
                              

 

 

 

 

 

 

 

 

انگزارش تفتیش برای شهروند  

 ر والیت ننگرها دمات گمرکی و جمع آوری عواید گمرکخعرضه در مورد د تفتیش عملکرنتایج 

 1399سال 

 

 !میدانیدشما 

س عمومی )مفتش ُکل( رهبری می این اداره توسط رئی اداره عالی تفتیش وجود دارد کهاداره تحت نام  افغانستاندر 

  .ادارات دولتی را دارا میباشد تمام طبق قانون این اداره صالحیت تفتیش وبرشود 

 فغانستانادولت جمهوری اسالمی 

 اداره عالی تفتیش



 ؟و گزارش تفتیش عملکرد کدام موضوعات را بیان میکند تفتیش عملکرد چیست

 

  :قرار میدهدبصورت گسترده تحت پوشش را تفتیش عملکرد نوعی از تفتیش است که موارد ذیل  

اصول  درنظرداشتبا عامه  وخدمات، سازمانها، سیستم ها، فعالیت ها، برنامه ها، پروژه ها، اداراتآیا نهاد های دولتی،  

 ؟دیت عمل و فعالیت میکنندیاقتصادیت، مثمریت، و مف

رافات میگردد حطبق معیارات مناسب می باشد. در صورت عدم مطابقت، چه عوامل باعث ان ادارات تآو اجرا فعالیت هاآیا   

 ؟زمینه وجود دارد مشکالت درکدام و 

 ؟وجود دارد سکتور عامه فعالیت ها، برنامه ها و اجراآت در بهبود اقتصادیت، مثمریت، و مفیدیتبرای آیا زمینه    

دیت را بهبود یکه أصول اقتصادیت، موثریت و مف وجود دارد موثر داخلی های کنترلو  ها سیستمتحت تفتیش  اداره در آیا   

 ؟بخشد

  

 

 

 

 

 

 

 

 

:مثمریت

رسیدن به اهداف و به 
دست آوردن نتایج مطلوب 

و متوقعه 

: موثریت

به حد اکثر رساندن 
محصول از منابع موجود

:اقتصادیت

بدست آوردن منابع مطلوب به 
بهترین قیمت



 ؟کدام نهاد ها را تفتیش مینماید اداره عالی تفتیش

 

 را تفتیش مینماید. دولت سکتور عامه بودجوی و غیر بودجویواحد های  تماماداره عالی تفتیش، 

 رنوالی.څالوی اداره  بخش اداری قوه قضایه و نهادهای مربوط به ریاست جمهوری، سکرتریت شورای ملی،  

 نماینده گی هایمستقل، کمیسیون ها، ادارات مرکزی و والیتی، بشمول نهاد های عایداتی و  اداراتها، ریاست ها،  خانه وزارت 

 خارج از کشور.  دولتی

 و حالل احمر )سره میاشت(. دولتی و تصدی های شرکت ها ،شاروالیها 

 د. ناستفاده میکن از آن و در اختیار داشتهرا  و دارایی عامهبودجه عامه  که نهاد های 

 

  

-مینماید تفتیش و ارزیابیموارد ذیل را  یندر تفتیش عملکرد، مفتش   

 

در کاهش و تاچه اندازه ویا مرجع مربوطه چگونه  تفتیشتحت  اداره  

 .بودهموفق  متاثر گردد کیفیت محصول اینکه هزینه های منابع بدون

در وقت  مورد ضرورتکه آیا منابع ارزیابی میکند  عملکرد تفتیش همچنان،

کمیت و کیفیت آیا منابع از لحاظ ، قابل دسترس بودهمقتضی و مناسب 

اجراآت  مثمریت دریکی از شاخص ها مهم  منابعکیفیت ون مناسب بوده چ

  بوده و نقش اساسی در آن دارد.

از ، و آیا نتایج مشابه را شدهاستفاده  به حد اعظمی منابع از آیا  

منابع حاظ کمیت، کیفیت و زمان مناسب را میتوان با منابع کمتر از ل

به دست آورد.  به عبارت دیگر، آیا میتوان بیشترین استفاده  استفاده شده

 ؟نمودرا از منابع موجود 

به  ؟ساخته است برآوردهکه اداره آنرا مشخص نموده اهداف و مقاصد معینه را  یا اجراآت صورت گرفته آیا محصول بدست آمده 

 چگونه است، و چقدر در نیل به اهداف برنامه، پروژه، و عملیات میتواند مؤثر باشد.  اداره، برنامه یا پروژه اجراآت نتیجه عبارت دیگر،

 .تمرکز دارد ل اقتصادیت، مثمریت، و مؤثریتیکی و یا هرسه اص تفتیش عملکرد باالی 

 رسیدن به اقتصادیت، مثمریت و مؤثریت بهو مؤثریت آنها در نیل  های کاری ل داخلی، سیستموکنترسیستم   

تهیه و تدارکات،  سیستم مدیریت اقتصادیت، مثمریت و مؤثریت، با مرور یک موضوع خاص. بعنوان مثال، سیستم منابع بشری، 

 و سیستم ارائه خدمات.  سیستم مدیریت قرار دادها، تطبیق یک پروژه و یا برنامه، تطبیق یک پالیسی و چهارچوب قانونی



 میکند؟ کار با نتایج تفتیش عملکرد معموال چه مفتش کل
 

 
 رهبری اداره تحت  با آن ، قبل از نهایی شدننتایج تفتیش عملکرد

 .رددگه و پاسخ آنها شریک میگابرای دریافت دید تفتیش

 

تفتیش نتایج  

 

  

 انه به ریاست جمهوری و گتفتیش عملکرد بصورت جدا های گزارش

تا اداره تفتیش شده را مکلف به إصالحات در  رددگشورای ملی ارایه می

 اجراآت و تطبیق سفارشات نتایج گزارش نماید.

  قرار میدهد ومداقهبحث  نتایج گزارش وسفارشات آنرا موردشورای ملی 

اداره تفتیش شده را مکلف به إصالحات در اجراآت و تطبیق  و رهبری

 نماید. می سفارشات نتایج گزارش

 

گزارش تفتیش 

 عملکرد

 

 ن از اهمیت باالی برخوردار است؟ آ گزارشچرا تفتیش عملکرد و 

  

تا تفتیش عملکرد را اجرا  سازدرا ملزم میمفتش کُل  ،اداره عالی تفتیش قانون

 و گزارش آنرا به ریاست جمهوری و شورای ملی ارائه نماید .

