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

 

 

 د پلټنې د عالي ادارې د رئیس راپور

 

 

۱۳۹۴ 

 

 

 خالصه او مهم ټکي

 

 

 

  



 )دعوای(لټنې راپورتولو د پرعای د قوانینو او مقرراتو د                                   د پلټنې عالي اداره

 

 ټکو خالصه د مهمو 

 و خالصه ند پلټنې د عالي ادارې د موند

 

کال په بهیر کې د طرح شوي پالن په اساس په مرکز او والیتونو کې په  ۱۳۹۵د 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 

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

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

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

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

 کیږي: 

 

 الف:   د عوایدو وضعیت

( ۱۲۲،۳۴۹،۹۸۱،۸۳۳کې له داخلي منابعو څخه ټولې ترالسه شوې پیسې ) ۱۳۹۴په کال     .１

احتوای کوي. په  (GDP( په حدودو کې یې داخلي ناخالص تولیدات)٪۹،۸۷افغانۍ دي چې  )

( یې ګمرکي محصول ٪۲۴،۹( مالیاتي عواید، )۴۸،۹٪داخلي عوایدو کې د مختلفو منابعو سهم )

( متفرقه عواید او د غیر منقولې دارایي خرڅالو ٪۰،۶۲ر مالیاتي عواید، )( غی٪۲۲او فیسونه، )

کې بهرنۍ مرستې  ۱۳۹۴( په حدودو کې ټولنیزې سهمیې/ ونډې دي. په کال ٪۳،۶او )

( احتوای GDP( یې داخلي ناخالص تولیدات)٪۹،۹( افغانۍ وې، چې )۱۲۲،۸۱۸،۰۶۹،۸۷۷)

ټولې ترالسه شوې  داخلي او خارجي منابعو څخهد   د عادي بودجي د تمویلولو په موخهکوي. 

( یې ٪۱۹،۸(  افغانۍ ښودل شوي دي. چې )۲۴۵،۱۶۸،۰۵۱،۷۱۰کې  ) ۱۳۹۴پیسې په کال 

( فقره، لسم مخ ، ۲،۱،۲کال د قطعیې د راپور ) ۱۳۹۴( دي. )د GDPداخلي ناخالص تولیدات )

 دویمه برخه (

اختیا او د واټن زیاتوالی د دولت په مالي د داخلي عوایدو او عادی مصارفو ترمنځ د خال پر  .２

مدیریت او مالي ثبات باندې ډېرې منفي اغیزې لرالی شي. پداسې حال کې چې د نړیوالو 



 )دعوای(لټنې راپورتولو د پرعای د قوانینو او مقرراتو د                                   د پلټنې عالي اداره

مرستندویه ټولنو د همکاري څخه پرته په لنډه موده کې د داخلي عوایدو څخه د عادي مصارفو 

اوو کلونو په بهیر کې د داخلي  تمویلول د دولت له سترو اهدافو/موخو څخه دي. خو د وروستیو

کې له  ۱۳۹۴په ځانګړې توګه په کال عوایدو په نسبت د عادي مصارفو زیاتوالي ته په کتو سره 

کلونو پورې  ۱۳۹۲څخه تر  ۱۳۸۸( عادي مصارفو تمویل چې د ٪۴۹،۹داخلي منابعو څخه د )

عوایدو ته په کتو سره د ټیټ/لږ ده، پدې برخه کې د دولت هڅې له خنډ سره مخ کړي دي. داخلي 

عادي مصارفو زیاتوالی ، په نږدې راتلونکې کې د هېواد د ځان بساینې په برخه کې یوه لویه 

 مخ ، دویمه برخه( ۱۳( فقره، ۲،۱،۳ننګونه  ګڼل کیږي. )د قطعیې د راپور )

څخه پالن شویو عوایدو  افغانیو (۱۲۳،۰۱۰،۱۸۲،۱۶۵مالي کال کې د ټولټال ) ۱۳۹۴په   .３

( افغانۍ ترالسه شوي ۱۲۲،۳۴۹،۹۸۱،۸۴۳( افغانۍ تحقق شوي او )۱۲۴،۶۳۶،۶۹۶،۴۶۲)

( کسر ښیي. ٪۰،۵۴( افغانۍ یا )۶۶۰،۲۰۰،۳۳۱شوې پیسې د پالن په پرتله ) تحصیلدي، چې 

( افغانۍ ۳،۱۶۳،۰۱۸،۱۶۶خو د کال د ابتدایي بودجې په سند کې د منظور شوي پالن په اساس )

