شماره یک صد و هفتاد سوم
شمسی

عناوین مهم
نخستین دستگاه تولید برق از منابع طبیعی گاز افتتاح شد

یک شنبه

 ۳عقرب

سال ۱۳۹۸

سال تاسیس  ۱۳۹۴ :هجری

نخستین دستگاه تولید برق از گاز طبیعی افتتاح شد

دافغانستان حکومت او اروپایي ټولنې ترمنځ د دولت جوړونې قرارداد
مشرتابه کمېټې اوومه ناسته وشوه

دملي یووالي حکومت له پیله د افغانستان اقتصادي وده لوړې کچې ته
رسېدلې

نخستین پروژه تولید برق از منابع طبیعی گاز شبرغان به ظرفیت  ۴۲میگاوات برق توسط محترم داکتر محمد همایون قیومی مشاور
ارشد رییس جمهور در امور زیربناء و سرپرست وزارت مالیه ،محترم انجنیر محمد گل ُخلمی سرپرست وزارت انرژی و آب و محترم
عنایت هللا مومند سرپرست وزارت معادن و پطرولیم افتتاح و به بهره برداری سپرده شد.

مسودۀ بودجۀ ملی سال مالی  ۱۳۹۹به مشرانو جرگه ارائه گردید

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
،عتیق هللا عتیق ،لینا شعیبی
tamas@mof.gov.af

۰۲۰۲۱۰۶۴۰۹

پروژه دستگاه تولید برق از منابع طبیعی گاز شبرغان به ظرفیت  42میگاوات برق به هزینه  38.78میلیون دالرآمریکایی با سرمایه
گذاری شرکت بیات پاور از طریق مشارکت عامه و سکتور خصوصی پالن شده بود و قرار است پس از بهره برداری ،برق تولیدی
این پروژه طی قرار داد به شرکت برشنا بفروش برسد.
با تکمیل این پروژه در حدود  42هزار خانواده از نور برق مستفید شده و بیشتر از  380تن مشغول کار می شوند.
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د افغانستان حکومت او اروپایي ټولنې
ترمنځ د دولت جوړونې قرارداد مشرتابه
کمېټې اوومه ناسته وشوه
د مالیې وزارت سرپرست او د زېربناء په چارو کې د ولسمشرۍ عالي
مقام ستر سالکار ښاغلي پروفیسور محمد همایون قیومي؛ او د
افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر ښاغلي پییر مایډون ،په ګډه
مشرۍ د۱۳۹۸لمریزکال د لړم میاشتې په  ۲۹مه نېټه د افغانستان
حکومت او اروپایي ټولنې ترمنځ د دولت جوړونې قرارداد )(SRBC
مشرتابه کمېټې اوومه ناسته په مالیې وزارت کې جوړه شوه.
په دې ناسته کې چې د حکومت بېالبېلو ادارو استازو او مسؤلینو ګډون کړی
وو ،د دولت جوړونې قراردادونو د شاخصونو په پرمختګ ،شته ستونزو او
خنډونو په موندلو ،بودیجوي اصالحاتو ،د مالي کړنو مدیریت سیستم په
پیاوړي کولو ،د ارزښت په زیاتوالې مالیې په پېژندنه ،د عامه خدمتونو
وړاندي کولو په برخه کې د ریفورم په پرمختګ ،د ولسي تړون له الرې د پروژو په پلي کولو ،کلیو او بانډو ته د خدمتونو په وړاندي کولو ،د کار د قوانینو په اصالح کولو او یو شمېر نورو
اړوندو مسایلو په تړاو د نظرونو څرګندونې وشوې.
همدا شان ،د حکومت بېالبېلو ادارو د خپلو السته راوړنو او فعالیتونو په هکله ګډونوالو ته د پرېزینټېشن له الرې معلومات وړاندې کړل.
د ناستې په پای کې د اروپایي ټولنې استازو ،د دولتي ادارو د اجراآتو راپور له قناعته وروسته ،د دولت جوړونې قرارداد د ژمنو پلي کولو په پرمختګ خوښي څرګنده کړه او ژمنه یې وکړه ،چې د
افغانستان د بودیجې د تمویل په برخه کې به د دوی همکاري دوامداره وي او خپلو مرستو ته به د دې ژمنو د تحقق په الره کې دوام وکړي.

