
 د پلټنې عالي اداره/ د قوانینو او مقرراتو د رعایتولو د پلټنې راپور )مصارف/لګښتونه(

 قوانیو او مقرراتو د رعایتولو د پلټنې راپور    )مصارف(د 

 

کال د مصارفو اړه په د پلټنې د  ۱۳۹۲د   

 عالي ادارې د رئیس راپور 

 

 د مهمو ټکو خالصه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 د پلټنې عالي اداره/ د قوانینو او مقرراتو د رعایتولو د پلټنې راپور )مصارف/لګښتونه(

 قوانیو او مقرراتو د رعایتولو د پلټنې راپور    )مصارف(د 

 

 

 د پلټنې د راپور د موندنو او مهمو ټکو خالصه

مالي کال د مصارفو د چارو  د ۱۳۹۲ کال په بهیر کې د ۱۳۹۳د پلټنې عالي ادارې د 

قوانینو او مقرراتو د رعایتولو پلټنه  او ورپسې یې د تر هغه د مخکې کلونو پلټنه په 

وزارتونو، اداراتو ، ښاروالیو، تصدیو، مؤسساتو او نورو نهادونو کې چې د دولت له 

ې بودجې څخه ګټه اخلي په مرکز او والیتي نمایندګیو کې ترسره کړې ده، چې د پلټن

جزئیات، مشاهدات ، موندنې او سپارښتنې یې په ټوله کې په خپل وخت تر تحلیل او ارزونې 

اړونده مراجعو  وروسته د تحقق، نواقصو د رفع کولو او پولي تفاوتونو د تحصیل په موخه

ته استول شوي دي او ځینو مراجعو د پلټنې د تحقق او موندنو د تحصیل څخه نوموړې 

دی، چې د راپور د ضمیمو په برخه کې د کتنې وړ دي. نوموړی  ادارې ته ډاډ ورکړی

راپور مراجعو او د هغو د اړونده واحدونو په اساس ترتیب شوی او د راپور د حجم د 

زیاتوالي د مخنیوي په موخه ګڼ شمېر موندنې او مشاهدې چې )تر سلو زرو افغانیو او تر 

 ې شوي دي. هغه زیات ارزښت لري( د پلټنې په راپور کې شامل

(  ۴۱۰۰او  ۴۰۰۰د پلټنې د عالي ادارو/آیسای او د پلټنې د عالي نړیوالې ادارې/انتوسای )

آیا د »د نړیوالو معیارونو مطابق ، د قوانینو او مقرراتو د رعایتولو د پلټنې موخه دا ده چې 

شوي دي  دولتې مراجعو فعالیتونه د اړونده قوانینو ، مقرراتو او صالحیتونو مطابق ترسره

لدې امله نوموړی راپور ، د پلټل شوې مرجع د حساب ورکولو څرنګوالی  او «  او که نه 

قانون، مقررات، بودجوي الرښود، پالیسي، دا چې تر پلټنې الندې مرجع تر کومې اندازې 

حسابي رامنځته شوي کودونه، د تړونونو مواد او شرایط او نور قوانین په خپلو اړونده 

 و کې رعایت کړي دي، معلوموي. اجرااتو/کړن

 



 د پلټنې عالي اداره/ د قوانینو او مقرراتو د رعایتولو د پلټنې راپور )مصارف/لګښتونه(

 قوانیو او مقرراتو د رعایتولو د پلټنې راپور    )مصارف(د 

د )قوانینو او مقرراتو د رعایتولو د پلټنې( په اړه د پلټنې د عالي ادارې د پلټنې پایلې په 

 الندې توګه وړاندې کیږي: 

 لومړی:  د پالن مطابق ترسره شوې پلټنې 

 

( په شمېر مراجع چې مرکزي ۳۵۱)کال د پلټنې په پالن کې  ۱۳۹۳د پلټنې د عالي ادارې د 

او محلي بودجوي ادارې، تصدۍ او مؤسسې، ښاروالۍ او نورې مراجع پکې شاملې دي چې 

( مراجع د بودجې د کمبود، ویزې نه ۱۳( مراجع یې پلټل شوي او )۳۳۸لدې جملې څخه )

نو کې د ترالسه کېدو او د مراجعو د ستونزو له امله نه دي پلټل شوي چې په راتلونکو پالنو

 هغو پلټنه په پام کې نیول کیږي. 

 دویم:   د پلټنې موندنې

چې محلي او مرکزي بودجوي ادارات، په پلټل شویو مراجعو کې په مرکز او والیتونو کې 

 موندنېښاروالۍ، تصدۍ او مؤسسې او اړونده واحدونه پکې شامل دي د پلټنې مشاهدات او 

دا ښیي چې د قوانینو او مقرراتو په نه رعایتولو په ځانګړې توګه د مالیات پر عایداتو 

قانون، تدارکاتو قانون، د عامه مصارفو او مالي چارو ادارې قانون، د صفایي د محصول 

مقررې، د قراردادونو شرایطو، صادرې شویو الرښودنو نه رعایتول، د داخلي کنترول 

ورتیا د عوایدو د کموالي او د دولت د پروګرامونو په تطبیقولو کې د سیستم نه شتون او کمز

د پلټنې هره مشاهده په یو یا څو ادارو پورې تړاو لري چې د ځنډل المل شوي دي.  

کال او ځینې نور یې په مخکنیو کلونو کې مالي  ۱۳۹۲مصارفو/لګښتونو د تړاو له امله په 

 اندې شوي دي: په توحیدي توګه په الندې توپیر سره وړ

 د موندنو توحید:  لمړی جدول تحصیل وړ پلټنو د مالي کال اړوند (۱۳۹۲)د الف:    

 ادارې شمېره

 

 د تحصیل وړ پیسې

 یورو ډالر  افغانۍ



 د پلټنې عالي اداره/ د قوانینو او مقرراتو د رعایتولو د پلټنې راپور )مصارف/لګښتونه(

 قوانیو او مقرراتو د رعایتولو د پلټنې راپور    )مصارف(د 

مرکزي او محلي بودجوي   ۱

 ادارې

۲۱۹،۳۰۹،۳۴۸ ۲۹۸،۳۹۰ ۳،۹۵۹ 

۲ 

 

 ۰ ۹۴،۴۵۴ ۴۸۲،۲۷۳،۰۰۴ ښاروالۍ

۳ 

 

 ۰ ۱۲،۲۹۳ ۶۷،۸۴۵،۳۳۵ تصدۍ او مؤسسې

 د تحصیل وړ موندنو مجموعه

 

۷۶۹،۴۲۷،۶۸۷ ۴۰۵،۱۳۷ ۳،۹۵۹ 

 

( مالي کلونو اړوند د تحصیل وړ پلټنو د موندنو توحید .   دویم ۱۳۹۲ -۱۳۸۰ب:  د )

 جدول

 

 

 

 

 

 

 د تحصیل وړ پیسې ادارې شمېره

 یورو ډالر افغانۍ

مرکزي او محلي  ۱

 بودجوي ادارې

۱۲۴،۱۸۶،۵۶۷ ۱،۴۰۹،۰۷۴ ۰ 

 ښاروالۍ ۲

 

۱۱۳،۶۷۵،۲۶۲ ۶۸،۰۰۶ ۰ 



 د پلټنې عالي اداره/ د قوانینو او مقرراتو د رعایتولو د پلټنې راپور )مصارف/لګښتونه(

 قوانیو او مقرراتو د رعایتولو د پلټنې راپور    )مصارف(د 

 تصدۍ او مؤسسې ۳

 

۳۵،۸۴۹،۱۰۴ ۱،۳۴۵،۶۰۷ ۰ 

 د تحصیل وړ موندنو مجموعه

 

۲۷۵،۹۳۳،۴۲۱ ۲،۸۲۲،۶۸۷ ۰ 

 

جدول کې د ذکر شویو مبالغو توحید د مالیې د نه وضع کېدو، په لږ سلنې/فیصدي  ۲او  ۱په 

سره د مالیې وضع کول، دځنډ جریمې نه تحویلي، د اجناسو د قیمت تفاوت، د حمایوي 

اسنادو پرته لګښتونه، د کم کاري تفاوت، اضافي ورکړه، اضافي مجرایي، د سفارت د 

اشت/انګېرنه، د نقدي باقیداري موجودي، د حق االجارې او حساب څخه د پیسو ناسم برد

کرایې نه ورکړه، د تخفیف نه وضع کول، د نشرولو د حق نه ورکړه، په رغنیزو چارو کې 

په کاري حجمونو کې تفاوت، په ټولو چارو کې د ښاروالۍ د بودجې څخه د کفیت تفاوت، 

و د انتقال د کرایې کم تخمینول، د ګټه اخیستل، اضافه والی، ترانسپورتي کمیشن،د مالون

مالیې او حق الخدمت نه ورکړه، هغه موارد او مدارک دي چې د پلټنې د عالي ادارې د 

پلټنې او څېړنې په پایله کې تشخیص او تثبیت شوي دي چې پخوا د اړونده ادارو او 

ولت د مؤسساتو له لوري له  اړونده اشخاصو، ادارو، قراردادیانواو شرکتونو څخه د د

وارداتو حساب ته او د تصدیو او ښاروالیو حسابونو ته ترالسه شوي نه دي او د پلټنې د 

 مشاهداتو په اساس د دولت خزانې او اړونده حسابونو ته د تحصیل وړ دي. 

