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  2023جنوری  16دوشنبه                                                     شاه همایون احمدزی        

  داکتـر محمد حسـن شرق ۀنگاهی به مقـال

 عبدالملک خان عبدالرحیم زی  ۀدر مورد قضی 

 ضمایم قسمت دوم )بخش اول( 

 1پیوست شماره  

 اجمال قستمی از مهمترین اجراآت وزارت مالیه 

 1336سرطان   14تاریخ  –الی   - 1335از سنبله سال 

 در بخش بودجه  –الف 

1-  ( پیشنهاد  به  )  12/1335/ 20(  4390نظر  تصویب  مالیه،    1335/ 12/ 21(  1171وزارت 

مجلس عالی وزراء که به صحه اعلیحضرت معظم همایونی رسیده است، بمنظور تلفیق سال مالی با  

بودجه تطبیقی پالن پنجساله اقتصادی کشور، سال مالی که تا اکنون از اول اسد آغاز و به اخیر  

مابعد خاتمه مییافت، در سال )س اخیر سنبله تعدیل گردید.  1336رطان سال  الی  اول میزان  ( از 

 ([ 1336حمل   29( تاریخ )  65]جریده زیرمه )ثروت( شماره )

 

( شروع میگردد لذا    36چون سال مالی قرار تصویب مجلس عالی وزراء از ) اول میزان   -2

سنبله( ترتیب داده شود.    -بودجه شش ماهه )حمل  ( برای یکبار  1336ایجاب مینماید تا در سال ) 

( مملکت که حاوی  1336بنابران بودجه های عمومی )عادی و پالن انکشافی( شش ماهه سال )  

ورق موازنه و جداول پیش بینی عواید میباشد و بصورت متوازن از طرف وزارت مالیه ترتیب  

( بمجلس عالی وزراء تقدیم    36مل  ح  24شام روز شنبه )    9یافته غرض طی مراحل اصولی ساعت  

گردید و پس از تدقیق کابینه بودجه های عمومی شش ماهه سال روان بتصویب رسید.]جریده زیرمه  

 ([ 1336حمل   26( تاریخ )  64)ثروت( شماره )
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( در مجلس    36ثور    9( تصدی های دولتی بتاریخ دوشنبه )  1336بودجه شش ماهه سال ) -3

ت هیئات محترم کابینه قرار گرفته و به تصویب رسید. ]جریده زیرمه  عالی وزراء مورد غور و دق

 ([ 1336ثور   16( تاریخ )  69)ثروت( شماره )

 در بخش حسابات قطعیه  -ب

( پنج ماه قبل از موعد معینه قانونی. برحسب مدلول  34ترتیب و تکمیل حسابات قطعیه سال ) -1

( ) 99ماده  سال  قطعیه  حساب  اساسی،  اصولنامه  ک1334(  )عواید(،  (  واردات  حساب  متضمن  ه 

( قانون محاسبات عمومیه ترتیب یافته، با  103مصارفات عمومیه و خزاین میباشد و به اساس ماده ) 

( بمجلس عالی وزراء تقدیم و پس  1336حمل  19ترتیب الیحه قانون حساب قطعیه بروز دوشنبه )  

( قانون محاسبات  100که بموجب ماده ) از غور و تحقیق هیئت کابینه بتصویب رسید. ناگفته نماند آن

( ماه باید احضار گردد ولی در اثر جدیت  17عمومیه، حساب قطعیه از اخیر سنه مالی الی مدت ) 

شعبات مربوط، پنج ماه قبل از معیاد معینه قانونی ترتیب و تقدیم گردید. ]جریده زیرمه )ثروت(  

 ([  1336حمل 22( تاریخ )  63شماره ) 

 

مستوفیت های پروان و بدخشان و وکالت تجاری افغانی در چمن یکسال    35قطعیه سال  حسابات   -2

 و چهار ماه قبل از موعد قانونی آن بوزارت مالیه واصل گردید. 

قبالً حسب معمول همه ساله بتمام والیات و دوائر مرکزی بصورت مکتوبی و تلگرافی اطالع داده  

جداً توجه نموده و با نظم بهتر طبق سیستم جاریه   35  و ارسال حساب قطعیه سال  شده تا در ترتیب 

انجام دهند همان بود که مستوفیت های پروان و بدخشان و وکالت التجاری افغانی در چمن از دیگر  

( بوزارت  36( خود را قبل از )ده ثور  35والیات و دوائر مرکزی سبقت جسته حساب قطعیه سال )

ورد غور و بررسی ریاست محاسبات وزارت مالیه قرار  مالیه فرستادند. چون حسابات مذکور م

گرفت، تماماً مرتب و منسجم دانسته شده و بر اساس سیستم معینه ترتیب یافته است. برای کسانیکه  

( مراجع مذکور بیشتر ابراز جدیت و فعالیت نموده بودند از مقام  35در ترتیب حسابات قطعیه سال ) 

( تاریخ  69نقدی اعطاء گردید. ]جریده زیرمه )ثروت( شماره )  وزارت مالیه تحسین نامه و مکافات 

 [ 1336ثور  16
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در اثر کنترول و مراقبت مداوم و مؤثر وزارت مالیه وجدیت ادارات مربوطه، حسابات قطعیه   -3

