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خالصه د موندنوعالي ادارې  د پلټنې د   

مالي کال د مصارفو د چارو قوانینو   ۱۳۹۵کال په بهیر کې د ۱۳۹۶د پلټنې عالي ادارې د 

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 نمایندګیو کې 

تنې یې په ټوله کې د ترسره کړې ده، چې د پلټنې جزئیات، مشاهدات ، موندنې او سپارښ

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

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

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

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

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 

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

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

 اجرااتو/کړنو کې رعایت کړي دي، معلوموي. 

 

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

 پلټنې پایلې په الندې توګه وړاندې کیږي: 

 :  د پالن مطابق ترسره شوې پلټنې الف
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( په شمېر مراجع چې مرکزي ۶۱۰کال د پلټنې په پالن کې ) ۱۳۹۶د پلټنې د عالي ادارې د 

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

نویو او کمبود، ( مراجع د پلټونکو د ۱۲۷( مراجع یې پلټل شوي او )۴۸۳لدې جملې څخه )

او د امنیتي ستونزو له امله نه دي پلټل شوي چې په راتلونکو  څېړنو، حکمي اضافي دندو

 پالنونو کې د هغو 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 

( افغانۍ او په کال ۸۶۱۸۴۶۹۴کې ټولټال ) ۱۳۹۵د پلټنې موندنو ته په کتو سره په کال 

(  افغانۍ ، او په ۳۱۶۵۰۰کې ) ۱۳۹۳( افغانۍ ، په کال ۳۵۳۷۲۶۹۰۸کې ) ۱۳۹۴

( افغانۍ د مالیې د نه وضع کېدو/لږ مالیې د وضع ۳۷۶۲۴۳۰( کلونو کې )۱۳۹۴-۱۳۹۵)

 ،معاشاتوسلنې(  د تفاوت له امله د معاشاتو اړوند معامالتو ، ۱۳او   ۱۰،۸،۷،۵،۳،۲کېدو )

روغنیاتو د قراردادونو، محروقاتي لرګیو، تجهیزاتو، مخابراتو ، ترانسپورت او د  سفریې،

کې مشاهده شوی ده چې د  اړونده برېښنا لګښت په برخو کې په پلټل شویو اداراتو 

قراردادي اشخاصو، مؤسساتو 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

، په کال فغانۍ(  ا۲۹۵۰۶۴۰کې ټولټال ) ۱۳۹۵په کال  د پلټنې موندنو ته په کتو سره

( ۱۱۳۴۷۵۰کې ) ۱۳۹۳( ډالر او په کال ۷۱۸۹۳۱( افغانۍ او) ۸۲۴۹۵۷۰۲کې ) ۱۳۹۴

موټرو ، اجناسو، ( افغانۍ په رغنیزو چارو ، کرایې۹۵۶۵۵۶کې ) ۱۳۹۲او په کال  افغانۍ

په قراردادونو کې د او اوبو رسولو پروژو تجهیزاتو او د قرطاسې پېرلوپېرلو، البراتواري 
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 وضع شوي نه دي چې قراردادونو او شرطنامو د موادو د نه رعایتولو د ځند جریمې له امله

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

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

 دریمه مشاهده:   د قیمت تفاوت

(  افغانۍ ، ۸۴۸۰۴۹۷کې ) ۱۳۹۴( افغانۍ او په کال ۲۰۳۵۵۵۵کې ټولټال ) ۱۳۹۵په کال 

( افغانۍ او په ۵۴۸۹۲۵۰کې ) ۱۳۹۲( افغانۍ ، په کال ۱۱۰۷۴۰کې ) ۱۳۹۳په کال 

شېدو مستو او ( افغانۍ په ساختماني قراردادونو، ۱۱۹۸۹۶۸۶کلونو کې )  ۱۳۹۳-۱۳۹۴

ګیو، حبوباتو، د سړک ، طبي تجهیزاتو، اعاشوي موادو، لر د تېلو په پېرلو، چکې په پلورلو

قرارداد او نورو معامالتو کې د تفاوت له امله تحصیل شوي نه دي، له امله تحصیل شوي نه 

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

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

 

  ته مصارفڅلورمه مشاهده:  له حامي اسنادو پر

( ۲۴۰۰( افغانۍ، )۲۶۱۳۹۷۶کې ټولټال ) ۱۳۹۵د پلټنې موندنو ته په کتو سره په کال 

( ۲۴۷۷۳۷۴۰۰کې ) ۱۳۹۳( افغانۍ،  په کال ۱۲۹۲۳۰۴۴کې ) ۱۳۹۴په کال  ،لیتره تېل

( افغانۍ لګښتونه/مصارف احتوای ۲۸۸۳۸۹۲کې ) کلونو  ۱۳۹۵-۱۳۹۳او په کال افغانۍ

کوي چې له حمایوي اسنادو پرته په ترمیماتي قراردادونو، روغنیاتو، ، دسترخوان پیسو، 

کرایې، سفریې او جیب خرچ،  د معاشاتو تادیه، د تېلو توزیع او شپږ عدده مخابرو پېرلو، 

عتمدینو څخه د نورو معامالتو کې صورت موندلی ده چې د اړونده شرکتونو، اشخاصو او م

 دولت خزانې ته د تحصیل وړ دي. 

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

 

   استحقاق خالف د پیسو ورکړهروغنیاتو د پنځمه مشاهده: د 
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( لېتره ۱۴۰۰لېتره پطرول تېل او )( ۱۷۴۰۰) ۱۳۹۵د پلټنې موندنو ته په کتو سره په کال  

( لېتره ۴۰۴۴۵( لېتره پطرول تېل او )۲۶۰۸۵کلونو کې ) ۱۳۹۵-۱۳۹۴په  ډیزل تیل او

څخه د تحصیل وړ  د اړونده اشخاصوچې  ډیزل تېل په اړونده اداراتو کې مشاهده شوي دي.

