
 

 

 

 

 

و د لولوپورټي عوایدو د راټد ترانس

 هطرح يد ښه والسیسټم 
 

 طرح

 تلمریز کال د تلې میاش ۱۳۹۵

 

 

 

د نیټې مصوبې پر بنسټ   ۹/۴/۱۳۹۵ ګڼې او  ۲۲دا طرحه د افغانستان د اسالمي جمهوریت د عالي اقتصادي شورا د 

د  له خوا د عوایدو د لوی ریاست د مالیې د محترم وزارت دو د راټولولو د ښه والي په موخهترانسپورټ وزارت د عوای

 ، کابل ښاروالي او نورو اړونده ادارو په نږدې همکاري جوړه شویدهترانسپورت او هوایې چلند د وزارت

 

 

  

 همخنیوی طرح د دضایعاتو ود عواید دعوایدو د کچې د زیاتوالي او د ترانسپورت محترم وزارت

 محترم وزارت ته د مالیې پر بنسټغونډی د تصویب  ۲۲ نیټه ۹/۴/۱۳۹۵ عالی شورا دجمهوریت د اقتصادی  افغانستان د اسالميد 

د ترانسپورتی تر څو  ،او خصوصی سکتور پکی شامل وی جوړکړی ده تر څو یو کاري ګروپ چه اړونده اداراې شوی دنده سپارلی

ولو د سیستم د ښه والی لپاره یوه جامع طرحه ترتیب او وړاندی کړی. د اړتیا په صورت کی د معلوماتی تکنالوجی د عوایدو د راغونډ

 خبری وشی. اړهونده موضوع په د اړسره  محترم همایون قیومی جناب د ولسمشر د سالکارمتخصیصینو او تخنیکی همکارانو او 

یو  ریاستپه تعقیب دمالیی محترم وزارت د عوایدو عمومی ریاست د حقوقی خدمتونو او پالیسی  الرښودد پورتنی ذکر شوی 

وزارت، د ګمرکونو عمومی ریاست،  محترم او صنایعومحترم وزارت، د سوداګری  او ملکی هوایی چلند مکتوبونه د ترانسپورتشمیر
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د باصالحیته و ادغیرمالیاتی عوایدو محترم ریاست ته ولیږل  عوایدو عمومی ریاستد او  یعو خونید افغانستان د تجارت او صنا

 وکړه. استازو د راپیژندلو غوښتنه یې ترې

د یو شمیر غونډی، ریاستونو  ومحترملیاتی عوایدو او د غیرماو او پالیسی خدمتونو حقوقید  عمومی ریاست ، دعوایدوتر هغه وروسته

 د مخابراتو او ،لوړ پوړو چارواکوځمکنی ټرانسپورټ  او مالی او ادارید او اداری معین،  مالید محترم وزارت د  ټرانسپورټ

پایله کی کړی چه په  دایرېسره او د کابل ښاروالی د عوایدو له رییس د محترم معین  معلوماتی تکنالوژی د محترم وزارت د ټکنالوژی

 .توافق وشو پر الندی ټکو 

خنډ  الری دعوایدو د راغونډولو د احتمالیڅخه یی مخنیوی،  پورتی عوایدو زیاتوالی، د ایتالفد دغی طرحی هدف د ترانس هدف:

 او د عوایدو د سیستم ښه والی دی. موندلو هڅید حل الرو د خطرونو پیژندنه  او 

قانون د ( تنظیمد فعالیت او سیر ځمکنی نقلیه وسایطود د ) زارت خپل عواید د محترم واو د ملکی هوایی چلند ترانسپورت د  :مبنا

 راغونډوی. پر بنسټ شمیری ضمیمې ۳مادې  او  ۱۰او د حکمونو 

 : څلور ډوله عوایدی سرچینی لری چی عبارت دی له  تراو ترانسپورت محترم وزا هوایی چلندد ملکی 

