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د پروان والیت د سالنګونو ریاست ،سویلي سالنګ او
تونلونو د  ۲۲۰کیلو ولټه او  ۲۰کیلو ولټه وېشنې شبکې سب
سټېشن د ۱۳۹۸لمریزکالۍ د لېندۍ میاشتې په  ۲۸مه نېټه
بشپړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو.
د دې سب سټېشن د پرانیستنې په مراسمو کې د مالیې
وزارت سرپرست او د زېربنا په چارو کې د ولسمشرۍ
عالي مقام ستر سالکار ښاغلي پروفیسور محمد همایون
قیومي ،دولتي چارواکو ،پروان والي ،د ملي شورای یو
شمېر غړو ،د افغانستان برېښنا شرکت د مشرتابه پالوي او
د سیمې خلکو ګډون درلود.
د یادو پروژو وړتیا  ۸مېګاواټه امپیر دی ،چې د شاوخوا
دریو کالو موده کې ،د  ۲۰۱۷کال اپرېل له میاشتې د ۲۰۲۰
کال تر جنوري میاشتې بشپړه شي او په دې کې د ۸
مېګاواټه امپیر وړتیا په لرلو سره د یوه باب سب سټېشن

جوړول او د منځني ولتاژ  ۲۰کیلو ولټه په لرلو شبکه،
شامل دي .له دې څخه به د سالنګونو ریاست په روښانولو
او تونلونو کې د هوابدلېدو لپاره کار واخیستل شي.
د مالیې وزارت سرپرست ښاغلي قیومي ،د دې پروژې د
مبارکۍ ترڅنګ وویل ":د افغانستان د حکومت یوه پالیسي
داده ،چې له نړیوالو معیارونو سره برابره د برېښنا یوه ملي
شبکه ولري ،نه یوازي دا چې د انرژۍ له پلوه ځان بسیاینې
ته ورسېږو ،بلکه د انرژۍ د لېږد د دهلیز په توګه ،د منځنۍ
اسیا برېښنا سویلي اسیا ته ولېږدوو" نوموړي زیاته کړه ،د
افغانستان حکومت په دې برخه کې ستر ګامونه پورته کړي
دي او زه ډېر خوشحاله یم ،چې د سویلي سالنګ سب
سټېشن پرانیزم ،دغه شبکه  ۲۲۰کیلو ولټه ده ،چې د امریکا
متحده ایالتونو پراختیایي ادارې له لوري د  ۲۰میلیونه
امریکایي ډالرو په ارزښت تمویلېږي".
د افغانستان برېښنا شرکت لوی رئیس ښاغلي امان هللا غالب،
وویل " :برېښنا د نننۍ ټولنې الزمي اړتیا ده او د افغانستان
برېښنا شرکت مصصم دی ،چې ترخپله حده او توانه پوری
دغه اړتیا پوره کړي ،د سالنګونو روښانه کول د مسافرینو
لپاره چې له دواړو لوریو تګ راتګ لري ډېر اړین دي او د
برېښنا انرژۍ پرمټ هغه ګازونه چې د موټرونو له کبله
تولید شوي دي پاک او تصفیه کېږي".
د یادولو وړده ،چې د سویلي سالنګ د سب سټېشن جوړولو
چارې  ۳کاله وړاندي د  ۲۰میلیونه امریکایي ډالرو په
ارزښت پیل شوې وې .دغه پروژه د امریکا متحده ایالتونو
پراختیایي ادراې ) (USAIDپه مرسته تموېلېږي او د دې
سب سټېشن د جوړولو چارې د USLUEL-OMRAN
JVشرکت پر غاړه دي

2

والیت پنجشیر نخستین بار به شبکه ملی برق وصل گردید
پروژه انتقال لین برق از والیت پروان به پنجشیر که شامل ترانسمیشن لین،
ترانسفارمر و شبکۀ توزیعی می باشد ،به تاریخ  ۲۸قوس  ۱۳۹۸به شبکه ملی
برق کشور وصل گردید.
ظرفیت مجموعی این پروژه ده میگاوات می باشد که با تکمیل و بهره برداری آن
ده هزار خانواده ازانرژی برق مستفید می شوند.
در مراسم افتتاح این پروژه محترم پروفیسور محمد همایون قیومی ،سرپرست
وزارت مالیه و مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری درامور زیربناء ،اراکین
بلند پایه دولتی ،والی پنجشیر ،شماری از اعضای شورای ملی و شورای والیتی،
هیئت رهبری د افغانستان برشنا شرکت و اهالی والیت پنجشیر حضور داشتند.
محترم قیومی ،سرپرست وزارت مالیه ضمن تبریکی به مردم پنجشیر گفت":
حکومت افغانستان اقدامات عملی را روی دست گرفته است تا تمام جزایر نُه گانه
کشور را به شبکۀ واحد ملی برق کشور وصل نموده و انرژی برق را به شکل متوازن و کمترین هزینه ممکن در سراسر کشور توزیع نماید .وی افزود :خوشبختانه به سلسلۀ اقدامات عملی خویش
طی ماه های گذشته مؤفق شدیم که شش والیت افغانستان را به شبکۀ ملی افغانستان وصل
نماییم .پنجشیر هفتمین والیتی است که طی مدت یک سال گذشته به شبکۀ سراسری ملی برق
وصل می شود".
قیمت مجموعی این پروژه  ۱۶۶میلیون افغانی می باشد که در مدت شش ماه توسط حکومت
افغانستان تمویل و تطبیق گردیده است .که پروژه نامبرده در فاز نخست  ۴۰۰۰خانواده را در
مرکز والیت پنجشیر و در فاز دوم ۶۰۰۰خانواده را در ولسوالی های عنابه ،رخه و شتل تحت
پوشش قرار داده و زمینۀ دسترسی ایشان را به انرژی برق مساعد خواهد ساخت.
قابل تذکر است که قبل از این والیت پنجشیر از منابع بادی صرف برای هفت ادارۀ دولتی تامین
برق می نمود که مصرف فی کیلووات آن  ۳۰افغانی بود که با اتصال این والیت به شبکه ملی
برق قیمت فی کیلووات در حدود  ۲الی  ۱۲افغانی کاهش خواهد یافت .همچنان با اتصال این
والیت به شبکه ملی برق باعث رشد اقتصادی اهالی منطقه ،انکشاف زراعت و تسهیالت
صنعتی خواهد گردید .