 دي. 

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

 

 لږ تحویليد عوایدو نه تحویلي / د عوایدو شپږمه مشاهده: 

، په (  افغانۍ ۱۵۰۵۵۲۵ټولټال )د ځنډ جریمې د نه تحویلي په اساس  کې ۱۳۹۴په کال 

( افغانۍ او په کال ۴۰۶۹۵۰کلونو کې د عوایدو د نه تحویلي په اساس ) ۱۳۹۴-۱۳۹۵

د استخراج د اضافي عوایدو د نه ( ډالر ۴۰۰۰کې د عوایدو د لګښت په اساس ) ۱۳۹۴

مشاهده شوي دي چې د دولت صرف شویو بال عوضه پیسو له امله تحویلي/لږ تحویلي، د م

 وارداتو ته د تحصیل وړ دي. 

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

 

 اضافه مصرف/لګښت  اوومه مشاهده:

( افغانۍ د هرات ۹۰۷۱۱۲کې )  ۱۳۹۴، په کال افغانۍ( ۱۲۷۷۹۱۶)کې  ۱۳۹۵په کال 

والیت د هریرود مرغاب دریایي حوزې په عمومي او فرعي ریاست کې د کارمندانو د 

څخه  کارمندانوله امله له اړونده ( کوډ څخه د اضافي مصرف ۲۱۱۲۴اضافه کاري له )

 تحصیل شوي نه دي چې د تحصیل وړ دي. 

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

  اضافي پرداختد ځنډ له جریمې سره تمه مشاهده:  ا

په پېرلو، د الماریو د میزونو د پلټنې موندنو ته په کتو سره د رغنیزو چارو په قراردادونو،

د کارمندانو په معاش ، د طیارې ټکټ ،  او مېزونو په نصبولو، ایر کندیشن په ترمیمولو،

، ، تیلو په خریداريخوړو تهیه کولوسفریې، موټر ترمیم، اجناسو پېرل،اعاشوي موادو، 
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او نورو مواردو کې له ټاکل شوې اندازې څخه پورته اضافي  کارشناسانو په استخدامولو

کې      ۱۳۹۴ ( افغانۍ ، په کال۱۰۲۱۶۰۰۸کې ) ۱۳۹۵پرداخت/ ورکړې له امله په کال 

( افغانۍ ۱۶۱۹۲۸۲۵کې  )  ۱۳۹۳( ډالر ، په کال ۳۸۶۳۴(  افغانۍ او )۱۹۷۰۳۹۹۵۵۲) 

( افغانۍ په اړونده اداراتو کې مشاهده شوي دي چې له ۴۸۶۷۵۳کې ) ۱۳۹۲او په کال  په 

 شرکتونو، قراردادیانو او اشخاصو څخه د تحصیل وړ دي.

 نې وړ دي. جزئیات یې د راپور په دریمه برخه کې د کت

 

 د نقدي موجودي د باقیداري تثبیتول نهمه مشاهده: 

کې  ۱۳۹۵د نقدي پیسو د موجودي په نتیجه کې د ځینو اداراتو معتمدین په کال 

لېتره پطرول تېل، ( ۱۱۲۷۵۰، )لېتره ډیزل تېل ( ۶۵۷۷۵۲)( افغانۍ او ۳۱۲۱۴۴۶۰)

.  قیدار تثبیت شوي ديبا کیلو مایع ګاز( ۲۵۷۰۱)  ( کیلو د سون لرګي او۳۰۸۱۴۰)

( کیلو نخود ۹۰۹( کیلو بوره،)۱۰۰۵( کیلو غوړي، )۲۴۵۳( کیلو سیله وریجې، )۸۸۸۸)

( کیلو فاضل روب چې باقیداري یې ورڅخه د تحصیل وړ ده او فاضله یې په جمع ۷۳۰او )

 . کې قید ده

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

  وب شوې پیشکيمحس نالسمه مشاهده:   

، په ( افغانۍ ۱۹۵۸۸۳۷۳۵کې ) ۱۳۹۵د ځینو اداراتو د پلټنې نتایجو ته په کتو سره په کال 

کې  ۱۳۹۳( ډالر، په کال ۱۸۱۴۳۰( افغانۍ او )۴۲۴۳۴۴۱۰کې ) ۱۳۹۴کال 

 ۱۳۹۵-۱۳۸۱په او  ( افغانۍ ۱۳۴۷۲۸۱۱۰کې )  ۱۳۹۲( افغانۍ، په کال ۲۱۰۹۹۹۶۶)

افغانۍ، د اشخاصو ، شرکتونو او معتمدینو په ذمت کې تصفیه ( ۴۴۴۱۶۵۷۷۸کلونو کې ) 

او تحصیل شوي نه دي چې د دولت په بودجه او د حساب ورکولو په چارو باندې یې ناوړه 

 او د تصفیې او تحصیل وړ دي.  اغیزې کړي دي

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

 

  مؤاخذه پارچې د قېمت نه تحویليد ترافیکو د یوولسمه مشاهده:    
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د ننګرهار  ( افغانۍ۱۱۲۰۰۰له امله ) د ترافیکي مؤاخذې پارچې د قیمتکې  ۱۳۹۵په کال 

 څخه تحصیل شوي نه دي.  والیت په امنیه قومندانۍ کې د اړونده منسوبینو

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

 کرایې نه تحویلي دولسمه مشاهده:  د جریمې سره د

( افغانۍ، په ۱۷۶۶۵۴۳۸کې )  ۱۳۹۵د قرارداد د شرایطو د نه پلي کېدو له امله په کال 

کلونو کې  ۱۳۹۵-۱۳۸۹په  ( ډالر او۵۹۷۹۹۴) ( افغانۍ او۸۴۳۹۱۱۸کې ) ۱۳۹۴کال 

کرایې او جریمې له امله له قراردادیانو، شرکتونو او اړونده د  ( افغانۍ ۱۵۹۸۴۹۵۲)