 :ټکسی خدمتونو د ترانسپورت .1

 څخه( چلوونکید  ٪۳د مال دخاوند څخه او  ٪۲) ٪۵ د بار وړونکو وسایطو لپاره 

 :د محاسبی طریقه

 کونو لپارهپاخه سړ( د X ۵٪تن/کیلومتر /افغانی ۳.۶. )۱

 کونو لپاره( د خامه سړX ۵٪تن/کیلومتر /افغانی  ۴.۲. )۲

 

  پر مادی  ۳۱قانون د ځمکنی نقلیه وسایطود سیر او فعالیت د تنظیم د  د  ٪۳د مسافر وړونکی ترانسپورت لپاره

 بنسټ

 :د محاسبی طریقه

 (X ۳٪کرایه/کس  X)د مسافرو شمیر . ۱
 

 :ېپاڼارزښت لرونکی  .2

 پاڼه.( افغانی پر ۴کمیشن ) اڼودری پ  

  ۳۰قانون د ځمکنی نقلیه وسایطود سیر او فعالیت د تنظیم ( افغانی د ۵۰۰کتابچه کلنی)سیر الخط وسایطو د  نقلیهد 

 پر بنسټمادی 

 

 : یمې. جر3

جریمه اخستل کیږی،  پر بنسټد واقع کیدو په صورت کی د قانون د حکمونو  سرغړونید کوم د ترانسپورتی واسطی لخوا 

 :په لنډه توګه ذکر شوی دیچه په الندینی جدول کی 

 د جریمی توضیح بڼه یمید جر د قانون ماده شمیره

 افغانی ۱۵۰۰ مثنی  د کتابچې ۳۰ ماده ۱

 چنده جریمه ۴ ورکولد کمیشن نه  ماده ۳۶ ۲

 افغانی ۲۰۰ سره د هر میاشتی په تیریدو کتابچی جریمه خط السیر دد ماده ۳۷ ۳

 د بار وړونکو موټرو د خط ضمیمه ۲ماده  ۶ ۴

 سیر خالف حرکت کولال

 افغانیو پوری ۶۰۰۰تر 

پرته له کوم دلیله تر یوې  ضمیمه ۳ماده  ۵ ۵

  )توقف( ی زیات دریدلمیاشت

 ۱۰۰، تکسی ۱۰۰۰، بس ۳۰۰۰الری 

 افغانی
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له ګمرک څخه د مکتوب  ضمیمه ۳ماده  ۷ ۶

د نه وروسته اخیستلو څخه 

 مراجعې په صورت کی.

 افغانی ۵۰۰هر ټن 

 

د خالف  څخه سیرالخط د  ضمیمه ۳ماده  ۹ ۷

د لینی حرکت په صورت کی 

 بس لپاره

مړی ځل لپاره او د وافغانی د ل ۳۰۰۰

 افغانی ۶۰۰۰تکرار په صورت کی 

موتر بدلول په تانکر  چکړهد  ماده ۳۴ ۸

یا سرویس او یا دهغه 

له دی چه د عکس پرته بر

ترانسپورت اداره په جریان 

 ویکی 

نه تانکر  یا  موتر چکړهافغانی د  ۲۰۰۰

کس برعافغانی د  ۵۰۰۰ سرویس ته

 لپاره

 

 اوسنی طریقه: السته راوړلود ترانسپورتی عوایدو د 

 :کمیشن. د ترانسپورتی خدمتونو ۱

دروازو کی د ترانسپورت  ۵د ترانسپورتی خدمتونو مالیه په بندرونو او د ښار په خروجی دروازو کی اخیستل کیږی، لکه د کابل په 

 سیرالخط د ته مراجعه کوی اوآمریت ه وخت کی د تیرویدو پ چلوونکی له ټرانسپورټی دروازې څخه ، چیشتون لری آمریتونهوزارت 

)مسافر وړونکو وسایطو په صورت کی( د  دوزن او  او بارکتابچی په وړاندی کولو ) د باروړونکو وسایطو په صورت کی( د موتر

 خه اخیستل کیږی او په یو بکس کی اچول کیږی. د ترانسپورتد هغوی څوی مالیه محاسبه او په فزیکی ډول د هغ له مخیکتابچی 

