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کال د مصارفو اړه په د پلټنې د  ۴۱۳۹د   

راپورعالي ادارې   
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خالصه د موندنو عالي ادارې د پلټنې د   

مالي کال د مصارفو د چارو  د ۱۳۹۴ کال په بهیر کې د ۱۳۹۵د پلټنې عالي ادارې د 

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

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

نې یې په نمایندګیو کې ترسره کړې ده، چې د پلټنې جزئیات، مشاهدات ، موندنې او سپارښت

ټوله کې د جزئیاتو سره د تطبیق، تحقق، نواقصو د رفع کولو اوکنترولي سیستمونو د تقویې 

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

هغو د اړونده واحدونو په اساس ترتیب شوی او د راپور د حجم د زیاتوالي د مخنیوي په 

شمېر موندنې او مشاهدې چې )تر سلو زرو افغانیو او تر هغه زیات ارزښت موخه ګڼ 

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

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

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

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

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

 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 
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( په شمېر مراجع چې مرکزي ۶۲۳کال د پلټنې په پالن کې ) ۱۳۹۵د پلټنې د عالي ادارې د 

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

نویو او ( مراجع د پلټونکو د کمبود، ۱۸۳( مراجع یې پلټل شوي او )۴۴۰لدې جملې څخه )

او د امنیتي ستونزو له امله نه دي پلټل شوي چې په راتلونکو پالنونو کې د هغو  اضافي دندو

 پلټنه په پام کې نیول کیږي. 

 

 ب:  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 

( ۱۰۳۵۶۴) ( افغانۍ او۳۴۸۲۴۱۱کې ټولټال ) ۱۳۹۴د پلټنې موندنو ته په کتو سره په کال 

کې  ۱۳۹۲، په کال ډالر  (۳۱۸۱۱۹او ) ( افغانۍ۵۳۹۷۷۱۵کې ) ۱۳۹۳په کال  ډالر او

د نه ( افغانۍ د مالیې ۴۰۹۷۴۵۴( کلونو کې )۱۳۹۴-۱۳۹۱(  افغانۍ ، او په )۴۸۱۱۶۹)

 سلنې(  د تفاوت له امله د۱۳او   ۱۰،۸،۷،۵،۳،۲وضع کېدو/لږ مالیې د وضع کېدو )

روغنیاتو د قراردادونو، محروقاتي لرګیو،  ،دسترخوان د خرچې معاشاتو اړوند معامالتو ،

تجهیزاتو، طبۍ درملو او سامان آالتو، مخابراتو ، ترانسپورت او د برېښنا لګښت په برخو 

و اداراتو کې مشاهده شوی ده چې د  اړونده قراردادي اشخاصو، مؤسساتو په پلټل شوی کې

او شرکتونو څخه د دولت وارداتو ته د تحصیل وړ دي. جزئیات یې د راپور په دریمه برخه 

 کې د کتنې وړ دي. 

 

 دویمه مشاهده:  د ځنډ د جریمې نه تحویلي

(  افغانۍ او ۲۵۰۵۳۵۰۳کې ټولټال ) ۱۳۹۴په کال  د پلټنې موندنو ته په کتو سره

( ۹۵۷۲۸۵۶) ( افغانۍ او۸۶۶۲۸۰۲۶کې ) ۱۳۹۳، په کال  سعودي لایر( ۱۱۳۴۸۱۰)

( افغانۍ په رغنیزو چارو ، کرایې روغنیاتو، اجناسو، ۵۹۱۷۸۸کې ) ۱۳۹۲په کال  ډالر او
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د موادو د نه رعایتولوله  شرط لیکونوتجهیزاتو او د قرطاسې پېرلو کې د قراردادونو او 

 له اړونده قراردادیانو، شرکتونو او معتمدینو څخه د تحصیل وړ دي.  امله 

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

 دریمه مشاهده:   د قیمت تفاوت

(  افغانۍ ۱۹۸۰۰۰۹۹۴کې ) ۱۳۹۳( افغانۍ او په کال ۲۴۵۸۹۱) کې ټولټال ۱۳۹۴په کال 

( افغانۍ او په ۲۸۰۰۰۰کې ) ۱۳۹۱( افغانۍ ، په کال ۳۲۷۲۵۰کې ) ۱۳۹۲، په کال 

د غنمو په انتقال،  په ساختماني قراردادونو،( افغانۍ ۲۶۳۰۴۰کلونو کې )  ۱۳۹۳-۱۳۹۴

کرایه ، طبي تجهیزاتو، اعاشوي موادو، لرګیو، حبوباتو، د سړک قرارداد او نورو معامالتو 

له امله تحصیل شوي نه دي، چې د اړونده  ل شوي نه دي،کې د تفاوت له امله تحصی

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

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

 

  څلورمه مشاهده:  له حامي اسنادو پرته مصارف

( ۳۶۸۵۹، )( افغانۍ۴۶۸۱۳۳۳کې ټولټال ) ۱۳۹۴د پلټنې موندنو ته په کتو سره په کال 

کې  ۱۳۹۳ ( لیټره پطرول تېل، په کال۸۸۴۰( لیټره ډیزل تېل او )۱۳۲۸۰ډالر، )

( لیتره ډیزل تېل، په کال ۱۵۲۰۰( لیتره پطرول تېل او )۱۴۸۵۰، )( افغانۍ۲۰۱۰۶۲۰۳)

( لیتره پطرول تېل  او ۴۴۰۵( یورو ، )۶۵۴۶( افغانۍ، پ)۲۱۶۶۷۳۰کې ) ۱۳۹۲

لګښتونه/مصارف ( افغانۍ ۱۲۱۱۷۱۶کې )  ۱۳۹۰یزل تېل او په کال ( لېتره ډ۵۰۱۴۵)

احتوای کوي چې له حمایوي اسنادو پرته په ترمیماتي قراردادونو، روغنیاتو، سردستي 

پیسو، دسترخوان پیسو، کرایې، سفریې او جیب خرچ،  د معاشاتو تادیه، د تېلو توزیع او 

شرکتونو، اشخاصو او معتمدینو څخه د  دهچې د اړون نورو معامالتو کې صورت موندلی ده

 دولت خزانې ته د تحصیل وړ دي. 

