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کال د مصارفو اړه په د پلټنې د  ۳۱۳۹د   

 عالي ادارې د رئیس راپور 

 

 د مهمو ټکو خالصه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 د پلټنې د راپور د موندنو او مهمو ټکو خالصه

مالي کال د مصارفو د چارو  د ۱۳۹۳ کال په بهیر کې د ۱۳۹۴د پلټنې عالي ادارې د 

اداراتو ، ښاروالیو، تصدیو، مرکزي او محلي قوانینو او مقرراتو د رعایتولو پلټنه  په 

مؤسساتو او نورو نهادونو کې چې د دولت له بودجې څخه ګټه اخلي په مرکز او والیتي 

نمایندګیو کې ترسره کړې ده، چې د پلټنې جزئیات، مشاهدات ، موندنې او سپارښتنې یې په 
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کنترولي سیستمونو د تقویې تحقق، نواقصو د رفع کولو او د جزئیاتو سره د تطبیق،ټوله کې 

د تحصیل په موخه اړونده مراجعو ته استول شوي دي. نوموړی راپور مراجعو او د  لپاره

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 هغه زیات ارزښت 

 لري( د پلټنې په راپور کې شاملې شوي دي. 

(  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 

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

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

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

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

 اجرااتو/کړنو کې رعایت کړي دي، معلوموي. 

 

قوانینو او مقرراتو د رعایتولو د پلټنې( په اړه د پلټنې د عالي د مصارفو په اړه د د )

 ادارې د پلټنې پایلې په الندې توګه وړاندې کیږي: 

 لومړی:  د پالن مطابق ترسره شوې پلټنې 

 

( په شمېر مراجع چې مرکزي ۵۶۶کال د پلټنې په پالن کې ) ۱۳۹۴د پلټنې د عالي ادارې د 

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

په ځینو  د کمبود، پلټونکو ( مراجع د۱۱۰( مراجع یې پلټل شوي او )۴۵۶لدې جملې څخه )

ستونزو له امله نه دي پلټل شوي  یتيامنویزې نه ترالسه کېدو او د  سیاسي نمایندګیو کې د

 چې په راتلونکو پالنونو کې د هغو پلټنه په پام کې نیول کیږي. 
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 :  په مرکزي او محلي بودجوي اداراتو کې د پلټنې مشاهدېب

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

( افغانۍ او په کال ۱۱،۹۳۳،۸۹۵کې ټولټال ) ۱۳۹۳سره په کال د پلټنې موندنو ته په کتو 

افغانۍ ، په کال   (۱،۷۰۰،۵۲۵کې ) ۱۳۹۱( افغانۍ ، په کال ۱۰،۴۱۲،۹۱۴کې ) ۱۳۹۲

( افغانۍ د ۸۵۳،۷۷۵( کلونو کې )۱۳۹۳-۱۳۹۱( افغانۍ او په )۴۹۵،۸۴۵کې ) ۱۳۸۸

د تفاوت له   سلنې(۱۳او   ۱۰،۸،۷،۵،۳،۲مالیې د نه وضع کېدو/لږ مالیې د وضع کېدو )

ښوونځیو د جوړولو امتیازي معاشونو، د تجهیزاتو او اعاشوي قراردادونو، حبوباتو، د امله 

د بریښنا لګښت په اړونده موضوعاتو کې په پلټل شویو اداراتو کې مشاهده شوی ده چې د   او

تحصیل وړ اړونده قراردادي اشخاصو، مؤسساتو او شرکتونو څخه د دولت وارداتو ته د 

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

 

 دویمه مشاهده:  د ځنډ د جریمې نه تحویلي

افغانۍ او   (۵۷،۲۷۶،۵۳۸کې ټولټال ) ۱۳۹۳د پلټنې موندنو ته په کتو سره په کال 

کې  ۱۳۹۱په کال  او( افغانۍ ۱۲،۱۲۴،۸۹۲کې ) ۱۳۹۲( ډالر ، په کال ۵۳،۶۵۱)

شرط لیکونو، رغنیزو چارو قراردادونو، د کرایې نه تحویلي،   د( افغانۍ ۲،۳۹۷،۵۰۲)

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

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

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

د تحصیل وړ دي.  د نوموړې مشاهدې جزئیات د قراردادیانو، شرکتونو او معتمدینو څخه 

 نوموړي راپور په دریمه برخه کې د  کتنې وړ دي. 

 دریمه مشاهده:   د قیمت تفاوت

  (۲۱۷،۱۷۵کې ) ۱۳۹۱په کال  او ( افغانۍ۱۵،۹۹۸،۱۳۷کې ټولټال  ) ۱۳۹۳په کال 

په ساختماني قراردادونو، محروقاتو، غوښه، د کارمندانو د انتقال لپاره د موټر په افغانۍ 
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کې د قیمت د تفاوت له امله تحصیل شوي نه برابرولو او د نورو مهامالتو د آفر په قیمت 

 دي، چې د اړونده شرکتونو او اشخاصو څخه د دولت خزانې ته د تحصیل وړ دي. 

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

 

 څلورمه مشاهده:  له حامي اسنادو پرته مصارف 

په کال  ( افغانۍ او۳۹،۶۲۴،۰۶۰کې ټولټال ) ۱۳۹۳کال د پلټنې موندنو ته په کتو سره په 

( افغانۍ هغه مصارف او د پیسو ورکړې احتوای کوي چې د ۲۴،۹۰۱،۹۷۴کې ) ۱۳۹۲

حمایوي اسنادو پرته  یې صورت موندلی ده چې اړونده جزئیاتو ته په کتو سره  له اړونده 

 وړ دي. شرکتونو، اشخاصو او معتمدینو څخه د دولت خزانې ته د تحصیل 

 د مشاهدې جزئیات د نوموړي راپور په دریمه برخه کې د کتنې وړ دي. 

