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 (وزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان  1398سالمالی امورمالی وبودجوی  اجراات مختصر گزارش)
 

 فعالیت های وظیفوی اجرا شده :
A-  وزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان                1398بودجه انکشافی سالمالی                                                        

 نیارقام به افغا

 نام پروژه
 منظوربودجه 

 شده سالمالی
 بودجه بعد

 تعدیالت
 باقیمانده بودجه مصرف تخصیص صادره

ی 
صد

فی

ف
صر

م
 

 تامین خدمات
60,000,000.

- 37,098,460.- 
36,906,191.8

4 
33,391,870.0

0 3,706,590.00 90.01 

 -.148,000,000 -.8,000,000 استقرارپایدار
146,667,003.

00 
317,737,539.

00 
24,153,727.0

0 92.94 

 کمکهای عاجل
12,000,000.

- 341,891,266.- 
341,833,504.

00 
146,476,229.

00 1,523,771.00 98.97 

 …زحمایت ا
17,342,000.

- 35,905,903.- 
34,520,031.0

0 
34,146,303.0

0 1,759,600.00 95.10 

 مجموع بودجه
97,342,000.

- 562,895,629.- 
559,926,729.

84 
531,751,941.

00 
31,143,688.0

0 94.47 

 
B- 1398سالمالی  انکشافی دربودجهدیالت تع:                                                                                                                  

 ارقام به افغانی

 تعدیالت خارجی بودجه ابتدای نام پروژه
 تزئید

 ل داخلیتعدی
 تزئید

 تعدیل داخلی
 تنقیص

 بودجه بعد
 تعدیالت

 37,098,460.00 52,901,540.00 0 30,000,000.00 60,000,000.00 تامین خدمات

 148,000,000.00 0 0 140,000,000.00 8,000,000.00 استقرار پایدار

 341,891,266.00 0 52,901,540.00 276,989,726.00 12,000,000.00 کمکهای عاجل

 35,905,903.00 0 0 18,563,903.00 17,342,000.00 حمایت از ..

 562,895,629.00 52,901,540.00 52,901,540.00 465,553,629.00 97,342,000.00 مجموع

 توضیحات ضروری:

 :)تزئیددر بودجه انکشافی(شرح تعدیالت خارجی  -1
 ابالغیه  قرارGBDO-1037  وژهپر تزئید به 98انکشافی سالمالی ضمیمه بودجه 14/1/98مورخ 

 اف.  -.8,511,596.............................حمایت

  "  به پروژه استقرارتزئید  910045پروپوزل وتعدیل از کود احتیاط بیجاشدگان داخلی وادغام مجدد...............................  
 اف.    -.140,000,000

 " کمکهای به  تزئید 910045اط بیجاشدگان داخلی وادغام مجدد پروپوزل وتعدیل از کود احتی
 اف.     -.145,995,000...............................عاجل

 " ابالغیهCSO-6663  قوقیحازفعالیتهای حمایت  روژهضمیمه بودجه تزئید به پ 13/06/1398مورخ................................ 
 اف.   -.10,052,307 

 "  تخنیکی، اساسی واجتماعی شهرکهای افتتاح شدهتامین خدمات  روژهوسط سال تزئید به پبررسی.......................... 
 اف.        -.30,000,000

 " موافقهGBDO-3123  به پروژه کمکهای عاجل وزارت مالیه 03/09/1398مورخ: 
A-  اف.  -.85,994,726بیجاشدگان داخلی وادغام مجدد  910045ازکود احتیاط 
B-  اف. 5,000,0004.- --------------------کانسرسیوم  910060ازکود احتیاط 

 فا 130,994,726.-  جمعاً..........................................
مجموع تعدیالت که ازبیرون بودجه بحیث تزئید دربودجه وارد شده 

 ف.ا   -.465,553,629..............................................است.........
 

 :(های عاجلکمک پروژه از پروژه تامین خدمات به) ت داخلیتعدیالشرح  -2

 پروژه کمکهای عاجل  24سولر ننگرهار( به کود )پروژه تامین خدمات 25ز کود مالیه اوزارت  2/9/98-5222رار موافقه ق
 .افغانی -.14,103,586
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  کمکهای عاجل 24ه کودبپروژه تحکیم کاری کنارسرک بنی ورسک  25زارت مالیه ازکود و 31/6/98-4112قرارموافقه 
 .افغانی -.28,849,368

  کمکهای عاجل زمستانی مبلغ  22و 24سولر خوست وبامیان به کود 25ت مالیه از کود وزار 12/9/98-5471قرارموافقه
 افغانی. 9,948,586.-

های عاجل مبلغ به پروژه کمک مجموع سه قلم تعدیل فوق از پروژه تامین خدمات
 افغانی.  -.52,901,540...........................................