مخ، دویمه  ۲۱( فقره، ۲،۱،۲کال د قطعېې د راپور ) ۱۳۹۴)د ( احتوای کوي.  ٪۲،۵۲یا )

 . برخه(

د ضعیف  داخلي کنترول له امله، په اداراتو کې د پیش بیني شویو عوایدو بشپړ نه تحقق   .４

کې د عوایدو د تحصیل په برخه کې نزولي سیر ښیي، لکه  ۱۳۹۴محسوس شوی ده، په کال 

  ٪۶، د کندهار والیت مستوفیت ٪۷ورکونکو ریاست  کې د لویو مالیه ۱۳۹۴څرنګه چې په کال 

 د عوایدو کسر لرالی ده. )د نوموړي راپور دریمه برخه(. ٪۲۳او د خوست والیت مستوفیت 

 

 د مرکز زون او لویو مالیه ورکونکو د ریاست د مالیاتي عوایدو په برخه کې د پلټنې مشاهداتب :  

 لومړۍ مشاهد: د عوایدو کسر

کې د لویو مالیه ورکونکو په ریاست کې    ۱۳۹۴د پلټنې موندنو ته په کتو سره په کال 

(  افغانۍ د عوایدو کسر مشاهده شوی ده. جزئیات یې د راپور په دریمه برخه کې د ۱،۳۹۵،۰۶۳،۵۵۰)

 مشاهدې وړ دي. 

 دویمه مشاهده: د مالیې د نه وضع کېدو تفاوت

د  کې  ۱۳۹۴په کال  د پلټنې د موندنو په اساسو مرکز زون کې د لویو مالیه ورکونکو په ریاست ا

کې  ۱۳۹۳( افغانۍ، په کال ۷۶۸،۸۰۰معاش د مالیې او اضافي مالیې د نه وضع کېدو د تفاوت له امله )



 )دعوای(لټنې راپورتولو د پرعای د قوانینو او مقرراتو د                                   د پلټنې عالي اداره

( افغانۍ  د اړونده شرکتونو ۱۸،۰۴۶،۶۷۸کلونو ترمنځ ) ۱۳۹۳ -۱۳۷۹( افغانۍ او د ۲،۶۶۹،۶۴۸)

 څخه نه دي ترالسه شوي، جزئیات یې د راپور په دریمه برخه کې د کتنې وړ دي. 

 

 دریمه مشاهده  د مالیې او د ځنډ د جریمې نه ورکړه 

د مالیې او ځنډ د جریمې او مرکزي زون کې ریاست په د لویو مالیه ورکونکو د پلټنې د موندنو په اساس 

کې  ۱۳۹۳افغانۍ او په کال ( ۱،۶۰۸،۱۳۰،۹۴۵)کې  ۱۳۹۴د نه ورکړې له امله په کال 

( افغانۍ له اړونده شرکتونو څخه نه دي تحصیل شوي. جزئیات یې د راپور په څلورمه ۱،۰۲۰،۷۲۶)

 برخه کې د کتنې وړ دي. 

 جریمې نه ورکړهڅلورمه مشاهده:  د ځنډ د 

کې د لویو مالیه ورکونکو په ریاست کې د ځنډ د جریمې د  ۱۳۹۴د پلټنې موندنو ته په کتو سره په کال 

( افغانۍ تثبیت شوي دي. جزئیات یې د راپور ۳،۵۹۳،۸۰۴نه ورکړې له امله په اړونده شرکتونو باندې )

 په څلورمه برخه کې د کتنې وړ دي. 

 د ځنډ جریمه  وړاندې کولوي اظهارنامې د نه پنځمه مشاهده:  د مالیات

لویو مالیه ورکونکو په ریاست کې د مالیاتي کې د  ۱۳۹۳د پلټنې موندنو ته په کتو سره په کال 

( شرکتونو څخه نه دي ۲۱۵له )( افغانۍ ۵،۳۱۰،۵۰۰)اظهارنامې د وړاندې کولو د ځنډ جریمې له امله 

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

 

 شپږمه مشاهده: د تشخیصیه نمبر نه اخیستل 

کې د لویو مالیه ورکونکو په ریاست کې د تشخیصیه نمبر د  ۱۳۹۴د پلټنې نتایجو ته په کتو سره په کال 

پور په دریمه برخه کې نه اخیستلو له امله د اړونده شرکتونو څخه نه دي تحصیل شوي. جزئیات یې د را

 د کتنې وړ دي. 

