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 سایر  اطمنانیه   عادی       ابالغیه عاجل    1398/     /   تاریخ 

  

.یالً توضیح میگرددذ 1398در سال مالی  بودجه عادی تگزارش اجراآ  

رار دادی با المقطع ق( نفرکارکنان 120رکارکنان داخل تشکیل و به تعداد )( نف383)پرداخت معاشات بودجه عادی اداره بخاطر  1398سال مالی در 

 ت اداره ذیدالًداره مقرر گردیدده بودندد وتدامیص مصدارفاابت ضرورت ومحدودیت تشکیالت سمرکز ریاست های مبارزه باحوادث والیات خویش که ن

 پیشبنی وسنجش گردیده.

 یکصدویک میلیونو دوصدوپنجاه وهفت هزارافغانی( 101,257,000)معاشات مبلغ  21درکود  -1

 ( یکصدوبیست وهشت میلیونو هشتصدو شانزده افغانی.128,816,000مصارفات مبلغ ) 22درکود  -2

نو یکصدو چهدل و ( سه میلیو3,146,000کسب دارائی وخریداری های که باالتر از پنجاه هزار افغانی را احتوا مینمود مبلغ ) 25درکود  -3

 نی .شش هزار افغا

 ( دوصدو سی وسه میلیونو دوصدو نوزده هزارافغانی233,219,000جمعآ مبلغ)

رهبدری ایدص  گردیده غرض منظوری به وزارت محترم مالیه ارسال شده که بعداً در استماعیه بودجه به حضورداشدتدرج  BC2که درج فورم 

 تخصیص منظور گردیده است.کمیته موظف ذیالً برای ایص اداره واداره از طرف وزارت محترم مالیه 

 ( هشتاد میلیونو چهارصدو نودشش هزارو یکصدو هفتاد افغانی.80,496,170معاشات   مبلغ) 21کود  -1

 ( پنجاه وهفت میلیونو هفتصدو شش هزارو دو صدو بیست وپنج افغانی.57,706,225مصارفات مبلغ) 22کود  -2

 هزارو ششصدو سیزده افغانی  ( سه میلیونو نودوهشت3,098,613کسب دارائی  مبلغ) 25کود  -3

 ( یکصدوچهل ویک میلیونو سه صدو یک هزارو هشت افغانی.141,301,008جمعا مبلغ)

 ( چهل وهفت میلیونو یکصدوسه هزارو هشتصدو چهل و نو افغانی.47,103,849معاشات مبلغ) 21کود تخصیص 

 وهشت هزارو چهارصدو نودو یک افغانی.( سی وسه میلیونو نوصدو پنجاه 33,958,491مصارفات مبلغ) 22کود تخصیص 

 ( سه میلیونو نودو هشت هزارو شش صدو سیزده افغانی 3,098,613کسب دارای مبلغ) 25کود تخصیص 

 ( هشتادو چهار میلیونو یکصدو شصت هزارو نو صدوپنجاه وسه افغانی.84,160,953جمعآ مبلغ)

 

 

 بخش والیات:

 وسه میلیونو سه صدو نودوهزارو سه صدو بیست ویک افغانی. ( سی33,392,321معاشات مبلغ) 21کود تخصیص 
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 ( بیست وسه میلیونو هفتصدو چهل وهفت هزارو هفتصدو سی وچهار افغانی.23,747,734مصارفات مبلغ) 22کودتخصیص 

 ( پنجاه و هفت میلیونو یکصدوچهل هزارو پنجاه وپنج افغانی.57,140,055جمعآ مبلغ)

 یده ایم.به کمبود تخصیص مواجه شده در بررسی وسط سال ذیالً طالب افزودی تخصیص گرد 1398سال مالی  که بعد از مصارف شش ماه اول

( نوزده میلیوندو سده 19,314,002معاشات جهت پرداخت معاشات کارکنان قرار دادی باالمقطع مرکز ووالیات جمعا مبلغ) 21در کود  -1

 صدو چهارده هزارو دو افغانی.

