جدول گزارش کاری ریاست اداری ومالی بابت ربع اول سال  1400مالی مطابق پالن از قبل تهیه شده.

شماره

پالن سال 1400

گزارش مطابق پالن

1

فیصدی
پیشرفت

دالیل عدم تطبیق

مالحظات

 50000لیتر تیل دیزل

تهیه و توزیع  30000لیتر تیل دیزل برای وسایط و جنراتور ها

60%

نسبت تزئید تشکیل ریاست ها و
جنراتور ها در مصرف افزایش آمده
است

 80000لیتر تیل پطرول

تهیه و توزیع  40000لیتر تیل پطرول برای وسایط و جنراتور ها

50%

نسبت تزئید تشکیل ریاستها و جنراتور
ها در مصرف افزایش آمده است

 38قلم روغنیات

تهیه و توزیع  255قلم روغنیات وسایط و جنراتور ها تهیه پرزه جات
وسایط و جنراتور ها

 50قلم قرطاسیه باب

تهیه و توزیع  155قلم قرطاسیه باب برای دفاتر مرکزی

 900قلم رنگ پرنتر و فوتو کاپی

تهیه و توزیع  55قلم رنگ پرنتر برای دفاتر مرکزی وزارت

ترمیم وسایط

به تعداد (  ) 39عراده موتر مختلف النوع وزارت ترمیم اساس و یا هم
ترمیم جاریه گردیده است

تهیه  285جوره کاالی زمستانی

اجراآت صورت نگرفته

نسبت عدم منظوری بودجه

 37000کیلو گرام

تهیه و توزیع  23423کیلو گرام گاز مایع برای تسخین دفاتر مرکزی

صرفه جویی صورت گرفته است

9

خریداری یک عراده موتر زره

اجراآت صورت نگرفته است

نسبت عدم وصول موافقه وزارت
مالیه

10

تهیه مواد خوارکی دفاتر مقامات و
روسا

تهیه و توزیع  55قلم مواد غذای چای و چاکلیت برای دفاتر

11

تهیه و خریداری ده عراده موتر
خورد

تهیه و خریداری  10عراده موتر تیز رفتار

نسبت عدم وصول موافقه وزارت
مالیه

12

خریداری دو پایه جنراتور

خریداری دو پایه جنراتور  160کیلو وات

نسبت عدم وصول موافقه وزارت مالیه

13

جمع آوری داغمه جات و فروش
آن

جمع آوری اموال داغمه و فروش آن بعد از طی مراحل قانون مبلغ
 553000افغانی

14

اجرای مصارف برق و انترنت

مبلغ  51219افغانی فقط در والیت دایکندی به مصرف رسیده است و
مبلغ  25000افغانی در  4والیات

2

4
5
6
7
8

عدم وصول قرطاسیه باب سال
1400
عدم تقاضای و در خوست ادارات به
جنس متذکره

عدم وصول اسناد به بخش مربوطه

15

اجرای کرایه تعمیر

 30000افغانی در والیت بامیان به مصرف رسیده است

عدم وصول اسناد به بخش مربوطه

16

اجرای سفریه داخلی مرکز و
والیات

مبلغ  824895افغانی در  14والیت به مصرف رسیده است

عدم وصول اسناد به بخش مربوطه

17

اجرای مصارف  36واحد دومی

مبلغ  3431054افغانی در  25والیت از کود 22به مصرف رسیده است

عدم وصول اسناد به بخش مربوطه

18

اجرا و حواله وجه سردستی

مبلغ  250000افغانی پول وجه سردستی اجرا گردیده است

19

اجرای مصارف مواد خوراکی به
کودکستان

0

20

ترمیم و بازسازی تعمیر مرکزی
وزارت

عدم وصول اسناد به بخش مربوطه
0

21

22500000

 21567033افغانی عواید اوقافی مرکزی و والیتی

95/86

22

701193

 181104افغانی جمع آوری عواید حساب واردات دولت

25/82

نسبت عدم وصول اسناد مصارفاتی

نبود عواید ثابت بحساب واردات
دولت که قابل انتقال باشد

قرار شرح فوق گزارش اجراآت کاری ریاست اداری ومالی  ،بابت ربع اول سال  1400مالی ترتیب و صحت است .
انضمام هذا جدول مصارفات در دو ورق جداگانه با ذکر ارقام خدمت تقدیم است.

والسالم

