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

 ټکو خالصه د مهمو 

 د پلټنې د عالي ادارې د موندلو خالصه 

 

کال په بهیر کې د طرح شوي پالن په اساس په مرکز او والیتونو کې په  ۱۳۹۴د پلټنې عالي ادارې د 

مالیاتي ادارو، ګمرکي ریاستونو ، د ټرانسپورټ ریاستونو او ټولو عایداتي اداروکې مالیاتي چارې ، 

پارښتنې پکې څیړلي او پایلې یې چې د پلټنې موندنې او اصالحي سبیا ګمرکي محصول  او فیسونه 

د پلي کولو، دولتي حقونو د ترالسه کولو، د داخلي کنترول سیستم شاملې دي له تفصیل او جزیاتو سره 

پیاوړي کېدواو د اجرااتو د ښه والي په موخه مالیاتي ، ګمرکي او ترانسپورتي ادارو او نورو ټولو بیا 

چې مهم او عمده موارد یې پدې راپور کې منعکس   څیړل شویو ادارو ته په رسمي بڼه  سپارلي دي.  

شوي او د ترالسه شویو راپورونو د بیا څېړنې خالصه او مهمو پایلو ټکي یې په الندې بڼه وړاندې 

 کیږي: 

 د عوایدو وضعیت :الف

کې په سلو  ۱۳۹۳داخلي راټول شوي عواید په کال  عواید ۍمبلغ افغان(۱۰۰،۰۴۹،۸۹۷،۳۸۰) .１

( تشکیلوي. په کورنیو عوایدو GDPشاوخوا کې کورني نا خالص تولیدات )( په ۸،۲۷٪کې د )

( ګمرکي محصول او فیسونه، ٪۲۵،۹۵( مالیاتي عواید، )٪۵۲،۲۹کې د مختلفو منابعو ونډه )

( په ٪۴،۳۷( متفرقه عواید او غیر منقولې دارایي او د )٪۰،۳۸( غیر مالیاتي عواید، )۱۷،۰۲٪)

 فقره( د قطعیې د راپور دویمه برخه.۲،۱،۲) ې ونډې دي.زشاوخوا کې ټولنی

د کورنیو عوایدو او عادي لګښتونو  ترمنځ د خال زیاتوالی د دولت په مالي مدیریت او مالي     .２

ثبات باندې ډېرې منفي اغېزي پر ځای پریږدي. د کورنیو عوایدو په نسبت د عادي لګښتونو 

 ۱۳۹۳بهیر کې او په ځانګړې توګه په کال زیاتوالي ته په کتو سره د وروستیو شپږو کلونو په 

 ۱۳۹۲څخه تر  ۱۳۸۸( عادي لګښتونو تمویل د داخلي منابعو له الرې چې د ٪۴۳،۸۲کې د )

 ۲،۱،۳)کلونو  په نسبت کمتر دي، پدې برخه کې یې د دولت هڅې له ننګونو سره مخ کړي دي. 

 فقره( دقطعیې د راپور دویمه برخه. 

افغانیو پیش بیني شویو کورنیو عوایدو له جملې څخه ( ۱۳۳،۸۳۷،۰۰۸،۵۲۴د )     .３

( افغانۍ ترالسه شوي ۱۰۰،۰۴۹،۸۹۷،۳۸۰( افغانۍ تحقق شوي او )۱۰۱،۹۹۷،۷۹۲،۴۲۲)

( ٪۲۵،۲۵( افغانۍ یا )۳۳،۷۸۷،۱۱۱،۱۴۴دي، چې ترالسه شوې پیسې د پالن د مبلغ په پرتله )

 فقره( د قطعیې د راپور دویمه برخه.  ۲،۱،۵کسر ښیي. )
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په اداراتو کې د کمزوري/ضعیف داخلي کنترول له امله د پیش بیني شویو عوایدو نه تحقق    .４

