
 کال رپوټ ۱۳۸۹د

 ړنېکال السته راو۱۳۸۹

کال په اوږدو کې  پلټنې او فعا لیتونه تر سره کړي چې په الندې توګه یې یادونه  ۱۳۸۹دکنترول او پلټنې ادارې د
 :شوې ده

  ديشامل  مرکزي او سیمه ایزې ادارې پکښې       ېمرجع   931      ترپلټنو الندې مراجعې

      مراجعې    781     مراجعې پلټل شوې 

  له امله وشرایطدامنیتي نامساعدو        یمرجع 150  ی چې پلټل شوې نديمراجعهغه 

او ارزونې ددولت هغه رپوټونه او دوسیې چې  ددولت دحقونو دتحصیل او تحقق په موخه   ورسته له شننې 
 رپوټونه دي .  (771)     دحقونو دتحصیل ،تحقق او دنیمګرتیاو داصالح په موخه اړونده ادارو ته ابالغ شوې

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

او  ۍ افغان  ه(ملیون3963)   مبلغ دموندلو له مدرک څخه  چې  ددولت خزانې ته دتحصیل وړ تثبیت شويدي دي 
 . کیږي میلون امریکایی ډالر۱،۶

 .  ې دي( دوسی26)لوی څارنوالي ته لیږل شویو دوسیو تعداد 
قطعه ۱۰۴۳ټنه دیزل تیل او ۵۰۰میلون ډلر.0،0036او  افغانی هملیون ( 37،34 )      بلغمپه دوسیو کې شامله وجوه 

  علم خبر.

 تحصیل شوې او تصفیه شوې وجوه

 . ۍ دپلټنو او داطمینانیوله اصولو څخه له مراجعو څخه ددولت خزانې ته لیږل شوي دي افغان ه( ملیون379،55مبلغ )
ي د ادارو دکړنوپه صورت کې چې موږ ته یې له مراجعو څخه ډاډ را کړی تصفیه شوې ( ملیون افغان3646مبلغ )
 . دي 

 

 



 
کال کې هم دکارکونکو دوړتیا په لوړوالي کې عملي اقدامات تر سره شوي دي ،څرنګه چې په تعداد ۱۳۸۹په 

 ( تنو ۱۵ړی ده او)( تنه  دپلټنې په کورسونو کې ګډون ک211( تنه دکمپیوټر)106( تنه دانګلیسي ، )46دې )
 دهیواد څخه بهر زده کړې تر السه کړي دي . ( 28داداری اصالحاتو په کورسونو کې همدارنګه )

( مورده تیروتنې په اداري کړنو کې ځانګړې 1280همدارنګه دپلټنو دپایلو توحیدي رپوټونه ترتیب او پکښې )
سپارښتنې  وزارتونو او ادارو ته وړاندې شوي ( مورده اصالحي 1888شوي ، دلري کولواو اصالح په موخه یې )

 دي  .

کال  ددولت قطعیه حساب پلټل شوی او دعادي او پراختیایي قطعیې په اړه  موافق اظهار نظر  ۱۳۸۸سربیره پردې د
 .اود ځانګړو مواردو دتصفیې او اصالح باندې ټنګار شوی

 


