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رسنیزه اعالمیه
افغانستان د خپلو عوایدو د پام وړ برخه د ګمرکونو د بې
اثره کنترول له امله ،د السه ورکوي
کابل-افغانستان،د ۳۱۳۱کال د غبرګولی د میاشتی ۰۲مه :د اداري
په
فساد پروړاندې د څارنې او ارزونې خپلواکه ګډه کمیټه
افغانستان کی د اداري فساد پر وړاندې د ملي او نړیوالو هڅو
د یو خپلواک څارونکي په توګه  ،دا په ګوته کوي چې ډیرۍ هغه
توکي چې افغانستان ته راوړل کیږي په سمه توګه نه ثبتیږي چې
دا کار د ګمرکونو په عوایدو باندې منفي آغیز لري .د دې
فساد لپاره شته موکې کمې
لپاره چې د هیواد په پو لو کې د
شي ،د څارنې او ارزونې کمیټه یو لړ سپارښتنې وړاندې کوي.
د څارنې او ارزونې کمیټې اوسنی رئیس ښاغلی عثماني وایي:
افغانستان د فساد او د هیواد په پولو کې د توکو د
قاچاق له امله د پام وړ عواید له السه ورکوي .د څارنې
او ارزونې کمیټې سپارښتنې به د فساد د کمښت او حکومت د
عوایدو د زیاتیدو سره مرسته وکړئ.
د موجوده مالوماتو پر بنسټ په  ۰۲۳۰میالدي کال کې د هغو
توکو چې په رښتیني توګه افغانستان ته راوړل شوي ؤ او هغه چې
ثبت شوي ؤ تر منځ د  ۳.۱ملیارده ډالرو معادل توپیر لیدل
کیږي .په ګمرکونو کې د آغیز لرونکو کسانو ،ګروپونو او
همدارنګه چارواکو شتون چې په فساد ککړ او په قاچاق او نورو
غیرقانوني چارو بوخت دي ،د ستونزې د پراخیدو سره مرسته
کړیده.
د دې سربیره چې د توکو د تشریح او بررسۍ لپاره حقوقي چوکاټ
شتون لري ،خو د رپو ټ موندنې ښیئ چې د ګمرک
او مقرره
د منطقې په کچه د
چارواکي قوانین په پام کې نه نیسي.
ګمرکونو تر منځ د توکو د صادرولو او واردولو اړوند مالوماتو
د شریکولو د یو منظم سیستم نشتون  ،د سوداګریزو توکو په سمه
توګه د ثبتیدلو مالومول ستونزمن کړیدي .یو شمیر کمیشنکاران
غلط ارقام سیستم ته داخلوي تر څو سیستم د توکو د بررسۍ
لپاره د نماینده په غوره کولو کې بې الرې کړي.
د څارنې او ارزونې کمیټه پاکستان سره د ګمرکي ارقامو د
متقابل تصدیقولو د سیستم د پلي کیدو غوښتونکې ده تر څو په
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سیستم کې شته تشې ډکې  ،د فسا د لپاره موکې کمې او د حکومت د
عوایدو د زیاتیدو المل شي .د دې سرب یره د افغانستان د
ګمرکونو ریاست باید د تکنالوژۍ پر مټ والړ داسې یو سیستم
د کمیشنکارانو پواسطه
رامنځ ته کړي چې دا ډاډمنه کړي چې
بررسي
سیستم ته داخل شوي او بی ا د ګمرک د چارواکو پواسطه
د کمیشنکارانو کړه وړه تر ارزونې الندې
شوي ارقام سم دي.
چې د سیستم څخه ناوړه ګټه اخلي
ونیسي او هغه کمیشنکاران
په تور لست کې شامل کړي.
د څارنې او ارزونې کمیټه به د سپارښتنو د اغیزناک پلی کولو
څخه څارنې ته ادامه ورکړئ تر څو د فساد لپاره موکې کمې او
د حکومت عواید زیات شي.
د الزیاتو معلوماتولپاره د اداری فساد پروړاندې د څارنې او
ارزونې خپلواکې ګډې کمیټې ) (MECسره په الندی شمیرو او پتو
په اړیکه کی شئ
+93 (0) 798 750 527
contact@mec.af
www.mec.af
انځورونه د الندې پتې څخه تر السه کوالی شی
/www.flickr.com/photos/mec123 :

