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آهن و اتصال میلیون یورو برای توسعه راه  71ایتالیا در حدود 

 منطقه ای، اشتفال زایی و بهبود خدمات عمومی فراهم نمود

 

محترم داکتر همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و مشاور 

ارشد ریاست جمهوری در امور زیربناء و محترم روبرتو 

محمد  کانتون، سفیر ایتالیا برای افغانستان در حضور جاللتمآب

 1 به تاریخ  اشرف غنی، رئیس جمهور اسالمی افغانستان،

میلیون  71سه موافقتنامه به ارزش مجموعی  1397  حوت

یورو را جهت تطبیق پروگرام ها به منظور توسعه 

ترانسپورت و تبادالت با کشور های همسایه، بهبود امور 

بر تقویت احصائیه ملی را در   صحی و استفاده بهتر از آب

به   ارگ ریاست جمهوری ،آغاز شورای عالی اقتصادی

یدند. موافقتنامه ها مربوط توسط اداره همکاری امضاء رسان

 .ایتالیا برای همکاری و انکشاف تمویل می شود

 2ادامه در صفحه : 

سرپرست وزارت مالیه ضمن ابراز سپاس و امتنان عمیق از 

مردم و حکومت ایتالیا گفت: ایتالیا یکی از کمک دهندگان مهم 

های شان در در عرصه بازسازی افغانستان می باشد که کمک 

افغانستان به هدف بازسازی و انکشاف اجتماعی، دستیابی به 

حکومتداری خوب، توانمند سازی زنان، و حفاظت از کودکان 

 .صورت می گیرد

خشی سفیر ایتالیا برای افغانستان گفت: دولت ایتالیا به عنوان ب

از تعهد خود برای حمایت از تالش های صلح و بازسازی 

ره همکاریهای انکشافی این کشور متعهد ملی، از طریق ادا

میباشد و امروز به این هدف سه موافقتنامه به ارزش مجموعی 

 .میلیون یورو را به امضاء میرساند 71
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میان افغانستان و  (SBC)نجمین جلسۀ رهبری قرارداد دولت سازیپ

اتحادیه اروپا دایر گردید

 

 

 

افغانستان او ترکمنستان حکومتونو ترمنځ د ګمرکي متقابلو د

همکاریو موافقتنامه السلیک کړه

 

 

 

مالیې وزارت سرپرست د مستوفیتونو له منسوبینو سره مشورتي 

ناسته وکړه
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هرات –قرضه سهل برای احداث قطعه آخر راه آهن خواف  میلیون یورو 65  

کیلومتر، هرات را به شهرک صنعتی  45اختصاص داده شده است. این قطعه 

این پروژه موازی با سرک   و ترمینال میدان هوایی این شهر وصل می کند.

دسامبر  13حلقوی است که توسط کمک مالی ایتالیا ساخته شده و در تاریخ 

 -ئیس جمهور غنی افتتاح شده است. پروژه ی راه آهن خوافتوسط ر 2018

هرات، اتصال افغانستان غربی را با دیگر کشور های آسیای مرکزی و به ویژه 

با سیستم راه آهن ایران، بندر چابهار و ترکمنستان میسر می سازد . این پروژه 

ه بر پروژه متذکره عالو  همچنین بخشی از شبکه جاده ابریشم به چین است.

بهبود انتقال افراد و کاالها، از طریق اشتغال زایی برای افرادی که به طور 

مستقیم در طراحی، ساخت و مدیریت آنها مشارکت دارند، فرصت های 

اقتصادی را به ارمغان می آورد. این پروژه با همکاری اداره راه آهن افغانستان 

 .خواهد شداجرا  (AICS) و اداره همکاری های انکشافی ایتالیا

آب آشامیدنی،   میلیون یورو برای بهبود امور صحی در مناطق روستایی، 4کمک بالعوض    

 نفر در سه سال آینده در هرات، فراه، غور 250،000به   سیستم تخلیه فاضالب و تعلیمات صحی

 و بامیان فراهم می سازد. این پروژه توسط وزارت احیا و انکشاف دهات و اداره همکاری های

