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 و دورنمای بودجه  مرور اجمالی 

 بودجه مرور اجمالی

تا همه سااله کوشاش بعمل  دهیامر سابب گرد نی. اباشاندیبرخوردار م ی خاصا   تیابزار اسااس از اهم ثیمنح  ی مال  یبودجه و پالنگذار

حفظ اصاالحات در عرصه   یراساتا در  1399 ی مال ی ملحوظ بودجه ساال نی. بدابدیبهبود  ی مال  یو پالنگذار  یتا روند بودجه سااز دیآ

مانند  زین 1399 ی اساات. بودجه سااال مال  دهیگرد میو تنظ  بیه، ترتگرفت  صااورت  نسااویبد1397 ی که از سااال مال ی مال  یپالن گذار

 ی الملل نیب یها اریدر مطابقت با مع باشاد،یشاامل م ی و انکشااف  یکه در آن بودجه عاد ی واحد مل ۀبودج کی  1398و 1397  یساالها

 است. دهیگرد هیو ارا بیترت

. دینمایراساتا تالش م نیمتعهد بوده و همواره در ا ی مل ۀبودج قیز طرشافاف، پاساخگو و مرثر منابع ا تیریافغانساتان به مد حکومت

و بموقع   دیمف  یها یریگ  میقادر به تصامزوده و حکومت را به اعتبار آن اف  ی مل  ۀو مصارف مرثر بودج نانهیواقعب  یپالنگذار ت،یشافاف 

تالش  گرید  ی. از ساوردیگیدفمندتر صاورت مبشاکل بهتر و ه  دیجد  یها  یگذاریکه با توجه به آن سارما دینمایم ی مال ۀمحدود یرو 

 ایو  فیاجراات ضاع یرادا  یپروژه ها یی هدف شاناساا نیبه ا لیهدفمند سااخته شاده و جهت ن زیموجود ن  یاسات تا پروژه ها نیبر ا

و   نادیانما  تیا حکومات را حماا یهاا ی سااا یکاه بشاااکال بهتر بتوانناد پاال یهااکمتر، انتقاال وجوه از هموون پروژه هاا باه پروژه  تیا اولو

و   تیاسات تا مرثر دهیکوشا  قیطر نیبه آن پابند بوده و از ا ریاخ  یاند که حکومت در ساالها ی اجراات مرثر داشاته باشاند، از اقدامات

 سازد. شتریمصارف را ب یندهدفم

شااکل  نیهتررا به ب یبودجو  یواحد ها  یها یازمندین بتواند  که دهیگرد بیشااکل ترته  ب زین  یبعد  یسااال ها یبرا یبودجو نیمتخ 

با توجه به  ی نبوده بلکه بر اساااس امکانات مال یازمندیشااده بر اساااس ن بیکه بودجه ترت میواضااح ساااز دید. باممکن انعکاس ده

متأسافانه محدود بوده و  ی . امکانات مالردیصاورت گ ی گه  دیها رسا   یازمندیوجه به ن نیشاده تا به بهتر  ی ساع ،حکومت  یاه تیاولو

هاا و خواهشاااات ناا محادود بوده و   یازمنادیا ن گرید. از جااناب دنا در نظر گرفتاه شاااو تیا هاا باه اسااااس اولو ینادازمیا ن دیا باا رو   نیاز هم

مرثر  ،یبند تیجز اولو ی با وجود همه راه ساازد،یم  کلها را در کل مشا  تیوولا انیم نشیاسات که گز  یمشاکالت کشاور در حد

 قیاز طر لیتمو یکه برا میباشاادحکومت    یها تیدهنده اولو سااند نشااان نیا ءًمند ساااختن مصااارف وجود ندارد. بناو هدف    یساااز

 .شده اند دهیبرگز ی مل هبودج

 دورنمای بودجه

 لیبدل  دیحکومت جد جادی. افغانساتان با اباشادیگذار م ریکشاور ها تاث ی مل  ۀبودج یرو   هشا یهم  یو اقتصااد  ی اسا یسا  ،ی تحوالت اجتماع

به کمک ها هنوز هم بنا بر  ی وابساتگ نیکمک ها بوده اسات. متاسافانه ا  ته بهوابسا   ۀاز جنگ بطور قابل مالحظ  ی مشاکالت فراوان ناشا 

 مشهود است.  ی ه گساد بودجه به یموضوع در دورنما نی. اگرددیمشکالت و دوام جنگ احساس م

. باشاد یکمتر م  اه  کاهش در کمک زانیمبه  نظر  شیافزا نیاما ا ابدی شیافزا  یبعد  یما در ساال ها ی داخل دیعوا رودیآنکه انتظار م با

وبر نسابتاً واضاح وجود دارد اما بعد از آن وابساته به کنفرانس دونر ها که قرار اسات در اکت ریتصاو  1400ساال   ی در مورد کمک ها ال

قف کمک ها و مو زانیوجود داشاته مخصاوصااً پروساه صالح م نهیدر زم یادیابهامات ز کهی. از آنجائباشادیبرگذار گردد، م  ۲0۲0



۲ 

 

 شاتریب ابندیکمک ها تداوم  نکهیرود، امکان ا شیبه پ ی پروساه صالح بخوب  کهی. در صاورتباشادیننده واضاح نمک ککم  یکشاور ها

 1400بعد از ساال   یاریاخت  یرو کمک ها نیندارد. از ا وجودواضاح از موقف کمک کننده ها   ریآن اصاالً تصاو ریاما در غ شاود،یم

در آن وجود نخواهد داشات،  یاریاخت  یکه کمک ها 140۲و  1401  یال هساا یکه برا نساتیاسات. هدف ا دهیگرد ی نیب شیصافر پ

  کطرفیاز  دیا باحکومت   ی در هموو وضاااع ءً. بناادیا حکومت را دچار بحران ننماا ی خأل مال نیتا ا ردیاقدامات الزم صاااورت گ دیا با

مصارف و اقدامات  تیریمد  یساازمرثر  قیاز طر گریباشاد و از جانب د دیعوا یو بهبود جمع آور  دیجد ی داتیعا  یدنبال چشامه ها

 . دیالزم اتخاذ نما ریتداب یی صرفه جو

باید  . مینماید  ه ی ارا فیصد تولید ناخالص داخلی را    ۲6  که  افغانی تخمین شده است  میلیارد   4۲8 حدود   1399سال مالی ملی  ه مجموع بودج 

 بودجهمجموع  یصد  ف     67  حدود ،  قرار میگیرد ستفاده مورد ا  ور تمویل فعالیت های عملیاتی حکومت بودجه عادی که به منظ یاد آور شد،  

 .  را تشکیل میدهد 

فیصااد کاهش را نشااان   3حدود    1398سااه با بودجه سااال مالی میلیارد افغانی بوده که در مقای   ۲89بالغ بر   1399بودجه عادی سااال مالی 

ه با توجه به امکانات مالی و توانایی مصارف ن شاده ک میلیارد افغانی پال   139بالغ بر   1399میدهد. همونان بودجه انکشاافی در ساال مالی 

خواهد   میلیارد افغانی   115به   تم ساال الی خ   1398بودجه ساال مالی   شاافی انک   ادارات تنظیم گردیده اسات. شاایان ذکر اسات که مصاارف 

 . زایش یابد . توقع میرود با تشکیل حکومت جدید تحرک بیشتر ایجاد گردد و سطح مصارف انکشافی تا حدودی اف رسید 

 میلیارد افغانی آن از ۲07میلیارد آن عواید داخلی و  ۲08میلیارد بوده که از این جمله  416 حدود  1399مجموع عواید در ساال مالی 

تاامین از طریق کماک هاا  مناابع تمویال%( 48) حادودهنوز هم دیاده میشاااود کاه  باا توجاه باه ارقاام فوق فراهم میگردد.  هاا  طریق کماک

سااخت که عواید داخلی  افغانساتان را به کمک های خارجی به نمایش میگذارد. از جانب دیگر باید خاطرنشاانبساتگی که وا  میگردد

افزایش رونما گردد. هدف تعیین شده عواید داخلی    فیصاد 10توقع میرود در آن    1398 مالی   ساال وع شار  و نسابت بهرو به بهبود بوده 

با آنکه عواید داخلی در میان مدت رو به افزایش تخمین گردیده اسات.  و اقتصاادیی با توجه به رویداد های سایاسا   1399در ساال  

تر کاهش می یابد. این امر حکومت را در شارایط دشاوار نسابتاً بیشا به میزان   در میان مدتکمک های خارجی د از جانب دیگر میباشا 

  مالی قرار میدهد.

مطلوب مطابق معیارات پذیرفته  کسار بودجه را در ساطح موده و واید پالن ن متناساب به ع حکومت همواره در تالش بوده تا مصاارف را 

میلیارد افغانی بوده که    1۲.3کسار بودجه حدود   1399ال مالی حفظ نماید. از اینرو در سا  ویژه صاندوق وجهی بین المللی شاده جهانی به  

توقع میرود که این کسار در اثر جلب .  گردیده اسات  در ساطح قابل مدیریت تنظیم فیصاد تولیدات ناخالص داخلی را تشاکیل داده و   0.7

  اهش یابد. کمک های بیشتر و یا افزایش عواید ک 
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 )1402 -1398 ليخالصه بودجه و منابع تمو(1جدول 

  1398 1399 1400 1401 1402 

  پيشبيني  پيشبيني  پيشبيني  بودجه بودجه  

  398,463,716,631            380,516,486,581            402,501,256,992                   415,983,539,91 9   411,739,843,313            عوايد 
  308,146,510,061            272,158,892,812            241,985,751,829            208,900,000,000           208,905,594,664           عوايد داخلي 

  23,563,667,296               20,332,423,352               17,479,747,435              14,901,839,933              13,318,870,240              ماليات ثابت 
  32,745,818,685               31,428,752,135               30,018,501,285              28,395,415,475              28,119,861,574              ماليات برعايدات اشخاص حقيقي و حكمي 

  593,665,017                     570,112,339                     544,847,218                    515,692,273                    510,994,245                    ماليات برملكيت ها   
  70,714,193,939               58,149,305,021               49,519,821,733              37,026,767,005              33,694,108,134              ماليه برفروشات   
  2,134,630,647                 2,050,904,544                 1,960,850,397                1,856,636,950                1,840,355,969                جريمه هاي مالياتي  
  68,495,382,815               58,750,192,044               50,169,725,967              42,450,863,904              37,624,876,438              محصول وفيس هاي گمركي   
  2,792,374,397                 2,646,542,801                 2,496,438,992                2,332,422,359                2,281,637,550                عوايد ازدرك دارايي هاي سرمايوي  
  11,603,083,336               10,819,156,216               10,051,652,264              9,257,984,015                8,940,120,860                فروشات اجناس و عرضه خدمات  
  36,100,967,830               33,559,208,510               31,137,790,416              28,694,330,996              27,757,795,010              فيس هاي اداري   
  903,944,985                     766,700,440                     647,121,355                    540,915,301                    473,331,183                    حق االمتيازها  
  903,660,094                     830,927,609                     760,698,101                    690,036,872                    655,639,299                    جريمه ها ومجازات غيرمالياتي  
  5,021,806,960                 4,259,562,824                 3,595,406,175                3,005,495,908                2,630,137,798                فيس ها و جرايم معادن 
  52,573,314,058               47,995,104,976               43,603,150,491              39,231,599,011              45,859,004,398 ساير عوايد  
    -                                           -                                           -                                          -                                        5,198,861,966                ه هاي تقاعد يسهم 

  90,317,206,571               108,357,593,770            160,515,505,163            207,083,539,919           202,834,248,649           كمك هاي خارجي
  60,000,000,000               72,000,000,000               80,000,000,000              91,953,195,565              98,843,863,664              عادي 