 تحصیل شوي نه دي.اشخاصو څخه 

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

 د تقاعد د وضعې تفاوتدیارلسمه مشاهده:  

باقیمانده تقاعد له امله د ننګرهار  ٪۵د پنځه سلنې ( افغانۍ ۷۵۲۷۶۷۲کې )  ۱۳۹۴په کال 

 تحصیل شوي نه دي.والیت د پوهنتون په ریاست کې د استادانو څخه 

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

 

 شهادتنامې د پیسو نه تحویليڅوارلسمه مشاهده:  د 

د شهادتنامو د پیسو د نه تحویلي له امله د پروان ( افغانۍ ۱۰۰۰۰۰۰کې )  ۱۳۹۵په کال 

 تحصیل شوي نه دي.والیت د پوهنې ریاست کې د شهادتنامو د مدیر عبدالدیان څخه 

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

    مرسته شویو پیسو غال کولد پنځلسمه مشاهده:  

( افغانۍ د بلخ والیت د امنیه قومنداني ۵۷۴۰۰۰کې د مساعدت پیسو له امله ) ۱۳۹۵په کال 

څخه تحصیل شوي نه  د نفوسو او احوالو د ثبت آمریت د نقدي او جنسي معتمد محمد نصیر

 دي. 

 جزئیات یې د راپور په دریمه برخه کې د کتنې وړ دي. 
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 د ماضیه/تېرو باقیاتو نه تصفیه او تحصیلولشپاړلسمه مشاهده :  

( افغانۍ، په ۸۳۱۳۸۹۵۹۳کې ) ۱۳۹۴( افغانۍ، په کال ۸۲۷۴۷۲۶کې ) ۱۳۹۵په کال 

، ( افغانۍ۳۷۷۵۷۷۴۱کلونو کې ) ۱۳۹۵-۱۳۹۱( افغانۍ، په ۱۰۰۹۸۷۹کې ) ۱۳۹۳کال 

او ( ډالر ۹۰۹۱۸۱۳افغانۍ او ) (۹۸۶۴۵۳۴۲کلونون کې )  ۱۳۹۴-۱۳۸۱همدارنګه په 

له مدیونینو/پوروړو څخه تصفیه او تحصیل ( افغانۍ د تېرو کلونو باقیات ۱۶۱۸۴۳۹۹۶)

 شوي نه دي. 

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

 د اجناسو نه تسلیمياووه لسمه مشاهده:  

( افغانۍ د هرات ۱۶۳۹۲۸( کیلو مایع ګاز د قیمت له امله )۴۰۱۰د ) کې ۱۳۹۵کال په 

او تحصیل  د تصفیې څخه والیت د پوهنې په ریاست کې د مایع ګازو له پلورونکي عبدالقیوم

 دي.  وړ

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

 

 ل د دیونو /پورونو نه تصفیه کواتلسمه مشاهده:  

( افغانۍ ، په ۳۷۹۳۴۶۳۷۸کې د غیر تصفیه شویو دیونو/پورونو له امله ) ۱۳۹۵په کال 

( افغانۍ ، په ۱۳۸۷۷۹۴کې ) ۱۳۹۳( افغانۍ ، په کال ۵۵۰۳۸۸۳۲کې ) ۱۳۹۴کال 

( ۴۷۵۴۹۳۰۴او په تېرو کلونو کې )افغانۍ  (۳۶۰۹۰۴۵۷۶کلونو کې ) ۱۳۹۰-۱۳۹۵

رارداد، د تعمیر کرایې، اعاشوي او ساختماني قافغانۍ د حق الزحمې، پستي خدمتونو، د 

، روغنیاتو باقیات او نورو مواردو له درکه د اړونده جوانبو په برق لګښت، صفایي محصول

ذمت باقي پاتې دي چې د هغو په پرداخت/ ورکړې او تصفیې کې کوم ګام نه ده پورته 

 شوی.

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

 

 ترانسپورتي کمیشنولسمه مشاهده:  ن
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 ( افغانۍ او۳۶۶۰۲۴) کې  ۱۳۹۴کال ( افغانۍ، په ۴۶۱۲۵۴۶کې ) ۱۳۹۵په کال 

د کمیشن له امله له قراردادیانو  ( افغانۍ ۵۵۵۰۰کې ) ۱۱۳۹۳په کال  ( ډالر او۱۷۸۹۸)

 دي. څخه د تحصیل وړ 

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

 

 ځمکې د سطحې کرایه د شلمه مشاهده: 

او  افغانۍ (۵۵۲۰۵۳۱۴) د ځمکې د سطحې د کرایې د باقیداري له املهکې ۱۳۹۱په کال 

( افغانۍ د کانونو او پطرولیم وزارت کې له ۱۵۱۲۲۸۲کلونو کې )  ۱۳۹۵-۱۳۹۱په 

 اړونده شرکتونو څخه د تحصیل وړ دي. 

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

 

 د پیسو ناسمه ورکړه/پرداخت د ځنډ له جریمې سره یوویشتمه مشاهده:  

کې  ۱۳۹۴( ډالر، په کال ۱۸۰۰( افغانۍ  او )۱۵۱۱۶۹۲)کې  ۱۳۹۵په کال 

کلونو کې د ناسم پرداخت له امله د تصفیې او  ۱۳۹۴-۱۳۹۲( افغانۍ  او په ۱۲۶۱۸۷۴۲)

 تحصیل وړ دي.