 
 

 
 
 

رقام به ا                                     سی واجتماعی شهرکهای افتتاح شدهپروژه تامین خدمات تخنیکی، اساشرح تطبیق بودجه  -3
 افغانی

هشمار
 

 باقیمانده بودجه فمصر بودجه منظورشده نوع فعالیتها والیت
فیصدی 
 مصرف

1 
مرکز 
 98.10 219,909.00 11,373,576.00 11,593,485.00 مصارف اداری وزارت

 پروان 2
تحکیمکاری جویچه های اطراف 

 62.14 499,271.00 819,505.00 1,318,776.00 سرک شهرک بنی ورسک.

 خوست 3
تحکیم کاری جویچه های اطراف 

 86.98 2,452,453.00 16,382,445.00 18,834,898.00 سرک شهرک قلموال مینه.

 بامیان 4
تهیه ونصب سیستم سولر به 

 94.19 173,926.00 2,821,450.00 2,995,376.00 شهرک یکه ولنگ

 لوگر 5

حفر یک حلقه چاه عمیق، برج 
ذخیره آب، اتاق چاه، دیوارچاه 

 84.68 361,031.00 1,994,894.00 2,355,925.00 وسیستم شبکه آبرسانی

 90.01 3,706,590.00 33,391,870.00 37,098,460.00 مجموع 6

 
رقام به ا                                                                 پروژه اختیاری استقرارپایدار بیجاشدگان داخلیشرح تطبیق بودجه  -4

 افغانی

شماره
 

 نده بودجهباقیما مصرف بودجه منظورشده نوع فعالیتها والیت
فیصدی 
 مصرف

1 
مرکز 
 40.76 1,523,771.00 1,048,429.00 2,572,200.00 مصارف اداری. وزارت

 
انتقال بیجاشدگان به محالت  هرات

 100.00 0.00 61,954,200.00 61,954,200.00 اصلی شان.

 
انتقال بیجاشدگان به محالت  هلمند

 100.00 0.00 8,046,700.00 8,046,700.00 اصلی شان.

 
انتقال بیجاشدگان به محالت  کابل

 100.00 0.00 9,046,700.00 9,046,700.00 اصلی شان.

 
انتقال بیجاشدگان به محالت  ننگرهار

 100.00 0.00 40,193,400.00 40,193,400.00 اصلی شان.

 
انتقال بیجاشدگان به محالت  بادغیس

 100.00 0.00 20,093,400.00 20,093,400.00 اصلی شان.

 
انتقال بیجاشدگان به محالت  غور

 100.00 0.00 6,093,400.00 6,093,400.00 اصلی شان.

 98.97 1,523,771.00 146,476,229.00 148,000,000.00 مجموع
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رقام ا                                                                                         کمکهای عاجل  شرح تطبیق بودجه اختیاری پروژه -5

 به افغانی

رهشما
 

 باقیمانده بودجه مصرف بودجه منظورشده نوع فعالیتها والیت
فیصدی 
 مصرف

1 

مرکز 
 وزارت

کمکهای عاجل بشری برای 
عودت کنندگان 

 86.58 2,139,977.00 13,922,929.00 16,062,906.00 وبیجاشدگان.