  30,317,206,571               36,357,593,770               80,515,505,163              115,130,344,354           103,990,384,985           انكشافي 
    -                                           -                                         40,250,000,000                   39,500,000,000                  41,018,351,285                  از جمله اختياري

  30,317,206,571                   36,357,593,770                   40,265,505,163                   75,630,344,354                  62,972,033,700                  بشمول قرضه از جمله غيراختياري
  460,483,656,812   437,361,360,166   417,220,554,983   428,380,153,452   424,396,410,517  بودجه / مصارف

  238,601,270,238   223,048,828,799   211,427,455,999   202,391,280,856   199,222,636,274  مزد و معاشات 

  84,144,471,281   79,305,301,415   76,113,105,412   80,086,898,945   87,701,200,459  خريداري اجناس و خدمات 

    -     -     -     -     -  پرداخت مفاد قروض 

  24,765,433,776   23,029,942,649   21,864,799,144   22,894,000,000   24,897,000,000  تقاعد 

  89,750,212,172   89,886,846,687   86,734,755,862   101,314,916,251   84,941,135,067  كسب دارايي ها 

  23,222,269,345   22,090,440,617   21,080,438,567   21,693,057,400   27,634,438,718  وجوه احتياط 

 (62,019,940,181)  (56,844,873,585)  (14,719,297,992)  (12,396,613,533)  (12,656,567,204)  كسر بودجه

    -     -     -     -   (7,100,000,000)  جبران كاهش سرمايه بانك مركزي

  10,000,000,000   10,000,000,000   10,000,000,000   10,000,000,000    10,000,000,000  وجوه ريزرفي

 (52,019,940,181)  (46,844,873,585)  (4,719,297,992)  (2,396,613,533)   (9,756,567,204)  بيالنس

 .   شامل نميباشد ضمايم جريان سال 1398بودجه سال مالي در  نوت: 
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 ی اقتصاد ی دورنما

. دالیل عمده در رشد اقتصادی کشور،  افزایش یافت 1398فیصد در سال  ۲.9به  1397 فیصد در سال ۲.7کشور از  اقتصادی رشد

آن صادرات کشور بهبود یافت و رشد در سکتور زراعت میباشد.  رشد   ایجاد دهلیز های هوایی با کشور های منتطقه که از طریق

  را  1398 سال با مقایسه در فیصد (% 0.5) ایشافز که است گردیده تخمین فیصد  3.4حدود  1399مالی  سال  برایاقتصادی کشور 

ولیدات زراعتی و مصرف بلند بودجه اساساً از اثر بهبود ت 1399فیصدی سال مالی  3.4ناخالص داخلی  تولیدپیش بینی. میدهد  نشان

لیت رشد بلند اقتصادی  ه بدلیل تقاضای بیشتر برای فعالیت های ساختمانی، برق، گاز و آب منتج به فعاانکشافی توسط دولت میباشد ک 

د  رشابات ریاست جمهوری و پروسه صلح که تاثیرات منفی در رشد اقتصادی کشور وارد خواهد نمود. انتخ  گردیده است. اما

)معموالً میوه جات و حبوبات( میباشد که اکنون سهم زراعت در مجموع تولیدات اقتصادی در افغانستان بیشتر متکی به سکتور زراعت  

فیصد افزایش خواهد یافت. انتظار میرود تا رشد اقتصادی میان   ۲3.6تا  140۲درصد بوده و الی سال  ۲۲.3لی حدود ناخالص داخ

 خواهد رسید.  140۲درصد الی  3.5مدت به 

 بزرگ( اقتصاد مدت میان چارچوب) 2جدول 

 سال های آینده  بودجه فعلی گذشته    

    1397 1398 1399 1400 1401 1402 

                

  –رشد حقیقی تولیدات ناخالص داخلی 

 قیمت بازار 
2.70% 2.90% 3.40% 3.50% 3.50% 3.70% 

خلی  دات ناخالص داسطح اسمی تولی 

 )میلیارد افغانی( 
1,448.60 1,551.60 1,661.90 1,776.50 1,916.60 2,070.80 

        
تولید ناخالص داخلی اسمی به  

 سکتور )میلیارد افغانی(  اساس
  

            
زراعت -اول     284 337.6 372.2 402.5 438.4 475.2 

صنایع  -دوم     353.3 362.4 375.2 394.7 419.5 450.7 

خدمات -سوم     773.8 816.2 868.9 926.7 998.1 1,074.90 

                
 %4.10 %4.20 %3.30 %3.60 %4.10 %4.60 دیفلیتور/تعدیل تولیدات ناخالص داخلی 

 %4.50 %4.30 %3.80 %4.20 %4.50 %2.10 اوسط تورم شاخص قیمت مستهلک 

 :میباشد ذیل های فرضیه بر متکی  مدت میان اقتصادی رشد های پیشبینی 

ی د ج  صاادمه  و در زراعت افغانسااتان کدام  باشااد در کشااور مساااعد اقلیمی  میگردد اگر شاارایط فرض نظر به پیش بینی های دولت

 سااال در افغانی  میلیارد  337.6 ارقام رساامی فعلی  از و  یافت  خواهد بهبود کشاااورزی  وارد نگردد ، للمی  کشاااورزیبالخصااود در 

 .رسید خواهد( درصدی 10.۲ افزایش) 1399 سال در افغانی  میلیارد 37۲.۲ به 1398

 متأثر آن از  سااختمان بخش در  گذاری  سارمایه  که ومنامعل شارایط و  اطمینان  عدم  دلیل به سااختمانی   های فعالیت ساریع  ادامه کاهش

ه علت اصالی آن شارایط ش میرود کرو به کاه سااختمانی   های فعالیت وضاعیت  (1398ی )جار  ساال طی   که میگردد پیشابینی  گردیده،

  با  ردد کهپیش بینی میگ اما میباشاد.پیش روی و عدم نتیجه پروساه صالح  نامطلوب کشاور بخاطر پروساه انتخابات ریاسات جمهوری  
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ایجاد حکومت جدید بعد از نتیجه موفق انتخابات، فعالیت های ساختمانی و سرمایه گذاری بهبود خواهد یافت که در رشد اقتصادی 

 شور نقش مهمی را خواهد داشت.ک

 اما تر میباشاد مکفعلی اندکی   ساال به نسابت  که بود خواهد  فیصاد  4.۲ الی   متوساط بطور  1399 مالی   ساال طی  تورم یا انفالسایون میزان

 .است گردیده پیشبینی  اوسط بطور فیصد 4.5 الی  مدت میان در روند این. بود خواهد توجه قابل تنزیل خطر که اینست بر فرض

 تورم

 و  میق  در راتییتغ هرگونه.  اسات بوده ی تجارت  یها  کاال واردات بر ی متک شاتریب  که  باشادیم  ی مصارف  اقتصااد کی افغانساتان اقتصااد

 ی باق  ثابت درصاد  4.5متوساط  بطور  مدت انیم در ونیانفالسا .  سااخت  خواهد متأثر را افغانساتان اقتصااد  شاده وارد  یاه  کاال حجم

 .است دهیگرد ارائه الًیذ و  بوده استوار گذشته روند اساس بر ونیانفالس نزایم ی نیشبیپ. ماند خواهد

 تورم 1 شکل

 
 

از   ،متفاوت خواهد بوداقتصادی    تیوضع  ابدی  ادامهمدت    انیکننده گان در م  لیبالعوض تمو  یهاکمک  کاهش    روند  کهیصورت  در

اهش یافتن تدریجی کمک کبا    ه جهانی بوده،ع ل حاضر بیشتر متکی به کمک های جامآنجایکه فعالیت های اقتصادی افغانستان درحا

ثیرات مستقیم باالی تجارت، صنعت و سایر فعالیت های ، باعث ایجاد تأو تأثیرات سو آنای بین المللی از افغانستان،  ها، خروج نیرو ه

ثیرات مستقیم باالی تولیدات ناخالص داخلی و سرمایه ت که تأ کاری را در قبال خواهد داشافزایش نرخ بی  مسئلهاقتصادی شده و این  

 لیرا تقل یی کایمرآدالر  برابردر  ی نارزش افغانیز ن بالعوض کمک کننده گا ی اهش در کمک هاگذاری رونما خواهدگردید. ک

  خواهد  جامعه  ریفق  اقشار  ی باال  ی فمن  ر یتأث  ی داخل  یها   متیدر ق   شیاز آن بابت بلند خواهد رفت. افزا  ی داخل  یها   متیداده و متعاقباً ق 

 ی پول افغان ی رزش واقعبا کاهش ا زین ی ها بر بودجه مل متیق  شیمتأثر خواهد شد. افزا شتریب آنها  د یخر قدرت نکه یا لی دل به  تداش

 بانک ی پول ی سیلاپ و ی مال ی سیپال بناءً،. گرددیم هیتاد پول شتریب مقداراجناس و خدمات  تیکم نیع دیخر یبرا رایدارد ز ریتاث زین
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 متیق  ثبات حفظانجام دهد تا   ی داخل یها متیرا جهت حفظ ثبات ق  شیها  تالش همه تا بود خواهد نیا ازمندین افغانستان یمرکز

 .باشدشده  ی نیشبیمطابق ارقام پ ها

حکومت   ی اسیس یژیتراتو اس ی تیامن نانیعدم اطم ،میباشدو روند پروسه صلح  1398از انتخابات سال ناشی دوم  مهم خطر کهیطور

 ی نیشبیپ ارقام به نسبت ونیانفالس زانیم جه،ینت در. سازد متأثر ی منف بطور خدمات و  اجناس یبرا را ی داخل یممکن تقاضا  زین دیجد

 . بود خواهد کمتر مدت انیم در شده

 ه )افغانی در برابر دالر آمریکایی(تبادل نرخ

ش پول افغانی نوسانات ارز  1398ادامه خواهد یافت. در طی سال مالی    1399ی در سال  کاهش ارزش پول افغانی در برابر دالر امریکای

نموده است.    صعود  1398افغانی در    78.3به    1397افغانی در    75.۲مریکایی از  ادر مقابل دالر امریکایی بسیار زیاد بود چنانوه یک دالر  

عمده آن    لیکند. دل  دایکاهش پ  1399در سال    یی کایدالر امر  ی ف   ی افغان  79.4به    یی کایدر برابر دالر امر  ی ارزش پول افغان  رودیم  انتظار

بر اساس   بازار های خارج از کشوربه    یی کایالر امرقاچاق د  . همونان  باشدیم  ی خصوص  یبانک ها  قرضه  اوراقتکتانه بر    زانیکاهش م

تمویل کننده گان که سبب    ری و غیر اختیاریک، و کاهش در کمک های بالعوض در بخش های بودجه اختیاد افغانستان بان  یادعا

 راتی. بعد از وضع تعزددگریمحسوب م ی کاهش ارزش افغاندرعمده  لیدالاز  ر دالر امریکایی در بازا ها گردیده استکاهش مقدا

ر صورت  ادله را دمناسب تب نرخ شنهادیافغانستان پ ی تاجران مل یبرا ی رانیتاجران ا ران،یا یباال کایتوسط امر ی تجارت ی الملل نیب

 نموده اند.  گردد،یم یداری خر ندهیکه در آ ی داتیتول یبرا ی شکیپرداخت پ اب ی رانیا داتیتول یداریخر

مالی دجه سال برای بو ان میدهد. نرخ تبادله افغانیییرات ارزش افغانی در برابر دالر آمریکایی را در بازار برای سال های مختلف نشه فقط پیش بینی تغنرخ تبادله ذکر شد نوت:

 . افغانی در نظر گرفته شده است 77فی دالر  1399

 نرخ تبادله 2شکل 

 

درصد مجموع   50محسوس خواهد بود  حدود  ریبالعوض بطور چشمگ یبودجه در کمک ها یاالب تبادله نرخمتفاوت  زانیم ریتأث

