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 ۱۳۹۹کال ملي بودیجې لپاره د مالي
ستراتېژۍ سند تائید شو

 ۱۳۹۹کال ملي بودیجې لپاره د مالي ستراتېژۍ سند تائید شو

جلسه شورای عالی کاهش فقر ،عرضه خدمات و مشارکت شهروندی
دایر گردید

سرپرست وزارت مالیه با مسئولین اتحادیۀ زرگران کابل دیدار نمود

د مالیې وزارت سرپرست او د زېربنا په چارو کې د ولسمشرۍ عالي مقام ستر سالکار ښاغلي پروفیسور
محمد همایون قیومي ،په مشرۍ د اقتصاد عالي شورای د  ۱۳۹۸کال پنځمه ناسته د ۱۳۹۸لمریزکال د
غبرګولي میاشتې په  ۲۱نېټه په ولسمشرۍ ماڼۍ کې جوړه شوه.

د ریل پټلۍ له الرې د صادراتو او وارداتو د ځمکني دهلېز جوړېدو
تخنیکي ناسته وشوه

د امتیاز خاوند :
مســــــــــوول مدیر :
کــــــــــــــــــتنپالوی:
تخنیکي همــــکار :
دیزاینــــــــــــــــــر :
برښنالیـــــــــــــک :

اړیکــــــــشمیرې:

شمروز خان مسجدی د عامه اړیکو ریس او ویاند

داود نظری
فرید نوښت  ،فردین معرفتی ،محبوبه بابری

په دې ناسته کې د  ۱۳۹۸کال اقتصاد عالي شورای  ۴ناستې صورت جلسه ،د  ۱۳۹۹کال ملي بودیجې لپاره د مالي ستراتېژۍ په

،عتیق هللا عتیق ،لینا شعیبی

سند ،د اوبو او انرژۍ وزارت په چوکاټ کې د TAPپروژې د سکرتریت جوړېدو طرحه او د احصائیې دقیقه او هر اړخیزه
طرحه تائید او د کورنیو هوایي شرکتونو د پورونو په تړاو هر اړخیز بحث او د نظرونو تبادله وشوه او په تړاو یې اړینې پرېکړې
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وشوې.
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جلسه شورای عالی کاهش
فقر ،عرضه خدمات و
مشارکت شهروندی دایر
گردید
جلسۀ شورای عالی کاهش فقر ،عرضه خدمات و
مشارکت شهروندی به تاریخ  ۲۲جوزا  ۱۳۹۸تحت
ریاست محترم پروفیسور محمد همایون قیومی ،سرپرست
وزارت مالیه و مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری
با اشتراک اعضای شورا در خیبرهال وزارت مالیه دایر
گردید.
در این جلسه در رابطه به ارائه طرح وزارت امور
مهاجرین و عودت کننده گان برای پنج سال آینده که از
کشور های همسایه و کشورهای دور دست عودت می
نمایند ،همآهنگی با مؤسساتی که در قسمت برگشت
مهاجرین همکاری می نمایند ،زمینه سازی مصئونیت
های اجتماعی و حقوقی ،فراهم نمودن مساعدت های
نقدی ،طرح نقش مؤسسات غیر دولتی در کاهش فقر،
اشتغال زایی ،استخدام و دیگر موضوعات مرتبط بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
قابل تذکر است که هدف ایجاد شورای عالی کاهش فقر ،عرضه خدمات و مشارکت شهروندی ،مشخص ساختن عوامل فقر و کاهش فقر در کشور می باشد تا حکومت از طریق برنامه های منظم به

گونه اساسی در برابر فقر مبارزه کند.

سرپرست وزارت مالیه با مسئولین اتحادیۀ
زرگران کابل دیدار نمود

د ریل پټلۍ له الرې د صادراتو او وارداتو د
ځمکني دهلېز جوړېدو تخنیکي ناسته وشوه

محترم پروفیسور محمد همایون قیومی ،سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد مقام
عالی ریاست جمهوری در امور زیربناء به تاریخ  ۱۹جوزا  ۱۳۹۸با مسئولین
اتحادیه زرگران کابل دیدار نمود

د مالیې وزارت د ګمرکونو لوی رئیس ښاغلي احمد رشاد پوپل ،په ګډون د افغانستان د رېل
پټلۍ استازې او د ازبکستان ،قزاقستان او چین د پالوو په شتون د  ۱۳۹۸لمریز کال د
غبرګولې میاشتې په  ۲۲مه نېټه د ریل پټلۍ له الرې د صادراتو او وارداتو د ځمکني دهلېز
جوړېدو تخنیکي ناسته وشوه

