
 ۱۴۰۰ستی )اپرا( بابت ربع اول سال مالی  ت اداره تنظیم خدمات پُگزارش اجراآ

 پالن ت طی این ربعچگونگی اجراآ خیرعوامل تأعلت و اقدامات بعدی

شماره
 

 

پیگیری طی مراحل 

 قانون مذکور

کندی در روند طی 

مراحل قانون بعضاً 

باعث عدم تطبیق 

بخشی از پالن شده 

 است.

بعد از تعقیب و پیگیری از طریق وزارت محترم عدلیه به وزارت محترم دولت  طرح قانون متذکره

از جانب وزارت محترم دولت در  ۴/۶/۱۳۹۷ رخ( مؤ۶۵۷۰در امور پارلمانی  و ذریعه نامه شماره )

 امور پارلمان به شورای محترم ملی برای تصویب گسیل شده است.

های مشترک در ریاست دفتر مقام با طی نشست روی بعضی مواد آن که اختالف وجود داشت

ست روی مواد مورد بحث تعدیالت الزم وارد گردید و در بورد محترم حقوقی وزارت و ریاست پُ

این اواخر از طرف شورای محترم ملی به تصویب رسیده است و در کمیته مختلط مشرانو جرگه 

 تحت کار میباشد.

پیگری جهت نهائی 

نمودن  قانون تنظیم 

ستی با خدمات پُ

 مراجع مربوطه

1 

  

 ست سریع کابل آریانا .تمدید موافقتنامه و اجازه نامه شرکت خدمات پُ -

 . BSPتمدید اجازه نامه شرکت  -

 . Nyeتمدید اجازه نامه شرکت  -

 تمدید موافقتنامه شرکت ایروپارسل . -

های جدید ، صدور جواز

اعطاء  تمدید جوازهای

در صورت انفاذ  شده و

های قانون تعدیل جواز

 قبلی   تفویض شده 
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ستی الیحه جداگانه ها و تعین حق االمتیاز و کمیشن خدمات پُبمنظور تطبیق طرح کتگوری جواز

ی سازی به جلسه رهبری وزارت با وضاحت هرچه بیشتر آماده گردیده و قرار است که جهت نهای

 ه گردد .ارائ

روی دست گرفتن 

راهکار ها برای تطبیق 

ها ،  طرح کتگوری جواز

تعین حق االمتیاز و 

 ستیکمیشن خدمات پُ

3 



  نظارت دوامدار

خیر و در رابطه به تا ستیپُ  از متشریان خدمات ( تن۳تیلفونی ) رسیدگی به شکایت -

مورد  مشتری که در ( ۴۰) ی برای توزیع مراسله شان، همچنان رهنمای مفقودی در

 ستی که جویای معلومات گردیده اند.خدمات پُ

 ستی .دفاتر مرکزی شرکت های عرضه کننده خدمات پُ  نظارت از -

 

 راجع ساختن موضوع باقیداری شرکت شهر بریاست تفتیش داخلی جهت اقدامات بعدی.

و بررسی از  نظارت 

چگونگی فعالیت 

تطبیق  ،ستیخدمات پُ

و توسعه  ستندرد ها

ستی عرضه خدمات پُ 

 که توسط عرضه

ستی کنندگان خدمت پُ

 صورت میگیرد 
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ست سریع ایگل و اخذ تعهد از ستی تحت نام خدمات پُجلوگیر از فعالیت خدمات پُ -

 مسئولیت شرکت متذکره .

، کارته ست سریع ایروپارسل در دشت برچی، شهر نوایجاد نمایندگی شرکت خدمات پُ -

 سه.

جلوگیری از فعالیت 

های غیر مجوز پستی 

ست در مارکیت پُ

و توسعه خدمات  کشور

پُستی توسط شرکت 

 های مجوز

5 

  
 طریق وزارت محترم امور خارجه . از GTRحصول ارقام باقیداری شرکت  -

 طریق وزارت محترم عدلیه. حصول ارقام باقیداری شرکت سمارت سیستم از -

حصول عواید باقیداری 

شرکت های سمارت 

 GTRسیستم، شهیر و 

از بابت کمیشن 

 ستیخدمات پُ
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ارسال طرح طرزالعمل جلوگیری از فعالیت های غیر مجوز ُپستی به بورد حقوقی وزارت  -

 جهت اقدامات بعدی .

ارسال طرح الیحه تعین حق االمیتاز ، تضمین و کمیشن خدمات پستی به بورد حقوقی  -

 وزارت جهت اقدامات بعدی .

ترتیب جواز ملی 

، لوایح ،ترتیب مقررات 

طرزالعمل های و 

از انفاذ  مربوطه بعد

 قانون .
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در سکتور خصوصی  عدد اقالم پُستی )۵۱۷۰) بتعداد مجموعاً   ۱۴۰۰ سال مالی  اولطی ربع 

مده که شامل آبدست  عوایدافغانی  (۵۱۰۱۷۳۳) مبلغاز مدرک آن تبادله گردیده است که 

 واردات دولت گردیده است.

بخش عواید آن  (۱۶۳۳۱۹) مرکزی و مبلغعواید افغانی آن  (۴۹۳۸۴۴۱) جملهکه از 

 میباشد.والیتی 

جمع آوری عواید 

بدست آمده شرکت 

های عرضه کننده 

 ستیخدمات پُ
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