است. هنگام    دهیتعهد گرد  ییکایکمک ها به دالر امر  نیا  نیشتریو ب  گرددیم  لیبودجه حکومت اکنون توسط کمک کننده گان تمو

  مت یق   درسال    انینوسانات جر  ،ی از آغاز سال مال  بعد. اما  ددگریآن در بودجه ارائه م  ی افغان  پول  معادل  بهارقام    نیا  ۀهم   ، یبودجه ساز

 .وردآیم ،ی پول افغان یباال ی نزول ای یبر اساس فشار صعودرا  متفاوت  راتیدالر تأث
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 :به میان آورد هرا در رابطه به کاهش نرخ تبادل مدت کوتاه ۀعمد ی نگران سه تواندیم لیذ موارد

 یبرارا  شااتریب ی افغان پول تا میدار ازین ما رایز گردد  شااتریبممکن   باشااد، ی جبه ارز خار  کهقروض حکومت  بازپرداخت -

 م یکن تبادلهپرداخت قروض 

آن به  اتیپرداخت مال ازمندین ی خارج پول ارزشاجناس با  رایز  د یآ بنظر شاتریبممکن   ی نبه افغا واردات از ی ناشا  دیعوا -

 خواهد بود  ی به پول افغان شتریبمقدار 

را   ی منف ی مصارف  رفشاا کی تواندیم ی خارج  یها ارز ریساا ای یی کایمرقرارداد  به دالر ا ای ی خارج  کمک ههرگون پرداخت -

 .داشت خواهد قبال در زین را یاسعار کاهش کهکند  جادیبر دولت ا

 :باشد داشته قبال در را لیذ راتیتأث ممکن مدت انیم در ارزش افغانی  کاهش

 احتماالًشاکل،    نیهم به کند  ها پروژه ۀبودج مجدد ی ابیارزممکن حکومت را مجبور به   د کهگرد  تورم فشاارباعث  تواندیم امر نیا

واردات  یها متیق   یباال  یباعث فشاااار صاااعود ی . کاهش ارزش افغانافتی  اهدخو شیافزا  تورم لیدل بهحکومت    یها نهیهز  تمام

بلندتر مواجه خواهد   یها متیبه ق   ندهیکه بودجه ساال آ ی معن نیبه ا،  سااختخواهد  شاتریمدت ب انیم درتورم  را  نرخ. که  گرددیم

گذار باشاد   ریتأث دیعوا  یباال تواندیم ی تورم ریأثت نیگردد. ا ی نیو بازب دیتجد  یبطور صاعود دیمدت با انیپالن مصاارف م بناءً،شاد.  

از واردات احتماالً  ی ناشا  دیمدت، عوا انی. در مگرددیوضاع م موارد گریمعاشاات و د  یباال شاتریب اتیمال نکهینباشاد  با توجه به ا ای

  اجناس اسااتفاده  کاهش باعث جهینت در و شااده   واردات متیق  شیافزا به منتج  یاسااعار  ارزش کاهش رایز ند،ینزول نما گرید کباری

 .شد خواهد ی واردات

 کمک بودجه  صیتخصاا  نکهیا  لیدل به  بمانند ی مدت پابرجا باق  انیدر م  (CSTC-A)  کایسااتیو ساا  (LOTFA)لتفا   یها برنامه  ممکن

 .باشدیم ی به اسعار خارج ی خارج یها

 یداخل اقتصاد یدورنما

  یها  کمک به  ی اقتصاد افغانستان اساساً متکافی رو به چالش خواهد رفت. اقتصاد داخلی افغانستان از ادامه کاهش کمک های انکش

 بزرگافغانستان    1393  الی   138۲  یسالها   انی. در می کاهش یافتزمانیکه تعداد عساکر بین الملل  1394به ویژه تا به سال     بوده  ی خارج

  ی خارج یکمک ها   انیجر لیبه دل یاقتصاد  ۀنمتوسط رشد ساال زانیبود که به اساس آن م ی خارج  یها  ک کم کننده افتیدر نیتر

  1397الی  1393 ی سالها انیدر م صدیف  ۲.1به  صدیف  9.5حد متوسط  ک یاز  ریبعداً بطور چشمگ ی . رشد اقتصاددیرسیدرصد م 9.5به 

  ی ها یارناهنج  اثر( و قسماً از ی خارج بودجه بخش در)اساساً   ی جخار یکمک ها  کاهش لی رشد عمدتاً به دل اهش. کافتیکاهش 

    .است بوده ی اسیس

  اتکاء جه،یتن در. شد  خواهد دیو مق تر محدود شتریب ی مل بودجه و  دینماکاهش  شتریمدت ب انی در م ی خارج یکمک ها  رودیم انتظار

تمرکز   گرید  یها  نهیگز  یباال  رشد،  یساز  ی نیقی  جهت  تا  ورزد  ی سع  دیبا  حکومت  و   بود  نخواهد  ی خوب  ۀنیگز  ی خارج  یها  کمک  به

 صیو تخص  فیعملکرد ضع  یدارا  یبرنامه ها  /مسدود ساختن وجوه به پروژه ها  قیخواهد بود تا از طر  نیا  نهیمدت، گز  انی. در مدینما

 .   داده شود تمرکزبوده  پاسخگو جامعه یهایازمندینبه  میبطور مستق که خوبعملکرد  یدارا یهاپروژه ها/برنامه وجوه متذکره به 
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 ش یپ  140۲درصد در سال    3.7  و   1399در سال    یدرصد  3.4  ی قیرشد حق  رایز  رسد،ینظر مه  ب  نانهیخوشب  مدت  انیم  در  رشد  یویسنار

. با ابدی شیافزا نیاز ا شتریب ی حت تواندیرشد م یویکارکرد خوب سنار یدارا یبرنامه هابا اختصاد مجدد منابع به  اما ده،یگرد ی نیب

استخراج معادن و  ،یبشر  یرو یزراعت، ن یدر سکتور ها یگذار هیسرما ،ی نشده توسط بانک جها انجام ی مال لیتحل ک یتوجه به 

 . باشد یم خوب تیامنموارد مشروط بر  نیا همه. داشت خواهد ی خوب ریسکتور ها تأث ریرشد نسبت به سا یباال ی اجتماع تیمصئون

 . باشد یاقتصاد شتریب دشر ضامن تواندیم ی مال بلند بیضر یدارا ی هابه سکتور  ی وجوه انکشاف  اختصاد مجدد بناءً

 تیفعال  بهبود. با  افتیخواهد    بهبود  140۲سال    ی ساله ال  ینچند  یها  ی نیشبیدر زمان پ  یتا رشد اقتصاد  نستیافغانستان ا  حکومت  توقع

  لی تکم باکه  باشدیم یو اتصال منطقو یمانند انرژ یی ربنایز یها  پروژه در یگذار هیسکتور زراعت، حکومت مصمم به سرما یها

باعث  تواندیمکه  باشدیم ی داخل یها صدمه ای عواملاز  ی برخ به مشروط امر نیا اما. آمد  خواهد بوجود یاقتصاد تحرکآن  دنش

و رشد    آمد  بوجودکاهش  کی یاقتصاد  ی عموم ی ها ت یفعال درکه  داد نشانگذشته  انتخابات تجارب گردد. رشد  یدورنما رییتغ

 کشور ی تیامن طیشرا به همونان یاقتصاد رشد ن،یا بر عالوه . داد قرار 1394در سال  یصدیف  1.1 ی عنی نیحد پائ کیرا به  یاقتصاد

 دارد.    یاقتصاد نیئبه رشد پا گی وابست شتریب ی امن و نا دارد  ی وابستگ

 یالملل نیب اقتصاد یدورنما

حدود    1399پیش بینی برای سال    و   ودب  رسیده  صدیف   3.7  به1398افغانستان در سال    ی بزرگ تجارت  ی شرکا  یاوسط برا  یاقتصاد  رشد

 نیبلندتر یدارا و هندوستان  نیچ 1398افغانستان در سال  ی تجارت یشرکا انیدر م فیصد است که کمی کاهش را نشان میدهد. 3.4

 نیئپا  رد  یانگلستان و عربستان سعود  کهی. در حالدیرسیم  صدیف   7.7و    6.4به    بیکشور ها به ترت  نیرشد ا  یصدیسطح رشد بودند که ف 

  1399  سال  در  نیچ  یاقتصاد   رشد  که  گرددیم  ی نیشبیپ  داشتند،  قرار  1398  سال  در  بیترت  به  صدی ف   1.9  و   1.5  یاقتصاد  رشد  سطح  نیتر

   .کرد  خواهد رشدفیصد  7.9به  زین هندوستانو  د،ینما نزول 6.۲  یصدیف   به

 منطقوید اقتصا یدورنما

افغانستان و هندوستان فرصت    انیم  یی هواهای    زیدهل  جادی. اشودیان پنداشته مانستافغ  ی مهم تجارت  کیشر  کی  هندوستان:  هندوستان

 تیتقو و  ی جهان  یها بازار به افغانستان ارتباطاتد خدمات کارگو بهبوساخته است. هدف  ایصادرات از افغانستان به هندوستان را مه

 زیدهل  نیا  شیدر توازن تجارت افغانستان عمدتاً به گشا ریاخ  یها  شرفتی. پباشدیم  کشور  نیا  نیقال  صنعت  و   ی زراعت  رشد  انداز  چشم

 .گرددیبرم یی هوا

سهمدار عمده در سکتور معدن افغانستان میباشد که  نیست مگر چین  بیشتر در ارتباط  تا اکنونبا اقتصاد کشور چین  افغانستان: نیچ

امر به ویژه میتواند بر سرمایه گذاری آینده   ثیر قرار دهد. اینغانستان را تحت تاتغیر قابل توجه در رشد اقتصاد آن میتواند اقتصاد اف 

فیصد کاهش   5ت و انتظار میرود که به تدریج به آنها را در صنعت  استخراج تاثیر بگذارد. رشد اقتصاد چین همونان مستحکم اس

  7.5شد اقتصادی دستیابی به نرخ ر گذشته، چین از جهتیابد زیرا اقتصاد چین تحت یک تغییر بزرگ ساختاری قرار دارد. در دهه 

االتر و شرایط بهتر کار  فیصد از نیروی کار کم هزینه استفاده کرد. با این حال، به رونق اقتصادی بیشتر، تقاضا برای دستمزد های ب

ناخالص داخلی  افزایش یافته است که بر رشد اقتصادی تاثیر منفی دارد. رشد تولید افزایش یافته است.بنابرین، قیمت های ورودی 

   . فیصد کاهش خواهد یافت 6.۲به  1399چین درسال 
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نی میکند که اقتصاد ایران به دلیل تحریم های صندوق بین المللی پول در آخرین چشم انداز جهانی اقتصادی خود پیش بی: رانیا

ریکایی جهت ران تقاضا برای دالر ام. اختالل در صادرات ای  کاهش چشمگیر خواهد داشتن در سالهای آینده  مجدد امریکا علیه ایرا

نک جهانی، این امر تمویل واردات  و پس انداز را افزایش میدهد که باعث خال بین نرخ رسمی و موازی میشود. نظر به دیدگاه با

ی و جهانی فیصد خواهد رفت. با توجه به کاهش در اتصال منطقه ا  30تورم باالی  باعث تاثیر منفی باالی پول ایران خواهد گذاشت و  

 ی افغانستان مینماید که بر سطح قیمت تاثیر میگذارد.    اقتصادی ایران، بیشترین توجه خود را به اشغال بازار ها

کاهش   1398فیصد در سال   4فیصد به    5.8  از اکستان ی صندوق بین المللی پول نشان میدهد که رشد اقتصادی پ نی ها یش بی پ   پاکستان: 

پایین تر در پاکستان را میتوان از فیصد می رسد. رشد اقتصادی  3به  ۲0۲۲تولید ناخالص داخلی تا سال  می یابد. در میان مدت، رشد 

پیه پاکستانی جاری ، نرخ رو   گذشته جهت تحت کنترول آوردن  کسر ی نسبت داد. در سال  عملکرد ضعیف سکتور های صنعتی و تولید 

در افغانستان  ی ارز با سقوط مشابه  سه ی پاکستان در مقا کلدار پرداخت گردید.  فیصد کاهش یافت که باعث ایجاد بحران در تعادل  35با 

 وجود  ی کوچکتر   رات یتأث   ی پاکستان  کلدار ارزها در برابر    گر ی به د  افغانستان نسبت   ی برا که    ی معن   نی   بد است   ه بود  ر ی شاهد کاهش چشمگ 

 ی با کشورها  ر ی اخ  ی ت تجار ی ها  راهبا باز شدن  اما  ، اکستان بود خود وابسته به پ  ی واردات ی کاالها  ی افغانستان برا  گذشته  در . است  داشته 

   است.   افته یبه پاکستان کاهش    ی تر تجا   ی )چابهار(، وابستگ  ران یقزاقستان، ازبکستان و ا  ن، مانند ترکمنستا   ه ی همسا 

 دورنما و استراتیژی مالی

 استراتیژی مالی

باشاااد. برای موفقیت دیدگاه خودکفایی حکومت می  اسااااسااای  ییک اساااتراتیژی مالی  معتبر و همه جانبه یکی از پیش شااارط ها

رشاد و انکشااف اقتصاادی از حمایت حکومت رویکردهای سانجیده تر پالنگذاری مالی را متکی بر اهداف پایدار و درازمدت جهت 

برگیرنده ساه چارچوب ملی صالح و انکشااف افغانساتان مشاخص گردیده، در   ساند لی حکومت که دراتخاذ مینماید. اساتراتیژی ما

 فرضیه ذیل میباشد. 

