې د ظرفیت لوړ والی  .５

 ترسره شوی ده. 

وزارت کې په شرایطو برابرو پروژو کې د اقتصادیت، مفیدیت او اغیزمنتیا د  د ښوونې په .６

 ( تطبیق شوی ده. performance Auditتثبیتولو په موخه د عملکرد پلټنه  )

 ج :   مهمې السته راوړنې

 کال کې د پلټنو د نتایجو د ارقامو توحیدول ۱۳۹۰په 

( په شمېر راپورونه ، د ۸۱۰پلټنې د نتایجو/پایلو )پدې موده کې د اداراتو د مالي او حسابي چارو د 

کال د دولت د قطعیې حساب راپور،  د افغانستان د بیارغاونې وجهي صندوق ، د نړیوال بانک  ۱۳۸۹

پروژې تر ارزونې او څیړنې وروسته د نواقصو د رفع کولو او مراجعو ته د دولت د حقوقو د تحصیل په 

 موخه لیږدول شوي دي. 

  رنوالۍ ته احاله شوې دوسیېلویې څا 

 

د پلټنې د عالي ادارې یو دنده په اداراتو کې د عامه شتمني  څخه د ناوړه ګټې اخیستنې او حیف و میل  

تشخیصول دي چې پدې برخه کې د نوموړې ادارې مؤظفو ګروپونو د اداراتو د مالي او حسابي چارو د 

زیاتو څیړنو او د دولت د حقوقو د تحصیل په موخه  دوسیې ترتیب کړي دي او د ال ۱۶پلټنې په بهیر کې 

 یې لویې څارنوالۍ ته استولي دي چې مادي خساره یې په الندې جدول کې وړاندې کیږي: 

 (    جدول ۲ارقام په میلیون               )

 پطرول تیل  ډیزل تیل  افغانۍ



 لیتره  ۵۵۸ لیتره ۱۷۰۴۷ ۳۴،۱

 

 تېر/ماضیه باقیات 

ځینې دولتي مراجع له تېرو کلونو راپدېخوا په اشخاصو، اداراتو او مؤسساتو باندې د دوی د معامالتو له 

کال ترپایه د خپلې ادعا د تصفیې او تحصیل په برخه کې په بشپړه توګه نه  ۱۳۹۰درکه ادعا لري چې د 

 غ احتوای کوي: دي بریالي شوي ، چې د پلټنو د پایلو په اساس په ټولیزه توګه الندې مبال

 ( جدول۳ارقام په میلیون          )

 پطرول  ډیزل  یورو امریکایي ډالر افغانۍ

 لیتره ۹۳۳ لیتره  ۱۹۸۶ ۰،۰۰۱۵ ۱۶،۹۳ ۷۰۴۹،۰۶

 

  د دولت خزانې ته ټولټال تحصیل شوې پیسې 

: د مالیې نه وضع کېدل، کال کې د پلټنې ټولې موندنې د الندې مواردو له امله  تثبیت شوي ۱۳۹۰په 

صفایي، د قیمت تفاوت،اضافي ورکړه، ترانسپورتي کمیشن، دګمرکي محصول تفاوت، د ځنډ جریمه، د 

کرایې تفاوت، حقا االجاره، د موازینو خالف تادیات، ناسم محاسبات او ساختماني چارې.  چې ارقام یې 

 په الندې جدول کې وړاندې کیږي: 

ي ډالرامریکای پاکستانۍ کلدارې  افغانۍ 
۱،۳ ۲،۰ ۹۵۷،۲۳ 

 

 د ظرفیتونو لوړوالی 

 د کمپیوتر زده کړه    -１

 (  تنه پلټونکو په ذکر شویو کورسونو کې زده کړې ترالسه کړي دي. ۱۵۴پدې موده کې )

 سیمینارونه او ورکشاپونه   -２

 ( تنو کارمندانو او پلټونکو په سیمینارونو او ورکشاپونو کې ګډون کړی ده. ۶۶) د ادارې پدې موده کې

 د اداري اصالحاتو او ملکي خدمتونو د خپلواک کمیسون  په انستیتوت کې د زده کړې کورسونه    -３

 ( تنه کارمندان د زده کړې د کورسونو څخه مستفید شوي دي. ۴۵کې په ټولیزه توګه د ادرې ) ۱۳۹۰په کال 