 

 

 کلونو غیر محسوب شوې پیشکي ،  دریم جدول ۱۳۹۲-۱۳۹۰ج:   د 

  

 

 د تحصیل وړ پیسې ادارې شمېره



 د پلټنې عالي اداره/ د قوانینو او مقرراتو د رعایتولو د پلټنې راپور )مصارف/لګښتونه(

 قوانیو او مقرراتو د رعایتولو د پلټنې راپور    )مصارف(د 

 یورو ډالر افغانۍ

مرکزي او محلي  ۱

 بودجوي ادارې

۵،۴۸۵،۸۰۲،۸۷۳ ۹۵،۸۵۴ ۰ 

۲  

 ښاروالۍ

۱،۲۶۵،۶۷۶ ۰ ۰ 

د غیر محسوب شویو پیشکیو 

 مجموعه

۵،۴۸۷،۰۶۸،۵۴۹ ۹۵،۸۵۴ ۰ 

 

په اداراتو کې غیر تصفیه شوې پېشکي چې د داخلي کنترول سیستم د کمزورتیا، او د 

پیشکیو تصفیې ته له پاملرنې پرته په بیاځلي توګه د حوالو اجرا، د بودجې د کمښت پخوانیو 

المل شوي او د روڼتیا او حساب ورکولو پروسه یې اغېزمنه کړې ده، د پخوانیو غیر تصفیه 

شویو پرداختونو/ ورکړو برسېره د کال په پای کې نه یواځې دا چې داخلي کنترول غیر 

حقیقي لګښتونو یو ناسم انځور هم بیانوي. ذکر شوې پیسې د کافي منعکس شوی بلکه د 

 تصفیې او تحصیل وړ دي. 

 

 کې غیر تحصیل شوي ماضیه/ تېر باقیات، څلورم جدول ۱۳۹۲د:  په کال 

 ماضیه/تېر باقیات ادارې شمېره

 پولۍ واحد ډالر افغانۍ

مرکزي او محلي  ۱

 بودجوي ادارې

۴۴،۷۲۹،۷۴۱ ۲۴،۸۲۰ ۰ 

 ۸۲،۰۰۳ ۳۳،۵۳۳،۴۹۰ ۱،۱۰۷،۵۲۰،۰۶۹ مؤسسېتصدۍ او  ۳

 یورو 

۳۹،۲۹۹ 



 د پلټنې عالي اداره/ د قوانینو او مقرراتو د رعایتولو د پلټنې راپور )مصارف/لګښتونه(

 قوانیو او مقرراتو د رعایتولو د پلټنې راپور    )مصارف(د 

 سعودي لایر 

۶۸،۶۸۰ 

 درهم

 ۸۲،۰۰۳ ۳۳،۵۵۸،۳۱۰ ۱،۱۵۲،۲۴۹،۸۱۰ د ماضیه/تېرو باقیاتو مجموعه

 یورو 

۳۹،۲۹۹ 

 سعودي لایر 

۶۸،۶۸۰ 

 درهم

 

ته د هغو دوریه هم د پیشکي د  څخه بل کال او له یو کال  د ماضیه/تېرو باقیاتو تراکم

ورکړې په تصفیه، تر دوران الندې اسنادو په خپل وخت نه طی مراحل کولو او اشخاصو 

او مراجعو ته د زیاتو پیسو په تکراري/بیاځلي ورکړه  کې د داخلي کنترول ضعف په ګوته 

في اغېز کوي کوي او د بودجې په مدیریت او د اداراتو په پروګرامونو په تطبیقولو باندې من

چې په اوږد مهال کې د هغو د تصفیې چارې په لویو ننګونو بدلیږي، ارائیه شوي ارقام او د 

اداراتو د باقیاتو کلي ارقام پکې شامل نه دي مګر د غیر تصفیه شویو باقیاتو انځور په ځینو 

اتو اداراتو کې افاده کوي او د هغو د تصفیې او تحصیل په برخو کې د اداراتو او مؤسس

 جدي اقدامات الزم او اړین ګڼي. 

( جدول کې د پلټنې مهمې مشاهدې په توحیدي توګه سره وړاندې شوي دي، خو د ۴-۱په )

ذکر شویو موندنو تفکیک/توپیر په هر کال کې د پلټنې د نورو موندنو سره په مرکزي او 

ه الندې ډول محلي بودجوي ادارو، ښاروالیو، تصدیو او مؤسساتو کې په جال جال توګه پ

   وړاندې کیږي. 

 



 د پلټنې عالي اداره/ د قوانینو او مقرراتو د رعایتولو د پلټنې راپور )مصارف/لګښتونه(

 قوانیو او مقرراتو د رعایتولو د پلټنې راپور    )مصارف(د 

 الف:  په مرکزي او محلي بودجوي اداراتو کې د پلټنې مشاهدې

 مالیې د وضع کېدو تفاوت.  سره دسلنې  په لږلومړۍ مشاهده:  د مالیې د نه وضع کېدو او 

( افغانۍ او په کال ۶۳،۷۲۸،۴۵۰کې ټولټال ) ۱۳۹۲په کال د پلټنې موندنو ته په کتو سره 

کې  ۱۳۹۰، په کال ( ډالره ۱۴۳،۶۴۷( افغانۍ او )۱۳،۵۰۱،۱۲۶کې ) ۱۳۹۱

( کلونو ۱۳۹۲-۱۳۹۱( افغانۍ او په )۴۹۵،۸۴۵کې ) ۱۳۸۸( افغانۍ ، په کال ۶۷۸،۹۲۹)

 وضع کېدومالیې د لږ /د مالیې د نه وضع کېدو( افغانۍ ۱۵،۱۲۸،۰۰۶کې )

تیازي معاشونو، د تجهیزاتو د طیارو د کرایې ، امله امله د تفاوت  سلنې( ۲،۳،۵،۷،۸،۱۰)

او اعاشوي قراردادونو، حبوباتو، وچې ډوډۍ، مایع ګاز، د بریښنا لګښت په اړونده 

د  اړونده قراردادي اشخاصو،  په پلټل شویو اداراتو کې مشاهده شوی ده چېموضوعاتو کې 

ه وارداتو ته د تحصیل وړ دي. جزئیات یې د راپور پد دولت  مؤسساتو او شرکتونو څخه

 ه کې د کتنې وړ دي. خدریمه بر

 

 د ځنډ د جریمې نه تحویليدویمه مشاهده:  

او ( افغانۍ ۵۱،۶۲۳،۳۱۶کې ټولټال ) ۱۳۹۲د پلټنې موندنو ته په کتو سره په کال 

( ډالر، په کال ۳۵،۱۵۴( افغانۍ او )۴،۳۶۷،۸۲۶کې ) ۱۳۹۱، په کال ( ډالر ۵۶،۰۳۶)

کې  ( کلونو۱۳۹۲-۱۳۹۱)او په  ډالره (۵۷،۶۹۰)( افغانۍ او  ۳،۰۸۵،۴۹۶کې ) ۱۳۹۰

( افغانۍ او ۱۹،۲۰۶،۳۴۰( کلونو کې )۱۳۹۱-۱۳۸۹افغانۍ او په )( ۱۰۰،۰۰۰)

( ډالره د قراردادونو، شرط لیکونو، رغنیزو چارو قراردادونو، د کرایې نه ۷۵۰،۳۵۵)

عراده جاتو د تحویلي،  حق االجارې او کرایېو ، د تېر کال د بودجې د باقیمانده پیسو، د 

پیرلو، د فعالیت د جواز تجدیدولو د قرطاسیې او الکترونیکي وسایلو د پېرلو، له 

قراردادیانو، شرکتونو او اړونده معتمدینو څخه د ځنډ جریمې د نه وضع کېدو له امله د 

د  کتنې ړي راپور په دریمه برخه کې د نوموړې مشاهدې جزئیات د نومو تحصیل وړ دي. 