با مشارکت جامعه مدنی و سکتور خصوصی تطبیق خواهد شد. فعالیت  AICS  انکشافی ایتالیا

و مهارت های شرکای ملی برای تقویت تصدی های کوچک نیز در   های برای ارتقای ظرفیت

 .و فرصت های شغلی جدید در چنین مناطقی نیز ایجاد می شود  نظر گرفته شده

ی تقویت سیستم احصائیه در افغانستان اختصاص داده شده میلیون یورو برا 2کمک بالعوض  

است. این پروژه توسط اداره احصائیه ملی تطبیق شده و هدف آن افزایش ظرفیت منابع انسانی و 

سازمانی این نهاد می باشد تا اطالعات کافی و به موقع را برای شناسایی، فرموالسیون، نظارت و 

انتظار می رود که به استفاده بهتر از منابع   نکشافی ارائه دهد.ارزیابی پالیسی ها و فعالیت های ا

و بودجه ملی که توسط اهدا کنندگان کمک می کند، در ارتباط با نیازهای اصلی مردم افغانستان و 

در سیستم   ظرفیت هماهنگی این اداره را  اهداف انکشاف پایدار کمک کند. عالوه بر آن این پروژه

 .خواهد داد احصائیه ملی افزایش

های  در ماه های بعدی، وزارت مالیه و اداره همکاریهای انکشافی ایتالیا، با وزارت ها و نهاد

 مربوطه کار خواهند کرد تا این پروژه ها سریع و صریح شروع شود

 ومیلیون یورو برای ایجاد یک پارک باستانی  4قابل تذکر است کخ دولت ایتالیا اخیراً کمک 

 میلیون یورو دیگر را برای انتخابات ریاست 3  فرهنگی در دره بامیان، کمک حفاظت از میراث

 میلیون یورو را برای یک پروژه در هرات و بامیان برای بهبود کیفیت و تجارت 4جمهوری، و 

 .با حفظ محیط زیست تصویب نموده  محصوالت با ارزش زراعتی

 

 

د افغانستان او 

ترکمنستان حکومتونو 

ترمنځ د ګمرکي متقابلو 

همکاریو موافقتنامه 

 السلیک کړه

 

او د زیربناء په  د مالیې وزارت سرپرست
چارو کې د ولسمشرۍ عالي مقام ستر 

چې  ډاکټر همایون قیومي سالکار ښاغل
په یو رسمي سفر کې یې د افغانستان 

جاللتماب  اسالمي جمهوریت ولسمشر
د  محمد اشرف غني، ملتیا یې کوله،

افغانستان او ترکمنستان حکومتونو 
د ګمرکي متقابلو همکاریو   ترمنځ

د دولتي  یې د یاد هیواد موافقتنامه
عطا   ګمرکونو د ادارې رئیس

 .السلیک کړه سره عثمانوفیدورد
ې پر ، تحقیق او د هغد ګمرکي تخطیو د مخنیوي له سم تطبیق څخه د ډاډ ترالسه کولو، د ګمرکي قوانینو والي، ترمنځ د توکو د لېږد بهیر د ښه هیوادونو دواړو ه دموافقتنامیاده 

  ې په موخه السلیک شوه.وړاندې مبارز
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پنجمین جلسۀ رهبری قرارداد دولت 

میان افغانستان و  (SBC)سازی

 اتحادیه اروپا دایر گردید

 

میان افغانستان و اتحادیه  (SBC) پنجمین جلسۀ رهبری قرارداد دولت سازی

به ریاست محترم داکتر محمد همایون قیومی، ۱۳۹۷ دلو ۳۰  تاریخ  بهاروپا 
سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور 

اتحادیه زیربناء با محترم ماوریزیو چیان، رئیس همکاری های انکشافی 

 .اروپا برای افغانستان دایر گردید

در این جلسه که وزراء محترم معادن و پترولیم، کار و امور اجتماعی، 
رئیس کمیسیون اصالحات اداری و خدمات ملکی، معاونین اداره ارگانهای 
محلی و اداره عالی تفتیش و سایر نمایندگان ادارات ذیربط دولتی و روساء 

و  ۲۰۱۸ داشتند، در رابطه به ارزیابی تعهدات سالوزارت مالیه اشتراک 
بحث همه جانبه  ۲۰۱۹ شاخص های جدید قرارداد دولت سازی برای سال