2 
کمکهای عاجل بشری "     کابل

. " 12,121,300.00 12,063,500.00 57,800.00 99.52 

3 
کمکهای عاجل بشری "     کاپیسا

. " 2,401,400.00 2,401,400.00 - 100.00 

4 
کمکهای عاجل بشری "     پروان

. " 4,530,600.00 4,530,600.00 - 100.00 

5 
کمکهای عاجل بشری "     وردک

. " 4,530,600.00 4,530,600.00 - 100.00 

6 
کمکهای عاجل بشری "     لوگر

. " 2,401,400.00 2,401,400.00 - 100.00 

7 
کمکهای عاجل بشری "     ننگرهار

. " 111,360,900.00 111,360,900.00 - 100.00 

8 
کمکهای عاجل بشری "     لغمان

. " 4,539,100.00 4,539,100.00 - 100.00 

9 
کمکهای عاجل بشری "     پنجشیر

. " 6,631,000.00 6,631,000.00 - 100.00 

10 
کمکهای عاجل بشری "     بغالن

. " 10,542,600.00 6,003,500.00 4,539,100.00 56.95 

11 
کمکهای عاجل بشری "     غزنی

. " 6,648,700.00 6,648,700.00 - 100.00 

12 
کمکهای عاجل بشری "     پکتیا

. " 8,141,200.00 8,141,200.00 - 100.00 

13 
مکهای عاجل بشری "    ک قندز

. " 21,377,700.00 21,377,700.00 - 100.00 

14 
کمکهای عاجل بشری "     بدخشان

. " 10,860,600.00 10,857,800.00 2,800.00 99.97 

15 
کمکهای عاجل بشری "     جوزجان

. " 11,514,880.00 11,514,880.00 - 100.00 

16 
کمکهای عاجل بشری "     کنر

. " 14,144,700.00 14,144,700.00 - 100.00 

17 
کمکهای عاجل بشری "     فراه

. " 8,141,200.00 3,602,100.00 4,539,100.00 44.24 

18 
کمکهای عاجل بشری "     قندهار

. " 12,052,800.00 6,003,500.00 6,049,300.00 49.81 

19 
کمکهای عاجل بشری "     بلخ

. " 6,057,800.00 6,057,800.00 - 100.00 

20 
کمکهای عاجل بشری "     فاریاب

. " 7,568,000.00 7,568,000.00 - 100.00 

21 
کمکهای عاجل بشری "     سمنگان

. " 3,788,250.00 0 3,788,250.00 
0 

22 
کمکهای عاجل بشری "     هلمند

. " 4,539,100.00 4,539,100.00 - 100.00 

23 
کمکهای عاجل بشری "     هرات

. " 24,129,200.00 24,129,200.00 - 100.00 
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24 
کمکهای عاجل بشری "     غور

. " 3,037,400 3,037,400 - 100.00 

25 
کمکهای عاجل بشری "     سرپل

. " 3,028,900.00 3,028,900.00 - 100.00 

26 
کمکهای عاجل بشری "     تخار

. " 11,901,480.00 11,901,480.00 - 100.00 

27 
عاجل بشری "    کمکهای  بادغیس

. " 6,800,150.00 6,800,150.00 - 100.00 

28 
کمکهای عاجل بشری "     ارزگان

. " 3,037,400.00 0 3,037,400.00 
0 

 92.94 24,153,727.00 317,737,539.00 341,891,266.00 مجموع 

 
 
رقام به ا                                             پروژه غیراختیاری حمایت ازفعالیتهای حقوقی، پالنگذاری وادغام مجددشرح تطبیق  -6

 افغانی

رهشما
 

 باقیمانده بودجه مصرف بودجه منظورشده نوع فعالیت والیت
فیصدی 
 مصرف

مصارف معاش، مددمعاش، ارتباطات  مرکز 
 93.53 1,545,190.00 22,345,713.00 23,890,903.00 ...و

 " مددمعاش، ارتباطات و کابل 1
 100.00 - 1,152,000.00 1,152,000.00 ترانسپورتیشن

" مددمعاش، ارتباطات و  لوگر 2
 100.00 - 207,000.00 207,000.00 ترانسپورتیشن

" مددمعاش، ارتباطات و  وردک 3
 100.00 - 207,000.00 207,000.00 ترانسپورتیشن

 " مددمعاش، ارتباطات و غزنی 4
 99.24 3,000.00 393,000.00 396,000.00 ترانسپورتیشن

مددمعاش، ارتباطات و "  کاپیسا 5
 93.48 13,500.00 193,500.00 207,000.00 ترانسپورتیشن

مددمعاش، ارتباطات و "  پنجشیر 6
 99.76 500.00 206,500.00 207,000.00 ترانسپورتیشن

مددمعاش، ارتباطات و "  پروان 7
 98.30 6,750.00 389,250.00 396,000.00 ترانسپورتیشن

مددمعاش، ارتباطات و "  پکتیا 8
 97.46 5,250.00 201,750.00 207,000.00 ترانسپورتیشن

" مددمعاش، ارتباطات و  قندهار 9
 99.10 5,250.00 579,750.00 585,000.00 ترانسپورتیشن