 د هېواد څخه د باندې د زده کړې پروګرامونه    -４

 (  تنه کارمندان د هېواد څخه د باندې د لنډ مهاله زده کړو د کورسونو څخه مستفید شوي دي. ۴۲د ادارې )

 مؤسسې په څېړنیز مرکز کې د ادارې فساد د محوه کولو په اړه ورکشاپ GIZد جرمني هېواد د     -５



 (  تنو کارمندانو د د نوموړې ورکشاپ څخه ګته اخیستې ده.  ۲۵د ادرې )

  کال پروژو د پلټنې په برخه کې د پلټنې موندنې ۱۳۸۹د نړیوال بانک د 

میلیونه  ۷۴میلیونه افغانۍ او  ۹۱،۱۴ګرنټونو/مساعدونو  د پلټنې په پایله کې  ۶۹پروژو او  ۴۰کې د نړیوال بانک د  ۱۳۹۰په کال 

 یي ډالر د نا معقولو تادیاتو ، پرته له اسنادو تادیاتو  او نورو مدارکو په توګه تشخیص شوي دي. امریکا

  دARTF / د افغانستان د بیارغاوني وجهي صندوق په برخه کې د پلټنې موندنې 

میلیونه  ۱۱۰امل دي والیتونه پکې ش ۱۹( وزارتونه او ۱۹( په شمېر کې مراجع چې )۴۰کال  د پلټنو په پایله کې د ) ۱۳۸۹د  

 زره یورو د پلټنې د موندنو په توګه د الندې مدارکو څخه تشخیص شوي دي:  ۴۶۰۹۷میلیونه ډالر او  ۸۷افغانۍ او 

  .هغه مصارف چې حمایتي اسناد نلري 

  .هغه مصارف چې د افغانستان د تدارکاتو د قانون او نړیوال بانک د رهنمود د نه رعایتولو له امله  یې صورت موندلی ده 

  د پولیسو او نظامي کسانو هغه مصارف چې دARTF  .د کړنالرې خالف لدې صندوق څخه تمویل شوي دي 

  .اضافي امتیازات او د پیسو ورکړې چې معقولې نه دي 

  د تخصیص څخه د معاشونو ورکړه )د تشکیل څخه د باندې امتیازات(. د بودجی 

 د بودجې د کټګوري خالف  مصارف  او نور 

 

 

  د سفارتونو د پلټنې په برخه کې د پلټنې موندنې 

 افغان سفارتونود پلټنې په نتیجه کې  الندې مبالغ په الس راغلي دي:  ۵په بهر کې د 

  زره یورو د باقیداري تفاوت احتوای  ۳۲۵۷۶امریکایي ډالره  او  ۳۱۹مراجعو کې جمعاً  ۱۱په

 کوي. 

 

 د دولت خزانې ته ټولې تحصیل شوې پیسې/ مبالغ 

کې د نوموړې ادارې د پلټنو په نتیجه کې  د وزارتونو او اداراتو څخه د ډاډ  ۱۳۹۰هغه مبالغ چې په کال 

 ترالسه کولو  په برخه کې تحصیل شوي دي په الندې جدول کې وړاندې کیږي:  

 جدول (   ۵ارقام په میلیون          )

 امریکایي ډالر افغانۍ

۸۸۱،۹۴ ۱،۷۶۹ 

 

  ټول تصفیه شوي مبالغ 



هغه مبالغ چې د نوموړې ادارې د پلټنوپه پایله کې غیرف تصفیه تثبیت شوي دي او د دولت د حقوقو د 

او د ترالسه شوي ډاډ په اساس تصفیه شوي وو الندې  خه اړونده مراجعو ته ابالغ شوي ووتصفیې په مو

 ارقام احتوای کوي چې په الندې جدول کې وړاندې کیږي. 

 ( جدول ۶ارقام په میلیون       )

 افغانۍ

۴۸۴،۷۹ 

 

  راپور ورکول او د ادارې د معلوماتي راپورونو وړاندې کول 

کال کې الندې راپورونه او معلوماتي راپورونه ترتیب شوي او اړونده ادارو ته  وړاندې شوي  ۱۳۹۰په 

 دي: 

  د ادارې فساد پر وړاندې د مبارزې د استراتیژي پر تطبیق د څارنې  عالي ادارې ته د درې

 کاري لمړیتوبونو په اړه د اجرااتو راپور. 