 ( سیزده میلیونو سه صدو هفتادوسه هزارو هجده افغانی13,373,018ووالیات جمعا مبلغ)مصارف مرکز  22درکود  -2

 ( سه میلیونو هفتصدو ده هزارافغانی3,710,000کسب دارای مبلغ) 25درکود  -3

 ( سی وشش میلیونو سه صدونودوهفت هزارو بیست افغانی را احتوا مینمود.36,397,020که جمله مبلغ)

( نفدر 17افغانی جهت پرداخت معاشات شش ماه دوم کارکنان باالمقطع وپرداخت معداش ) – 19300000مالیه مبلغ  سپس از طرف وزارت محترم

افغانی جهت پاک سداز سداحات ملدوث از مدایص  – 20000000روسای منتظر به معاش که بعوض شان اشخاص جدید ، تقرر حاصل نموده و مبلغ 

یص مصارف کمبود تخصیص اداره در نظر گرفته شده است که به اسدا  تقسدیمات ذیدالً بدرای افغانی جهت تام – 7000000والیت خوست ومبلغ 

 مرکز وریاست های مبارزه باحوادث والیات طور سالتمام تخصیص در نظر گرفته شده است.

 بخش اداره مرکزی:

 .( سیزده میلیونو سه صدو نودو هفت هزارو پنجصدو ده افغانی13,397,510معاشات مبلغ) 21کود 

( بیست میلیون افغانی آن جهت پاک کاری ساحات ملوث به مایص والیت خوست منظور گردیدده بدود کده 20,000,000مصارفات مبلغ) 22کود 

( یک میلیونو نوصددو 1,950,000جهت عقد قرار به آمریت محترم تدارکات ارسال گردیده و مبلغ) 1398ذریعه مکتوب نمبر)      ( مورخ    /    /

 ر افغانی جهت نیازمندی به مرکزی اداره اخذ گردیده است.پنجاه هزا

 ( سی وپنج میلیونو سه صدوچهل وهفت هزارو پنجصدو ده افغانی 35,347,510جمعآ مبلغ)

 بخش والیات:

 ( پنج میلیونو نوصدو دو هزارو چهارصدو نود افغانی ارسال گردیده است.5,902,490معاشات مبلغ) 21کود 

 ( پنج میلیونو پنجاه هزارافغانی ارسال گردیده است5,050,000مصارفات مبلغ) 22کود 

 ( ده میلیونو نوصدو پنجاه ودو هزارو چهارصدو نود افغانی.10,952,490جمعآ مبلغ)

  ( یکصدمیلیونو پنجاه و چهار هزارو هشتصدو هفتادو پنج افغانی.100,054,875معاشات مرکز و والیات مبلغ) 21مجموع کود 

  هشتادو هفت هشتصدو دو هزارو هشتصدو سی وهشت افغانی.( 87,802,838)مصارفات مرکز و والیات مبلغ 22مجموع کود 

 مصارف بودجه عادی بخش معاشات ومصارفات درسطح مرکز و والیات:

 ( افغانی.939.055( افغانی باقیمانده مبلغ)58,315,809معاشات مرکز اداره مبلغ) 21مصارف کود  -1

 ( افغانی2,800,111( افغانی باقیمانده مبلغ)37,999,900والیات  مبلغ)معاشات  21مصارف کود -2

بیسدت میلیدون  از آن جملده مبلدغ( افغدانی  22,908,987باقیمانده مبلغ)  ( افغانی35,966,121مرکز اداره مبلغ) 22مصارف کود -3

افغانی آن مربوط تطهیرمایص که بنابر عدم پروسه تدارکاتی باقیمانده است، درک عدم تهیه قرطاسیه ومتباقی نسبت ختم سدال مدالی بده 

 دوریه میرود.