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

 

   د طلباتو نه تصفیه او تحصیل دوه ویشتمه مشاهده:  

                  کې تېرو کلونو( افغانۍ او په ۶۴۴۸۰۵۷له امله ) طلباتود  کې ۱۳۹۴په کال 

 تحصیل شوي نه دي.  په تېرو کلونو کې تصفیه او( افغانۍ ۱۴۱۵۴۳) 

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

 

  سره له جریمې د کم کارۍ تفاوتدرویشتمه مشاهده:  
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د کتابونو په چاپولو کې د ځنډ جریمې او کم ( افغانۍ ۴۴۵۲۷۹۴۴کې ) ۱۳۹۴په کال  

صفیه او تحصیل کاري د تفاوت له امله د پوهنې په وزارت کې د اړونده شرکتونو څخه ت

 چې د تحصیل وړ دي. شوي نه دي 

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

    له مصارفو څخه د باقیمانده پیسو نه انتقالولڅلورویشتمه مشاهده:  

د ننګرهار والیت  د مصرف د باقیمانده پیسو له امله( افغانۍ ۵۰۳۱۱۹کې ) ۱۳۹۵په کال 

په امنیه قومنداني کې د سمونیار رحمت هللا څخه تحصیل شوي نه دي، چې د تحصیل وړ 

  دي.  

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

 

 د ځمکې غصب پنځه ویشتمه مشاهده: 

جریبه ځمکه چې د یو په اندازه متر مربع ځمکه ( ۱۳۹۶۹موازي ځمکه او )جریبه (۴۰۵) 

 شمېر خلکو له لوري غصب شوې بیا ځلي استرداد شوې نه ده. 

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

 

    د ځنډ له جریمې سره د معاش نه توزیع کول  شپږ ویشتمه مشاهده:

 د ځنډ جریمې سره د معاش د نه توزیع کولو له امله  ( افغانۍ۲۳۴۷۵۸کې ) ۱۳۹۴په کال 

 . له عبدالفتاح نماز قل څخه تحصیل شوي نه دي، چې د تصفیې او تحصیل وړ دي

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

 

  د مأکول د پیسو نه وضع کول اووه ویشتمه مشاهده: 

( تنه ۱۵تو پیسې په ولسي جرګه کې  د )افغانۍ د مأکوال (۱۱۳۴۰۰کې ) ۱۳۹۵په کال 

 رئیسانو څخه تحصیل شوي نه دي، چې د تصفیې او تحصیل وړ دي. 
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 جزئیات یې د راپور په دریمه برخه کې د کتنې وړ دي. 

 

  د تخفیف نه وضع کولاته ویشتمه مشاهده:  

ن د علومو ( افغانۍ د افغانستا۱۸۰۰۰۰د تخفیف د نه وضع کېدو له امله )کې  ۱۳۹۴په کال 

اکاډمي په ریاست کې د همایون مطبعې د شرکت څخه تحصیل شوي نه دي، چې د تصفیې 

 .  وړ دي

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

  د تضمین د پیسو نه انتقال نهه ویشتمه مشاهده:  

کورنیو  امله د د آفر د تضمین د پیسو د نه انتقال له( افغانۍ ۲۸۱۲۳۰۰کې ) ۱۳۹۵په کال 

 وزارت مشاهده شوي دي، چې د دولت وارداتو ته د انتقال وړ دي. په چارو 

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

 د پیشکي تضمین نه اخیستلدېرشمه مشاهده:  

د کرنې او  د پیشکي تضمین د اخیستلو په موخه د بانکي پیسو له امله  کې ۱۳۹۳کال په 

ګولو په وزارت کې د اړونده قراردادي څخه تحصیل شوي نه دي، چې د تصفیې او د اوبو ل

 دولت وارداتو ته د انتقال وړ دي. 

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

 

  تر دوران الندې اسنادیو دېرشمه مشاهده:  

( ۳۶۰۲۰افغانۍ او )( ۱۰۱۳۰۹۳۸۳کې د تر دوران الندې اسنادو له امله ) ۱۳۹۵په کال 

 . ډالر تصفیه شوي نه دي، چې د تصفیې وړ دي

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

 

  د سرمایې/پانګې کسر دوه دېرشمه مشاهده:  
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له دفتر څخه د کرنې او اوبو لګولو  DAI/ACEد ناسمو اجرااتو له امله د  کې ۱۳۹۳په کال 

 په وزارت د پیسو پراختیایي صندوق ته کسر وارد شوی دی.  

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

 

 ج :    په ښاروالیو کې د پلټنې موندنې

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

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 

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

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

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

 

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

سلنې مالیې وضع کېدو له امله  ټولټال مالیې د وضعې د تفاوت/ لږ  کې د ۱۳۹۵په کال 

کې  ۱۳۹۴او په  کال (افغانۍ د مزارشریف او جالل آباد په ښاروالیو۱۴۷۳۴۰۸)

کې مشاهده شوي دي.  چې له اړونده شرکتونو  ( افغانۍ د کابل په ښاروالۍ۲۲۹۶۵۴۴۸)

 څخه تحصیل شوي نه دي. 

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

  دویمه مشاهده:  د کرایې نه تحویلي

وداګریزو ، صنعتي او د کابل ښاروالۍ  په ځینو ناحیو او د والیاتو په ښاروالیو کې د س

( ۱۱۴۰۷۰۹۴۰)  کې ۱۳۹۵ په کال اصنافو د ملکیتونو د کرایې د نه تحویلي له امله

( ۵۲۵۰۱۸۷۹) ( افغانۍ او په تېرو کلونو کې۲۱۰۵۲۴۹۱کې ) ۱۳۹۴افغانۍ، په کال 

 افغانۍ له مستأجرینو څخه تحصیل شو ي نه دي،  

 جزئیات یې د راپور په څلورمه برخه کې د کتنې وړ دي. 
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  دریمه مشاهده :   د ځنډ جریمې نه ورکړه 

( افغانۍ ، په کال  ۳۴۳۰۰۷۷۵کې ټولټال ) ۱۳۹۵د پلټنې موندنو ته په کتو سره په کال 

 -۱۳۹۲(  افغانۍ ،په ۹۷۲۵۴۰کې ) ۱۳۹۳( افغانۍ ، په کال ۳۷۱۰۸۱۹کې ) ۱۳۹۴

د مرکز په ( ۴۹۲۰۲۴۷او په تېرو کلونو کې )( افغانۍ ۱۲۷۵۳۷کلونو کې ) ۱۳۹۴

، د ځمکې ښاروالیو او والیاتو په ښاروالیو کې د کرایې، حق االجارې، صفایي محصول 

نه اړوند ځنډ د جریمې د نه وضع کېدو له امله تحصیل شوي  قیمت او بلبورډونو د ټکس

 دي. 