  کال د قطعیې حساب د پلټنې راپور. ۱۳۸۹د دولت د 

  کال کې د ترسره شویو فعالیتونو په اړه  ۱۳۸۹د افغانستان په کلیزه کې د نشرولو په موخه په

 اپور. ر

  شپږ  د وروستیو اداراتو د پلټنې د نتایجو په اړه کال د ۱۳۸۹د جمهوري ریاست محترم مقام ته د

 راپور. میاشتو 

  کال د ترسره شویو فعالیتونو د وروستیو شپږو میاشتو راپور.  ۱۳۸۹د پارلمان ادارې ته د 

  قطعیې حساب د پلټنې په  کال د دولت د ۱۳۸۹د پارلمان د بودجی او محاسباتو مالي کمیټې ته د

 اړه راپور. 

  کال د دولت د قطعیې  ۱۳۸۹د جمهوري ریاست محترم مقام ته د نظر د اظهارولو په موخه  د

 حساب د پلټنې په اړه راپور. 

  کال د لومړنیو شپږو میاشتو د ترسره شویو فعالیتونو  ۱۳۹۰د جمهوري ریاست محترم مقام ته د

 راپور. 

  کال د اته میاشتني حقیقي او څلور میاشتني متوقعه  ۱۳۹۰د جمهوري ریاست محترم مقام ته د

 کال پروګرامونه.  ۱۳۹۱راپور او د ادارې د 

  استول شویو ( ۱۶۱کلونو پورې د ) ۱۳۹۰څخه تر  ۱۳۸۴د لویې څارنوالۍ محترم مقام ته د

 معلوماتو برابرول او فهرست جوړول. دوسیو د 

 حاتو او ملکي خدمتونو کمیسون ته د ادارې د لوړ رتبه مامورینو د پوښتنو او د اداري اصال

 ځوابونو د بانک ترتیبول.  



  کال د ربعوارو احصایوي شاخصونو په اړه د معلوماتو  ۱۳۹۰د احصایې مرکزي ادارې ته د

 وړاندې کول. 

  سته راوړنود کلونو د مهمو او عمده ال ۱۳۹۰او  ۱۳۸۹د جمهوري ریاست محترم مقام ته د

 ارقامو په اړه راپور. 

  کال د وروستیو شپږ میاشتو د اجرااتو د خالصې د استولو په اړه راپور تر څو  ۱۳۸۹د ادارې د

 د وزیرانو شورای په اجنډا کې شامل کړل شي. 

  کول.  هوړاندیزون هېواد د مرستو د جلبولو په موخهد امریکا د متحده ایاالتو د  

 عمده ستونزېد :   مهمې او 

 ننګونې

 هغه ننګونې چې د پلټنې د عالي ادارې د فعالیتونو پر وړاندې پرتې دي په الندې ډول ارائیه کیږي: 

 الف:   داخلي ستونزې 

 په طی مراحلو کې د ځنډ له امله د پلټنې د نوي قانون نه شتون.    .１

خپلواکي نه شتون او د هېواد څخه د باندې د پلټنې په  د ادارې د بودجې په تثبیتولو کې د   .２

انستیتوتونو کې د یو شمېر پلټونکو د مسلکي زده کړې او روزنې په موخه د مالي امکاناتو نه 

 شتون.

 د نړیوالې پلټنې د معیارونو /انتوسای مطابق د پلټنې د تطبیقولو په برخه کې کمبودات.    .３

  ب :  بهرنۍ ستونزې

غیر کامل استقاللیت او د پلتنې د پلي کولو څخه غیر موجه د ادارې ه ځینو برخو کې د پلټنې پ   .４

 ممانعت. 

د پلټنې الندې ځینو ارګانونو په برخو کې د مالي او حسابي دفاترو او اسنادو نه بشپړوالی  او د    .５

 هغو له الرې د پلټنې ګروپونو ته په موقع سره د اسنادو او معلوماتو نه اراییه کول.