با طبق خزاین حسب ذیل از مراجع آتی الذکر بریاست واردات )عواید( وزارت مالیه    1335سال  

 توصل ورزیده است: 

 29/01/36 بتاریخ   بدخشان  فیت مستو -1
 31/01/36 بتاریخ   مشرقی  مستوفیت  -2
 04/02/36 بتاریخ   قندهار  مستوفیت  -3
 10/02/36 بتاریخ   غزنی  مستوفیت  -4
 26/02/36 بتاریخ   گرشک   مستوفیت  -5
 04/02/36 بتاریخ   پروان  مستوفیت  -6
 05/03/36 بتاریخ  مزار شریف  مستوفیت  -7
 15/03/36 بتاریخ   میمنه  مستوفیت  -8
 18/03/36 بتاریخ   جنوبی   مستوفیت  -9

 18/03/36 بتاریخ   فراه  مستوفیت  -10
 26/02/36 بتاریخ  والیت کابل   مستوفیت  -11
    02/03/36 بتاریخ   هرات  مستوفیت  -12

 این سرعت و جدیت در تاریخ محاسبه مملک بیسابقه میباشد. 

حسابی شعبات مالی مملکت و تنظیم و  وصول حساب قطعیه مواضع متذکره بهبودی امور اداری و  

تسریع کارها را نشان داده انکشاف و ترتیب دوائر مالیاتی را بوضاحت ارائه می نماید و توقع میرود  

که حساب قطعیه سایر ادارات نیز بزودی ممکنه بمرکز مواصلت ورزد.]جریده زیرمه)ثروت( شماره  

 ([ 1336 -جوزا 23( تاریخ)  79( و )1336-جوزا 9( تاریخ )75)

 عواید و تحصیل عواید دولت   -ج

   در اثر پیشنهاد تاریخی   بمنظور تأمین عدالت اجتماعی و تطبیق احکام قانون در مالیه مواشی  -1

( وزارت مالیه و تصویب مجلس عالی وزراء که به توشیح حضور اعلیحضرت  1335جدی  17)

( شمار مجدد مواشی صورت  35)معظم همایونی رسیده است، باید در تمام افغانستان در ختم سال  

 ([ 1335دلو   26( تاریخ )49]جریده زیرمه )ثروت( شماره)  بگیرد. 

 

وزارت مالیه از نقطه نظر عواید دولت در تطبیق پالن فی صد صد موفق بوده نسبت به پیش   -2

 ( عایداتی  مدارک  تحصیالت  پالن  یکساله  عواید  نشان  103-/بینی  را  افزایش  افغانی  ملیون   )

]جریده زیرمه )ثروت(   ل موضوع در صفحه اول همین جریده ثروت مکمالً درج گردیده(میدهد)تفصی

 ([ 1335حوت  7( تاریخ )52شماره ) 

( و حل و فصل موضوعات از  1335ماه سال    11تحصیل باقیات مربوط به عواید در خالل ) -3

ه دوائر و مؤسسات  سالهای متعدد پول باقیات از قبیل جرایم مالی، الیسنس، نمک و امثال آن به عهد 
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آنها اقدامات الزمه صورت نمیگرفت و تحصیل   اندازه  قید بوده و راجع به حل و فصل و تثبیت 

باقیات مذکور معوق مانده بود، در اثر مجاهدت و کوشش مدیریت متفرقه ریاست واردات )عواید(،  

باقیات مذک ور تثبیت و  باقیات مذکور تحت تحقیق و سنجش صحیح گرفته شده نخست معیار پول 

  14( تاریخ ) 54راجع به تحصیل آنها اقدامات الزمه به عمل آید. ]جریده زیرمه )ثروت( شماره )

 ([ 1335حوت  

    

 افزایش در واردات )عواید( گمرکات والیت جنوبی.  -4

( مدیریت مرکز و  1335طبق اطالع مدیریت گمرکات والیت جنوبی در عایدات یازده ماهه سال )

)  گمرکات مربوطه نسبت  یازده ماهه سال  مبلغ )1334به  افزایش  583052/ -( مجموعاً  افغانی   )

بعمل آمده است )تفصیل در صفحه اول همین شماره جریده ثروت( ]جریده زیرمه )ثروت( شماره  

 ([ 1335حوت  21( تاریخ )56)

 

( ریاست گمرک قندهار و  1335طبق اطالع ریاست گمرک قندهار در عاید یازده ماهه سال )  -5

افغانی   (-/093, 810 ,30)( مجموعاً مبلغ1334گمرکات مربوطه آن نسبت عاید یازده ماهه سال ) 

 ( در صفحه  )تفصیل  است.  گردیده  )ثروت(  4افزود  زیرمه  ]جریده  ثروت(  شماره جریده  همین   )

 ([ 1335حوت   24( تاریخ )57شماره ) 

 

افغانی بالغ    (-/749 ,246 ,60)به    31عواید مالیات بر عایدات )مالیه مستقیم( که در سال   -6

افغانی افزایش یافت. )تفصیل در صفحه    (-/475 ,026 ,147)به مبلغ    1335میشد در ختم سال  

مبلغ    ( 1331( نسبت به سال)1335اول همین شماره جریده ثروت( مجموع عواید گمرکی سال )