مکنی ترانسپورت محترم اوونی کی دوه ورځی )یکشنبه او چهارشنبه( د ځ په دغه پیسی بنسټ محترم وزارت د مسولینو د خبرو پر

 د اسنادو په استناد او تعرفو سره بانک ته سپارل کیږی. انتقالیږی چیریاست ته 

 پاڼی:ارزښت لرونکی . ۲

  سیر د کتابچی فیس د ترانسپورت محترم وزارت په مربوطه اداراتو کی د رسید په مقابل کی اخیستل کیږی، او الد خط

 وروسته د مسولینو په واسطه بانک ته انتقالیږی.

  له مخی  روالشته کمیشن قیمت د کمیشن د السته راوړولو په وخت کی اخیستل کیږی، او وروسته د  پاڼو )سه پارچه(د دری

 کیږی. استول د مسولینو په واسطه بانکی حساب ته

 :یمې. جر۳

 کیږی. استول  حساب تهبانکی د مراجعی په وخت کی اخیستل کیږی او وروسته مربوطه  : د مثنی جریمه 

 د نیول کیدو په حالت کی په فزیکی توګه د رسید په مقابل کی اخیستل کیږی او وروسته د  : نه تحویلی جرمونه کمیشن د د

 ل کیږی.استومسولینو په واسطه بانک ته 

 :د مراجعی او یا نیول کیدو په حالت کی په نغدی ډول د رسید په مقابل کی اخیستل کیږی او وروسته  د کتابچی جریمه

 کیږی. استولمربوطه بانکی حساب ته 

  کی د پوستی د  وختلپاره د نیول کیدو په  ود بار وړونکو او مسافر وړونکو موتر حرکت جریمه: د خالف خط السیرد

 کیږی. استولمسولینو په واسطه د رسید په مقابل کی اخیستل کیږی چه وروسته بانک ته 

 :د نیول کیدو په حالت کی د رسید په مقابل کی اخیستل  د ګمرک څخه د مکتوب ترالسه کولو ورسته د نه مراجعی جریمه

 کیږی. استولمربوطه بانکی حساب ته کیږی او 

 د  :د ترانسپورت اداره په جریان کی واچول شیعکس پرته له دی چی برپه تانکر یا سرویس او یا  بدلولموتر  چکړه د

  حساب ته استول کیږی. بانکی  یږی او مربوطهنیول کیدو په حالت کی د رسید په مقابل کی اخیستل ک

 ذیدخله ارګانونه:
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 :د افغانستان بانک، د ګمرکونو عمومی د ټولګټو وزارت، او صنایعو وزارت،  سوداګرید کورنیو چارو وزارت، د  قانونی

 .او صنایعو خونهسوداګری د روالیانی او ریاست، ښا

 سایطبیلګی په ډول دمسافر وړولو شخصی ود  شتون تمځایونو ید کابل په خروجی دروازو کی د غیر قانون :غیر قانونی 

والیتونو د سفر په جریان کی د شخصی تمځایونو مسوولینو ته ډیری زیاتی پیسی ورکوی. دا په داسی حال کی ده چی دا 

ورت کی باید ور وسایط د ټرانسپورټی قانون په رڼا کی د مسافرینو د وړلو حق نلری. او د داسی فعالیت د تر سره کولو په ص

 څخه جریمه واخیستل شی. 

 : او ضایعات ستونزید ترانسپورتی عوایدو د ترالسه کولو په اوسنی طریقه کی 

  څخه ۱۳۵۸د غبرګولی  ۱۳فعالیت د تنظیم( قانون په نوم چی له  ځمکنی ټرانسپورټی وسایطو د سیر او )اوسنی قانون چی د 

 .ته ځواب نشی ویالی اړتیاوو، د نن ورځی ډیرو پوری د اجراء وړ دیتر اوسه 

  ترڅنګ ته ځواب ووایی او  اړتیاوود هیواد په مرکز او بندرونو کی د عوایدو د راغونډولو د یو داسی سیستم نه شتون چه ننی

 ړی.کسرګردانی او د عوایدو د ضایعاتو څخه مخنیوی وله د مراجعینو  یی

  ید کیفیت ټیټوال ارزښت لرونکو پاڼود. 