 

 اوومه مشاهده:  نا تحصیل شوي باقیات 

کلونو کې د لویو مالیه ورکونکو په ریاست کې د نا تحصیل شویو باقیاتو له امله  ۱۳۹۳-۱۳۸۲د 

افغانۍ د اړونده شرکتونو څخه تحصیل او تصفیه شوي نه دي.  جزئیات یې د ( ۲۱،۰۲۴،۲۴۲،۴۲۰)

 راپور په دریمه برخه کې د کتنې وړ دي. 

 



 )دعوای(لټنې راپورتولو د پرعای د قوانینو او مقرراتو د                                   د پلټنې عالي اداره

 ج :  د مستوفیتونو په برخه کې د پلټنې مشاهدات 

 لومړۍ مشاهده:   د عوایدو کسر 

غزني او نیمروز د بلخ، کندهار، خوست، میدان وردګ، نظر پیش بیني شوي پالن ته کې  ۱۳۹۳په کال 

کې د پروان، دایکندي،  ۱۳۹۲( افغانۍ،  په کال  ۱،۴۹۵،۲۵۵،۰۴۴والیتونو په مستوفیتونو کې ټولټال )

کې د خوست  ۱۳۹۱افغانۍ او په کال  (۱۹۶،۹۶۵،۶۰۱خوست او نیمروز والیتونو په مستوفیتونو کې )

ی ده. جزئیات یې د راپور په ( افغانۍ د عوایدو کسر مشاهده شو۹۴،۶۷۱،۷۲۶والیت په مستوفیت کې )

 دریمه برخه کې د کتنې وړ دي. 

 

 دویمه مشاهده:  د مالیې د نه وضع کېدو تفاوت 

کې د میدان ورګ او بامیان والیتونو په مستوفیتونو کې د  ۱۳۹۴د پلټنې موندنو ته په کتو سره په کال 

کې د خوست او کندهار  ۱۳۹۳ ( افغانۍ ، په کال۲۱۵،۲۰۶مالیې د نه وضع کېدو د تفاوت له امله )

کې د خوست والیت په مستوفیت کې  ۱۳۹۲( افغانۍ، په کال ۴۲۹،۳۱۸والیتونو په مستوفیتونو کې )

کلونو کې د پروان او میدان وردګ والیتونو په مستوفیتونو کې  ۱۳۹۳-۱۳۹۱( افغانۍ او په ۲۷۶،۳۸۵)

یل شوي نه دي. جزئیات یې د راپور په ( افغانۍ د اړونده اصنافو او شرکتونو څخه تحص۲۳،۰۵۴،۸۰۹)

 دریمه برخه کې د کتنې وړ دي. 

 دریمه مشاهده:  د مالیې د محصول کم سنجش

کلونو کې د کندهار والیت په مستوفیت کې د مالیې  ۱۳۹۴-۱۳۹۳د پلټنې موندنو ته په کتو سره په 

کې د  ۱۳۹۲په کال  ( افغانۍ او۲۸۴،۸۱۲محصول د کم سنجش له امله له اړونده شرکتونو څخه )

د اړونده شرکتونو څخه تحصیل شوي نه دي. جزئیات یې د ( افغانۍ  ۵۱۸،۵۱۴خوست په مستوفیت کې )

 راپور په دریمه برخه کې د کتنې وړ دي. 

 

 څلورمه مشاهده: د اصنافو او متشبسینو د مالیې نه ورکړه

کې د ننګرهار والیت په مستوفیت کې د اصنافو او متشبسینو  ۱۳۹۴د پلټنې موندنو ته په کتو سره په کال 

( افغانۍ نه دي راټولې شوي. جزئیات یې د راپور په دریمه ۱۷۷،۴۱۰د مالیې د نه ورکړې له امله )

 برخه کې د کتنې وړ دي. 