څرنګه چې لکه کې د عوایدو ترالسه کول نزولي سیر ښیي. کال  ۱۳۹۳محسوس شوی ده او په 

او د  ٪۲۰، متوسطو مالیه ورکونکو ٪۲۱کې د لویو مالیه ورکونکو ریاست  ۱۳۹۳په کال 

، د ارزګان والیت ٪۲۸، د هرات والیت مستوفیت٪۲۸مرکزي زون مالیه ورکونکو 

د عوایدو کسر لرالی ده. )د نوموړې راپور  ٪۴۶او د فاریاب والیت مستوفیت ٪۱۶مستوفیت

 دریمه برخه( 

یو مالیه ورکونکو او متوسطو مالیه  ورکونکو ریاست او د مرکز زون د مالیاتي عوایدو په د لوب:   

  برخه کې د پلټنې مشاهدات

 مشاهده د عوایدو کسر :لومړۍ

( ۴۷۷۰۰۹۳۰۸۹کې د لویو مالیه ورکونکو په ریاست کې ) ۱۳۹۳د پلټنې موندنو ته په کتو سره په کال 

( افغانۍ او د مرکزي زون د مالیه ۲۳۵۸۷۰۲۶۳۱افغانۍ، د متوسطو مالیه ورکونکو په ریاست کې )

دریمه یې د )راپور په جزئیات ( افغانۍ کسر مشاهده شوی ده. ۸۵۵۳۵۱۵۹۳ورکونکو په ریاست کې )

 برخه( کې کتالی شئ. 

 دویمه مشاهده:  د مالیې د نه وضع کېدو توپیر

( افغانۍ د ۱۵۵۸۵۶۶۲د پلټنې موندنو ته په کتو سره د مرکزي زون د مالیه ورکونکو په ریاست کې )

کې مشاهده  ۱۳۹۳مالیې د نه وضع کېدو د توپیر له امله او باقیمانده یې د اړونده شرکتونو څخه په کال 

 د لېدنې وړ دي.   (د راپور په دریمه برخه کېدي. ) شوي

 

 ده:  د ځنډېدو د جریمې نه وضع کېدلدریمه مشاه

( ۸۱۱۵۱۱کې د متوسطو مالیه ورکونکو په ریاست کې ) ۱۳۹۳د پلټنې موندنو ته په کتو سره په کال 

یې د )راپور په جزئیات افغانۍ د ځنډېدود جریمې د نه وضع کېدو د تفاوت له امله مشاهده شوي دي. 

 دریمه برخه کې( د لېدنې وړ دي. 

 څلورمه مشاهده: د جریمې سره د مالیې نه وضع کېدل

( ۱۰۶۲۱۳۷۰کې د لویو مالیه ورکونکو په ریاست کې ) ۱۳۹۳د پلټنې موندنو ته په کتو سره په کال 

یې د )راپور په دریمه برخه جزئیات افغانۍ د جریمې د نه وضع کېدو د تفاوت له امله مشاهده شوي دي. 

 کې( د لېدنې وړ دي. 

 پنځمه مشاهده:  په کرایه باندې د موضعي مالیې نه وضع کېدل
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کې د مرکزي زون د مالیه ورکونکو په ریاست کې  ۱۳۹۳د پلټنې موندنو ته په کتو سره په کال 

یې جزئیات هده شوي دي. ( افغانۍ  په کرایه باندې د موضعي مالیې د نه وضع کېدو له امله مشا۷۲۰۰۰)

 د )راپور په دریمه برخه کې( د لېدنې وړ دي. 

 شپږمه مشاهده: په معاش او ځنډېدوجریمه باندې د موضعي مالیې نه وضع کېدل

په معاش او د ځند د ( افغانۍ ۶۵۷۶۰ټولټال )کې د متوسطو مالیه ورکونکو په ریاست کې  ۱۳۹۳په کال 

( افغانۍ د مرکزي ۵۶۴۵۵۸۸کې  ) ۱۳۹۲جریمې د موضعي مالیې د نه وضع کېدو له امله او په کال 

یې د )راپور په دریمه برخه ( کې د جزئیات زون د مالیه ورکونکو په ریاست کې  مشاهده شوي دي. 

