
 کال رپوټونه۱۳۸۸د

 

کې  دجمهوري ریاست له خوا دمنظور شوي کلني پالن سره سم  کال په اوږدو۱۳۸۸دکنترول او پلټنې ادارې د
 ،پلټنې او فعالیتونه تر سره کړي دي چې په لنډه توګه یې په الندې ډول یادونه شوې ده :

مرکزي او سیمه ایزې ادارې  او ځینې نماینده ګۍ په بهر کې        ېمرجع     ۸۷۲    ترپلټنو الندې مراجعې
  ديشامل  پکښې

      مراجعې   720       مراجعې پلټل شوې 

 . له امله وشرایطدامنیتي نامساعدو        یمرجع 152  ی چې پلټل شوې نديمراجعهغه 

 
سربیره پردې دپوهنې ، مخابراتو او دعامې روغتیا په وزراتونو کې دکړنو پلټنه ) تفتیش عملکرد ( تر سره شوې او 

 .درلوده ن نپه پلټل شوې پروژوکې اغیزمتیا شتو

هغه رپوټونه او دوسیې چې  ددولت دحقونو دتحصیل او تحقق په موخه   ورسته له شننې او ارزونې دنیمګرتیاو 
 رپوټونه دي .  (۶۶۴)     داصالح په موخه اړونده ادارو ته ابالغ شوې

د مالیې نه وضع کولو،صکوک ، ،صفایي ، ټکس،  دجنس دقیمت تفاوت ، ترانسپورتي کمیشن، ټکس، ، دقیمت 
توپیر، دځنډ جریمه ، اضافه ورکړې . ناسم سنجش ،فاضله مبلغ او دقیدیت وړ اقالم  دپلټنو دموندلو له مدرک 

 . ۍ  کیږيافغان  هیون(مل۱۵۳۱)   مبلغ څخه  چې  ددولت خزانې ته دتحصیل وړ تثبیت شويدي دي 
 .  ې دي( دوسی۱۳)لوی څارنوالي ته لیږل شویو دوسیو تعداد 

 .  افغانی هملیون ( ۹۳۳)      مبلغپه دوسیو کې شامله وجوه 

 . ۍ دپلټنو او داطمینانیوله اصولو څخه له مراجعو څخه ددولت خزانې ته لیږل شوي دي افغان ه( ملیون۶۴۶مبلغ )
ي د ادارو دکړنوپه صورت کې چې موږ ته یې له مراجعو څخه ډاډ را کړی تصفیه شوې ن( ملیون افغا۹۱۴مبلغ )
 . دي 

( مورده تیروتنې په اداري کړنو کې ځانګړې شوي ۳۴همدارنګه دپلټنو دپایلو توحیدي رپوټونه ترتیب او پکښې )
 ته وړاندې شوي دي  . ( مورده اصالحي سپارښتنې  وزارتونو او ادارو۳۳، دلري کولواو اصالح په موخه یې )

 



 
کال کې هم دکارکونکو دوړتیا په لوړوالي کې عملي اقدامات تر سره شوي دي ،څرنګه چې په تعداد ۱۳۸۸په 

( تنو دهیواد ۸( تنه  دپلټنې په کورسونو کې ګډون کړی ده او)۲۸( تنه دکمپیوټر)۱۴( تنه دانګلیسي ، )۲۵دې )
 .  کړې تر السه کړي ديڅخه بهر زده 

 WBدحامې اسنادونو څخه پرته دلګښتونو مدرکونو دپلټنې موندنې ، نامعقول لګښتونه او......  دنړیوال بانک 
او دافغانستان  لپاره  دبیا رغونې دمرستو صندوق   ،الر ډملیون ( 31.28دلګښتونو پروژو پلټنې په ترڅ کې مبلغ )

ARTF  ( میلونه ډالر کیږي 8.96مبلغ  ) 

کال قطعیه حساب پلټل شوی او دعادي او پراختیایي قطعیې په اړه  موافق مشروط اظهار نظر ۱۳۸۷سربیره پردې د
 .ورکړل شوی

  دوا( ملیارد 4.99)کال قطعیې  ته په کتو سره پدې کال کې  دعادي بودجې نه لګول شوې وجوه  ۱۳۸۷د
سلنه ( 59.7و)ا( 6.74)په بر کې نیسي  چې په ترتیب سره دنه لګولو سلنه یې ( ملیارد افغانی 67)پراختیایي بودجې 

 .ده
 
 

 