د ملي یووالي حکومت له پیله د افغانستان
اقتصادي وده لوړې کچې ته رسېدلې
زموږ راپورونه ښیي ،چې د افغانستان اقتصادي وده په روان مالي کال کې
زیاته شوې ده .په  ۱۳۹۷کال کې د هیواد اقتصادي وده له  ۲.۷سلنې په
 ۱۳۹۸کې  ۳سلنې ته لوړه شوې ده ،د افغانستان د اقتصادي ودې مهم دلیلونه
د سیمې له هیوادونو سره د هوایي دهلیزونو رامنځته کېدل ،چې له دې الرې د
هیواد صادرات ښه شول او د کرنې په برخه کې وده رامنځته شوې.
افغانستان یو کرنیز هیواد دی ،په دې هیواد کې اقتصادي وده ډېری په کرنیز
سکټور او د کرنیزو محصوالتو په صادرولو تکیه کوي .اوس مهال په ټولیزه
توګه په کورنیو ناخالصو تولیداتو کې د کرنې برخه  ۲۲،۳سلنه ګڼل شوې ده.
د افغانستان اقتصادي وده په داسي حال کې زیاته شوې ،چې د افغانستان د
تمویلوونکو له لوري د ټاکنو په ترسره کېدو او سولې بهیر او له دواړو د
راپاتي شویو ناخوالو له کبله یې د افغانستان له اقتصادي ودې په ډېر احتیاط
وړاندوېینه کوله او د  ۲،۷سلنې چتر یې ورته ټاکلی وو.
د دولت د وړاندوېینې له نظره اټکل کېږي ،که چېرته اقلیمي شرایط برابر
وي او د افغانستان کرنیز سکټور ته کوم زیان ونه رسېږي ،کرنه به ښه
شي او له اوسنیو رسمي ارقامو څرګندېږي ،چې په  ۱۳۹۹مالي کال کې به
له  ۳۳۷.۶میلیارده افغانیو  ۳۷۲.۲میلیارده افغانیو ته ( ۱۰سلنه زیاتوالی)
لوړ

شي.

همدا شان د افغانستان اقتصادي وده په روان کال کې تر جمیعتي ودې زیاته
شوې ده .د افغانستان اقتصادي وده  ۲.۱۴سلنه ده .د افغانستان اقتصادي
ودې ،چې د جمیعتي ودې په پرتله زیاتوالی کړی دی ،سوکالۍ او ځان
بسیاینې ته هیلې زیاتوي.
د یادولو وړده ،چې د  ۱۳۹۹مالي کال لپاره اقتصادي وده د  ۳.۴سلنې په
شاوخوا کې ټاکل شوې ،چې د  ۱۳۹۸کال په پرتله  ۰،۵سلنه ښوول شوې
ده.
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مسودۀ بودجۀ ملی سال مالی  ۱۳۹۹به مشرانو جرگه
ارائه گردید