در این دیدار ،سرپرست وزارت مالیه مشکالت اتحادیه زرگران کابل را استماع
نموده و به ریاست عمومی گمرکات وظیفه سپرد تا در هماهنگی با این اتحادیه باالی
طرح حل مشکالت تعرفوی ،گمرکی کار نموده و به جلسه شورای عالی اقتصادی
ارائه بدارد .همچنان به اداره محترم نورم و ستندرد ملی در مورد مشکالت و راه حل
های کیفیت و عیار طال تولید شده در داخل کشور و طال وارد شده صحبت گردد .
سرپرست وزارت مالیه بر پرداخت سروقت مالیات و پرداخت محصول گمرکی
مطابق به قانون تاکید نموده و برای جلوگیری از قاچاق طال خواهان کمک و
همکاری اتحادیه متذکره گردید.

په دې ناسته کې د بندرونو په پروسیجرونو ،ګمرکي فیس ،معلوماتو شریکولو ،د محمولو د
رسېدو په موده او یو شمېر نورو اړینو او ورته مسائلو په تړاو خبرې وشوې.
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روساء جدید التقرر وزارت
مالیه معرفی گردیدند
به اساس حکم مقام عالی ریاست جمهوری به
منظور پیشبرد هرچه بهتر امور ،محترم عبدهللا
یوسفزی به حیث رئیس تنفیذ قانون ریاست
عمومی گمرکات ،محترم عبدهللا حارث به حیث
رئیس گمرک کابل و محترم اسدهللا امین ،به
حیث رئیس بررسی تقلب و سیستم های ریاست
عمومی تفتیش داخلی وزارت مالیه تعیین و به
تاریخ  ۱۹جوزا  ۱۳۹۸رسما ً توسط محترم
عبدالحبیب ځدران ،سرپرست معینیت اداری،
محترم مقبول احمد ،رئیس عمومی دفتر مقام و
محترم رشاد پوپل رئیس عمومی گمرکات
وزارت مالیه به کارمندان این وزارت معرفی
گردیدند

مستوفیان جدید والیات پروان ،کاپسا و پنجشیر
معرفی گردیدند
به تداوم اصالحات ،سپردن کار به اهل کار ،لیاقت و شایستگی ،محترم احمد امید توکلی بحیث
مستوفی والیت پروان ،محترم عبدالدیان فایض بحیث مستوفی والیت کاپیسا ،محترم محمد نسیم ناالن
بحیث مستوفی والیت پنجشیر پس از سپری نمودن پروسۀ رقابت آزاد و حکم مقام عالی ریاست
جمهوری ،رسما ً توسط محترم عبدالحیبب ځدران ،معین اداری وزارت مالیه به کارمندان مستوفیت
های آن والیات معرفی گردیدند.
معین اداری وزارت مالیه ضمن تشکری از فعالیت ها و کارکر د های مستوفیان قبلی به مستوفیان
جدید التقرر در تمام امور محوله آرزوی موفقیت نمودند
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آمریت محاسبه جنسی و تحویلخانهه
های ریاسهت خهدمات منحیهس مسه ول
توزیهع  ،حفهظ و نگههداری اسهناد
دارایی ههای منوهول شهعبات وزارت
مالیه در بخش ههای ترتیهب فورمهه
هههای راپههور رسههید اجنههاس بههه
تحویلخانه  ،ثبت و ذخیره اجناس ،
توزیههع اجنههاس  ،ثبههت و راجسههتر
اجنههاس دوایههر وزارت مالیههه (20
واحههد گمرکههی 34 ،مسههتوفیت30 ،
ریاست مرکزی ) موظف میباشد.

