
 

د مالیې وزارت او نړیوال بانک ترمنځ د اقتصادي ودې د پیاوړتیا، د 

میلیونه  ۳۲۵خدمتونو ښه والې او د اداري اصالحاتو د دوام لپاره د 

 امریکایي ډالرو وړیا مالي مرستې تړون السلیک شو

 

میلیون امریکایي ډالرو نوې وړیا مالي مرستې هوکړه لیک نن د مالیې  ۳۲۵د  –۶زېږدیز کال د فبرورۍ میاشتې ۲۰۱۹کابل، د 
وزارت د سرپرست او د زېربناء په چارو کې د ولسمشرۍ عالي مقام ستر سالکار ښاعلي محمد همایون قیومي او په افغانستان 

 ښاغلي شوبهم چوهدري، ترمنځ السلیک شو. رئیس فتر دکې د نړیوال بانک د

د دریو پروژو د تمویل  " سرپرست ښاغلي ډاکټر محمد همایون قیومي، د دې هوکړه لیک د السلیک په اړه وویل:د مالیې وزارت 

میلیونه امریکایي ډالرو څخه زیات دی، چې د  ۳۲۵۵هوکړه لیک چې نن له نړیوال بان سره السلکېږي، ټولیز ارزښت یې له 

د اقتصادي ودې پیاوړي کولو، د خدمتونو ښه کولو، د اداري   ه په کتو سرهافغانستان د خلکو او حکومت اړتیاوو او لومړیتوبونو ت

 " اصالحاتو د دوام لپاره به ولګول شي.
میلیونه امریکاي ډالره په  ۵۰میلیونه امریکایي ډالره د کارموندنې،  ۲۰۰د دې مالې بستې له جملې څخه به " نوموړي زیاته کړه،

د تغییر پروژې ته ځآنګړې شي. د نړیوال بانک له ارزښتمندې   میلیونه امریکاي ډالر به ۷۵ښارونو کې د پانګونې په پروژو او 

 " مرستې څحه چې د یادو مهمو او اساسي پروژو د تمویل لپاره یې کړي مننه کوم.

 
 کې الندې برخې شاملې دې:د مالي مرستو په نوې کڅوړه 

  ته ځانګړې شي، چې په  کارموندنې پروژې میلیون ډالره د ۲۰۰ټاکل شوې ده، چې د دغې وړیا مالي مرستې؛
ډېرو زیانمنو سیمو کې به داخلي بې ځایه شوو او راستنېدونکو اړمنو کډوالو ته د اقتصادي فرصتونو یو 

میلیون ډالره د نړیوالې پراختیا ادارې  ۱۵۰وړیا مالي مرستې پیاوړی او مناسب چاپېلایر رامنځ ته شي. د دغې 
میلیون  ۵۰نړیوال بانک د مالي سرچینو چمتوکوونکې څانګې( ونډه او  د )د نړۍ تر ټولو بې وزله هیوادونو ته

نړیوالو تمویل کوونکو په استازیتوب یې مشري  ۳۴ډالره یې د افغانستان د بیا رغونې صندوق ونډه ده، چې د 
 نړیوال بانک په غاړه ده.د 

 2دامه در صفحه : ا

 هجری شمسی    ۱۳۹۴سال تاسیس :                          ۱۳۹۷سال                 دلو          ۲۱یک شنبهچهل یکم                                                صد ویک  شماره

 

 عناوین مهم 

 

 

مالیې وزارت او نړیوال بانک ترمنځ د اقتصادي ودې د پیاوړتیا، د د

میلیونه  ۳۲۵خدمتونو ښه والې او د اداري اصالحاتو د دوام لپاره د 

 مالي مرستې تړون السلیک شوامریکایي ډالرو وړیا 

 

 
 

ولین جلسۀ عالیرتبۀ تطبیقی چارچوب حسابدهی متقابل جینوا دایر ا

گردید

 

 
 

ادارو له مالیې وزارت سرپرست له یو شمېر وزیرانو، د خپلواکو د

مسؤلینو او بودیجوي واحدونو له استازو سره وکتل

 

 
 

رپرست وزارت مالیه با منسوبین مستوفیت ها جلسۀ مشورتی س

برگزار نمود
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 ۹ته د دوامداره پراختیا او د  په ښارونو کې د پانګونې پروژې میلیون ډالره ۵۰ټاکل شوې ده، چې د دې وړیا مالي مرستې 