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

 

 څلورمه مشاهده:  د صفایي د محصول نه تحویلي

 ۱۳۹۴ کال ( افغانۍ، په۹۸۸۸۴۱۱۴د صفایي د محصول له امله ټولټال ) کې ۱۳۹۵په کال 

 ۱۳۹۴-۱۳۸۴، په ( افغانۍ ۴۹۵۸۵۰۸کې ) ۱۳۹۳، په کال ( افغانۍ ۶۹۴۱۶۸۸۵۳کې )

له ځینې دولتي ( افغانۍ۱۰۹۴۴۶۶۸۸( افغانۍ او په تېرو کلونو کې )۶۵۴۶۸۱۸کې )کلونو 

 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: 

( افغانۍ د بلبورډونو او اشتهاري لوحو د محصول د نه ۱۵۷۸۱۲۰کې ) ۱۳۹۵په کال 

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

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

 

 کم کاري تفاوتد شپږمه مشاهده:  
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څخه تحصیل شوي نه راردادي کې له اړونده قښاروالۍ  میدان وردګکې د  ۱۳۹۵په کال 

 دي. 

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

 

 غیر محسوب شوې پېشکياوومه مشاهده: 

( افغانۍ او په ۵۵۵۱۶۷۲کې )  ۱۳۹۴، په کال ( افغانۍ ۱۹۳۸۱۶۸۱کې ) ۱۳۹۵په کال 

زار شریف، ، مکابلد پېشکي پیسو د ورکړې له امله د ( افغانۍ ۱۶۰۰۱۰کې ) ۱۳۹۳کال 

په ښاروالیو کې مشاهده شوي دي. چې له اړونده  زابل، ننګرهار، کندهار، فاریاب او لوګر

 معتمدینو  څخه تصفیه او تحصیل شوي نه دي. 

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

 

 د ځمکې د قېمت نه ورکړه/نه تحویلياتمه مشاهده: 

( افغانۍ او په ۵۳۹۵۲۱۸کې ) ۱۳۹۴ افغانۍ ، په کال (۳۲۶۸۵۳۱۱۸کې ) ۱۳۹۵په کال 

 دایکندي، غور، بغالن، زابل او لوګر په ښاروالیود  ( افغانۍ۱۴۶۶۰۲۴۷کې ) ۱۳۹۳کال 

اړونده اشخاصو څخه  مشاهده شوي دي چې کې د ځمکې د قیمت د نه ورکړې له امله له

 تحصیل شوي نه دي. 

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

 

  ماضیه/تېرو باقیاتو نه تصفیه او تحصیلد نهمه مشاهده:  

باقیات د کابل والیت د ښاروالۍ د تنظیف په  ( افغانۍ ۱۶۷۹۵۳۴کې ) ۱۳۹۵په کال 

( افغانۍ  ماضیه باقیات او په تېرو کلونو کې ۴۶۰۴۹۲۴۲کې )  ۱۳۹۴ریاست کې، په کال 

کابل په ښاروالۍ کې تصفیه او تحصیل شوي نه ( افغانۍ عوایدي باقیات د ۹۲۸۲۳۶۱۸۰)

 دي. 

 جزئیات یې د راپور په څلورمه برخه کې د کتنې وړ دي. 
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  کریډیټ کارت تفاوتد لسمه مشاهده:  

( افغانۍ د کریډیټ کارت تفاوت د کابل ښاروالۍ کې له مسؤلو مأمورینو او ۱۰۵۲۸۷۵)

 اشخاصو څخه تصفیه او تحصیل شوی نه دی. 

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

 

 د حق االجارې نه تحویليیوولسمه مشاهده:   

د کابل ښاروالۍ په اوولسمه ( افغانۍ ۷۵۶۰۰۰کې د حق االجارې له امله ) ۱۳۹۵په کال 

له اړونده کلونو کې د کابل ښاروالۍ په څوارلسمه ناحیه کې  ۱۳۹۴-۱۳۹۲ناحیه  کې او په 

 تحصیل شوي نه دي. مستأجرینو څخه

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

 

 ورکړه ناسمه ناسم پرداخت/ د پیسودولسمه مشاهده: 

په ښاروالۍ کې له  کابل( افغانۍ د ۱۱۵۸۲۵۰امله ) ناسم پرداختکې د  ۱۳۹۵په کال 

 اړونده اشخاصو څخه تحصیل شوي نه دي.

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

 

 د استحقاق خالف مصارف  دیارلسمه مشاهده:  

د کابل والیت په ښاروالۍ کې ( لېتره پطرول تېل د ۱۳۰۷۴کلونو کې ) ۱۳۹۵-۱۳۹۴په 

 روغنیاتو د نورم خالف په مصرف رسیدلي او تحصیل شوي نه دي.  

 جزئیات یې د راپور په څلورمه برخه کې د کتنې وړ دي. 
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 پنځلسمه مشاهده: د صنفي جواز قېمت

( افغانۍ د دایکندي والیت په ۱۱۰۰۳۴۳کې د صنفي جواز د قېمت له امله ) ۱۳۹۵په کال 

 ښاروالۍ کې د اړونده کسبه کارانو څخه تحصیل شوي نه دي. 