ریاست خدمات که تحت ریاست محترم
ً
عمومی مالی و اداری میباشد اخیرا
بنا بر ضرورت مبرم که در این
ایجاد
میگردید،
محسوس
راستا
گردید که فعالیت های ذیل را جهت
به
بهتر
خدمات
نمودن
ارایه
کارمندان انجام میدهد.
این ریاست با داشتن یک تیم کاری
صادق ،متعهد ،با پشتکار ،تحت یک
رهبری مدبر و با ابتکار باسعی و
تالش خستگی ناپذیر ،درسدد خدمت
رسانی به موقع ،مفید و موثر به
بخش های ذیل تحت قیادت میباشد.
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ترمیم ،حفظ و نگهداری مداوم
سیستم شبکه آبرسانی تعمیرات
وزارت.
ترمیم ،حفظ و نگهداری سیستم
شبکه برق تعمیرات وزارت.
ترمیم ،حفظ و نگهداری مداوم
سیستم کانالیزاسیون و فاضالب
تعمیرات وزارت.
ترمیم ،باز و بسته نمودن مبل و
فرنیچر دفاتر.
حفظ ومراقبت پیوسته از مشاین
ها و شبکه سیستم تهویه و تسخین
تعمیرات وزارت.
نگهداری و مراقبت از جنراتور
های دیزلی و مسائیل چاالنی آنها
عندالضرورت.
ترمیم و باز سازی قسمت های
تخریب شده تعیرات اعم از دیوار
های داخلی و خارجی ،درب و
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پنچره ها و آهن پوش باالی بام
تعمیرات وزارت.
نگهداری و مراقبت ا تیل و
ذخیره گاه های آن برای دستگاه
های جنراتور و سیستم تهویه و
تسخین.
چک و وارسی  24ساعته قسمت های
مدیریت
گوناگون تعمیر توسط
نوکری والی  24ساعته.
نگهداری و مراقبت چمن ها و
فضای سبز صحن وزارت.
مراقبت جدی ،پیوسته و مداوم در
جریان روز های هفته از مسایل
تنظیف و صفائی راه -روها ،صحن
وزارت ،چمن ها و فضای سبز،
دهلیزها ،تشناب ها ،کانال ها و
تمام قسمت های تعمیرات وزارت.
صحافی ،پوش و محکم کاری کتب و
اسناد شعبات مختلف وزارت.
تنظیم ترانسپورت بشکل مودرن و
پیشرفته با استفاده از سیستم
کار پولینگ.
مدیریت موثر گشت و گذار وسایط
با استفاده از سیستم  GPSجهت
کاهش مصارف ناشی از روغنیات،
پرزه جات و تیل.
ترمیم ،نگهداری و مراقبت مداوم
وسایط جهت کارائی و دوام بهتر
و موثر تر آنها.
تهیه ،پیگیری و جابجایی (
مدارک
و
اسناد
)
فایلینگ
مربوطه.

آمریت محاسبه جنسی و تحویلخانهه
هها بها گمرکهات و مسهتوفیت ههای
والیات ارتبها متهداوم در امهر
اخذ فرمایشات تدارکاتی فورمه جات
 ،مواهیر و سایر لهوازم و اقهالم
مورد ضرورت شان و توزیع مجهدد آن
بههه ادارات مههذکور همکههاری مههی
نماید.
آمریت محاسبه جنسی و تحویلخانه ها
جهت تثبیت دارایهی ههای موجهود در
شعبات وزارت مالیه تحت نظر سه نفر
هی ههت تمههامی شههعبات مرکههزی وزارت
مالیه را موجودی فیزیکی نمود.
این آمریت همچنان در اخیر هر سهال
مالی طی مکتوب متحد مال از ریاسهت
های مرکهزی وزارت مالیهه درخواسهت
مینمایههد تهها ضههرورت خههویش را بههه
ً
قرطاسیه بهرای دفهاتر خهویش رسهما
ارسال نمایند که بعهد از توحیهد و
تثبیت توسط هی ت موظهف و منظهوری
موام وزارت جهت تهدارک بهه ریاسهت
ً
تدارکات ارسال می نمایند که بعهدا
ً ربع وار به ریاست های مربوطه
رسما
توزیع مینماید.
از لحاظ کاری آمریت محاسهبه جنسهی
مسههتویم بهها ریاسههت
در ارتبهها
تدارکات و ریاست های که از سلسهله
خویش خریهداری مینماینهد دارد کهه
اجناس که توسط آن ادارات خریهداری
میشود جمهع و قیهد نمهوده دوبهاره
بههرای شههان توزیههع نمههوده در جمههع
کارمندان ذیربط شعبات مربوطه قیهد
میگردد.
قرار شرح فوق معلومات در مورد
ریاست خدمات وزارت مالیه ج.ا.ا
ترتیب و خدمت شایوین محترم تودیم
گردید.