 وړ دي. 



 د پلټنې عالي اداره/ د قوانینو او مقرراتو د رعایتولو د پلټنې راپور )مصارف/لګښتونه(

 قوانیو او مقرراتو د رعایتولو د پلټنې راپور    )مصارف(د 

 مه مشاهده:   د قیمت تفاوتدری

( ۲۵،۰۳۳،۷۴۸کې ) ۱۳۹۱( افغانۍ، په کال ۲۰،۲۴۲،۲۶۶)  ټولټال کې ۱۳۹۲په کال 

کې  ۱۳۸۹او په کال  ( افغانۍ۵۰،۴۳۰کې ) ۱۳۹۰( ډالر او په کال ۷۰۹۸افغانۍ او )

( ډالره د رغنیزو چارو د شرکتونو، انټرنټي خدمتونو، اجناسو د پېرلو په معامالتو ۴،۳۴۶)

له امله تحصیل شوي نه دي، چې د اړونده شرکتونو تفاوت  د د قیمت او نورو معامالتو کې

 . وړ دي تحصیل دد دولت خزانې ته  او اشخاصو څخه

 کې د کتنې وړ دي.  برخه وړي راپور په دریمهې مشاهدې جزئیات د نومد نوموړ

 

 څلورمه مشاهده:  له حامي اسنادو پرته مصارف 

، ( افغانۍ۱۶،۰۵۶،۴۷۷کې ټولټال ) ۱۳۹۲د پلټنې موندنو ته په کتو سره په کال 

( افغانۍ او ۷،۰۱۴،۵۵۱کې ) ۱۳۹۱، په کال ( لیتره پطرول تېل ۴۹۱۱( ډالر، )۱۹،۵۴۶)

هغه  (۸۳،۲۵۰کې  ) ۱۳۸۵ډالر او په کال ( ۶۱،۲۹۳کې ) ۱۳۹۰په کال  ،( ډالر ۱،۷۹۵)

یې صورت موندلی ده  اسنادو پرته  مصارف او د پیسو ورکړې احتوای کوي چې د حمایوي

چې اړونده جزئیاتو ته په کتو سره  له اړونده شرکتونو، اشخاصو او معتمدینو څخه د دولت 

 خزانې ته د تحصیل وړ دي. 

 کې د کتنې وړ دي. په دریمه برخه اهدې جزئیات د نوموړي راپور د نوموړې مش

 

  له حامي اسنادو پرته د اجناسو توزیع پنځمه مشاهده: 

( کېلو ۱۸۱( کېلو غوړي، )۳۶۲۱)( کېلو وریځې، ۱۵۰۹۰)د پلټنې موندنو ته په کتو سره  

( ۶۰۳لوبیا، )( کېلو ۱۸۱۰( کېلو وچې شیدې، )۱۲۰۷( کېلو بوره، )۱۸۱۰شین چای، )

( کېلو د خوړو مالګه، ۹۰۵( کېلو روب رومي، )۶۰۲( کېلو دال نخود، )۱۲۰۷کېلو نخود، )

( لېتره پطرول تېل پرته د ۷۴۶۱( کېلو د دېګ مساله، د اجناسو د توزیع لپاره  )۱۲۰)

 حمایوي اسنادو مشاهده شوي دي چې له اړونده اشخاصو څخه د تحصیل وړ دي.



 د پلټنې عالي اداره/ د قوانینو او مقرراتو د رعایتولو د پلټنې راپور )مصارف/لګښتونه(

 قوانیو او مقرراتو د رعایتولو د پلټنې راپور    )مصارف(د 

 کې د کتنې وړ دي.  راپور په دریمه برخهیات د د نوموړې مشاهدې جزئ

 

 د راټولو شویو عوایدو مصارف/لګښتونه شپږمه مشاهده: 

( ډالر، په ۸،۰۰۰ک:ې ) ۱۳۸۵افغانۍ، په کال  (۱۹۲،۰۰۰کې ټولټال ) ۱۳۹۲په کال 

( ډالر، ۲،۵۹۱کلونو کې ) ۱۳۹۱ -۱۳۸۳په  ( ډالر، ۱۱۳،۲۷۹کلونو کې ) ۱۳۹۰ -۱۳۸۱

 -۱۳۸۸( یورو ، په ۴،۵۴۱،۰۳۸( ډالر او ) ۸،۵۶۳،۷۸۵کلونو کې ) ۱۳۹۰ -۱۳۸۵په 

کلونو کې  ۱۳۹۲-۱۳۸۹( یورو او په ۱۹۶،۸۸۵( ډالر او )۲،۶۷۴،۵۱۳کلونو کې ) ۱۳۹۱

( یورو په ځینو سفارتونو او ۱۰۴،۳۵۷( ډالر او )۳،۵۷۱،۱۹۸( دینار، )۱۹۰،۵۷۶)

قنسلګریو کې له عوایدو څخه راټولې شوې دي چې باید د دولت د وارداتو حساب ته په )بن( 

کې انتقال شوې وای، د سفارتونو او قونسلګریو له الرې په مختلفو برخو کې مصرف شوي 

 دي چې د مجرایي او تصفیې صورت یې نه ده خپل کړی او د تصفیې وړ دي. 

 کې د کتنې وړ دي. جزئیات یې د راپور په دریمه برخه 

 

  

 

 د دولت وارداتو ته د سفارتونو او قونسلګریو غیر انتقال شوي عواید اوومه مشاهده: 

کې  ۱۳۸۸( یورو، په کال ۷۹۳،۷۱۵کال د راټولو شویو عوایدو له امله )  ۱۳۹۰د 

کلونو کې )  ۱۳۹۱ -۱۳۸۸( ډالر، په ۷۶،۷۴۹کې ) ۱۳۸۵( ډالر ، په کال ۱۶۹،۵۳۸)

کلونو  ۱۳۹۰ -۱۳۸۵( یورو، په ۳،۴۴۹کلونو کې ) ۱۳۹۲-۱۳۸۹( ډالر ،  په ۵۱۳،۹۰۵

کلونو کې   ۱۳۹۲ -۱۳۸۹، او په ( یورو۳،۶۸۰،۰۹۳( ډالر او )۶،۰۱۳،۴۸۹)کې 

کلونو کې د ځینو سفارتونو او قونسلګریو او مرکزي او ۱۳۹۲ – ۱۳۸۵( دینار د ۶۴،۸۶۳)

محلي اداراتو څخه د راټولو شویو عوایدو څخه د بن حساب/ د دولت د وارداتو حساب ته 

 انتقال شوي نه دي چې د انتقال وړ دي.  

 ې د کتنې وړ دي. جزئیات یې د راپور په دریمه برخه ک



 د پلټنې عالي اداره/ د قوانینو او مقرراتو د رعایتولو د پلټنې راپور )مصارف/لګښتونه(

 قوانیو او مقرراتو د رعایتولو د پلټنې راپور    )مصارف(د 

 کم کاري تفاوت/توپیراتمه مشاهده:  د 

کې    ۱۳۹۱، په کال ( ډالر۱۳۰،۶۰۸( افغانۍ او )۴،۸۶۰،۷۵۴کې ټولټال ) ۱۳۹۲په کال 

( افغانۍ ، ۳،۱۸۸،۲۲۹کې )  ۱۳۹۰( ډالر، په کال ۴،۲۳۳( افغانۍ او ) ۲،۸۹۳،۷۱۵) 

قراردادونو/تړونونو کې  د کم کاري د اسنادو ته په کتو سره د رغنیزو پروژو په 

تفاوت/توپیر له امله له اړونده شرکتونو او قرادادیانو څخه تحصیل شوي نه دي چې له دوی 

 څخه  د تحصیل وړ دي.

 جزئیات یې د راپور په پنځمه برخه کې د کتنې وړ دي. 