حمل   - 5  (( تاریخ59]جریده زیرمه )ثروت( شماره) .افزایش را ارائه مینماید  (-/791 ,155 ,324)

– 1336 ]) 

 

مالیات بر عایدات آن والیت نسبت    1335طبق اطالع مستوفیت والیت جنوبی در عواید سال   -7

( همین  4( افزایش به عمل آمده است. )صحفه )%95( و در عواید گمرکی )%126( ) 1334به سال ) 

 ([ 1336  –حمل  8( تاریخ )60]جریده زیرمه )ثروت( شماره )    ه ثروت(شماره جرید 
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یازده ماهه، سال   -8 طبق اطالع مدیریت واردات )عواید( مستوفیت والیت مزار شریف عواید 

افغانی افزایش   ( -/671 ,495 ,2)( مبلغ 1334مرکز و محاالت آن والیت به تناسب سال )   1335

 ([ 1336حمل  15( تاریخ )61شماره ) یافته است.]جریده زیرمه )ثروت( 

 

      ( گمرک مذکور نسبت به سال 1335طبق اطالع ریاست گمرک والیت کابل در عایدات سال ) -9

]جریده زیرمه )ثروت( شماره   افغانی افزایش به عمل آمده است.   (-/185 ,088 ,46)( مبلغ  1334)

 ([ 1336حمل   19( تاریخ )62)

 

)عواید( -10 واردات  ریاست  اطالع  شده    طبق  تحصیل  ماهه  یازده  عواید،  مالیه  وزارت 

افغانی افزایش    (-/239 ,860 ,1)( مبلغ  1334(حکومت اعلی غزنی نسبت سال گذشته ) 1335سال)

یافته و از طرف مقام وزارت مالیه عنوانی حاکم اعلی غزنی تشکر نامه و به سایر مأمورین یک  

(  24( تاریخ ) 57ه )ثروت( شمارهای )]جریده زیرم     ماهه معاش طور مکافات اعطاء گردید. 

 ([ 1336حمل   26( تاریخ )64و ) 1335حوت  

 

طبق اطالع مدیریت واردات )عواید( مستوفیت والیت کابل در اثر تنظیم امور وجدیت مامورین   -11

-/480, 917 ,42)( مبلغ  1334( مستوفیت موصوف نسبت به سال )1335مربوط در عواید سال ) 

 ([ 1336حمل   29( تاریخ ) 65مده است.]جریده زیرمه)ثروت( شماره )افغانی افزایش به عمل آ (

 

-/931 ,131 ,16)( نسبت به پیش بنی بودجه مبلغ 1335در عواید تحصیل شده دولت در سال ) -12

 ([ 1336ثور   9( تاریخ ) 68افغانی افزایش به عمل آمده است.]جریده زیرمه)ثروت( شماره ) (

 

افغانی افزایش    (-/573 ,922 ,20)به سال گذشته مبلغ  ( دولت نسبت  1336در عواید ماه حمل ) -13

 ([ 1336ثور    19( تاریخ )70]جریده زیرمه )ثروت( شماره ) بعمل آمده است. 

 

 ,14)( نسبت به عواید آن در ماه ثور سال گذشته مبلغ  1336در عواید ماه ثور دولت سال ) -14

افزایش بعمل آمده.]جریده زیرمه )ثروت( شماره )   )-/996 ,546   - جوزا  13( تاریخ ) 76افغانی 

1336 ]) 
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( نسبت به سال  35طبق اطالع مدیریت گمرک حکومت اعلی غزنی، در عواید گمرکی سال )  -15

(  81افغانی تزئید به عمل آمده است. ]جریده زیرمه )ثروت( شماره)  (-/197 ,348)غ  ( مبل34)  

 ([ 1336سرطان   2تاریخ )

   

(  34( مستوفیت حکومت اعلی فراه نسبت به سال ) 35در عواید و محصوالت گمرکی سال )  -16

( مستوفیت حکومت اعلی  35افغانی و همچنان در انواع عواید سال )  (-/803 ,195 ,2)    مبلغ

 افغانی تزئید بعمل آمده است.   (-/793 ,244 ,1)( به مبلغ 34رشک نسبت به سال )گ

 

 تأدیات مصارف بودجه عادی و پالن انکشافی    –د 

( موفق گشت عواید دولت را  35طبق اطالع ریاست واردات )عواید(، وزارت مالیه در سال ) -1

بود، عمالً تأمین نماید چنانچه مصارف  فزونتر و بهتر از آنچه در بودجه سنه مذکور پیش بینی شده 

    وزارات ودوائر دولت را بر حسب پیش بینی بودجه عادی و انکشافی بدون وضع قیود و تحمیالت 

نویسنده( بصورت آزاد تأدیه نمود و تصمیم خیر خواهانه دولت را در مورد تزئید   32)قبل از سال 

قرار داد، خوشبختانه از ناحیه تأدیات  معاش مأمورین و مستخدمین با مؤفقیت در معرض تطبیق  

مالی وتهیه پول طرف ضرورت در تطبیق پالن اقتصادی مملکت و تکمیل ضرورت مالی خدمات  

انقطاع و سکته وارد نگردید. تاریخ  73]جریده زیرمه )ثروت( شماره )  عامه کوچکترین مانع،   )

 ([ 1336ثور   30)