والیتونو په مرکزونو کې د ژوند لپاره د ښه چاپېلایر او شرایطو رامنځته کولو په موخه ځانګړې شي، چې په والیتونو کې د 

ښاروالیو د ظرفیت لوړولو، د مدیریت ښه کولو او د زېر بناوو رامنځ کولو له الرې به ولګول شي. د دغې وړیا مالي 

میلیون ډالره نورې مرستې یې د  ۲۵اړوند د نړیوالې پراختیا ادارې ونډه او  میلیون ډالره نړیوال بانک پورې ۲۵مرستې 

 افغانستان د بیا رغونې صندوق ونډه ده.

د بشري ځواک او اداري اصالحاتو ته  میلیون ډالره د افغانستان دولت ۷۵همدارنګه د یادې وړیا مالي مرستې پاتې 
اړوندو دولتي ادارو د ظرفیت لوړولو په موخه به ولګول شي. د دغه  ځانګړې کېږي، چې د وزارتونو او پروژه( تغییر )د

میلیون  ۵۰میلیون امریکایي ډالره نړیوال بانک پورې اړوند د نړیوالې پراختیا ادارې لخوا او پاتې  ۲۵وړیا مالي مرستې 
 امریکایي ډالره یې د افغانستان د بیا رغونې صندوق لخوا ورکول کېږي.

عالیرتبۀ تطبیقی چارچوب حسابدهی متقابل جینوا اولین جلسۀ 

 دایر گردید

به جلسۀ ابتدائی تطبیقی شاخص های کنفرانس جینوا 

تحت ریاست محترم داکتر محمد  ۱۳۹۷ دلو ۱۴ تاریخ 

همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد 

در خیبرهال مقام عالی ریاست جمهوری در امور زیربناء 

 وزارت مالیه دایر گردید.

در این جلسه وزراء و نماینده گان وزارتخانه های انکشاف 

دهات، وزیر مخابرات، کار، امور اجتماعی و شهداء و 

معلولین، فواید عامه، وزارت امور خارجه، شهر سازی و 

اراضی، اقتصاد، معادن، کمیسیون انتخابات، کمیسیون 

یون اصالحات اداری ، ریاست شکایات انتخاباتی، کمیس

عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری و کمیسیون دسترسی 

 به اطالعات اشتراک داشتند.

محترم قیومی، سرپرست وزارت مالیه ضمن سپاسگزاری 

از تشریف آوری اشتراک کننده گان در سخنان افتتاحیۀ این 

نشست گفت:" هدف از برگزاری این جلسه؛ شریک ساختن 

مشترک میان ارگان های دولتی و شرکای  مجدد تعهدات

انکشافی بین المللی افغانستان مطابق سند چارچوب 

، ۲۰۲۰-۲۰۱۹ حسابدهی متقابل جینوا برای سال های

ایجاد و تقویت هماهنگی بهتر جهت تطبیق مؤثر و مثمر 

تعهدات مذکور در سطح مقامات عالی رتبه و نهائی 

مسئول می ساختن پالن های تطبیقی تعهدات مراجع 

 ".باشد

نهادهای  سرپرست وزارت مالیه از تمام ادارات و 

تقاضا نمود که به طور همه جانبه در پروسه  ذیدخل 

 تطبیق تعهدات همکاری نمایند.

ادارات ذیدخل گزارش های تطبیقی خویشرا به مجلس 

ارائه کردند که از طرف اشتراک کننده گان پالن های 

جینوا مثبت ارزیابی گردید تطبیقی شاخص های کنفرانس 

زیرا اکثریت ادارات پالن های تطبیقی خویشرا قبل از 

 زمان تعیین شده تکمیل نموده بودند.

در اخیر محترم قیومی، سرپرست وزارت مالیه از 

اشتراک کننده گان بخاطر تکمیل به موقع پالن های 

تطبیقی شاخص های کنفرانس جینوا تشکری نموده و 

آرزوی  ییشتر شاخص های متذکره  برای تطبیق هرچه

 مؤفقیت نمود.