 د مشاهدې جزئیات د نوموړي راپور په دریمه برخه کې د کتنې وړ دي. 
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   پنځمه مشاهده: د استحقاق خالف د پیسو ورکړه

د سمنګان والیت د معارف ( افغانۍ ۲۲۰۷۸۲) ۱۳۹۳په کال  د پلټنې موندنو ته په کتو سره 

 چې د اړونده اشخاصو څخه د تحصیل وړ دي. په ریاست کې مشاهده شوي دی

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

 

 د عوایدو لږ تحویلي /د عوایدو نه تحویلي شپږمه مشاهده: 

له امله په  لږ تحویلي/د عوایدو د نه تحویليچک پاینټ، تیږو قرارداد او ترافیکي جریمې د 

( افغانۍ ۱۱۷۰۰۷۰کې )  ۱۳۹۳(  افغانۍ او په کال ۱۲۳۲۰۰کې ټولټال ) ۱۳۹۴کال 

 دولت وارداتو ته د تحصیل وړ دي. شوي دي چې د مشاهده 

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

 

 اضافه مصرف/لګښت  اوومه مشاهده:

-۱۳۹۱( افغانۍ، په ۳۵۷۲۵۲۳۰کې )  ۱۳۹۳( ډالر، په کال ۵۴۰۵)کې  ۱۳۹۴په کال 

( یورو د لوړو زده کړو په وزارت کې د ۱۲۵۴۰۸۳( ډالر او )۹۸۲۲کلونو کې ) ۱۳۹۳

سفر په مصارفو، ساختماني قرارداد کې د اضافي مصرف/لګښت له امله له اړونده شرکت 

 څخه تحصیل شوي نه دي چې د تحصیل وړ دي. 

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

  ورکړه د پیسو اضافي پرداخت/اتمه مشاهده:  

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

طیارې ټکټ ، سفریې، موټر ترمیم، اجناسو پېرل،اعاشوي موادو، کریدیت کارت، مایع 

لو په خریداري او نورو مواردو کې له ټاکل شوې اندازې څخه پورته اضافي ګاز، تی

کې      ۱۳۹۳( افغانۍ ، په کال ۱۷۹۰۸۵۷۳کې ) ۱۳۹۴پرداخت/ ورکړې له امله په کال 

( افغانۍ ۲۳۴۹۲۳۲کې  )  ۱۳۹۲( ډالر ، په کال ۳۰۴۵۳۲۵(  افغانۍ او )۳۹۷۷۰۹۵۶) 



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

6 
 

( افغانۍ په اړونده اداراتو کې مشاهده ۱۴۰۱۰۰کې ) ۱۳۹۱( ډالر او په کال  په ۳۳۰۵او )

 شوي دي چې له شرکتونو، قراردادیانو او اشخاصو څخه د تحصیل وړ دي.

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

 

 د نقدي موجودي د باقیداري تثبیتول نهمه مشاهده: 

کې  ۱۳۹۴د نقدي پیسو د موجودي په نتیجه کې د ځینو اداراتو معتمدین په کال 

کلونو کې  ۱۳۹۴-۱۳۹۳( افغانۍ، په ۷۸۰۹۱۵کې ) ۱۳۹۳( افغانۍ، په کال ۶۱۸۲۹۱۵)

( افغانۍ باقیدار تثبیت شوي دي. چې ۱۹۴۸۳۱۷کې )  ۱۳۸۹( افغانۍ او په کال ۳۹۲۷۱۷)

 له هغو څخه د تحصیل وړ دي. 

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

  غیر محسوب شوې پیشکيلسمه مشاهده:   

( افغانۍ او ۱۴۹۰۸۲۸۲۵کې ) ۱۳۹۴په کال د ځینو اداراتو د پلټنې نتایجو ته په کتو سره 

 ۱۳۹۲( ډالر، په کال ۲۳۹۲۴( افغانۍ او )۱۷۷۸۰۰۶۸کې ) ۱۳۹۳( ډالر، په کال ۷۶۵۰)

( ۳۰۰۰۰۰( افغانۍ او )۱۲۶۳۴۱۹۴کې )  ۱۳۹۱په کال ( افغانۍ، ۱۴۰۲۴۳۶۸۸کې )

 ۱۳۹۴-۱۳۹۳( افغانۍ، په ۵۰۱۱۴۹۰۴۹کلونو کې )  ۱۳۹۳-۱۳۸۶پاکستانۍ کلدارې، په 

( افغانۍ د اشخاصو ، ۹۸۲۱۳۳۹( افغانۍ او په تېرو کلونو کې )۲۱۶۹۹۴۶۶کلونو کې )

لت په بودجه او د شرکتونو او معتمدینو په ذمت کې تصفیه او تحصیل شوي نه دي چې د دو

 حساب ورکولو په چارو باندې یې ناوړه اغیزې کړي دي

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

 

  د جریمې سره د حق االجارې نه تحویليیوولسمه مشاهده:    

( افغانۍ، په کال ۸۴۴۰۰۹۷کې د جریمې سره د حق االجارې له امله ) ۱۳۹۴په کال 

( افغانۍ له ۲۷۰۰۰۰۰کلونو کې ) ۱۳۹۴-۱۳۹۲( افغانۍ او په ۵۸۱۲۵۰کې ) ۱۳۹۳

 مستأجرینو څخه په اړونده ادارو کې تحصیل شوي نه دي. 