   د اخیستل شویو پیسود مبلغ تر منځ توپیر. کی لومړی او دویمه او دریمه پاڼه د تعرفی په. 

  شتونن ییېاپاڼو د دقیقی احص ارزښت لرونکواو په ډیپوګانو کی د موجودو د  ویشل شوو. 

  دروازو کی ۵د کابل په  په ځانګړی ډولد غیر قانونی تمځایونو شتون د هیواد په ګوټ ګوټ کی. 

  د دولت  پلوه، چه دغه کار ددی باعث شوی چه له یوه انو ته د نمبر پلیتونو نه توزیعکسیټ کورنیو چارو وزات لخوا اطرافید

امنیتی مشکالت منځ ته  له دې وسایطو څخه د ټکسی په توګه ګټه اخیستل کیږی چی پلوهاو له بله  سویعوایدو ته ضربه ور

 .ارګان سره ثبت نه دیویت د هیڅ یو او د چلوونکی هراوړی، 

  چه له یوه پلوه د دولت  دیدغه کار ددی باعث شوی چیتوزیع  کسی د نمبر پلیتونو نهټ کوم موجه دلیل څخه پرته د ښارید

کی په ځینی مواردو  ، چیګټه واخیستل شیکسی په توګه بله پلوه د شخصی موترونو څخه د ښاری ټ عواید ضایع شی او له

 .چی هغوی هیڅ قانون ته غاړه نږدی ګټه اخلیڅخه د جنایی اعمالو د ترسره کولو لپاره ایطو وس رنګه  مجرمین له دا

 او په بندرونو او تمځایونو کی ټرانسپورټی مسوولینو ته د ترانسپورتی کمیشن  شتون بیله پلیټه د لویو مسافر وړونکو وسایطو

 نه ورکړه.

د سیر د تر اوسه یی ترافیکو ته په ګمرک کی محصول شوی خو  شته چی ډیر شمیر موترونه کی ځایونوپه بندرونو او تم

 فعالیت کوی. څخهنمبر پلیت بیله مراجعه نه ده کړی، او جواز لپاره 

  نه خبرتیا.د معلوماتی تکنالوجی څخه والی او ظرفیت ټیټکاری د  مامورینود 

 ،د ترانسپورت، ټولګټو، مالیې او کورنیو  ځکه چی  په بندرونو کی د ذیربطه ارګانونو تر منځ د الزمی همغږی نه شتون

شتون نه لری چه دغه کار ددی باعث شوی چه له یوه پلوه دوه  یزمکاری میکانډول هیڅ چارو وزارتونو او ښاروالی تر منځ  

 بیروکراسی باعث و ګرځی. ګونی اجرآت را منځ ته کړی او له بله پلوه په هغه بندرونو کی 

  نه شتون. د یادونی وړ ده چه د بارچاالنی  ډول تفکیک د فعالیتونو دد بارچاالنی او ټرانزیټی او ترانسپورتی شرکتونو تر منځ

او ټرانسپورتی شرکتونو ته د ترانسپورت لخوا او صنایعو د محترم وزارت ټرانزیټی شرکتونو ته جواز د سوداګری او 

 ل کیږی.ورکود فعالیت اجازه  محترم وزارت لخوا

  مجهز د عصر د غوښتنو کمپیوتری سیستم د ښارونو په دخولی او خروجی دروازو کی د معیاری ترمینلونو نه شتون، چی په

 ته ځواب ویونکی  او د مسافرو او مالونو لپاره د اسانتیاوو درلودونکی وی. 