د لویې څارنوالۍ، د وزارتونو او ا داراتو داخلي پلټنو او په یوه اداره کې د پلټنې عالي ادارې د    .６

او کله کله د هغو ترمنځ وظیفوي تداخل چې تر پلټنې الندې ادارو   ګروپونو هم مهاله موجودیت

و په وړاندې په اجرااتو کې د سکتګی/توقف المل کیږي او د پلټنې برخې ته د معلوماتو او اسناد

 کولو کې د ځنډ المل کیږي  او همدارنګه د پلټنې د ارزښت او اهمیت د کمېدو المل کیږي. 

د پلټنې د عالي ادارې د پلټنو د نتایجو/پایلو د تحقق په برخه کې د تر پلټنې الندې ځینو ادارو    .７

 بې توجهي چې د دولت د حقوقو د نه تحصیل او غیر مفیدیت المل کیږي. 

په وزارتونو او اداراتو کې د داخلي کنترول برخو کمزورتیا د مثال په ډول د داخلي پلټنې د    .８

 ادارو رول د قناعت وړ نه ده. 

د ځینو مسؤلینو له لوري په کاري برخو کې د قوانینو او مقرراتو نه رعایتول چې د قانون څخه    .９

 پورته عمل کوي. 



څخه او همدارنګه  د ې توګه د لوړ رتبه مسؤلینود مجازاتو او پوښتنې نشتوالی په ځانګړ .１０

 ځینو متهمینو /تورنو کسانو سره مصلت کونکی چلند ترسره کول. 

د اړتیا وړ مسلکي او مجربو کدرونو نشتوالی  په ځانګړې توګه په والیتونو کې د مالي  .１１

 او حسابي چارو په برخه کې. 

ي  صندوق  او نورو  د مرستو جهد افغانستان د بیا رغاوني و  ARTFد نړیوال بانک ،  .１２

 په اړه د اداراتو له لوري د ادارې د پلټنو د پایلو نه تحقق.  

د داسې ادارو رامنځته کول چې د مالي او حسابي چارو د پلټنې په برخه کې مشابه/ ورته  .１３

الي دندې ترسره کوي،   د اداراتو له لوري د اړونده قوانینو د طرحې او تعدیل په اړه د پلټنې د ع

ادارې د نظر نه اخیستل،  چې اکثره یې د څېړنې، پلتنې د چارو سره سروکار لري. چې له 

 همدې امله د نوموړو اداراتو ترمنځ څرګند وظیفوي تداخل رامنځته کیږي. 

 په ځینو والیتونو کې امنیتي ستونزې او د پلټنې په برخه کې د الزمو شرایطو نه شتون.  .１４

 ې د بهرنیو تړونونو نه ژباړل. د هېواد په رسمي ژبو باند .１５

د اشخاصو، اداراتو او مؤسساتو اړوند د تیرو کلونو د باقیاتو د تصفیې او تحصیل  په  .１６

او همدارنګه د هغو کسانو د جمع دهي تصفیه چې دندې یې پرې  برخه کې د اداراتو نه پاملرنه،

 ایښې دي. 

انینو او الرښودونو ترمنځ د په مالي او حسابي برخو کې د نړیوالو ټولنو  د داخلي قو .１７

 الزمې همغږي نشتوالی. 

 و :   پیشنهادي طرحې

د پلټنې عالي اداره په اداراتو، وزارتونو او والیتي ارګانونو کې  د اجرااتو د ال ښه والي ، منفي 

 پېښ/پدیدو د مخنیوي او نواقصو د رفع کولو په موخه الندې موارد پیشنهادوي: 

ؤسساتو د ذمت څخه د تیرو کلونو د باقیاتو د تصفیې او تحصیل  په د اشخاصو، اداراتو او م -１

برخه او د هغو افرادو د جمع دهی په برخه کې چې په خپلسرې توګه یې دندې پرې ایښې دي  او 

همدارنګه د اړونده پورونو د تصفیې په برخه کې دې محترمې ادارې د امنیتي ارګانونو په 

نور تادیات نه ترسره پیشکي پیسو د تصفیې څخه د مخه دې مرسته الزمه پاملرنه وکړي او د 

 کوي. 

د بهرنیو او داخلي قراردادیانو او افرادو څخه د  ټیکس او مالیاتود اخیستلو په برخه کې دې  -２

محترمې ادارې د قانونو مطابق اجراات وکړي او په ملي ژبو د بهرنیو قراردادونو د ژباړلو په 

 برخه کې دې ګام پورته کړي. 

