
 

 پوټونه کال ر138۶د

ې یادونه توګه یکال په اوږدو کې  پلټنې او فعا لیتونه تر سره کړي چې په الندې  ۱۳۸۶دکنترول او پلټنې ادارې د
 :شوې ده

  ديشامل  مرکزي او سیمه ایزې ادارې پکښې       ېمرجع   759     ترپلټنو الندې مراجعې

      مراجعې  577       مراجعې پلټل شوې 

  له امله وشرایطدامنیتي نامساعدو        یمرجع182   ی چې پلټل شوې نديمراجعهغه 

دحقونو دتحصیل او تحقق په موخه   ورسته له شننې او ارزونې دنیمګرتیاو هغه رپوټونه او دوسیې چې  ددولت 
 رپوټونه دي .  (690)     داصالح په موخه اړونده ادارو ته ابالغ شوې

پلټنو په پایله کې د مالیې نه وضع کولو،صکوک ،کمیشن، ټکس، هغه عواید چې  ددولت وارداتو مبالغ چي دهغه 
ته انتقال شوي ندي  ، دقیمت توپیر، دځنډ جریمه ، اضافه ورکړې . ناسم سنجش ،فاضله مبلغ دقراردادونو دفیات 

ۍ  افغان  ه(ملیون829)   مبلغ دي تثبیت شويدي تجدید او داسې نورو مدارکو څخه ددولت خزانې ته دتحصیل وړ 
 . کیږي

 .  ې دي( دوسی43)لوی څارنوالي ته لیږل شویو دوسیو تعداد 
 .  افغانی هملیون (377)      مبلغپه دوسیو کې شامله وجوه 

 . ۍ دپلټنو او داطمینانیوله اصولو څخه له مراجعو څخه ددولت خزانې ته لیږل شوي دي افغان ه( ملیون769مبلغ )
ي د ادارو دکړنوپه صورت کې چې موږ ته یې له مراجعو څخه ډاډ را کړی تصفیه شوې ( ملیون افغان650مبلغ )
 . دي 

. 
کمپنۍ په همکارۍ  چې دداخلي پلټنې دوړتیا دلوړولو مسولیت یې په   Deloitteکال کې  هم  دهند  ۱۳۸۶په 

پلټونکي دانګلیسي کورسونو   ه( تن60)  کړل او،انګلیسي ژبې او دپلټنې کورسونه یې  دایر کمپیوتر غاړه  لره  . د 
دزده کړئیزو  ه( تن27) ه دپلټنې مسلکي کورسونو څخه ګټه واخیسته او ( تن120و )اکمپیوتر د ه( تن31)څخه 

 .کړې په موخه هیواد څخه بهر لیږدول شوی دي ورکشاپونو دزده
او دافغانستان    UNDPراختیا یي دفتر دپروژو لګښت ، دملګروملتونو پ WBپه همدی ترتیب دنړیوال بانک    



  Deloitteدهند دلګښتونو بر سیره  دکنترول او پلټنې ادارې له لوري  ARTFدبیا رغونې لپاره دمرستو صندوق 
 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 23لو توحیدي رپوټونه ترتیب او پکښې )همدارنګه دپلټنو دپای
 ( مورده اصالحي سپارښتنې  وزارتونو او ادارو ته وړاندې شوي دي  .27، دلري کولواو اصالح په موخه یې )

ق مشروط باندې  مواف کال قطعیه حساب   دپلټلوڅخه برسیره  دعادي قطعیې او پراختیایي قطعې۱۳۸۵همدارنګه  د
 .نظر ورکړل شوی

  دوا( ملیارد 1.5)کال قطعیې  ته په کتو سره پدې کال کې  دعادي بودجې نه لګول شوې وجوه  ۱۳۸۵د
( 46.7و)ا( 3.39)په بر کې نیسي  چې په ترتیب سره دنه لګولو سلنه یې ( ملیارد افغانی 30.86)پراختیایي بودجې 

 .سلنه ده
ه کارکونکي  داداري اصالحاتودآزاده سیالۍ  او ریفورم له الرې  په  بیال بیلو ( تن24)ې ددې کال په اوږدو ک 

  برخو کې په دنده ګمارل شوی دي .
 

 

 