  ځایونو جوړول او کنترول.د تمد زورواکو او بی مسولیته اشخاصو لخوا 

 ښار کی د  ) د کابل په پیسو اخیستل. د مثال په ډول ډول د غیر قانونیپه ځایونو جوړول او د تمولیته کسانو لخوا د بی مس

د مسافر وړونکو وسایطو  ډولغیر مسول کسان په غیر قانونی حامد کرزی هوایی ډګرمخته، او د فروشګاه په تمځای کی 

 اخلی(څخه پیسی 

 وړاندیزونه:

 عاجل وړاندیزونه:
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  کابل ښار په دروازو او د هیواد په نورو ښارونو کی د تر څو د  شیل زارت ته په عاجله توګه هدایت ورکړکورنیو چارو ود

 مخنیوی و کړی. نونی تمځایونو او غیر قانونی اخیستنو څخهغیر قا

  د عدلیی محترم ه وړاندی طرحی تعقیب چی شااو خوا دوه کال د نویځمکنی ټرانسپورټ د سیر او فعالیت د تنظیم د قانون د د

اوسه په هغه وزارت کی تر بحث الندی نه ده نیول شوې. ترڅنګ د ترانسپورتی خدمتونو او وزارت ته لیږل شوی ولی تر 

 تعدیالت په دې قانون کی په پام کی و نیول شی. نوی عوایدو د راټولولو د میکانیزم د ښه والی لپاره 

 راغونډولود سیستم، د غیر مسوولو کسانو جیبونو ته د دولت د عوایدو د تګ د مخنیوی  په ښارونو او بندرونو کی د عوایدو د

او په عین حال کی د طعام د صرف کولو، د لمانځه د ادا کولو او د مسافرین د انتظار او د مالونو د په پام کی نیولو سره 

 .جوړولترمینلونواو معیاری نوی  نبال دس مالکینو د مالونو د خوندیتوب او ساتنی لپاره په ټکنالوژیکی لوازمو 

 یې تفکیک وشی. شخصی وسایطو څخه  هویشل تر څو ل ود سټیکرد شخصی مسافر وړونکو وسایطو لپاره کی  په لنډ مهال 

  او د ترافیکو  ټکسیانو د نمبر پلیتونو ویشل اطرافی ښاری او هغه وسایطو ته  چه د مسافر وړنی لپاره کارول کیږی، د

 ویشلو لپاره الزمی اسانتیاوی رامنځته کړی تر څو پروسه ساده شی. دا  جوازاو د سیر د  ټکسی پلیټونو د  ادارهمحترمه  

 انو او بسونو معرفی کول او د خصوصی سکتور له خوا د ښاری باروړونکو وسایطو تنظیم د ښاری ټکسیکی دننه  په ښارونو

 د ادارو سره په همږغی د مسافر وړلو او باروړولو د اسانتاوو برابرول. او د عوایدو را ټولول، او د ټرافیکو او ښاروالیو 

  کال الیحه د اجراء وړ ده ۱۳۸۴د ځکه چی تر اوسه تجدید نظر د وسایطو د کمیشن په الیحه کی . 

 ټولیږی.  ترانسپورتی عواید راو د ورودی دروازو د امنیت ساتنه چیری چی د ښارون 

  سرغړونو څخه مخنیوی وشی.اطاعت پزیری کچه لوړه شی او له وشی تر څو د  غور له سرهباید د جرایمو په اړه 

  فزیکی کتنی صالحیت ورکول. د ترانسپورت محترم وزارت ته 

 

 د عواید د راټولولو د سیسټم په اړه وړاندیزونه:

  رامنځته کول. میکانیزم د عوایدو د راټولولو لپاره د یو روڼ سیسټم او 

 :ټاکنهمړی ول

پرسونل او عایداتی ښارونو او بنادرو کی په په د مسافر وړونکو او بار وړونکو وسایطو له تیښتی څخه د مخنیوی پخاطر 

 .  جوړولسیستم  مجهز کنترولی او کمپیوتری ټولو وسایلو 

 د کتابچې ځای و نیسی. سیرالخط د کترونکی کارت اجرا چی دا کارت به یو الی وسایطو چلوونکو ته د د

پواسطه د لوستلو  ماشین  د او کارت په سیستم کی ثبت شی ،لریوه کی شتون په کتابچ خط السیرد  ی هغه مشخصات چی ټول

 وړ وی.