 

در میدان  موظفین گمرک وزارت مالیه

هوایی بین المللی حامد کرزی یک تن را 

به اتهام انتقال مواد مخدر دستگیر نمودند

 

موظفین گمرک وزارت مالیه در میدان هوایی بین المللی حامد 

یک تن را به اتهام انتقال مواد مخدر) هیرویین( به  کرزی

 .دستگیر نمودند 1397دلو  9تاریخ  

با مهارت  هند را داشتشخص متهم که قصد سفر به کشور 

زیاد در داخل بکس ها، گلدان های را که مملو از هیروین بود 

جابجا نموده بود که حین چک گمرکی توسط موظفین گمرک 

 5وزارت مالیه شناسایی شده و دستگیر گردید. وزن مجموعی 

 .کیلوگرام میباشد 27.256ئین درحدودگلدان سنگی معه هیرو

بیشتر ارگانهای عدلی و قضایی قضیه تحت بررسی هر چی 

 .قرار دارد

رهبری وزارت مالیه تدابیر خاص را جهت جلوگیری از  

قاچاق بداخل و بیرون از کشور اتخاذ نموده که نتایج مثبت و 

تخنیکی در حالت معطل قرار .خوب را در قبال داشته است

 دارند مورد بحث مفصل قرار گرفت.

تا حکومت افغانستان  در اخیر هر دو جانب موافقت نمودند

پروژه های جدید را مطابق به اولویت های انکشافی خویش به 

 .جانب هند پیشکش نماید
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د مالیې وزارت سرپرست له 

یو شمېر وزیرانو، د 

خپلواکو ادارو له مسؤلینو 

او بودیجوي واحدونو له 

 استازو سره وکتل

د مالیې وزارت سرپرست او زېربنا په چارو کې 
ولسمشرۍ عالي مقام ستر سالکار ښاغلي د 

 ۱۳۹۷روان  دډاکټر محمد همایون قیومی،

مه نېټه له  ۱۳ د سلواغې میاشتې پهلمریز کال
یو شمېر وزیرانو، د خپلواکو ادارو له مسؤلینو 
او بودیجوي واحدونو له استازو سره د مالیې 

 وزارت په خیبر هال کې وکتل.

 

څخه بهر د په دې لیدنه کې له ملي بودیجې 
تي ادارو ترمنځ د ال زیاتې پروژو او پروګرامونو په عملي کولو کې د ملګرو ملتونو سازمان مؤسسو د مرور او بررسۍ په رول او د ملګرو ملتونو سازمان مؤسسو او حکوم

 په اړه د اړوندو وزارتونو د وړتیا په رول ټینګار وشو.  همغږۍ او انسجام

و ټاکل شوې چې ابودیجې څخه بهر د پروګرامونو او پروژو عملي کولو په تړاو د مالیې وزارت ناستې له اړوندو ادارو سره نن ورځ پیل شوې د یادونې وړ ده، چې له ملي 
 په سکټوري توګه له نورو دولتي ادارو سره هم دوام پیدا کړي.

 

 

سرپرست وزارت مالیه با منسوبین 

مستوفیت ها جلسۀ مشورتی برگزار 

 نمود

محترم داکتر محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و مشاور 
دلو  ۱۹ به تاریخ ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور زیربناء 

پروسه های مهم   با منسوبین مستوفیت ها در رابطه به ۱۳۹۷ سال
به خصوص جمع آوری عواید   کاری وزارت مالیه

 برگزار نمود. مشورتی ۀجلسملی

ل محترم عبدهللا رقیبی، معین عواید و گمرکات، محترمه جلس در این
آمنه احمدی، رئیس عمومی عواید، شماری از رؤسا، مستوفی ها، 

 آمرین بخش عوایدی و دیگر کارمندان وزارت مالیه اشتراک داشتند.

در  هجلس محترم قیومی، سرپرست وزارت مالیه در سخنان افتتاحیۀ این
، ارایه ۱۳۹۸ه به چگونگی تحقق اهداف و پالن عوایدی سال مالی رابط

خدمات به موقع و مسلکی برای مؤدیان، جمع آوری درست و به موقع 
عواید، تحصیل باقیات، مبارزه با فساد، شناسایی چشمه های جدید 
مالیاتی، تشخیص چالش های فرا راه پروسۀ جمع آوری عواید، اجرای 

ی تحقق اهداف و پالیسی های عواید در جریان فعالیت های مناسب برا
 سال مالی معلومات همه جانبه داد.