  (-/627 ,439 ,83)ه موفق گردید که مبلغ  در تأدیات داخلی پروژه وادی هلمند وزارت مالی -2

( تاریخ  47]جریده زیرمه )ثروت( شماره )  .افغانی را به این منظور در مدت یازده ماه تأدیه نماید 

 ([ 1335دلو  19)

 

  ( مجموعاً تأدیات دولت 1336طبق اطالع ریاست محاسبات وزارت مالیه در ماه حمل سال )  -3

بودجه عاد  بر اساس  و مصارف(  مبلغ  )معاشات  به  پالنی  و  بالغ    (-/529 ,447 ,62)ی  افغانی 

 ([ 1336- جوزا 20( تاریخ ) 78میشود. ]جریده زیرمه )ثروت( شماره )

 

نویسنده( مجموع    1336از ریاست محاسبات وزارت مالیه اطالع میدهند که در ماه ثور امسال )  -4

اس بودجه عادی و  تأدیات دولت بابت )معاش و مصارف( وزارت خانه ها و مؤسسات رسمیه براس 
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افغانی بالغ میشود. ]جریده زیرمه )ثروت(    (-/084 ,377 ,73)پالنی در مرکز و والیات به مبلغ  

 ([ 1336-جوزا - 23( تاریخ )79شماره ) 

 

 از مدیریت محاسبه اول ریاست محاسبات وزارت مالیه خبر میدهند  -5

والیت به استثنای حکومت  ( مرکز و  36تأدیات معاش و مصرف بودجه عادی و پالنی برج جوزای ) 

افغانی بوده است. ]جریده    (-/316 ,723 ,113)اعلی میمنه و بدخشان و وکالت التجاری ها مبلغ  

 ([ 1336سرطان  12( تاریخ ) 84زیرمه )ثروت( شماره ) 

 

 :تنظیم و کنترول امور حسابی  -هــ 

( قطعه اسناد و صرفیات مربوط به وزارتخانه ها و دوائر والیات بعد از تطبیق  994079تعداد ) -1

و محاسبه در ریاست محاسبات وزارت مالیه به دیوان عالی محاسبات صدارت عظمی سپرده شد.  

 ([  1335دلو   23( تاریخ ) 48]جریده زیرمه )ثروت( شماره )

 

منظم و اصولی ندارند به اساس هفت فیصد مفاد خالص  بعد ازین از آن تجار انفرادی که حساب   -2

 ([ 1335دلو   30( تاریخ ) 50آنها مالیات بر عایدات اخذ میشود. ]جریده زیرمه )ثروت( شماره )

 

( بعضی از وزارتخانه ها و مستوفیتها که جمعاً به  1334تمام اسناد باقیمانده صرفیاتی سال ) -3

ق و تکمیل در ریاست محاسبات وزارت مالیه اخیراً به  ( قطعه میشود، بعد از تدقی485271تعداد )

( تاریخ  58ریاست عالی محاسبات صدارت عظمی تسلیم داده شد.]جریده زیرمه )ثروت( شماره ) 

 ([ 1335حوت   28)

 

( ورق لوائح  667بداخل )  ( 1335قراریکه از مستوفیت والیت قندهار خبر میدهند در سال )  -4

ستوفیت والیت قندهار و محاالت مربوط آن ترتیب و به مرکز  موجودی نقدی و جنسی خزاین مرکز م

 ([ 1336ثور   5( تاریخ ) 67وزارت مالیه فرستاده شده. ]جریده زیرمه )ثروت( شماره )

آنها باید بیالنس و اظهار نامه ها را ترتیب نموده ومالیات خود    مؤسسات تجارتی و سهمداران -5

تأخیر مالیه با جریمه تحصیل شده و ادعای شان مبنی برعدم  را قبل از ماه سنبله بپردازند در صورت  

  9( تاریخ ) 75بیالنس مؤسسه سهم دار، پذیرفته نخواهد شد. ]جریده زیرمه )ثروت( شماه )   تکمیل 

 ([ 1336جوزا  
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  انجمن اداری وزارت مالیه راجع به تحصیل بقایای شعبات عسکری فیصله نموده و در زمینه  -6

داده است.]جریده زیرمه )ثروت( شماره ) تحت عمل قرا  اجراآت الزمه  سرطان    2( تاریخ ) 81ر 

1336 ]) 

 

( والیات و حکومات اعلی به مدیریت عمومی خزاین وزارت  1335تابلوی خزاین برج حوت )  -7

 ([ 1336سرطان   5( تاریخ ) 82مالیه واصل گردیده است. ]جریده زیرمه )ثروت(شماره )

 

ئح وارداتی )عواید( آن مستوفیت حسب مقرارت  قراریکه از مستوفیت گرشک خبر میدهند لوا -8

(  83( بمرکز وزارت مالیه ارسال شده.]جریده زیرمه )ثروت( شماره )1335موضوعه در سال ) 

 ([ 1336سرطان   9تاریخ )

 

اسناد خرج صرفیاتی وزارتخانه ها و دوائر مرکزی و مستوفیت های والیات به شمول شعبات   -9

(  1336/ 2/ 24تاریخ )   –الی    –  1336یشود از ابتدای سال  ( قطعه سند م81728عسکری که حاوی ) 