 

   د پیسو ورکړه خالفد استحقاق پنځمه مشاهده: 

( افغانۍ د بدل اعاشې د استحقاق خالف ۸۵۰،۵۰۰د پلټنې موندنو ته په کتو سره ) 

 پرداخت/د پیسو ورکړه مشاهده شوي دي، چې د اړونده اشخاصو څخه د تحصیل وړ دي. 

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

 

  د عوایدو نه تحویليشپږمه مشاهده: 

کې ټولټال  ۱۳۹۳په کال د پستي خدمتونو په برخه کې د عوایدو د نه تحویلي له امله 

افغانۍ په مختلفو مواردو کې ( ۳۵۴،۰۰۰)  ېک ۱۳۹۲په کال افغانۍ او   (۶،۸۳۲،۳۰۵)

کې مصرف شوي دي چې د مجرایي او تصفیې صورت یې نه ده خپل کړی او د تصفیې وړ 

 دي. 

 برخه کې د کتنې وړ دي.  جزئیات یې د راپور په دریمه
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 قراردادیانو له لوري د اجناسو نه تسلیمي د اوومه مشاهده: 

(  ۱،۰۳۲،۸۷۲کې ) ۱۳۹۳د قراردادیانو له لوري د اجناسو د نه تسلیمي له امله په کال 

 افغانۍ له اړونده قراردادي څخه تحصیل شوي نه دي چې د تحصیل وړ دي. 

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

 د قراردادونو د نه تحقق تفاوت اتمه مشاهده:  

(  افغانۍ د کاراو ټولنیزو چارو ، شهیدانو او معلولینو چارو ۹۲۳،۵۴۹کې ) ۱۳۹۳په کال 

په وزارت کې د قراردادونو د نه تحقق له امله د وزارت له رهبري څخه تحصیل شوي نه 

 ې له هغوی څخه د تحصیل وړ دي.  دي چ

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

 

 ورکړه  د پیسو نهمه مشاهده:  اضافي پرداخت/ 

د طیارې ټکټ ،  معاش ،د پلټنې موندنو ته په کتو سره په رغنیزو چارو، د کارمندانو په 

زې څخه پورته اضافي پرداخت/ کې له ټاکل شوې اندا تیلو په خریداري او نورو مواردو

(  ۱۴،۳۶۲،۷۷۱کې )  ۱۳۹۲( افغانۍ ، په کال ۱۳،۲۳۰،۶۶۸کې ) ۱۳۹۳ورکړه  په کال 

کلونو کې  ۱۳۹۳-۱۳۹۱په ( افغانۍ او ۱،۷۱۷،۷۶۸کې  )  ۱۳۹۱په کال  ،افغانۍ 

مشاهده شوي دي چې له شرکتونو، قراردادیانو  ( افغانۍ په اړونده اداراتو کې۱،۳۷۶،۱۰۵)

 او اشخاصو څخه د تحصیل وړ دي.

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

  مصرف او اضافه سنجشلسمه مشاهده:    اضافه 

د  له امله د اضافه مصرف او اضافه سنجش افغانۍ (۲،۰۸۷،۳۵۰کې ) ۱۳۹۳په کال 

 د تحصیل وړ دي.  قومنداني او بهرنیو چارو په وزارت کې دایکندي والیت په امنیه

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

 

  کابل بانک ته د معاش د انتقال اضافي پیسېیوولسمه مشاهده:    
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قول اوردو په قومندانۍ کې  کابل بانک ته د  ۲۰۳کې د پکتیا والیت د تندر  ۱۳۹۳په کال 

 ( افغانۍ اضافي پیسې د دولت حساب ته د تحصیل وړ دي. ۴۱۲،۸۷۵ال د )معاش د انتق

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

 د انکشافي پروژو د کارمندانو د لس سلنې معاش نه کمښتدولسمه مشاهده:  

پروژو  کې د کار، ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو وزارت کې د انکشافي  ۱۳۹۳ کال په

( افغانۍ د دولت د وارداتو ۵،۸۸۳،۷۸۷د کارمندانو د لس سلنې معاشونو نه کمښت له امله )

 حساب ته شامل شوي نه دي. 

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

 د نقدي موجودي د باقیداري تثبیتول دیارلسمه مشاهده:  

 

 کې ۱۳۹۳په کال د نقدي پیسو د موجودي په پایله د ځینو اداراتو معتمدین 

( افغانۍ باقیدار تثبیت شوي دي ۶۰۰،۵۳۸کې ) ۱۳۹۲(افغانۍ او په کال ۱۲،۲۶۷،۴۳۱)

 چې له هغو څخه د تحصیل وړ دي. 

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

 

 دلو کې د پیسو اضافه ترالسه کول د کانونو په کینڅوارلسمه مشاهده:  

(  ۱۲۶،۹۵۰کې د کانونوپه کیندلو کې د اضاف پیسو ترالسه کولو له امله ) ۱۳۹۳په کال 

 افغانۍ د جوزجان والیت د کان کیندنې په ریاست کې تثبیت شوي دي.

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

  تونه بې ځایه مصارف/لګښپنځلسمه مشاهده:  

افغانۍ بې ځایه  (۴۹۵،۰۰۰کې د خوست والیت په امنیه قومندانۍ کې ) ۱۳۹۳په کال 

 مصارف تثبیت شوي دي.

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



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

 

 ترافیکي حادثې وارد شوی تاوان/خسارهده :  د هشپاړلسمه مشا

( افغانۍ په باکو کې د افغان سفارت د موټر لپاره د سفارت ۱،۵۳۳،۷۰۹د ترافیکي حادثې )

د ساتونکي د بې توجهي/ناپامۍ له امله عادي بودجې ته زیان وارد شوی ده. چې ورڅخه د 

 تحصیل وړ دي. 

