
۱۴۰۰سال مالی   دوم)اپرا( بابت ربع  پُستیگزارش اجراات اداره تنظیم خدمات   

 پالن چگونگی اجراات طی این ربع علت وعوامل تأ خیر اقدامات بعدی

شماره
 

 

پیگیری طی مراحل 

 قانون مذکور

کندی در روند طی 

مراحل قانون بعضاً 

باعث عدم تطبیق 

بخشی از پالن شده 

 است.

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

از جانب وزارت محترم دولت در  ۴/۶/۱۳۹۷ رخمؤ (۶۵۷۰)در امور پارلمانی  و ذریعه نامه شماره

 .ترم ملی برای تصویب گسیل شده استامور پارلمان به شورای مح

به وزارت محترم دولت در امور   ۲۴/۳/۱۴۰۰ رخمؤ (۲۸۱بر   ۶۷۸) موضوع ذریعه نامه شماره

 .ل قانون متذکره ارسال گردیده استپارلمانی جهت همکاری در قسمت پروسه طی مراح

های که صورت گرفته قرار است که جلسه مشترک با کمیسیون محترم بر اساس آخرین مالقات

 قانون متذکره دایر گردد.مواصالت و مخابرات مشرانوجرگه و کمیسیون مختلط روی نهائی نمودن 

پیگری جهت نهائی نمودن  

قانون تنظیم خدمات 

 با مراجع مربوطه پُستی

 

1 

  

دریافت درخواستی جواز شرکت امانت باکس و مطالبه اسناد مورد نیاز جهت کار باالی  -

 پروسه توزیع جواز برای شرکت متذکره  .

 کار روی پروسه توزیع جواز شرکت بُبر )زنزیر( -

جواز های جدید ، صدور 

اعطاء  تمدید جوازهای

شده و در صورت انفاذ 

قانون تعدیل جواز های 

 قبلی تفویض شده 
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  تطبیق طرح

 پُستیبمنظور تطبیق طرح کتگوری جواز ها و تعین حق االمتیاز و کمیشن خدمات  -

الیحه جداگانه با وضاحت هرچه بیشتر آماده و به  جلسه رهبری وزارت پیشکش و مورد 

 تائید قرار گرفت .

روی دست گرفتن راهکار 

ها برای تطبیق طرح 

کتگوری جواز ها ، تعین 

حق االمتیاز و کمیشن 

 پُستیخدمات 

3 



  نظارت دوامدار

نظارت صورت گرفته ننگرهار  والیت  شرکت های خصوصی درطبق پالن از دفاتر والیتی  -

 است .

، جوزجان، در والیات )بلخ ، غزنیسریع ایروپارسل  پُستایجاد نمایندگی شرکت خدمات  -

 سرپل و بامیان(.

 سریع باختر در والیت بلخ . پُستایجاد نمایندگی شرکت خدمات  -

و بررسی از  نظارت 

چگونگی فعالیت خدمات 

 تطبیق ستندرد ها ، پُستی

و توسعه عرضه خدمات 

که توسط عرضه  پُستی

 پُستیکنندگان خدمت 

 صورت میگیرد
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در رابطه به  پُستی از متشریان خدمات تیلفونی، کتبی و ایمیل رسیدگی به شکایت -

 پُستیمورد خدمات  ی مشتریان درتوزیع مراسله شان، همچنان رهنمای ،مفقودی تاخیر،

 .که جویای معلومات گردیده اند

 پرداختند .می پُستیدریافت شکایت کتبی از دو شرکت که به خدمات  -

رسیدگی به شکایات 

مشتریان در رابطه به 

و  ُپستیعرضه خدمات 

جلوگیری از فعالیت های 

در  پُستیغیر مجوز 

 کشور پُستمارکیت 
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داری شرکت ام محترم وزارت موضوع تصفیه باقیاین اداره و حکم مق براساس پیشنهاد -

های سمارت سیستم و شهیر به ریاست محترم تفتیش داخلی ارسال گردیده و در 

آخرین جلسه هیئت محترم رهبری وزارت به ریاست محترم تفتیش از جانب مقام 

سیون جمع محترم وزارت وظیفه سپرده شده تا موضوع را از طریق ریاست مالی به کمی

 .آوری عواید راجع نمایند

طریق وزارت محترم امور خارجه و کاری روی  از GTRشرکت دریافت ارقام باقیداری  -

 حصول عواید آن جریان دارد .

د باقیداری حصول عوای

شرکت های سمارت 

 GTR ، شهیر و سیستم

از بابت کمیشن خدمات 

 پُستی
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د حقوقی وزارت به بور ُپستیارسال طرح طرزالعمل جلوگیری از فعالیت های غیر مجوز  -

 جهت اقدامات بعدی 

به بورد حقوقی  پُستی، تضمین و کمیشن خدمات رسال طرح الیحه تعین حق االمیتازا -

 .وزارت جهت اقدامات بعدی

ترتیب  ،ترتیب جواز ملی

ل طرزالعم، لوایح و مقررات

های مربوطه بعد از انفاذ 

 .قانون
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در سکتور  پُستیعدد اقالم  (۵۴۱۶) بتعداد مجموعاً  ۱۴۰۰ سال مالی  دوم طی ربع

مده آعواید بدست افغانی ( ۶۱۷۳۳۱۴) مبلغاز مدرک آن خصوصی تبادله گردیده است که 
 که شامل واردات دولت گردیده است.

عواید آن ( ۲۳۹۵۳۱) مرکزی و مبلغعواید افغانی آن ( ۵۹۳۳۷۸۳) جملهکه از 

 میباشد. بخش والیتی

جمع آوری عواید بدست 

آمده شرکت های عرضه 

 پُستیکننده خدمات 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ــت.تقدیم اســ تر تیب و  ۱۴۰۰ سال مالی دوم ) اپرا(  از بابت ربع پُستیــــد ما ت ت کارکردگی  اداره تنظیم خـــآراپور اجــــرا اًفوق


