
دوستان و خواننده گان مهربان!  این هفته به سلسله نشر گزارشات هفته 

مور وار به منظور بازتاب فعالیت ها و کارکرد های وزارت دولت در ا

شهدا و معلولین جهت آگاهی دهی به شما هموطنان عزیز گزارشی را از 

شما میداریم اهید تا پایان  ریاست مالی و حسابی این وزارت پیشکش

 خواننده آن باشید.

ریس ریاست مالی و طی مصاحبه که این هفته با بانو  داکتر صفیه انوری 

لین داشتیم در ابتدا از ایشان لووزارت دولت در امور شهدا و معحسابی 

وی در   پرسیدیم که مشخصآ ریاست مالی کدام وظایف را انجام میدهد؟

که در جریان قرار دارید وزارت  قسمیمودند که: پاسخ به این سوال فر

امور و از بدنه وزارت کار  ۱۳۹۸دولت در امور شهدا و معلولین در سال 

 جدیدهای از ریاست  یریاست مالی و حسابی یکو اجتماعی مجزا گردید 

 مریت میباشد:آدارای سه ه و این وزارت بودالتشکیل 

 مریت مالی و حسابی: ارایه خدمات برای کارمندان مرکزی و والیتی آ .１

ارایه خدمات در زمینه پرداخت حقوق ورثه مریت تادیات شهدا :آ .２

 شهدا کرام 

ارایه خدمات در زمینه پرداخت حقوق مریت تادیات معلولین :آ .３

 معلولین 

 وظایف ذیل را انجام میدهد : و حسابی  مشخصا ریاست مالی

 مالی مرکزی و والیتی در کود های مصرفی ن ترتیب پال .1

نظارت از تطبیق پالیسی های امور مالی و حسابی در عرصه مربوطه  .2

 غرض انسجام بهتر امور.

حصول اطمینان از ترتیب بودجه به اساس برنامه های کاری اداره  .3

 غرض ارایه به وزارت مالیه.
به منظور استفاده  رسی از تادیات بودجه عادی و انکشافی باز .4

 درست و موثر آن.

وزارت مالیه پور های مالی و مصرفی به حصول اطمینان از ترتیب را .5

 نظر به بودجه منظور شده 

یق بررسی، تایید و نهائی وضیعت مالی اداره از طرو تحلیل تعیین  .6

 مور اجراات مالی ارشات مالی ماهوار و ساالنه درساختن گز

ه در وزارت محترم مالیه به منظور بدست اشتراک در جلسه دفاع بودج .7

 آوردن تخصیص.
دریافت چالش ها و طرح پیشنهادات سودمند جهت عرضه خدمات بهتر  .8

 به کارکنان اداره.

مالی بودجه عادی و سعه و تطبیق پالن های ارائه مشوره در طرح تو .9

 انکشافی غرض مراقبت از تطبیق مناسب و درست آن.

اجراات مالی و محاسبوی اداره و  نظارت و تنظیم تمام امورات .10

 داشتن ریکارد دقیق و درست محاسبوی.
مدیریت کارمندان تحت اثر جهت حصول اطمینان از استخدام، تشویق،  .11

 رشد و آموزش آنها.
اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف مقامات مطابق  .12

 قوانین و مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.



سنجش ده و کلیدی ریاست مالی و حسابی عبارت از یکی از وظایف عم .13

ارسال تخصیص به والیات ٍ پرداخت های  دقیق بودجٍه ترتیب بودجه ٍ

یعنی  ۲۴مرکزی و همچنان باز ررسی از چگونگی پرداخت ها در کود 

 فند شهدا و معلولین است . 
بانکی سازی مرکز و والیات نیز از وظایف عمده ریاست مالی و  .14

  حسابی است .

که چه مقدار بودجه در کدام  ۱۳۹۸در قسمت بودجه سال بانو انوری   

یان ب د ؟نموارد به مصرف رسیده است و با چه کمبوتات مواجه شده ا

 داشتند که:

 ۱۳۹۷به اساس ارقام شهدا و معلولین که از والیات الی ختم سال مالی 

 ۱۳۹۲۵۳ وتن شهدا  ۱۷۲۰۳۴تن که ۳۱۱۲۸۷جمع اوری گردیده است به تعداد 

افغانی ملیارد  ۱۸.۹این ارقام به تن معلولین میباشد که با محاسبه 

است (  ۱۳۹۸نیاز داشتیم )البته این مبلغ منفی جدیدالتثبیت های سال 

در فیصد بودجه مورد نیاز را  ۷۳این در حالیست که وزارت محترم مالیه 

یصد بودجه ف ۹۹.۲۳از جمله  فند شهدا و معلولین منظور نمود که ۲۴کود 

کسر بودجه در فیصد ۲۷با توجه به بودجه منظور شده  به مصرف رسیده که 

 وجود داشت.  ۱۳۹۸سال 

چه مقدار بودجه  ۱۳۹۹نیاز وزارت برای سال او در رابطه یه این که   

است و دولت چه مقدار بودجه را تخمینآ به این وزارت تخصیص خواهد 

 :که گفتند داد؟

با به اساس ارقام موجود و  دولت در امور شهدا و معلولین  وزارت  

ملیارد نیاز  ۳۳مبلغ به گذشته مجموعا سال های باقیات درنظر داشت 

تا فعال منظور نشده است بنا  ۱۳۹۹بودجه ملی سال دارد از انجاییکه 

که از جانب وزارت مالیه در نظر گرفته شده و ازجانب نمیتوان مبلغ را 

 تخمین نمود. نظور میگردد ٍ شورای ملی م

جویایی پرداخت معاشات مامورین وزارت از ایشان در مورد چگونه گی  

 معلومات شدیم ایشان در رابطه اظهار داشتند که:

پرداخت معاشات کارمندان  بعد از طی مراحل در وزارت محترم مالیه از 

طریق عزیزی بانک اجرا میگردد قبال که با وزارت محترم کارو امور 

صورت میگرفت فعال هم درزمینه پیسه  –اجتماعی یکجا بودیم از طریق ام 

پیسه معاشات خود را بدست بیاورند از  -اینکه کارمندان از طریق ام

 کار جریان دارد.و این وزارت اداره اسان خدمت  جانب

چه تعداد افراد دارای معلولین و ورثه این پرسش که به ایشان در جواب 

 حقوق شان را بدست بیاورند؟ ۱۳۹۸شهدا توانستند در سال 

به دسترس ما قرار  ۱۳۹۸: به اساس بودجه که طی سال  بیان داشتند که

از ورثه شهدا و معلولین حقوق اخذ فیصد  ۷۲گرفت نظربه ارقام موجود 

 ونمودند 

ورثه شهدا و افراد داری  حقوق سال های باقیمانده پرداختبه در رابطه 

معلولیت اقدامات بسیار جدی روی دست است که میتوانیم یاد اوری نمایم 



به وزارت محترم مالیه پیشنهاد گردید بعدا در  ۱۳۹۹که در دفاع بودجه 

 را در نظر میگیرند .  کمیسیون مالی مشرانو جرگه و کمیسیون 

در قسمت شفافیت  جهت تعمین : وی در ادامه این موضوع  میگوید که 

وزارت  ۱۳۹۸طی سال پرداخت حقوق ورثه شهدا و معلولین ٍ بانکی سازی 

دولت در امور شهدا و معلولین  یک تفاهمنامه را با عزیزی بانک در 

سهولت آن هماهنگی با وزارت محترم مالیه به امضا رسانید که برمبنای 

 ست :های ذیل برای ورثه شهدا و معلولین در نظر گرفته شده ا

 

ثبت و پرداخت حقوق ورثًه شهدا و  شفافیت در روند  بمنظور تأمین  .1

به نام ) معلولین، عزیزی بانک یک سیستم جدید در این روند 

  :را تطبیق می نمایدپریپیدکارت( 

توسط ورثه شهداء و معلولین به سطح پریپیدکارت با استفاده از  .2

عزیزی   POSو   ATMتوانند از ماشین های می مرکز و ولسوالی ها

عزیزی بانک   ATMماشین های  پول خویش را دریافت نمایند.بانک 

موجود  ولسوالی 200در بیشتر از  POSماشین و  والیت 31دربیشتر از 

 و فعال می باشد.

دولت در امور عزیزی بانک یک بخش ارتباط این سیستم را برای وزارت  .3

و ات و پول افزوده تمام معلوم تا نمایدمی فراهم  شهداء و معلولین

 را مشاهده نمایند.پرداخت شده 

های الزم کاری را جهت توزیع کارت و بانک متعهد است تا سهولتعزیزی  .4

 نگهداری پول و پرداخت حقوق ورثه شهدا و معلولین فراهم نماید.