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

 پېشکي اووه لسمه مشاهده:  غیر محسوب شوې

کې  ۱۳۹۳په ځینو اداراتو کې د پلټنې پایلو ته په کتو سره ، پیشکي تادیات په کال 

  (۱۹،۵۱۵،۹۸۳کې ) ۱۳۹۲( ډالره، په کال ۴۶،۹۴۶( افغانۍ، او )۲۷۸،۲۲۳،۲۰۲)

( افغانۍ د اشخاصو ، شرکتونو او ۸،۲۸۲،۹۹۶کلونو کې ) ۱۳۹۳-۱۳۹۰ و په افغانۍ ا

یه او تحصیل شوي نه دي. چې په بودجه او د دولت د معتمدینو په ذمت کې مجرا، تصف

 حساب ورکولو په چارو باندې یې ناوړه اغېزئ کړي دي. 

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

 

 حق االجارې نه تحویلي/ نه ورکړه   سره د جریمې داتلسمه مشاهده:  

 ۱۳۹۲( افغانۍ، په کال ۱۶۳،۶۲۰)  کې سره د جریمې حق االجارې له امله ۱۳۹۳په کال 

او په  ( افغانۍ۱۱،۲۹۰،۵۲۵کلونو کې )  ۱۳۹۳-۱۳۹۱( افغانۍ او په ۱۱،۰۲۳،۱۸۰کې )

په اداراتو کې  ( کیلو ګرامه غنم ۴۰۷۰۰( افغانۍ او )۷۲۵،۸۳۲کلونو کې ) ۱۳۸۹-۱۳۹۳

 د مستأجرینو څخه تحصیل شوي نه دي. 

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

 

 نولسمه مشاهده:  د کرایې نه تحویلي

  (۵۵۱، ۵۴،۰۹۸کې ) ۱۳۹۳د تړون/قرارداد د شرایطو د نه پلي کېدو له مخې ، په کال 

کلونو کې  ۱۳۹۳-۱۳۸۴او په  ( افغانۍ۱۶۰،۳۲۰کې ) ۱۳۹۲افغانۍ او په کال 



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

( ۱،۷۸۴،۵۹۲کې ) ۱۳۹۳او همدارنګه په کال  له امله د کرایې  ( افغانۍ۱۴،۴۰،۰۰۰)

(  افغانۍ ۴،۹۲۰،۲۳۵کې ) ۱۳۹۲افغانۍ د کرایې نه تحویلي سره له جریمې او په کال 

له اړونده   ریمې د سفریې او کرنیزو ماشین آالتو او نورو مواردو له املهکرایه سره له ج

 قراردادیانو او شرکتونو څخه تحصیل شوي نه دي.  

 یات یې د راپور په دریمه برخه کې د کتنې وړ دي. جزئ

 

   د حق الشمول د فیس نه تحصیلول شلمه مشاهده: 

کې په کارځای او اوسېدو ځای کې په وړکتونونو کې د حق الشمول د فیس د  ۱۳۹۳په کال 

(  افغانۍ د ۶۶،۳۵۹،۷۰۰نه تحصیلیدو له امله د وړکتونو نو د مقررې په نه تطبیقېدو سره )

 هغو له شاملینو څخه تحصیل شوي نه دي. 

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

  اجناسو د لیالم د عوایدو نه تحویليمشاهده:  د  یوویشتمه

 بلخ بومي له( افغانۍ د ۵۲۲،۲۷۰) اجناسو او اموالو د لیالم له املهکې د  ۱۳۹۳په کال 

 شرکت څخه تحصیل شوي نه دي. 

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

 

  سلنې نه تحویلي ۱ښاروالۍ د دوه ویشتمه مشاهده:  د 

د ( افغانۍ ۳۶۳،۶۳۵۴،۱۸۳،۳۳۳) سلنې له امله ۱د ښاروالۍ د یوې/ کې ۱۳۹۳په کال 

 څخه تحصیل شوي نه دي.  جایدادونو د پلورونکو

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

 

 د آفر د تفاوت نه تحویليدرویشتمه مشاهده:  



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

افغانۍ د سمسور اتل د  (۱۴،۴۱۶،۱۸۰) د آفر د قیمت د تفاوت له امله  کې ۱۳۹۲په کال  

 ساختماني شرکت څخه تحصیل شوي نه دي. 

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

  د تقاعد نه وضه کېدل څلورویشتمه مشاهده:  

سلنې تقاعد د نه وضع کېدو له امله د تقاعد خزیې  ۵د بهرنیو چارو وزارت د کارمندانو د 

( یورو زیان وارد شوی ده ۱۰۶،۱۲۴( ډالره او )۴،۰۰۴،۹۳۶( افغانۍ، )۱،۴۵۱،۳۴۸ته ) 

 چې ورڅخه د تحصیل وړ دي. 

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

 

 تر دوران الندې اسنادو نه مجرایيپنځه ویشتمه مشاهده: 

د جمع او خرچ د اصل په اساس د تطبیقولو او د نقدو پیسو د موجودي په پایله کې 

کې له معتمدینو څخه  ۱۳۹۳( افغانۍ د دوران الندې اسنادو له امله په کال ۱۰،۴۳۴،۲۰۶)

 نه دي مجرا شوي.  