 

 پنځمه مشاهده:  د مالیې او ځنډ د جریمې نه ورکړه



 )دعوای(لټنې راپورتولو د پرعای د قوانینو او مقرراتو د                                   د پلټنې عالي اداره

کې د هرات، ننګرهار او جوزجان والیتونو په مستوفیتونو  ۱۳۹۴د پلټنې موندنو ته په کتو سره په کال 

کې د  ۱۳۹۳( افغانۍ، په کال ۴،۸۳۸،۶۸۴کې د مالیې او ځنډ جریمې د نه ورکړې د تفاوت له امله )

لونو کې د خوست ک ۱۳۹۲-۱۳۹۱( افغانۍ، په ۱،۵۶۳،۳۴۵تخار او پکتیا والیتونو په مستوفیتونو کې  )

کلونو کې د هرات  ۱۳۹۲-۱۳۸۸( افغانۍ او په ۱،۸۱۹،۵۷۵او پکتیا والیتونو په مستوفیتونو کې )

( افغانۍ د شرکتونو او اصنافو څخه تحصیل شوي نه دي. جزئیات ۲،۱۲۶،۶۸۹والیت په مستوفیت کې  )

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

 

 کم سنجش او د ځند جریمه شپږمه مشاهده:  د مالیې 

کې د خوست والیت په مستوفیت کې د مالیې د کم سنجش له  ۱۳۹۲د پلټنې موندنو ته په کتو سره په کال 

( افغانۍ د محتاج مسلم ساختماني شرکت څخه تحصیل شوي نه دي. جزئیات یې د راپور ۵۵،۲۶۸امله )

 په دریمه برخه کې د کتنې وړ دي. 

 

 د کرایې نه ورکړه اوومه مشاهده:  

کې د هرات والیت په مستوفیت کې د کرایې د نه ورکړې له  ۱۳۹۴د پلټنې موندنو ته په کتو سره په کال 

( افغانۍ د عنایت هللا ولد عبدهللا څخه تحصیل شوي نه دي.  جزئیات یې د راپور په ۱۶،۷۵۲،۰۰۰امله )

 دریمه برخه کې د کتنې وړدي. 

 

 مې د کرایې نه ورکړهسره د جری  اتمه مشاهده:

کې د جوزجان والیت په مستوفیت کې د جریمې سره د  ۱۳۹۴په کال د پلټنې موندنو ته په کتو سره 

کلونو کې د هرات او میدان  ۱۳۹۴-۱۳۹۳( افغانۍ او په ۱،۸۶۲،۴۳۲کرایې د نه ورکړې له امله  )

خه تحصیل شوي نه دي. ( افغانۍ د مستأجرینو څ۹،۷۹۷،۱۷۲وردګ والیتونو د مستوفیتونو څخه )

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

 

 د جریمې سره د کرایې د ونډې د مالیې نه ورکړه نهمه مشاهده:  

کې د بلخ والیت په مستوفیت کې د جریمې سره د کرایې د ونډې د مالیې د نه ورکړې له  ۱۳۹۴په کال 

( افغانۍ له اړونده اشخاصو څخه تحصیل شوي نه دي. جزئیات یې د راپور ۱۰،۴۵۷،۵۲۴امله ټولټال )

 په دریمه برخه کې د کتنې وړ دي. 



 )دعوای(لټنې راپورتولو د پرعای د قوانینو او مقرراتو د                                   د پلټنې عالي اداره

 

 لسمه مشاهده:  د مالیاتي اظهارنامې په وړاندې کولو کې د ځنډ جریمې نه ورکړه 

د مالیاتي اظهارنامې په وړاندې کولو کې د ځنډ جریمې له امله په کال د پلټنې موندنو ته په کتو سره 

کې په بلخ او  ۱۳۹۳( افغانۍ، په کال ۳،۱۷۳،۱۶۳کې د جوزجان او نیمروز والیتونو کې ) ۱۳۹۴

کلونو کې د پروان، پکتیا او نیمروز  ۱۳۹۴-۱۳۹۱( افغانۍ، او په ۱۶،۸۲۰،۴۰۰پروان والیتونو کې )

( افغانۍ د سوداګریزو شرکتونو د مالکینو، خصوصي ښوونځیو، پمپ ۵۴،۸۷۱،۴۶۰په والیتونو کې )

استیشنونو او سوداګریزو ملکیتونو څخه تحصیل شوي نه دي. جزئیات یې د راپور په دریمه برخه کې د 

 کتنې وړ دي. 

