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 ۱۳۹۸سنبله

 

 فصل اول 

 احکام عمومی 

 

 مقدمه: 

اداری ، تامین شفافیت وعرضه خدمات موثر برای ورثه شهدا، مفقودین  وزارت دولت درامورشهداومعلولین همواره به مبارزه علیه فساد  

 ومعلولین متعهد بوده وتالش های پیگیر را در این راستا از مکلفیت های مهم وظیفوی ، ملی وانسانی خویش می پندارد . 

تطبیق سیستم بانکی برای از موارد مهم  ی  به ساختن اداره الکترونیکی ازطریق سیستم های دقیق وسازنده مصمم میباشد که یک  این وزارت  

که ازاین طریق نه تنها سهولت دراجراات تامین میگردد بلکه جلو جعل ، تقلب    میباشد  پرداخت ورثه شهداومعلولین درسطح مرکز ووالیات

 وسو استفاده نیز گرفته شده وحق به حقدار بدون سرگردانی به پشت دروازه های شعبات میرسد.

  ماده اول: مبنی  

ازماده  این طرزالعمل تاس ی  بانکی سازی 5/5/1391مورخ    45فرمان شماره    30به  بمنظور  افغانستان  اسالمی  ریاست جمهوری  عالی  مقام 

 حقوق ورثه شهدا ومعلولین ترتیب ووضع گردیده است .

 ماده دوم : ساحه تطبیق 

وومعلولین درسطح مرکز ووالیات بمنظور تامین شفافیت وتامین سهولت  این طرزالعمل بمنظور بانکی سازی حقوق ورثه شهدا، مفقودین  

 ق میباشد. یها درپرداخت حقوق معلولین ،ورثه شهداومفقودین  به هماهنگی سایرادارات ذیربط قابل تطب 

 اهداف  :سومماده 

 اتثبت احصائیه دقیق معلولین ،مفقودین وورثه شهدا درسطح مرکز ووالی -1

 به شکل فزیکی وچک های انفرادی ازتوزیع پول جلوگیری  -2
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 تامین شفافیت وسهولت درپرداخت حقوق  -3

 وکاهش سرگردانی مراجعین تامین سهولت دراجراات  -4

 جلوگیری ازسو استفاده وتقلب وکمیشن کاری  -5

 مطالبه وجوه معین برای پرداخت حقوق ورثه شهداومعلولین   -6

 رداخت بانکی عرضه خدمات درست برای ورثه شهدا،مفقودین ومعلولین ازطریق پ -7

 دبلوکیشن دریک بانک وضایع شدن بیت املال. جلوگیری  -8

 کاری پروسیجر  :چهارمماده 

 الزم با ادارات مربوطه بمنظور تطبیق پروسه بانکی سازی تامین هماهنگی  -1

 دولت درامورشهداومعلولینهیات راجستر برای بانکی سازی به والیات مطابق حکم مقام وزارت  واعزاممعرفی  -2

 ت  اوورثه شهدا توسط تیم راجستر بانکی سازی مرکز ووالی،مفقودین مربوط معلولین مالحظه اسناد ترتیب شده  -3

 تعین افراد  صادق وفعال درترکیب هیات تطبیق راجستریشن بانکی سازی  -4

 ومعلولین . ،مفقودینجلوگیری ازراجستر وبانکی سازی معلول غایب ووکیل غایب ورثه شهدا -5

 ومعلولین نوتثبیت ،مفقودین وپرداخت حقوق برای ورثه شهدا افتتاح حساب بانکی  -6

که   -7 شهدای  وورثه  معلولین  لست  ساختن  والیتی  بر شریک  های  وآمریت  وزارت  مقام  به  است  بازشده  بانکی  حساب  شان  ای 

 ومستوفیت ها ازطریق بانک های مربوطه. 

 فصل دوم 

 درمرکز ووالیات هیات راجستریشن برای بانکی سازی : پنجمماده 

قانونی رسمآ بوزارت  این بخش توسط ریاست های مربوطه برویت اسناد     نماینده مقام وزارت دولت درامورشهدا ومعلولین  -1

 مالیه ارسال میگردد

داده درمرکزاز امریت معاشات  پی وکالت ووثیقه ای پن نمبر برویت مکتوب رسمی وکا --------نماینده وزارت محترم مالیه درمرکز  -2

 بانک مربوطه معرفی میګردد  تائید شده ریاست خزاین به

 ازطریق والیت به مستوفیت میرود ضرورت دیده نمیشود چون دروالیات  ----------نماینده مقام والیت  -3

 این بخش دروالیات ازوزارت مالیه نمایندګی میکند  -----------نماینده مستوفیت  -4

 آمر امورشهداومعلولین  -5
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باتمام   اګریک نفر ازمرکز نیزارسال ګردد بهترخواهد بودکه درختم کاردیتای آنرا ------------نماینده امنیت ملی  درمرکز ووالیات -6