هفتمین نشست تخنیکی
شورای عالی کاهش فقر،
عرضۀ خدمات و مشارکت
شهروندی دایر گردید
هفتمین نشست تخنیکی شورای عالی کاهش فقر ،عرضۀ خدمات و
مشارکت

شهروندی

مؤرخ  ۲۶قوس  ۱۳۹۸تحت

ریاست

محترم

پروفیسور محمد همایون قیومی ،سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد
مقام عالی ریاست جمهوری درامور زیربنا در مقر وزارت مالیه
دایر گردید.
در این نشست در رابطه به پالن عمل خشک سالی و قح طی ،ایجاد ذخایر استراتیژیک غله ،نمره دهی خدمات دولت ،ایجاد گفتمان میان استفاده کننده گان خدمات و ارایه کننده گان خدمات ،سهم گیری
در ارایه خدمات با کیفیت و بهبود خدمات ،پیشنهاد مشخص شورای عالی کاهش فقر در رابطه به نمره دهی خدمات دولت ،فعالیت های سکتور بیمه اعم از توسعه و انکشاف صنعت بیمه و نظارت از
فعالیت های بیموی و دیگر مسایل مرتبط بحث و تبادل نظر صورت گرفته و تصامیم الزم اتخاذ گردید.
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د مالیې وزارت سرپرست د ۱۳۹۷
مالي کال قطعیې په اړه د ولسي جرګې
غړو ته وضاحت ورکړ
د مالیې وزارت سرپرست او د زېربنا په چارو کې د ولسمشرۍ عالي مقام
ستر سالکار ښاغلي پروفیسور محمد همایون قیومي،د۱۳۹۸لمریزکال د
لېندۍ میاشتې په  ۲۵مه نېټه د عامه لګښتونو او مالي چارو له قانون سره
سم په ولسي جرګه کې د خلکو استازو ته د  ۱۳۸۷مالي کال د عادي او
پراختیایي بودیجې د قطعیې حساب او ملي عوایدو په تړاو وضاحت ورکړ.
په دې ناسته کې چې په پارلماني چارو کې د دولت وزیر ښاغلي فار وق
وردګ په شتون درلود ،د مالیې وزارت سرپرست د ولسي جرګې د غړو د
پوښتنو ځوابولو ترڅنګ د  ۱۳۹۷مالي کال قطعیې په هکله وویل ":مالیې
وزارت له بودیجوي واحدونو سره په ګډه ملتیا ،د  ۱۳۹۷مالي کال ملي
بودیجه په بریالۍ توګه اجرا او پلي کولو ته وړاندي کړي ده .په  ۱۳۹۷مالي
کال کې جمعا ً  ۲۵۹میلیارده افغانۍ عادي بودیجه او  ۱۲۶میلیارده افغانۍ
پراختیایي بودیجه لګول شوې ده".
نوموړي زیاته کړه ":د عامه لګښتونو او مالي چارو قانون  ۱۱مادې او  ۱فقرې له الرښوونو سره سم ،د  ۱۳۹۷مالي کال عادي او پراختیایي بودیجې قطعیې حساب او ملي عواید ،د مالیې وزارت
له لوري ترتیب او د عامه لګښتونو او مالي چارو قانون  ۵۵مادې حکمونو له الرښوونې سره سم د ارزونې په موخه د پلټنې عالې ادارې مؤظف کمېسیون ته وړاندي شوې او د پلټنې عالي ادارې د
نظر په څرګندولو سره د قطعیې حساب مناسب بللی".
همداشان د مالیې وزارت سرپرست وویل ،چې د  ۱۳۹۷مالي کال په اوږدو کې د ملي
بودیجې لګښت له یو لړ ستونزو سره مخ وو .مالیې وزارت هڅه وکړه ،څو له منظور
شوې بودیجې سره په مطابقت ،د بودیجې د اجرا کړنالره او قانوني صالحیت ،د ادارو
بودیجوي اجراآتو ستونزې په خپل وخت او زمان سره حل کړي.
ښاغلي قیومي ،وویل ،چې له  ۹۱کود څخه د ټولو مالي حسابونو راپورونه او له ټولو
کودونو څخه تر سره شوي تعدیالت د بودیجې اصول پاڼې له حکم او د عالیه مقام له
هدایت سره سم ترسره شوي ،چې امنیتي لګښتونه ،د ټاپي او تورغونډۍ اوسپنې پروژو
پرانیستنې مراسمو لګښتونه ،له خلکو سره د شخړو حلولو او له خلکو سره د اړیکو
کمېسیونونو معاشونه او لګښتونه ،د کوچیانو د شخړو حلولو کمېسیون ،د علماوو شورای
معاشونه او لګښتونه او نور اړین موارد په کې شامل دي .په پای کې د مالیې وزارت
سرپرست د ملت له کور څخه غوښتنه وکړه چې د  ۱۳۹۷مالي کال قطعیه تائید کړي .