بدیوان   موضوعه  مقرارت  حسب  مالیه  وزارت  محاسبات  ریاست  توسط  ابتدائی  تطبیقات  از  بعد 

 ([ 1336ثور    30( تاریخ )73محاسبات صدارت عظمی سپرده شده.]جریده زیرمه )ثروت( شماره )

 

   یازده ماه سال   ریاست موصوف در خالل  قراریکه از ریاست تفتیش وزارت مالیه خبر میدهند  -10

( ده ها فقره را در دوائر مرکز و والیات مورد تفتیش قرار داده است. نتائج تفتیش بعضی  1335)

از فقرات مذکوره از کمیسیون های مربوط گزارش یافته و بمراجع مربوط سپرده شده و متباقی هم  

در همین شماره جریده ثروت( ]جریده زیرمه    تحت غور کمسیون های تحقیقیه قرار دارند. )تفصیالت 

 ([ 1336حمل  8( تاریخ )60)ثروت( شماره )

 در بخش انسداد قاچاق - س   

( قلم  10( به تعداد ده ) 35قرار اطالع مدیریت انسداد قاچاق وزارت مالیه در برج سال جاری )  -1

ضبط آمده است. )تفصیل در  اموال مختلف از نزد قاچاقیان در مرکز کابل دستگیر و قانوناً تحت  

 ([ 1335دلو   -12( تاریخ ) 45همین شماره جریده ثروت( ]جریده زیرمه )ثروت( شماره )

 

( قضایای ششصد  1335قراریکه از مدیرت انسداد قاچاق وزارت مالیه خبر میدهند در سال )  -2

د در کمسیون  ( قلم اموال قاچاقی مرکز و والیات که قیمت آنها از لک ها افغانی تجاوز میکن600)
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  5( تاریخ ) 59فیصله گردیده و بمراجع قانونی سپرده شده است. ]جریده زیرمه )ثروت( شماره )

 ([ 1336حمل 

 

(  1335از مدیریت عمومی گمرکات ریاست واردات )عواید( خبر میدهند که در ظرف سال ) -3

صول اشیاء  به تعداد صد فقره موضوعات مختلف فیصله طلب در مورد تعین نرخ مستقل و اخذ مح

و اجناس متنوعه وارداتی به انجمن اداری تقدیم و انجمن مذکور فیصله خود را در باره آنها صادر  

(  59نموده و نتیجتاً فیصله های مذکور بمراجع مربوطه ابالغ گردید. ]جریده زیرمه )ثروت(شماره )

 ([ 1336حمل  5تاریخ )

 

 د از قوماندانی انسداد قاچاق وزارت مالیه خبر میدهن -4

     ( جلد پوست قره قل که 1231( به تعداد )  36/ 11/3در اثر مراقبت وظیفه داران کمسیاری لیل ) 

پاالن دوازده اشتر و چهار مرکب مخفی شده بود و توسط عده از اشخاص قاچاق بر بخارج    در بین 

تاریخ  (  82مملکت برده میشد، گرفتار و قضیه تحت تحقیقات میباشد. ]جریده زیرمه )ثروت( شماره ) 

 ([ 1336سرطان   5)

 

 از قوماندانی انسداد قاچاق اطالع میدهند:  -5

( در حدود گزگ کوتل لته بند به تعداد یکهزار و چهار صد قطی را بر چهار  35- دلو  -  16لیل )  

شالیزی کفیل قوماندانی انسداد قاچاق و مؤظفین    ښاغلی  اشتر حمل و طور قاچاق برده میشد توسط

مربوطه گرفتار گردید. اموال قاچاقی به کابل نقل داده شده و قضیه تحت تحقیق قرار دارد. ]جریده  

 ([ 1335دلو  23( تاریخ ) 48زیرمه )ثروت( شماره ) 

 : دام(در بخش امور علمی )ایجاد کمیته متخصصین، کنفرانس ها تربیه کدرهای فنی و استخ -ص

بمنظور پیشرفت و همگام ساختن امور وزارت مالیه به ایجابات عصر و زمان، تطبیق صحیح   -1

و انسجام بهتر پرنسیپ های علمی در امور مالی، تدقیق دائمی قوانین و تعلماتنامه های مربوط به  

وزارت مالیه و در صورت ضرورت بروی ایجابات وقت زمان و شرایط کشور پیشنهاد تعدیل آن  

ها، اخذ راپور های مستوفیت ها و شعب مالی در مورد مشکالت وارده از نقطه نظر تطبیق، تفسیر  

ترجمه و تحلیل قوانین مالی ممالک مختلف و پیشنهاد آن قسمت    و یا تدوین تعلیماتنامه ها و قوانین،

ولت به  های آن که برای پیشرفت مملکت مفید دانسته شود اخذ راپورهائیکه از طرف نمایندگان د 

کنفرانس های بین المللی و محلی داده شده باشد اخذ راپورهائیکه از طرف متخصصین شقوق مختلف  
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مالی در مورد مالیات و غیره امور بوزارت مالیه تقدیم می نمایند و تحلیل علمی آنها و ترتیب و  

داخلی    تنظیم کتابخانه وزارت و اشتراک در مجالت و جراید داخلی و خارجی کمیته متخصصین 