" مددمعاش، ارتباطات و  هلمند 10
 99.64 750.00 206,250.00 207,000.00 ترانسپورتیشن

" مددمعاش، ارتباطات و  نیمروز 11
 97.54 12,600.00 446,400.00 459,000.00 ترانسپورتیشن

" مددمعاش، ارتباطات و  زابل 12
 98.91 2,250.00 204,750.00 207,000.00 ترانسپورتیشن

" مددمعاش، ارتباطات و  ارزگان 13
 99.27 1,500.00 205,500.00 207,000.00 ترانسپورتیشن

" مددمعاش، ارتباطات و  بامیان 14
 84.97 59,500.00 336,500.00 396,000.00 ترانسپورتیشن

 " مددمعاش، ارتباطات و دایکندی 15
 99.97 60.00 206,940.00 207,000.00 ترانسپورتیشن

" مددمعاش، ارتباطات و  خوست 16
 92.70 42,750.00 542,250.00 585,000.00 ترانسپورتیشن

" مددمعاش، ارتباطات و  پکتیکا 17
 100.00 - 207,000.00 207,000.00 ترانسپورتیشن
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دمعاش، ارتباطات و " مد ننگرهار 18
 100.00 - 963,000.00 963,000.00 ترانسپورتیشن

" مددمعاش، ارتباطات و  لغمان 19
 100.00 - 396,000.00 396,000.00 ترانسپورتیشن

" مددمعاش، ارتباطات و  کنر 20
 100.00 - 207,000.00 207,000.00 ترانسپورتیشن

" مددمعاش، ارتباطات و  نورستان 21
 100.00 - 207,000.00 207,000.00 ترانسپورتیشن

" مددمعاش، ارتباطات و  قندز 22
 99.62 1,500.00 394,500.00 396,000.00 ترانسپورتیشن

" مددمعاش، ارتباطات و  بغالن 23
 97.35 10,500.00 385,500.00 396,000.00 ترانسپورتیشن

" مددمعاش، ارتباطات و  تخار 24
 99.49 1,050.00 205,950.00 207,000.00 ترانسپورتیشن

" مددمعاش، ارتباطات و  فاریاب 25
 97.10 6,000.00 201,000.00 207,000.00 ترانسپورتیشن

" مددمعاش، ارتباطات و  جوزجان 26
 98.91 2,250.00 204,750.00 207,000.00 ترانسپورتیشن

" مددمعاش، ارتباطات و  بلخ 27
 99.10 5,250.00 579,750.00 585,000.00 ترانسپورتیشن

" مددمعاش، ارتباطات و  بدخشان 28
 98.45 3,200.00 203,800.00 207,000.00 ترانسپورتیشن

" مددمعاش، ارتباطات و  سرپل 29
 100.00 - 207,000.00 207,000.00 تیشنترانسپور

" مددمعاش، ارتباطات و  سمنگان 30
 98.91 2,250.00 204,750.00 207,000.00 ترانسپورتیشن

" مددمعاش، ارتباطات و  هرات 31
 97.74 21,750.00 941,250.00 963,000.00 ترانسپورتیشن

تباطات و " مددمعاش، ار فراه 32
 97.46 5,250.00 201,750.00 207,000.00 ترانسپورتیشن

" مددمعاش، ارتباطات و  بادغیس 33
 100.00 - 207,000.00 207,000.00 ترانسپورتیشن

" مددمعاش، ارتباطات و  غور 34
 99.15 1,750.00 205,250.00 207,000.00 ترانسپورتیشن

 95.10 1,759,600.00 34,146,303.00 35,905,903.00 جمله

 
 
                                                                                                           :پروژه ها  داخلیتعدیل تزئید وتنقیصی شرح  -7

 ارقام به افغانی

 مبلغ شامل تعدیل تفصیالت شماره

 11,385,000.00 -ات شامل پالنوالی 33فاهم نامه سه جانبه) پروژه حمایت از...( از مرکز وزارت به طبق ت 1

ریاست  23/11/1397مورخ 2556به اساس پروپوزل کمکهای عاجل ذریعه نامه  2
 از بابدفترمقام 

 مرکز تزئید شد. 24مرکز تنقیص وبه باب  22

 

10,240,000.00 

قام مریاست دفتر  23/11/1397مورخ  2557نامه  واستقراربه اساس پروپوزل پروزه  3
 مرکز . 24مرکز وزارت تنقیص به باب  22از باب 