ۍ بودیجې یوه برخه تشکیلوي لدې امله محترمې ادارې باید د هغو په د دولت د کلن داخلي عواید -３

تحصیل او تحقق کې ځانګړې پاملرنه وکړي او د عوایدو له پیسو څخه خپل مصارف تمویل 

 کړي. 



اړونده ادارې د ې تر خپل الس الندې واحدونو ته په خپل وخت د تخصیص د لیږلو ، د خپلې  -４

ودجې څخه په معقوله توګه د ګټې اخیستنې په برخو کې ګام پورته کړې او د لوکسو او شته ب

 تجملي توګو د پیرلو څخه دې ډډه وکړي. 

ځینې دولتي تصدیو په تیرو کلونو کې د خپل فعالیت بیالنس نه ده وړاندې کړی نو د خپلو  -５

 رسره کړي. بیالنسونو په ترتیبولو او مراحلو په طی کولو کې دې خپل اجراات ت

محترمې ادارې دې خپل د اجناسو د برابرولو او اړونده خدماتو تړونونه  په خپل وخت د مراحلو  -６

 د طی کولو لپاره د مالیې محترم وزارت ته واستوي. 

د عامې روغتیا محترم وزارت باید په روغتونونو او کلینیکونو کې ناروغانو ته د درملو په  -７

د ناروغانو د نظافت او حفظ الصحې په مراعاتولو کې په  عادالنه ویشلو کې او همدارنګه

 ځانګړې توګه د والیتونو په کچه اړین ګامونه پورته کړي. 

هغه ادارې چې ملکیتونه یې غصب شوي دي ، د امنیتي ارګانونو ، عدلي او قضایي ارګانونو او  -８

 مؤثقو اسنادو په مرسته خپل ملکیتونه بیاځلي تر خپل واک الندې راولي. 

محترمې ادارې باید د غیر ضروري اجناسو او خدماتو د تهیې او تدارک څخه مخنیوی وکړي او  -９

د ډاډ ترالسه کولو په موخه دې د معتمدینو د جمع او خرچې د صورت څخه د فزیکي موجودي د 

اجرا او د جمع ورکونکو د باقي او فاضل مبادرت او همدارنګه د تحویلخانو په تنظیمولو کې 

 ترسره کړي. اقدامات 

د عامه شتمنیو د ساتنې په موخه د نقدي وجوه او د جمع ورکونکو د ارزښتناکو  -１０

د محسوبي   باید د هغو ، برسیره پر دېلي کال په بهیر کې اړین ديپاڼو/اسنادو موجودی د ما

 په خپل وخت اصولي اقدام ترسره کړل شي.اسنادو د مراحلو د طی کولو په برخه کې 

فو برخو کې د ادارې بشپړ مالتړ  او په ځینو مراجعو کې د غیر موجه د پلټنې په مختل -１１

خنډونو رفع کول ځکه د پلټنې د عالي ادارې پلټنې د کلني منل شوي پالن په اساس د جمهوري 

ریاست د محترم مقام له لوري صورت نیسي،  هغه ادارې چې د دوی د مالي چارو د وروستۍ 

ګه ځان څنګ ته کوي د قانوني پلټنې او تحقیق الندې دې و پلټنې په برخه کې په غیر موجه تو

 نیول شي. 

په مالي ، حسابي او ادارې برخو کې د پلټنې، کشف، تحقیق، او عدلي تعقیب ترسره  -１２

کوم چې زیاتره   کول الزمي دي کونکو ارګانونو د قانوني دندو او صالحیتونو ترمنځ تفکیک

دوی ترمنځ د وظیفوي تداخل او ګڼو ستونزو د راوالړېدو وختونه  په تر پلټنې الندې ادارو کې د 

او د فساد د زیاتوالي المل ګرځي ، حتی هغه موارد چې د دوی په قوانینو کې د وظیفوي تداخل 

 المل کیږي. 

هغه وزارتونه او ادارات  او د هغو اړونده واحدونه باید خپل اسناد او مالي او حسابي  -１３

بت او طی مراحل کړي ، د اړینو اسنادو او معلوماتو په وړاندې دفترونه په خپل وخت  ترتیب، ث

 کولو کې باید د پلتنې د ګروپونو سره همکاري وکړي. 