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

 

  و نه تصفیه او نه تحصیل باقیات وماضیه /تېرد شپږ ویشتمه مشاهده: 

کې  ۱۳۹۲( ډالر، په کال ۱،۶۰۰،۸۰۰( افغانۍ او )۱۹۸،۴۹۴،۴۰۱کې ) ۱۳۹۳په کال 

 ۱۳۹۳-۱۳۹۱، په افغانۍ (۳۱،۱۳۸،۷۱۱کې ) ۱۳۹۱( افغانۍ ، په کال ۱۶۰،۶۷۲،۱۴۵)

 ( ډالره ۱،۱۶۳،۰۰۰) ( افغانۍ او۲۴۲،۴۴۰،۴۷۱) ( افغانۍ او۸۱،۳۴۳،۴۴۴کې )کلونو 

( افغانۍ د عوایدو ۲۹،۸۳۱،۱۰۰کې د تېرو کلونو ماضیه باقیات، همدارنګه ) ۱۳۹۳په کال 

( افغانۍ د تېرو کلونو د ۱۴۱،۳۷۹،۹۵۰او ) ( په اندازه غنم ۷۷۴۵۶ماضیه باقیات او )

 له مدیونینو/پوروړو څخه تصفیه او تحصیل شوي نه دي. عوایدو باقیات 

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

 



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

 د روغنیاتو د نورم خالف مصارف/لګښتونهاووه ویشتمه مشاهده:  

( لېتره ډیزل تېل له اړونده ۵۸۸۰( لېتره پطرول تېل او )۱۵۰۳۰کې ) ۱۳۹۳په کال 

  اشخاصو څخه تصفیه او تحصیل شوي نه دي. 

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

 

 مشاهده:  د پورونو/ دیونو نه تصفیهاته ویشتمه 

د ناتصفیه شویو پورونو/دیونو له امله ، په  ( افغانۍ۱،۴۴۸،۵۷۶،۵۶کې ) ۱۳۹۳په کال 

( ۸،۶۰۳،۲۹۳کلونو کې ) ۱۳۹۳-۱۳۹۲( افغانۍ، په ۱۵۷،۹۳۶،۲۳۶کې ) ۱۳۹۲کال 

( افغانۍ او په تېرو کلونو کې ۲،۵۷۹،۴۱۰کلونو کې )  ۱۳۹۳-۱۳۹۱افغانۍ، په 

( افغانۍ د حق الزحمې،پوستي روغنیاتو، ودانیو د کرایې، د اعاشوي او ۱۲،۳۶۲،۷۶۵)

ساختماني موادو د قراردادونو، برق صرفیې، د روغنیاتو د باقیاتو د صفایی محصول او 

نورو مواردو له امله د اړونده جوانبو په ذمت کې باقي پاتې دي چې د هغو په پرداخت/ 

 ه شویورکړه کې کوم اقدام نه دی ترسر

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

 نهه ویشتمه مشاهده: د عوایدو او نماینده ګیانو مصارف/ لګښتونه  

نماینده ګیو کې د مالي امورو  ۶۲له هېواد څخه د باندې د افغانستان د اسالمي جمهوریت په 

(  ډالر او ۶،۲۱۲،۷۰۸)او عامه مصارفو د قانون د دولسمې مادې سره په مغایرت کې 

 (  یورو مصرف شوي دي۲،۴۲۹،۴۵۸)

 

 دېرشمه مشاهده:  د مساعدت له پیسو څخه د معاشونو تادیه/ ورکړه 

(  ډالره په ناسمه بڼه د معاش په توګه اړونده کارمندانو ته ۱۴۹۹۰)کې  ۱۳۹۲په کال 

 توزیع او تحصیل شوي نه دي. چې له هغو څخه د تحصیل وړ دي. 

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

 



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

 ې څخه خارج د تېلو توزیع ییو دېرشمه مشاهده:  له سهم

(  لېتره تېلو توزیع په اداراتو کې تصفیه ۱۴،۳۴۷کې له سهمې څخه خارج ) ۱۳۹۳په کال 

 او تحصیل شوې نه ده.

 جزئیات یې د راپور په دریمه برخه کې د کتنې وړدي. 

 

 دوه دېرشمه مشاهده:  ناسم اجراات 

د وزارت د سیاسي معین لپاره د یو دربند حویلۍ د کرایې لپاره د مساعدت د 

ورکړې/پرداخت په موخه د ریاست مقام ته د وړاندیز په ترتیب کې د ترسره شوي تقلب له 

 ( افغانۍ زیان وارد شوی دی. ۴۸۰۰۰۰امله عادي بودیجې ته  )

 ه دریمه برخه کې د کتنې وړ دي. جزئیات یې د راپور پ

 

 درې دیرشمه مشاهده: ترانسپورتي کمیشن

( افغانۍ له قراردادیانو څخه ۱،۸۹۹،۹۱۰کې د ترانسپورتي کمیشن له امله )  ۱۳۹۲په کال 

 تحصیل شوي نه دي. 

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

 

 نه تصفیهڅلور دېرشمه مشاهده: د حاجیانو د پیسو 

د حج په فریضه کې د شهیدانو د وارثینو د سهمیې د باقیمانده پیسو له  کې ۱۳۹۳په کال  

 ( افغانۍ تصفیه شوي نه دي.۱۰،۳۰۰،۶۴۰امله ) 

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

 

 پنځه دېرشمه مشاهده: د تېلو ناسمه توزیع 



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

(  لېتره تېل له بشیر احمد ۲۰۵۰د نه لرلو له امله ) کې د توزیع د استحقاق ۱۳۹۳په کال 

 احمدي څخه تصفیه او تحصیل شوي نه دي. چې د تحصیل وړ دي. 

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

 

 شپږ دېرشمه مشاهده:  د کم کاري/لږ کار تفاوت 

و په قرارداد کې د کم کې د کنړ والیت د عدلیې ریاست د ودانۍ د جوړول ۱۳۹۳په کال 

( ډالره د رائل د ساختماني شرکت څخه تحصیل شوي نه دي. چې د ۹۴۵۰کاري له امله )

 تحصیل وړ دي. 