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

 

 ټنې موندنېد:  په تصدیانو او دولتي مؤسساتو کې د پل

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

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

 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

( ۱۳۲۴۳۶۱۸کې ) ۱۳۹۵په کال  قانون د ناسم تطبیق په اساسد مالیات پر عایداتو د 

 ۱۳۹۵-۱۳۹۳او په  ( ډالر۱۴۰۱۶۶او )( افغانۍ ۱۶۴۲۶۰۰کې ) ۱۳۹۴او په کال  افغانۍ

د مالیې، معاش، اضافه کاري، کرایو،  ( ډالر۴۷۸۶۶او ) ( افغانۍ۴۷۰۹۰۴۰کلونو کې )

( ۲،۵،۷،۸،۱۰،۱۵معامالتو کې د )په اړونده اجناسو د پېرلو قراردادونو، او برق صرفیې 

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

 تحصیل شوي نه دي.

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

 

 د کرایې او جریمې نه تحویلي  دویمه مشاهده:
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( ۹۹۴۸۱۲۹کې ) ۱۳۹۵په نه تطبیقولو سره په کال د قراردادونو/تړونونو د شرایطو 

کلونو کې  ۱۳۹۴-۱۳۹۲( افغانۍ، په ۱۱۵۲۵۷۷۰۰کې ) ۱۳۹۴افغانۍ، په کال 

له امله له  مستأجرینو، اشخاصو او شرکتونو څخه  د دولتي جایدادونو، افغانۍ ( ۵۳۲۳۴۱۳)

 تحصیل شوي نه دي. 

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

 

 ځنډ د جریمې نه تحویلي ددریمه مشاهده: 

( ۸۶۶۷۷۱۵کې ) ۱۳۹۵د قراردادونو/تړونونو د شرایطو په نه رعایتولو سره په کال 

 دولتيد  افغانۍ( ۱۱۶۶۹۵۹۸کلونو  کې  ) ۱۳۹۵-۱۳۹۲او په  ( ډالر۱۲۵۶۷۴افغانۍ او )

برقي  همدا راز د ساختماني او او یې په تحویلي کې د ځنډ جریمې له املهد کرا جایدادونو

 مستأجرینو څخه تحصیل شوي نه دي. له امله له شرکتونو او د قرارداد تجهیزاتو

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

 

 څلورمه مشاهده:  اضافي پرداخت

د برقي ( افغانۍ ۲۵۹۱۰۳۶کې ) ۱۳۹۴په کال ( افغانۍ او ۱۶۵۰۳۴۰کې ) ۱۳۹۵په کال 

قرار داد کې د اضافي پرداخت له امله له اړونده شرکتونو او  تجهیزاتو او نورو مواردو په

 اشخاصو څخه تحصیل شوي نه دي. 

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

 

 د عوایدو کم سنجشپنځمه مشاهده:  

( ۴۰۸۵۹۰کې ) ۱۳۹۵په کال د کم سنجش له امله  په تصدۍ د بلخ والیت د کود برق

 او تحصیل شوي نه دي.  د افغان آریانا بهار لوجستیکي او سپالی شرکت څخه تصفیهافغانۍ 

 جزئیات یې د راپور په څلورمه برخه کې د کتنې وړ دي. 
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  لیټري کمیشنشپږمه مشاهده:  

(افغانۍ د لغمان والیت د نفتي موادواو ۱۱۳۳۸۵له امله ) لیټري کمیشنکې د  ۱۳۹۵په کال 

 تنو څخه تحصیل شوي نه دي.  ۱۶مایع ګازو په تصدۍ کې له 

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

 

 د تقاعد د پیسو نه انتقالول اوومه مشاهده: 

انتقال له امله او  په امنیتي تصدي کې د پیسو د نه ( افغانۍ ۳۶۳۱۸۳۵کې ) ۱۳۹۵په کال 

( افغانۍ د مالیې سره د تقاعد پیسو د نه انتقال له ۱۳۲۸۹۰۸کلونو کې ) ۱۳۹۴-۱۳۹۲په 

نوموړې پیسې د دولت وارداتو ته د انتقال  امله د پولیسو په کوپراتیف کې مشاهده شوي دي،

 وړ دي . 

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

 

 ماضیه/تېرو باقیاتو نه تصفیه او تحصیلول   داتمه مشاهده: 

کې  ۱۳۹۴( ډالر، په کال ۱۹۵۱۹۹( افغانۍ او )۱۴۵۵۹۰۴۱۱۷کې )  ۱۳۹۵په کال 

( ۵۱۲۸۸۱۶۳) ،( افغانۍ ۳۶۹۹۵۶۷۵۳۷کلونو کې ) ه تېرو( افغانۍ ، پ۱۶۵۴۸۷۰۲۵۸)

( ۴۱۹( سعودي لایر ، )۳۹۶۹۷۶۹۰( درهم، او )۵۱۷۰۸۴( یورو، )۳۴۱۳۸۴) ډالر ،

( لیتره د ۹۰۰۰( ټنه مایع ګاز او ) ۱۵۹ډیزل تېل، ) لېتره (۳۴۴۸۱) ره پطرول تېل اولیت

 خاورو تېل له اداراتو، مؤسساتو، اشخاصو او شرکتونو څخه تصفیه او تحصیل شوي نه دي.

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

 

    د ګټې/مفاد د پیسو نه انتقالولنهمه مشاهده: 

( افغانۍ ۹۲۳۲۶۸کې ) کلونو ۱۳۹۵-۱۳۹۴د پلټنې د عالي ادارې موندنو ته په کتو سره په

د دولت د  ګټې/مفاد د نه انتقال له امله د آفغان ملي بیمې په شرکت کې د ونډه والو څخه د 
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وارداتو حساب ته انتقال شوي نه دي، چې نوموړې پیسې د دولت وارداتو ته د انتقال وړ 

 دي.