  حکومت سیاست مالی را منحیث ابزار اساسی مدیریت اقتصادی استفاده خواهد نمود .1

سااال  15عواید کافی جهت تمویل بودجه عادی و انکشااافی جمع آوری خواهد نمود، ظرف  ،حکومت با گذشاات زمان .۲

  اهش خواهد یافتآینده وابستگی به کمک های انکشافی بین المللی بتدریج ک

حکومت در میان مدت و طویل المدت بودجه خویش را بدون اسااتقراض بی ثبات کننده، تعادل خواهد بخشااید. هر نوع  .3

 توافق صندوق بین المللی پول خواهد بود. هبقرضه مشروط 

معنای رسایدن به اهداف ه لی این ب. از نگاه ماافغانساتان تشاکیل میدهدکفایی پیگیری دیدگاه خود را اسااس اساتراتیژی مالی حکومت

اده اعظمی از  فتجلوگیری از مصارف بیش از حد، نذذیرفتن بیش از حد کمک ها، و اسا  چون اجتماعی و اقتصاادی از راه های پایدار

روی  حکومت  قادر به تمرکز بیشاتر تا. برای انجام این کار، حکومت ریفورم مالی خویش را ادامه خواهد داد می باشاد منابع موجود

 :ذیل گرددعد پنج بُافزایش محدوده مالی در 

 بشمول جلوگیری، کشف و مبارزه با فساد اداری  –کارایی در انجام امور حکومتی  .1
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 به سطح باالتر واید داخلی بلند بردن ع .2

 گذاری با تاثیرات بزرگ و خطر )ریسک( کمتر جستجوی قروض مشروط و تمویل ابتکاری برای سرمایه .3

 ثرتر از کمک ها رالنه و ماستفاده مسئوو  .4

 مرور زمان.لکرد مالی بهنگاه به آینده جهت اولویت بندی پالیسی ها و بهبود عم .5

 اهداف مالی و اقتصادی 

 گذاری های الزم هدایت نماید.جهت شناسایی سرمایهرا کوتاه مدت و میان مدت مشخص نموده تا بودجه  افی را درحکومت اهد

 ر ذیل است: ودجه را هدایت مینماید قراسه هدف عمده ای که ترتیب ب

  ۲0۲0ی سال فیصد ال 5داشتن رشد اقتصادی ساالنه   .1

توساعه عرضاه خدمات معارف و صاحت در  فیصاد  و   15-10ت سااالنه  افزایش در مصاارف بودجه انکشاافی در میان مد .۲

  میان مدت 

فیصاد تولید ناخالص   14داخلی  وایدع  ۲0۲0تا ساال   با هدف اسااسای اینکه -داخلی  وایدفیصاد در ع 1۲افزایش سااالنه   .3

 داخلی را تشکیل دهد.

 140۲الی  1399 میان مدت مصارف و پیش بینی های چندین سالهچارچوب 

را همراه با پیش بینی ها برای ساه ساال بعدی ارائه میدارد. این روش حکومت را قادر میساازد تا به دورنمای   1399ساند، بودجه ن ای

بینی های چندین سااله که در این   آینده نگر داشاته باشاد و در روشانایی آن تصاامیم پالیسای حکومت اتخاذ گردد. بیش عواید نگاه

بینی ها بشاکل واقعگرایانه و محافظه   جراات واقعی ساال های قبل اساتوار بوده و کوشاش شاده تا این پیشساند انعکاس یافته بر اسااس ا

شااده و الن تای حفظ اصااالحات پالنگذاری بودجه ملی و از میان برداشااتن خأل بین بودجه پکارانه ارائه گردد. این تالش در راساا 

 حقیقی بعمل آمده است. 

 شی. به اسااااس پابدی ی م  کاهش ۀمالحظ  قابل ۀانداز  به ها  کمک ی ول افتهی بهبود ی داخل دیعوا  مدت انیم در  شاااودیم دهیا د کهیطور

  از اما  دهدیم نشاااانرا  شی% افزا13%  و 1۲  ،%16%، 4 بیترت به  140۲ ی ال  1399  یدر ساااال ها ی داخل دیسااااله عوا نیچند  یها ی نیب

در  ی خارج  ی. کمک هاباشادیم شاتریب دیعوا ادینسابت به ازد زیشاده و از لحاظ تناساب ن شاتریکاهش کمک ها سااالنه ب گرید  یساو

  مینماید. کاهشه تدریج ب 140۲و  1401، 1400، 1399ی مال یسال ها
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 )عواید داخلی و کمک های خارجی( 3شکل 

 

ارف در سال های و همونان سطح مصرا نشان میدهد   فیصد ازدیاد 1حدود   1398به مقایسه بودجه سال مالی   1399مصارف در سال 

تالش   1399ساال  فیصاد افزایش در هر ساال را نشاان میدهد. طوریکه مالحظه میگردد حکومت در  1به ترتیب    140۲و   1401،  1400

 وده تا سطح مصارف را بخصود در بودجه عملیاتی پائین آورد. این تالش ها در سال های بعدی نیز ادامه خواهند یافت. نم

 )سیر عواید و مصارف( 4شکل 

 

های مالی بیشاتر میگردد. عمده ترین افزایش بوده و هر ساال نسابت به ساال قبلی فشاار پیش بینی ها نشاان میدهد که خأل مالی روبه 

میلیارد   1۲.3ودجه از همین منوال ادامه یابد  کسار بهش در ساطح تعهدات دونر ها و ازدیاد مصاارف میباشاد. اگر وضاع به دلیل آن کا

ر قرار داده رساید. جبران این کسار حکومت را در شارایط دشاوا خواهد  140۲میلیارد افغانی در ساال    6۲به   1399در ساال مالی  افغانی 

بشااکل طرح های صاارفه جویی، یا هم طرح  له اقدامات خواهد گردید. این اقدامات میتواندطوریکه در نهایت مجبور به یک ساالساا 

 اید و یا هم ترکیبی از هردو ارائه گردد. ازدیاد عو

ا داشاته باشاد. بطور مثال اگر و هرگونه تصاامیم میتواند نتایج مربوطۀ خود ر صارفه جویی در مصاارف یک مسائله نهایت حسااس بوده

اجه نماید کشاافی صارفه جویی نماید ممکن برنامه های انکشاافی را متاثر ساازد و روند انکشااف را به مشاکل موحکومت در بخش ان

مالی مفید واقع شاود. اما صارفه جویی در ولی تطبیق بعضای پروژه ها از طریق مشاارکت عامه و خصاوصای میتواند در کاهش فشاار 

یاتی توجه کافی صااورت گیرد میتواند گزینه خوبی باشااد اما این گزینه لیاتی در صااورتیکه روی ارتقای موثریت امور عملبخش عم
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اینرو نیاز  ید واقع شاااود ولی در میان مدت نمیتواند کسااار پیش بینی شاااده را بطور کامل جبران نماید، از نیز تا یک حدی میتواند مف

 د عواید را نیز ارائه نماید.خواهد بود تا حکومت طرح های ازدیا

اید قبالً مختلف امکان پذیر میباشااد. نخساات به ساالسااله تالش های که در قساامت جمع آوری مرثر عو  طرقافزایش در عواید نیز از 

کن حد اقل رساانیده شاود. ضامناً ممه ر از مالیات بد و فراآغاز گردیده توجه بیشاتر مبذول شاده تا این روند هر چه بیشاتر تقویه گرد

های گمرکی روی بعضی اقالم وارداتی و یا هم افزایش مالیات در بعضی ساحات که تاثیرات ناگوار    حکومت از طرح افزایش تعرفه

معادن نیز یکی از  کشاور نداشاته باشاد منحیث یک وسایله اساتفاده نماید. عالوه بر آن جلب سارمایه گذاری در بخش به اقتصااد ملی 

خرج داده اسااات که ه را ب  د. حکومت  در این راساااتا تالش هایرآمد حکومت میتواند قلمداد گردگزینه های مهم جهت افزایش د

عدی در افزایش یابد که با این حساب در سال های ب  140۲یر مالیاتی الی سال  ممکن عواید در بخش معادن بشمول عواید مالیاتی و غ

 بهتری خواهیم داشت. ید معادن و مالیات بر ارزش افزوده وضعیت مالی صورت تحقق عوا

 ها و کمک ها )عواید( دریافت

می کناد. در ساااال جااری  ائاهرااین بخش جزییاات را دربااره دریاافات هاا یاا عوایاد و کماک هاا )کماک هاای انکشاااافی بین المللی( 

ال هاای را در مورد ساااال جااری، سااا همونین تخمین و  حکومات جزئیاات قاابال توجهی در مورد عوایاد داخلی خود فراهم نموده

معلومات به میزان قابل توجهی باالتر از ساال های گذشاته ارائه گردیده و افغانساتان را در  اءًه مینماید. بنیینده اراآبودجوی و ساه ساال 

 های خوب بین المللی قرار میدهد.ت با عملکردطابقم

و سااه سااال دیگر را ارائه  1399ی در این بخش، حکومت همونین تخمین حمایت های مالی آینده از طرف شاارکای بین المللی برا

انستان برای چهار افغ می دهد. این تخمین ها بر اساس تعهدات جاری بوده و برای اولین بار تصویر دقیق و واحد از منابع موجود برای

انجام شااد، سااال آینده ارائه می دهد. پیش بینی های چندین ساااله فراتر از پایان تعهدات تمویل کنندگان که در وارسااا و بروکساال 

تنها   کهادامه یافته که تالش برای جلوگیری از بحث های آینده در مورد حمایت از افغانساااتان توساااط شااارکای بین المللی نبوده بل

 ات فعلی میشود. تعهدشامل 

 (140۲ – 1398دورنمای عواید )

 : گردندیم لیذ موارد شامل دیعوا ی نیب شیپ یها  هیفرض

  یها ه یفرض توسط و  گرفته صورت ی داتیعا یانفراد خط کی هر یمبنا بر ندهیآ انیلاس و  بودجه یبرا دیعوا ی نیب شیپ •

 ، ( GDP deflator) ی داخل ناخالص داتیتول کننده تعدیل ،ی داخل ناخالص داتیتول مانند بزرگ اقتصاد مشخص