 

  اضافي پرداخت/ ورکړه نهمه مشاهده:  

د پلټنې موندنو ته په کتو سره په رغنیزو چارو، د کارمندانو په اضافه کاري، بدل اعاشه او 

 ۱۳۹۲په کال خارجي سفریو کې له ټاکل شوې اندازې څخه پورته اضافي پرداخت/ ورکړه  

کې )  ۱۳۹۱( یورو ، په کال ۳،۹۵۹( ډالر او ) ۱۴،۲۷۵، )( افغانۍ ۳۵،۷۲۷،۲۸۱کې )

( افغانۍ او ۳،۹۴۳،۹۴۹کې  )  ۱۳۹۰( ډالر ، په کال ۸،۶۸۰و ) ( افغانۍ ا۷،۹۸۳،۲۸۱

( ډالر په اړونده اداراتو کې مشاهده شوي دي چې له شرکتونو، قراردادیانو او ۵۹،۸۶۶)

 اشخاصو څخه د تحصیل وړ دي.

 کې د کتنې وړ دي. جزئیات یې د راپور په دریمه برخه 

  اضافه مجرایي لسمه مشاهده:    

( ډالره  په نیویارک کې د ۱،۴۰۴کې ) ۱۳۸۶( ډالره او په کال ۲،۸۱۹ې )ک ۱۳۸۵په کال 

 افغانستان د مقیمې نمایندګۍ  کې د اضافه مجرایي له امله د تحصیل وړ دي. 

 جزئیات یې د راپور په دریمه برخه کې د کتنې وړ دي. 

 

 د سفارت د بانکي حساب څخه د پیسو اخیستل یوولسمه مشاهده:    

کلونو کې د قطر هېواد کې د سفیر په توګه  ۱۳۸۸ -۱۳۸۵له لوري چې په  د ولي منصور

( ډالره یې د سفارت د بانکي حساب څخه اخیستي وو چې له ۱۲۷،۰۱۴دنده ترسره کوله  )

 نوموړي څخه د دولت حساب ته د تحصیل وړ دي .



 د پلټنې عالي اداره/ د قوانینو او مقرراتو د رعایتولو د پلټنې راپور )مصارف/لګښتونه(

 قوانیو او مقرراتو د رعایتولو د پلټنې راپور    )مصارف(د 

 جزئیات یې د راپور په دریمه برخه کې د کتنې وړ دي. 

 وارداتو ته غیر انتقال شوي باقیمانده تخصیصونه  د دولتدولسمه مشاهده:  

کلونو کې په ایټالیا کې د افغانستان د سفارت د ودانۍ د ترمیماتو باقیمانده  ۱۳۹۲ -۱۳۸۹په 

( یورو د دولت د وارداتو حساب ته شاملې شوي نه دي  چې د ۷۰،۰۰۰تخصیصونو څخه ) 

 انتقال وړ دي. 

 کې د کتنې وړ دي.  جزئیات یې د راپور په دریمه برخه 

 دیارلسمه مشاهده:  د انتقال وړ نقدې پیسې

کال تر پای ته رسېدو وروسته د سفارت د قیمتي اسنادو د سیف په دننه  ۱۳۹۲د 

( جاپاني ین موجود وو چې د دولت د وارداتو حساب ته ۱۷۶۰۰( ډالره او ) ۱۲۱۲کې)

 انتقال شوي نه دي، او اړونده حساب ته د انتقال وړ دي. 

 جزئیات یې د راپور په دریمه برخه کې د کتنې وړ دي.

 

 څوارلسمه مشاهده:  د اجناسو اضافي توزیع

کې د بغالن والیت په مالي او اداري ریاست  ۱۳۹۲په کال ټاکل شوي مقدار ته په کتو سره 

 اضافه توزیع تثبیت شوي دي.  ( لېتره تېل۳۰۰۰کې )

 جزئیات یې د راپور په دریمه برخه کې د کتنې وړ دي. 

  پنځلسمه مشاهده:  د جنسي موجودي باقیداري

د پلټنې د عالي ادارې د هیئت د موجودي په پایله کې، د ټولګټو په وزارت کې اړونده معتمد 

 ( لېتره پطرول تېل باقي تثبیت شوی دی. ۶۴۶۴)

 تنې وړ دي. جزئیات یې د راپور په دریمه برخه کې د ک

 

 د نقدو پیسو د موجودي باقیداريشپاړلسمه مشاده :  



 د پلټنې عالي اداره/ د قوانینو او مقرراتو د رعایتولو د پلټنې راپور )مصارف/لګښتونه(

 قوانیو او مقرراتو د رعایتولو د پلټنې راپور    )مصارف(د 

کې  ۱۳۹۲د نقدو پیسو د موجودي په پایله کې، د ځینو اداراتو معتمدین په کال 

( افغانۍ ۸۵۰،۵۴۰کې )  ۱۳۹۱( ډالره او په کال ۷۷،۹۲۵( افغانۍ او ) ۱۰،۱۴۰،۴۸۲)

 دي. باقیدار تثبیت شوي دي، چې له هغوی څخه د تحصیل وړ 

 جزئیات یې د راپور په دریمه برخه کې د کتنې وړ دي. 

 اووه لسمه مشاهده:  غیر محسوب شوې پېشکي

کې  ۱۳۹۲په ځینو اداراتو کې د پلټنې پایلو ته په کتو سره ، پیشکي تادیات په کال 

( ۵۱۲،۹۰۶،۵۵۱کې )  ۱۳۹۱( ډالره، په کال ۸۵۶۷( افغانۍ، او )۴،۹۳۷،۸۲۹،۶۴۷)

 ۱۳۹۲-۱۳۹۱( افغانۍ، په  ۶۷۳،۳۱۴کې )  ۱۳۹۰( ډالره ، په کال ۳۲،۱۶۷افغانۍ او )

( ډالره د اشخاصو ، شرکتونو او معتمدینو ۵۵،۱۲۰( افغانۍ او )۳۴،۳۹۳،۳۶۱کلونو کې )

په ذمت کې مجرا، تصفیه او تحصیل شوي نه دي. چې په بودجه او د دولت د حساب 

 ورکولو په چارو باندې یې ناوړه اغېزئ کړي دي. 

 جزئیات یې د راپور په دریمه برخه کې د کتنې وړ دي. 

 

 

 ورکړه  اتلسمه مشاهده:  د حق االجارې نه تحویلي/ نه 

په کال ( افغانۍ، ۱،۴۳۲،۹۱۰کې سره د جریمې حق االجارې له امله )  ۱۳۹۲په کال 

کلونو کې )  ۱۳۹۲-۱۳۹۱( ډالر او په ۱۰،۰۰۰( افغانۍ او )۱،۷۶۹،۸۳۴کې ) ۱۳۹۱

 ( افغانۍ په اداراتو کې د مستأجرینو څخه تحصیل شوي نه دي. ۲،۶۷۰،۰۸۶

 کتنې وړ دي. جزئیات یې د راپور په دریمه برخه کې د 

 

 نولسمه مشاهده:  د کرایې نه تحویلي

( ۲،۹۷۱،۳۹۳کې ) ۱۳۹۲د تړون/قرارداد د شرایطو د نه پلي کېدو له مخې ، په کال 

( افغانۍ  د کرایې له امله  له اړونده قراردادیانو او ۳۸،۴۴۵کې ) ۱۳۹۱افغانۍ او په کال 

 شرکتونو څخه تحصیل شوي نه دي.  



 د پلټنې عالي اداره/ د قوانینو او مقرراتو د رعایتولو د پلټنې راپور )مصارف/لګښتونه(

 قوانیو او مقرراتو د رعایتولو د پلټنې راپور    )مصارف(د 

 جزئیات یې د راپور په دریمه برخه کې د کتنې وړ دي. 

 

 شلمه مشاهده: د تخفیف نه وضع کېدل  

( افغانۍ د تخفیف د نه وضع کېدو له امله له اړونده شرکتونو ۳۱۹،۰۷۰کې ) ۱۳۹۲په کال 

 څخه تحصیل شوي نه دي.

 جزئیات یې د راپور په دریمه برخه کې د کتنې وړ دي. 

 تضمین نه وضع کېدل  یوویشتمه مشاهده:  د

( افغانۍ د اړونده شرکت څخه تحصیل ۱۰،۳۸۹،۲۹۱کې د تضمین له امله ) ۱۳۹۱په کال 

 شوي نه دي. 

 جزئیات یې د راپور په دریمه برخه کې د کتنې وړ دي. 

 

 دوه ویشتمه مشاهده:  د نشر د حقوقو نه ورکول 

 ۱۳۹۱غانۍ او په کال ( اف۴،۱۸۳،۳۳۳د نشرولو د حق د مدرک څخه ) کې ۱۳۹۲په کال 

 ( افغانۍ د خصوصي تلویزیوني شبکو څخه تحصیل شوي نه دي. ۳،۴۹۰،۶۴۷کې )

 جزئیات یې د راپور په دریمه برخه کې د کتنې وړ دي. 