ماشین ته داخلیږی او ټول مشخصات د اړوند کارکوونکی په کمپیوټر کی وخت کی کارت  ټرانسپورتی بندر ته د مراجعی پر

ولو سره سیسټم په اوتومات ډول سره کمیشن محاسبه او درې پاڼی لرونکی رسید څرګند شی، او د شته مشخصاتو په پام کی نی

پرنټ کوی، د پیسو ورکړه پوسټ پیډ یا پری پیډ وی. د رسید دوې پاڼی چلوونکی ته ورکول کیږی او یوه پاڼه د ټرانسپورټ 

وازې نه د تیریدو پر مهال مربوطه ادارې په ریکارډ کی پاتې کیږی. چلوونکی یوه کاپی ځان سره ساتی او بله کاپی له در

 کارکوونکو ته ښکاره کوی. 

 :د نوموړی سیستم اړتیاوی

 مرکزی ډیټابیس .1

 انترنیټ .2

 په بندرونو کی د سیستم سره نښلیدلی غرفی .3

 کارکونکی او مسلکی تخنیکی .4

 کمپیوتر او مجهز دفترونه او تاسیسات .5

 بریښنا .6

 :د پانګه اچونی مقدار .7

 :ټاکنهدوهمه 

 :عملی کول سیستم (RFIفریکونسی پیژندنی )د رادیو 

په مرکزی  د واسطې د ټولو ځانګړتیاوو درلودونکی وی، چیاو دغه ټیګ  ورکول کیږی، ټیګهر ترانسپورټی واسطې ته یو 

 .دیسیستم کی ثبت 
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مشخصات په اوتومات د موټر ټول نصبیږی چی له دروازې څخه د واسطې د تیریدلو پر مهال سیستم د تیریدو په دروازو کی 

او د واسطې له حساب  په سیستم کی ثبتخلی او دهغوی کمیشن محاسبه او په اوتومات ډول ټیګ څخه اډول د واسطې له 

 ول کیږی.څخه ګرځ

 :اړتیاویسیستم  نوموړید 

 مرکزی ډیټابیس .1

 الیکترونیکی دروازی .2

 کارکونکیاو مسلکی تخنیکی  .3

 انترنیت .4

 د دروازو امنیت .5

 مجهز تاسیسات او دفترونهپه کمپیوټر  .6

 بریښنا .7

 د پانګه اچونی مقدار: .8

 طریقه: اجراء کولود پورته ذکر شوو پروګرامونو د 

 د اجرا وړ دی.الرو  ټاکنی له دووی ذکر شودواړه 

 

۱ .PPP  خصوصی سکتور ګډون:  اویا د عامه 

الټ بندی کوی او داوطلبی ته یی سپاری، خصوصی سکتور د داوطلبی په پروسه  دغه طریقه کی دولت ذکر شوی پروژې په

او ولو سیستم په انتخابپر مختللی دولت د وړاندی کوی، سره یو ځای مالی پالنونو پروپوزل د کی د ګډون کولو سره خپل 

 او د هغوی څخه یو خوښوی او د پام کی نیولو سره پروپوزلونه څیړی  د دولت د مالی ګټو او عوایدو په پانګونیمناسبی 

 پیل کوی. کی نیولو سره د خصوصی سکتور سره خبری اتریشرایطو او عینی واقیعتونو په پام  هیواد د

 

 . د دولت په مدیریت او پانګه اچونی سره:۲

 کړی. دغه برخه کی پانګه اچونه و کړی او پروګرام مدیریت ودخپل امکاناتو څخه په ګټه اخیست چه دولت کوالی شی
د ذیصالح مقام  شی. او چی تر اوسه ورڅخه ګټه نه ده اخیستل شوې، له اعتبار څخه ساقطپه هغه صورت کی چه سیستم عملی شی، باید ټول ارزښت لرونکی اسناد )نوټ(