 کتنې وړ دي. 

 اوومه مشاهده: په کرایه او جریمه باندې موضعي مالیه 

کې   ۱۳۹۳د پلټنې موندنو ته په کتو سره د مرکزي زون د مالیه ورکونکو په ریاست کې په کال 

یې )د جزئیات ( افغانۍ په کرایه او جریمه باندې د موضعي مالیې له امله مشاهده شوي دي. ۱۶۳۹۲۰)

 راپور په دریمه برخه ( کې د کتنې وړ دي. 

 

 اراییه کولو کې د ځنډ د جریمې نه تحویلياتمه مشاهده: د مالیاتي اظهارنامې په 

 

کې د مالیاتي اظهارنامې په اراییه کولو کې د ځنډ د جریمې د نه تحویلي له امله  ۱۳۹۳ په کال

( ۱۱۲۲۸۷۰۰کې د مرکز زون د مالیه ورکونکو په ریاست کې ) ۱۳۹۲افغانۍ او په کال  (۲۳۶۰۹۰)

 افغانۍ مشاهده شوي دي. جزئیات یې )د راپور په دریمه برخه کې( د کتنې وړ دي. 

 

 نهمه مشاهده:  د مالیې لږ سنجش/تخمینول

( ۹۹۹۲۰۰۰کې د متوسطو مالیه ورکونکو په ریاست کې ) ۱۳۹۳د پلټنې موندنو ته په کتو سره په کال 

 افغانۍ مشاهده شوي دي. جزئیات یې )د راپور په دریمه برخه کې(  د کتنې وړ دي. 

 

 لسمه مشاهده: هغه باقیات چې نه دي ترالسه شوي

 

( افغانۍ د غیر ۲۲۱۷۵۶۷۳۱۸۰کې ټولټال )کې د لویو مالیه ورکونکو  په ریاست  ۱۳۹۳په کال 

کې د مرکز زون د مالیه ورکونکو په ریاست کې  ۱۳۹۳ترالسه شویو باقیاتو له امله او په 
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( افغانۍ مشاهده شوي دي. جزئیات یې )د ۲۹۴۴۰۷۲۴کې )  ۱۳۹۲(  افغانۍ او په کال ۱۷۳۳۱۹۰۸۶)

 راپور په دریمه برخه کې( د کتنې وړ دي. 

 

 مستوفیتونو په برخه کې د پلټنې مشاهداتج:   د 

 لومړۍ مشاهده: د عوایدو کسر

( افغانۍ، د هرات والیت په ۲۴۴۲۱۰۶۴۸د فاریاب والیت په مستوفیت کې ټولټال )کې  ۱۳۹۳په کال 

کې د جوزجان والیت په مستوفیت کې  ۱۳۹۲افغانۍ او په کال  ( ۸۵۰۳۸۷۱۱۰مستوفیت کې ) 

( افغانۍ د عوایدو کسر مشاهده ۳۹۴۰۳۹۲۳۳( افغانۍ او د بلخ والیت په مستوفیت کې )۴۴۹۰۲۷۹۵)

 شوی ده.  جزئیات یې د )راپور په دریمه برخه ( کې د کتنې وړ دي. 

 

 دویمه مشاهده: د مالیې نه تحویلي

( افغانۍ د ۳۳۷۵۱۲۱کې د هرات والیت په مستوفیت کې ) ۱۳۹۳کتو سره په کال  د پلټنې موندنو ته په

مالیې د نه تحویلي د توپیر له امله مشاهده شوي دي. جزئیات یې د ) راپور په دریمه برخه ( کې د کتنې 

 وړ دي. 