 جزئیات یې د راپور په دریمه برخه کې د کتنې وړ دي. 
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 د جریمې سره د کرایې نه تحویليدولسمه مشاهده:  

( افغانۍ، په ۶۶۳۴۳۳۵۱کې )  ۱۳۹۴د قرارداد د شرایطو د نه پلي کېدو له امله په کال 

( افغانۍ ۸۵۶۸۰۰کلونو کې ) ۱۳۹۴-۱۳۹۲( افغانۍ او په ۶۳۱۵۴۴۲کې ) ۱۳۹۳کال 

کرایې او جریمې له امله له قراردادیانو، شرکتونو او اړونده اشخاصو څخه تحصیل شوي نه 

 دي.

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

 ې د کرایې د حق االمتیاز نه تحویليد ځمکدیارلسمه مشاهده:  

( ډالر د کانونو په وزارت کې د ۶۶۰۸۹۰۲( افغانۍ او )۸۴۸۵۲۵۶۶کې )  ۱۳۹۳په کال 

ځمکې د کرایې د حق االمتیاز د تحویلي له امله مشاهده شوي دي چې د کادستر د ریاست د 

 ي نه دي.قراردادي او آمو سیند د هایدروکاربن د قراردادي څخه تصفیه او تحصیل شو

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

 

 د حق الشمول د فیس نه تحویليڅوارلسمه مشاهده:  

 ۱۳۹۳( افغانۍ او په کال ۳۲۰۴۵۴۰۰کې )  ۱۳۹۴د حق الشمول د فیس له امله په کال  

 ( افغانۍ له اړونده مسؤلینو څخه تحصیل شوي نه دي.۲۶۴۶۰۰کې )

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

   د تقاعد د وضع کېدو تفاوت پنځلسمه مشاهده:  

( افغانۍ د لوړو زده کړو وزارت له ۶۰۸۷۲۷۴د تقاعد د کم سنجش او لږ تحویلي له امله )

 اړونده کارمندانو او سترې محکمې څخه تحصیل شوي نه دي. 

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

 

 د ماضیه/تېرو باقیاتو نه تصفیه او تحصیلولشپاړلسمه مشاهده :  



 د پلټنې عالي اداره/ د قوانینو او مقرراتو د رعایتولو د پلټنې راپور )مصارف/لګښتونه(
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( افغانۍ، په ۴۶۳۳۹۷۲۰۸کې ) ۱۳۹۳( افغانۍ، په کال ۴۶۹۶۲۰۴۵کې ) ۱۳۹۴په کال 

( افغانۍ، ۴۸۷۵۰۴۹۹کلونو کې ) ۱۳۹۴-۱۳۸۹( افغانۍ، په ۵۲۳۴۰۲۵کې ) ۱۳۹۲کال 

( ۶۰۸۵۰۳۷۵( یورو او د تېرو کلونو )۷۰۰۰ې او )( کلدار۸۶۴۸۷۴۴( ډالر، )۱۸۰۴۸۷)

( کیلو ۴۹۳۴۴۷۸کلونون کې )  ۱۳۹۴-۱۳۹۱افغانۍ ماضیه/ تېر باقیات ، همدارنګه په 

( کیلو غنم له مدیونینو/پوروړو څخه تصفیه او تحصیل ۱۸۵۴۹۹غنم او د تېرو کلونو )

 شوي نه دي. 

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

 د روغنیاتو د قرارداد د شرطنامې نه تطبیقول اووه لسمه مشاهده:  

( افغانۍ د اداراي ۱۳۳۶۴۸۴کې د روغنیاتو د نورم خالف مصارفو له امله ) ۱۳۹۴په کال 

اصالحاتو او ملکي خدمتونو په کمیسون کې مشاهده شوي دي چې له اړونده شرکت څخه 

 تصفیه او تحصیل شوي نه دي. 

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

 

 د دیونو /پورونو نه تصفیه کول اتلسمه مشاهده:  

( افغانۍ او ۸۴۲۲۶۶۴۴۵کې د غیر تصفیه شویو دیونو/پورونو له امله ) ۱۳۹۴په کال 

کې  ۱۳۹۲( افغانۍ ، په کال ۱۲۱۵۶۰۷۵۳کې ) ۱۳۹۳( ډالر، په کال ۱۶۰۰۰)

او په تېرو  افغانۍ (۲۴۶۳۹۲۱۳۶کلونو کې ) ۱۳۹۴-۱۳۸۸په  ( افغانۍ ،۹۷۱۵۱۳۵۴)

( افغانۍ د حق الزحمې، پستي خدمتونو، د تعمیر کرایې، اعاشوي ۸۲۱۷۱۲۲۶کلونو کې )

او ساختماني قرارداد، د برق لګښت، صفایي محصولو، روغنیاتو باقیات او نورو مواردو له 

هغو په پرداخت/ ورکړې او تصفیې کې درکه د اړونده جوانبو په ذمت باقي پاتې دي چې د 

 کوم ګام نه ده پورته شوی.

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

 

 د عوایدو مصرف/لګښتنولسمه مشاهده:  



 د پلټنې عالي اداره/ د قوانینو او مقرراتو د رعایتولو د پلټنې راپور )مصارف/لګښتونه(
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افغانۍ،  (۳۲۲۲۷۷۹کلونو کې ) ۱۳۹۴-۱۳۸۹( افغانۍ، په ۱۳۰۰۰۰کې ) ۱۳۹۴په کال 

( افغانۍ د بلخ ۹۱۲۱۸۶کې ) ۱۳۹۰( یورو او په کال ۴۲۴۶۳۲۶( ډالر او )۱۹۲۲۹۴۰۱)

او هرات والیت د حج او اوقافو وزارت کې او له هېواده بهر د افغانستان د اسالمي 

نماینده ګیو کې له عواید بیرون د ادارې د مالي امورو او عامه مصارفو د  ۱۴جمهوریت په 

 مادې سره مغایرت کې مصرف شوي دي. قانون د دولسمې 

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

 

    د مرسته شویو پیسو مصرفول شلمه مشاهده: 

( ډالر مصرف شوي دي چې د ننګرهار ۱۰۰۰۰د مرسته شویو پیسو )کې  ۱۳۹۳په کال 

نه دي. چې له والیت د ښځو چارو ریاست د رییسې انیسې عمراني څخه تحصیل شوي 

 نوموړې څخه د تحصیل وړ دي. 