 

  یوولسمه مشاهده:   د حق االجارې نه ورکړه

کې د هرات په والیت  ۱۳۹۴نه ورکړې له امله په کال د پلټنې موندنو ته په کتو سره د حق االجارې د 

( افغانۍ د خان جان او ۴۰۰،۰۰۰کې د تخار په والیت کې ) ۱۳۹۲(افغانۍ  او په کال ۸،۶۰۶،۲۵۰کې )

 محب هللا څخه تحصیل شوي نه دي. جزئیات یې د راپور په دریمه برخه کې د کتنې وړ دي. 

 

 وضع کېدلدولسمه مشاهده:  د ترانسپورتي کمیشن نه 

کې د دایکندي والیت په مستوفیت کې د ترانسپورتي کمیشن  ۱۳۹۳د پلټنې موندنو ته په کتو سره په کال 

( افغانۍ د بهار لمیتید د لوجستیکي شرکت څخه تحصیل شوي نه دي. ۵۵،۹۵۰د نه وضع کېدو له امله )

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

 

 ه: د قسط په ورکړه کې ځنډدیارلسمه مشاهد

کلونو کې د پروان والیت په مستوفیت کې د قسط په  ۱۳۹۳-۱۳۹۱د پلټنې موندنو ته په کتو سره په 

( افغانۍ د اړونده اشخاصو څخه تحصیل شوي نه دي.  جزئیات یې ۳۰۰،۶۶۴ورکړه کې د ځنډ له امله )

 د راپور په دریمه برخه کې کتنې وړ دي. 

 

 

 

 



 )دعوای(لټنې راپورتولو د پرعای د قوانینو او مقرراتو د                                   د پلټنې عالي اداره

 مشاهده: د تعرفو نه تحویليڅوارلسمه 

( ۲،۶۹۷،۴۲۰کې د هرات والیت په مستوفیت کې د تعرفو د نه تحویلي له امله ټولټال ) ۱۳۹۴په کال 

افغانۍ د اړونده اشخاصو څخه تحصیل شوي نه دي.  جزئیات یې د راپور په دریمه برخه کې د کتنې وړ 

 دي. 

 

 وړاندې کولو باقیات او جریمه پنځه لسمه مشاهده:   د مالیاتي اظهارنامې د نه 

کې د میدان وردګ والیت په مستوفیت کې د مالیاتي اظهارنامې د نه وړاندې کولو د باقیاتو  ۱۳۹۴په کال 

( افغانۍ له شرکتونو او انفرادي تجارانو  څخه تحصیل شوي نه ۲،۷۱۷،۰۵۲او جریمې له امله ټولټال )

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

 

 شپاړلسمه مشاهده:  عایداتي باقیات سره د جریمې 

( ۱۷۲،۲۹۳کې د هرات والیت په مستوفیت کې سره د جریمې عایداتي باقیاتو له امله ) ۱۳۹۴په کال 

افغانۍ د یاس رستورانت څخه تحصیل شوي نه دي.  جزئیات یې د راپور په دریمه برخه کې د کتنې وړ 

 دي. 

 مشاهده:  نا تحصیل شوي باقیاتاوولسمه 

کې د هرات ، لغمان او ننګرهار والیتونو په مستوفیتونو  ۱۳۹۴د نا تحصیل شویو باقیاتو له امله په کال 

کې د لغمان، ننګرهار او سمنګان والیتونو په مستوفیتونو  ۱۳۹۳( افغاني، په کال ۹۹،۳۹۰،۸۴۱کې )

کې   کلونو کې د غزني والیت په مستوفیت ۱۳۹۴-۱۳۹۳( افغانۍ او په ۸۱،۴۵۱،۶۲۹کې )

( افغاني  د شرکتونو، افراتو او اړونده مراجعو څخه تصفیه او تحصیل شوي نه دي. ۲،۹۰۱،۴۲۶)

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

 

 د : د ګمرکاتو په برخه کې د پلټنې مشاهدات

 لومړۍ مشاهده:   د عوایدو کسر 

کې د ننګرهار، بلخ او کابل د  ۱۳۹۴په کال  په اساس پیش بیني شوي پالن ته کتو سره موندنو د د پلټنې 

کې د خوست او فراه والیتونو د  ۱۳۹۳( افغانۍ او په کال ۲،۵۷۰،۱۳۴،۵۰۹ګمرک په ریاستونو کې )