و  ی داتیعا ریتداب ت،یرشد واردات، مرثر ،ی تورم جهان  ،ی داخل تورم ،ی فرع یها سکتور توسط ی داخل ناخالص داتیتول

 است.  افتهیانکشاف  رهیغ

 جا داده شده است.   ندهیآ انیسال دیعوا ی نیب شیدر پ التانتقا از دیعوا ریو سا TAPI ی از پروژه تاپ ی داتیعا یها نیتخم •
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 یداخل دیعوا یدورنما

  ی ن ی ب  ش ی پ  ی افغان  ارد ی ل ی م  ۲00در حدود ( ۲019)  1398 ی سال مال  ی ق ی حق  د ی عوا  ن ی . تخم باشد ی مدت مثبت م  ان ی در م  ی داخل  د ی عوا  ی دورنما 

در جمع   ت ی مرثر  اد ی اثر ازد ه در مسئل  ن ی . ا م ی نمائ  ی بودجه جمع آور  ی ن ی ب  ش ی را در پ  ی شتر ی که مقدار ب  م ی توقع دار  ن ی شده است، با وجود ا 

است.    افته ی تحرک  گذارد، ی در کل اثر م  ات ی و اصالحات در اداره مال  ی اجناس واردات  ی ارزش گمرک  ی نرخ تبادله که باال  ش ی و افزا  ی آور 

 در سطح هدف بر حسب تناسب استفاده شده است.    د ی عوا   ی ن ی ب   ش ی پ   ی که برا   د ی ن ی ب   ی را م   ی ها   ه ی فرض   ر ی در ز 

 (دیعوا ینیب شیپ یها هیفرض ) 3جدول 

  1398 1399 1400 1401 1402 

 ( CPI)اوسط شاخص قیمت مستهلک 
5.8% 3.5% 4.0% 4.2% 4.4% 

 EOPاوسط شاخص قیمت مستهلک 
4.5% 4.2% 3.8% 4.3% 4.5% 

 داخلی اسمی تولید ناخالص 
7.1% 7.1% 6.9% 7.9% 8.0% 

 اعت تولید ناخالص داخلی اسمی زر
18.9% 10.2% 8.2% 8.9% 8.4% 

 تولید ناخالص داخلی اسمی تولیدات 
2.6% 3.5% 5.2% 6.3% 7.4% 

 تولید ناخالص داخلی اسمی خدمات 
5.5% 6.5% 6.7% 7.7% 7.7% 

 دیفالتور/ تعدیل کننده  
4.1% 3.6% 3.3% 4.2% 4.1% 

 صفر
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

 مرثریت تقسیم شده 
2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 

 M2روش 
11.0% 6.6% 6.7% 7.7% 7.8% 

 شاخص قیمت مستهلک مواد خوراکی 
7.8% 4.5% 5.1% 5.2% 5.4% 

 خوراکی شاخص قیمت مستهلک مواد غیر
2.8% 2.0% 2.4% 2.6% 2.8% 

 جمعیت 
2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 

 جمعیت و شاخص قیمت مستهلک 
7.9% 5.6% 6.1% 6.3% 6.5% 

 ERCمستهلک جمع   اوسط شاخص قیمت
11.8% 6.2% 5.3% 5.5% 5.7% 

ERC 5.6% 2.7% 1.3% 1.3% 1.3% 

 ERCجمع  EOPاوسط شاخص قیمت مستهلک 
10.4% 7.0% 5.2% 5.6% 5.8% 

 ERCدیفالتور جمع 
9.9% 6.4% 4.6% 5.6% 5.5% 

 ERCشاخص قیمت مستهلک مواد خوراکی جمع 
13.8% 7.3% 6.5% 6.6% 6.7% 

 ERCجمع  ک مواد غیرغذاییشاخص قیمت مستهل
8.6% 4.8% 3.7% 3.9% 4.1% 

 

را  ی داخل دی( بخش عمده عوارهیو غ ی تجارت اتیلبر اجناس و واردات، ما اتیمال ،یی دارا دات،یبر عا اتی)بشمول مال ی اتیمال دیعوا

  بزرگ  دهنده لیتشک نیدوم ی اتیمال ریغ دیعوا. گردد ی افغان اردیلیم  115.1بربالغ  1398که در سال  شودیم نیو تخم دهندی م لیتشک

   .گردد ی افغان اردیلیم 84.8 به بالغ امسال است شده نیتخم که باشدیم ی داخل دیعوا
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 ی افغان اردیلیم ۲08.9تا   اتیاصالحات و بهبود اداره مال جهیدرنت ندهیآ انی( و سال۲0۲0) 1399در سال  دیعواه ک شودیم ی نیب شیپ

  اردیلیم 1۲5.1 به 1398در سال  ی افغان اردیلیم 115.1از  تی ایمالعواید شده است که  ی نیب شیپ نده،یآ انیسال نی.  در تخمابدی شیافزا

 140۲و  ا 1401،   1400 ،1399 یدر سالها بیترته ب میلیارد افغانی  198.۲و  ی افغان اردیلیم 171.۲و  ی افغان اردیلیم  149.6ی افغان

 اردیلیم 9۲.۲ ،ی افغان اردیلیم 83.7( به ۲019) 1398در سال  ی افغان اردیلیم  84.8از ی اتیمال ریغ دیعوا نیحال آنکه تخم ابدی شیفزاا

 .  ابدی شیافزا  140۲و  1401 ،  1400 ،1399 یدر سالها بیترته ب فغانی میلیارد ا 109.8و  ی افغان اردیلیم 100.8و  ی افغان

 د یکه عوا رودیتوقع م ی نیب شی. براساس پبود میخواه دیرشد عوا یوثابت و ق  یدورنما انگرینما 140۲ ی ال 1399 یسالها انیجر در

 ریغ ،ی اتیمال دیشامل عوا دیعوا ی اصل یها یکتگور نماید.مهم را ایفا میداخلی رو به افزایش بوده و در اقتصاد عمومی کشور نقش 

تورم،  ،ی ناخالص داخل داتید تولانن)م شیمربوطه اقتصاد بزرگ خو یها هیکه توسط فرض گردندیم ی گمرک یتعرفه ها ،ی اتیمال

 ی اجتماع ه یشامل سهم دیارقام فوق الذکر عوا. ندینمای( رشد مرهیو غ تیرشد واردات، مرثر ،ی ناخالص داخل دات یکاهش دهنده تول

  عدتقا جداگانهو پارلمان به حساب  نهیقانون تقاعد توسط کاب التیشدن تعد بیدرصورت تصو رودیکه توقع م گردد یکارمندان م

 خواهد بود.  نیمقدار پائ نیدر ع دی. هدف عواابدیانتقال 

 تیری. اصالحات و بهبود در مد دینما شیزاف ا ی افغان اردیلیم  308.1به  140۲ ی سال مال ریاخ تا ی داخل دیمجموع عوا رودیم توقع

 اقدامات  و   دهیبخش  تیرا تقو  شیوخ  دیمتعهد است تا عوا  حکومت. و  رودیبشمار م  دیعوا  شیزاف عمده ا  لیتوسط حکومت دل  اتیمال

همونان بهبود در بخش عالوه بر آن در صورت تطبیق مالیات بر ارزش افزوده و  .  آورد  بودجود  لیذ  یها   سال  در  را  الزم  اصالحات  و 

بر سطح  رهگذر افزوناین و بعد از آن تاثیر مثبت گذاشته و از  1400ی عواید داخلی در سال های معادن انتظار میرود روی پیش بین

 ی پیش بینی ها، عواید بیشتر تحصیل خواهد شد.  فعل

 )کتگوری های عمده عواید داخلی( 5شکل 

 

 افزوده ارزش بر اتیلما ینیب شیپ 

حکومت   ی ن. توافقنامه سازمان تجارت جهاباشدیم  ی داخل  دیعوا  شیبمنظور افزا  اتیو بهبود اداره مال  ی سیپال  راتیمتعهد به تغ  حکومت

 یجنور  اول  زا  قبل  را  واردات  افزوده  ارزش  بر  اتیمال  ی سیپال  قیتطب  و   ببرد  نیب  ازثابت بر واردات را    اتیتا مال  سازدیافغانستان را ملزم م

 کشور را در مقابل ربناءیز دتوانیم نیو همون دهیگرد دیعوا ادیمنجر به از دست رفتن بخش ز تواندیمسئله م نیا دینما قیتطب ۲0۲1
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 یسیپال  قیپول توافق نموده تا تطب  ی الملل  نیحکومت با صندوق ب  ن ی. بنابردینما  رو   وبرر  مشکل   بهبر ارزش افزوده    اتیاداره درست مال

که نرخ  رودیپول، توقع م ی الملل نی. براساس محاسبات حکومت و صندوق بدیآغاز نما ۲0۲1 یجنور ی بر ارزش افزوده را ال اتیلما

  .دیافزایب ی ناخالص داخل داتیدرصد به تول 1.1ارزش افزوده ر ب اتیمال یدرصد  10

 ۲140الی  9139خارجی  درونمای عواید از کمک های

 کمک ها در بودجه عادی:

 حدود در 1398 ی مال  سال شروع به نسبت که گرددیم ی افغان اردیلیم 91 به بالغ مجموعاً یعاد بودجه  یها  کمک 1399 ی مال سال رد

افغانستان   حکومت  تعهد  اساس  برکه    باشدیم  ی تیدر سکتور امن  دونر  تعهدات در سطح    کاهشاز    ی ناش  دهدکهیم  ان شن  را  کاهش  صد یف   7

 .  سازد شتریب جیبتدر ی تیامن یها رو ین بودجه لیسهم خود را در تمو دیبادارد  ی الملل نیجامعه ب با

 )کمک های بودجه عادی( 4جدول 

 1402 1401 1400 1399 ن افغانیارقام به میلیو

 پیشبینی پیشبینی پیشبینی بودجه 

 60,000 72,000 120,250 131,453 مساعدت های بالعوض 

 60,000 72,000 80,000 91,953 مساعدت های عادی 

         صندوق امانتی بازسازی افغانستان 

         صندوق امانتی بازسازی افغانستان )وجوه تشویقی( 

         پلس( -بازسازی افغانستان )وجوه تشویقی  امانتیصندوق 

 15,000 22,000 25,000 28,000 صندوق امانتی نظم و قانون 

 45,000 50,000 55,000 63,953 غانستان رک انتقال امنیت اف اداره قومندانی مشت

 41,000 46,000 50,000 58,347 برای وزارت دفاع   -اداره قومندانی مشترک انتقال امنیت افغانستان 

 4,000 4,000 5,000 5,606 برای وزارت داخله   -اداره قومندانی مشترک انتقال امنیت افغانستان 

         دولت سازی(  اتحادیا اروپا )قرارداد

 

 1402الی  1399کمک های بودجه اختیاری 

  افزایش  % 6 1398با سال مالی گردد که در مقایسه میلیارد افغانی می  39.5کمک های اختیاری مجموعاً بالغ به  1399در سال مالی 

  1400مالی    ، هم چنان این کمک ها در سال  اسعار بوده نه در تعهد کمک هاکه افزایش متذکره ناشی تغییرات در نرخ    را نشان میدهد

ر راستای تطبیق ریفورم  اید یادآور شد که تمام این کمک ها مشروط بر تعهدات حکومت د. بنیز به همین سطح ادامه خواهد داشت

 که در صورت سهل انگاری ممکن شدیداً متأثر شود. های مالی و اصالحات ساختاری میباشد 
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 )کمک های بودجه اختیاری( 5جدول 

  1399 1400 1401 1402 

 پیشبینی پیشبینی پیشبینی بودجه  افغانیارقام به میلیون 

     -                    40,250 39,500 اری انکشافیمساعدت های بالعوض اختی
  

       صندوق امانتی بازسازی افغانستان )وجوه تشویقی( 
  

 پلس( -شویقی ی افغانستان )وجوه تصندوق امانتی بازساز 
30,800 32,200 

  
  

     بانک جهانی
  

       پالیسی انکشافی جدید 
  

       ( SMAF) متقابل حسابدهیخود کفایی از طریق چارچوب 
  

       اتحادیه اروپا )صندوق مهاجرت و عودت کننده گان(
  

   8,050 8,700 اتحادیا اروپا )قرارداد دولت سازی( 
  

 

 و قرضه کمک های غیر اختیاری

شده است.   پالن بیشترفیصد  17 در حدود 1398سال مالی  شروع نیز نسبت به 1399سال مالی  غیراختیاریهای پروژه در   کمک ها

 وجوه غیر اختیاری نظر به تعهدات تمویل کننده گان بوده که افزایش متذکره نیز مبتنی بر تعهد دونر ها میباشد.  