 ( سال    22بتاریخ  گردید  1336ثور  افتتاح  مالیه  وزیر  زی  عبدالرحیم  عبدالملک  شاغلی  توسط   )

دوکتور ولی محمد ذکریا مدیر مالیات بر عایدات بحیث    -1اعضای کمیته متخصصین عبارت اند از:  

دوکتور محمد یونس بابری    -3دوکتور محمد کریم نصرتی مدیر قروض بحیث عضو،    - 2رئیس،  

محمد آصف ایوبی مدیر احصائیه و پالن بحیث    ښاغلی  - 4ر اعتراضات و تمیز بحیث عضو،  مدی

عبدالرحمن انوری مدیر    ښاغلی  - 6محمد نسیم مدیر عمومی خزاین بحیث عضو،    ښاغلی   -5عضو،  

  ښاغلی   - 8  عضو،  محمد غوث علیزو مدیر مراقبت بانکها بحیث   ښاغلی   - 7تمرکز بحیث عضو،  

 سه حقوق بحیث سکرتر کمیته. غالم حیدر نورس لیسان

 

( تشکیل  1336( جوزا و چهارم سرطان سال )18و  10،    8ثور، اول،    25کمیته مذکور بتاریخهای ) 

جلسه داده و موضوعات مربوط را مطابق الیحه وظایف تحت تدقیق و مطالعه قرار داده و فیصله  

  26( تاریخ ) 72شماره های )های کمیته را به مقام وزارت پیشنهاد نمود. ]جریده زیرمه )ثروت(  

جوزا    13( تاریخ )  76(، )  36  –جوزا    9( تاریخ )75(، )   36جوزا    2( تاریخ )74(، )   36ثور  

سرطان    9)    ( تاریخ83( و )36  –جوزا    23( تاریخ )  79(، )   36  –جوزا    16( تاریخ ) 77(، )  36

36 ]) 

 

(  35دلو    26ز ظهر پنجشنبه )به سلسله کنفرانس های هفته وار وزارت مالیه ساعت دونیم بعد ا -2

در حالیکه رؤسا واراکین وزارت مالیه در سالون وزارت حضور بهم رسانیده بودند، ښاغلی حسین  

گنجر متخصص حبوبات مشاور وزارت مالیه کنفرانس جامع و دلچسپی راجع به اهمیت گندم و مواد  

 ([ 1336دلو   30تاریخ )  ( 50غذائی شامله در آن ایراد نموده. ]جریده زیرمه )ثروت( شماره )

( کنفرانس جامع و دلچسپی    35جدی    27به سلسله کنفرانس های هفته وار وزارت مالیه بتاریخ )  -3

تحت عنوان مالیات گمرکی مخصوصاً تعرفه های گمرکی و تأثیر آن در انکشاف امور مالی دولت  

)ثروت( شماره  از طرف شاغلی محمد کریم نصرتی متخصص مالی ایراد گردید. ]جریده زیرمه  

 ([ 1335دلو   2( تاریخ )  42)

 

( ښاغلی دوکتور ولی محمد    36سرطان    3ساعت دو بجه و پنجاه دقیقه بعد از ظهر روز )   -4

زکریا در صالون وزارت مالیه کنفرانس مبسوطی در قسمت ارتباط با همی قیم بین المللی ایراد کرد 
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سایر مامورین وزارت مالیه حضور بهم  درین کنفرانس رؤسا، اعضای کومیته متخصین، مدیران و 

 ([ 1336سرطان  5( تاریخ)  82رسانیده بودند. ]جریده زیرمه )ثروت( شماره )

 

( ارقام عواید و مصارف دولت از روی احصائیه  36( و آغاز سال) 35طی ماه های اخیر سال ) -5

 ([ 1336  -وزاج   16( تاریخ)  77های منظم و مؤثقی به نشر رسیده. ]جریده زیرمه )ثروت( شماره ) 

 

دو سال قبل مدیریت احصائیه و پالن برای اولین بار در ریاست اقتصادی مالیه تشکیل یافت   -6

تا   مؤثق گردید  مدیرت  این  احصائیه  امور  پیشبرد  برای  بودن  التأسیس  با وجود جدید  درین مدت 

 خدمات آتی را انجام دهد.  

مالیات    -پنج ساله عایدات یقینی از قبیل محصوالت گمرکات، مالیات برعایدات   5احصائیه های    -الف

 اراضی و مواشی، مالیات اصنافی و صکوک و عواید انحصاری.  

 احصائیه های مصارف یقینی پنج ساله حکومت با مصارف پیش بینی شده.   -ب

 احصائیه های قروض داخلی و خارجی.   -ج

 زراعتی و مواشی شامل جداول آتی :   احصائیه های  -د

 جداول احصائیه های زراعتی و غیره با مالیه مربوط آن.   . 1

 جداول احصائیه های حاصالت میوه جات عمده.   . 2

 جداول احصائیه های حاصالت عمده نباتی و حیوانی.   . 3

 احصائیه تعداد حیوانات عمده به تفریق انواع و مالیه مربوط آنها.   . 4

 احصائیه نرخ سیرانه مواد عمده زراعتی و ارتزاقی.  . 5

 احصائیه حاصالت عمده زراعتی.   . 6

و دوکتوران و طنخواه چانس طالیی    اگر چه وزارت مالیه برای فارغان پوهنتون، لیسانسه ها -7