( افغانۍ  د عوایدو کسر مشاهده شوی ده.  جزئیات یې د ۲،۳۳۶،۲۵۸،۵۸۱ګمرک په ریاستونو کې  )

 په څلورمه برخه کې د کتنې وړ دي.  راپور



 )دعوای(لټنې راپورتولو د پرعای د قوانینو او مقرراتو د                                   د پلټنې عالي اداره

 

 دویمه مشاهده:  د سرې میاشتې د مرستې ، مالیې او محصول د نه وضع کېدو تفاوت 

کې د سرې میاشتې د مرستې، مالیې او محصول د نه وضع  ۱۳۹۴د پلټنې موندنو ته په کتو سره په کال 

( ۶۵۰،۶۹۱،۵۶۹رک په ریاستونو کې )کېدو د تفاوت له امله د کابل، خوست او کندهار والیتونو د ګم

افغانۍ د آغاخان فاونډیشن د شرکتونو ، احمد نبي زاده، نور حکیم لمیټډ او نورو شرکتونو څخه تحصیل 

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

 

 دریمه مشاهده:  د سرې میاشتې د محصول، مالیې او مرستې کم سنجش

د پلټنې موندنو ته په کتو سره د سرې میاشتې د محصول، مالیې او مرستې د کم سنجش له امله په کال 

( افغانۍ او په کال ۱،۳۰۳،۲۹۰کې د نیمروز او ننګرهار والیتونو د ګمرک ریاستونو کې ) ۱۳۹۴

ر په ( افغانۍ  د اړونده شرکتونو څخه تحصیل شوي نه دي. جزئیات یې د راپو۱۵۷،۶۴۵)کې  ۱۳۹۳

 څلورمه برخه کې د کتنې وړ دي. 

 

 څلورمه مشاهده: د مالیې د محصول کم سنجش

کې د بلخ او هرات  ۱۳۹۴د مالیې د محصول د کم سنجش له امله په کال د پلټنې موندنو ته په کتو سره 

کې د فراه، خوست او هرات  ۱۳۹۳( افغانۍ، په کال ۱،۱۸۴،۸۷۶والیتو د ګمرک په ریاستونو کې )

کې د فراه والیت د ګمرک په  ۱۳۹۲( افغانۍ او په کال ۷۴۴،۲۵۹والیتونو د ګمرک په ریاستونو کې )

فغانۍ د اړونده شرکتونو او افراتو څخه  نه دي راټولې شوي. جزئیات یې د ( ا۲۵،۵۹۳ریاست کې )

 راپور په څلورمه برخه کې د کتنې وړ دي. 

 

 پنځمه مشاهده: د ځنډ د جریمې سره د کرایې نه تحویلي

کې د هرات  ۱۳۹۴د پلټنې د موندنو په اساس د ځنډ د جریمې سره د کرایې د نه تحویلي له امله په کال 

( افغانۍ د جویبار شرکت څخه تحصیل شوي نه دي. جزئیات ۶۲۰،۱۰۰د ګمرک په ریاست کې ) والیت

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

 

 

 شپږمه مشاهده:  د بارجامې د محصول نه ورکړه 



 )دعوای(لټنې راپورتولو د پرعای د قوانینو او مقرراتو د                                   د پلټنې عالي اداره

کې د بارجامې محصول د نه ورکړې له امله د ننګرهار  ۱۳۹۴په کال د پلټنې موندنو ته په کتو سره 

( افغانۍ د اړونده شرکتونو څخه تحصیل شوي نه دي. ۲۶۸،۲۷۳والیت د ګمرک په ریاست کې )

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

 

 اوومه مشاهده:  د ارضیه رسم د ځنډ تفاوت 

سم د ځنډ د تفاوت له امله  د کابل والیت د هوایي میدان د ګمرک په ریاست کې د ارضیه ر ۱۳۹۳په کال 

( افغانۍ د اړونده شرکتونو څخه تحصیل شوي نه دي. جزئیات یې د راپور په څلورمه ۹۱۴،۵۸۸کې )

 برخه کې د کتنې وړ دي. 