 

 درویشتمه مشاهده:  د جایدادونو/ملکیتو غصبول

( جریبه موازي ځمکه د کابل والیت په ځینو ولسوالیو کې ۹۰۵۶کې ) ۱۳۹۱په کال  

 ب شوې ده . غص

 جزئیات یې د راپور په دریمه برخه کې د کتنې وړ دي. 

 څلورویشتمه مشاهده:  په بې کیفیته رغنیزو کارونو کې تفاوت/توپیر 



 د پلټنې عالي اداره/ د قوانینو او مقرراتو د رعایتولو د پلټنې راپور )مصارف/لګښتونه(

 قوانیو او مقرراتو د رعایتولو د پلټنې راپور    )مصارف(د 

( افغانۍ له اړونده ۳۱۰،۴۰۰کې د بې کیفیته رغنیزو کارونو له امله )  ۱۳۹۰په کال 

 شرکت څخه تحصیل شوي نه دي. 

 جزئیات یې د راپور په دریمه برخه کې د کتنې وړ دي. 

 

 پنځه ویشتمه مشاهده: په کاري حجمونو کې تفاوت/توپیر

په کاري حجمونو کې د توپیرونو او شرکتونو د کړنو سره د اسنادونو د تطبیقولو په پایله کې 

( افغانۍ او په کال ۲،۱۹۲،۵۴۲)کې  ۱۳۹۰(،  په کال ۷،۰۱۶،۹۱۱کې ) ۱۳۹۲په کال 

( افغانۍ  په اړونده شرکتونو کې مشاهده شوي دي چې تحصیل ۴،۴۱۴،۶۲۳کې )  ۱۳۸۹

 شوي نه دي. 

 جزئیات یې د راپور په دریمه برخه کې د کتنې وړ دي. 

 

 شپږ ویشتمه مشاهده: ماضیه /تېر باقیات 

کې  ۱۳۹۱په کال ( ډالر، ۲۴،۸۲۰( افغانۍ او )۴۴،۷۲۹،۷۴۱کې ) ۱۳۹۲په کال 

( ډالره، په کال ۱۹،۹۰۶کې ) ۱۳۹۰( ډالره، په کال ۲۱،۶۴۸( افغانۍ او )۲،۷۷۴،۳۲۰)

( ډالره د عادي ۲۹۳،۳۹۳( افغانۍ او )۳،۷۸۴،۲۷۸،۵۰۵( ډالره  او )۸،۴۹۷کې ) ۱۳۸۲

او انکشافي بودجې د تېرو کلونو ماضیه باقیات له مدیونینو/پوروړو څخه تصفیه او تحصیل 

 . شوي نه دي

 جزئیات یې د راپور په دریمه برخه کې د کتنې وړ دي. 

 

 اووه ویشتمه مشاهده:  تر دوران الندې اسناد

کې د دوران الندې اسنادو له امله د هرات او لغمان والیتونو په امنیه  ۱۳۹۲په کال 

( افغانۍ له ۴،۱۵۹،۶۴۴قومندانیو او د بلخ والیت په پنځم نمبر سرحدي قومندانۍ کې )

 معتمدینو څخه تصفیه شوي نه دي. 

 جزئیات یې د راپور په دریمه برخه کې د کتنې وړ دي. 



 د پلټنې عالي اداره/ د قوانینو او مقرراتو د رعایتولو د پلټنې راپور )مصارف/لګښتونه(

 قوانیو او مقرراتو د رعایتولو د پلټنې راپور    )مصارف(د 

 

 د پورونو/ دیونو نه تصفیه  اته ویشتمه مشاهده:

( افغانۍ د مخابراتي کمپنیو د غوښتنې له امله د بهرنیو ۲۰۰۰۰۰۰۰)کې  ۱۳۹۱په کال 

چارو وزارت په ذمت کې باقي پاتې دي چې د هغو په ورکړه کې کوم ګام نه ده پورته 

 شوی. 

 جزئیات یې د راپور په دریمه برخه کې د کتنې وړ دي. 

 

 ې د پلټنې مشاهدېب :    په ښاروالیو ک

په موندنو کې د کابل ښاروالۍ د مرکز، اړونده ناحیو او د والیتونو پدې برخه کې د پلټنې 

ښاروالۍ د پلټنې مشاهدې شاملې دي چې په بشپړه توګه د قانون او مقرراتو د نه رعایتونو 

انون او له امله په ځانګړې توګه د صفایي د محصول د مقررې او په عایداتو د مالیاتو د ق

نه رعایتول او د داخلي کنترول کمزورتیاوې او نور ټول همدارنګه د تدارکاتو د قانون 

عوامل چې د ښاروالیو د عوایدو د کمښت او د هغوی د پروګرامونو د پلۍ کېدو د ځنډېدو 

 المل شوي دي، تشخیص شوي دي چې په خلص ډول په الندې توګه وړاندې کیږي:  

  یې نه وضع کول/ په لږ سلنې/فیصدي سره د مالیې وضع کول ماللومړئ مشاهده:   د 

له امله  د تفاوت مالیې د نه وضع کېدو ( سلنې ۷او  ۲،۵)کې د ۱۳۹۲په کال 

( عرادو هایس ۶د )( افغانۍ ۷۵۰،۱۴۴کې ) ۱۳۹۰( افغانۍ او په کال ۲،۹۲۳،۸۱۸)

موټرونو د پیرلو ، قرطاسیې،  ګول سیخ او سون لرګیو د پېرلو ، د تنظیف ریاست ته د 

کاري وسایلو د برابرولو، د تایمني د سرک د قیر کولو له امله له اړونده شرکتونو ، مؤسسو 

 تحصیل شوي نه دي. او اشخاصو څخه 

 ړ دي. جزئیات یې د راپور په  څلورمه برخه کې د کتنې و

  د کرایې نه تحویليدویمه مشاهده:  

له  سوداګریزو ، صنعتي او اصنافو د ملکیتونو د کرایې د نه تحویليد کال کې  ۱۳۹۲په 

( افغانۍ او په ۱۱،۴۵۰،۳۸۰کې ) ۱۳۹۱، په کال ( افغانۍ ۲۷،۴۶۷،۳۰۱) ټولټال امله 



 د پلټنې عالي اداره/ د قوانینو او مقرراتو د رعایتولو د پلټنې راپور )مصارف/لګښتونه(

 قوانیو او مقرراتو د رعایتولو د پلټنې راپور    )مصارف(د 

ناحیو او د والیاتو په ( افغانۍ د کابل ښاروالۍ په ځینو ۸۲۰،۳۱۶کلونو کې ) ۱۳۹۱-۱۳۹۲

 تحصیل شو ي نه دي،   ښاروالیو کې

 د کتنې وړ دي.  راپور په څلورمه برخه کېجزئیات یې د 

 

 دریمه مشاهده :   د ځنډ جریمه  

( افغانۍ او )  ۳۴،۷۵۹،۰۵۳) ټولټال کې ۱۳۹۲د پلټنې موندنو ته په کتو سره په کال 

 ۱۳۹۰او په کال  ( ۱۳،۱۷۹او ) افغانۍ (۳،۱۸۶،۳۴۹)کې  ۱۳۹۱په کال  ( ډالره۱۰،۱۲۰

 ۱۳۹۲-۱۳۹۱( افغانۍ او په ۶۸۵،۲۶۰کې ) ۱۳۸۹او په کال  افغانۍ  (۹۰۷،۰۲۰کې )

( افغانۍ د مرکز په ښاروالیو او والیاتو په ښاروالیو کې د کرایې،  ۱،۰۵۵،۸۳۳کلونو کې )

ې د نه ځنډ د جریم اړوند حق االجارې، صفایي محصول، لوایحو ټکس، د ځمکې قیمت

 وضع کېدو له امله تحصیل شوي نه دي. 

 . جزئیات یې د راپور په څلورمه برخه کې د کتنې وړ دي

 

 د صفایي د محصول نه تحویليڅلورمه مشاهده:  

 ۱۳۹۱( افغانۍ، په کال ۱۶۵،۵۵۷،۰۵۴د صفایي د محصول له امله )کې  ۱۳۹۲په کال 

( افغانۍ له ۱۶،۵۴۸،۵۸۸) کلونو کې ۱۳۹۲-۱۳۹۱( افغانۍ او په ۵۸،۶۴۷،۳۶۶کې )

 ځینې دولتي اداراتو او جایدادونو د مالکینو څخه تحصیل شوي نه دي. 

