
 

مالي کال بودیجې مسوده د کابینې د ناستې په پرنسیپ  ۱۳۹۹د 

 کې تائید شوه

مالیې وزارت سرپرست او د زېربنا په چارو کې د ولسمشرۍ عالي مقام ستر سالکار ښاغلي پروفیسور محمد همایون قیومي، د  

مالي کال ملي بودیجې مسوده کابینې ته وړاندي کړه. کابینې له سال او مشورو  ۱۳۹۹نېټه د  ۲۲لړم میاشتې په لمریزکال د ۱۳۹۸

 پرنسیب کې تائید کړه.وروسته د یادې بودیجې مسوده په 

د کابینې ناستې د مالیې وزارت ته دنده وسپارله، چې د بودیجې مسوده د وزارتونو او دولتي ادارو د اړینو پراختیایي پروژو 

 لومړیتوب په پام کې نیولو سره، له هغوی سره په سال مسوده یو ځل بیا تر غور الندي ونیسي.

 

( مادې پربنسټ، ملي بودیجه به له وروستي کېدو او د ۳۹اولګښتونو قانون ادارې )( او د عامه مالي چارو ۹۸د اساسي قانون )

 به مشرانو جرګې ته تسلیم شي. کابینې له تائید وروسته 

 

 

 

هجری  ۱۳۹۴سال تاسیس :                              ۱۳۹۸سال       عقرب  ۲۶                              یک شنبه                                                   دوم  هفتاد صد ویک  شماره       

 شمسی   

 عناوین مهم 

 

 

مالي کال بودیجې مسوده د کابینې د ناستې په پرنسیپ کې تائید  ۱۳۹۹د 

شوه

 

 

حاشیۀ اجالس کریک با معین وزارت اقتصاد سرپرست وزارت مالیه در 

و توسعۀ پایدار گرجستان دیدار نمود

 

 
د مالیې وزارت سرپرست د افغانستان لپاره د نړیوال بانک له رئیس 

سره وکتل

 

 

رپرست وزارت مالیه با رئیس بانک انکشاف آسیائی برای افغانستان س

  مالقات نمود

 

  ړیکو ریس او ویاندن مسجدی  د عامه اوز خاشمر:               امتیاز خاوندد 

 داود نظری وول مدیر :           ــــــــــمس

 محبوبه بابری ، یفردین معرفت ، ښتفرید نو            پالوی:تنــــــــــــــــــک

                      

 ، لینا شعیبیعتیق هللا عتیق،             : کار ــــي همتخنیک

          دیزاینــــــــــــــــــر :

 tamas@mof.gov.af    ک :         ـــــــــــــښنالیبر

 ۰۲۰۲۱۰۶۴۰۹رې:                یشمــــــــاړیک
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سرپرست وزارت مالیه در حاشیۀ اجالس 

معین وزارت اقتصاد و توسعۀ کریک با 

 پایدار گرجستان دیدار نمود

محترم پروفیسور محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد مقام 

به منظور  ۱۳۹۸ عقرب ۲۲ عالی ریاست جمهوری در امور زیربناء به تاریخ

عازم  در اجالس سازمان همکاری های اقتصادی آسیای مرکزی )کریک( اشتراک

 ازبکستان گردید. کشور

شویلی، معین در حاشیۀ این نشست سرپرست وزارت مالیه با محترم آکاکی ساغیرا 

وزارت اقتصاد و توسعۀ پایدار گرجستان در رابطه به تحکیم و گسترش هرچه بیشتر 

سیون تجارتی و اقتصادی دوجانبه در گسترش مناسبات مناسبات دوجانبه، نقش کمی

اقتصادی و تجارتی، دسترسی افغانستان به بحیرۀ سیا و اروپا از طریق کریدور تجارتی 

راه الجورد، همکاری های گمرکی به منظور ساده سازی طرزالعمل مربوطه جهت 

رشد تجارت، همکاری تخنیکی گرجستان در بخش عصری شدن گمرکات سرحدی، 

فراهم نمودن بورسیه های تحصیلی برای محصلین افغانستان و دیگر مسایل مرتبط 

 بحث و تبادل نظر نمودند.