سرپرست وزارت مالیه گفت که با وجود دستآورد های که تعدادی از 
مستوفیت های در پروسه های کاری داشته اند اما با برخی از مشکالت 

ا و و چالش های مواجه می باشند که باید برای فائق آمدن به این چالش ه
به منظور اجراات به موقع، عرضۀ خدمات بهتر، تامین روابط حسنه با 
واحد های دومی، تنظیم برنامه های مؤثر برای ظرفیت سازی و مبارزه 

 علیه فساد تدابیر و اقدامات جدی روی دست گرفته شود.

همچنان محترم عبدهللا رقیبی، معین عواید و گمرکات و محترمه آمنه 
به مرکز، مبارزه با فساد، پالن تطبیق داده  ی عواید ملی در رابطه به جمع آوری هرچه بهتر عواید ملی، جلوگیری از تلف شدن عواید ملی، حمایت از ریفورم ها، راپوردهی منظم احمدی، رئیس عموم

 شدۀ عواید ملی و دیگر موضوعات مرتبط به اشتراک کننده کان معلومات ارائه نمودند.

ریزینتیشن نیز از طرف ریاست عمومی عواید وزارت مالیه در این رابطه پ  آمرین عوایدی نظریات، پیشنهادات و سواالت شانرا در رابطه به پروسه های کاری مطرح نموده و در اخیر مستوفی ها و
 گردید. ئهارا
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منظور ترویج هرچه بیشتر فرهنگ مالیه دهی در کشور تجلیل بعمل آوردوزارت مالیه از هفته مالیات به 

 