 جزئیات یې د راپور په څلورمه برخه کې د کتنې وړ دي. 

 

 د بلبورډونو او اشتهاري لوحو د محصول نه تحویليپنځمه مشاهده: 

کې  ۱۳۹۱( ډالره، په کال ۸۴،۳۳۴( افغانۍ او )۸،۶۷۴،۳۰۰)کې  ۱۳۹۲په کال 

 (         ۷،۵۵۸،۵۰۰) کې ۱۳۹۰په کال  ،( ډالره ۵۴،۸۲۷( افغانۍ او ) ۵،۷۵۳،۲۶۲)

( افغانۍ د بلبورډونو او اشتهاري لوحو د ۵،۷۱۰،۵۰۰کې )  ۱۳۸۹په کال  افغانۍ او

و څخه تحصیل شوي نه دي. محصول د نه تحویلي له امله له شرکتونو او اړونده اشخاص

 د کتنې وړ دي.  په څلورمه برخه کېیې د راپور  جزئیات



 د پلټنې عالي اداره/ د قوانینو او مقرراتو د رعایتولو د پلټنې راپور )مصارف/لګښتونه(

 قوانیو او مقرراتو د رعایتولو د پلټنې راپور    )مصارف(د 

 

 د قېمت تفاوت/توپیرشپږمه مشاهده:  

( افغانۍ د قراردادي ۱۲۵،۴۶۹د غرنیزو تیږو او ریګ په قرارداد کې )کې  ۱۳۹۱په کال 

 شرکت څخه تحصیل شوي نه دي. 

 وړ ده.  جزئیات یې د راپور په څلورمه برخه کې د کتنې

 

 غیر محسوب شوې پېشکياوومه مشاهده: 

افغانۍ د پېشکي پیسو د ورکړې له امله د کابل ښاروالي  (۱،۲۶۵،۶۷۶) کې ۱۳۹۲په کال 

چې له اړونده معتمدینو  څخه تصفیه او او پلخمري په ښاروالي کې مشاهده شوي دي. 

 تحصیل شوي نه دي. 

 جزئیات یې د راپور په څلورمه برخه کې د کتنې وړ دي. 

 

  د ځمکې د استمالک د قېمت نه تحویلي اتمه مشاهده: 

( افغانۍ د ځمکې د استمالک د قیمت د نه تحویلي له ۲۴۲،۴۵۶،۴۱۹) کې ۱۳۹۲په کال 

 امله د اونکس د ساختماني شرکت څخه تحصیل شوي نه دي. 

  رخه کې د کتنې وړ دي. جزئیات یې د راپور په څلورمه ب

 

 د قرارداد/تړون د اجرا د تضمین نه تادیه کول نهمه مشاهده:  

( افغانۍ د قرارداد د اجرا د تضمین له امله له اړونده ۶،۶۷۸،۳۳۱)کې  ۱۳۹۲په کال 

 تحصیل شوي نه دي.  شرکت څخه

 جزئیات یې د راپور په څلورمه برخه کې د کتنې وړ دي. 

 



 د پلټنې عالي اداره/ د قوانینو او مقرراتو د رعایتولو د پلټنې راپور )مصارف/لګښتونه(

 قوانیو او مقرراتو د رعایتولو د پلټنې راپور    )مصارف(د 

 کاري تفاوت/توپیر د کملسمه مشاهده:  

( افغانۍ د کم کاري ۱۴،۵۹۴کې ) ۱۳۹۱او په کال  ( افغانۍ۱۸۴،۲۳۵)کې  ۱۳۹۲په کال 

 د تفاوت له امله له اړونده شرکتونو څخه تحصیل شوي نه دي. 

 جزئیات یې د راپور په څلورمه برخه کې د کتنې وړ دي. 

 

 اضافي پرداخت/د پیسو ورکړهیوولسمه مشاهده:   

( افغانۍ د پیسو د ۴۲۱،۹۴۰کې )  ۱۳۹۰( افغانۍ او په کال ۳۹،۷۴۱) کې ۱۳۹۱په کال 

اضافي پرداخت/ ورکړې له امله په رغنیزو چارو کې له اړونده شرکتونو څخه تحصیل 

 شوي نه دي. 

  جزئیات یې د راپور په څلورمه برخه کې د کتنې وړ دي. 

 

 دولسمه مشاهده: اضافه کاري

( افغانۍ په ساختماني/رغنیزو چارو کې د اضاف کاري له ۱۹۷،۸۴۴کې ) ۱۳۹۲په کال 

 امله له اړونده شرکت څخه تحصیل شوي نه دي. 

 جزئیات یې د راپور په څلورمه برخه کې د کتنې وړ دي. 

 

 دیارلسمه مشاهده:  په نورو چارو کې د ښاروالۍ د بودجې څخه ګټه اخیستل 

( افغانۍ په نورو چارو کې د ښاروالۍ د بودجې څخه د ګټې ۵۲،۹۸۰)کې  ۱۳۹۲په کال 

 اخیستنې له امله تحصیل شوي نه دي. 

 جزئیات یې د راپور په څلورمه برخه کې د کتنې وړ دي. 

 

 څوارلسمه مشاهده:  د جنسي موجودي اړونده باقیداري



 د پلټنې عالي اداره/ د قوانینو او مقرراتو د رعایتولو د پلټنې راپور )مصارف/لګښتونه(

 قوانیو او مقرراتو د رعایتولو د پلټنې راپور    )مصارف(د 

ي له امله له معتمدینو په کابل ښاروالۍ کې د پلټنې د عالي ادارې د پلټونکي هیئت د موجود

 ( لېتره ډیزل او پطرول تېل باقي تثبیت شوي دي. ۱۲،۱۵۰او موټرچلوونکو څخه )

 جزئیات یې د راپور په څلورمه برخه کې د کتنې وړ دي. 

 

 پنځلسمه مشاهده: ماضیه/تېر باقیات

 ( افغانۍ د تېرو کلونو باقیات تحصیل شوي نه۲۱۳،۴۳۰،۰۰۹له اړونده مستأجرینو څخه )

 دي. 

 جزئیات یې د راپور په څلورمه برخه کې د کتنې وړ دي. 

 

 موندنېج:  په تصدیانو او دولتي مؤسساتو کې د پلټنې 

تصدیو او والیتي نمایندګیانو کې د پلټنې په   پدې برخه کې د پلټنې موندنې د مرکزپه

مشاهداتو کې شاملې دي چې په بشپړه توګه د قانون او مقرراتو د نه رعایتونو له امله په 

و عوامل واو نور او د داخلي کنترول کمزورتیاووځانګړې توګه په عایداتو د مالیاتو د قانون 

د پلۍ کېدو  فعالیتونوکمښت او د هغوی د عوایدو د  تصدیو دچې د  له امله یې تبارز کړی ده

 د ځنډېدو المل شوي دي، چې په خلص ډول په الندې توګه وړاندې کیږي:  

 

 لومړۍ مشاهده:  د مالیې د نه وضع کېدو او په لږ سلنې سره د مالیې د وضع کېدو تفاوت. 

( ۳۵،۱۴۴،۵۶۹کې ) ۱۳۹۲په کال  په اساسد مالیات پر عایداتو د قانون د ناسم تطبیق 

کې  کلونو ۱۳۹۲-۱۳۹۱( افغانۍ ، په ۱،۸۹۸،۶۰۷کې ) ۱۳۹۱افغانۍ او په کال 

د ساختماني قرادادونو، معاش او اضافه کاري په اړونده معامالتو او ( افغانۍ ۱،۳۴۵،۶۰۷)

د  د فورمې د نه موجودیت ، د اجناسو د پېرلو او کرایې ACCDد اساسنامې او 

له اړونده شرکتونو، د نه وضع کېدو د تفاوت له امله  مالیې ( سلنې۱۵،۱۰،۷،۵،۲)



 د پلټنې عالي اداره/ د قوانینو او مقرراتو د رعایتولو د پلټنې راپور )مصارف/لګښتونه(

 قوانیو او مقرراتو د رعایتولو د پلټنې راپور    )مصارف(د 

برخه کې پنځمه جزئیات یې د راپور په  اشخاصو او قراردادیانو څخه تحصیل شوي نه دي.