 ر نماید.سرپرست وزارت مالیه گفت که افغانستان میخواهد که از طریق مسیر ترانزیتی راه الجورد و مسیر هوائی اقالم تجارتی خویشرا به اروپا صاد

پایدار گرجستان ضمن ابراز آمادگی کشورش با افغانستان گفت که به منظور استفاده بهتر از مسیر ترانزیتی راه الجورد با  معین وزارت اقتصادی و توسعۀ

 .کشورهای که در این مسیر واقع اند، نشست ها برگزار گردد

 د مالیې وزارت سرپرست د افغانستان لپاره د نړیوال بانک له رئیس سره وکتل

ت او د زېربنار په چارو کې د ولسمشرۍ عالی مقام ستر سالکار د مالیې وزارت سرپرس
مه نېټه د  ۲۱لړم میاشتې په  لمریزکال د۱۳۹۸ښاغلي پروفیسور محمد همایون قیومي، د

افغانستان لپاره د نړیوال بانک له رئیس ښاغلي هنري کرالي، سره په مالیې وزارت کې 
 وکتل.

سرپرست، د نړیوال بانک له مرستو مننه وکړه او د ناستې په پیل کې د مالیې وزارت 
نوموړي ته یې د اسیا پراختیایي صندوق په ناستو کې د ګډون په اړه چې په مانیال کې 
ترسره شوې او همدارنګه د تروریزم له مالي مالتړ سره د مبارزې په ناسته کې د ګډون په 

 موخه چې په اسټرالیا کې ترسره شوې معلومات ورکړل.

یې وزارت سرپرست، د افغانستان لپاره د نړیوال بانک رئیس ته وویل، چې ډېر ژر د مال
به د منځنۍ اسیا اقتصادي همکاریو )کریک( ناسته د ازبکستان کې ترسره شي او 
افغانستان به دې ناستو ته زېربنایي او پراختیایي پروژې، چې د سیمه ایزو همکاریو د 

 ي کړي.پراختیا او نښلېدو سبب ګرځي، وړاند

همداشان په دې لیدنه کې دواړو لوریو د اقراء پروژې په پرمختګ او په ټاکلې موده کې 
 یې په بشپړېدو، د ولسي تړون ملي پروګرام په ستونزو او پرمختګونو او نورو ورته مسایلو په تړاو خبرې او د نظرونو تبادله وکړه.

 ن په پروګرام کې شته ستونزو د حل لپاره به، موضوع له اړوندو ادارو سره تعقیب کړي.په پای کې د مالیې وزارت سرپرست وویل، چې د ولسي تړو

سرپرست وزارت مالیه با رئیس بانک انکشاف 

  آسیائی برای افغانستان مالقات نمود

محترم پروفیسور محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد مقام عالی 
با محترم نرندار سنگرو، رئیس  ۱۳۹۸عقرب  ۱۹ به تاریخ ریاست جمهوری در امور زیربناء 

 .بانک انکشاف آسیائی برای افغانستان در مقر وزارت مالیه دیدار نمود

رئیس رادیو تلویزیون ملی نیز اشتراک داشت، در رابطه در دیدار که محترم اسماعیل میاخیل 
به تسلیمی زمین رادیو تلویزیون ملی افغانستان به بانک انکشاف آسیائی به منظور ایجاد دفتر 
مرکزی این بانک به اساس فیصله کابینۀ افغانستان و حکم جاللتمآب رئیس جمهور بحث و تبادل 
 .نظر صورت گرفت

ن تشکری از کمک های بانک انکشاف آسیائی به افغانستان، گفت سرپرست وزارت مالیه ضم
که بانک همیشه کمک های خویشرا مطابق به اولویت های انکشافی افغانستان تنظیم و همآهنگ 
نموده است. وی افزود که تمام ابعاد قانونی تسلیمی زمین به بانک متذکره باید به زودترین 