د څلور میلیونه یورو په ارزښت د خوندي
سندونو چاپولو ماشینونه وپېرل شول

د مالیي وزارت اداری مرستیال ښاغلی عبدالحبیب
ځدراڼ ،د۱۳۹۸لمریزکال د لړم میاشتې په  ۲۸مه نېټه د
جنګلک په سیمه کې د افغانستان د خوندي سندونو چاپولو
محترم زاهد همدرد ،معین مالی وزارت مالیه به تاریخ  ۲۶عقرب  ۱۳۹۸در نشست عمومی مشرانو جرگه اشتراک نموده و به
اساس ماده  ۹۸قانون اساسی سند بودجۀ ملی سال مالی  ۱۳۹۸را به سناتور صاحبان محترم ارائه نمود.
در این نشست ،معین مالی وزارت مالیه برای شان أطمینان داد که نظریات شان در بودجۀ ملی با درنظرداشت قوانین نافذۀ
کشور و امکانات موجود در نظر گرفته شده و از آنها درخواست نمود که بودجۀ ملی را بخاطر تطبیق پروژه های انکشافی به
وقت معین و روند کاری حکومت هرچه سریع تر تائید نمایند تا غرض تصویب به نماینده گان محترم مردم در ولسی جرگه
ارائه گردد.
مسوده بودجه ملی در مجموع  ۴۲۸میلیارد و  ۳۸۰میلیون افغانی می باشد که از جمله  ۲۸۹میلیارد افغانی آن بودجه عادی و
 ۱۳۹میلیارد و  ۲۷۹میلیون افغانی آن بودجه انکشافی است.

د ماشینونو له را رسېدو چې له جرمنې هیواده د څلور
میلیونه یورو په ارزښت پېرل شوې وو ،لیدنه وکړه.
ټاکل شوې په نږدې موده کې د دې ماشینونو د نصبولو
کارونه هم پیل شي او د روان لمریز کال تر پایه به په
ازمایښتي توګه په تولید پیل وکړي .د خوندي سندونو
مطبعه د افغانستان اوجرمنی په ګډه همکارۍ جوړه شوی
چې د جرمني له لورې یې د ډیزاین ،تخنیکي پرسونل په
روزنه او د تولید د لومړي پړاؤ له پاره د اړتیا وړ
ټکنالوژۍ

په

چمتو

کولو

کې

مرسته

کړي.

د خوندي سندونو مطبعه ،چې د یوه دولتي شرکت په
چوکاټ کې جوړه شوي او د ازاد بازار د پرنسیبونو په
اساس کار کوي ،ډیر زر به د طباعت په برخه کې د
دولت د ټولو اړتیاوو د پوره کولو وړتیا پیدا کړي .د
مطبعی لپاره په نړیوالو معیارونو دوه ودانۍ او د طباعت
په صنعت کې مدرنه ټکنالوژي په نظر کي نیول شوي .د
لومړۍ ودانۍ ودانیزې چارې بشپړې شوی او د دویمې
ودانۍ د جوړیدو کار روان دی .د افغانستان حکومت د
دواړو ودانیو له پاره ځمکه ،د ودانیو لګښت ،د پرسونل
معاش او د سیمې امنیت په غاړه اخیستی چې مجموعي
لګښت یې د پنځوسو میلیونو یورو په شاوخوا کې دی .د
محترم پروفیسور محمد همایون قیومی ،سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور
زیربناء به تاریخ  ۲۱عقرب  ۱۳۹۸با محترم نرندار سنگرو ،رئیس بانک انکشاف آسیائی برای افغانستان در مقر وزارت
مالیه دایر گردید.
در این نشست رئیس تدارکات ملي و نماینده گان وزارتخانه های ذیربط نیز اشتراک داشتند ،در رابطه به پروژه های
زیربنائی که توسط بانک انکشاف زیربنائی تمویل می گردد ،مورد ارزیابی قرار گرفت .همچنان در این نشست در رابطه
به پیشرفت ها ،مشکالت تدارکاتی و راه حل های مشکالت تدارکاتی پروژه های متذکره بحث صورت گرفت.
سرپرست وزارت مالیه به ادارات مربوطه هدایت داد تا روند پیشرفت کار پروژههای که توسط بانک انکشاف آسیائی
تمویل می گردد ،تسریع یابد.
در اخیر فیصله بعمل آمد تا همچو جلسات دیگر نیز بخاطر بررسی مشکالت پروژه های متذکره و ارائه راه حل های
مناسب برگزار گردد.