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

 

 اووه دېرشمه مشاهده: د استحقاق خالف د کریدیت کارتونو تادیه

له د هرات والیت د مهاجرینو او بېرته کې د کریدیت کارتونو له ام ۱۳۹۲په کال 

( ډالره تحصیل شوي نه دي. چې ۱۲۲۰راستنېدونکو د چارو د ریاست له کارمندانو څخه  )

 له هغو څخه د تحصیل وړ دي. 

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

 

 اته دېرشمه مشاهده:  د معاشونو د پیسو اضافي اخیستل

کال د لومړۍ ربعې د درې میاشتو معاشونو د پیسو اضافي  ۱۳۹۲ کارمندانو دد محلي 

اخیستلو له امله د جنوبي کوریا د سفارت له بانکي حساب څخه د پخواني سفیر ښاغلي محمد 

 ( ډالره اخیستل شوي دي. چې د تحصیل وړ دي. ۴۷۵۰یونس فرمان له لوري )

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

 

  نهه دېرشمه مشاهده:  د ځمکې غصبول



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

( جریبه ځمکه چې د یو شمېر خلکو له لوري غصب شوې ۵۰۹کې موازي ) ۱۳۹۳په کال 

 ده د ننګرهار په والیت او ملکي هوانوردي خپلواکې ادارې کې بیاځلي استرداد شوې نه ده.

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

 :    په ښاروالیو کې د پلټنې مشاهدې ج

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

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

ه د صفایي د محصول د مقررې او په عایداتو د مالیاتو د قانون او له امله په ځانګړې توګ

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

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

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

 

 

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

( سلنې مالیې د نه وضع کېدو د تفاوت له امله   ۷او  ۲،۵کې د) ۱۳۹۳په کال 

کې  ۱۳۹۱، په کال افغانۍ  (۱،۸۹۲،۰۰۴)کې  ۱۳۹۲افغانۍ او په کال (۹۱۹،۰۰۶)

له اړونده ( افغانۍ ۵۸۳،۵۲۲کلونو کې ) ۱۳۹۳-۱۳۹۱( افغانۍ او په  ۱۵۳،۳۶۴)

 شرکتونو ، مؤسسو او اشخاصو څخه تحصیل شوي نه دي. 

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

 دویمه مشاهده:  د کرایې نه تحویلي 

او اصنافو د ملکیتونو د کرایې د نه تحویلي له سوداګریزو ، صنعتي د کال کې  ۱۳۹۳په 

، په ( افغانۍ ۵۴،۹۶۴،۳۲۱کې ) ۱۳۹۲افغانۍ، په کال  (۲۳۶،۱۵۰،۶۳۳امله ټولټال  )

( افغانۍ ۱۰۶،۷۷۶کلونو کې ) ۱۳۹۳-۱۳۹۲په  ( افغانۍ ،۲۳،۸۸۵،۱۱۰کې ) ۱۳۹۱کال 

د تېرو کلونو (  افغانۍ ۱،۲۵۴،۳۲۵( افغانۍ او )۷۶۴،۰۴۴کلونو کې ) ۱۳۹۳-۱۳۹۱، په 

له مستأجرینو د کابل ښاروالۍ په ځینو ناحیو او د والیاتو په ښاروالیو کې د کرایې باقیات 

 تحصیل شو ي نه دي،  څخه 



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

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

 

  دریمه مشاهده :   د ځنډ جریمې نه ورکړه 

په کال ( افغانۍ ،  ۳۴،۵۹۲،۳۳۶کې ټولټال ) ۱۳۹۳د پلټنې موندنو ته په کتو سره په کال 

،په (  افغانۍ ۶،۸۵۵،۰۶۳کې ) ۱۳۹۱په کال ، ( افغانۍ ۱۲،۷۴۶،۰۱۰کې ) ۱۳۹۲

کلونو کې  ۱۳۹۰-۱۳۸۶( افغانۍ او په ۳۷۹،۰۳۰)کلونو کې  ۱۳۹۳ -۱۳۹۱

کرایې، حق د مرکز په ښاروالیو او والیاتو په ښاروالیو کې د   ( افغانۍ  ۴،۸۲۷،۳۲۶)

اړوند ځنډ د جریمې د نه وضع کېدو له امله تحصیل رې، صفایي محصول او پېشکیو االجا

 شوي نه دي. 

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

 

 څلورمه مشاهده:  د صفایي د محصول نه تحویلي

 ۱۳۹۲( افغانۍ، په کال ۱۵۲،۹۰۲،۲۱۲کې د صفایي د محصول له امله ) ۱۳۹۳په کال 

-۱۳۹۱ (  افغانۍ ، په۲،۶۶۱،۵۴۷کې ) ۱۳۹۱کال  په ،افغانۍ ( ۶۴،۳۸۴،۲۹۱کې )

 ( افغانۍ۵۵۲،۷۴۵،۳۰۰او د تېرو کلونو اړوند ) ( افغانۍ۲،۶۶۱،۵۴۷کلونو کې ) ۱۳۹۳

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

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

 

 پنځمه مشاهده: د بلبورډونو او اشتهاري لوحو د محصول نه تحویلي

( افغانۍ د ۵،۷۵۳،۲۶۲کې ) ۱۳۹۱( افغانۍ او په کال ۵۲۳،۱۵۲کې ) ۱۳۹۳په کال 

څخه تحصیل شوي  اصنافوبلبورډونو او اشتهاري لوحو د محصول د نه تحویلي له امله له 

 نه دي. 

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

 



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

 شپږمه مشاهده:  د قېمت تفاوت/توپیر

( ۹،۴۵۷،۷۸۱)په ساختماني قرارداد کې له قراردادي شرکت څخه  کې ۱۳۹۳په کال 

د قراردادي شرکت څخه تحصیل شوي نه ( افغانۍ ۶۵،۰۰۰کې ) ۱۳۹۲او په کال افغانۍ 

 دي. 