ړونده مالي او حسابي چارو د پلټنې د نتایجو په تطبیقولو د ا باید ټول وزارتونه او ادارې -１４

او د پلټنې د عالي ادارې د خارجي مساعدتونو د پلټنې د راپور په تطبیقولو کوم چې د نواقصو او 

 تیروتنو  او د دولت د حقوقو د تحصیل المل ګرځي، جدي پاملرنه وکړي. 



، په هیواد کې د مالي او حسابي  د مالیې محترم وزارت د ټول مالي سیستم په تطبیقولو -１５

سیستم د کارمندانو د ظرفیت لوړوالي او په خپل وخت د دولت د قطعیې حساب ترتیبولو په برخو 

 کې د نوموړې ادارې د پلټنې په موخه عملي تدابیر و نیسي. 

هغه محترمې ادارې چې اکثره وخت د څیړنې، پلټنې او ادارې فساد پر وړاندې د  -１６

باید د هغو مسوده د کې کار کوي، د اړونده قوانینو د تعدیل او طرحې په مهال  مبارزې په برخه

وظیفوي تداخل د مخنیوي او د هغې د غنا مندي لپاره د نظر د ابرازولو په خاطر د پلټنې عالي 

 ادارې ته وړاندې کړي. 

د مثال په ډول د داخلي په وزارتونو او اداراتو کې د داخلي کنترول د برخې پیاوړي کول  -１７

پلټنې د اداراتو رول چې د داخلي کنترول د سیستم یوه برخه ده او د قوانینو ، مقرراتو او 

کړنالرو په رعایتولو او د اداراتو د اصالح په برخه کې د اصل مجازاتو په تقویه کولو او د منفي 

 پدیدو په راکمولو کې مهم رول لري.  

ې په موخه د قانون د بشپړ تطبیق، مجازاتو اصل، د اجرااتو له فساد سره د واقعي مبارز -１８

ساده کولو، د میکانیزمونو او کاري پالیسیود طرح او تنظیم، د تحصیل، تخصص، مهارت او 

 تجربې  په بنا د کار سپارلوپه اساس قاطع پرېکړه کول ډېر اړین بلل کیږي. 

او کارمندانو ته  په موخه ه کولود یوې سالمې ادارې د رامنځت باید اړونده محترمې ادارې -１９

  څخه مخنیوی وکړي.  د متفاوتو او غیر عادالنه معاشونو د ورکړې

ښاروالۍ او د هغو اړونده واحدونه باید  د ښارونو د سرسبزي او پاکوالي د وضعې د ښه  -２０

اکلو والي او چاپیلایر ساتنې د رعایتولو ، د عوایدو د اصولي تحقق او د ملکیتونو د واقعي قیمت ټ

، د خپلسرو ودانیو د جوړولو د مخنیوي، تر اثر الندې واحدونو سره د همغږي د رامنځته کولو، 

د ځمکې د قیمت د مدرک څخه د باقیاتو حصول او د ښاري خدمتونو د ښه والي او عرضه کولو 

 په موخه کې الزم اجراات ترسره کړي. 

 

 د پلټنې عالي اداره

 السته راوړنې ۱۳۸۹ -۱۳۸۲د 

هغه مراجع چې د پلټنې په پالن کې شاملې دي او په ذکر شویو کلونو کې ، په وزارتونو،     .１

 اداراتو او والیتونو کې یې د نوموړې ادارې له الرې یې پلټنه شوې ده. 

   

 کلونه
  

 مجموعه ۱۳۹۰ ۱۳۸۹ ۱۳۸۸ ۱۳۸۷ ۱۳۸۶ ۱۳۸۵ ۱۳۸۴ ۱۳۸۳ ۱۳۸۲

په پالن 
کې 

شاملې 

۳۴۶ ۴۵۱ ۷۳۳ ۷۷۸ ۷۵۹ ۷۸۹ ۸۷۲ ۹۴۶ ۸۶۰ ۶۵۳۴ 



 ادارې

پلټل 
شوې 
 مراجع

 

۳۴۶ ۴۴۳ ۵۷۳ ۶۱۵ ۵۷۷ ۶۳۲ ۷۴۵ ۸۳۶ ۷۴۸ ۵۵۱۵ 

غیرپلټل 
شوې 
 مراجع

 