 .ف آسیائی بتواند دفترش را تاسیس نمایدفرصت ممکن تکمیل گردد تا بانک انکشا

رئیس بانک انکشاف آسیائی گفت که خواست هیئت مدیره بانک انکشاف آسیائی نیز اینست که 
 .به زودترین فرصت این موضوع حل گردد

 .ن به بانک انکشاف آسیائی هستیمرئیس رادیو تلویزیون ملی گفت که به اساس فیصله کابینۀ افغانستان و حکم جاللتمآب رئیس جمهور آماده تسلیم زمی

 .تسلیم نماید در اخیر فیصله بعمل آمد که وزارت امور خارجه به منظور استفاده از زمین متذکره مطابق قوانین دیپلوماتیک سند استفاده از این زمین را

 .سال ( تصویب شده است ۵۰مرکزی بانک انکشاف آسیائی در کابل برای اجاره طویل المدت)  قابل تذکر است که به اساس فیصله کابینه افغانستان زمین رادیو تلویزیون ملی جهت ایجاد دفتر
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های که سرپرست وزارت مالیه : روند پیشرفت کار پروژه

 توسط بانک انکشاف آسیائی تمویل می گردد، تسریع یابد
 

محترم پروفیسور محمد همایون قیومی، سرپرست 

وزارت مالیه و مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری 

محترم  با ۱۳۹۸عقرب  ۲۱ به تاریخ در امور زیربناء 

نرندار سنگرو، رئیس بانک انکشاف آسیائی برای 

 افغانستان در مقر وزارت مالیه دایر گردید.

نماینده گان  رئیس تدارکات ملي و در این نشست

ذیربط نیز اشتراک داشتند، در رابطه به  وزارتخانه های

ئی بانک انکشاف زیربنا پروژه های زیربنائی که توسط 

تمویل می گردد، مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنان در 

این نشست در رابطه به پیشرفت ها، مشکالت تدارکاتی و 

بحث  پروژه های متذکره راه حل های مشکالت تدارکاتی

 صورت گرفت.

سرپرست وزارت مالیه به ادارات مربوطه هدایت داد تا 

های که توسط بانک انکشاف روند پیشرفت کار پروژه

 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

 

 د هلمند والیت اړتیاو ته به امکاناتو او نافذه قوانینو ته په کتو سره رسیدنه وشي

د مالیې وزارت سرپرست او د 

زیربناء په چارو کې د ولسمشرۍ 

عالي مقام ستر سالکار ښاغلي 

پروفیسور محمد همایون قیومي، 

لړم میاشتې په  لمریزکال د۱۳۹۸د

مه نېټه د هلمند والي ښاغلي  ۱۹

محمد یاسین سره په مالیې وزارت 

 کې وکتل.

هلمند والیت د په دې کتنه کې چې د 

سیمه ایزو ادارو رئیسانو هم شتون 

درلود، د هلمند والي وویل چې د 

جاللتمآب ولسمشر د حکم له مخې 

هلمند والیت له دوېمې درجې والیت 

څخه لومړۍ درجې والیت ته ارتقاء 

کړې او غوښتنه یې وکړه چې د 

راتلوونکي مالي کال د ملي بودیجې 

په سند کې د همدې له مخې ورته 

 بودیجه په نظر کې ونیول شي.

