
 

؛ بیش از دو میلیارد افغانی ۱۳۹۸عواید وزارت کار و امور اجتماعی در سال مالی 

 است.بوده

دو )؋ ۲۲۸۳۹۸۶۶۲۳مبلغ  ،اشاز منابع عایداتی ۱۳۹۸و امور اجتماعی در سال مالی  وزارت کار 

 (یمیلیارد و دو صد و هشتاد و سه میلیون و نه صد و هشتاد و شش هزار و شش صد و بیست و سه افغان

 است.نموده گردآوریدرآمد 

به   دولت جمهوری اسالمی افغانستانمالیه   محترم عمومی عواید وزارت که ریاست یاز هدف ؛این مبلغ

 دهد.شش در صد افزایش را نشان می ،بود نمودهوزارت کار و امور اجتماعی تعین 

 ؛ مبلغ۱۳۹۸در سال مالی  مالیهاز سوی وزارت محترم هدف تعین شده است که گفتنی

و پنجاه و چهار میلیون و پنج صد و چهار هزار و پنج صد  میلیارد و یک صددو  ؋۲۱۵۴۵۰۴۵۷۳.۶

 و هفتاد و سه اعشاریه شش افغانی بود.

ادارۀ  هایاز سفارش نود و شش در صد ؛۱۳۹۸و امور اجتماعی در سال مالی همچنان وزارت کار 

 ست.اتحقق بخشیده را آن وعالی تفتیش را تصفیه 

 

 .۱۳۹۸سال مالی  در مصرف بودجۀ انکشافی وزارت کار و امور اجتماعی

ساالر، حسابدهی به های مردمها و دولتهای انکارناپذیر نظامگیبدون تردید یکی از ویژه

اندیشند، تا در های پاسخگو همیشه به این رویکرد میباشد. حکومتمردم و شهروندانش می

به  آوردها، چگونگی مصرف بودجه و عواید ملیکارکردها، دستپایان هر سال مالی از 

ساالر و جایی که ما امروزه در زیر چتر یک نظام مردماز آن .مردم گزارش ارایه نمایند

کنیم مکلف هستیم تا از چگونگی مصارف بودجه و عواید که شهروند محور زندگی می

ود را به شهروندان افغانستان گزارش رگفتمان مسلط امروزین دولت و ملت ما به شمار می

های ما در پایان هر سال مالی آگاه باشند. با این ها و ناکامیآوردها، کامیابیبدهیم تا از دست

( در ۹۱.۴۶با فیصدی بیشتر ) ۱۳۹۸ر و امور اجتماعی در سال مالی وصف، وزارت کا

است که جزئیات دهاز بودجۀ انکشافی این اداره را به وجه احسن به مصرف رسانی صد

چگونگی مصرف بودجه و سایر اطالعاتی که هر شهروند افغانستان به آن نیاز داشته باشد 

 .ورندتوانند به دست بیارا در گراف ذیل می

 

 

 