 

 دریمه مشاهده: په جریمه باندې د موضعي مالیې نه وضع کېدل

( افغانۍ ۱۳۱۲۲۷۵کې د کندهار والیت په مستوفیت کې )  ۱۳۹۲د پلټنې موندنو ته په کتو سره په کال 

په جریمه باندې د موضعي مالیې د نه وضع کېدو له امله مشاهده شوي دي. جزئیات یې د )راپور په 

 دریمه برخه ( کې د کتنې وړ دي. 

 

 ليڅلورمه مشاهده: د مالیې او ځنډ د جریمې نه تحوی

( افغانۍ د ۳۲۲۸۸۴۴۵کې د بلخ والیت په مستوفیت کې ) ۱۳۹۲د پلټنې موندنو ته په کتو سره په کال 

 ځنډ د جریمې او مالیې د نه تحویلي له امله مشاهده شوي دي. جزئیات یې د )راپور په دریمه برخه کې (

 د کتنې وړ دي. 

 

 پنځمه مشاهده: د جریمې سره د کرایې نه ورکړه
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( افغانۍ د ۸۵۲۴۲۰۴کې د هرات والیت په مستوفیت کې ) ۱۳۹۳د پلټنې موندنو ته په کتو سره په کال 

جریمې سره د کرایې د نه ورکړې له امله مشاهده شوي دي. جزئیات یې د )راپور په دریمه برخه( کې د 

 کتنې وړ دي. 

 شپږمه مشاهده: د کرایې د سهم/ونډې د اظهارنامې د ځنډ جریمه

م/ونډې د اظهارنامې د ځنډ جریمې له امله مشاهده د کرایې د سهکې د بلخ په والیت کې  ۱۳۹۳ل په کا

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

 

 اوومه مشاهده: د مالیاتي اظهارنامې په ارائیه کولو کې د ځنډ جریمې نه تحویلي

( افغانۍ د بدخشان، فاریاب، ۱۳۵۱۸۱۰کې ټولټال ) ۱۳۹۳د پلټنې موندنو ته په کتو سره په کال 

( افغانۍ د فاریاب، ننګرهار او بلخ ۱۱۰۷۷۸۶۰کې ) ۱۳۹۲ننګرهار او هرات په والیتونو کې ، په کال 

کې، په کال  ( افغانۍ د فاریاب او ننګرهار په والیتونو۱۵۰۵۹۵۰کې ) ۱۳۹۱په والیتونو کې، په کال 

د  ۱۳۹۲څخه تر  ۱۳۹۱( افغانۍ د بلخ په والیت کې او په کال ۷۲۲۶۵۰۰) ۱۳۹۳څخه تر  ۱۳۹۱

د مالیاتي اظهارنامې په ارائیه کولو کې د ځنډ د  ( افغانۍ۱۸۲۲۵۰سرپل او هرات په والیتونو کې  )

 ه کې ( د کتنې وړ دي. جریمې د نه تحویلي له امله مشاهده شوي دي. جزئیات یې د )راپور په دریمه برخ

 

 اتمه مشاهده: د اصنافو او ملکیتونو د کمې مالیې تحویلول 

 ۱۳۹۲(، په کال ۳۵۰۳۵۴۰د پلټنې موندنو ته په کتو سره د فاریاب او ننګرهار په والیتونو کې ټولټال )

        کې د فاریاب په والیت کې     ۱۳۹۱( افغانۍ او په کال ۳۱۷۷۴۰۵کې د فاریاب په والیت کې ) 

( افغانۍ د اصنافو او ملکیتونو د کمې مالیې تحویلولو له امله مشاهده شوي دي. جزئیات یې ۲۸۰۰۴۰۰) 

 د )راپور په دریمه برخه ( کې د کتنې وړ دي. 

 

  نهمه مشاهده: د عوایدو پټول/کتمان

( افغانۍ د ۴۸۱۶۱۷کې د هرات والیت په مستوفیت کې )  ۱۳۹۳د پلټنې موندنو ته په کتو سره په کال 

عوایدو د پټولو/کتمان له امله مشاهده شوي دي. جزئیات یې د )راپور په دریمه برخه( کې د کتنې وړ 

 دي. 

