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  د افغانستان د ګمرک مديريت پياوړي کول

 
لوړ شفافيت او د ګمرکونو د آسانتياو اغيزمنتيا، د افغانستان د سوداګرۍ : ١٨ د جنورۍ ٢٠١٠کابل افغانستان، د 

 .کچه او د عوایدو راټولول په بې ساري ډول زیاتوي
 

ي ښارونو له الرې افغانستان ته  الرۍ او باروړونکي موټرې چې هره ورځ د تورخم او سپين بولدک سرحدکومې
 د ګمرک او عوایدو د ستر او ځالنده ریاست کېپه کابل د هغو مالونو لپاره چې افغانستان ته یې راوړي، راننوځي، 

  .د ګمرک د معاملو له دفتر څخه د ګمرکي ترخيص لپاره ودریږي وړاندېپه 
  

 افغانستان او ګاونډیو تر منځ د و اوږد کتار دپه پاکستاني دودیز شکلونو ښکلې او ښایسته شوې د رنګه الری
 ریاست نوی دفتر په ړک باندې پروت د ګمرک او عوایدوپه جالل آباد س. سوداګرۍ د زیاتوالي ښکارندویي کوي

  . او د افغانستان دولت د ګمرکي چارو د مدیریت ښه والی په ډاګه کويپولېکابل کې د 
  

خو نن .  انتظار ویستلی وای پورې د اخيستلو لپاره تر اوو ساعتونوشپږ کاله مخکې دغو الریو باید د ترخيص
  . هغوی له دوو ساعتونو څخه په کم وخت کې بيرته خپل مزل ته دوام ورکوي

  
 اس، یو ان سي ټي ای ډي، او یو آن آی ډي او په ماليې وزارت پورې تړلی یو ان او پي څخه راپدیخوا، ٢٠٠٣له 

د ګمرکونو د مډرن کولو او د سوداګرۍ د آسانولو پروژه پيل سره ) ای سي ډي(ست د افغانستان له ګمرکونو ریا
، څو د ای سي ډي ظرفيت لوړ کړي او وکړای شي په اغيزمن ډول د ګمرکي ترخيصونو او د عوایدو کړې

  . راټولولو بهير اداره کړي
  

 په الره په مالي مرستې) ی ډي ایآ(دغه پروژه چې د بالعوض پورونو له الرې او د نړیوال پراختيایي سازمان 
دولت د غوښتنې پر بنسټ، آی ډي ای د دې پروژې د دوام د اچول شوې، دومره ستر بریاليتوب و چې د افغانستان 

    .  په لټه کې ده څو اطمينان پيدا کړي چې د ګمرکونو په ریاست کې د اصالحاتو پروسه دوام ومومي
 

 د ای سي ډي او  او اغيزمن سيستم په جوړولو؛روڼ  د ګمرکونو د الدې پروژې پورې ٢٠٠٩ څخه تر ٢٠٠٣له 
 بنایي سيستمونو د سمولو له الرې د خنډونو کمول او د د زیرنورو ادارو د عوایدو د راټولولو د ظرفيت ښه کولو؛

باندې ؛ او د افغانستان په نړیوالې سوداګرۍ کې پر آسانتيا اړوندو لګښتونو، اړیکې او ادارېګمرکي ترخيصونو 
  .لی دیتمرکز درلود

  
له کلونو شخړو وروسته،، د افغانستان ګمرکونو او زیربنا او د سرحدونو د مدیریت ظرفيت زیات تاوانونه ليدلي 

په ولو بوخت دي څو نن ورځ یو شمير زیات دوه اړخيز او څو اړخيزه ډونران د دولت د ظرفيت په پياوړي ک. دي
       :دغې ګډې هڅې الندې پایلې درلودلي دي. اغيزمن ډول خپلې پولې اداره کړي

 دقيقو ته د نقليه وسایطو لخوا د ګمرکي ترخيص د اخيستلو لپاره د الزم ٩٠ دقيقو څخه نږدې ۴٢٨له  •
 .وخت راکمول

  
 ميليارد امریکایي ډالرو ته د ٨ه  ميليارد امریکایي ډالرو څخ٢له د نړیوال بانک د اټکل پر بنسټ،  •

 . فيصدي زیاتوالی٣٠٠سوداګرۍ په حجم کې 
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 ميليون ۴٠٠ ميليون امریکایي ډالرو څخه نږدې ۵٠ فيصدي زیاتوالی له ٧٠٠د ګمرکي عوایدو نږدې  •

 .امریکایي ډالرو ته
  

و او ال رڼو د ښد ګمرکونو د پروسسنګ د بریښنایي سيستمونو په کار اچولو او د روزنې له الرې او  •
 . کول لپاره د ای سي ډي د ظرفيت پياوړیخدمتونو د وړاندې کولو

 
د زیاتره الرۍ چلوونکو او د هغوی د شرکتونو لپاره چې هره ورځ افغانستان ته د مالونو په واردولو او صادرولو 

  . کمولو په معنا دیدولت لخوا د اطمينان وړ خدمتونو او د سوداګریزو لګښتونو دد بوخت دي، دا د افغانستان 
  

وریښمو "دا د افغانستان خلکو ته د افغانستان د اصلي موقعيت د تر السه کولو لپاره هيله ورکوي چې یو وخت د 
 دغه کار د افغانستان  او. په تاریخې الره کې د سوداګرۍ مرکز و او ختيځ یې له لویدیځ سره نښالوه"الر

    .  کويسوداګریزې اړیکې د هغې له ګاونډیو سره ښې
،  ټيليفون شميرې0131 5129 45+سره په مرکز د یونوپس عملياتي ، له ټامي پيټرسن، لطفًا زیاتو معلوماتو لپارهد 

    .     سئاړیکه وني org.unops.www: ټ یا وبسایorg.unops@tommyp: ایميل آدرس