عبارت  ،تفتیش تصریح گردیده اداره عالی که در قانون ردلکعم هدف تفتیش

اقتصادیت، از رعایت اصول  ،مستقالنه، هدفمند و قابل باور اطمینان از حصول

در اجراآت، برنامه ها، پروژه ها و فعالیتهای نهادهای دولتی دیت یموثریت و مف

 .میباشد

برای بهبود اقتصادیت، مؤثریت، و مفیدیت، و همچنان شفافیت، پاسخگویی، و افزایش اعتماد عمومی  عملکرد تفتیش

 نماید. میارائه مشخص  سفارشات و پیشنهادات دولت اجراآتروی برنامه ها و 

، برنامه ادرباره فعالیت ه عامه و سایر شرکاء باید از طریق مفتشین مستقل ، شهروندانشورای ملی بعنوان نماینده مردم

 گردیده است یا خیر. وتطبیق حصول ی وضع شدهها پالیسیو اهداف و بدانند که آیا  آگاه شوند و اجراآت دولت ها

  

 



 اداره عالی تفتیش اشتراکی است؟  عملکرد یا پروسه تفتیشآ

و پروسه اشتراکی تفتیش که بخاطر شفافیت و پاسخگویی در بخش خدمات رسانی سکتور عامه  (OGP) باز حکومت داریأساس ابتکار بر 

 دخیل سازی جامعه مدنی را برای اشتراک در پروسه تفتیش طرح و تنظیم نموده است.طراحی گردیده، اداره عالی تفتیش پروسه 

  مینمایند.و اجرای آن، تقاضای همکاری  مشارکتی تفتیش ذاریگاداره عالی تفتیش از نمایندگان جامعه مدنی و رسانه ها در زمینه پالن

     

 ؟واقع گردد مفید و مؤثر ی تحت تفتیشپروسه تفتیش عملکرد و نتایج آن چگونه میتواند برای نهادها

، موضوعات و موارد که برای اداره عالی تفتیش با پروسه اشتراکی تفتیش عملکرد، میخواهد ارزش و مؤثریت تفتیش عملکرد را افزایش داده

 .دهدیم تیاولو و نموده شیتفت است مهم عام مردم و شهروندان

 دارد که:  نیبه ا یوابستگ شیتفت یعال ادارهعملکرد  شیتفت جینتا تیدیو مف تیموثر

 دینما یو در باره آن اقدام و اجراآت م دینمایم قیتطبو  یریگیپ را شیتفت گزارش مندرج سفارشات و ها افتهی شیچگونه مرجع تحت تفت. 

 پروگرام  ومثمریت تیبر مؤثر یرا مبن شیخو فارشاتوسقرارداده  ومداقهرا مورد بحث  شیتفت یاداره عال یها گزارش جرگه یولس چگونه

 هی، اراشیبه مراجع تحت تفت باشد مردم نفع به که کشور در خوب یحکومتدار جادیو همچنان ا وپاسخگویی تیشفاف ات،یپروژه ها، عمل ها،

  .ندینمایم

  

پروسه تفتیش اشتراکی

لیست نمایندگان جامعه مدنی
و رسانه ها 

ورکشاپ و برنامه آگاهی 
دهی

جمع آوری نظریات برای 
اجرای پروسه تفتیش

انجام تفتیش بصورت 
مشترک



 گزارش تفتیش عملکرد 

 جمع آوری عواید و عرضه خدمات گمرکی در والیت ننگرهار

  

موضوعات و مسایل در تفتیش ما تحت پوشش قرار گرفت؟کدام   

بودجه کشورها دارد. بخصوص جمع آوری عواید گمرکات به شکل درست و شفاف نقش اساسی و تأثیر گذاری بسیار مهم باالی اقتصاد و 

افغانستان که اقتصاد آن بیشتر وابسته به واردات بوده. بنَا عرضه خدمات و جمع آوری درست عواید نقش اساسی باالی تأمین مصارف و 

ها تمویل  اقتصاد کشور دارد.  ازینکه کشور ما به کسر بودجه مواجه می باشد و یک بخش بزرگ از بودجه انکشافی کشور توسط سایر کشور

می گردد، جمع آوری عواید داخلی به گونه درست و توجه به آن خیلی مهم و ارزنده تلقی می گردد. گمرکات کشور از جمله چشمه های 

 بزرگ عایداتی کشور می باشد و نقش آن در خود کفایی کشور بسیار تأثیر گذار است.

و این نهاد ها به مشکالت متعددی مواجه می باشد اداره عالی تفتیش بنابر ازینکه عواید در گمرکات به گونه درست جمع آوری نمی گردد 

اهمیت موضوع و چالش های موجود فرا راه عرضه خدمات گمرکی برای تجار و جمع آوری عواید تصمیم اتخاذ نمود تا فعالیت های گمرکی 

راه اندازی  1399بازرسی قرار دهد که این بررسی عمالً در سال والیت ننگرهار را از دید تفتیش عملکرد )اقتصادیت، مؤثریت و مفیدیت( مورد 

 . می باشد عرضه خدمات گمرکی و جمع آوری عوایدروی  اساسی این بررسیتمرکز گردیده است. 

 

 موارد تحت پوشش تفتیش: 

  مت کاری در قسفعالیت های جمع آوری عواید محصول گمرکی، شامل پالن های عوایدی، نتایج از تطبیق پالن، پروسه های

 به قوانین نافذه.  جمع آوری محصول گمرکی در مطابقتُ

 .عرضه خدمات گمرکی برای تجار ملی، شامل فراهم آوری سهولت ها و ساده سازی پروسه های کاری 

  .بخش منابع بشری و ظرفیت های مسلکی کارمندان گمرک والیت ننگرهار   

 گرفت؟  قراراستفاده  ردمومعیار تفتیش عملکرد  ابعبعنوان من یچه موارد

 .قانون گمرکات و مقرره گمرکی، طرزالعمل های گمرکی و رهنمود ها 

 ،احکام مقام عالی ریاست جمهوری   فرامین،  لوایح گمرکی و پالنهای اصالحی گمرک سرحدی و محصولی، مصوبات شورای وزیران

 اسالمی افغانستان، اسناد انجام کنترول های عینی درجریان بازرسی.

  .پالیسی مدیریت خطر گمرکات و بهترین شیوه و قضاوت مسلکی تفتیش 

 

 

 



 

 چه چیزی را میبینیم و جستجو میکنیم؟

  آیا در ریاست گمرک والیت ننگرهار پرسونل مسلکی و دارای درجه

تحصیالت عالی که با امورات گمرکی بلدیت کامل داشته باشد، موجود می 

باشد، تا عرضه خدمات به صورت درست صورت گیرد. آیا پرسونل ریاست 

محترم آموزشهای الزم را فراه گرفته اند و کارمندان دارای یونفورم مشخص 

 شد و یا خیر؟ می با

  آیا شرکت ها که در مسیرهای مختلف )سبز، زرد و سرخ(  استقامت داده

شده اند،  فعالیت های خویش را  به صورت درست انجام داده و یا مرتکب 

کدام تخلف گردیده اند و آیا برای تعیین مسیر ها کدام معیارات مشخص 

 وجود دارد و یاخیر؟

 رتعین منشأ و وتشریح  اموال وارداتی درآیا برای جلوگیری ازسؤ استفاده د 

 زمان معین به صورت واقعبینانه و یکسان صورت گرفته یاخیر؟

 آیا دربخش کنترول اموال بعد از ترخیص که از صحت  وسقم تمام اسناد اطمینان میدهند به طورکلی بررسی گردیده یاخیر؟ 

 رایه گردیده رضایت کامل دارند یاخیر و غرض حل مشکالت تجار اقدامات آیا متشبیثین وشرکت ها از عرضه خدمات گمرکی که برای شان ا