 

 لسمه مشاهد:  په کرایه باندې د مالیې عواید
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( افغانۍ ۷۳۷۷۶۰د بادغیس په والیت کې ) ۱۳۹۳څخه تر  ۱۳۹۲ه په کال د پلټنې موندنو ته په کتو سر

په کرایه باندې د مالیې د عوایدو له امله مشاهده شوي دي. جزئیات یې د )راپور په دریمه برخه( کې د 

 کتنې وړ دي. 

 

 یوولسمه مشاهده:  هغه باقیات چې نه دي ترالسه شوي

( غیر ترالسه شوي باقیات ۵۴۱۷۱۸۸۶کې د بادغیس او بدخشان په والیتونو کې ټولټال )  ۱۳۹۳په کال 

 مشاهده شوي دي. جزئیات یې د )راپور په دریمه برخه( کې د کتنې وړ دي. 

 

 د:   د ګمرکاتو په برخه کې د پلټنې مشاهدې

 لومړۍ مشاهده: د عوایدو کسر 

کې د اندخوی، بلخ، کندز، هرات ، خوست او کابل د ګمرک  ۱۳۹۳په کال د پلټنې موندنو ته په کتو سره 

کې د بلخ او کندز  ۱۳۹۲( افغانۍ او په کال ۷۸۴۴۳۱۱۳۵۳په ریاستونو او د کابل په هوایي میدان کې  )

( افغانۍ د عوایدو کسر مشاهده شوی ده. ۲۴۹۴۹۰۱۶۷۹د ګمرک ریاست او کابل هوایي میدان کې  )

 پور په څلورمه برخه ( کې د مشاهدې وړ دي. جزئیات یې د )را

 دویمه مشاهده:  د مالیې نه ورکړه

( افغانۍ د ۸۴۶۶۹۶کې د اندخوی د ګمرک په ریاست کې ) ۱۳۹۳د پلټنې موندنو ته په کتو سره په کال 

مالیې د نه ورکړې له امله مشاهده شوي دي. جزئیات یې )د راپور په څلورمه برخه ( کې د مالحظې وړ 

 دي.  

 دریمه مشاهده: د مالیې د محصول کم سنجي

کې د کابل، هرات، ننګرهار د ګمرکاتو په ریاستونو او د  ۱۳۹۳کال  پهد پلټنې موندنو ته په کتو سره 

کې د اندخوی، ننګرهار د ګمرک په  ۱۳۹۲( افغانۍ او په کال ۶۰۷۶۴۶۶کابل هوایي میدان کې )

( د مالیې د محصول د کم سنجش له امله مشاهده شوي ۴۳۴۴۸۴ریاستونو او د کابل په هوایي میدان کې )

 پور په څلورمه برخه کې ( د مالحظې وړ دي. دي.  جزئیات یې د )را

 

 څلورمه مشاهده:   په ځنډ د کرایې د ورکړې جریمه 



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

کې په ځنډ د کرایې د  ۱۳۹۳د پلټنې موندنو ته په کتو سره د اندخوی د ګمرک په ریاست کې  په کال 

( افغانۍ مشاهده شوي دي. جزئیات یې )د راپور په دریمه برخه کې ( ۲۹۶۰۰ورکړې د جریمې له امله )

 د مالحظې وړ دي. 

 

 پنځمه مشاهده:   د بارجامې د محصول نه ورکړه

کې د هرات والیت د ګمرک په ریاست کې د بارجامې د  ۱۳۹۳ته په کتو سره په کال د پلټنې موندنو 

کې د ننګرهار په والیت کې )  ۱۳۹۲( افغانۍ او په کال ۱۵۲۲۲۴)محصول د نه ورکړې له امله 

 ( افغانۍ مشاهده شوي دي. جزئیات یې د )راپور په څلورمه برخه ( کې د مالحظې وړ دي. ۳۴۷۹۲

 

 د الکترونیکي فیس نه ورکړه شپږمه مشاهده: 

کې د ننګرهار والیت د ګمرک په ریاست کې د الکترونیکي فیس د نه ورکړې له امله  ۱۳۹۳په کال 

( افغانۍ مشاهده شوي دي.  جزئیات یې د )راپور په څلورمه برخه (  کې د ۲۶۱۵۹۷۵۰ټولټال )

 مالحظې وړ دي. 