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

 

 لسمه مشاهده: نا محسوب شوې پیشکي 

( ۱۰۱۸۴۵۸۰کلونو کې ) ۱۳۹۵-۱۳۹۱او په ( افغانۍ ۸۳۷۷۳۶۰کې ) ۱۳۹۴په کال 

 . تصفیه و تحصیل شوي نه ديد پیشکي پیسو د پرداخت له امله افغانۍ

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

 

   د جنسي معتمدینو د مجرایي اسنادو نه ارائیه کول یوولسمه مشاهده: 

( کیلو بوره، ۲۷۹۳( کیلو غوړي، )۹۶۴۸کیلو وریځې، )( ۳۸۵۷۵کې ) ۱۳۹۵په کال 

( کیلو ۲۳۱۳( کیلو نخود، )۲۳۱۳( کیلو لوبیا، )۲۶۰۳( کیلو پوډري شیدې، )۲۷۹۳)

( لیتره ډیزل تېل له اړونده معتمدینو څخه مجرا ۳۶۰۰۰( کیلو مایع ګازاو )۸۱۳۷دالنخود، )

  شوي نه دي. 

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

 

 نا تصفیه شوي دیون/پورونه دولسمه مشاهده: 

افغانۍ،  (۶۵۸۲۰۵۹۷۷) کې ۱۳۹۴په کال  ، افغانۍ (۲۸۳۰۵۹۶۰۷کې )  ۱۳۹۵په کال 

او ( افغانۍ ۴۷۷۰۷۴۶۷۴( افغانۍ او په تېرو کلونو کې )۷۹۹۱۷۹۲۱کې ) ۱۳۹۲په کال 

( ډالرد مرکز او والیتونو په تصدیو کې د دیونو/پورونو له امله تصفیه شوي نه ۱۰۷۰۰۵)

 دي. 

 جزئیات یې د راپور په څلورمه برخه کې د کتنې وړ دي. 
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  د طلباتو نه تصفیه او تحصیلولدیارلسمه مشاهده:  

 ۱۳۹۵-۱۳۹۱په او  ( ډالر۸۴۲۶۰۶۸او ) ( افغانۍ۳۸۱۵۷۸۲۳۹) کې  ۱۳۹۴په کال 

اداراتو، له امله له د طلباتو ( ډالر ۱۷۴۵۹۹۶۲)  ( افغانۍ او۲۴۱۲۷۱۸۴۰) کې کلونو

 اشخاصو څخه تصفیه او تحصیل شوي نه دي.  شرکتونو او

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

 

 :  لویې څارنوالۍ ته احاله شوې قضیې هـ

د مالي چارو د پلټنې/ څېړنې په بهیر  کال او ځینې نورو کلونو ۱۳۹۵د پلټنې عالي ادارې د 

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

دوسیو  ۱۹څخه د حیف او میل موارد هم تثبیت کړي دي چې وارد شوی تاوان/ خساره په 

ای کوي.  احتو لیتره ډیزل تېل (۲۰۰۷(  افغانۍ او )۱۸۱۸۷۱۳۶۸کې چې ټولټال )

ذکرشوې 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. 

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

 

 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



 مالي کال د قوانینو او مقرراتو د رعایتولو د پلټنې راپور )مصارف/لګښتونه( ۱۳۹۵د پلټنې عالي اداره/ د 
 

21 
 

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.

 ګڼه
 

  مبلغ  څانګې 

 
 

 ډالر افغانۍ 

۱ 
 

 ۵۷۵۷۸۸۳ ۹۶۰۳۱۹۷۵ مرکزي بودجوي ادارې

 
۲ 

  ۲۸۰۶۵۱۰۷ محلي بودجوي ادارې

 
۳ 

 ۶۳۸۴ ۲۵۸۴۵۷۲۴۰۹ تصدۍ او مؤسسې

 
۴ 

  ۱۲۳۲۸۵۳۱۹ ښاروالۍ

 
۵ 

  ۵۹۰۹۸۹۶ ساختماني

  ۵۷۰۹۲۱۳ عواید ۶

 
 

 ۷۶۴۲۶۷    ۲۸۴۳۵۷۳۹۱۹ مجموعه   

 

 سپارښتنه

اړونده ادارې باید د پلټنې د موندنو د ترالسه کولو په برخه کې حسابات پیل او د هغو د 

 بیاځلي واقع کېدو د مخنیوي په موخه د کنترول سیستم پیاوړی کړي.   

کې د دولت مصارف د عادي بودجې له  ۱۳۹۵په مالي کال  -

( افغانۍ او د انکشافي بودجې ټول مصارف ۲۵۹۸۹۱۴۰۷۶۷۱)الرې

( افغانۍ په کال ۳۵۳۷۸۳۰۱۴۸۰۴( افغانۍ وو چې جمعاً )۹۳۸۹۱۶۰۷۱۳۳)

( افغانۍ په مقایسه ۳۱۸۷۹۸۰۱۴۴۰۳کې د ټولټال عادي او انکشافي بودجې ) ۱۳۹۴
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( افغانۍ  ۳۰۰۹۸۶۱۱۴۰۳۸کې د ټولټال عادي او انکشافي بودجې ) ۱۳۹۳، په کال 

کې د ټولټال عادي او انکشافي بودجې  ۱۳۹۲ه مقایسه او په کال پ

( افغانۍ په مقایسه د ذکر شویو کلونو په مقایسه زیاتوالی ښیي.  ۷۲۸۱۴۴۶۶۲۰۹۴)

 مخ.  ۷د قطعیې حساب د راپور اووم 

ي او انکشافي بودجې مجموعي د عادکې  ۱۳۹۵کال په پرتله په کال  ۱۳۹۴د  -

کال په پرتله په  ۱۳۹۴سلنه زیاتوالی ښي، چې د  ٪۱۱مصارفو ته په کتو سره 

کال په  ۱۳۹۴او   ٪۱۰،۱۷کې د عادي بودجې د مصارفو له جملې څخه  ۱۳۹۵

زیاتوالی موندلی ده.    ٪۱۳،۲۴کال کې د انکشافي بودجې مصارفو  ۱۳۹۵پرتله په 

 د قطعیې حساب د راپور اتم مخ. 