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

 

 اوومه مشاهده: غیر محسوب شوې پېشکي

 ۱۳۹۲او په کال  ( افغانۍ د پېشکي پیسو د ورکړې له امله۲،۳۵۲،۷۲۴کې ) ۱۳۹۳په کال 

د شبرغان، پنجشیر،  ( افغانۍ۲۲۴،۰۰۰کې ) ۱۳۹۱( افغانۍ او په کال ۱۶۰،۳۸۴کې )

ده شوي دي. چې له اړونده معتمدینو  څخه کې مشاه وپلخمري په ښاروالی میمنې ښار او

 تصفیه او تحصیل شوي نه دي. 

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

 

 قېمت او جریمهاتمه مشاهده: د ځمکې 

( ۷۷،۶۶۸،۷۸۹کې ) ۱۳۹۲، په کال ( افغانۍ ۲،۰۵۴،۱۵۴،۵۷۷کې ) ۱۳۹۳په کال 

( ۷۰،۴۷۷،۷۸۹( افغانۍ او په تېرو کلونو کې )۷،۵۹۱،۰۰۰کې ) ۱۳۹۱افغانۍ ، په کال 

 امله تحصیل شوي نه دي.  او جریمې لهد ځمکې د قیمت افغانۍ 

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

 

  تحویلولنه د پیسو نهمه مشاهده:  د تضمین 

له اړونده د تضمین د پیسو د نه تحویلي له امله ( افغانۍ ۳۰۰،۰۰۰کې ) ۱۳۹۳په کال 

 شرکت څخه تحصیل شوي نه دي. 

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



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

 

 نه تصفیه شوي پورونه/دیونلسمه مشاهده:  

ښاروالۍ کې تصفیه د مزار شریف د ښار په ( افغانۍ ۹۵۲،۲۳۴،۴۸۳کې ) ۱۳۹۳په کال 

 . شوي نه دي

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

 

 یوولسمه مشاهده:   اضافي پرداخت/د پیسو ورکړه

 د کابل په ښاروالۍ کې د اړونده قراردادیانو څخه( افغانۍ ۹۴۳،۷۲۹کې ) ۱۳۹۳په کال 

 تحصیل شوي نه دي. 

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

 

 د جواز د قیمت نه ورکړهدولسمه مشاهده: 

د شبرغان د ښار په ښاروالۍ کې د جواز د قېمت د ( افغانۍ ۱۵۶،۳۲۵کې ) ۱۳۹۳په کال 

  نه ورکولو له امله له کسبه کارانو څخه تحصیل شوي نه دي. 

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

 

 د ښاروالۍ د عوایدو مصارف/لګښتونه دیارلسمه مشاهده:  

په ټولو مواردو کې د میدان ښار د ښاروالۍ د ( افغانۍ ۲۵۰،۵۰۰کې ) ۱۳۹۲په کال 

 . عوایدو د مصرف له امله صورت نه ده موندلی

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

 

 قیداري تثبیتول د نقدي موجودي د باڅوارلسمه مشاهده:  



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

د پلټنې د عالي ادارې د پلټونکي هیئت د موجودي کې  د پنجشیر والیت د بازارک ه ښاروالۍ

 تثبیت شوي دي.  افغانۍ باقیداري( ۳۱۶،۳۱۰څخه ) له اړونده معتمدله امله 

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

 

 حق االجارهپنځلسمه مشاهده: 

کې  ۱۳۹۲، په کال ( افغانۍ۳۱۸،۸۸۲،۶۸۶)کې د حق االجارې له امله  ۱۳۹۳په کال 

له اړونده مستأجرینو  ( افغانۍ۴،۰۰۰،۰۰۰کې ) ۱۳۸۸( افغانۍ او په کال ۱،۶۴۰،۰۰۰)

 تحصیل شوي نه دي. څخه 

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

 

 مصارف/لګښتونهشپاړلسمه مشاهده: له حامي اسنادو پرته 

(  افغانۍ د حامي اسنادو پرته مصارفو له امله ، په کال ۷۱۸،۲۰۰کې ) ۱۳۹۳په کال 

 ( افغانۍ له اړونده اشخاصو څخه نه دي تحصیل شوي. ۲،۳۲۰،۰۰۰)کې  ۱۳۹۱

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

 

 نه تحویلي اوولسمه مشاهده:  د اجناسو د لیالم د عوایدو

( افغانۍ د ۱۲۵۷،۲۱۱کې د اجناسو د لیالم د عوایدو د نه تحویلي له امله ) ۱۳۹۳په کال 

شبرغان او پلخمري د ښارونو په ښاروالیو کې له اړونده اشخاصو څخه تحصیل شوي نه 

 دي. 

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

 

 کې د پلټنې موندنې:  په تصدیانو او دولتي مؤسساتو د



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

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 

ځانګړې توګه په عایداتو د مالیاتو د قانون او د داخلي کنترول کمزورتیاوو او نورو عواملو 

کمښت او د هغوی د فعالیتونو د پلۍ کېدو له امله یې تبارز کړی ده چې د تصدیو د عوایدو د 

 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. 

