
 

 پوټونه کال ر138۵د

کال په اوږدو کې  پلټنې او فعا لیتونه تر سره کړي چې په الندې توګه یې یادونه  ۱۳۸۵دکنترول او پلټنې ادارې د
 :شوې ده

  ديشامل  مرکزي او سیمه ایزې ادارې پکښې       ېمرجع    778    مراجعېترپلټنو الندې 

      مراجعې  615       مراجعې پلټل شوې 

  له امله وشرایطدامنیتي نامساعدو        یمرجع 163  ی چې پلټل شوې نديمراجعهغه 

ورسته له شننې او ارزونې دنیمګرتیاو  هغه رپوټونه او دوسیې چې  ددولت دحقونو دتحصیل او تحقق په موخه  
 رپوټونه دي .  (701)     اړونده ادارو ته ابالغ شوېداصالح په موخه 

پلټنو په پایله کې د مالیې نه وضع کولو،صکوک ،کمیشن، ټکس، کرایې، دپیسو دتسعیر توپیر، مبالغ چي دهغه 
 دقراردادونو دفیات تجدید او داسې نورو مدارکو څخه ددولت خزانې ته دتحصیل وړ دي 

 . ۍ  کیږيافغان  هملیون(374)   مبلغ
 .  ې دي( دوسی22)لوی څارنوالي ته لیږل شویو دوسیو تعداد 

 .  افغانی هملیون  ۷۴     مبلغیو کې شامله وجوه په دوس

 . ۍ دپلټنو او داطمینانیوله اصولو څخه له مراجعو څخه ددولت خزانې ته لیږل شوي دي افغان ه( ملیون1497مبلغ )
ي د ادارو دکړنوپه صورت کې چې موږ ته یې له مراجعو څخه ډاډ را کړی تصفیه شوې ( ملیون افغان216مبلغ )
 . دي 

پاکستان ، ایران ، امارات متحده عرب ، امریکا کال کې  دافغانستان دسفارتونو او ځینو قنسلګریو د ۱۳۸۵په 
مالي او حسابي چارې  وپلټل شوې . چې دنیمګړتیاو او تیروتنو برسیره    1384-1381په هیوادونو کې  د  والمان ا

ددولت وارداتو ته شامل شي  ددوی له خوا په بیال ددوي له عوایدو مخکې له دې چې  الر ډ( ملیون 17.4) مبلغ 
 .بیلو برخو کې مصرف شوې دي 

کمپنۍ په همکارۍ  چې دداخلي پلټنې دوړتیا دلوړولو مسولیت یې په غاړه    Deloitteکال کې  دهند  ۱۳۸۵په 
نګلیسي کورسونو څخه پلټونکي دا  ه( تن43)  ،انګلیسي ژبې او دپلټنې کورسونه یې  دایر کړل اوکمپیوتر لره  . د 

دزده کړئیزو ورکشاپونو  ه( تن14) ه دپلټنې مسلکي کورسونو څخه ګټه واخیسته او ( تن119و )اکمپیوتر د ه( تن22)
 .کړې په موخه هیواد څخه بهر لیږدول شوی دي دزده



او دافغانستان    UNDPدفتر  دپروژو لګښت ، دملګروملتونو پراختیا یي WBپه همدی ترتیب دنړیوال بانک    
دلګښتونو بر سیره  دکنترول او پلټنې ادارې له لوري د دهند  ARTFدبیا رغونې لپاره دمرستو صندوق 

Deloitte   کمپنۍ په همکارۍ  تر پلټنو الندې نیول شوي او دپلټنو دپایلو رپوټ یې اړونده مراجعو ته استول
   .شوی ده

( عنوانه تیروتنې په اداري کړنو کې ځانګړې شوي ۲۷یب او پکښې )همدارنګه دپلټنو دپایلو توحیدي رپوټونه ترت
 ( مورده اصالحي سپارښتنې  وزارتونو او ادارو ته وړاندې شوي دي  .۱۲، دلري کولواو اصالح په موخه یې )

 هکال قطعیه حساب هم تر پلټنو الندې ونیول شو په عادي  قطعیه کې موافق نظر او پراختیا قطعی۱۳۸۴همدارنګه  د
 .کې دځینو نیمګرتیاو له امله دتائید وړ ونګرزیده 

  دوا( ملیارد 1.3)کال قطعیې  ته په کتو سره پدې کال کې  دعادي بودجې نه لګول شوې وجوه  ۱۳۸۴د
( 57و)ا( 4.15)په بر کې نیسي  چې په ترتیب سره دنه لګولو سلنه یې ( ملیارد افغانی 29.44)پراختیایي بودجې 

 .سلنه ده
لو بیال بی ه کارکونکي  داداري اصالحاتودآزاده سیالۍ  او ریفورم له الرې  په ( تن41)ددې کال په اوږدو کې  

  .دنده ګمارل شوی دي برخو کې په 
 

 

 

 

 

 

 

 