ولو لپاره  د دولت کې د عادي بودجې د مصارفو د تمویل ۱۳۹۵په کال  -

( ۱۵۳۴۹۶۰۰۴۵۸۶چې ) افغانۍ(۲۹۶۵۹۶۹۱۹۵۶۱ټولټال/مجموعي عواید )

( افغانۍ د بهرنیو ۱۴۳۱۰۰۹۱۴۹۷۵افغانۍ یې له کورنیو منابعو څخه او )

( افغانۍ ۱۵۳۴۹۶۰۰۴۵۸۶کې ) ۱۳۹۵مساعدتونو اړوند دي. کورني عواید په کال 

-۵۱( افغانۍ کیږي )۲۵۹۸۹۱۴۰۷۶۷۱وو چې د  عادي بودجې په په پرتله چې )

د   کال ۱۳۹۳او ٪ ( ۹،۴۹)و ته چېعواید وکورنیکال  ۱۳۹۴د نسبت ( ده، چې۷۵٪

(٪  وو اوعادي بودجه یې تشکیلوله زیات وو او نسبت ۸،۴۳کورنیوعواید و ته چې )

کال کورنیو عوایدو ته  ۱۳۹۱(٪ وو او د ۸،۵۵کال کورنیو عوایدو ته چې ) ۱۳۹۲د

(٪ وو کم وو. ال ۵،۶۶کال کورنیو عوایدو ته چې ) ۱۳۹۰( ٪ وو او د ۲،۶۰چې )

هم ډېر واټن شتون لري چې سل سلنه ټولو لګښتونو ته ورسیږو.  د قطعیې د راپور 

 دولسم مخ. 

( ملیارد افغانیو ملي بودجې )عادي او انکشافي( څخه ۴۴۴۶۰۶کې د ) ۱۳۹۵په کال  -

تور اړوند دي چې د ټولو (٪  د امنیتي سک۸۵،۳۹یا ) ( میلیارده افغانۍ۱۷۷۱۵۶)

( میلیارده افغانۍ یا ۹۰۴۳۲سکتورونو په سر کې قرار لري، تر دې وروسته )

او په دویم قدم کې  (٪ د زیربناوو او طبیعي منابعو د سکتور اړوند دي۳۴،۲۰)

(٪ د پوهنې سکتور اړوند دي چې پ ۱۷،۱۳( میلیارده افغانۍ یا )۵۸۵۵۳)، راځي

(٪ د کرنې او کلیو د ۵۷،۶( میلیارده افغانۍ یا )۲۹۲۲۸دریم قدم کې راځي او )

کال د انکشافي  ۱۳۹۵پراختیا د سکتور اړوند دي چې په څلورم قدم کې راځي. د 

( افغانۍ چې    ۹۳۸۹۱۶۰۷۱۳۳( میلیارده افغانیو څخه ) ۱۶۸۵۵بودجې د ټولټال ) 

ال کې د انکشافي بودجې ټولټ ۱۳۹۵(٪ کیږي، مصرف شوي دي، په کال ۴۸،۵۴) 

په حدودو کې زیاتوالی ښیي. په کال  ٪۱۳کال مصرف ته د  ۱۳۹۴مصرف نسبت د 
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په حدودو کې او  ٪۸۹بودجوي واحدونو د انکشافي بودجې  ۱۲کې الندینیو  ۱۳۹۵

ټولټال انکشافي مصارف خپل ځانته اختصاص کړي دي: د قطعیې حساب  ۲۸،۹۰٪

 مخ ته مراجعه وکړئ.  ۱۵د راپور 

 ۱۳۹۵( افغانیو په پرتله  په کال ۱۲۲۳۴۹۹۸۱۸۴۳کال د ) ۱۳۹۴سره لدې چې د  -

زیاتوالی ښیي،  ٪۴۵،۲۵( افغانۍ یا۳۱۱۴۶۰۲۲۷۴۳کې د کورنیو عوایدو تحصیل )

خو نوموړی زیاتوالی  د عوایدو د تحقق او تحصیل د عادي پروسې په اساس نه وو 

لکه څرنګه چې  بلکه د مالیاتو او فیسونو د سلنې د زیاتوالي له امله څرګند شوی دی.

مادې د  ۶۴مادي د لومړۍ فقرې تعدیل او د  ۶۶د مالیات پر عایداتو د قانون د 

ته لوړ شوی،  د   ٪۴څخه  ٪۲دریمې فقرې تعدیل له مخې مالیات پر عایداتو له 

فیس وضع کول، په ګمرکونو کې د  ٪۱۰تلفونو څخه په ګټې اخیستونکو باندې د 

محصول وضع کول د حق العبور د  ٪۲حق العبور  زو دتورید په مهال د تیلو او ګا

( ګڼه ۱۲۱۰نېټې په )  ۳۰/۱/۱۳۹۵محصول قانون د ځینو برخو په تعدیلولو سره د 

رسمي جریده کې نشر شوي دي. همدارنګه د افغانستان له فضا څخه د الوتکو د 

 مخ ته مراجعه وکړئ.   ۲۰عبور د فیس زیاتوالی ده. د قطعیې حساب د راپور 
 

 

 