- ۸ ۱۶۰ ۱۶۳ ۱۸۲ ۱۵۷ ۱۲۷ ۱۱۰ ۱۱۲  

 

هغه راپورونه او دوسیې چې د نواقصو د رفع کولو ، د دولت د حقوقو د تحصیلولو او د ال     .２

 زیاتې څیړنې په موخه اړونده اداراتو ته ابالغ شوي دي: 

 

 

 ۱۳۸۲ کلونه
 

 مجموعه ۱۳۹۰ ۱۳۸۹ ۱۳۸۸ ۱۳۸۷ ۱۳۸۶ ۱۳۸۵ ۱۳۸۴ ۱۳۸۳

د 
راپورونو 

 شمیر

۱۵۸ ۳۹۸ ۶۴۹ ۷۰۱ ۶۹۰ ۶۱۰ ۶۵۷ ۷۷۱ ۸۱۰ ۵۴۴۴ 

 سپارښتنې   ۲۷۲۲۰= ۵۴۴۴سپارښتنې    ۵د ضرب  
 

۲۷۲۲۰ 

 

هغه مبالغ چې د پلټنو په نتیجه کې د مختلفو مدارکو څخه د دولت خزانې ته د تحصیل وړ دي  په میلون 

 افغانۍ: 

 ۱۳۸۲ کلونه 
 

 مجموعه ۱۳۹۰ ۱۳۸۹ ۱۳۸۸ ۱۳۸۷ ۱۳۸۶ ۱۳۸۵ ۱۳۸۴ ۱۳۸۳

 ۷۱۴۵ ۱۰۵۶ ۱۰۶۸ ۱۵۳۴ ۶۰۰ ۸۲۹ ۳۷۴ ۷۳۱ ۸۹۴ ۵۹ مبلغ

 

 

 

 



 

 د  عامه حیف او میل د مواردو دوسیې چې لویې څارنوالي ته استول شوي دي:      .３

 کلونه
 

۱۳۸۲ 
 

 مجموعه ۱۳۹۰ ۱۳۸۹ ۱۳۸۸ ۱۳۸۷ ۱۳۸۶ ۱۳۸۵ ۱۳۸۴ ۱۳۸۳

 شمېر
 

۲۶ ۱۳ ۲۰ ۲۳ ۴۵ ۲۵ ۱۳ ۲۵ ۱۶ ۲۰۶ 

تاوان 
په 

میلیون 
 افغانۍ

 

۴۸ ۶ ۸۰ ۷۴ ۳۷۷ ۳۹،۵ ۹۳۰ ۴۶ ۳۴،۱ ۱۶۳۴،۶ 

هغه مبالغ چې د ادارې د فعالیتونو په نتیجه کې د دولت خزانې ته تحصیل او یا تصفیه شوي دي په 

 میلیون افغانۍ: 

 کلونه
 

۱۳۸۲ 
 

 مجموعه ۱۳۹۰ ۱۳۸۹ ۱۳۸۸ ۱۳۸۷ ۱۳۸۶ ۱۳۸۵ ۱۳۸۴ ۱۳۸۳

تحصیل 
شوي 
 مبالغ 

 

 
 
 

۲۴ 

 
 
 

۳۱۸ 

۳۳۶ 
 

۱۴۹۷ ۷۶۹ ۴۲۶ ۵۸۹ ۳۹۱ ۹۶۶،۷ ۵۳۱۶،۷ 
 

تصفیه 
شوي 
 مبالغ 

 

۲۷ ۲۱۶ ۶۵۰ ۴۲۹ ۹۱۳ ۳۶۴۷ ۴۸۴ ۶۳۶۶ 

 

 

 د پلټنې، انګلیسي او کمپیوتر په برخو کې د کارمندانو د ظرفیت لوړوالی:

 کلونه 
 

۱۳۸۲ 
 

 مجموعه ۱۳۹۰ ۱۳۸۹ ۱۳۸۸ ۱۳۸۷ ۱۳۸۶ ۱۳۸۵ ۱۳۸۴ ۱۳۸۳

 شمېر 
 

۱۵۱ ۱۶۲ ۱۸۹ ۱۹۸ ۲۳۸ ۲۷۸ ۲۳۵ ۲۲۷ ۲۶۵ ۱۹۸۴ 
 تنه 

 