( ۱۴۹،۳۰۹،۹۴۰کې ) ۱۳۹۳د مالیات پر عایداتو د قانون د ناسم تطبیق په اساس په کال 

د ساختماني ( افغانۍ ۱،۲۴۱،۴۹۰کې ) ۱۳۹۲او په کال  ( ډالر۱۷،۷۴۹او ) افغانۍ

د نه  سلنې( مالیې ۱۵،۱۰،۷،۵اجناسو د پېرلو او کرایې اړوند معامالتو کې د)قرادادونو، 

تحصیل څخه له امله له شرکتونو ، قراردادیانو او اړونده اشخاصو  وضع کېدو د تفاوت

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

 

 نه تحویلي  او جریمې دویمه مشاهده: د کرایې

کې ټولټال  ۱۳۹۳د قراردادونو/تړونونو د شرایطو په نه تطبیقولو سره په کال 

 ۱۳۹۲-۱۳۹۰( افغانۍ، په ۶،۶۱۱،۸۹۱کې ) ۱۳۹۲( افغانۍ، په کال ۲۶،۵۴۸،۸۰۷)

( افغانۍ، د سوداګریزو او هستوګنې د جایدادونو د کرایې له درکه ۳۳،۰۷۲،۵۰۰کې )کلونو 

 د مالکینو، مستأجرینو، اشخاصو او شرکتونو څخه تحصیل شوي نه دي. جایدادونو  د

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

 

 دریمه مشاهده: د ځنډ د جریمې نه تحویلي

( ۹،۲۲۸،۷۸۲کې ) ۱۳۹۳قراردادونو/تړونونو د شرایطو په نه رعایتولو سره په کال د 

  ۱۳۹۱ کال په ( افغانۍ او۷،۲۵۵،۳۰۱کې ) ۱۳۹۲( ډالره ، په کال ۵۵۳،۴۵۳افغانۍ او )

د کرایې د ځنډ جریمې د نه  سوداګریزو او هستوګنې د جایدادونو ( افغانۍ د۳۵۹،۹۵۲کې  )



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

 رستورانتونو د مالکینو او اړونده د مالکینو، مستأجرینو،امله د جایدادونو تحویلي له 

 اشخاصو څخه تحصیل شوي نه دي.

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

 

 څلورمه مشاهده:  ترانسپورتي کمیشن

حصیل له اړونده شرکتونو څخه ت ترانسپورتي کمیشن( افغانۍ ۷۸۸،۸۰۵کې ) ۱۳۹۲په کال 

 شوي نه دي. 

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

 

 د کرایې کم سنجشپنځمه مشاهده:  

د کرایې د کم سنجش له امله د مکروریانو د افغانۍ  ( ۵۱،۴۶۶،۴۰۰) کې ۱۳۹۲په کال 

 څخه تحصیل شوي نه دي.  حفظ او مراقبت د تصدي

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

 

 او اضافي مصرف شپږمه مشاهده:  اضافي پرداخت

کې د اضافي  ۱۳۹۳( ډالر او په کال ۴،۱۶۰د اضافي پرداخت له امله ) کې ۱۳۹۳په کال 

د تحصیل  ( د بریښنا شرکت او آریانا افغان هوایي شرکت څخه۱۱۲،۵۳۰مصرف له امله ) 

 وړ دي. 

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

 

  د دولت وارداتو ته د عوایدو نه انتقالولاوومه مشاهده: 

( افغانۍ غیر انتقال شوي عواید له جاوید الرحمن څخه او په  ۱۵۲،۵۰۰کې ) ۱۳۹۲په کال 

  ( افغانۍ له قراردادي څخه د تحصیل وړ دي.۱۰۴،۲۸۲،۸۲۲کلونو کې ) ۱۳۹۱-۱۳۹۳



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

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

 

 د تصدي له دارایي څخه د پورونو ورکړه اتمه مشاهده: 

د تصدیو له دارایي څخه د قرضې/پور د ورکړې د سپین زر هوټل د ( افغانۍ ۸۴۰،۰۰۰)  

 کارمند عبیدهللا امین څخه تحصیل شوي نه دي.

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

 

  د تقاعد د پیسو نه انتقالول نهمه مشاهده: 

د   افغانۍ (۲،۶۴۲،۰۴۰کې ) ۱۳۹۲د پلټنې د عالي ادارې موندنو ته په کتو سره په کال 

تقاعد د انتقال پیسې د دولت وارداتو ته انتقال شوي نه دي، چې نوموړې پیسې د دولت 

 وارداتو ته د انتقال وړ دي.

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

 

 د غنمو نه ترالسه کول لسمه مشاهده: 

کلونو کې د هرات والیت د  ۱۳۷۳-۱۳۶۹( ټنه غنم د غنمو د نه حصول له امله په ۲۶۵۹)

 سېلو په تصدي کې تثبیت شوي دي. 

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

 

 د ماضیه باقیاتو نه تصفیه او تحصیلول یوولسمه مشاهده: 

( ۸۰،۵۳۸،۷۴۴( افغانۍ، )۳۱۱،۸۹۳،۵۲۳کې ) ۱۳۹۳په کال 

( افغانۍ او ۸،۹۵۰،۸۹۴) ۱۳۹۲( درهم، په کال ۲۸،۷۳۱(یورو،)۳۰۸،۶۹۴ډالر،)

( ټنه ګاز او ۱۲۸( ډالر، )۲۵،۶۵۴،۷۶۷( افغانۍ،)۱۵،۹۸۰،۸۴۹( ډالر او )۱۵۸،۰۰۰)



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

اورو تېل له اداراتو، مؤسساتو، اشخاصو او شرکتونو څخه تصفیه او تحصیل ( د خ۹،۰۰۰)

 شوي نه دي. 

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

 

 د مالیې نه انتقالولدولسمه مشاهده: 

افغانۍ د کانټینینټال هوټل  (۸۸،۷۸۶،۲۶۰کې ) ۱۳۹۳د پلټنې موندنو ته په کتو سره په کال 

لت د وارداتو حساب ته انتقال شوي نه دي، نوموړې پیسې د دولت وارداتو ته د څخه د دو

 انتقال وړ دي،

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

 

 

 دیارلسمه مشاهده:  غیر محسوب شوې پېشکي

( افغانۍ د حیرتان ۲،۱۵۰،۵۳۵کې د پیشکیو د پرداخت/ ورکړې له امله ) ۱۳۹۳په کال 

بندر د خدماتو په اداره کې مشاهده شوي دي، چې له اړونده معتمدینو څخه تصفیه او 

 تحصیل شوي نه دي. 