 

 اوومه مشاهده:  د پیسو نه انتقال 

کې د اندخوی د ګمرک په ریاست کې د پیسو د نه انتقال له  ۱۳۹۲دنو ته په کتو سره په کال د پلټنې مون

(  افغانۍ مشاهده شوي دي.  جزئیات یې د )راپور په څلورمه برخه (  کې د ۳۵۷۷۹۶۳۸امله ) 

 مالحظې وړ دي. 

 

 اتمه مشاهده:  د تضمین د پیسو نه انتقال 

په ریاست کې د تضمین د پیسو د نه انتقال له امله ټولټال  کې د بلخ والیت د ګمرک  ۱۳۹۳په کال 

 ( افغانۍ مشاهده شوي دي. جزئیات یې د )راپور په څلورمه برخه کې (  د مالحظې وړ دي. ۵۴۵۲۲۲)

 

 نه ترالسه کول TIنهمه مشاهده:  د 

د نه  TIکې د ننګرهار والیت د ګمرک په ریاست کې د  ۱۳۹۳د پلټنې موندنو ته په کتو سره په کال 

( افغانۍ مشاهده شوي دي. جزئیات یې د )راپور په څلورمه برخه کې ۶۷۲۴۱۰۰ترالسه کولو له امله   )

 ( د مشاهدې وړ دي. 



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

 مشاهده:  د بیجک د نه ورکړې جریمه   لسمه

کندهار، هرات او ننګرهار والیتونو د ګمرکونو په ریاستونو کې د بیجک د نه کې د  ۱۳۹۳په کال 

کې د اندخوی د ګمرک په ریاست کې  ۱۳۹۲( افغانۍ او په کال ۷۹۶۴۶۲ورکړې د جریمې له امله )

 ( افغانۍ مشاهده شوي دي.  جزئیات یې د )راپور په څلورمه برخه ( کې د مالحظې وړ دي. ۳۹۰۵۰)

  

 یوولسمه مشاهده:  د کمرکې محصول د کم سنجش جریمه 

کې د کندهار والیت د ګمرک په ریاست کې د ګمرکې محصول د کم سنجش د جریمې له  ۱۳۹۳په کال 

 ( افغانۍ مشاهده شوي دي. جزئیات یې د )راپور په څلورمه برخه( کې د مالحظې وړ دي. ۳۲۵۰۰) امله

 

 تدولسمه مشاهده: د ګمرکي تعرفې تفاو

کې د بلخ والیت د ګمرک په ریاست کې د ګمرکي تعرفې د  ۱۳۹۳د پلټنې موندنو ته په کتو سره په کال 

( افغانۍ مشاهده شوي دي. جزئیات یې د )راپور په څلورمه برخه( کې د مشاهدې ۴۱۳۱۳تفاوت له امله )

 وړ دي. 

 

 دیارلسمه مشاهده:  ګمرکي پور او د ځنډ جریمه 

کې د کابل والیت د هوایي میدان په ګمرک کې د ګمرکي  ۱۳۹۳ه کتو سره په کال د پلټنې موندنو ته پ

( افغانۍ مشاهده شوي دي. جزئیات یې د )راپور په څلورمه ۵۹۵۸۲۶پور او ځنډ د جریمې له امله )

 برخه ( کې د مالحظې وړ دي. 

 

 څوارلسمه مشاهده: د بیجک په نرخ کې د محصول کم سنجش

کې د نیمروز والیت د ګمرک په ریاست کې  د بیجک په  ۱۳۹۳د پلټنې موندنو ته په کتو سره په کال 

( افغانۍ مشاهده شوي دي. جزئیات یې د )راپورپه ۷۶۴۰۱۰نرخ کې د محصول د کم سنجش له امله )

 څلورمه برخه ( کې د مالحظې وړ دي. 