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

 

 د پیسو ناسمه ورکړه/پرداخت یوویشتمه مشاهده:  

د نیمروز والیت د ټولګټو چارو ریاست کې د برق لګښت د ناسم  کې ۱۳۹۲په کال 

دي چې له اړونده اشخاصو څخه مشاهده شوي ( افغانۍ ۱۵۶۶۰۵) پرداخت/ورکړې له امله 

 د تصفیې او تحصیل وړ دي.

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

 

  ترانسپورتۍ کمیشن دوه ویشتمه مشاهده:  

کې )  ۱۳۹۳( افغانۍ او په کال ۶۹۲۳۰۵د ترانسپورتي کمیشن له امله ) کې ۱۳۹۴په کال 

 ( افغانۍ له اړونده قراردادیانو څخه تحصیل شوي نه دي. ۶۵۲۲۸۸۵

 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(
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 د کم کارۍ تفاوت درویشتمه مشاهده:  

( افغانۍ ، په کال ۱۷۶۸۲۷۵کې ) ۱۳۹۳( افغانۍ ، په کال ۵۲۰۹۳۹۶)کې  ۱۳۹۴په کال  

( افغانۍ د کم ۶۳۷۶۷۳کلونو کې )  ۱۳۹۲-۱۳۹۱( افغانۍ  او په ۱۲۳۱۸۰کې ) ۱۳۹۲

 کارۍ له امله مشاهده شوي دي. چې د تحصیل وړ دي. 

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

   وارداتو ته غیر انتقال شوي عواید د دولت څلورویشتمه مشاهده:  

( ډالر، په ۱۳۹۷۱۴۷کلونو کې ) ۱۳۹۴-۱۳۸۹( افغانۍ ، په ۷۱۷۵۷۰کې ) ۱۳۹۴په کال 

( تومان  د دولت ۲۶۴۰۰۵۴۵۸۱۷( یورو او )۲۵۴۹۶۱۹کلونو کې ) ۱۳۹۱-۱۳۹۴

ه ځینو وارداتو ته عوایدو د نه انتقال له امله د ظفر قول اردو او له هېواد بهر د افغانستان پ

 نماینده ګیو کې مشاهده شوي دي. چې د دولت وارداتو ته د انتقال وړ دي. 

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

 

 د ځمکې غصب پنځه ویشتمه مشاهده: 

( جریبه ځمکه د ۱۹کې ) ۱۳۹۳( موازي جریبه ځمکه او په کال ۶۴۵۳کې ) ۱۳۹۴په کال 

ب قول اردو د قومندانۍ ملکیت چې د یو شمېر خلکو له لوري سیال ۲۰۱بلخ والیت او د 

 غصب شوې بیا ځلي استرداد شوې نه ده. 

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

 

   اضافي سنجش شپږ ویشتمه مشاهده: 

( افغانۍ په ساختماني قرارداد کې داضافي سنجش له امله ۲۷۸۲۴۴)کې  ۱۳۹۳په کال 

 مشاهده شوي دي چې د تصفیې او تحصیل وړ 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(
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 د غنمو په انتقال کې تفاوت اووه ویشتمه مشاهده: 

( ټنه ۵۷۵۸۵نتقال کې )د غنمو په ا د کابل ښار د پوهنې په ریاست کې کې ۱۳۹۴په کال 

 تفاوت مشاهده شوی دی، چې د تصفیې او تحصیل وړ ده. 

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

 

 د قراردادي طلباتو نه تصفیه اته ویشتمه مشاهده:  

ظفر قول اردو په قومندانۍ کې د شرکتونو او قرادادیانو د طلباتو  ۲۰۷د کې  ۱۳۹۴په کال 

 ( افغانۍ مشاهده شوي دي.  ۱۹۷۱۵۵۹۲له امله )

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

  د تضمین د پیسو نه انتقال نهه ویشتمه مشاهده:  

( افغانۍ او ۱۴۳۵۵۰۰۰کې ) ۱۳۹۳( افغانۍ او په کال ۴۰۰۰۰۰)کې  ۱۳۹۴په کال 

( ډالر د تضمین پیسې په ساختماني قراردادونو،اجناسو او عراده جاتو کې د ملي ۱۶۰۰۰)

دفاع وزارت، کورنیو چارو وزارت او نشه یي توکو په ضد د مبارزې وزارت کې مشاهده 

 شوي دي، چې د دولت وارداتو ته د انتقال وړ دي. 

  د غیر مصرف شویو تخصیصاتو نه انتقال دېرشمه مشاهده:  

( ۹۲۱۰۹کلونو کې د غیر مصرف شویو تخصیصاتو د نه انتقال له امله ) ۱۳۹۴-۱۳۸۹په 

ډالر له هېواده بهر د افغانستان په ځینو نمایندګیو کې د دولت وارداتو ته مشاهده شوي دي. 

  ي.چې د دولت وارداتو ته د تصفیې او انتقال وړ د

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

 

 د خصوصي کورسونو د فعالیت جواز نه تجدیدول یو دېرشمه مشاهده:  



 د پلټنې عالي اداره/ د قوانینو او مقرراتو د رعایتولو د پلټنې راپور )مصارف/لګښتونه(
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د بلخ والیت د پوهنې ریاست کې د خصوصي کورسونو د فعالیت جواړ د نه تجدیدېدو له 

ورسونو له ک ۱۶۹( افغانۍ مشاهده شوي دي. چې د ۷۸۰۰۰۰۰امله په تېرو کلونو کې )

 مالکینو څخه د تصفیې او تحصیل وړ دي. 