 که از این مبلغ پروژه های زیربنایی تمویل میگردد.   میشودمیلیون افغانی   ۲00مجموع قرضه بالغ به  1399الی در سال م

 در بودجه انکشافی( )کمک های غیر اختیاری و قرضه 6جدول 

 1399بودجه  ادارات کمک کننده

  75,430,344,354       مجموع کمک های غیر اختیاری  

                                  اتحاد سراسری برای واکسین و معافیت 
245,000,000  

                                     استرالیا
78,000,000  

                                  المان
595,200,000  

                                  ایتالیا
116,700,000  

                                     مى شاف اسالبانک انک 
15,000,000  

                          بانک انکشاف آسیایی 
20,073,667,439  

                          یبانک جهان
18,549,767,000  

                                     بخش بین المللی تنفیذ قانون مبارزه علیه مواد مخدر 
50,500,000  

                                     بخش دولتی ایاالت متحده 
15,400,000  

                                  تسهیالت مالی جهانی
669,000,000  

                                        حکومت قزاقستان 
7,000,000  

                             سازمان بین المللی انکشافی زراعتی 
1,914,806,000  

                                     سازمان تعلیمى، علمى و کلتوری ملل متحد )یونسکو(
30,000,000  
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 1399بودجه  ادارات کمک کننده

                          صندوق امانتی بازسازی افغانستان 
20,080,232,372  

                                     سارک  -ا جنوب آسیصندوق انکشافی سازمان همکاریهای منطقوی 
48,000,000  

                                  ( TDFصندوق توسعه مخابرات ) 
361,600,000  

                                        فرانسه 
4,000,000  

                                     کمشنرى عالى ملل متحد در امور مهاجرین
15,000,000  

                             کمک هاى امریکا 
1,795,000,000  

                             هندوستان
2,426,188,606  

                                  پروگرام مشارکت جهانی برای تعلیم و تربیه/یونسف 
150,000,000  

                                  کاسا یک هزار
744,000,000  

                             کمکهای انکشافی بین المللی بانک جهانی 
7,336,282,937  

                                  ( گلوبل فند)صندوق جهانی
110,000,000  

 قرضه
                                

200,000,000  

                                  ایتالیا
150,000,000  

                                     صندق انکشافی سعودی 
50,000,000  

 قرضه مجموع کمک های غیر اختیاری به شمول
                

75,630,344,354  
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 بودجه فورمیو ر ی چارچوب  مال

  ی ها  فورم ی حفظ ساطح ر  ی در راساتا  ز ی ن   1399 ی گذشاته، بودجه ساال مال   ی ها در ساال ها  فورم ی ر  ی بعضا  ق ی و تطب  ی اقدامات اصاالح   ۀ سالسال   به 

 ی بهبود حساابده  ت، ی شافاف  جاد ی اصاالحات باعث ا  ن ی اسات. ا  ده ی گرد  ب ی و مصاارف عامه طرح و ترت  ی و تداوم آن جهت بهبود امور مال  ی قبل 

ختم کار نبوده اصاالحات و بهبود امور  ن ی جود همه، ا ا و . ب گردد ی م  ی شاده جهان  رفته ی پذ   ی ها  ار ی مع  ت ی رعا  ق ی از طر   ی مل  ۀ بودج  شاتر ی ب و اعتبار 

 . رد ی اصالحات تالش صورت گ   ی ه رو تا همه سال  د ی نما ی م  جاب ی امر دوامدار بوده و ا   ک ی 

 ی بطور جداگانه بودجه مل  ی و انکشااااف  یارائه بودجه عاد یدر پهلو  1399 ی به آنوه در فوق ذکر شاااد، در ساااند بودجه مل وجهبات

 تیحکومت، برنامه، موقع فیوظا ،یاقتصاااد  فیبودجه به اساااس تصاان هیاساات. عالوه بر آن ارا دهیگرد بیرتت زین  یدیبشااکل توح

 1399 ی از نقاط عطف در مورد بودجه مل ی کیدر نظر گرفته شااده اساات.  همونان  زین ی مللال نیب  یها اریو مطابقت با مع یی ایجغراف 

 است.  دهیسند ممد واقع گرد نیتر ا نانهیواقعب هیته بشکل مرثرتر بوده که در قسمت هیجلسات استماع ریتدو 

 (140۲ – 1399مدت مصارف ) انیچارچوب م  نانهیواقعب یها نیتخم

آمدن حجم کمک   ن ی اسات. پائ  ده ی و ارائه گرد  ب ی ترت  نانه ی آن بشاکل واقعب   ی و ساه ساال بعد   1399ساال   ی را مدت مصاارف ب  ان ی م  چارچوب 

 ت ی مدت مصاارف در نظر گرفته شاده اسات. در نها   ان ی چارچوب م  ب ی ها در کل هنگام ترت  ی ن ی ب  ش ی پ   ی عوامل موثر رو   ر ی و ساا  ی خارج   ی ها 

. با آنهم پیش بینی میزان کاهش کمک ها در ساال  گردد   شاکش ی پ  ق ی حقا   ی مبنا ر ب   ی بعد   ی شاده از ساال ها  ه ارائ  ی مال  ر ی کوشاش شاده تا تصاو 

کشاور نقش   و بحث صالح در سایاسات کشاور های کمک کننده   های آینده پرچالش بوده و عوامل مختلف روی ساطح کمک ها از جمله 

 . را خواهند داشت تعیین کننده  

.  د ی افزا   ی ها م  ی ن ی ب  ش ی پ  ن ی که بر اعتبار ا  ده ی ارائه گرد  ی ات مال بخش خطر   سااااله در  ن ی چند   ی ها  ی ن ی ب   ش ی پ   ی عوامل مرثر رو  ر ی ساااا  همونان 

ارقامی که از ادارات ما در یافت نمودیم تا  ه بهبود می یابد و در ساال جاری  باید یادآورشاد که روند ترتیب پیش بینی های چندین سااله سااالن 

مدت ما را کمک نموده اسات. ساعی بر این اینسات تا این روند را در ساال   حد زیادی بمنظور ارائه تصاویر واضاح و واقعبینانه مصاارف در میان 

     های بعدی بیشتر تقویت گردد. 

 بودجه پاسخگو به جندر 

از اینرو بودجه پاساخگو به جندر منحیث یکی از ی افغانساتان تساجیل گردیده اسات. قانون اسااسا   ۲۲ماده  زن و مرد درتسااوی حقوق 

منظوری بودجه  شاارح بودجه جندر بعد از  1398در مطرح میگردد. برای نخسااتین بار در سااال مالی ابزار مهم در تأمین تساااوی جن

گردید. ترتیب شارح بودجه جندر از اهمیت  ل این ریفورم گردیده اند، ترتیببرای دوازده وزارت که بشاکل آزمایشای شاام  1398

 و بهبود وضعیت جندر کمک نماید.  خاصی برخوردار میباشد، توقع میرود این سند در قسمت ایجاد اصالحات

 رسیدگی به مسایل جندر 

کار باالی آن در که  ت، عمده ترین موارد که  پاساخگو به جندر بیشاتر گردیده اسا در این اواخر توجه به جندر و مخصاوصااً بودجه 

 صورت گرفته قرار ذیل میباشند: 1398سال مالی 
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 برای اولین بار در افغانستان  1398لی ترتیب شرح بودجه جندر در بودجه بررسی وسط سال ما -

ظف بودجه سازی  برنامه های ملی دارای اولویت، پالیسی های مهم و تشکیل ادارات شامل در ریفورم توسط تیم های مر -

مینه پیشنهادات جهت پاسخ گو ساختن موارد فوق به جندر ارایه ندر تحلیل و ارزیابی گردیده که در زپاسخگو به ج

 گردیده است   

    و به جندر در ادارات شامل در ریفورم تحت رهبری معین اداری ادارات مربوطهکمیته های بودجه سازی پاسخگ جاد یا -

در بخش شرح ) کانسذت نوت ( پروژه های جدید سال مالی وضوعات جندر در رابطه به مسواالت جدید  شامل نمودن -

1399   

 ترتیب سند شرح بودجه جندر

ه جندر تدوین سند شرح بودجه جندر می باشد که دقت و کیفیت بودجه  نامه بودجه سازی پاسخگو بیکی از مهم ترین اهداف بر

اساس شواهد و به صورت مستند اطمینان می دهد که موضوعات مبتنی برجندر در  سازی پاسخگو به جندر را ارزیابی نموده و بر

غانستان در بودجه بررسی وسط سال ین سند شرح بودجه جندر اف توجه قرار گرفته است. اولورد پالنگذاری بودجه به اندازه کافی م

تمام کودهای  در حقیقت تحلیل    ح بودجه جندررشادارات شامل برنامه بودجه سازی پاسخگو به جندر ترتیب شده است.    1398مالی  

روند در سال های آینده بهبود  ین . ااس جندر ارائه مینمایدادارات شامل این برنامه را به اسپروژه بزرگ انکشافی  5بودجه عادی و 

   خواهد یافت.

 پالن های آینده

 1399ترتیب سند شرح بودجه جندر در سال مالی  -

 جندر از سوی کابینه جمهوری اسالمی افغانستان سی بودجه سازی پاسخگو به نهایی ساختن و تصویب پالی -

 به سایر ادارات  توسعه ریفورم بودجه سازی پاسخگو به جندر -

 های بودجه سازی پاسخ گو به جندر در تشکیل ادارات شامل درریفورم زی تیم شامل سا -

 دجه سازی پاسخگو به جندر   تدویر برنامه های ارتقای ظرفیت در ادارات جهت تطبیق موثر بو -

  1399 ملی سالدر بودجه  انجام شده پالیسی اصالحات

آماده سااخته اسات ، حکومت بودجه آینده نگر را ین سااله بودجهی پیش بینی های چندبا اتخاذ پالیسا ارتباط پالیسیی به بودجه:  

د گردید. رویکرد پیش بینی های چندین ساااله ناهاتخاذ خو  تصااامیم نه تنها در سااال بودجه بلکه برای میان مدت که به اساااس آن 

جه می باشاد. پیشانهادات های فعلی پالیسای های دولت در چوکات محدودیت های موجود بود  بودجوی نشاانگر برآورد جامع هزینه

یت های ورتفولیو موجود و یا از طریق محدوده مالی قابل دسااترس با در نظر داشاات اولوجدید پالیساای از طریق صاارفه جویی در پ

 ید. گرد حکومت و نتایج مشخص متوقعه آنها جهت بهبود رفاه مردم تمویل خواهند

به صاااورت کامل انکشااااف یافته اند، پورتفولیو موجود وزارت   تطبیقی آنها  که پالن های به برنامه های ملی دارای اولویت  با توجه 

دارای اولویت مرتبط بررسی گردید.  در چند سال آینده حکومت خانه ها با در نظر گرفتن اصل سازگاری با اهداف برنامه های ملی  