 روی دست گرفته شده است ؟

  آیا شعبه مربوطه درتنظیم امور مربوط به تثبیت جنسیت اموال واجناس تجارتی کدام تدابیر و خدمات مؤثر روی دست گرفته اند یاخیر؟

 د وادویه جات وجود دارد یاخیر؟گدام های منظم برای نگهداری محموله های سریع الفسا

 آیا به خاطر ایجاد شفافیت وکنترول بهتر  به سطح گمرک والیات سکنرهای فعال موجود بوده یاخیر؟ 

 برای ساده سازی، تنظیم بهتر وتسریع پروسه لیالم کدام اجرات مؤثر صورت گرفته یاخیر؟ 

 ورت میگیرد یاخیر؟آیا روند ساده سازی طی مراحل درگمرک مطابق رهنمود طورمؤثر ص 

  ایا در  قسمت عرضه خدمت گمرکی طی دو سال کدام تغییرات مثبت به منظور ارائه بهتر خدمات صورت گرفته است، در صورتیکه تغییرات

رونما گردیده باشد در  کدام ساحات و موثریت آن چی بوده است و برای هدف مشخص عرضه خدمات ریاست های محترم چه فعالیت 

 ام داده اند؟های را انج

  آیا در ریاست گمرک و یا بندر سرحدی تورخم، محل مناسب برای تاجران جهت بود و باش شامل ) کانتین ها ، رستورانت ها ، اطاق انتظار

 و غیره سهولت ها ( موجود می باشد ؟

 ت ذیصالح داده شده آنرا به شکل آیا ریاست های محترم توانسته اند تا پالن جمع آوری عواید و هدف تعیین شدهء که از طرف مقاما

 درست ومنظم تکمیل نمایند و یاخیر ؟

 آیا منابع عایداتی به صورت درست تشخیص و عواید آن به طور منظم جمع آوری گردیده است یاخیر؟ 

 اسب به تشریح آن آیا بررسی وتشریح اموال و اجناس به خاطر جمع آوری عواید به صورت مؤثر وشفاف انجام میگردد یا خیر و آیا جای من

 موجود می باشد و یا خیر؟

 یپالنهارا نشان میدهد و یا کاهش را و  شیبدست آمده افزا قیطر نیا که از دیعوا ت نموده وآبه صورت درست اجرا اریمراقبت س اآی 

 ر؟یاخی مراقبت سیار ترتیب و تطبیق گردیده و یاتیعمل



 طرح ها وطرزالعمل ها  قیتطب و متیق دیروز  و تجد متیکاذب، تبادله اسعار به ق متیازق یریمناسب وجلوگ متیدرقسمت وضع ق ایآ

 ؟اقدامات مؤثر صورت گرفته است  کسانیدرتمام گمرکات به صورت 

 به  یاسناد که ازگمرک سرحد دیعوا یجمع آور یبرا وباشد  یپالن و برنامه منظم ساالنه م ایدار، محترم گمرگات  ننگرهار استیر ایآ

باهم مطابقت  دهیکه داخل وخارج گرد طیوسا  مراحل شده  و یصادر، اجرا، باطل ومواصلت شده طور منظم ط یمقصد گمرک محصول

 ؟چطور  ایدارند 

 نظارت انجام داده اند،  چی راه کار های کنترولی  1398و  1397ی گمرک ننگرهار در جریان سال های وزارت محترم مالیه از فعالیت ها آیا

جهت ارائه بهتر خدمات را به ریاست محترم کمرگات پیشکش نموده اند. آیا تفتیش داخلی وزارت مالیه به گونه منظم طبیق پالن فعالیت 

های گمرکی والیات متذکره را بررسی نموده اند و دست آورد ها و پیشنهادات اصالحی شان در چه حد بوده است و آیا سفارش های 

 یده است ؟تفتیش داخلی تطبیق گرد

 یتدارکات اجراآت در تیمثمر و تیموثر ت،یاقتصاد بهبود وسفارش ها به منظور رفع نواقص و چالش ها  ارائه 

 

 

 1399 سال در ماه سرطانو یافته های آن به ریاست جمهوری و شورای ملی  سفارش هاراپور تفتیش عملکرد بشمول 

 ارائه گردیده است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



چی را دریافتیم؟ فعلی در تفتیش  

 ما در تفتیش عملکرد یافته هایخالصه از 

( تن 138( تن کارمند ریاست گمرک والیت ننگرهار، تعداد )198یافته های تفتیش نشان میدهد از جمله )

آن بدون رقابت آزاد  و از طریق وزارت مالیه استخدام و به گمرک والیت ننگرهار معرفی گردیده و ریاست 

رهار در عرصه استخدام کارمندان کدام نقش و صالحیت ندارد. همچنان، یافته ها نشان گمرک والیت ننگ

( ٪۴9.۴( تن که )97در ریاست گمرک والیت ننگرهار تعداد )تن ( 19۶میدهد که از کارمندان موجود تعداد )

 میشود تحصیالت آنها پائین تر از درجه لیسانس میباشد. 

سطح پائین تحصیلی و 

استخدام کارمندان بدون 

 پروسه رقابت آزاد 

 

سه  یرهایموجود به اساس مس یطبق طرزالعمل ها گرددیننگرهار م تیاجناس و اموال که داخل گمرک وال

سرخ  ریاموال در مس  حیتشر انیکه از جر ینیو مشاهده ع دی: نظر به بازدردیگ یصورت نم یکل حیگانه تشر

بوده صورت  حیتشر حالتکه در یدیبه گونه ق طی( عراده وسا12تعداد ) حیروند تشر یداخل گمرک و چگونگ

بوده و در پروسه  رسرخیمتذکره درمس طیکه نظر به اظهارنامهء اموال و اجناس وسا دیگرفت، به مالحظه رس

و  ردیگیط کارمندان صورت متوس طیاز اموال و اجناس درداخل وسا یسطح دیو بازد دید کیصرف  حیتشر

 .ردیگ یاموال در مطابق به حکم طرزالعمل صورت نم یکل حیتشر

عدم رعایت طرزالعمل تشریح 

 کلی اموال گمرکی
 

در فاصله  باًیدور از گمرک که تقر اریدر ساحه بس ی وزن وسایطکه ترازو دهدیشان می تفتیش نها افتهی

 طیوسا تیاست.  اکثر دهی( جابجا و نصب گردیو اجناس )ساحه بندروال الامو حیاز ساحه تشر یلومتریک کی

راننده گان و  تیگردد. اکثر یاموال قرار دارد، وزن نم حیمتذکره که در فاصله دورتر از ساحه تشر یدر ترازو

 یریرا باالتر از وزن مجاز، بارگ طیو وسامی نمایند استفاده  یباربر طیاز وسا یحد اعظم طیوسا نیمالک

  .دده یرا در اسناد انعکاس نم یقینموده و وزن حق

 یول د،ینما یم تیبلند تناژ نصب و فعال یمحترم گمرک ننگرهار ترازو استیبرآن، در داخل محوطه ر عالوه

 ستمیشامل س یتایارقام و د یباشد. به اساس مالحظه و بررس یوصل نم کودایاس ستمیمتذکره به س یترازو

توسط  یاضافه وزن بوده، ول یاست، دارا دهیکه توسط ترازو وزن گرد طیوسا ،یدیبه گونه ق تیفعال یاز ابتدا