مهم تعلیم یافته گان با امتیازات مخصوص حق قدامت و  فراهم نموده و در انتصاب به پست های  

اولیت دارند و هم ریفورمها و اصالحات مالی را بیشتر و بیشتر از هر اقدام دیگر به نظریات مشوره  

های عالمانه ارباب خبرت و دانش منوط میداند بنابران در اعزام طلبه بخارج جهت تحصیل علوم  

کتعداد فارغ التحصیالن بکلوریا را برای فرا گرفتن علوم مذکور  مالی مبادرت ورزیده و همه ساله ی

و کسب اختصاص در شقوق مختلف مالی جانب اروپا و امریکا اعزام نمود. در ارسال مامورین  

دارای لیسانس وزارت مالیه و فارغ التحصیالن مکتب عالی مالی بخارج بحیث فیلوشپ و شکالرشپ  

دیگر از طرف  و  آورد  عمل  به  سمت    اقدام  به  خارجی  های  دوکتور  و  متخصصین  استخدام  در 
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و    مشاورین امور مالی کوشش نمود و آنها را در شقوق مختلفه بکار انداخته و با استفاده از نظریات 

( تاریخ  78افکار ایشان امور این وزارت را انتظام و رونق بخشید. ]جریده زیرمه )ثروت( شماره ) 

 ([ 1336ثور    9)

 

( لیسه ها را طور لیلیه و  12مالی وزارت مالیه فارغ التحصیالن صنف )   مدیریت مکتب عالی -8

 [ 1335دلو  30( تاریخ  50نهاری می پذیرد. ]جریده زیرمه )ثروت( شماره ) 

 

 از مدیریت عمومی گمرکات وزارت مالیه خبر میدند:  -9

مورین  ( در صالون وزارت مالیه، رؤسا، ما  1336ثور    15قبل از ظهر روز یکشنبه )    9:20ساعت  

عالی رتبه، متخصصین داخلی و خارجی این وزارت، مأمورین مدیریت عمومی گمرکات و بتعداد  

مالیه )عبدالملک  50) بودند شاغلی وزیر  اجتماع نموده  نفر شاملین کورس جدید گمرکات  پنجاه   )

 ودند. عبدالرحیم زی( کورس جدید التأسیس گمرکات را که در مکتب عالی مالی دایر میشود، افتتاح نم

 کورس گمرکات در قسمت الف و ب منقسم میباشد 

فارغ التحصیالن مکتب عالی مالی شمولیت حاصل کرده اند و تعلیمات آن برای    -در قسمت الف

 چهار ماه دوام دارد. 

فارغ التحصیالن صنف نهم شامل گردیده و دوره تعلیمی آن شش ماه میباشد. فعالً    - در قسمت ب 

ن به پنجاه نفر رسیده و دوکتوران و متخصصین داخلی و خارجی تدریس  تعداد شامیلن این دو سکش

 مضامین مهمه این کورس را به عهده دارند. 

 

  24قراریکه از مدیریت مکتب عالی مالی خبر میدهند حسب پروگرام موضوعه روز شنبه)   -10

ر  ( محصلین کورس )الف و ب( گمرکات تحت نگرانی شاغلی محمد یوسف سلیمان مدی36برج ثور  

مکتب موصوف جهت تطبیقات عملی در شقوق مربوطه، به گمرک کابل رفته بودند تطبیقات محصلین  

  30( تاریخ ) 72مذکور تا ساعت عصر روز مذکور دوام داشت. ]جریده زیرمه )ثروت( شماره )

 ([  1336ثور 

 

 قراریکه از مدیریت مکتب عالی مالی خبر میدهند   -11

هشتاد و پنج نفر متعلمین مکتب عالی مالی و کورس گمرکات با متخصصین داخلی و خارجی و  

( جهت بازدید فعالیت های اقتصادی والیت قندهار به آنصوب رفته    36/ 3/ 6بتاریخ )    مدیر مکتب که
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مالیه و فارمهای زراعتی و بازدید بند و انهار    بودند، بعد از مشاهدات و معاینات امور گمرکی،

( به کابل    36/ 3/ 18کجکی، دهله، بغرا، ارغنداب، شماالن، مارجه، درویشان و چاه انجیر بتاریخ )  

 مراجعت نمودند. 

 

دوره    ( نفر فارغ التحصیالن24از مدیریت عمومی اداری وزارت مالیه خبر میدهند که بتعداد )  -12

راً در شعبات مختلفه وزارت مالیه مقرر گردیده و شروع بکار نموده اند.  دوم مکتب عالی مالی اخی

 ([ 1335حوت  3( تاریخ ) 51]جریده زیرمه )ثروت( شماره )

 

  1335مات مکمل و مفصل در مورد کلیه اجراآت وزارت مالیه از سنبله  و : بمنظور دریافت معل نوت

( جریده زیرمه )ثروت(    36و   35( به کلکسیون های سال ) 1336( سرطان سال )14الی تاریخ ) 

 و روز نامه های انیس اصالح و سایر نشرات دولتی آنوقت مراجعه شود.  