 د کتنې وړ دي. 

 

  کرایې نه تحویليدویمه مشاهده: د 

کې ټولټال  ۱۳۹۲د قراردادونو/تړونونو د شرایطو په نه تطبیقولو سره په کال 

 ۱۳۹۲-۱۳۹۱( افغانۍ، په ۵،۶۹۶،۴۰۴کې ) ۱۳۹۱( افغانۍ، په کال ۳۰،۲۰۸،۹۷۷)

( افغانۍ، په ۱۳۸،۱۶۸کلونو کې ) ۱۳۹۲او  ۱۳۹۰( افغانۍ، په ۶،۳۷۲،۴۸۱کلونو کې )

( ۸،۱۵۶،۵۵۳کلونو کې ) ۱۳۹۲-۱۳۸۵( افغانۍ، په ۱۳۳،۲۳۶کلونو کې ) ۱۳۹۰-۱۳۹۱

کلونو کې  ۱۳۹۰-۱۳۸۰افغانۍ او په  (۸،۰۸۹،۷۹۴کلونو کې ) ۱۳۹۲-۱۳۸۰افغانۍ، په 

افغانۍ د سوداګریزو او هستوګنې د جایدادونو )دکانونه،سرایونه، هوټلونه ،  (۲،۲۳۵،۵۵۳)

تېلو ټانکونه، کانتینرونو، ځمکې، غرفو او اپارتمانونو( د کرایې له درکه د جایدادونو ، تېلو 

 حصیل شوي نه دي. ټانکونو د مالکینو، مستأجرینو، اشخاصو او شرکتونو څخه ت

 جزئیات یې د راپور په پنځمه برخه کې د کتنې وړ دي. 

 

 ځنډ د جریمې نه تحویلي دریمه مشاهده: د

( ۳۷۹،۰۷۲کې ) ۱۳۹۲د قراردادونو/تړونونو د شرایطو په نه رعایتولو سره په کال 

 کلونو ۱۳۹۲-۱۳۹۱( افغانۍ، په ۹۲،۶۲۷کې ) ۱۳۹۱، په کال  ( ډالره۱۲۲۹۳افغانۍ او )

-۱۳۸۰( افغانۍ، په ۲۳۲،۷۵۶کلونو کې ) ۱۳۹۲-۱۳۹۰( افغانۍ، په ۱۹۶،۸۱۶کې  )

( افغانۍ  ۲۶۸،۲۶۶کلونو کې ) ۱۳۹۰-۱۳۸۰( افغانۍ او په ۹۷۰،۷۷۵کلونو کې ) ۱۳۹۲

د سوداګریزو او هستوګنې د جایدادونو )دکانونه،سرایونه، هوټلونه ، تېلو ټانکونه، 

ونو( د کرایې له درکه د ځنډ جریمې د نه تحویلي له کانتینرونو، ځمکې، غرفو او اپارتمان

امله د جایدادونو ، تېلو ټانکونو د مالکینو، مستأجرینو، اشخاصو او شرکتونو څخه تحصیل 

 شوي نه دي.

 د راپور په پنځمه برخه کې د کتنې وړ دي.  جزئیات یې 

 



 د پلټنې عالي اداره/ د قوانینو او مقرراتو د رعایتولو د پلټنې راپور )مصارف/لګښتونه(

 قوانیو او مقرراتو د رعایتولو د پلټنې راپور    )مصارف(د 

 ترانسپورتي کمیشنڅلورمه مشاهده:  

( ۱۸۱،۱۱۸کلونو کې ) ۱۳۹۲او  ۱۳۹۱( افغانۍ او په ۱۵۶،۷۸۰کې ) ۱۳۹۲په کال 

 سلنې ترانسپورتي کمیشن له امله له اړونده شرکتونو څخه تحصیل شوي نه دي.  ۳افغانۍ د 

 جزئیات یې د راپور په پنځمه برخه کې د کتنې وړ دي. 

 

 اضافي اخیستلپنځمه مشاهده:  

رارداد کې د شاملو جایدادونو او ټاکلو ساحو د اضافي پیسو افغانۍ  په قکې ۱۳۹۲په کال 

( افغانۍ له اړونده شرکتونو او قراردادیانو څخه تحصیل شوي ۷۸،۰۰۰اخیستنې له امله  )

 نه دي. 

 جزئیات یې د راپور په پنځمه برخه کې د کتنې وړ دي. 

 

 شپږمه مشاهده:  اضافي پرداخت

ق د ریاست په ملکیت کې د یو باب ودانۍ د ترمیم کې د جوزجان والیت د بر ۱۳۹۱په کال 

تحصیل د ( افغانۍ له انجنیر نېک محمد څخه ۸۰،۵۴۰په موخه د اضافي پرداخت له امله  )

 دي.  وړ

 جزئیات یې د راپور په پنځمه برخه کې د کتنې وړ دي. 

 

 

 اوومه مشاهده: د مالونو د انتقال د کرایې کم شنجش/ لږ تخمین 

( افغانۍ له ۲۹۲،۵۰۰کې د مالونو د انتقال د کرایې د کم سنجش له امله ) ۱۳۹۲په کال 

 اړونده شرکتونو څخه د تحصیل وړ دي. 

 جزئیات یې د راپور په پنځمه برخه کې د کتنې وړ دي. 

 



 د پلټنې عالي اداره/ د قوانینو او مقرراتو د رعایتولو د پلټنې راپور )مصارف/لګښتونه(

 قوانیو او مقرراتو د رعایتولو د پلټنې راپور    )مصارف(د 

 اتمه مشاهده: د ټکس او حق الخدمت  نه تحویلي

( افغانۍ د نفتي ۶۳۰،۰۰۰)  کلونو کې د ټکس او حق الخدمت له امله ۱۳۹۲-۱۳۹۱په 

 موادو په برخه کې له ځینو شرکتونو څخه تحصیل شوي نه دي. 

 جزئیات یې د راپور په پنځمه برخه کې د کتنې وړ دي.  

 

 نهمه مشاهده: د داغمې په اجناسو کې د ګول سیخ ناسم تفکیک 

ي چې په کال د پلټنې د عالي ادارې د هیئت د عیني کنترول په اساس داسې مشاهده شوي د

( ټنه تاشکندی ګول سیخ په ساختماني تصدي کې چې احتماالً د ګټې ۶۰۴کې ) ۱۳۹۲

اخیستنې وړ وو ، د داغمې د اموالو په لیست کې شامل شوی وو ، دا ایجابوي چې د کاري 

کیفیت تر ارزونې وروسته یې د داغمه مالونو له لیست څخه خارج او په دفتر/اسنادو کې قید 

 شي.  او ثبت کړل

 جزئیات یې د راپور په پنځمه برخه کې د کتنې وړ دي. 

 

 لسمه مشاهده: د دولت وارداتو ته د قراردادیانو څخه د ترالسه شوې مالیې نه انتقالول

کې  ۱۳۹۱( افغانۍ او په کال ۵۴۸،۷۰۰کې )  ۱۳۹۲د پلټنې موندنو ته په کتو سره په کال 

( افغانۍ له قراردادیانو څخه راټولې شوي دي خو د شرکت له الرې د دولت د ۵۱۷،۵۰۰) 

وارداتو حساب ته انتقال شوي نه دي. نوموړې پیسې/وجوه د دولت وارداتو ته د انتقال وړ 

 دي. 

 راپور په پنځمه برخه کې د کتنې وړ دي. جزئیات یې د 

 

 یوولسمه مشاهده: د معتمدینو د نقدي پیسو د موجودي اړونده باقیداري

 ۱۳۹۲د پلټنې د عالي ادارې د هیئت له لوري د نقدي پیسو د موجودي په پایله کې ، په کال 

حصیل ( افغانۍ باقیدار تثبیت شوي دي. چې له هغوی څخه د ت۱،۵۸۵،۴۳۷کې معتمدین )

 وړ دي. 



 د پلټنې عالي اداره/ د قوانینو او مقرراتو د رعایتولو د پلټنې راپور )مصارف/لګښتونه(

 قوانیو او مقرراتو د رعایتولو د پلټنې راپور    )مصارف(د 

 جزئیات یې د راپور په پنځمه برخه کې د کتنې وړ دي. 