تولید په پیلیدو سره به افغانستان په کور دننه د دا ډول
سندونو د چاپ ظرفیت پیدا کړي چې د نړیوالو معیارونو
سره برابر او د تقلب وړ نه وي.
د یادونې وړده ،چې ښاغلی ځدراڼ له ترسره شوي کاره
خوښي څرګنده کړه او د راتلونکو کارونو او پراختیا په
هکله یي د شرکت له مسؤلینو سره نظر څرګند او الزمی
سپارښتنې یی ورته وکړی.
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د دولتي تصدیو ،بېموي چارو ،پروسو ساده کولو او د ګمارنې
په برخو کې د مالیې وزارت اصالحات ،کړنې او السته راوړنې د
مطبوعاتي کنفرانس له الرې له رسنیو سره شریکې شوې
د مالیې وزارت اداري مرستیال ښاغلي عبدالحبیب ځدراڼ ،د۱۳۹۸لمریزکال د لړم
میاشتې په  ۳۰مه نېټه د دولتي تصدیو ،بېموي چارو ،پروسو ساده کولو ،تقاعد ،د
ازادې سیالۍ له الرې ګمارنې او داسي نورو برخو کې د مالیې وزارت اصالحات،
کړنې او السته راوړنې د مطبوعاتي کنفرانس له الرې له رسنیو د حکومت د
اطالعاتو او رسنیو په مرکز کې شریکې کړې.
په دې کنفرانس کې چې د مالیې وزارت یو شمېر رئیسانو او کارکوونکو ګډون کړی
وو ،د مالیې وزارت اداري مرستیال ،رسنیو ته د د دولتي شرکتونو نوي قانون ،د
دولتي شرکتونو د څارنې او ګمارنې پالوي ،د دې وزارت د مرکزي او والیتي
واحدونو لپاره د تاسیسات جوړولو په ځانګړې توګه د ګمرکونو لپاره د مالیې وزارت
او پالزمېنې پراختیا خپلواکې ادارې ترمنځ د همکاریو هوکړه لیک السلیکولو ،د
تقاعد خزانې په برخه کې د اصالحاتو ،د متقاعدینو بیاځلې بایومیټریک پیلېدو ،د
تقاعد خزانې صندوق جوړولو ،بېموي اصالحاتو ،د دولت په لګښتونو کې د سپما ،د
مالیې وزارت پراختیایي بودیجې د لګښت ،خدمتونو وړاندي کولو ،د ازادې سیالۍ او
اداري اصالحاتو خپلواک کمېسیون له الرې د عوایدي سرچینو د مسؤلینو او
کارکوونکو د ګمارنې ،له ادارې فساد سره د مبارزې ،په عوایدي سرچینو کې په
پرمختللې ټکنالوژۍ سمبال وسایلو نصبولو ،د دولت عوایدو ته د دولتي داغمه فلزاتو
د پلور له الرې له  ۲۳۵میلیونه زیاتو افغانیو عوایدو راټولېدو ،او نورو اړینو برخو
په تړاو معلومات وړاندي کړل ،د اریانا افغان په هوایي شرکت کې د اصالحاتو او نورو اړینو پرخو په تړاو معلومات وړاندي کړل.
د مالیې وزارت اداري مرستیال وویل :د مالیې وزارت رهبري د دې وزارت په ټولو کلیدي برخو کې د
اصالحاتو پلي کیدو او اداري فساد سره مبارزې ته ژمن دی ،روان مالي کال کې د ګمارنې په پروسې،
تصدیو او دولتي شرکتونو ،بیموي چارو ،د پروسو ساده کولو او نورو مهمو برخو کې زیات اصالحات
پلي کړي دي ،ټاکل شوې ده د روان مالي کال په پآی کې دولتي تصدۍ د دولت لپاره د عوایدي سرچېنې
د بدلېدو په موخه دولتي شرکتونو ته د حقوقي شخصیت بدلون ورکړي.
نوموړي زیاته کړه :اصالحات یوه تدریجي پروسه ده او موږ به خپلو ستراتیژیکو موخو ته تر رسیدو
پورې دوام ورکړو ،په روان کال کې د لومړي ځل لپاره د مستوفیت  ۱۵لوړ بستونه د ازادې سیالۍ له
الرې ،له  ۲۰۰څخه زیات نور بستونه د ازادې سیالې له الرې ،د عدلي او قضایې ارګانونو ته د نسبتي
دوسیو د حل او فصل په موخه په مرکز او والیتونو کې د  ۴۱هغو کارکوونکو پیژندنه چې په فساد،
تذویر او رشوت متهم وو ،د  ۴۸دولتي شرکتونو د اساسنامو تدوین ،په مستوفیتونو کې د سیګتاس سیستم
فعالول ،د تکافل قانون طرح او تدوین او د ال زیاتې روڼتیا لپاره د متقاعدینو د باییومتریک پروسې بیا
پیل تر سره شوي دي.
د مالیې وزارت اداري معین وویل چې موږ په یادو اصالحاتو بسنه نه کو ،هڅه مو داده چې په
راتلوونکو کلونو کې ال زیات اصالحات پلي کړو.
د تقاعد خزینې لوی رئیس ښاغلي عمر درواني او د بیموي چارو لوی رئیس ښاغلي محمد موسی کاموي
په اړوندو ادارو کې د اصالحاتو پلي کیدو ،فعالیتونو او السته راوړنو په اړه خبرې وکړې.