1,584,000.00 

کمکهای  22وزارت از باب محترم مقام  12/3/98لف مورخ ا-1048به اساس حکم  4
 .کمکهای عاجل مرکز وزارت 24عاجل مرکز وزارت به باب 

239,000.00 

مرکز پ تامین  22وزارت از باب  محترم مقام 30/4/98-الف  -1712به اساس حکم  5
 906,515.00 پ تحکیم جویچه کنارسرک قلموال مینه خوست. 25خدمات به باب 
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و تزئید در  نامه سه جانبهی وپالن تعدیل تفاهمپالیس 16/5/98-1111به اساس نامه  6
 -.378,000بالترتیب  روالیات مذکو 2مرکز پ حمایت به 22والیت خوست ونیمروز از 

 630,000.00 افغانی. -.252,000و

قرارمرکز است روژهپ22قرار قرارداد ریاست هرات با شرکت ساختمانی کهن کاران از باب  7
 4,276,800.00 استقرار هرات. روژهپ 25وزارت به 

مرکز 24ملی از باب  ریاست ع بودجه 3/9/98مورخ  GBDU-3123به اساس موافقه  8
، سمنگان، کمکهای عاجل بدخشان، بغالن، بلخ، فراه، فاریاب 24کمکهای عاجل به وزارت 

 42,952,954.00 هلمند، قندهار وهرات.

 72,214,269.00 مجموع

 
 دالیل عدم مصرف صد درصد بودجه انکشافی:

 به وقت زمان آن. ITمتخصص دیررسیدن قرارداد  مدیرپروژه سولر و قراردادعدم مواصلت  -1
 پیشرفت کار فعالیت تحکیمات کنارسرک وپلچک شهرک بنی ورسک.  %0.61لت عدم مواص -2
 پیشرفت کار فعالیت چاه عمیق وشبکه آبرسانی شهرک مهاجرین لوگر. %3.83عدم مواصلت  -3
 عدم ابرازموافقه وزارت مالیه جهت مساعدتهای زمستانی برای بیجاشدگان داخلی دروقت وزمان معین آن. -4

 شد( از طرف وزارت مالیه ابالغ 3/9/98اف بتاریخ   -.173,952,954)موافقه
 ، مالیه وامورمهاجرین دروقت وزمان معین آن.UNHCRتفاهم نامه سه جانبه  تعدیل سوم  عدم طی مراحل -5
 فامیل بیجاشدگان داخلی هرات. 254صرفه جوئی درعقد قرارداد فعالیت انتقال  -6

 
 

 
C-  1398سالمالی  بودجه عادیتطبیق وضعیت         :                                                                                                                      

 ارقام به افغانی

 شماره
 بودجه منظورشده

 1398سالمالی 
 بودجه

 تخصیص صادره بعد تعدیالت
 مصرف

 98سالمالی 

 فیصدی
 مصرف

 مالحظات

1 
227,153,438.-

  %92.78 -.218,926,974 -.237,191,407 -.237,191,407 مرکز

  %94.58 -.141,129,126 -.149,765,467 -.149,765,467 اتوالی -.132,856,282 2

 مجموع
360,009,720.- 386,956,874.- 386,956,874.- 360,056,100.- 93.05%  

 
D-  1398تعدیالت بودجه عادی سالمالی:                                                                                                           
 ارقام به افغانی        

کود
 

 بودجه
 ابتدایی

تزئید در وسط 
 سال

 تنقیص در
 وسط سال در

 یتزئید داخل
 

 یتنقیص داخل
 

تزئید از 
900001 

تزئید از 
900008 

 بودجه بعد
 تعدیالت

2
10

 242,976,766.
- 

32,451,200
.- 0 0 0 0 0 

275,427,966
.- 

2
20

 107,737,115.
- - 8,035,064.- 

10,774,410
.- 8,896,779.- 

1,600,000.
- 

931,018
.- 104,110,700.- 

2
50

 

9,295,839.- 0 0 169,769.- 2,047,400.- 0 0 7,418,208.- 

ع
ن 

میزا
 

360,009,720.
- 32,451,200 8,035,064.- 

10,944,179
.- 

10,944,179
.- 

1,600,000.
- 931,018 

386,956,874
.- 
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 دربودجه عادی: 98سالمالی  تعدیالت خارجیشرح  -1

تن به 12ف. بابت سفریه ا  -.1,600,000مرکز وزارت مبلغ  220به کود 900001به اساس تعدیل از کود  -2
 کشورپاکستان وایران.

