
 کال رپوټ۱۳۸۴د

کال په اوږدو کې پلټنې او فعالیتونه تر سره کړي چې دلنډیز یې په الندې توګه ۱۳۸۴دکنترول او پلټنې ادارې  د
 :وړاندې کیږي

  ديشامل  پکښېمرکزي او سیمه ایزې ادارې        ېمرجع   733      ترپلټنو الندې مراجعې

      مراجعې   573      مراجعې پلټل شوې 

  له امله وشرایطدامنیتي نامساعدو        یمرجع   160 ی چې پلټل شوې نديمراجع هغه

هغه رپوټونه او دوسیې چې  ددولت دحقونو دتحصیل او تحقق په موخه  اړونده ادارو ته ابالغ 
 رپوټونه دي .  (649)     شوې
پلټنو په پایله کې د مالیې نه وضع کولو،صکوک ،کمیشن، ټکس، کرایې، دپیسو دتسعیر توپیر، چي د مبالغهغه 

 731   مبلغ دقراردادونو دفیات تجدید او داسې نورو مدارکو څخه ددولت خزانې ته دتحصیل وړ دي 
 . ۍ  کیږيافغان  هملیون

 .  ې دي( دوسی20)لوی څارنوالي ته لیږل شویو دوسیو تعداد 
 .  افغانی هملیون  80     مبلغدوسیو کې شامله وجوه  په

 . ۍ دپلټنو او داطمینانیوله اصولو څخه له مراجعو څخه ددولت خزانې ته لیږل شوي دي افغان ه( ملیون336مبلغ )
ي د ادارو دکړنوپه صورت کې چې موږ ته یې له مراجعو څخه ډاډ را کړی تصفیه شوې ( ملیون افغان27مبلغ )
 . دي 

کمپنۍ په همکارۍ  چې دبهرنۍ پلټنې دوړتیا دلوړوالی مسولیت یې په   PKFمالی کال کې  دلندن د ۱۳۸۴ په
( تنه پلټونکي دانګلیسي ژبې له کورسونو ۱۶غاړه درلود  دانګلیسی ، کمپیوټر او پلټنې کورسونه یې  پرانیستل )

 ( تنه نور دزدهکړئیزو۶تنه دمسلکي پلټنې له کورسونو څخه  برخمن شول او)۱۳۲( تنه دکمپیوټر او ۳۵)
 .ورکشاپونو دزده کړې په موخه هیواد څخه بهر اعزام شوي

تیروتنې  دادارو په کړنو کې ځانګړې  ( مورده ۲۳همدارنګه دپلټنو دپایلو توحیدي رپوټونه ترتیب  چې پکښې )
  او څرګندونې وزارتونو او ادارو ته لیږل شوې دي  اصالحي سپارښتنې(  مورده ۱۳شوې  اود سمون په موخه یې )

او دافغانستان  دبیا رغونې لپاره     UNDP پروژو  ، دملګرو ملتونو پراختیا یي دفتر  WBنړیوال بانک  د   
کمپنۍ په   PKFدلګښتونو بر سیره  دکنترول او پلټنې ادارې له لوري د دلندن د  ARTFدمرستو صندوق 

 و ته استول شوی ده  همکارۍ  تر پلټنو الندې نیول شوي او دپلټنو دپایلو رپوټ یې اړونده مراجع



کال قطعیه حساب هم تر پلټنو الندې ونیول شو دځینو نیمګرتیاو له امله دعادي او پراختیا قطعیه ۱۳۸۳همدارنګه  د
 .کې دتائید وړ ونګرزیده 

پراختیایي بودجې   د وا( ملیارد 2.28)په کتو سره پدې کال کې  دعادي بودجې نه لګول شوې وجوه  ته  قطعیې
 .سلنه ده( 48.6و)ا( 7.8)په بر کې نیسي  چې په ترتیب سره دنه لګولو سلنه یې ( ملیارد افغانی 18.43)
ه کارکونکي  داداري اصالحاتودآزاده سیالۍ  او ریفورم له الرې  په دنده ( تن148)ددې کال په اوږدو کې  

  ګمارل شوی دي 
 پلټنو سازمانونواود ځینو نورو ، ایکوسای ، اسوسای انتوسای ادارې نړیوالې اړیکې د په همدې ترتیب سره  د

 .هیوادونو دپلټنې ادارو  سره  پراختیا موندلې ده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