 

 دولسمه مشاهده: ماضیه/تېر باقیات

( یورو، ۷۲۰۰۳( ډالره، )۳۳،۵۳۳،۴۹۰( افغانۍ، )۱،۱۰۷،۵۲۰،۰۶۹کې ) ۱۳۹۲په کال 

( ۴۷،۱۰۳،۰۸۰کې ) ۱۳۹۱( درهمه، په کال ۶۸،۶۸۰( سعودي لایر او )۳۹۲۹۹،)۶۸

(  ۴،۸۹۷،۰۰۶،۷۹۴( افغانۍ او ) ۱۰،۳۹۶،۷۲۹کلونو کې ) ۱۳۹۲ -۱۳۹۱افغانۍ، په 

(  یورو د تېرو کلونو باقیات له اداراتو، ۲۳۷،۸۴۱(  ډالره  او )۳۲۲،۷۵۴،۲۴۱افغانۍ ، )

 مؤسساتو، اشخاصو او شرکتونو څخه تصفیه او تحصیل شوي نه دي. 

 جزئیات یې د راپور په پنځمه برخه کې د کتنې وړ دي. 

 

 :  لویې څارنوالۍ ته احاله شوې قضیې د

کلونو د مالي چارو د پلټنې/ څېړنې په بهیر  او ځینې نوروکال  ۱۳۹۱د پلټنې عالي ادارې د 

کې په مرکز او والیتونو کې په ځینو اداراتو کې هم د ناوړه ګټې اخیستنې، د عامه شتمني 

دوسیو کې  ۷تثبیت کړي دي چې وارد شوی تاوان/ خساره په هم څخه د حیف او میل موارد 

 ( لېتره ډیزل تیل۱۳۲۴۴۷( ډالره او )۵۲،۳۷۰،  )افغانۍ  (۳۳،۰۴۷،۰۴۱ټولټال )چې 

په خپل وخت د طی مراحل کولو په موخه تر تحلیل او  ذکرشوې قضیې احتوای کوي. 

 ارزونې وروسته  د ال زیاتو څیړنو لپاره د لویې څارنوالۍ محترم مقام ته لیږدول شوي دي. 

 جزئیات یې د راپور په پنځمه برخه کې د کتنې وړ دي. 

 

 و :  عمده او مهمې ستونزې

 داخلي  : ۱

  په اداره کې د کافي ظرفیت نه شتون او د مسلکي پلټونکو کمبود 

 : خارجي۲



 د پلټنې عالي اداره/ د قوانینو او مقرراتو د رعایتولو د پلټنې راپور )مصارف/لګښتونه(

 قوانیو او مقرراتو د رعایتولو د پلټنې راپور    )مصارف(د 

  د وړ او مسلکي پلټونکو د استخدام په پروسه کې د پلټنې د عالي ادارې نا خپلواکي/نه

 استقاللیت

  د ادارې بشپړه بودجوي نا خپلواکي 

  څارنوالي ته د پلټنې د عالي ادارې د لیږل شویو دوسیو د سرنوشت په اړه بې لویي

 اغیزې ترتیب 

  د پلټنې د عالي ادارې د پلټنو د پایلو د تحقق په برخه کې د پلټل شویو اداراتو بې

 توجهي.

  د نوموړې ا دارې د پلټنې ګروپونو ته د اړتیا وړ اسنادو او معلوماتو په خپل وخت نه

 ل ارائیه کو

  په ځینو والیتونو کې امنیتي ستونزې د دې المل کیږي چې یو شمېر مراجع/ادارې له

 پلټنې څخه پاتې شي. 

 

 د پلټنې د عالي ادارې سپارښتنې

بودجې د سالم تحقق، د مصارفو د اصولي  ښې حکومتولۍ د پراختیا او تحکیم په موخه د د

اجرا، اقتصادیت، مفیدیت او مؤثریت او د غوره خدمتونو د عرضه کولو او همدارنګه په 

وزارتونو، اداراتو، ښاروالیو، تصدیانو ، دولتي مؤسساتو او نورو نهادونو کې چې د دولت 

 ، د الندې مواردو وړاندیز کیږي: له بودجې څخه ګټه اخلي

 

د پلټنې د ذکر شویو  او ټول محترم نهادونه باید ادارې شوي وزارتونه، پلټل  -１

په رسمي تو له  چې پخوا مشاهداتو، موندنو او سپارښتنو د تحقق او تطبیق په اړه

او د پلټنو د موندنو د  عملي تدابیر و نیسي، ورته لیږدول شوي دي، جزئیاتو سره

 ډاډ ورکړي.  وخت پر وختته  تحقق د پایلو په اړه د پلټنې عالي ادارې

 

د داخلي کنترول د سیستم په پیاوړي کولو، قوانینو او مقرراتو، پالیسیو، د ذیصالح  -２

چارواکو د الرښوونو او اوامرو، کړنالرو او ټولو تقنیني اسنادو  په تطبیقولو سره 

، او د کادرونو په تقرر کې اصل وړتیا، تحصیل موجود نواقص او کمبودات رفع کړي

 . او تجربه په پام کې و نیسيتخصص 

 



 د پلټنې عالي اداره/ د قوانینو او مقرراتو د رعایتولو د پلټنې راپور )مصارف/لګښتونه(

 قوانیو او مقرراتو د رعایتولو د پلټنې راپور    )مصارف(د 

د دولت خزانې  د تحصیل وړ تفاوتونه چې د پلټنې په مشاهدو کې منعکس شوي دي  -３

او نا محسوب شویو  تحصیل کړای شي او د مصارفاتي او عایداتي ماضیه باقیاتو  ته

 .بودجې په پیاوړي کولو کې اغېزناک رول ولوبوي ملي تحصیلول د دولت د پیشکیو

 

استول شویو دوسیو په وړاندې  د تان د اسالمي جمهوریت لویه څارنوالۍ باید د افغانس  -４

 نتیجې/پایلې په اړه د پلټنې د پلټنې عالي ادارې ته ډاډ ورکړي.  د نهایياجرااتو  د خپلو

 

تر ځانګړو  د پلټونکو او د ادارې د رهبري هیئت د غړو د استخدام په برخه کې  -５

د  او ملکي خدمتونو د محترم کمیسون سره په تفاهم شرایطو الندې د اداري اصالحاتو

ترڅو مسلکي ظرفیتونه رامنځته شي او  پلټنې عالي ادارې ته بشپړه خپلواکي ورکول،

  د غوره میتودونو په کارولو سره د معیاري پلټنې زمینه برابره شي. 

 

د هېواد څخه د باندې د افغانستان سفارتونه او قونسلګرۍ، باید اړونده راټول شوي    -６

عواید له ځنډ پرته د دولت وارداتو ته انتقال کړي او د ترالسه شویو عوایدو د مصرف 

 څخه په نورو مواردو کې ډډه وکړي. 

 

ی د کتبي  د بهرنیو چارو محترم وزارت باید د هغو پیسو د تصفیې په اړه چې د دو   -７

او شفاهي هدایاتو په اساس د سفارتونو او قونسلګریو د عوایدو څخه په مختلفو برخو 

کې مصرف شوي دي، جدي پاملرنه وکړي، د هغو معادل تخصیص دې د دولت 

عوایدو حساب ته انتقال کړي او د دغه راز اجرااتو د بیاځلي واقع کېدو څخه دې په 

ډیپلوماتان چې په سفارتونو او قونسلګریو کې یې کلکه ډډه وکړي، برسېره پردې هغه 

کاري دوره پای ته رسیږي، د خپلو کړنو د وخت اسناد دې راتلونکي/بعدي دیپلومات 

ته چې د دوی په عوض مقرریږي تسلیم کړي، ترڅو د حساب ورکولو په مهال پاتې 

 ستونزې روښانه شي. 

 

مستقله بودجه لري، د ښاروالیو ، تصدیو او وزارتونه، ادارې او محترم والیان چې    -８

 د عوایدو څخه دې په ټولو مواردو کې ډډه وکړي.  اړونده مؤسساتو 

 

د یوې سالمې او فساد څخه عاري ادارې د رامنځته کولو لپاره اړینه ده ترڅو د    -９

دولت ټول محترم اراکین له لوړرتبه تر ټیټ رتبه پورې د هېواد نافذه قوانین تطبیق او 



 د پلټنې عالي اداره/ د قوانینو او مقرراتو د رعایتولو د پلټنې راپور )مصارف/لګښتونه(

 قوانیو او مقرراتو د رعایتولو د پلټنې راپور    )مصارف(د 

د فوق العاده اوامرو او احکامو له صدور څخه چې په نظام کې د قانون ماتونې المل 

 کیږي په کلکه ډډه وکړي. 

 

 