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

 

 څوارلسمه مشاهده: د قېمت تفاوت

( افغانۍ په ۴،۵۷۲،۶۶۱کې ) ۱۳۹۲( افغانۍ او په کال ۱،۰۵۱،۷۱۹کې ) ۱۳۹۳ل په کا

قرارداد کې د قېمت د تفاوت له امله د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د مسافروړلو د 

 تصدي څخه تحصیل شوي نه دي.

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

 



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

 دیون/پورونه پنځلسمه مشاهده:  غیر تصفیه شوي

( لېتره ۶۸۲۴( ډالر او )۲،۷۱۱،۹۰۹( افغانۍ او )۱،۴۴۶،۶۱۵،۶۷۵کې ) ۱۳۹۳په کال 

او ( افغانۍ ۱۳،۴۷۲،۶۶۰کې ) ۱۳۹۲پطرول تېل غیر تصفیه شوي دیون/پورونه ، په کال 

 ( افغانۍ تصفیه شوي نه دي. ۱،۳۰۹،۲۷۳،۸۳۱په تېرو کلونو کې )

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

 

 شاړلسمه مشاهده: د تضمین د پیسو نه انتقالول

( ډالر له ۷۰۰۰( افغانۍ او )۲،۰۰۰،۰۰۰کې د تضمین د پیسو له امله ) ۱۳۹۳په کال 

 اړونده قراردادي څخه نه دي تحصیل شوي. 

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

 

 تحویلي اوولسمه مشاهده:  د حق االجارې نه 

( افغانۍ له مستأجرینو څخه تحصیل ۲،۹۰۹،۸۹۶کې د حق االجارې له امله ) ۱۳۹۳په کال 

 شوي نه دي. 

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

 

 اتلسمه مشاهده:  د ځمې غصب 

په ځینو تصدیو کې هم د ځمکې د غصبولو موارد تر سترګو شوي دي. لکه څرنګه چې په 

( متره مربع ځمکې ۶۴۰۰مکروریانو کې د مکروریانونو د تدویر او مراقبت تصدي )دریم 

 ملکیت د قانون خالف د فرشتې )فرح( له لوري غصب شوی ده.

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

 

 نولسمه مشاهده:  د خریطود وزن کمبود 



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

صدي کې د خریطو د وزن د کمبود له د بلخ والیت د کود او برق په تکې  ۱۳۹۳په کال 

 ( افغانۍ له قراردادیانو څخه تحصیل شوي نه دي. ۱۲۸،۰۲۱امله )

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

 

 شلمه مشاهده:  له حامي اسنادو پرته مصارف/لګښتونه 

( افغانۍ، ۱،۱۵۵،۰۰۰کې ) ۱۳۹۳له حامي اسنادو پرته مصارفو/لګښتونو له امله په کال 

( افغانۍ له اړونده اشخاصو څخه تحصیل شوي نه ۱۲۲،۴۹۵کلونو کې ) ۱۳۹۳-۱۳۹۱په 

 دي. 

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

 

 :  لویې څارنوالۍ ته احاله شوې قضیې هـ

کال او ځینې نورو کلونو د مالي چارو د پلټنې/ څېړنې په بهیر  ۱۳۹۳د پلټنې عالي ادارې د 

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

دوسیو  ۱۱څخه د حیف او میل موارد هم تثبیت کړي دي چې وارد شوی تاوان/ خساره په 

ای کوي.  ذکرشوې قضیې په خپل وخت د (  افغانۍ احتو۳۲۹،۸۷۳،۸۰۳کې چې ټولټال )

طی مراحل کولو په موخه تر تحلیل او 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.  

 

 سپارښتنې

د هېواد په مرکز او والیتونو  ښاروالیو او له وزارتونو، اداراتو، تصدیو، دولتي شرکتونو،

څخه غوښتنه کیږي تر څو د پلټنې د عالي ادارې د مشاهداتو او موندنو نورو نهادونو  کې د

په تطبیقولو سره چې د دوی د کمیو د رفع کولو، دولت د حقوقو د تحصیل، د ملي بودجې او 

پاملرنه وکړي او د خپلو د داخلي کنترول د سیستمونو د پیاوړتیا المل کیږي، جدي 

 اجرااتو/کړنو په اړه دې نوموړې ادارې ته ډاډ ورکړي. 



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

 

 د پلټنې اغېزه

هغه مبالغ چې د نوموړې ادارې د پلټنې په پایله کې پخوا تثبیت شوي او د دولت د حقوقو د 

تحصیلولو په موخه اړونده مراجعو ته ابالغ شوي وو، د پلټل شویو مراجعو څخه ترالسه 

ډاډ ینو ته په کتو سره له مختلفو مدارکو څخه لکه د مالیاتو ، کرایې، جریمې، صفایي شویو 

محصول، اضافي پرداخت، قیمت تفاوت، ترانسپورتي کمیشن او نورو بیا راګرځول د دولت 

 خزانې ته شامل شوي دي، په الندې جدول کې وړاندې کیږي.

 ګڼه
 

  مبلغ  څانګې 

 
 

 ډالر افغانۍ 

 
۱ 

 ۱۴۶۵۵ ۸۸۲۶۹۲۱۰ بودجوي ادارېمرکزي 

 
۲ 

 ۰ ۲۷۲۰۸۶۲۰ محلي بودجوي ادارې

 
۳ 

 ۵۴۴۶۷۵ ۴۳۱۹۳۷۲۴۲ تصدۍ او مؤسسې

 
۴ 

 ۰ ۱۹۶۰۸۸۸۴۶ ښاروالۍ

 
۵ 

 ۶۵۷۰ ۱۵۹۶۳۱ ساختماني

 
 

 ۵۶۵،۹۰۰ ۷۴۳،۶۶۳،۵۴۹ مجموعه 

 

 

 