وزارت مالیه و ادارۀ انکشاف زون پایتخت تفاهمنامۀ همکاری را
جهت دیزاین و تطبیق پروژه های ساختمانی وزارت مالیه به
امضاء رسانیدند
محترم عبدالحبیب ځدران ،معین اداری وزارت مالیه و محترم عبدالسمیع ستانکزی ،سرپرست ادارۀ
زون پایتخت به تاریخ  ۲۸عقرب  ۱۳۹۸تفاهمنامه همکاری را جهت دیزاین و تطبیق پروژه های
رسانیدند.
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محترم عبدالحبیب ځدران ،در رابطه به امضای این تفاهمنامه گفت ":از اینکه جمع آوری عواید از
طریق مالیات و محصوالت گمرکی از وظایف مهم وزارت مالیه می باشد ،بنا ًء داشتن تاسیسات
معیاری برای واحدهای مرکزی و والیتی این وزارت به خصوص گمرکات از اهمیت زیادی
برخودار می باشد .زیرا در نبود تاسیسات معیاری امکان قاچاق اموال ممنوعه و فرار محموله های
تجارتی بیشتر متصور می باشد ،بنا ًء طی مراحل و تطبیق پروژه های ساختمانی وزارت مالیه بدون
تعلل و در کمترین زمان ممکن یکی از اولویت های رهبری وزارت مالیه می باشد.
قابل تذکر است که امضای تفاهمنامۀ همکاری میان وزارت مالیه و ادارۀ انکشاف زون پایتخت به منظور طرح ،دیزاین و تطبیق پروژه های این وزارت صورت گرفته است .در مرحله اول پروژه
های که شامل تاسیسات گمرکی در والیات مختلف می باشد در کم ترین زمان ممکن دیزاین کرده و آماده گی های الزم جهت تطبیق پروژه گرفته خواهد شد.

روم ریاست ها به دیتا سنتر مرکزی و از استفاده از شبکۀ واحد ،مشکل برق تعمیر جدید ریاست عمومی خزینه و نیاز به خریداری و نصب اجناس مورد ضرورت آن
توسط برشنا شرکت ،پروژه سیستم جامع الکترونیکی سیگتاس ،نصب ترازوهای عصری در گمرکات ،وصل نمودن سیستم حاضری جدید به والیات و مرکز ،تطبیق
سیستم جدید حاضری ،ایجاد تشکیل به اساس نیازمندی ها و جلوگیری از تورم تشکیالتی ،به اعالن سپردن بست های خالی به اساس رقابت آزاد ،همکاری جدی ریاست
ها در شریک ساختن معلومات جامع و مؤثق به مطبوعات و ج امعه مدنی و دیگر مسایل مرتبط بحث و تبادل نظر صورت گرفته و تصامیم الزم اتخاذ گردید.