 . وړل کیږییا څنګه چی اړوند قانون حکم کوی له منځه  ګډ هییت په واسطهپه حکم د یو 

 

 متفرقه وړاندیزونه:

 

 څخه ګټه اخیستنهارګانونو د تاسیساتو او امکاناتو  ندود اړو: 

کار واخیستل شی. په سرحداتو کی د ګمرک ترازو  باید په ګډهشته تاسیساتو څخه په سرحدونو کی د اړوندو وزارتونو له 

د  خوا یوېګټو وزارت کارکونکی هم ګټه واخلی تر څو له وی ترازو څخه د ترانسپورت او ټولشتون لری باید د ذکر ش

او د عوایدو له ضایعاتو څخه مخنیوی و شی. عوایدو د ضایعاتو څخه او له بلی خوا د ګمرکونو ټرانسپورت محترم وزارت د

کی چی د نورو  ځایونوهغه ترڅنګ یی د مربوطه وزارتونو له زیاتو لګښتونو څخه هم مخنیوی وشی.  په عین حال کی په 

. د بیلګی په له تاسیساتو څخه ګټه واخیستل شی یا ښاروالی ګټو د محترم وزارتونو تاسیسات شتون و نه لری د ټولوزارت

ډول د ټولګټو وزارت د عوایدو د اتالف اصلی دلیل د تلو نه شتون بولی او د نویو تلو د پیرلو لپاره زیات مبلغ ته اړتیا لری په 

کی فعالی تلی لری. نو باید د ټولګټو محترم داسی حال کی د ګمرکونو عمومی ریاست د هیواد په دخولی او خروجی نقطو 

 وزارت ته د دغه تلو څخه د ګټی اخیستلو اجازه ورکړل شی. 

 ورکړی  یپه هغه صورت کی چه د الیکترونیک(E-Payment):سیتم تطبیق نه شی 

په هغه صورت کی باید د شی، سیستم عملی ن تکار (Post paid)یا وروسته ورکړی (Prepaid)که چیری د مخکی ورکړی

دولتی یا خصوصی بانکونو څانګی په مرکز او د هیواد په عایداتی بندرونو کی د والیاتو په شمول پرانیستل شی. چی د 

د صکوکو د مطبعې تحویل کړی. د یادونی وړ ده چی بانک ته  واسطی د مالک تثبیت شوی پیسیتعرفی د اخیستلو سره سم د 

 ارزښت لرونکو پاڼو معیاری کول شمول داو ترانسپورټی جرایمو د درې پاڼو په ابچی، د کمیشن خط السیرد کت دله الری 
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ډیر زیات اړین دی. ځکه په اوسنی حالت کی ارزښت لرونکی پاڼی په ډیره اسانی سره جعل کیدای شی چی د ترانسپورټی 

 عوایدو د ډیر زیات اتالف باعث ګرځی. 

 :د ګمرکونو همکاری 

 مالکینوموالو د د اسیسټم له الری محاسبهاو په اوتومات ډول میاشت حسابونه د  د سرېاسیکوډا په سیستم کی ګمرکونو د د 

د یو مشخص ، مونږ کوالی شو تحویلیږیحساب ته  یمیاشتې په واسطه د ګمرکی مکلفیت د تحویلی په وخت کی د سر

 او ښاروالیانو  وزارت ګټوی د ټرانسپورټ وزارت، د ټولګانونو د موافقی په صورت کمیکانیزم په جوړولو سره د ذیربطه ار

اداراتو ذکر شویو د  ویز کی د ګمرکی تعرفو د تحویلی پر وختپه یو ځای کی محاسبه او په یو ا د سیستم له الریعواید 

 . )مشخص د سرحدی بندرونو لپاره(. کړومربوطه حساب ته تحویل 

 

 

د کابل ښاروالی استازی )                                             (            زی )            وزارت استا او هوایې چلند د د ټرانسپورټ

) 

 

 (                                             ) استازی د مالیې وزارت