 

 نجش پنځلسمه مشاهده: په افغانیو د ډالرو د بدلون کم س



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

کې د اندخوی د ګمرک په ریاست کې په افغانیو د ډالرو د  ۱۳۹۳د پلټنې موندنو ته په کتو سره په کال 

( افغانۍ مشاهده شوي دي. جزئیات یې د )راپور په څلورمه برخه ( ۶۲۹۶۱بدلون د کم سنجش له امله ) 

 کې د مالحظې وړ دي. 

 

 مایوی سند نه شتونشپاړلسمه مشاهده: د بسپنې د پیسو د راټولولو د ح

د بسپنې د کې د ننګرهار والیت د ګمرک په ریاست کې  ۱۳۹۳د پلټنې موندنو ته په کتو سره په کال 

( افغانۍ مشاهده شوي دي. جزئیات یې د ۵۳۲۹۱۵۳۰له امله ) نه شتوند پیسو د راټولولو د حمایوی سند 

 )راپور په څلورمه برخه( کې د مشاهدې وړ دي. 

 

 اوولسمه مشاهده: د مالیاتي مکلفیتونو او حق العضویت نه ورکړه 

کې د بلخ ګمرک په ریاست کې د مالیاتي مکلفیتونو او حق  ۱۳۹۳د پلټنې موندنو ته په کتو سره په کال 

( افغانۍ مشاهده شوي دي. جزئیات یې د )راپور په څلورمه ۴۲۰۰۰۰العضویت د نه ورکړې له امله )

 ې وړ دي. برخه کې( د مشاهد

 

 اتلسمه مشاهده:  نا ترالسه شوي باقیات

کې د خوست ګمرک د مالیې په ریاست کې  د نا ترالسه شویو باقیاتو له امله ټولټال  ۱۳۹۳ په کال

( افغانۍ مشاهده شوي دي. جزئیات یې د )راپور په څلورمه برخه ( کې د مشاهدې وړ ۲۹۹۹۹۷۰۹)

 دي. 

 

 نا ترالسه شوي باقیاتنولسمه مشاهده: د ګمرکي محصول 

کال کې د بلخ والیت د ګمرک په ریاست کې د ګمرکې محصول د نا ترالسه شویو باقیاتو له  ۱۳۹۲په 

( افغانۍ مشاهده شوي دي. جزئیات یې د )راپور په څلورمه برخه( کې د ۲۰۲۳۰۲۴امله ټولټال )

 مشاهدې وړ دي. 

 

 په برخه کې د پلټنې مشاهداتهـ:  د نورو ادارو 

 مړۍ مشاهده: د عوایدو کسرلو



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

کې د هرات والیت د ترانسپورت د تنظیم په ریاست کې  ۱۳۹۳د پلټنې موندنو ته په کتو سره په کال 

کې د خصوصي سکتور د ترانسپورت د تنظیم په ریاست کې  ۱۳۹۲( افغانۍ او په کال ۸۴۴۱۶۴۴۶)

 . ( افغانۍ مشاهده شوي دي. جزئیات یې د )راپور په پنځمه برخه( کې د مشاهدې وړ دي۲۶۴۴۵۰۵۴۵)

 

 دویمه مشاهده:  د مالیې کم سنجش

کې د مخابراتي خدماتو د تنظیم په اداره کې د مالیې د کم  ۱۳۹۳د پلټنې موندنو ته په کتو سره په کال 

( افغانۍ مشاهده شوي دي. جزئیات یې د )راپور په پنځمه برخه کې( د مشاهدې ۷۳۱۳۶سنجش له امله )

 وړ دي. 