 ( افغانی 2,177,644( افغانی باقمیانده مبلغ)26,750.086والیات مبلغ) 22مصارف کود  -4



مقام محترم ریاست جمهوری اسدالمی  های جداگانه  طراری مربوط ایص اداره نبوده که بعد ازمواصلت حکماض 900002از اینکه اصل منظوری کود 

ششصددو چهدل وچهدار میلیوندو  ( 644,150,850)ایدص اداره مواصدلت نمدوده جمعداً مبلدغ بده  ریاست اجرائیه که طدور جداگاندهو افغانستان 

بودجه عادی اداره تعدیل صورت گرفته است که ذیالً بده ریاسدت  240اضطرار را به کود  900002افغانی ازکود  یکصدوپنجاه هزارو هشتصدو پنجاه

 های مبارزه باحوادث والیات ومرکز اداره پول تعدیل وانتقال گردیده است.

 مالحظات مبلغ مرجع پول انتقال شده  شماره

  86,000,000 اداره مرکزی  1

  23,690,000 باحوادث والیت پروان ریاست آمادگی مبارزه 2

  14,500,000 دایکندیریاست آمادگی مبارزه باحوادث والیت  3

  7,500,000 لوگرریاست آمادگی مبارزه باحوادث والیت  4

  26,329,198 بغالنریاست آمادگی مبارزه باحوادث والیت  5

  4,875,000 سمنگانریاست آمادگی مبارزه باحوادث والیت  6

  26,784,000 جوزجانریاست آمادگی مبارزه باحوادث والیت  7

  7,500,000 سرپلریاست آمادگی مبارزه باحوادث والیت  8

  26,873,900 هراتریاست آمادگی مبارزه باحوادث والیت  9

  56,500,000 کندهارریاست آمادگی مبارزه باحوادث والیت  10

  12,500,000 نمیروزریاست آمادگی مبارزه باحوادث والیت  11

  20,250,000 هلمندریاست آمادگی مبارزه باحوادث والیت  12

  4,000,000 ارزگانریاست آمادگی مبارزه باحوادث والیت  13

  7,500,000 زابلریاست آمادگی مبارزه باحوادث والیت  14

  11,500,000 پکتیاریاست آمادگی مبارزه باحوادث والیت  15

  6,000,000 خوست ریاست آمادگی مبارزه باحوادث والیت  16

  6,000,000 پکتیکاریاست آمادگی مبارزه باحوادث والیت  17

  8,500,000 ننگرهارریاست آمادگی مبارزه باحوادث والیت  18

  12,000,000 کاپیساریاست آمادگی مبارزه باحوادث والیت  19

  11,000,000 پنجشیرریاست آمادگی مبارزه باحوادث والیت  20

  13,000,000 بامیانریاست آمادگی مبارزه باحوادث والیت  21

  11,000,000 وردکریاست آمادگی مبارزه باحوادث والیت  22

  28,985,000 تخارریاست آمادگی مبارزه باحوادث والیت  23

  53,392,000 فاریابریاست آمادگی مبارزه باحوادث والیت  24

  7,500,000 کنرهاریاست آمادگی مبارزه باحوادث والیت  25

  16,000,000 غورریاست آمادگی مبارزه باحوادث والیت  26

  15,664,940 بلخریاست آمادگی مبارزه باحوادث والیت  27

  13,000,000 بدخشانریاست آمادگی مبارزه باحوادث والیت  28

  7,500,000 نورستانریاست آمادگی مبارزه باحوادث والیت  29

  57,500,000 فراهریاست آمادگی مبارزه باحوادث والیت  30



  10,000,000 کندزریاست آمادگی مبارزه باحوادث والیت  31

  7,500,000  والیت غزنی ریاست آمادگی مبارزه باحوادث 32

  5,500,000 لغمانریاست آمادگی مبارزه باحوادث والیت  33

  17,000,000 بادغیسریاست آمادگی مبارزه باحوادث والیت  34

  644,150,850 میدددددددددددددددزان عمومی 

 

 ترتیب وتقدیم است. 1398فوقاً گزارش اجراات ریاست مالی واداری در مورد بودجه عادی واضطراری سال مالی 

 بااحترام