 است. دهیبلند تناژ، سنجش و محاسبه نگرد طیو اضافه وزن آن مطابق قانون وسا سینو رونیب نیمسئوول

بلند تناژ  یدور بودن ترازو ها

اضافه وزن  ،یاز ساحه بندروال

و عدم وصل  طیبودن وسا

  کودایاس ستمیبا س ترازو

 کیاموال در  دیوسند خر ستی( لPacking) یاسناد اظهار نامه اموال، بارجامه، بسته بند ینظر به بازرس

 یمنشأ اموال، امضا و نشان قیقرار گرفت، آدرس دق یمورد بررس یدینامه که به گونه ق هارتعداد اسناد اظ

جهت  یمهم و ضرور اریامر بس کیمنشاء اموال که  تیتثب یاموال موجود نبوده.  برا دیشد در سند خر

ناقص  داسنا نیچن تیمشکالت وجود داشته و برو د،ینما یکمک م دیاصل بودن اسناد خر تیو تثب تیشفاف

 تواند. یشده نم تیاموال تثب قیو بدون آدرس، منشأ دق

عدم معلوم بودن منبع و 

کننده اموال  دیکشور تول

بودن  لیو نا تکم یواردات

  یاسناد گمرک

کمک اسناد و اظهارنامه  زیم قیتا تاجران بتواند ازطر دهیگرد جادیا 1397 یکمک در اواخر سال مال زیم

 زیم کهی. درحالابدینجات  شنکارانیو گمرکات از انحصار کم دیمراحل نما یرا ط شیاموال و اجناس خو

گمرکات  تینیو مع هیمال وزارتاتخاذ شده  میها و تصام صلهینداشته است. ف تیمؤثر چیشده ه جادیکمک ا

 یقانون ریغ تیمراحل اسناد و اظهار نامه توسط تجار، متوقف ساختن فعال یدر رابطه به  ط هیوزارت مال

میز در ایجاد عدم موثریت 

 کمک برای تاجران 



قرار  قیسال در منصهء تطب کیاز  شتریکاران و خارج ساختن آنها از ساحه گمرک با وجود گذشت ب شنیکم

کار عمالً  شنی( تن کم130درگمرک ننگرهار به تعداد ) ئتیه یر آن در زمان بررسنگرفته است. افزون ب

 جادیا دهدیکه نشان م دیگردیمراحل م یکاران  طبق معمول ط شنیداشته و تمام اسناد توسط کم تیفعال

 نداشته است. تیکمک چندان مؤثر زینمودن م

سال  یاست. ط دهینگرد شیکه اظهار نامه ها مطابق طرزالعمل به گونه مکمل تفت دهدیها نشان م افتهی

مبلغ  1398( اظهارنامه و در سال 18،252تعداد ) یساز برر ی( افغان۴،029،551مبلغ ) 1397 یمال

بخش  کهیصورتاست. در  دهی( اظهارنامه تفاوت به مالحظه رس2۶،5۶۶تعداد)  یاز بررس ی( افغان3،825،238)

که تعداد آن  1397و تمام اظهارنامه ها سال  دادیرا به صورت درست آن انجام م شیخو فیمربوطه وظا

 یتفاوت پول د،یگردیم یبررس گرددی( م79،779که تعداد آن ) 1398سال  ی( و اظهار نامه ها53،0۴0)

 یوطه را بصورت همه جانبه بررساسناد مرب یو بررس شیبخش تفت نروی. ازآمدیبه نفع دولت بوجود م شتریب

تورخم اموال  یحاصل ننموده است. افزون بر آن در گمرک سرحد نانیننموده و از صحت اظهار نامه ها اطم

صورت نگرفته  یکل ایو  یدیق شینوع تفت چیه گردد،یمحصول م میالفساد که به گونه مسق عیسر ناسو اج

 است. دهینگرد نانیحصول اطم شیمراحل اسناد و صحت بودن آن منجانب بخش تفت یو از ط

 یپول یتفاوت ها تیموجود

 یدر اسناد و اظهار نامه ها

کامل  یارائه شده و عدم بررس

که سبب  شیآن توسط تفت

 دهیدولت گرد دیعوا اعیض

 است

و طبقه تجار در گمرک  نیمتشبث یبرا یاز ارائه خدمات گمرک تیو عدم رضا تیرضا رامونیپ شیتفت ئتیه

کارمندان و پرسونل گمرک،  یمراحل اسناد و همکار یسهولت ها در ط یننگرهار، فراهم آور تیوال

تاجران در گمرک  یارائه خدمات برا تیمؤثر ی( شرکت در مورد چگونگ10و از تعداد ) بیرا ترت پرسشنامهء

 یسرو جینمود. نتا یهشت شرکت پرسشنامه را خانه پرتعداد  جهیننگرهار مطالبه اظهار نظر نمود. در نت

مراحل اسناد به  یط ه،سه گان یرهایمس نییموجود، تع یکه مشکالت در رابطه به اسکنرها دهدینشان م

 یکمک با تجار، برخورد مسلک یشده برا جادیا زیبودوباش تاجران، م یسهولت ها برا جادیوقت و زمان آن، ا

 اموال موجود بوده است. ینگهدار یبرا یاریمع یگدام ها و سردخانه ها تیکارمندان و موجود

و تجار  نیمتشبث تیعدم رضا

عرضه  یاز چگونگ یمل

در گمرک  یخدمات گمرک

 ننگرهار تیوال

 ن،یبیگوشت و سا ،ی، چا D-A-P یوانیح هی) ادو یواردات ی( قلم کاال ها13تعداد ) 1398و  1397سال   یط

 دهیگرد تیفیک تیتثب ستیتخم و شکر( شامل ل ر،یساجق، ش رغ،دانه م ،یروغن، آرد، برنج، مواد خوراکه، پل

  استیو به ر یریسمپل گ أتیاجناس فوق الذکر به شکل است که توسط ه تیفیک تیاست. پروسه تثب

 ینفرفن کیالبراتوار و  نیماش هیپا کی کیسپرده شده تا  فهیاستندرد وظ یو اداره مل یزراعت و مالدار

 دهینگرد قیفوق الذکر تطب زمیکانیم یدر داخل گمرک مؤظف گردد. ول تیفیک تیپروسه تثب عیغرض تسر

 ده،یگمرک مؤظف گرد استیدرداخل ر ندهیتن نما کیزراعت  استیصحت عامه و ر استیاست. صرف از ر

  یو سمپل ها دهینصب نگرد باشدیم یمهم و الزم اریبس تیفیک تیتثب یکه برا زاتیو تجه نیماش یول

سمپل  تیفیاز صحت و ک توانیگردد که نم یآن به خارج از گمرک ارسال م تیفیک تمحصوالت جهت تس

آالت  نیماش زیتورخم ن ینمود. همچنان، درگمرک سرحد نانیاز گمرک حصول اطم رونیها تست شده در ب