 
 2پیوست شماره 

 فرامین
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نومره )                                                     
𝟐𝟖𝟒𝟖

𝟒𝟗𝟔𝟐
 

   

 تاریخ }                                                    
 

 ع، ج عبدالملک خان 

محمد داود خان صدر اعظم شما را به حیث کفیل وزارت  به موجب پیشنهاد ج،ع،ج،ل،ع نشان سردار  

 مالیه مقرر و منظور نمودیم. 

بفرمان هذا ارشاد میشود که خود را در کابینه معظم له کفیل وزارت مالیه دانسته امور آنوزارت را  

 اشغال و از جدیت در وظایف محوله رضایت ما را فراهم سازید. 

 محل توشیح اعلیحضرت ظاهرشاه                                           

 پادشاه وقت              

 

محرم  ( ماه 11)

1332برج سنبله ( 28) 1373  
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نومره )                                                                                              
𝟑𝟎𝟕𝟒

𝟒𝟖𝟓𝟑
 

                                                       

 تاریخ }                                                                                              
 

 ع، ج عبدالملک خان کفیل وزارت مالیه 

و   داؤد خان صدراعظم  پیشنهاد ج،ع،ج،ل،ع سردار محمد  به  و  نظر  نیت و صداقت  بنابر حسن 

است   رسیده  مشاهده  به  مالیه  وزارت  امور  اجرای  در  تان  کفالت  دوره  در  که  اجراأت صحیحی 

136     ( ماه       )  

1334برج دلو ( 3)   
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جاللتماب شما را ترفیعاً به حیث وزیر آن وزارت منظور و مقرر فرموده بصدارت عظمی اوامر  

 الزمه اعطا نمودیم. 

 نماید. بشما اعطا  خداوند کریم در اجرای امور توفیقات مزیده 

 محل توشیح اعلیحضرت ظاهرشاه

 پادشاه وقت 

 

 
 

                                                                             1336/    4برج   14  )  نیته                                                         

 فرمان صدارت عظمی 

 

 ع، ج عبدالملک خان وزیر مالیه ! 

     2478لمبر
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ایجاد کارشکنی ها و عدم نظم که در امور وزارت مالیه که درین اواخر بظهور پیوسته و  در اثر  

از طرف یک عده   در زمان شما  افزونیکه  نتیجه عمل رشوت خواری شدید و روز  در  همچنان 

مامورین آنوزارت و مؤسسات منسوب به آن بعمل آمده و سبب انزجار اذهان عامه مردم شده است  

نتیجه رسیدم  اثر فرمان نمره    باین  در  بنابران  ندارید و  این عهده را  اهلیت  دیگر شخص شما  که 

).............( حضور ملوکانه بشما ابالغ میشود که از تاریخ این امر خود را از کرسی وزارت مالیه  

برطرف بشناسید همچنان در مورد کارهای مامورین مسئول تفتیش بعمل خواهد آمد و هر کدام مطابق  

 تحت محاکمه گرفته خواهند شـــــــــــد. نتایج  

 محل امضای سردار محمد داؤد خان

 صدراعظم وقت 

 

عبدالملک خان بعد از تسلیمی و مطالعه فرمان فوق یاداشت آتی را به قلم خود شان در تحت فرمان  

 فوق الذکر درج نمودند: 

میرعبدالعزیزخان والی کابل  این فرمان بذریعه    1336سرطان    14بعدالظهر روز شنبه    10ساعت  

که با خود بختیارگل خان تولیمشر )تورن( پولیس را همراه داشت بمن تسلیم داده شده شفاهاً پیغام  

واالحضرت صدراعظم را باین عنوان: که الی امر ثانی از خانه هم برآمده نمیتوانید، نیز به من تبلیغ  

 نمودند. 

ز افراد حاکمه بشر چنین داد: اما چون قدرت حقیقی  نتیجه چهارساله مساعی شب و روز مرا یکی ا

در دست توانای ذات دیگری است انشاءهللا عنقریب حق و باطل معلوم شده حق بجایش تقرر خواهد  

گرفت. من که به سابقه کار خود می بینم خوردترین تأثری درین آن به دلم راه ندارد. میگویند حساب  

 پاک را چه باک.  

 3پیوست شماره 

 تصاویر و کتنگ روزنامه های دولتی 
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روزنامه انیس که بیانیه    1335سنبله  11( تاریخی 178تصاویر صفحات اول و دوم شماره ) 

سردار محمد داود خان صدراعظم وقت به مناسبت سالگرد استرداد استقالل کشور در صفحه دوم  

 آن درج میباشد. 
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بیانیه جناب صدراعظم در مورد وضع مالی و اقتصادی کشور که به وقت شام  کتنگ قسمت از  

 از امواج رادیو کابل پخش گردیده بود.  1335تاریخ اول سنبله 
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روزنامه انیس که در   1336سرطان   19( یوم پنجشنبه، مورخه  88تصویر صفحه اول شماره )

وزارت مالیه و نیز برطرفی   ۀ عبدالرحیمزی از عهدقسمت تحتانی آن خبر عزل عبدالملک خان 

 وزارت به نشر رسیده بود.   از مامورین آن ۀعد
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 4 پیوست شماره

 قوانین مورد استناد 

 در تحلیل موضوعات مورد بحث در قسمت دوم )بخش اول( 
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 )ادامه دارد(
 