 .صورت گرفت

سرپرست وزارت مالیه در نخست، دستآورد های حکومت افغانستان را در 
بخش اصالحات تحت محور قرارداد دولت سازی با اتحادیه اروپا در 

ارائه نموده و برنامه های ملی دارای اولویت در کاهش فقر را یک میکانیزم تطبیقی برای زیر بناء  ۲۰۱۸ اد بزرگ، پالیسی عامه، اداره مالی عامه و شفافیت در بودجه ملی طی سالساحات؛ چارچوب اقتص

 .به حکومت افغانستان صورت گرفته بود، تشکر و قدردانی نمودند ۲۰۱۸ الملیون یوروی اتحادیه اروپا که پس از تکمیل شدن قرار داد مشترک س ۹۸ محسوب کردند. وی همچنان از کمک

ی تحت حسابدهی متقابل و افزایش عواید ملی طی متعاقباً رئیس همکاری های انکشافی اتحادیه اروپا گفت: اجراآت حکومت که از طرف ما ارزیابی میگردد شامل تحقق تعهدات چارچوب خود کفائ

 .را مؤفقانه ارزیابی نمود ۲۰۱۹ پروسه نهائی سازی تعهدات سالمی باشد. وی،  ۲۰۱۸ سال

 نظریات اعضای جلسه مورد تائید قرار گرفتقابل تذکر است که هر یک از ارگانهای ذیربط دولتی در قسمت شاخص های جدید نظریات و پیشنهادات خویشرا ارائه نموده و بعد از بحث ها و 

  

 

مالیې وزارت سرپرست د  
مستوفیتونو له منسوبینو سره 

 مشورتي ناسته وکړه

 

د مالیې وزارت سرپرست او د زېربناوو په چارو کې د ولسمشرۍ عالي مقام ستر 

د سلواغلې  لمریز کال ۱۳۹۷روان  د، سالکار ښاغلي ډاکټر محمد همایون قیومي

منسوبینو سره د مالیې وزارت اړینو کاري مه نېټه د مستوفیتونو له  ۱۹ میاشتې په

 پروسو په ځانګړې توګه ملي عوایدو را ټولېدو په تړاو مشورتي ناسته وکړه.

په دې ناسته کې د عوایدو او ګمرکونو مرستیال ښاغلي عبدهللا رقیبي، د عوایدو 

عمومي رئیسې اغلې امنې احمدي، یو شمېر رئیسانو، مستوفیانو، د عوایدو برخې 

 و او د مالیې وزارت کارکوونکو ګډون کړی وو.امرین

د مالیې وزارت سرپرست، د یادو ناستو په پرانیستې وینا کې د موخو د تحقق او 

و، د باقیاتو تحصیل، له فساد سره مبارزه، د ایدو راټولمالي کال د عوایدي پالن په څرنګوالې، د مالیه ورکوونکو لپاره په موقع سره د مسلکي خدمتونو په وړاندې کولو، په وخت او ښه توګه د عو ۱۳۹۸ د

و تر السه کولو لپاره د مناسبو فعالیتونو د اجرا په تړاؤ هر اړخیز نویو عایداتي سرچینو پېژندلو، د عوایدو را ټولېدو په وړاندې د خنډونو تشخیصولو او د مالي کال په اوږدو کې د عوایدي پالیسیو او موخ

 .معلومات وړاندې کړل

 و او په وخت سره دي، چې باید دې ستونزو ته د رسېدیې وزارت سرپرست وویل، سره له دې چې یو شمېر مستوفیتونو په کاري پروسو کې السته راوړنې درلودې، بیا هم له شمېر ستونزو سره مخامخ دد مال

دامات تر زې په موخه جدي اقو ساتلو، د وړتیا لوړونې لپاره د اغېزمنو پروګرامونو تنظیم او له فساد سره د مبارحسنه اړیک  له دویمو واحدونو سره د اجراآتو تر سره کېدو، د غوره خدمتونو وړاندي کولو، 

 سره شي.