 است.  دهیمحصوالت فعال نگرد تیفیو البراتوار جهت تست ک

 زاتیتجه تیعدم موجود

 تیجهت تثب یالبراتوار

کاال ها  تیفیک ت،یجنس

مراحل  یپروسه ط عیوتسر

 تیدر داخل گمرک وال

 ننگرهار و تورخم



که اسکنر متذکره  دیتورخم صورت گرفت به مشاهده رس یکه از اسکنرگمرک سرحد ینیاساس کنترول عبه 

طرف مورد استفاده قرار نگرفته است.  نیبد 1393از سال  نیباشد و به اساس اظهارات مسئوول یفعال م ریغ

دو  یها تیاسکنر موجود در بخش فعال میو ترم دیجد یو تدارک اسکنر ها یداریکه خر ستیدر حال نیا

با گذشت  یسال تذکر بعمل آمده است. ول انیو گمرکات در جر دیعوا تینیمع کیژیسال قبل پالن استرات

 یایاز ورود اش تواندیکه م یو اسکنر ها افتهیتحقق ن نهیشده اداره در زم نییاز دو سال هدف تع شتریب

که مملو از اموال و اجناس  یباربر طیانجام نشده و فعالً تمام وسا یاقدامات عمل د،ینما یریجلوگ هممنوع

 .گرددیباشد، بدون اسکن داخل کشور م یم

اسکنرها عدم فعال بودن 

 یدر گمرک سرحد طیوسا

 تورخم

توانسته صرف  1398 یننگرهار در سال مال تیگمرک وال استیر 1398 یسال مال یاسناد ط ینظر به بازرس

( 8،297،9۶3،572مبلغ ) یبدست آورد و متباق یدی( منابع عوا21را از ) ی( افغان17،83۴،575،9۴۴مبلغ )

 یدهد، جمع آور یم لیرا تشک استیآن ر یدیشده پالن عوا نییمجموع هدف تع صدی( ف%32که ) یافغان

 .دیشده را حصول نما نییننموده و نتوانسته هدف تع

پالن  صدی( ف32عدم تحقق )

شده سال  ینیشبیپ یدیعوا

 تیگمرک وال 1398 یمال

 ننگرهار

و تعداد  طی( عراده وسا۴25موجود داخل گمرک تعداد ) طیاز گدام ها و وسا دیاسناد و بازد ینظربه بازرس

و در  ردیگ یدرست آن صورت نم اقبتحفظ و مر ده،ی( قلم اموال واجناس مختلف النوع ضبط گرد23۶)

پروسه  عیننگرهار در قسمت تسر تیگمرک وال استیصورت نگرفته است. ر یآن اقدامات عمل المیرابطه به ل

را در  یاست، اقدامات عمل دهیگرد المیدر روند ل یکه باعث سکتگ یفکتور ها ریمحاکم و  سا قیاز طر المیل

 دست نگرفته است. یآن رو نیزمان مع

 ط،یوسا یواگذار عیعدم تسر

 نیاموال واجناس درزمان مع

رفتن  نیو احتمال ازب المیبه ل

 طیتعداد وسا کیو استهالک 

اظهارنامه صرف پول سره میاشت و فیس خدمات  (113طبق بررسی اسناد به مشاهده رسید که از تعداد )

الکترونیکی وضع گردیده و محصول گمرکی محاسبه نگردیده است. هیئت بازرسی اظهارنامه های شرکت 

( اظهارنامه جمعًا مبلغ 113متذکره را مطابق به سیستم و قوانین گمرکی محاسبه نمود که در تعداد )

اجناس شرکت متذکره میگردد. در حالیکه به شرکت در مقابل مبلغ ( افغانی محصول اموال و 53,641,411)

( افغانی کسر عواید 10,949,595( افغانی مجرائی داده شده که مطابق مکتوب متذکره مبلغ )42,691,816)

( 10,949,595دولت و اضافه مجرائی به شرکت را نشان میدهد. ازینرو از شرکت وحید سهیل مبارک مبلغ )

 اضافه مجرایی قابل تحصیل میباشد. افغانی از درک

( 10,949,595ضیاع مبلغ ) 

افغانی بابت کم محصولی 

اموال و اجناس در گمرک 

 والیت ننگرهار

( 27،555،30۶مبلغ قابل محصول که جمعاً مبلغ ) تی( محموله بعد از تثب58به تعداد ) 1398 یسال مال یط

معضالت در حالت معلق قرار داشته و  ریسا ایو  ننظر به ختم جواز شا ستمیدر س دینمایرا احتواء م یافغان

 تیمتذکره مسوول یاست. شرکت ها دهیگرد صیاز گمرک ترخ ینقد نیاجناس شامل محموله ها به تضم

 ننموده است. هیتصف یختم سال مال یرا ال شیخو یگمرک

 مهیو وضع جر یریگیعدم پ

 قیتعل یمحموله ها یباال

 کودایاس ستمیشده در س

( 27،555،30۶مبلغ ) اعیوض

 دولت دیعوا یافغان



وارد کننده در  ی( اظهارنامه که توسط شرکت ها187ننگرهار، به تعداد ) تیوال یکودایاس ستمیبمالحظه س

 یمحصول یمتذکره در پرداخت ها یاست. اما شرکت ها دهیگرد یمراحل گمرک یگمرک ننگرهار ط استیر

و از شرکت  گرددیم مهیجر ی( افغان۶،331،100نموده اند. مطابق قانون گمرکات تابع مبلغ ) ریتأخ شیخو

 .باشدیم لیوارد کننده قابل تحص یها

( ۶،331،100مبلغ ) اعیض

در  ریبابت تأخ یافغان

 یگمرک نید یپرداخت ها

( اظهارنامه وسایط اشترنگ راسته، مدیریت گمرک تورخم طرح عراده جات وسایط 125نظر بمالحظه تعداد )

 %5، %2.5اشترنگ راسته را بصورت مکمل باالی آن تطبیق ننموده و بعوض آن کود تعرفه با فیصدی های )

ول جمع مالیات ( محص%20)( استفاده نموده درحالیکه محصول وسایط اشترنگ راسته طبق طرح %10و 

پیشبینی شده است. عدم تطبیق طرح عراده جات وسایط اشترنگ راسته سبب گردیده تا مبلغ 

( 2,111,875( بمیان آید و مبلغ )%20)( افغانی صرف تفاوت میان محصول قبلی و محصول 42,568,437)

 آن تفاوت بوجود آمده و قابل حصول میباشد. افغانی در تشریح مجدد

گمرکی  عدم وضع تعرفه

وسایط اشترنگ راسته مطابق 

طرح موجود که سبب ضیاع 

( افغانی 42,568,437مبلغ )

 عواید دولت گردیده است

وارد  یسمنت توسط شرکت ها T1 (692) به تعداد  1397و 1398 یسال مال یط دهدیها نشان م افتهی

را جهت پرداخت محصول به  شیخو یمحموله ها یمحترم تورخم اخذ نموده اند ول تیریکننده از مد

فرار نموده اند.  محصول  یگمرک نیگمرک ننگرهار انتقال ننموده و از محصول و پرداخت د استیر یبندروال

مطابق  ی( افغان8،99۶،553.۶آن مبلغ ) مهیو جر ی( افغان29،988،512مبلغ ) T1  (۶92) تعداد یگمرک

 یاز شرکت ها دینمایرا احتواء م ی( افغان38،985،0۶5.۶اموال که جمعا مبلغ ) یگمرک متیق صدیف( 30)

