
 1400ثور برج سال مالی الی ختم  ابتدایاز  مالی و حسابیریاست  اجراات از گزارش مختصر

 تحلیل مختصر:
سال های مالی فیصد پالن 38در حدود  تا حالرا پیشبینی نموده که  های اساسیفعالیت  1400طی سال مالی مالی و حسابی ریاست 

 خویش را تطبیق نموده است . 1400مالی 

نکشافی اپروژه های مصرف بودجه گزارش چگونگی  و در دو ماه اول ربع دوم سال مالی روان 1400ربع اول سال مالی همچنان طی 

 نموده است .ارسال ه مقام محترم وزارت را ترتیب و ب و عادی و جمع آوری عواید

 های عمده:ها و دستاوردفعالیت
 . 1400ع اول سال مالی رب طی هاپروژه مصرف بودجه انکشافیترتیب گزارش چگونکی  -1

 مالی ) عواید و بودجوی ( .های ترتیب گزارش شاخص -2

 های محترم اقتصاد والیات .اط برای حل مشکالت مالی با ریاستتامین ارتب -3

 عواید وزارت اقتصاد و ارایه آن به وزارت محترم مالیه .تحلیل میزان تطبیق  -4

و بازنگری در تشکیل پروژه های انکشافی در  NTAمعاشات اشتراک در جلسات متعدد در وزارت محترم مالیه پیرامون  -5

 وزارت محترم مالیه .

 . 1400های انکشافی وزارت بر اساس بودجه منظور شده سال مالی های پالنی برای پروژهرایه فارمتا -6

 تن کارمندان طبق فارمت جدید  12ارزیابی  -7

 :1400الی ختم سال  یت های پالن شدهفعال
 اقتصاد  یهااستیو ارسال آن به مرکز وزارت و ر می( بودجه منظور شده ، تقس یو انکشاف ی)بودجه عاد صاتیتخص یاجرا

 ( .1400) یسال مال کی یط اتیوال

 و  یشکیها طور پقرار دادها و ، شرکتینقد نی، معتمدیدولت ری، دوامعاشات و مصارف اشخاص یهاحواله اتیتاد یاجرا

 ( . یو انکشاف ی) بودجه عاد یمصرف قطع

  صالحیبه مقامات ذ هیو ارا ربطیسال تمام  به مراجع ذ هی، ربع وار و ساالنه قطعمصارف طور ماهوار النسیب بیترت . 

 ه .یبه وزارت محترم مال یسال مال  دیعوا هی، ربع وار و  قطعماهوار یهاراپور هیو ارا دیعوا یجمع آور 

  های اقتصاد والیات و ریاست یبرا یامور کار لی)مصارف و معاشات ( و تسه یثبت معامالت حسابراه اندازی سیستم

  . یدفتردار یعموم تیریمد

 . ) ارزیابی و تحلیل عواید جمع آوری شده به طور تناسبی ) ماهوار و ربع وار 

  سیستم گزارش دهی مرکزی به  1400ارقام بودجه سال مالی درج(CMRS) . 

 های محسوبی از وجوه اخذ شده طور تحویل برای مصارف ، به وزارت محترم مالیه جهت تصفیه حسابات مالی ارایه فورم

 .  1400سال مالی 

  ریاست عمومی ارایه راپور وضع مالیه معاشاتی تمامی کارکنان ) تحت تشکیل ، باالمقطع و کارکنان پروژه های انکشافی ( به

 عواید وزارت محترم مالیه .



 های مالی برای ریاست های محترم اقتصاد والیات برای اجراات مالی شان طبق درخواست ریاست های یاد شده ارایه مشوره

. 

  مالی و برنامه های کمپیوتری .ارتقای ظرفیت کارمندان دربخش های 

 

 

  د:نانعکاس داده شو ارایه و باید که الی ختم سال یهایعالیتف

 گزارش از مصرف بودجه عادی و انکشافی . -1

 تصفیه حسابات مالی با وزارت محترم مالیه . -2

 . 1400ترتیب قطعیه سال مالی  -3

 ترتیب مسوده بودجه )عادی و انکشافی ( وزارت اقتصاد بر اساس متحد المال وزارت محترم مالیه . -4

 اشت پالن ارایه شده وزارت محترم مالیه .ترتیب قطعیه عواید وزارت اقتصاد با در نظر د -5

 