های با عملکرد ضعیف و دارای اولویت پایین ات پالیسی های موجود تمرکز خواهد نمود که در نتیجه فعالیت بر بررسی اساس فرضی
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که در آن ت گرفته اساات  برای صاارفه جویی منابع روی دساا  ی را. این به این معنا اساات که حکومت اقداماتحذف خواهند گردید

 ف افغانستان در نظر گرفته خواهد شد. مطابق با اهداف چارچوب ملی صلح و انکشا برنامه های جدید

حکومت در مورد تطبیق چارچوب ملی صالح و انکشااف افغانساتان  :1399  دارای اولویت در سیال  تطبیق برنامه های ملی

د، و ایجاد افغانساتان صالح آمیز و مرفه متعهد می باشاد. تبدیل اساتراتیژی ها جهت بهبود ساطح زندگی شاهروندان کشاور ، رشاد اقتصاا

به اهداف صالح و انکشااف تعیین شاده بوسایله برنامه های ملی  عمل نیازمند اولویت بندی مصاارف می باشاد که ما را در رسایدن  به 

اید. برنامه های ملی دارای اولویت افغانستان، رای اولویت منحیث راهنمای مناساب پالیسای برای وزارت های زیربط ، کمک می نمدا

ات پاالیسااای و اهاداف ه کاه وزارت هاا/ادارات را جهات رفع مشاااکالت کلی در خصاااود موضاااوعا بود برنااماه هاایی مبتنی بر نتاایج

ینی  امه های ملی دارای اولویت با در نظر داشاات محدوده مالی قابل دسااترس و پیش باسااتراتژیک هدایت خواهند نمود. بودجه برن

( ترتیب گردیده اساات. برنامه های ملی دارای PFM)  هعام برآورد هزینه واقع بینانه، و در همخوانی با پروسااه ریفورم مدیریت مالی 

ا در نظر داشات همخوانی پیشانهادات انکشاافی جدید واحد ش کلیدی را در خصاود بهبود هماهنگی پالیسای با بودجه باولویت نق

ت، اما ما توانسااته ایم  لی دارای اولویت مرتبط، ایفا می نماید. انکشاااف این برنامه ها کار ساااده ای نیساا های بودجوی با برنامه های م

 ولویت های اصلی کشور به دست آوریم. پیشرفت قابل مالحضه ای را در خصود ا

ایه گذاری عامه واحد های  تمامی برنامه های ملی دارای اولویت دارای اصااول مشااترک ذیل می باشااند. پیشاانهادات جدید انکشااافی ساارم 

 بودجوی تحت این برنامه ها اولویت بندی می شوند :  

ه مساایل جندر  عادل  از نظرجغرافیایی و پاساخگویی  باین برنامه ها ملی بوده و توجه دقیق در خصاود ایجاد انکشااف مت -

 دارا می باشند 

 ستان را بهبود خواهند بخشید فقر را کاهش داده، رشد اقتصادی را تسریع نموده و رفاه مردم افغان -

 operations andپالیساای جدید حکومت در خصااود برآورد دقیق پیش بینی هزینه های مرتبط با حفظ و مراقبت ) -

maintenance  )  را در نظر خواهند داشت 

 منطق قوی بوده و رویکرد اجرایی هماهنگ جهت حل مشکل را ارایه می نمایند. دارای  -

 در حال اجرا اولویت برنامه های ملی دارای 

 برنامه ملی انکشاف شهری – 6

 تقویت مدیریت  شهری و نهاد ها   ❖

 رای همه اطمینان از مسکن مناسب و ارایه  خدمات ابتدایی شهری ب  ❖

 تقویت اقتصاد و زیربنا  ❖

 برنامه ملی انکشاف سکتور خصوصی – 7

 اعاده اعتماد و ایجاد یک محیط مساعد سرمایه گذاری برای تشبثات   ❖

 افزایش دسترسی به منابع مهم حیاتی    ❖

 تشریک خطرات و افزایش سرمایه گذاری   ❖

 مصئونیت و تسهیل تجارت و ترانزیت    ❖

 ن و صنایع استخراجیبرنامه ملی انکشاف معاد  -8

 ریفورم و ظرفیت سازی اداری   ❖

   برنامه ملی میثاق شهروندی – 1

 احیای ساختاری و ظرفیت سازی   ❖

 کشاف دهات  نا ❖

 انکشاف شهری   ❖

 صحت  ❖

   از طریق شورا ها مشارکت اجتماعی  ❖

   برنامه ملی توانمند سازی اقتصادی زنان -۲

 ائیه جندر افزایش موجودیت و تحلیل احص ❖

رفع موانع قانونی برای اشتراک زنان در در فعالیت های اقتصادی و   ❖

 اجتماعی  

ت های  آموزش ها در خصود سواد آموزی، مدیریت تجارت مهار ❖

 کاری 
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 در حال اجرا اولویت برنامه های ملی دارای 

 معلومات تخنیکی جیولوجی و مدیریت معلومات    ❖

 مدیریت قرارداد ها و تطبیق آنها   ❖

 و ارتباطات اقتصادی دولت   همکاری ❖

 ملی حکومت داری موثر  برنامه  -9

 تعریف مجدد کارکردهای اصلی نهادهای حکومتی   ❖

 خدمات ملکی حرفه ای سازی سکتور خدمات عامه و  ❖

 ( PFMتقویت سیستم مدیریت مالی عامه ) ❖

 تقویت حکومت داری محلی   ❖

 مبارزه با فساد اداری   ❖

 با کیفیت  بهبود دسترسی و استفاده از معلومات  ❖

 برنامه ملی انکشاف منابع بشری   -10

 خدمات با کیفیت صحی  ❖

 برنامه های تعلیمی ستندرد و مبتنی بر نتایج   ❖

 ر بازار   و تحصیالت عالی مبتنی ب آموزش های تخنیکی ومسلکی ❖

 مد تقاعد  ابرنامه های موثر و کار ❖

 

 

 تامین دسترسی فراگیر به تسهیالت مالی  ❖

بهبود دسترسی به امکانات، خدمات ترویجی و بازارها در عرصه  ❖

 زراعت  

 صاد خالق ار های اقتترویج دسترسی به باز ❖

   برنامه ملی زیربنا -3

 انرژی و آب   ❖

 تصاالت و مخابرات  ا ❖

 اتصالت منطقوی  ترانسذورت   ❖

 آهن   خط ❖

   ضاییم سکتور عدلی و قبرنامه ملی ریفور– 4

 اصالحات ساختاری   ❖

 ارتقاء ظرفیت   ❖

 مبارزه با فساد  ❖

 شفافیت و پاسخگویی  ❖

 برنامه های آگاهی عمومی   ❖

 ین بازبینی و تعدیل قوان ❖

   برنامه ملی جامع انکشاف زراعت -5

 بهبود سیستم آبیاری   ❖

 امنیت غذایی و معیشت برای اقشار آسیپ پذیر  ❖

 انکشاف تجارت زراعتی  ❖

 ابع طبیعی و ساحات محافظت شده  ایدار منمدیریت پ ❖

 

 

  :عامه یگذار  هیدر بخش سرما اصالحات

، هماهنگی با  صلح و انکشاف افغانستان ی مل یژیستراتبا اهداف  ا اساس مطابقت برپروژه ها  ی ابیارز تمرکز روی یجار سال در 

منفعت مالی و اقتصادی، تحلیل به اساس   -یل از نظر هزینهبرنامه های  ملی دارای اولویت و استراتیژی خود کفایی افغانستان، تحل

 موثریت بهبود جهت  را عامه گذاری سرمایه یریتمد زمینه در اصالحات هی صورت گرفت. حکومتچندین معیار و ابزار نمره د

 های اولویت به نیل جهت خصوصی  بخش های سرمایه از استفاده و  ها دونرانکشافی   های کمک داخلی، منابع بودجه تخصیص

 بخش دو  در را اصالحات خصود این در وزارتریاست سرمایه گذاری عامه و زیر بنا   .است گرفته در دست خویش انکشافی 

 و  سازمانی  ساختار های سازی مشخص )ب( ، کارمندان بشری قوای و  تخنیکی ظرفیت بهبود )الف( :ته استدر دست گرف  ذیل

   .کشور در عامه ریگذا سرمایه به مرتبط های پروسه ایجاد

 

 در خصود  تخنیکی  و اخذ تصامیم  ارزیابی  هماهنگ پروسه سازی نهادینهاین کمیته جهت    (:PECکمیته ارزیابی پروژه ها )

 ریاست واحد های بودجوی ارزیابی شده توسط ریاست سرمایه گذاری عامه و زیربنا وزارت مالیه متشکل از جدید اداتپیشنه

نماینده مشاوریت اقتصادی دفتر مقام ریاست جمهوری، ریاست   مالیه، وزارت پالیسی معینیت صی،خصو و عامه مشارکت عمومی 

 از پس را دریافتی  های پروژه جدید پیشنهادات پروژه کمیته ارزیابی  .گردید تشکیل اقتصاد وزارت نمایندهو  عمومی بودجه ملی،
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 اساس بر باید ها پروژه ارزیابی  کمیته پیشنهادات  .نماید می  ادمالیه پیشنه وزارت محترم مقام به بعدی مراحل طی  جهت ارزیابی 

 .دباش ذیربط مراجع ازسوی پیشنهادات این تهیه مراحل در تخنیکی تحلیل و  تجزیه

 مراحل آماده و  گذاری سرمایه از قبل مرحله در پروژه جدید پیشنهادات ارزیابی  و  بررسی  ،ها پروژه ارزیابی  کمیته اصلی  کارکرد

 پروژه های و  (PIPs) عامه گذاری سرمایه های پروژه شامل باید گذاری سرمایه های پروژه .باشد می  گذاری یهماسر سازی

 . باشد (PPP) خصوصی  و  عامه مشارکت

 یانکشاف  یپروژه ها ترتیبپروسه  1398مالی  سال در ی:از پروسه بودجه ساز یساز پروژه پروسه  مجزا ساختن

در این خصود ریاست سرمایه گذاری عامه و زیر بنا وزارت مالیه در  است.  دهیجدا گرد یدجه سازاز پروسه بو 1399برای بودجه 

  بر اساس  ا جهت درخواست پروژه های انکشافی جدید واحد های بودجویهر ربع سال یک متحد المال سرمایه گذاری عامه ر

 روی طرح و ترتیبدر طول سال    وانندتیم  یبودجو  یواحد ها.   صادر می نمایند  رهنمود پروسه مدیریت سرمایه گذاری عامه افغانستان

پس از ارزیابی و طی مراحل پروسه    ها را  پروژه  نیا   یبودجو  امکانات  درنظرداشت  با  و   ندیکارنما  شیخو  د یجد  ی انکشاف   یپروژه ها

  ی مال سال در. بودجه نمایندشامل  ی مل زمان تهیه سند بودجه زمان در ایسال  وسط ی بررس انیجر در مدیریت سرمایه گذاری عامه

ند  بتوانواحد های بودجوی تا  دهیگرد هیاراو  ب یترت یگذار متیق  یها  فارمت  یبودجو یها  واحد یبرا در این خصود  1398

کانسذت نوت در قالب ها  پروژه شرح عالوه بر آن.  ندینما هیرا ارا خویش دیجد یساله پروژه ها نیاز مصارف چند ی واقع ی نیشبیپ

  دیبا دیجد یها تیو فعال ها پروژه. شرح دهند ی بخوب را شیخو  دیجد یادارات بتوانند پروژه ها  تا دهیگرد بیو ترت هیته ستندرد

متحدالمال سرمایه   را داشته باشند. سال نیچند یبرا ی واقع ی ابی نهیهز و  رییتغ مشخص طرح و  داشته کل حل مش یبرا خوب منطق

یشنهادات جدید که دارای فواید مالی و تحلیل مالی و اقتصادی نیز بوده، تا ادارات بتوانند پ گذاری عامه شامل رهنمودهای تجزیه و 

  میلیون دالر جهت طی مراحل بعدی از 7.5از ن ریفورم هیچ پروژه جدید باالتر اس ایبر اساقتصادی می باشند، اولویت بندی نمایند. 