 

 و نه ورکړه دریمه مشاهده: د مالیاتي جریم

کې د مخابراتي خدماتو د تنظیم په اداره کې د مالیاتي جریمو  ۱۳۹۲د پلټنې موندنو ته په کتو سره په کال 

( افغانۍ مشاهده شوي دي.  جزئیات یې د )راپور په پنځمه برخه( ۱۲۰۰۰۰۰۰۰) د نه ورکړې له امله 

 کې د مشاهدې وړ دي. 

 

 کم سنجشڅلورمه مشاهده:  د ترانسپورتي کمیشن 

موندنو ته په کتو سره د خصوصي سکتور د ترانسپورت په ریاست کې د ترانسپورتي کمیشن د د پلټنې 

( افغانۍ مشاهده ۲۳۹۴۸کې ) ۱۳۹۱( افغانۍ او په کال ۶۷۷۵۶کې ) ۱۳۹۲کم سنجش له امله په کال 

 شوي دي. جزئیات یې د )راپور په پنځمه برخه کې( د مشاهدې وړ دي. 

 

 مشاهده:  نا ترالسه شوي باقیاتپنځمه 

( ۱۸۷۹۷۹۲د خصوصي سکتور د ترانسپورت په ریاست کې د ناترالسه شویو باقیاتو له امله ټولټال )

( پاکستانۍ کلدارې مشاهده شوي دي. جزئیات یې د )راپور په پنځمه برخه کې(  د ۵۶۰۰۰۰افغانۍ او )

 مشاهدې وړ دي. 

 

 قضیې احاله شوېی :  لویې څارنوالۍ ته 

 کال د مالي چارو د پلټنې په مهال د لویو مالیه ورکونکو په ریاست کې د ۱۳۹۳عالي ادارې د  د پلټنې

موارد تثبیت کړي دي. چې وارد شوي  اختالس او غالي څخه د ناوړه ګټې اخیستنې او عامه دارای



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

.  نوموړې ( افغانۍ کیږي، احتوای کوي۲۹۷۰۶۷۶۸ې چې ټولټال )دوسی ۳تاوان یي دري/خسارات/

قضیې په خپل وخت د طی مراحل کېدو په موخه د ارزونې او تحلیل وروسته د الزیاتو څېړنو/تحقیق په 

موخه لویې څارنوالۍ ته سپارل شوي دي. جزئیات یې د )نوموړي راپور په  شپږمه برخه کې ( د 

 مشاهدې وړ دي. 

 

  سپارښتنې

 

د عوایدو د پلټنې د په پلټل شویو مالیاتي، ګمرکي، ترانسپورتي ادارو او نورو عایداتي ادارو کې 

دا ایجابوي ترڅو نوموړي ذکر شوې  په موخه برخو د موندنو د تطبیق او تحقق  (ه او ی)الف،ب، ج، د،

ایدو د راټولولو، ادارې د هغو د تحقق په موخه الزم تدابیر اتخاذ او عملي کړي او له دې الرې د عو

 داخلي عوایدو د پیاوړتیا او د دولت د ځان بساینې اهدافو ته د رسیدو په اړه اغیزناک رول ولوبوي. 

سپارښتنه کیږي چې مالیه ورکونکي ریاستونه، ګمرکي ریاستونه، ترانسپورتي ادارې او نورې عایداتي 

طبیقات چې پر عایداتو د مالیاتو د قانون ادارې دا ډاډ ترالسه کړي چې ټول کنترولي شاخصونه او اړین ت

، ګمرکاتو د قانون، د ځمکني ترانسپورت د تنظیم قانون او نورو اړوندو قوانینو د احکامو د اغیزمن 

 رعایتولو لپاره موجود دي په سمه او بشپړه توګه کارول شوي دي. 

نوموړې ادارې د پلټنې په مشاهداتو او موندنو کې د شاملو سپارښتنو د تطبیق په موخه الزم تدابیر نیولي 

 دي. پدې برخه کې دې د خپلو اجرااتو په اړه د پلټنې عالي ادارې ته ډاډ ورکړي. 

 

 