    .باشدیم لی( قابل تحص۶شماره) مهیشامل جدول ضم

تعداد  یاست. محصول و عوارض گمرک دهیمحصول نگرد زین گرید یمحموله ها T1( 29۶همچنان تعداد )

(29۶ )T1 ( 95،۴17،۶38که مبلغ ) دیسنجش و محاسبه صورت گرفت و به مالحظه رس ئتیتوسط ه

 گمرکاکنون به  یال ربطیذ یشرکت ها نکهیمانده است. همچنان از یباق یمحصول وعوارض گمرک یافغان

اموال که جمعاً مبلغ  یگمرک متیق صدیف( 30مطابق ) ی( افغان28،۶25،291.۴) مهیمراجعه ننموده تابع جر

 .باشدیم لیاز شرکت ها قابل تحص دینمایرا احتواء م ی( افغان12۴،0۴2،929.۴)

( 1۶3،027،995مبلغ ) اعیض

دولت بابت  دیعوا یافغان

، عدم اخذ T1 دینارس

 مهیوجر یمحصول گمرک

 آن ریتأخ

 

  



 

:ما نتیجه گیری  

خدمات بهتر به طبقه تجار و شرکت های داخلی و خارجی فراهم سازد. در آنچه که دریافتیم اینست که گمرک ننگرهار نتوانسته 

بیشتری موارد به نظر رسید که قانون و طرزالعمل های موجود گمرکات بصورت درست آن تطبیق نگردیده است. اکثریت کارمندان موجود 

خدام اداره شفافیت وجود ندارد. در نتیجه نواقص، گمرک والیت ننگرهار و گمرک تورخم به أساس روابط استخدام گردیده و در پروسه است

 زمینه، حسب ذیل ارایه میگردد: کمبودیها، مشکالت، ضعف مدیریت وکم کاریها در اجراآت بمالحظه میرسد، فشرده برخی این نارسایی ها در

ت مالیه غرض جمع آوری عواید و عرضه ریاست گمرک والیت ننگرهار هیچ گونه پالنهای عملیاتی به اساس پالن پیشبینی شده عوایدی وزار 

ننموده است. ریاست گمرک والیت ننگرهار نتوانسته مطابق به هدف تعیین شده، پالن پیشبنی  بیترت 1398و  1397خدمات طی سال های 

خریداری و شدهء عوایدی خویش را تطبیق نماید. در گمرک سرحدی تورخم یک پایه اسکنر به منظور چک و کنترول کاال های وارداتی 

نصب گردیده است ولی متاسفانه مدت هشت سال می شود که غیر فعال و از آن استفاده صورت نمی گیرد که نشان دهند اجراآت ضعیف 

از طرف دیگر، اموال، اجناس و وسایط که درداخل گدام های گمرک والیت ننگرهار و تورخم جابجا گردیده است،  مسوولین ذیربط میباشد.

 ت عدم حفظ و مراقبت درست از آن تخریب گردیده است.آن صورت نگرفته و تعداد وسایط نسبآن به وقت وزمان معین پروسه لیالم 

همچنان، یافته ها نشان میدهد که در بعضی موارد، منشا اموال در مطابق به قانون در اسناد گمرکی و اظهار نامه ها معلوم نمی باشد و 

م دراین عرصه هیچ اجراآت الزم را برای تثبیت آن انجام نداده است. قیمت انوایس ها درمجموع وضاحت داده نشده است و ریاست محتر

نسبت به قیمت سیستم نازل بوده ودراکثریت محموله ها قیمت سیستم تطبیق میگردد، قیمت گذاری سیستم نیزمطابق نرخ روز نبوده است. 

های اجرا شده گمرک سرحدی با  1Tود اعزام تیم های سیار، افزایش یافته است. اموال قاچاق وسایر تخلفات ازیک سال به سال دیگر با وج

دروازه های دخولی گمرک مرکزی مطابق ندارد. در قسمت تعیین مسیر های سه گانه دقت الزم صورت نگرفته، وسایط که از مسیر سرخ 

نظور فراهم آوری سهولت های کاری و تسریع روند عبور مینماید به شکل درست چک و کنترول صورت نگردیده است. میز کمک که به م

برای تجار ایجاد گردیده است، مشکالت متعددی موجود بوده، میز کمک اصالً مؤثریت نداشته و نقش کمیشن کاران به گونه گذشته برجسته 

 ننگرهار صورت نگرفته است.بوده اند. تشریح کلی اموال واجناس مطابق مسیر های تعین شده بر طبق قوانین گمرکی در گمرک والیت 

بناَ میتوان چنین نتیجه گیری نمود که در اجراآت ریاست گمرک والیت ننگرهار و گمرک تورخم شفافیت وجود ندارد. عملکرد مسوولین 

بوده ذیربط ضعیف بوده. قانون و طرزالعمل گمرکات بصورت مطلوب آن تطبیق نگردیده و احتمال فساد گسترده در اجراآت اداره محسوس 

 است.

 

 



:سفارشات ما  

 
 که بل ها ) دیبه تاجران ابالغ نما هیوزارت محترم مالI nvoi ce )

Packiو ) ng Li stیکه دارا ندیارائه نما یاری( ها را به گونه مع 

و درست  قیمنشاً، مهر و امضاء باشد. و به شکل دق یآدرس کمپن

. در ردیصورت گ نانیمنشأ اموال حصول اطم تیدر قسمت تثب

وزارت  یشود با همکار یمنابع و امکانات م تیصورت موجود

از صحت بودن اسناد  نانیمحترم تجارت در قسمت حصول اطم

مشهور جهان بخاطر  یها یبا کمپن نیآنال سیتابید جادیبا ا

 عملاز اصل بودن اسناد، اقدام ب نانیمنشاء اموال و اطم تیتثب

محترم گمرک  استیتواند ر یرا م یگریراهکار مناسب د ایو  دیآ

 .ردیدست گ یمشکل رو نیننگرهار به منظور حل ا تیوال

 گمرک ننگرهار مکلف اند تا تمام  استیو ر هیوزارت محترم مال

سه  یها ریمس قیاموال و اجناس آن از طر کهیاظهار نامه ها

. خصوصاً دینما حیمطابق طرزالعمل تشر ند،ینمایگانه عبور م

شود،  یسرخ استقامت داده م ریآن تعداد اموال که در مس

 تیگمرک وال استیگردد. ر یکل حیتشر دیمطابق طرزالعمل با

در  یمال یباشد و امکانات خوب یم یداتینهاد عا کیننگرهار 

الزم  زاتیضرورت ها و تجه هیدارد، وزارت محترم مال اریاخت

( یمناسب و پرسونل کاف یمورد ضرورت، جا زاتیشامل ) تجه

به گونه  یتا اموال واردات دیرا فراهم نما اجناس حیجهت تشر

 .گردد حیطبق طرزالعمل تشر یاساس

 در جهت  اتیگمرکات وال استیبلخصوص ر هیوزارت محترم مال

دست  یرا رو یتجار اقدامات عمل یبرا زهیانگ جادیو ا قیتشو

در نظر گرفته شود، تاجران  وادار  یمناسب ی. کنترول هاردیگ

 شیو امورات اظهارنامه را خود شان به پ جادیها را ا وزریشود تا 

 یکاران صورت م شنیکم وسطت کهیببرند تا از سوء استفاده ها

 .دیبعمل آ یریجلو گ رد،یگ

 زمیکانیاتخاذ شده م میها و تصام صلهیف قیتطب یچگونگ یبرا 

بصورت مستمر  میو تصام صلهیف قیو از تطب جادیمشخص ا

 .ردینظارت صورت گ

   تمام بست های خالی و غیر میگردد، تا وزارت مالیه،  سفارش

رقابتی گمرک والیت ننگرهار را از طریق امتحان رقابتی و 

بشکل شفاف به صورت تدریجی به رقابت آزاد بگذارد تا از 

یکطرف زمینه برای استخدام اشخاص توانمند، با ظرفیت و 

از دارای تحصیالت عالی که واجد شرایط بوده مساعد گردد و 

 طرف دیگر در اجراآت اداره شفافیت و بهبود به عمل آید.