طی مراسمی از هفته  ۱۳۹۷۷دلو  ۲۰وزارت مالیه مؤرخ 

لیه مالیات در هوتل انترکانتیننتال به منظور آگاهی دهی به ما

دهنده گان و ترویج هرچه بیشتر فرهنگ مالیاتی در کشور 

 .تجلیل بعمل آورد

محترم عبدهللا رقیبی، معین عواید و در این مراسم  

گمرکات، محترمه آمنه احمدی، رئیس عمومی عواید، 

شماری از رؤسای وزارت مالیه، مستوفی ها و آمرین 

عوایدی، نماینده گان مختلف ادارات دولتی، نماینده گان 

صوصی، مسئولین اتحادیه ها و شماری از مالیه سکتور خ

 .دهنده گان اشتراک داشتند

محترم عبدهللا رقیبی، معین عواید و گمرکات وزارت مالیه  

ضمن تشکری از اشتراک کننده گان در سخنان افتتاحیۀ این 

کمپاین یک هفته ئی مالیاتی که امروز ما :" مراسم گفت

شاهد آغاز آن هستیم، به منظور آگاهی عامه، اصالح امور 

ر مالیاتی، انسجام بهتر عواید ملی و ترویج هر چه بیشت

ما . فرهنگ مالیه دهی در کشور راه اندازی شده است

 امیدوار هستیم که این کمپاین مالیاتی، وزرات مالیه را در

تحقق اهداف و پالن عوایدی داده شده برای سال مالی 

، ارایه خدمات بموقع و مسلکی برای مؤدیان، جمع ۱۳۹۸

آوری درست و به موقع عواید ملی، تحصیل باقیات و سائر 

 ".ل مرتبط کمک نمایدمسای

از تمام اتباع افغانستان تقاضا می نمایم که :" وی افزود 

مالیات شان را مطابق قوانین نافذۀ کشور به موقع پرداخت 

نمایند و در راه رسیدن به خودکفایی مالی کشور سهم فعال 

در بدل آن وظیفه ما اینست که مالیات  .خویش را ایفاء نمایند

جمع آوری نموده و تحویل خزانۀ شانرا به صورت شفاف 

دولت نموده، به شکل حسابده بادرنظرداشت اصل شفافیت، 

 ".مؤثریت و اولویت های ملی به مصرف برسانیم

مجیب الرحمن شیرزاد، معین ادارۀ عالی تفتیش گفت که  

یک مالیه ده باید در مورد چگونگی پرداخت مالیات آگاهی 

وی در کدام ساحات به داشته و نیز باید بداند که مالیات 

 .مصرف می رسد

محترم محمد یونس مومند، معاون اتاق های تجارت، 

عبدالقدیر بهمن، رئیس هیئت عامل و عضو اتاق  محترم

تجارت بین المللی، محترمه منیژه واقف، رئیس اتاق تجارت 

و صنایع زنان افغانستان و محترم محمد حسن سپاهی، رئیس 

اتحادیه ملی کسبه کاران افغانستان ضمن حمایت از این 

برنامه در مورد اهداف، اهمیت و ارزش آگاهی عامه هفتۀ 

 .ه اشتراک کننده گان نیز معلومات ارائه نمودندمالیات ب

تن  ۱۰۰۰هفتۀ مالیات با مسابقۀ بایسکل رانی میان 

ورزشکاران از معنینیت عواید و گمرکات الی هوتل 

انترکانتیننتال افتتاح شد که برای ورزشکاران پیشتاز از 

طرف رهبری وزارت مالیه جوایز 

 .نقدی و تقدیرنامه اهداء گردید

طی هفته مالیات قرار است  همچنان 

که به منظور آگاهی عامه و تقویت 

فرهنگ مالیه دهی برنامه های 

تبلیغی و تنویری از طریق شبکه 

های اجتماعی، رادیو، تلویزیون های 

ملی و خصوصی و دیگر وسایل 

ارتباط جمعی در سراسر کشور 

 .تدویر یابد

یات بلند قابل تذکر است که هدف از تجلیل و افتتاح هفته مال 

بردن سطح آگاهی مالیه دهنده گان، تقویت فرهنگ مالیاتی، 

آموزش و توانمند سازی مالیه دهنده گان، بلند بردن سطح 

اطاعت پذیری، اصالح و تغییر در پروسیجرهای عواید، 

ارایه خدمات مسلکی و بموقع برای مالیه دهنده گان است تا 

مده و از سوی از یک سو از جرایم مالیاتی جلوگیری بعمل آ

 .دیگر عواید ملی بشکل درست آن جمع آوری گردد

 


	د مالیې وزارت او نړیوال بانک ترمنځ د اقتصادي ودې د پیاوړتیا، د خدمتونو ښه والې او د اداري اصلاحاتو د دوام لپاره د ۳۲۵ میلیونه امریکايي ډالرو وړیا مالي مرستې تړون لاسلیک شو
	اولین جلسۀ عالیرتبۀ تطبیقی چارچوب حسابدهی متقابل جینوا دایر گردید
	اولین جلسۀ عالیرتبۀ تطبیقی چارچوب حسابدهی متقابل جینوا دایر گردید (1)
	دمالیې وزارت او نړیوال بانک ترمنځ د اقتصادي ودې د پیاوړتیا، د خدمتونو ښه والې او د اداري اصلاحاتو د دوام لپاره د ۳۲۵ میلیونه امریکايي ډالرو وړیا مالي مرستې تړون لاسلیک شو
	دمالیې وزارت سرپرست له یو شمېر وزیرانو، د خپلواکو ادارو له مسؤلینو او بودیجوي واحدونو له استازو سره وکتل
	دمالیې وزارت سرپرست له یو شمېر وزیرانو، د خپلواکو ادارو له مسؤلینو او بودیجوي واحدونو له استازو سره وکتل (1)
	سرپرست وزارت مالیه با منسوبین مستوفیت ها جلسۀ مشورتی برگزار نمود
	سرپرست وزارت مالیه با منسوبین مستوفیت ها جلسۀ مشورتی برگزار نمود (1)
	ټاکل شوې ده، چې د دې وړیا مالي مرستې ۵۰ میلیون ډالره په ښارونو کې د پانګونې پروژې ته د دوامداره پراختیا او د ۹ ولايتونو په مرکزونو کې د ژوند لپاره د ښه چاپېریال او شرایطو رامنځته کولو په موخه ځانګړې شي، چې په ولایتونو کې د ښارواليو د ظرفیت لوړولو، د م...
	اولین جلسۀ عالیرتبۀ تطبیقی چارچوب حسابدهی متقابل جینوا دایر گردید (2)
	د مالیې وزارت سرپرست له یو شمېر وزیرانو، د خپلواکو ادارو له مسؤلینو او بودیجوي واحدونو له استازو سره وکتل
	سرپرست وزارت مالیه با منسوبین مستوفیت ها جلسۀ مشورتی برگزار نمود (2)