عضویت سازمان اف بابت حق ال -.931,018  لغمب  مرکز وزارت 220به کود 900008به اساس تعدیل از کود -3
 مهاجرت.

 
 :ریاست ع بودجه ملی 9/6/1398مورخ  GBDO-2364نامه بودجه وسط سال ضمیمه بموجب 

 اتشه های خارج کشور.و CBRاف بابت تزئید معاشات   -.32,451,200مبلغ   210تزئید درکود  -1
 امنیتی. تحکیمات اف بابت  -.7,946,979مبلغ 220تزئید درکود  -2
 اف. 15,982,043.-برنامه سوم مبلغ  220تنقیص از سرجمع کود  -3

 ف.ا       -.26,947,154نتیجتاً بعد تزئید وتنقیص فوق تزئید بعمل آمد مبلغ
 

 :دربودجه عادی 98تعدیالت داخلی سالمالی  شرح -2
 220تعدیل از کود  17طی ، ووالیات210رکـز به م 210تعدیل از کود  20 سالمالی تعداد  واحد دومی طی 34بخاطر حل مشکالت مالی 

 .تاجراات وپیگیری از تحقق آن شده اسمرکز220والیات به کود  250تعدیل از کود  3طی و والیات  220مرکز به 
 
 

 1398جزئیات عواید تحصیل شده درسالمالی 

 عواید به اف تشریح کود تصنیف کود فصل باب

 1,590,258.00 ی.انفرادی وشخصیت های حقوق جریمه ها از اشخاص 13500 135 13

 1,590,258.00 13مجموع باب 

 3,000.00 عواید متفرقه 14003 140 14

 31,627.00 .بازپرداخت معاشات ومصارفات سال گذشته 14005 140 14

 31,627.00 14مجموع باب 

 94,500.00 .زمین های غیرزراعتی دولتی 15001 150 15

 94,500.00 15مجموع باب 

 971,212.00 معاشات یبازگشت 21999 210 21

 56,964.00 بازگشتی مصارفات 22999 210 21

 39,910.00 باز گشتی مصارفات 33301 210 21

 2,334,887.00 تضمین وتامینات 42106 210 21

 3,402,973.00 21مجموع باب 

 5,122,358.00 مجموع ابواب

 
 

 شده از اجراات: دست آوردها  ونتایج حاصل
 لیهحترم مازارت مارایه گزارش امور مالی طبق احکام قانون اداره امور مالی ومصارف عامه، مقررات ولوایح مربوط به و .1

 .وسایر مراجع ومقامات
صات ق تخصیحصول اطمینان از تطبیق احکام قانون اداره امور مالی ومصارف عامه در رابطه به تعهدات مصارف مطاب .2

 نظیم سیستم مالی وکنترول موثر براجراات طی میعاد گزارشدهی.بودجوی، ت
ً اف  -.531,751,941 اف و-.360,056,100  وانکشافی باالترتیب پروسس مصارفات از بودجه عادی .3  جمعا

 .اف-.891,808,041
اف و انکشافی  386,956,874.00عادی  1398واحددومی بابت بودجه سالمالی  34استحصال تخصیص مرکز و .4

 اف. 559,926,729.84
یصدی تحقق ف  .افغانی داده شده بود 1,284,503.10درحالیکه پالن  مبلغ افغانی   1,719,385.00مبلغ عوایدتحصیل  .5

 %133,85پالن
ربوط ارسال مطی زمان معین نهائی وبمراجع  1397ترتیب وتقدیم قطعیه مصارف بودجه عادی وبودجه انکشافی سالمالی  .6

 گردید.
 .وعودت کنندگان وضعیت امورمالی وزارت امورمهاجریناز  SWATتحلیل  .7
 ترتیب میکانیزم مدیریت بررسی وخطرات .8
 طرزالعمل امورمالی وزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان. ترتیب .9



8 

 

ه ذخیره بعالوه  توسط این سیستم عموم مکاتیب واسناد که عنوانی این اداره مواصلت میورزد سازی بخش آرشیف،الکترونیکی  .10
 آرشیف میگردد. کاپی اسناد ومکاتیب ذخیره وسافت کاپی،  هارد

 
 
 

مه  غرض لی وحسابی عنوانی ریاست اطالعات وارتباط عااجرائیه ریاست ما 26/12/98مورخ 2011نامه  ضمیمه این گزارش به -نوت
 ارسال گردیده است. نشر درویب سایت وزارت

 
 