 

 یباشند تا پالن جامع برا یننگرهار مکلف م تیگمرک وال استیر 

. بخش مربوطه مکلف دینما بیترت یاسناد در سال بعد یبررس

بعد از اموال را انجام دهند. بنابر  صیمکمل ترخ یاست تا بررس

دهند تا  تیبعد ازاموال هدا صیترخ شیتفت تیریبه مد ن،یا

پالن  کیطبق  اسناداز صحت و عدم صحت  فیوظا حهیمطابق ال

به اسناد،  ی. همچنان، جهت دسترسدیحاصل نما نانیمنظم اطم

الزم فراهم گردد تا از  التیامکانات و تسه شیمنجانب بخش تفت

 شیتمام اسناد داخل گمرک ننگرهار و تورخم، توسط بخش تفت

 یگمرک سرحد ی. عالوه برآن، براردیصورت گ نانیحصول اطم

 عیاموال و اجناس سر شیتفتتورخم بست مشخص بمنظور 

تا از  ندینما جادیا گرددیمحصول م میالفساد که به گونه مسق

 گردد. نانیصحت و سقم اسناد حصول اطم

 ننگرهار در  تیگمرک وال استیو ر هیوزارت محترم مال

دست  یرا رو یاقدامات عمل ستمیقسمت وصل ترازو ها به س

 تیوزن آن محاسبه و از موجود قیتا به صورت دق رندیگ

 ی. افزون بر آن ترازودیبعمل آ یریجلوگ طیاضافه وزن وسا

مناسب نصب  ریتورخم در ساحه غ یکه درگمرک سرحد

تا  دیالزم را در قبال آن اتخاذ نما ریتداب زیناست  دهیگرد

 یولت بهتر و خوبتر برامشکالت موجود بر طرف گردد و سه

وزن گردد.  یقیبه گونه حق طیوسا یو تمام جادیتاجران ا

از  ی( افغان3۶۶،۴۶1،530مبلغ ) لیهمچنان در قسمت تحص

( 1شماره ) مهیکه مشخصات آن در بخش ضم یشرکت ها

 .دیباشد، اقدام نما یموجود متفصیلی گزارش 



 و تفاهم با وزارت محترم زراعت،  یدر همآهنگ هیوزارت محترم مال

نورم استندرد مکلف اند تا از  یوزارت صحت عامه و اداره مل

. ندینما نانیحصول اطم یاریبه گونه مع یواردات یکاالها تیفیک

کاال ها در  تیفیک تیو البراتوار جهت تثب زاتیالزم است تا تجه

سهولت به تجار  جادیپروسه، ا عیداخل محوطه گمرک غرض تسر

 کیاز سؤ استفاده،  نصب و فعال گردد و به اساس  یریو جلوگ

دارد نمونه  تیفیبه تست ک ازیطرزالعمل از تمام محصوالت که ن

گردد. عالوه  نانیآن حصول اطم تیفیو از ک ردیصورت گ یریگ

 تیمؤثر یو پالن مشخص از چگونگ زمیکانیم کیبرآن، طبق 

 .دیمحصوالت نظارت به عمل آ تیفیکنترول ک

 تیننگرهار مسئوول تیگمرک وال استیو ر هیوزارت محترم مال 

به گونه شفاف،  دیعوا شیو افزا یدارند تا جهت جمع آور

ارائه  نیمتشبث یو بهتر را برا یاریمکمل و مناسب خدمات مع

اساس الزم است تا در قسمت ارائه خدمات  نی. به ادینما

و  تمشکال رد،یصورت گ یتوجه جد یتجار مل یبرا یگمرک

خصوصاً در ساحه  ده،یسد راه شرکت ها واقع گرد کهیچالش ها

مراحل  یطرزالعمل ها، مشکالت موجود در سکنر ها، ط قیتطب

و  یگذار متیتجار، ق یکمک، محل بودو باش برا زیاسناد و م

و شرکت ها  افتهیمشکالت که در گراف فوق انعکاس  رهیغ

قانون  یرا ابراز نموده اند را در روشنائ شیخو یتینارضا شتریب

 یدرست و مناسب برا یکار یو سهولت ها دیبرطرف نما

 تجاران، فراهم گردد.

 محترم گمرک ننگرهار  استیبه ر  هیوزارت محترم مال قیاز طر

گذار که سبب عدم  ریتأث یداده شود تا عوامل و فکتور ها تیهدا

است، به گونه درست  دهیگرد دیعوا یتحقق پالن جمع آور

 یرا رو یو در جهت حل مشکالت اقدامات عمل ندینما یشناسائ

 یشده پالن ها نیب شیپ دیتحقق عوا ی. همچنان برارندیدست گ

 شده حصول گردد. نییگردد تا اهداف تع بیمنظم ترت

 یفرصت ممکن، اسکنر ها نیبه زود تر هیوزارت محترم مال 

اقدام  دیجد یموجود را فعال نموده و در تدارک اسکنر ها

 کیو نصب اسکنر ها  ی. فعال سازردیدست گ یرا رو یعمل

وجلو  د،یعوا شیافزا ،یتیامن تیبهبود وضع یبرا یامر ضرور

 رود. یاز سؤ استفاده ها به شمار م یریگ

 مبلغ  هیننگرهار، درتصف تیمحترم گمرک وال استیر

شامل جدول  یشرکت ها میوجرا نید ی( افغان27،555،29۶)

 ی( گزارش مطابق به قانون وطرزالعمل ها3شماره ) مهیضم

را با اسناد  شیتفت یآن اداره عال جهیواز نت دیگمرکات اقدام نما

 .دهند نانیاطم یویحما

 در  کهیننگرهار، به اشخاص تیگمرک وال استیمحترم ر مقام

نموده  یتوجه یب ستمیشده در س قیتعل یه هااز محمول یریگیپ

نوع  نیاز چن ندهیتا در آ دیحکم نما یادار بیاند به آنها تاد

 گردد. یاجراآت خود دار

 یرا جمع آور طیبه وسا یادارات دولت یازمندین هیوزارت مال 

آنها قرار دهند.  اریمورد ضرورت ادارات را در اخت طیو وسا

ننگرهار مکلف اند  تیگمرک وال استیهمچنان آن وزارت و ر

 یمطابق طرزالعمل اقدام عمل المیپروسه ل یتا در ساده ساز

 یوقت بعد ازط عبه اسر طیو تمام اجناس، اموال، وسا ندینما

سپرده شود.  المیفرصت ممکن به ل نیبه زود تر یمراحل قانون

 بیاز تخر گریو از جانب د دیبدست آ دیجانب عوا کیتا از 

 .دیبعمل آ یریو اموال جلوگ طیوسا شتریب

 مبلغ  لیننگرهار، در تحص تیگمرک وال استیر

 نی( ا5شماره ) مهیمطابق جدول ضم ی( افغان۴2،5۶8،۴37)