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

 

  د اجناسو بشپړه نه تحویليدوه دېرشمه مشاهده:  

( ۲۶۵۸( کیلو ګرامه غوړي او )۶۵۲۶( کیلو ګرامه وریځې، )۴۴۷۷کې ) ۱۳۹۴په کال 

کیلو ګرامه روب د بادغیس والیت په امنیه قومندانۍ کې د اجناسو د بشپړې نه تحویلي له 

 امله مشاهده شوي دي چې له اړونده قراردادیانو څخه د تصفیې او تحصیل وړ دي. 

 خه کې د کتنې وړ دي. جزئیات یې د راپور په دریمه بر

 

 د بدل اعاشې د پیسو نه ورکړه درې دیرشمه مشاهده: 

کې د پکتیا والیت د پوهنتون په ریاست کې د اړونده محصلینو د بدل اعاشې  ۱۳۹۴په کال 

( افغانۍ له معتمد فضل الرحمن څخه د تصفیې او تحصیل ۵۱۵۷۴۰د نه ورکړې له امله )

 وړ دي.  

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

 

 قراردادي ته د پیشکي پیسو ورکړې نه تصفیه کول څلور دېرشمه مشاهده: 

( افغانۍ او په کال ۷۲۹۰۴۴۵کې ) ۱۳۹۲( افغانۍ، په کال ۶۵۴۴۰۷۹کې ) ۱۳۹۳په کال  

( افغانۍ د بدخشان والیت په امنیه قومندانۍ کې مشاهده شوي ۱۵۱۷۷۰۹۴کې )  ۱۳۹۱

 دي. چې د اړونده قراردادیانو څخه د تصفیې او تحصیل وړ 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(
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  د تخفیف نه وضع کول ه مشاهده: پنځه دېرشم

( افغانۍ د لوړو زده کړو وزارت کې په ساختماني قرارداد ۴۷۰۴۹۷۹کې ) ۱۳۹۱ په کال

کې د تخفیف د نه وضع کېدو له امله مشاهده شوي دي. چې له اړونده قراردادي څخه د 

 تصفیې او تحصیل وړ دي.

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

 

  له ژمنې سره سم د قراردادي نه وفاداريشپږ دېرشمه مشاهده:  

د قراردادي د نه وفاداري له امله د موالنا جالل الدین  ( ډالر۱۰۰۰۰۰کې ) ۱۳۹۲په کال 

محمد بلخي په نړیوال هوایي میدان کې د اشتهاري او تبلیغاتي لوحو د نصبولو په قرار داد 

 دادي څخه د تصفیې او تحصیل وړ دي. کې مشاهده شوي دي چې له اړونده قرار

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

 

 موندنې:    په ښاروالیو کې د پلټنې  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 

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

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

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:  

 

  ه لږ سلنې/فیصدي سره د مالیې وضع کول مالیې نه وضع کول/ پلومړئ مشاهده:   د 

ټولټال ( سلنې مالیې د نه وضع کېدو د تفاوت له امله  ۵او۲کې د) ۱۳۹۴په کال 

له چې  د مزارشریف او جالل آباد په ښاروالیو کې مشاهده شوي دي. (افغانۍ ۲۶۷۵۴۴۲)

 اړونده شرکتونو څخه تحصیل شوي نه دي. 



 د پلټنې عالي اداره/ د قوانینو او مقرراتو د رعایتولو د پلټنې راپور )مصارف/لګښتونه(
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 ه کې د کتنې وړ دي. جزئیات یې د راپور په  څلورمه برخ

  دویمه مشاهده:  د کرایې نه تحویلي

سوداګریزو ، صنعتي او اصنافو د ملکیتونو د کرایې د نه تحویلي له د کال کې  ۱۳۹۴په 

( افغانۍ ، په کال ۷۶۴۹۹۹۸کې ) ۱۳۹۳( افغانۍ، په کال ۱۷۱۱۵۲۸۰۳امله ټولټال  )

( افغانۍ د کابل ۱۳۰۰۹۷۳۴کلونو کې ) ۱۳۹۴-۱۳۹۲( افغانۍ ، په ۱۹۵۹۴۷کې ) ۱۳۹۲

ښاروالۍ په ځینو ناحیو او د والیاتو په ښاروالیو کې له مستأجرینو څخه تحصیل شو ي نه 

 دي،  

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

 

  دریمه مشاهده :   د ځنډ جریمې نه ورکړه 

( افغانۍ ، په کال  ۳۰۲۵۱۵۵۵کې ټولټال ) ۱۳۹۴د پلټنې موندنو ته په کتو سره په کال 

 -۱۳۹۲(  افغانۍ ،په ۱۰۱۵۸۰کې ) ۱۳۹۲( افغانۍ ، په کال ۱۰۹۶۳۹۲کې ) ۱۳۹۳

( افغانۍ د مرکز په ښاروالیو او والیاتو په ښاروالیو کې د ۱۵۷۹۱۶۸کلونو کې ) ۱۳۹۴

کرایې، حق االجارې، صفایي محصول او پېشکیو اړوند ځنډ د جریمې د نه وضع کېدو له 

 حصیل شوي نه دي. امله ت

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

 

 څلورمه مشاهده:  د صفایي د محصول نه تحویلي

-۱۳۹۲( افغانۍ، په ۱۲۹۴۲۴۲۱۰) ټولټال د صفایي د محصول له امله کې ۱۳۹۴په کال 

( افغانۍ له ځینې دولتي اداراتو او جایدادونو د مالکینو څخه ۱۸۵۱۲۵۱۱کلونو کې ) ۱۳۹۴