همداشان دواړو لوریو د هلمند والیت د راتلونکي مالي 

کال په بودیجې، د یاد والیت په پراختیایې پالن او ماسټر 

پالن، د هلمند والیت د مستوفیت له لوري د ملي عوایدو 

په راټولیدو، د دیجیتلي تلو په نصبولو، د سړکونو د 

وخه د اضافه بار په خرابیدو څخه د مخنیوي په م

بستریز روغتون لپاره د  ۵۰مخنیوي، د یاد والیت 

بودیجې په ځانګړې کولو، د پوهنې برخې کارکوونکو په 

تشکیل او د معاشونو په ورکړې، روڼتیا او چټکتیا ته په 

کتو سره د کارکوونکو د معاشونو د ورکړې په موخه د 

څانګو په  هلمند والیت په ځینو ولسوالیو کې د بانکونو د

کتابتون په   پرانیستې، ځوانانو لپاره د ورزشي اسټډیوم او

جوړیدو، د برښنا ستونزو په حلولو او د بیې په راټیټولو، 

خانشین د سړکونو په  –ګرمسیر او ناوې  –د ناوې 

رغولو، د لښکرګاه او ګرشک پل په جوړیدو، د سیالنونو 

ونو په تخریب څخه د مخنیوي په موخه د استنادي دیوال

نصبولو، د کرنې د ودې په ځانګړې توګه د زعفرانو د 

کښت لپاره د سړخونو جوړیدو او د کانالونونو د پاکوالي 

لپاره د بودیجې په تخصیص او یو شمېر نورو اړندو 

 مسایلو باندې بحث او د نظرونو تبادله وکړه.

د مالیې وزارت سرپرست وویل چې د هلمند والیت 

ینو بونو ته شته امکاناتو او نافذه قواناړتیاوو او لومړیتو

ته په کتو سره به رسیدنه وشي نوموړي زیاته کړه چې د 

 هلمند والیت لومړیتوبونو ته به ارجعیت ورکړل شي.

د مالیې وزارت سرپرست ټینګار وکړ موږ هڅه کو چې 

د هلمند والیت ستونزو د حل لپاره جدي اقدامات تر سره 

 .اندې به بسنه ونه کړوشي او یواځې خیالي وعدو ب

  

 

نشست رؤسای 

نهادهای تمویل 

 کننده دایر گردید

 
 ۱۳۹۸عقرب  ۲۱ به تاریخ  نشست نهادهای تمویل کننده

معین پالیسی وزارت  تحت ریاست محترمه ناهید سرابی،

 برگزار گردید.مالیه در مقر این وزارت 

در این نشست که معاون نماینده خاص سازمان ملل متحد 

برای افغانستان، رؤسای نهاد های تمویل کننده و رئیس 

داراالنشای خاص مبارزه با فساد اداری اشتراک داشتند، 

در رابطه به پیشنهادات ارائه شده روی پالن حکومت 

فساد افغانستان جهت تسریع اصالحات در امر مبارزه با 

میالدی و همچنان بهبود بخشیدن  ۲۰۲۰ اداری برای سال

روند گروپ کاری مالیاتی مشترک حکومت افغانستان و 

شرکای بین المللی مطابق تعهد خودکفایی مبنی بر 

 بحث و تبادل نظر صورت گرفت.  حسابدهی متقابل جینوا

 

وزارت مالیه با بیان اینکه پالن متذکره  پالیسی معین

از اقدامات معین و مشخص حکومت  مجموعه ای

افغانستان جهت پیگیری و تسریع روند تطبیق تعهدات 

حکومت با جامعه جهانی در امر مبارزه با فساد اداری 

می باشد گفت، هدف پالن متذکره تقویت اعتماد مردم 

ضد فساد حکومت و همچنین  حکومت نسبت به اقدامات

ف ضد فساد ایجاد انگیزه کافی برای دستیابی به اهدا

 .اداری است
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خدمات وزارت مالیه باید مبتنی بر 

مؤثریت، مثمریت، شفافیت و 

 پاسخگوئی به موقع باشد

جلسۀ هیئت رهبری وزارت مالیه تحت ریاست محترم پروفیسور محمد 
همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد مقام عالی ریاست 

در مقر وزارت  ۱۳۹۸ عقرب ۲۰ به تاریخ جمهوری در امور زیربناء 
 .مالیه دایر گردید

دفاتر  در این جلسه در رابطه به انتقال ادارات ریاست عمومی خزائن به
جدید، تفاهمنامه میان ادارۀ زون پایتخت و وزارت مالیه در مورد دیزاین و 