، مرکز صالحاتو څخه مالتړه د مخنیوي، له اایدو له تلف کېدو څخهمدا شان د عوایدو او ګمرکونو معین ښاغلي عبدهللا رقیبي، او د عوایدو عمومي رئیسې امنې احمدي، د ملي عوایدو ښه راټولېدو، د ملي عو

 علومات ورکړل.ته منظم راپور ورکولو، له فساد سره په مبارزې، د ملي عوایدو پلي شوي پالن او نورو اړوندو موضوعاتو په تړاو ګډونوالو ته هر اړخیز م

 وشن هم وړاندې نټیشتړاؤ پرز او پوښتنې مطرح کړې او همدا شان د مالیې وزارت د عوایدو لوی ریاست لخوا په دې په پای کې مستوفیانو او عوایدي امرینو، د کاري پروسو په تړاو نظرونه، وړاندیزونه
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جلسه مشورتى اصالح سیستم 

 خزینٔه تقاعد دایر گردید

 

دلو  ۲۹جلسه مشورتى اصالح سیستم خزینٔه تقاعد امروز مؤرخ 

به ریاست محترم زاهد همدرد، معین مالى وزارت مالیه با ۱۳۹۷

 .دایر گردید (WB)نماینده گان بانك جهانى

در این جلسه كه مسئولین ریاست عمومى بودجه، خزاین و خزینٔه 

تقاعد نیز اشتراك داشتند در رابطه به اصالح پالیسی خزینٔه 

تقاعد، ایجاد صندوق خزینٔه متذكره، سیستم سازى و فراهم نمودن 

 .تسهیالت بیشتر براى متقاعدین بحث مفصل صورت گرفت

ه به تداوم همكارى هاى همه جانبه شان با معین مالی وزارت مالی

 .خزینٔه تقاعد اطمینان دادند

داخلي پلټنې لوی ریاست لپاره نوی رئیس 

 معرفي شو

   

د مالیې وزارت په وړاندیز او د ولسمشرۍ عالي مقام د حکم په اساس ښاغلی محمود 
روان  دقادري، چې د مالیې وزارت د داخلي پلټنې لوی رئیس په ټوګه ټاکل شوی، 

مه نېټه د مالیې وزارت سرپرستې او د یاد وزارت  ۴د کب میاشتې په  لمریز کال ۱۳۹۷
د پالیسۍ مرستیالې اغلی ناهید سرابي له لوري د یاد ریاست کارکوونکو ته معرفي 

 شو.

په دې پیزندغونډه کې چې د مالیې وزارت یو شمېر رئیسانو او کارکوونکو ګډون کړې 
یاد ریاست د پخواني رئیس له کړنو او فعالیتونو څخه مننه وکړه او وو، اغلی سرابي د 

 نوي ټاکل شوي رئیس ته یې په اړوندو چارو کې د بریالیتوب غوښتنه وکړه.

د یادونې وړ ده چې د مالیې وزارت د داخلي پلټڼې پخوانی لوی رئیس ښاغلی ظریف 
 شوی دی. علم ستانکزی، د مالیې وزارت د حقوقي سالکار په توګه ټاکل

 

 

 دو په موخه مالیې وزارت کې یو شمېر رئیسان و ګمارل شولي د روڼتیا او اصالحاتو زیات

 

 ونه راوستل.بدلونمه نېټه د یو شمېر ادارو په مشرۍ کې  ۴ د کب میاشتې په لمریز کال ۱۳۹۷روان  دمالیې وزارت د مسلکي، متجربو او وړ کدرونو د ګمارلو په موخه 

لټنې پپلواکو عوایدو خاڼی، د د نویو بدلونونو پر بنسټ ښاغلی مجاهد حسین، د شتمنیو پلټنې او بودیجوي واحدونو وړتیا لوړولو د رئیس په توګه، ښاغلی محمد خالد خوګی
 ل.او ګمرکونو د رئیس او ښاغلی سید بشیر نوري، د معلوماتي ټکنالوژۍ د رئیس په توګه وګمارل شو

 دل شول.ستونو کارکوونکو ته ور وپېژننوي ګمارل شوي رئیسان د مالیې وزارت سرپرستې او د یاد وزارت د پالیسۍ مرستیالې اغلې ناهید سرابي، له لوري په رسمی توګه د یادو ریا
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