 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: 



 د پلټنې عالي اداره/ د قوانینو او مقرراتو د رعایتولو د پلټنې راپور )مصارف/لګښتونه(
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و په ا( افغانۍ ۵۶۱۰۰۸کې ) ۱۳۹۳( افغانۍ او په کال ۱۱۳۹۳۵۳۰کې ) ۱۳۹۴په کال 

ول د نه د بلبورډونو او اشتهاري لوحو د محص( افغانۍ ۱۵۰۰۰۰کلونو کې ) ۱۳۹۴-۱۳۹۵

 حصیل شوي نه دي. تحویلي له امله له  اړونده شرکتونو او اشخاصو څخه 

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

 

 د قېمت تفاوت/توپیرشپږمه مشاهده:  

د مزار شریف ښار د ښاروالۍ د تېلو قرارداد کې د قېمت د تفاوت له امله کې  ۱۳۹۴په کال 

 تحصیل شوي نه دي. د میالد بلخ له شرکت څخه ( افغانۍ ۴۱۷۷۱۰۰)

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

 

 غیر محسوب شوې پېشکياوومه مشاهده: 

مزار د ورکړې له امله د شبرغان،  ( افغانۍ د پېشکي پیسو۴۸۶۷۸۲۴کې ) ۱۳۹۴په کال 

په ښاروالیو کې مشاهده شوي دي. چې له اړونده معتمدینو   غزني ، هرات او تالقان، شریف

 څخه تصفیه او تحصیل شوي نه دي. 

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

 

 نه ورکړه/نه تحویليقېمت  د د ځمکېاتمه مشاهده: 

د ځمکې د د مزارشریف ښاروالۍ کې ( افغانۍ ، په کال ۲۴۶۶۳۹۰) کې ۱۳۹۴په کال 

 تحصیل شوي نه دي.  له اړونده اشخاصو څخه له املهد نه ورکړې قیمت 

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

 

  د ښاروالۍ د عوایدو مصارفنهمه مشاهده:  



 د پلټنې عالي اداره/ د قوانینو او مقرراتو د رعایتولو د پلټنې راپور )مصارف/لګښتونه(
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ښاروالۍ عوایدو څخه د  دپه مختلفو مواردو کې ( افغانۍ ۵۶۲۵۰۰کې ) ۱۳۹۳په کال 

ننګرهار والیت په شاهي ماڼۍ کې مصرف شوي دي چې د ننګرهار والیت مقام باید 

  نوموړی مقدار پیسې د ښاروالۍ حساب ته انتقال کړي. 

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

 

 ثبیتول د نقدي موجودي د باقیداري تلسمه مشاهده:  

د پلټنې د عالي ادارې د هیئت له لوري د موجودي په نتیجه کې ، د هرات والیت په 

( افغانۍ باقیدار تثبیت شوی دی چې ورڅخه د تصفیې ۵۴۴۵۵۰ښاروالۍ کې یو تن معتمد)

 او تحصیل وړ دي،

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

 

 ې نه تحویليد حق االجاریوولسمه مشاهده:   

( افغانۍ د قلعه نو او تالقان ښار په ۱۳۷۲۶۲۰۰کې د حق االجارې له امله ) ۱۳۹۴په کال 

 ښاروالیو کې له اړونده مستأجرینو څخه تحصیل شوي نه دي.

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

 

 له حامي اسنادو پرته مصارفدولسمه مشاهده: 

( افغانۍ د فیض آباد ۱۸۰۰۳۰۱حامۍ اسنادو پرته مصارفو له امله ) کې د ۱۳۹۴په کال 

ښار په ښاروالۍ، بازارک او میدان ښار په ښاروالیو کې له اړونده اشخاصو څخه تحصیل 

 شوي نه دي.

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

 

  استحقاق خالف مصارف د دیارلسمه مشاهده:  



 د پلټنې عالي اداره/ د قوانینو او مقرراتو د رعایتولو د پلټنې راپور )مصارف/لګښتونه(
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د هرات والیت د عمومي  تېل او ډیزل لېتره پطرول( ۱۱۸۳۱) کلونو کې ۱۳۹۴-۱۳۹۳په 

په ریاست کې د روغنیاتو د نورم خالف په مصرف رسیدلي او تحصیل ښاروالۍ  تنظیف او

  شوي نه دي. 

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

 

 د:  په تصدیانو او دولتي مؤسساتو کې د پلټنې موندنې

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

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

( ۱۹۲۰۳۴۱۰کې ) ۱۳۹۴په کال  د مالیات پر عایداتو د قانون د ناسم تطبیق په اساس

 ۱۳۹۴-۱۳۹۲او په ( افغانۍ ۷۰۲۸۸۸کې ) ۱۳۹۲او په کال  ( ډالر۱۳۲۲۳۰او ) افغانۍ

، قراردادونو اړوند سافټ ویرونو د تهیې او پراختیا د( افغانۍ د ۶۲۲۶۴۶کلونو کې )

( سلنې ۲،۸،۲۰د ) معاشاتو، اجناسو د خریداري او برق د صرفیې په اړونده معامالتو کې

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

 تحصیل شوي نه دي.

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

 

 د کرایې او جریمې نه تحویلي  دویمه مشاهده:

( ۲۵۱۳۴۷۷۳کې ) ۱۳۹۴په کال  د قراردادونو/تړونونو د شرایطو په نه تطبیقولو سره

( ۴۵۹۷۶کلونو کې ) ۱۳۹۴-۱۳۹۲( افغانۍ، په ۱۶۸۳۸۱۰کې ) ۱۳۹۳افغانۍ، په کال 



 د پلټنې عالي اداره/ د قوانینو او مقرراتو د رعایتولو د پلټنې راپور )مصارف/لګښتونه(
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مستأجرینو، اشخاصو او  ډالر، د تېلو د ټانګونو، د دولتي جایدادونو د کرایې له امله له 

 شرکتونو څخه تحصیل شوي نه دي. 