جلسۀ هیئت مدیره شرکت سهامی نساجی
افغان دایر گردید
جلسۀ هیئت مدیره شرکت سهامی نساجی افغان به تاریخ  ۲۶قوس  ۱۳۹۸تحت ریاست محترم
عبدالحبیب ځدران ،معین اداری وزارت مالیه در مقر این وزارت دایر گردید .
در این جلسه در رابطه به وضعیت موجود شرکت سهامی نساجی افغان ،پیشنهاد در رابطه به
منظور تشکیل و بودجه سال مالی  ۱۳۹۹این شرکت ،تعیین سرنوشت سهام نساجی افغان در
تصدی سپین زر ،پیشنهاد چهار تن اعضای هیئت مدیره پیرامون افزودی دو تن اعضا در
ترکیب هیئت مدیره و دیگر مسایل مرتبط بحث و تبادل نظر صورت گرفته و تصامیم الزم
اتخاذ گردید.
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شورای عالی اقتصادی پروسۀ داوطلبی پروژه
تالک ننگرهار را در پرنسیپ تائید نمود

جلوگیری از قاچاق سر مجسمه
و مواد مخدر در گمرک میدان
هوائی بین المللی حامد کرزی

انزدهمین نشست شورای عالی اقتصادی مؤرخ  ۲۶قوس  ۱۳۹۸تحت ریاست محترم پروفیسور محمد همایون قیومی،
سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور زیربناء در ارگ ریاست جمهوری دایر
گردید.

موظفین گمرکات وزارت مالیه به تاریخ

 ۲۹قوس

 ۱۳۹۸در جریان بازرسی محموله های مسافرین ،از
قاچاق سر یک مجسمه توسط شهروند آمریکایی که می
خواست به هندوستان سفر نماید جلوگیری نمودند.
موظفین گمرک میدان هوائی بین المللی حامد کرزی
موضوع را به آمریت موزیم میدان هوائی متذکره در
جریان گذاشتند که بعد از بررسی کارشناسان باستان
شناسی موزیم ،مجسمه دارای اهمیت و قدامت تاریخی
در این نشست ،ضمن تایید صورت جلسه چهاردهم شورای عالی اقتصادی در رابطه به طرح کمپلکس و پروسس

شناخته شد .مجسمه متذکره به وزارت اطالعات و

محصوالت زراعتی در والیت کندهار ،سرمایه گذاری مشترک افغانستان و هندوستان در سکتور ماشین سازی در کشور

فرهنگ تسلیم داده خواهد شد.

و پروسۀ داوطلبی پروژه تالک ننگرهار(بالک شیرزاد) بحث و تبال نظر صورت گرفته و تصامیم الزم اتخاذ گردید.

همچنان طی بازرسی بیک سفری یک شهروند افغان که
قصد مسافرت به کشور عربستان سعودی را داشت،
 ۱۹۴۰گرام هیروئین بدست آمد .شخص مظنون مواد
مخدر نوع هیروئین را در کف بیک (بخش تحتانی)
جاسازی نموده بود که به صورت بالفعل دستگیر گردید.
وزارت مالیه افراد مظنون را غرض تحقیقات بیشتر به
ارگان های عدلی و قضائی تسلیم نمود.
قابل تذکر است که وزارت مالیه متعهد به مبارزه جدی
علیه فساد اداری بوده و جهت مبارزه با قاچاق و
جلوگیری از صادرات و واردات غیر قانونی کاالها و
اقالم تجارتی ،وسایل و تجهیزات پیشرفته را در گمرک

هم چنان نشست شورای عالی اقتصادی بعد از بحث همه جانبه پروسۀ داوطلبی پروژه تالک ننگرهار را در پرنسیپ مورد

میدان هوائی بین المللی حامد کرزی و سائر گمرکات

تائید قرار داد.

کشور نصب نموده است.