 مشخصات با أورده ضم ګذارش نماید 

 هیات راجستریشن بانکی سازی مکلفیت های : ششمماده 

 گردیده باشد.راجستر تمام اسناد معلولین ، مفقودین وورثه شهدا که ثبت  -1

 واستعالم های داده شده.  12وثیقه خط، مجرد خط، وکالت خط ، وصایت خط ، شمالحظه  -2

 شده به آمریت امورشهداومعلولین غرض ارسال آن به مستوفیت بخاطر بانکی سازی اسناد تائید تحویل مجدد  -3

 به ریاست ها ومعاونیت مربوطه وزارت دولت درامورشهداومعلولین .تسلیم نمودن اسناد تائید شده معلولین وورثه شهدا  -4

 آن ی شناسائی اسناد مشکوک وجعلی ومسترد -5

 گزارش دهی ازاجراات ومشکالت به مقام وزارت  -6

 واستعالم نهادها  11مالحظه تذکره تائید شده معلول وکارت معلولیت به شمول فورم م -7

ورثه شهدا غرض بانکی سازی به هماهنگی مسئولین بخش های مربوطه   ، مفقودین و پروسه راجستریشن و معرفی  معلولینتسریع  -8

 ه اکونت قبلی شان مورد تائید استشهدا ومعلولین وزارت های دفاع وداخل -------به وزارت مالیه و مستوفیت ها.

 های ادارات مربوط وزارت دولت درامورشهداومعلولین  کلفیتم: فتمهماده 

 ترتیب تقسیم اوقات راجستریشن برای بانکی سازی   -1

 تهیه اسناد ثبت شده ورثه شهدا ومعلولین جهت مالحظه هیات  -2

 پروسستسلیم گیری اسناد تائید شده توسط هیات راجستریشن غرض  -3

ارسال رسمی کاپی وکالت خط، وصایت خط ووثیقه خط شرعی ورثه شهدا به وزارت مالی ومستوفیت ها غرض بانکی سازی   -4

 ومعرفی.

 وزارت مالیه و مستوفیت ها ذکره تائید شده معلول وکارت معلولیت آن به کاپی ترسمی ارسال  -5

چون این بخش ی ازکارهای روزانه این وزارت درمرکز بوده  ----------تنظیم جلسات هیات راجستریشن برای بانکی سازی. -6

 ضرورت به جلسات دیده نمیشود 

 وزارت مالیه ومستوفیت های والیات : مکلفیت هشتمماده 

اسناد ثبت شده  درمورد معرفی نماینده درترکیب هیات راجستریشن برای بانکی سازی درمرکز ووالیات غرض تامین شفافیت بیشتر  -1

 .ومعلولین، مفقودین ورثه شهدا

 تسلیم گیری مکاتیب رسمی ادارات والیتی ومرکزی وزارت دولت درامورشهداو معلولین غرض پروسس وبانکی سازی. -2

معلولین وورثه شهدا به شمول وکیل ذریعه  مکتوب رسمی به بانک های مربوطه غرض افتتاح حساب   ارسال مشخصات الزم -3

 بانکی.
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،عرضه خدمات سریع وایجاد شفافیت درپروسه بانکی سازی غرض  بانکی سازی بمنظور تامین هماهنگی مطابق طرزالعمل  -4

 پرداخت حقوق ورثه شهداومعلولین.

 مکلفیت بانک هام: نهماده 

 اجراات سریع مطابق مکاتیب واسناد رسمی وزارت مالیه ومستوفیت ها بخاطر افتتاح حساب بانکی  -1

 تامین سهولت ها وامکانات برای معلولین وورثه شهدا بخاطر افتتاح حساب بانکی   -2

وزارت دولت ومعلولین ویا به نمایندگی های  ،مفقودمعلول ویا وکیل ورثه شهید  ی آنبه اشخاصچاپ کارت های بانکی وتسلیم -3

 درامورشهدا ومعلولین غرض توزیع .

حسابات بانکی افتتاح شده ازمعلولین وورثه شهدا به شکل هاد کاپی وسافت به وزارت مالیه ، مستوفیت ها ، مقام   ازی شریک س -4

 وزارت وآمریت های امورشهدا ومعلولین بمنظور پرداخت حقوق  

 تطبیق  ماده دهم :

که  ترتیب گردیده    و   حطر نو تثبیت  بمنظور راجستریشن وبانکی سازی معلولین ، مفقودین وورثه شهدا  فصل  دو  ماده و   ده این طرزالعل طی  

 بعداز منظوری مقام وزارت دولت درامورشهداومعلولین  نافذ ومرعی االجرا پنداشته میشود.

 ترتیب کننده :کمیته موظف  

 مقام                  )                            (  وزارتقانع مشاور ارشد  د الدین محم

 )                                 ( داکتر صفیه انوری سرپرست ریاست  مالی وحسابی

 )                              (  ریاست نظارت وارزیابیگل احمد عثمانی سرپرست 

 

 منظورکننده :

 لعل الدین آریوبی    

دراینجا چون بحث ازبخشهای وزارت مالیه موجود است ایجاب شریک ساختن باآنهارا                                     وزیردولت درامورشهداومعلولین   

 نیز میکند  