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

 

 ځنډ د جریمې نه تحویلي ددریمه مشاهده: 

( ۸۴۰۲۵۴۶کې ) ۱۳۹۴د قراردادونو/تړونونو د شرایطو په نه رعایتولو سره په کال 

 ۱۳۹۳-۱۳۹۲( افغانۍ او په ۱۲۱۰۴۹کې ) ۱۳۹۳( ډالره ، په کال ۲۴۷۰۰۵افغانۍ او )

د کرایې  ، پمپ استیشنونودادونود سوداګریزو او هستوګنې د جای ډالر( ۶۴۳۴کې  )  کلونو

د  ، ساختمانی قراردادونو، اجناسو د تهیې، طباعتي موادو، مخابراتو او برقي تجهیزاتو کې

له شرکتونو، د رستورانتونو د مالکینو د مستأجرینو او  ځنډ جریمې د نه تحویلي له امله

 تحصیل شوي نه دي.اړونده اشخاصو څخه 

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

 

 اضافي پرداختڅلورمه مشاهده:  

( افغانۍ د اضافه ۷۵۳۴۹۱کې ) ۱۳۹۳او په کال ( افغانۍ ۲۸۰۶۲۸۷کې ) ۱۳۹۴په کال 

کاري په اجرا ، معاشونو په ورکړه او د اجناسو د تهیې قرار داد کې د اضافي پرداخت له 

 ل شوي نه دي. څخه تحصیاو اشخاصو له اړونده شرکتونو امله 

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

 

 کم سنجش عوایدود پنځمه مشاهده:  

په توزیع تنه مشترکینو ته د میترونو  ۱۸۵د غزني والیت د بریښنایي حوزې په ریاست کې 

( افغانۍ مشاهده شوي دي ۲۱۸۸۵۴کې ) ۱۳۹۴کې د عوایدو د کم سنجش له امله په کال 

 څخه تحصیل شوي نه دي. چې باقیمانده مبلغ یې د تصفیې او تحصیل وړ ده 

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



 د پلټنې عالي اداره/ د قوانینو او مقرراتو د رعایتولو د پلټنې راپور )مصارف/لګښتونه(
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  :  د عوایدو مصرفشپږمه مشاهده

د کرنې وزارت کې د  افغانی(۱۳۲۴۵۰پرداخت له امله )کې د اضافي  ۱۳۹۳په کال 

 جمهوري ریاست د مقام د مشاور د دفتر لپاره د اصالح شویو تخمونو د تصدي د عوایدو

  مصرف شوي دي چې نوموړې پیسې د تصدي حساب ته د انتقال وړ دي.  څخه

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

 

 تقاعد د پیسو نه انتقالول  داوومه مشاهده: 

د مسافربري په تصدي کې د تقاعد د پیسو د نه انتقال ( افغانۍ ۴۱۱۰۱۲کې ) ۱۳۹۳په کال 

 . له امله مشاهده شوي دي، نوموړې پیسې د دولت وارداتو ته د انتقال وړ دي 

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

 

  د ماضیه/تېرو باقیاتو نه تصفیه او تحصیلول اتمه مشاهده: 

کې  ۱۳۹۳( ډالر، په کال ۷۴۰۰۱( افغانۍ او )۱۷۳۹۲۳۳۳۰۷کې )  ۱۳۹۴په کال 

( افغانۍ او په تېرو ۱۶۲۳۰۴۴۳کلونو کې ) ۱۳۹۴-۱۳۹۲( افغانۍ ، په ۴۱۱۱۴۶۲۶)

( ټنه ډیزل تېل، ۳۴۴۸۱( ډالر ، )۲۹۵۶۲۵۶۳( افغانۍ ، )۱۰۷۳۶۵۶۹۰۸۴کلونو کې )

( لیتره د خاورو تېل له اداراتو، مؤسساتو، اشخاصو او ۹۰۰۰( ټنه مایع ګاز او ) ۱۵)

 .شرکتونو څخه تصفیه او تحصیل شوي نه دي

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

 

   د مالیې او صفایي محصول نه انتقالول نهمه مشاهده: 

د ( افغانۍ ۱۷۱۳۴۳۱۲۰کې ) ۱۳۹۴سره په کال د پلټنې د عالي ادارې موندنو ته په کتو 

( ډالر د مالیې او ۱۰۸۵۱۱۲( افغانۍ او )۱۱۱۶۹۲۲۷۶مالیې د نه انتقال له امله او )



 د پلټنې عالي اداره/ د قوانینو او مقرراتو د رعایتولو د پلټنې راپور )مصارف/لګښتونه(
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او همدا راز تېرو کلونو کې د دولت حساب ته  ۱۳۹۴محصول د صفایي له امله په کال 

 .نوموړې پیسې د دولت وارداتو ته د انتقال وړ ديانتقال شوي نه دي، 

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

 

  نا محسوب شوې پیشکيلسمه مشاهده: 

( افغانۍ د پیشکي پیسو د پرداخت له امله د بلخ والیت د برق ۷۶۰۸۶۲کې ) ۱۳۹۴په کال 

 په کوډ کې مشاهده شوي دي،  له اړونده کارمندانو څخه د تصفیې او تحصیل وړ دي. 

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

 

  قېمت تفاوت د یوولسمه مشاهده: 

( افغانۍ د خوست والیت د مسافر بري او بریښنا تصدۍ کې د ۷۱۷۵۸۱کې ) ۱۳۹۳په کال 

تېلو په قرارداد کې د قېمت د تفاوت له امله مشاهده شوي دي چې تصفیه او تحصیل شوي نه 

 دي. 