دولت وزارت  کارکنانمعاشات وسایر امتیارات قانونی حقوق، توزیع  .5

 و درمرکز والیاتو ورثه شهداء و معلولین  در امور شهدا و معلولین

 صورت میگیرد. از طریق عزیزی بانک ولسوالی ها

 و نمایندگی های POS deviceو  ATMعزیزی بانک مکلف است ماشین های  .6

خویش به سطح مرکز و والیات را بمنظور استفاده ورثه شهداء و 

معلولین فعال نگهداشته و تیم های کاری خویش را در مرکز و 

 ورثه شهدا و معلولین بصورت دایمی توظیف نموده تاولسوالی ها 

 .دریافت نمایندور روزمره ــبط را یشد معاش خوننــبتوا

ولسوالی های دور دست که تعداد ورثه شهدا و  درعزیزی بانک  .7

نفر باشد تیم سیار را اعزام ومعاشات ورثه  250معلولین  در حدود 

 نندآن میتوااز کمتر تعداد  اید.نم می پرداختشهدا و معلولین را 

 .یندرا اخذ نما شات شانمعاحقوق و مربوط از مراکز ولسوالی های 



از و  ی عزیزی بانکاز طر یق نمایند گی ها اتمعاشحقوق و توزیع   .8

صورت والیات و در مرکز  ATMتوسط کارت های  ATM Machineطریق 

 میگیرد.

در ساحات   ATMتوسط کارت های  POS Machineتوزیع معاشات از طریق  .9

 صورت میگیرد. دور دست

بانک متعهد است تا راپور معاشات ورثه شهدا و معلولین  را عزیزی  .10

های ملی و بین المللی به وقت و زمان معین به طور ساالنه به لسان

 آن در دسترس وزارت دولت در امور شهدا و معلولین قرار دهد.

صورت نیازمندی اداره و حاالت استثنایی عزیزی بانک مکلف است تا در  .11

گزارش از صورت پرداخت حقوق ورثه شهداء، مفقودین و افراد دارای 

معلولیت را عندالضرورت و عندالموقع فراهم به در دسترس وزارت 

 دولت در امور شهداء و معلولین قرار دهد.

بانک مکلف است تا خدمات بانکی را طبق قرار داد ، در مرکز و  .12

 ت غرض پرداخت معاشات به ورثه شهدا و معلولین  فراهم نماید.والیا

بین  منعقدمکلف است طبق قرار داد   رابطهبانک در این  یعزیز .13

دولت در امور شهدا و معلولین اجراات محترم وزارت  بانک و عزیزی

 نماید.

عزیزی بانک مکلفیت دارد تا در اخیر هر سال مالی گزارش مفصل از  .14

فعال و غیر فعال، حقوق دریافت شده و مبالغ حسابات بانکی 

باقیمانده در حسابات بانکی به سطح مرکز و والیات را رسمًا به 

 وزارت دولت درامور شهداء و معلولین ارایه نماید.

عزیزی بانک متعهد است تا شماره های تماس ورثه شهداء و افراد  .15

می نمایند دارای معلولیت را که از طریق عزیزی بانک حقوق دریافت 

عیار نموده تا حین انتقال حقوق به حسابات بانکی  (SMS)به سیستم 

شان از طریق پیام  بدون حزینه با خبر شده و حقوق شان را دریافت 

 نمایند.

عزیز بانک حسابات ورثه شهداء و افراد دارای معلولیت را بعد از  .16

 آخرین برداشت حقوق از حساب بانکی، الی مدت یکسال مسدود نمی

 سازد.

عزیزی بانک به سطح مرکز و والیات بمنظور تسهیل در عرضه خدمات به  .17

افراد دارای معلولیت در تأسیسات خویش رمپ ) زینه مایل( را مد 



نظر گرفته و یا عرضه خدمات به آنها را در منازل اول  تنظیم می 

 نماید.

ننگرهاٍر تخار و طبق پالن ٍ بانکی سازی در چهار والیت )  بدخشان (لغمان ٍ

به حضور هیات مرکز ٍ هیات محترم وزارت مالیه و  ۱۳۹۸جدی  ۱۴به تاریخ 

عزیزی بانک آغاز گردیده است .و امیدوار استیم که این پروسه به سرعت 

های  تا در راستای تامین شفافیت گامتطبیق گردد در تمام والیات 

برای استوار و متین گذاشته شود وبتوانیم از یک صرفه جویی عالی 

 وزارت محترم مالیه جهت اخذ بودجه با سنجش دقیق گزارش ارایه نمایم . 

 تشکر از حوصله مندی شما 

  