های ساختمانی و تاسیسات گمرکات، آغاز پروسۀ بایومتریک اعمار پروژه
متقاعدین به همکاری ادارۀ احصائیه مرکزی، بودجۀ متقاعدین، تغییر 

، ۱۳۹۸ شخصیت حقوقی تصدی ها به شرکت های دولتی الی اخیر قوس
چالش ها و ارائه راه حل های پیشنهادی در زمینه، انتقال دیتاسنتر و سرور 

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 

ی سیگتاس، نصب ضرورت آن توسط برشنا شرکت، پروژه سیستم جامع الکترونیک
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 

ت جامع و مؤثق به آزاد، همکاری جدی ریاست ها در شریک ساختن معلوما
مطبوعات و جامعه مدنی و دیگر مسایل مرتبط بحث و تبادل نظر صورت گرفته و 

 .تصامیم الزم اتخاذ گردید

 

سرپرست وزارت مالیه گفت باید روی هدایات و مصوبات مقام عالی ریاست 
های مربوطه جمهوری و کابینه افغانستان و موارد اجراء نا شده و تحت کار شورا

الیه کار صورت بگیرد و پیشرفت های کاری آن به مقام عالی ریاست وزارت م
 .جمهوری گزارش داده شود

باالترین سطح سرپرست وزارت مالیه به تمام مسئولین این وزارت هدایت داد که مصرف بودجۀ انکشافی شانرا بادرنظرداشت موثریت، مثمریت و اولویت ها به 
ی اداری وزارت مالیه اکیداً هدایت داد تا با ریاست ارتباط و آگاهی عامه وزارت مالیه همکاری همه جانبه نموده و آنرا در اولویت برسانند. محترم قیومی به تمام واحدها

کاری خویش قرار دهند. وی افزود که تمام واحدهای اداری باید اطالعات و 
معلومات را بطور مؤثق و اسرع وقت در اختیار مطبوعات و جامعه مدنی قرار 

 .دهند

 

همچنان سرپرست وزارت مالیه هدایت داد تا پروسۀ مجدد بایومتریک متقاعدین 
به منظور شفافیت هرچۀ بیشتر و تفکیک متقاعدین خیالی از متقاعدین حقیقی در 

 .همآهنگی با ادارۀ احصائیه مرکزی آغاز گردد

باید سرپرست وزارت مالیه در رابطه به پرداخت تادیات انکشافی هدایت داد که 
شان به وزارت مالیه مواصلت ورزیده در جریان هفته  پول قراردادیان که اسناد

 .جاری تصفیه گردد

محترم قیومی، در مورد اصالحات منابع بشری گفت که باید تشکیالت واحدهای 
وزارت مالیه به اساس نیازمندی و ظرفیت کاری ادارات ترتیب گردیده و از 

آید، وی افزود که به زودترین فرصت ممکن تورم تشکیالتی جلوگیری بعمل 
بست های خالی این وزارت به رقابت آزاد گذاشته شود تا افراد شایسته، متعهد 
و صادق در بست های متذکره استخدام گردند. همچنان کارکنان قراردادی 

 .ددمؤثریت کاری شان مورد بررسی قرار گرفته و به اساس آن در مورد شان تصامیم الزم اتخاذ گر

 

های دولتی مطابق به قانون جدید رئیس عمومی تصدی ها و شرکت های دولتی وزارت مالیه گفت که تمام آمادگی ها برای تغییر شخصیت حقوقی تصدی ها به شرکت
تصدی اساسنامه و سائر اسناد مرتبط شانرا به وزارت عدلیه فرستاده اند و متباقی آن الی ختم  ۴۹ تصدی، ۵۴ شرکت های دولتی گرفته شده است. وی افزود که از جمله

 ردد.گغرض تائیدی به کابینه ارسال سال مالی اساسنامه های شانرا ارسال خواهند کرد و نیاز است که این اساسنامه ها 
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