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

 

 نا تصفیه شوي دیون/پورونه دولسمه مشاهده: 

( ډالر او په تېرو کلونو کې ۵۹۰۵۹۴۵( او )۲۸۴۲۳۸۱۴۱کې )  ۱۳۹۴په کال 

( ډالرد مرکز او والیتونو په تصدیو کې د ۵۰۰۰۰۰۰( افغانۍ او )۲۷۹۲۶۰۹۹۳۳)

 دیونو/پورونو له امله تصفیه شوي نه دي. 

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

 

 ادو پرته مصارف له حامي اسندیارلسمه مشاهده:  



 د پلټنې عالي اداره/ د قوانینو او مقرراتو د رعایتولو د پلټنې راپور )مصارف/لګښتونه(
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( ډالر د ۱۶۶۵۳۰کې )  ۱۳۹۳( افغانۍ او په کال ۱۰۵۰۸۹۹۲) کې  ۱۳۹۴په کال 

سمنګان والیت د کور جوړولو او بریښنا په تصدۍ کې د حامي اسنادو پرته د شویو 

 مصارفو له امله له اړونده اشخاصو څخه تصفیه او تحصیل شوي نه دي. 

 د کتنې وړ دي.  کېڅلورمه برخه جزئیات یې د راپور په 

 

 تر دوران الندې اسناد څوارلسمه مشاهده: 

( افغانۍ د کابل والیت د برق په ریاست کې د تر دوران ۶۹۵۶۶۸کې )   ۱۳۹۴په کال 

 الندې اسنادو له امله تصفیه شوي نه دي.  

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

 

 دې د قراردادي  نه وفاداريپه خپله ژمنه بانپنځلسمه مشاهده:  

( افغانۍ د بلخ والیت د برق په تصدۍ کې د قراردادي له ۳۱۶۳۷۴۲۴۰کې ) ۱۳۹۴په کال 

 لوري په خپله ژمنه باندې د نه وفاداري له امله تصفیه شوي نه دي. 

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

 

 ورکړه/ نه پرداختکرایې/تهجایي نه شاړلسمه مشاهده: د 

( افغانۍ د بلخ والیت د برق کوډ په تصدۍ کې د ۱۸۸۲۱۴۰کې ) ۱۳۹۴په کال 

  تهجایي/کرایې  له امله تصفیه شوي نه دي. 

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

 

  د صفایي محصول نه تحویلي اوولسمه مشاهده:  



 د پلټنې عالي اداره/ د قوانینو او مقرراتو د رعایتولو د پلټنې راپور )مصارف/لګښتونه(
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افغانۍ د بلخ والیت د نفتي موادو او مایع ګاز په ( ۴۴۲۷۷۷کلونو کې )  ۱۳۹۳-۱۳۸۸په 

له امله مشاهده شوي دي چې د شاروالیو حساب ته د انتقال  تصدۍ کې د صفایي محصول

 وړ دي.

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

 

  : د لیتري کمیشن نه تحویلياتلسمه مشاهده

افغانۍ د کابل او نیمروز د نفتي موادو او مایع ګازو په تصدۍ کې د  (۱۱۸۱۵۲۴۹)ټولټال 

لیتري کمیشن له امله مشاهده شوي دي، چې د اړونده تېلوټانکونو د مالکانو څخه تحصیل 

 شوي نه دي.

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

 

  انتقالېدلسلنې باقیمانده خالص مفاد نه  ٪۷۵د نولسمه مشاهده:  

سلنې باقیمانده خالص مفاد د نه  ٪۷۵د ( افغانۍ په امنیتي تصدۍ کې ۱۸۱۵۸۷۷۸۳ټولټال )

 انتقال له امله مشاهده شوي دي، چې د دولت وارداتو ته د انتقال وړ دي.

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

 

  د نقدي موجودي د باقیداري تثبیتولشلمه مشاهده:  

( ۳۱۳۶۵۱د پلټنې د عالي ادارې د موجودي په پایله کې د آزادي مطبعې په ریاست کې )

 افغانۍ باقیداري تثبیت شوي دي، چې له اړونده معتمد څخه تصفیه او تحصیل شوي نه دي. 

 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(
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 :  لویې څارنوالۍ ته احاله شوې قضیې هـ

کال او ځینې نورو کلونو د مالي چارو د پلټنې/ څېړنې په بهیر  ۱۳۹۴پلټنې عالي ادارې د د 

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

دوسیو  ۱۰څخه د حیف او میل موارد هم تثبیت کړي دي چې وارد شوی تاوان/ خساره په 

احتوای کوي.  ذکرشوې ( ډالر ۲۰۸۰۱۷۳او )(  افغانۍ ۶۸۵۷۵۹۱۹کې چې ټولټال )

قضیې په خپل وخت د طی مراحل کولو په موخه تر تحلیل او ارزونې وروسته  د ال زیاتو 

 څیړنو لپاره د لویې څارنوالۍ محترم مقام ته لیږدول شوي دي. 

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

 

 سپارښتنې

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

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

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

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

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

 

 د پلټنې اغېزه

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

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

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

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

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

 

 



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

 ډالر افغانۍ  

 ۵۸۴۱ ۳۱۶۶۲۲۸۹۶ مرکزي بودجوي ادارې ۱

  ۳۲۱۸۲۶۰۳ محلي بودجوي ادارې ۲

 ۱۱۲۴۰۵۱۲ ۳۰۹۵۰۵۹۲۷ تصدۍ او مؤسسې ۳

  ۲۴۴۱۴۸۲۱۳ ښاروالۍ ۴

  ۷۷۶۳۰۹ ساختماني ۵

 ۱۱۲۴۶۳۵۳    ۹۰۳۲۳۵۹۴۸ مجموعه  

 

 

 

 