 

 اتمه مشاهده: د جریمې سره د ګمرکي ارزښت د تسعیر تفاوت 

 ۱۳۹۴د پلټنې موندنو ته په کتو سره د جریمې سره د ګمرکي ارزښت د تسعیر د تفاوت له امله په کال 

( افغانۍ د اړونده شرکتونو څخه تحصیل شوي نه ۴۰۶،۸۶۲کې د بلخ والیت د ګمرک په ریاست کې )

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

 

  ت نهمه مشاهده: د قیمت تفاو

کې د قیمت د تفاوت له امله د کابل والیت د هوایي میدان د ګمرک په ریاست کې  ۱۳۹۳په کال 

( افغانۍ د محمد جاوید فهیم د شرکت څخه تحصیل شوي نه دي. جزئیات یې د راپور په ۱۸۹،۹۳۷)

 څلورمه برخه کې د کتنې وړ دي. 

 

 لسمه مشاهده: د بیجک د نه وړاندې کولو جریمه 

کې د پکتیا او ننګرهار والیتونو د ګمرک په  ۱۳۹۴د بیجک د نه وړاندې کولو د جریمې له امله په کال 

کې د فراه او هرات والیتونو د ګمرک په ریاستونو  ۱۳۹۳( افغانۍ او په کال ۴۱۶،۱۳۳ریاستونو کې )

ور په څلورمه ( افغانۍ د اړونده شرکتونو څخه تحصیل شوي نه دي. جزئیات یې د راپ۲۷۴،۸۷۵کې )

 برخه کې د کتنې وړ دي. 

 

 یوولسمه مشاهده:  د ګمرکي پور نه تصفیه کول  



 )دعوای(لټنې راپورتولو د پرعای د قوانینو او مقرراتو د                                   د پلټنې عالي اداره

کې د فراه والیت د  ۱۳۹۳د پلټنې موندنو ته په کتو سره د ګمرکې پور د نه تصفیه کېدو له امله په کال 

شوي نه (  افغانۍ د احمد او ابو البرکات د شرکتونو څخه تحصیل ۷۸،۴۶۷،۴۰۰ګمرک په ریاست کې )

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

 

 دولسمه مشاهده:  د ګمرکي فورمې د قیمت کم سنجش

کې د پکتیا والیت  ۱۳۹۴د پلټنې د موندنو په اساس د ګمرکې فورمې د فیمت د کم سنجش له امله په کال 

( افغانۍ د اړونده شرکتونو څخه تحصیل شوي نه دي. جزئېات یې د ۲۷،۴۰۰د ګمرک په ریاست کې )

 راپور په څلورمه برخه کې د کتنې وړ دي. 

 

 دیارلسمه مشاهده:  نا تحصیل شوي باقیات

کلونو کې د نا تحصیل شویو باقیاتو له امله د خوست او کنړ والیتونو د ګمرک په  ۱۳۹۴-۱۳۹۱په 

( افغانۍ د اړونده شرکتونو او افرادو څخه تصفیه او تحصیل شوي نه دي. ۷،۵۵۶،۵۳۷ریاستونو کې )

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

 

 : د نورو ادارو په برخه کې د پلټنې مشاهدات هـ

 لومړۍ مشاهده:   د عوایدو کسر 

کې د افغانستان د پانګې  ۱۳۹۴د پلټنې د موندنو په اساس پیش بیني شوي پالن ته په کتو سره په کال 

اچونې څخه د مالتړ په اداره، د ځمکني ترانسپورت په عمومي ریاست، د ننګرهار او بلخ والیتونو د 

مکني ترانسپورت ریاست، د سمنګان والیت د ترانسپورت آمریت او د میدان وردک والیت د ځ

( ډالره د عوایدو کسر ، په کال ۲۴۶،۷۱۹( افغانۍ  او )۱۱۰،۱۵۴،۴۲۷ترانسپورت مدیریت کې )

د افغانستان د پانګې اچونې څخه د مالتړ اداره، د ځمکني ترانسپورت عمومي ریاست، د کندهار  ۱۳۹۳

وست والیتونو د ترانسپورت ریاستونو او د سمنګان والیت د ترانسپورت آمریت کې او خ

کې د کندهار والیت  ۱۳۹۲( ډالره د عوایدو کسر او په کال ۱،۵۸۷،۸۸۹( افغانۍ او )۲۲۷،۴۷۶،۰۲۸)

د ترانسپورت ریاست، دسمنګان والیت د ترانسپورت آمریت او د میدان وردګ والیت د ترانسپورت په 

مشاهده شوی ده. جزئیات یې د راپور په پنځمه ( افغانۍ  د عوایدو کسر ۲۱،۴۵۹،۲۰۳کې )مدیریت 

 برخه کې د کتنې وړ دي. 