 ایاشترنگ راسته و طیوارد کننده وسا یگزارش از شرکت ها

مجدد را انجام  حیتشر کهیتورخم و کارمندان یعموم انیریمد

 نانیاطم زآیرا آو شیتفت یاداره عال جهیداده اند اقدام واز نت

 .دهند

 مبلغ  لیننگرهار، در تحص تیمحترم گمرک وال استیر

 دیاز شرکت وح یبابت اضافه مجرائ ی( افغان10،9۴9،595)

را  شیتفت یآن اداره عال جهیمبارک اقدام و از نت لیسه

 دهند. نانیاطم

 فاضله  یچگونگ ه،یوزارت مال یداخل شیمحترم تفت استیر

 1395 یمال یسالها النسیشرکت فوق الذکر را مطابق ب

 النسیرا در ب ی( افغان۴2،۶91،81۶مبلغ ) یو مجرائ  139۶و



 آن  مهیمجدد و جر حی( از درک تفاوت تشر۶،953،777) مبلغ

 یگزارش از شرکت ها نی( ا5شماره ) مهیمطابق جدول ضم

 گردد.  لیتحص ربطیذ

 طرح  کهیننگرهار، به کارمندان تیمحترم گمرک وال استیر

 یفعل فیننموده اند از وظا تیمتذکره را بصورت درست رعا

 مطابق قانون به آنها داده شوند. یبیتاد یو جزا لیتبد

 نیقوان شیننگرهار، در اجراآت خو تیمحترم گمرک وال استیر 

اشترنگ راسته  طیو مقررات را بالخصوص طرح فوق را در وسا

اجراآت  نیاز چن ندهیتا در آ ردیجدا در نظر بگ یپاکستان

 .دیبعمل آ یریجلوگ

ننگرهار  تیوال تیشرکت در مستوف یبعد یسال ها

ننگرهار همه  تیگمرک وال استیآنرا در ر یمجرائ یوچگونگ

 استیقبال فاضله فوق خارج از ر کهیو در صورت یرسجانبه باز

 یمبلغ قابل مجرائ ایداده شده باشد و یمحترم گمرک مجرائ

آن را از  مهیآن با درنظرداشت جر ینباشد تعرفه گمرک

دانسته ودر صورت اضافه  لیشرکت متذکره قابل تحص

 یو اداره عال سینو رونیمبلغ را ب تیدر مستوف یمجرائ

مبلغ فوق در جدول  اتیدهند. جزئ نانیاطم را کتباً  شیتفت

 . باشدیگزارش قابل مالحظه م نی( ا2شماره ) مهیضم

 یمبلغ افغان لیمحترم گمرک ننگرهار، در تحص استیر 

به محصول حاضرگردد از شرکت  کهی( درصورت1۶3،027،995)

در  ل،یگزارش تحص نی( ا7( و )۶) مهیشامل جدول ضم یها

( قانون گمرکات 18۶مطابق ماده ) مهیآن با پنج برا بر جر ریغ

 دهند. نانیرا اطم شیتفت یاداره عال جهیاقدام و از نت

 یمتذکره را ال یشرکت ها وزریمحترم گمرک ننگرهار،  استیر 

مراحل  یط و (T1)کی یحسابات شان مسدود واز ثبت ت هیتصف

مربوطه  وزریمتذکره در  یشرکت ها یاموال ومحموله ها

تورخم خود  یسرحد تیریشرکت ها در مد ریسا یوزرهایو

شرکت  یمراحل محموله ها یودر صورت ثبت و ط ندینما یدار

گمرکات با کارمندان مربوطه  یعموم استیر ذکره،مت یها

 دیمربوطه برخورد نما یمطابق به قانون گمرکات وطرزالعمل ها

 دهند. نانیرا کتباً اطم شیتفت یاداره عال جهیواز نت

 در را  شیاجراآت خو ننگرهار، تیمحترم گمرک وال استیر

 یو مقررات بالخصوص قانون وطرزالعمل ها نیقوانبا  تمطابق

بشکل  ربطیذ یسازند و از اجراآت بخش ها اریع یگمرک

 .ردیمنظم نظارت و کنترول صورت گ

 مبلغ  لیننگرهار، در تحص تیمحترم گمرک وال استیر

در پرداخت ها از  ریتاخ مهیبابت جر ی( افغان۶،331،100)

گزارش  نی( ا۴شماره ) مهیشامل جدول ضم یشرکت ها

 دهند. نانیرا اطم شیتفت یاداره عال زایآو جهیاقدام واز نت

… … 

 

 

 



  ارزش افزوده ما

 

 

موارد کیفی

وعملکردازاعتمادقابلوعینیمستقل،گزارش
عملیات،ها،فعالیتازاطمینانارائهونهادهااجراآت

خدماتارائهومدیریتها،برنامهها،پروژه
.یاثربخشوکاراییاقتصادیت،اصولبادرنظرداشت

ارائهوادارهداخلیکنترلسیستمارزیابی
ها،برنامهاداره،اجراآتبهبودبمنظورسفارشات

تدارکاتخصوصدرهاپروژه

سازی،سیستماجراآت،بهبوددرهمکاری
اساسبهآنمدیریتوخدماتارائهچگونگی
هایروشسفارشوخالهاشناساییوتشخیص

.آنمدیریتبهتر

ارتنظبرایعملکردتفتیشهایگزارشارائه
درودولتینهادهایباتعقیبوملیشورایبه

برایتفتیشگزارشقراردادندسترس
شهروندان

موارد پولی

افغانی( 10949595)تحصیل پول اضافه مجرائی مبلغ 

افغانی بابت عدم اخذ ( 1۶3027995)تحصیل مبلغ 
محصول گمرکی

جرایم،بابتافغانی(3388۶39۶)مبلغتحصیل
تأخیرجرایموهاشرکتدین

بابتافغانی(۴952221۴)مبلغتحصیل.1
شریحتدرتفاوتوچپهاشترینگوارداتیوسایط
.تجارتیاموالمجدد

بلغمخصوصیشرکتفاضلهوجوهشناسائی.2
بررسیمنظوربهافغانی(۴2۶9181۶)



 

 

 

 

 اداره عالی تفتیش ®

 شهروندانبرای  تفتیشگزارش 

عرضه خدمات و جمع آوری عواید گمرکی در والیت  پیرامون گزارش تفتیش عملکرد

 ننگرهار

 

 

 

 

 

 ما متعهد به شفافیت و حسابدهی هستیم