 



 )دعوای(لټنې راپورتولو د پرعای د قوانینو او مقرراتو د                                   د پلټنې عالي اداره

 دویمه مشاهده:  د کرایې کم سنجش

کې د هرات والیت د ترانسپورت  ۱۳۹۴د پلټنې د موندنو په اساس د کرایې د کم سنجش له امله په کال 

( افغانۍ د اجاره لرونکي عنایت هللا څخه تحصیل شوي نه دي.  جزئېات یې د ۱۵۶،۱۱۳په ریاست کې )

 راپور په پنځمه برخه کې د کتنې وړ دي. 

 

 نه ورکړه  دریمه مشاهده:  د کرایې او ځنډ د جریمې

کې د حیرتان  ۱۳۹۴د پلټنې موندنو ته په کتو سره د کرایې او ځنډ د جریمې د نه ورکړې له امله په کال 

(  افغانۍ  د اړونده مستاجرینو څخه تحصیل شوي نه دي. ۱،۴۳۸،۱۲۵د ښارګوټې په ریاست کې )

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

 

 استحقاق خالف د کریدیت کارتونو ورکړه څلورمه مشاهد:  د

د ځمکني  ۱۳۹۴د پلټنې د موندنو په اساس د استحقاق خالف د کریدیت کارتونو د ورکړې له امله په کال 

( افغانۍ د ځمکني عمومي ترانسپورت ریاست څخه ۴۶۲،۰۰۰عمومي ترانسپورت په ریاست کې )

 خه کې د کتنې وړ دي. تحصیل شوي نه دي.  جزئېات یې د راپور په پنځمه بر

 

 پنځمه مشاهده:  د قیمت تفاوت

د  کې د افغانستان د پانګې اچونې څخه د مالتړ اداره کې  ۱۳۹۲د پلټنې موندنو ته په کتو سره په کال 

( ډالره د خاور کارا د ساختماني شرکت او د ۴۴۳،۹۵۳( افغانۍ او )۲،۷۸۹،۸۴۷قیمت د تفاوت له امله )

جزئیات یې د راپور په پنځمه برخه کې د کتنې وړ  څخه تحصیل شوي نه دي. سیور د ساختماني شرکت

 دي. 

 

 شپږمه مشاهده:  سفریه او جیب خرڅ

کې د افغانستان د پانګې اچونې څخه د مالتړ په اداره کې د  ۱۳۹۴د پلټنې د موندنو په اساس په کال 

( ډالره د اړونده اشخاصو څخه تحصیل ۱،۴۱۵( افغانۍ او )۱۶۰،۵۵۹سفریې او جیب خرڅ له امله )

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

 

 پاسپورت د قیمت کم سنجشاوومه مشاهده:  د 



 )دعوای(لټنې راپورتولو د پرعای د قوانینو او مقرراتو د                                   د پلټنې عالي اداره

کې د پاسپورت په ریاست کې د پاسپورت د قیمت د کم  ۱۳۹۴د پلټنې موندنو ته په کتو سره په کال 

( افغانۍ د ګروپونو د آمرینو څخه تحصیل شوي نه دي. جزئیات یې د راپور په ۵۸،۵۰۰سنجش له امله )

 پنځمه برخه کې د کتنې وړ دي. 

 

  اتمه مشاهده:   نا تحصیل شوي باقیات 

کې  ۱۳۹۴د ځمکني ترانسپورت عمومي ریاست کې د نا تحصیل شویو باقیاتو له امله په کال 

( افغانۍ او ۷،۴۹۰،۵۰۰کې ) ۱۳۹۳( پاکستانۍ کلدارې، په کال ۴۱۰،۰۰۰( افغانۍ او )۹،۰۸۹،۹۴۷)

د حیرتان ښارګوټې په ریاست کې په  او همدارنګه ( افغانۍ ۱،۵۵۴،۴۶۷کلونو کې ) ۱۳۹۳-۱۳۹۲په 

( افغانۍ د اړونده کارمندانو او شرکتونو څخه تصفیه او تحصیل ۷۰۵،۹۲۲کلونو کې ) ۱۳۹۳ -۱۳۹۱

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

 

 سپارښتنې 

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

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

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

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

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

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

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

 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 

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

 

 

 