استراتیژیک با استراتیژی های ملی و ارزیابی تاثیرات جندر طی  ابی تطابق بدون ارزی 1399بودجه انکشافی اختیاری بودجه ملی سال 

لر امریکایی برای تطبیق از طریق بودجه انکشافی اختیاری سال ون دامیلی  7.5مراحل نخواهند گردید. عالوه بر آن، هیچ پروژه باالتر از  

 نا وزارت مالیه، بودجه دریافت نخواهند نمود.یابی اقتصادی و مالی ریاست سرمایه گذاری عامه و زیر ببدون ارز 1399
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 1399سال مالی توحید شده بودجه 

ترتیب گردیده که در آن  1398تخمین شاده الی اخیر ساال    بر اسااس رویداد های حقیقی و ساطح مصاارف 1399بودجه ساال مالی 

د ممکن منعکس گردیده اسات. در اشاته شاده و از جانب دیگر اولویت های حکومت نیز در حساطح مصاارف در حد معقول نگهد

واید در جریان سااال میلیارد افغانی پیش بینی شااده اما انتظار میرود که این مبلغ با ازدیاد ع  1۲.3حدود  کساار بودجه   1399سااال مالی 

 بحد اقل برسد.  1399مالی 

% مجموع بودجه را تشااکیل   67ه  نی آن کمیلیارد افغا  ۲89از جمله  و میلیارد افغانی بوده   4۲8بالغ بر   1399مجموع بودجه ملی سااال  

د، بودجه انکشااافی میباشااد. % مجموع بودجه را احتوا مینمای33  میلیارد افغانی آن که 139میدهد بودجه عملیاتی )عادی( بوده متباقی 

  .افزایش را نشان میدهد 1398مالی  در مقایسه با مصارف سال 1399جموع بودجه در م
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 ارقام به افغانی( - 1399بودجه توحید شده) 7جدول 

 مزد ها و معاشات  - 21 ادارات / واحدهای بودجوی  
استفاده از اجناس و  -22

 خدمات 

باز  د و مفا - 23

 پرداخت قروض 

سبسایدی ها،   -24

مساعدت ها، منفعت های 

 اجتماعی و کمک ها 

 مجموع کسب دارائی ها  -25

  4,654,256,000          50,549,000                 -                            - 887,540,000  3,716,167,000        الی ریاست جمهوری ریاست  عمومی دفتر مقام ع 10

  566,113,000             17,500,000                 -                            - 115,053,000  433,560,000           ریاست عمومی دار االنشای مشرانو جرگه   11

  1,644,171,000          23,820,000                 -                            - 262,846,000  1,357,505,000        ریاست عمومی دار االنشای ولسی جرگه  12

  7,706,539,000          4,304,219,000            -                            - 900,000,000  2,502,320,000        ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری  13

  3,944,321,808          21,100,000                 -                            - 259,986,800  3,663,235,008        ستره محکمه  14

  2,675,000,000          375,000,000               -                            - 300,000,000  2,000,000,000        ریاست  عمومی محافظت ریاست جمهوری  15

  566,307,595             76,470,447                 -                            - 149,407,242  340,429,906           ویزیون ملی افغانستان رادیو و تل  ریاست عمومی 16

  954,473,914             5,000,000                   -                            - 223,473,914  726,000,000           دفتر شورای امنیت ملی  17

  12,031,783,753        270,000,000             7,000,000,000        - 3,040,783,753  1,721,000,000        وزارت مالیه  20

  172,603,000             5,000,000                   -                            - 42,947,000  124,656,000           دفتر وزیر دولت درامورپارلمانی  21

  81,451,871,900        2,278,987,663            -                            - 13,324,838,285  65,848,045,952      وزارت دفاع ملی  22

  7,428,041,000          856,362,000               -                            - 2,719,077,000  3,852,602,000        وزارت امور خارجه  23

  1,859,070,000          202,000,000               -                            - 357,410,000  1,299,660,000        وزارت  ارشاد، حج واوقاف  24

  955,492,692             57,464,452                 -                            - 541,361,118  356,667,122           وزارت صنعت و تجارت  25

  54,232,973,997        1,928,974,616            -                            - 8,958,567,125  43,345,432,256      وزارت امور داخله  26

  37,176,422,767        1,342,381,018            -                            - 3,846,110,284  31,987,931,465      وزارت معارف  27

  8,177,879,817          587,266,952               -                            - 2,655,752,973  4,934,859,892        عالی   وزارت تحصیالت 28



۲5 

 

 مزد ها و معاشات  - 21 ادارات / واحدهای بودجوی  
استفاده از اجناس و  -22

 خدمات 

باز  د و مفا - 23

 پرداخت قروض 

سبسایدی ها،   -24

مساعدت ها، منفعت های 

 اجتماعی و کمک ها 

 مجموع کسب دارائی ها  -25

  595,000,000             104,000,000               -                            - 210,000,000  281,000,000           امور مهاجرین و عودت کننده گان رت وزا 29

  1,375,021,734          192,590,446               -                            - 771,431,288  411,000,000           وزارت معادن و پطرولیم  32

  14,273,132,286        7,000,000                 14,000,000,000      - 130,786,342  135,345,944           دفتر وزیر دولت در امور شهدا و معلولین   33

  1,570,045,346          663,159,600               -                            - 489,536,359  417,349,387           وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی  34

  705,811,306             25,000,000                 -                            - 466,262,746  214,548,560           وزارت اقتصاد  35

  951,478,945             275,317,185               -                            - 214,350,000  461,811,760           وازرت اطالعات و فرهنگ 36

  14,502,306,500        2,193,112,000            -                            - 9,451,828,500  2,857,366,000        وزارت صحت عامه  37

  286,500,000             9,000,000                   -                            - 108,000,000  169,500,000           ان وزارت امور زن 38

  10,376,776,000        482,500,000               -                            - 8,719,118,000  1,175,158,000        وزارت زراعت آبیاری و مالداری  39

  2,067,032,465          113,910,000               -                            - 567,000,000  1,386,122,465        تخنیکی و مسلکی اداره تعلیمات  40

  10,876,483,572        10,206,483,572          -                            - 160,000,000  510,000,000           وزارت انرژی و آب  41

  26,167,288,072        22,052,764,488        100,000,000            - 3,029,020,024  985,503,560           وزارت ترانسذورت  42

  25,273,548,371        22,055,500,000          -                            - 2,871,095,911  346,952,460           وزارت احیاء و انکشاف دهات  43

  613,436,671             23,436,671                 -                            - 335,000,000  255,000,000           وزارت امور سرحدات و قبائیل  46

  1,824,140,188          10,000,000                 -                            - 955,916,348  858,223,840           اجتماعی وزارت کار و امور  47

  6,647,074,525          4,348,289,620            -                            - 1,344,019,905  954,765,000           وزارت شهرسازی و اراضی  49

  1,032,078,000          72,804,000                 -                            - 253,309,000  705,965,000           وزارت عدلیه  50

  3,236,567,011          80,500,000                 -                            - 410,646,000  2,745,421,011        رنوال لوی څا 51

  49,100,000                 -                               -                            - 37,100,000  12,000,000             تنظیم نفت و گاز افغانستان ره ادا 53
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 مزد ها و معاشات  - 21 ادارات / واحدهای بودجوی  
استفاده از اجناس و  -22

 خدمات 

باز  د و مفا - 23

 پرداخت قروض 

سبسایدی ها،   -24

مساعدت ها، منفعت های 

 اجتماعی و کمک ها 

 مجموع کسب دارائی ها  -25

  152,973,460             746,630                      -                            - 85,052,870  67,173,960             اداره  ملی ستندرد افغانستان  58

  10,934,074,000        6,963,542,000            -                            - 2,052,351,000  1,918,181,000        ر یاست ارگان های محل 59

  386,281,755             30,000,000                 -                            - 173,500,000  182,781,755           اداره ملی حفاظت محیط زیست  60

  331,283,709             7,893,168                   -                            - 64,867,541  258,523,000           افغانستان اکادمی علوم  61

  1,627,650,000          20,000,000                 -                            - 1,216,650,000  391,000,000           ری و خدمات ملکی کمیسیون مستقل اصالحات ادا 62

  374,333,887             66,197,226                 -                            - 219,736,661  88,400,000             ریاست عمومی تربیت بدنی و  ورزش  63

  19,598,015,528        785,741,387               -                            - 3,927,558,591  14,884,715,550      امنیت ملی ریاست عمومی  64

  574,015,011             8,600,000                   -                            - 381,415,011  184,000,000           اداره عالی بررسی  66

  178,900,000             1,500,000                   -                            - 90,400,000  87,000,000             اداره ملی آماده گی مبارزه با حوادث  68

  227,996,000             18,000,000                 -                            - 73,781,000  136,215,000           کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی  71

  313,782,000             405,000                      -                            - 125,000,000  188,377,000           ات تقل انتخابکمیسیون مس 72

  1,264,847,200          30,000,000                 -                            - 800,000,000  434,847,200           اداره ملی احصائیه و معلومات   73

  118,568,088             9,000,000                   -                            - 59,638,000  49,930,088             کمیسیون عالی انرژی اتمی افغانستان  75

  205,141,460             8,000,000                   -                            - 108,000,000  89,141,460             ریاست عمومی انسجام امور کوچی ها  76

  3,529,081,354          2,800,000,000            -                            - 729,081,354    -                            شاروالی کابل  79

81 
یه منابع تمویلی کوچک در  اداره ایجاد سهولت برای حما

 افغانستان 
                           -    231,000,000 -                            -                               -               231,000,000  

  700,000,000             690,000,000               -                            - 10,000,000    -                            شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون افغانستان  82

  14,335,400,000        12,541,400,000        1,794,000,000         - -    -                            د افغانستان برشنا شرکت  83
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 مزد ها و معاشات  - 21 ادارات / واحدهای بودجوی  
استفاده از اجناس و  -22

 خدمات 

باز  د و مفا - 23

 پرداخت قروض 

سبسایدی ها،   -24

مساعدت ها، منفعت های 

 اجتماعی و کمک ها 

 مجموع کسب دارائی ها  -25

  2,069,576,120          2,004,925,000            -                            - 39,400,000  25,251,120             اداره انکشاف زون پایتخت  84

  86,816,000                 -                               -                            - 28,298,000  58,518,000             انون اساسیکمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق ق 85

  65,503,110               5,503,110                   -                            - 60,000,000    -                            کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان  86

  761,715,135             6,000,000                   -                            - 501,594,000  254,121,135           دفتر ریاست اجرائیوی و داراالنشای شورای وزیران  88

 21,693,057,400 7,740,000,000 - 1,800,000,000 3,600,000,000 100,000,000 کود های احتیاط  98

 428,380,153,452 109,054,916,251 22,894,000,000 1,800,000,000 83,686,898,945 202,491,280,856 مجموع 
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 بودجه عادی

این کاهش بیشتر در کود  یدهد.  فیصد کاهش را نشان م   3حدود    1398عادی در سال مالی در مقایسه با بودجه   1399عادی ساال مالی بودجه 

 میدهد:  ذیل افزایش را نشان   بدالیل   1399کود مزد و معاشات بودجه عادی  های مصرفی غیر معاشاتی رونما گردیده است.  

  لیتشک ادیازد -

  افزایش سطح استخدام -

  اتشتفاوت معا -

  مصارف ترانسذورت روز های پنجشنبه -

  برنامه تغییر شده اندمعاش کارمندان سی بی آر که شامل مصارف اصل  -

  پرداخت معاشات کادری و مسلکی  -

 مصارف صلح  -

 ود( مصارف دور دوم انتخابات )در صورتیکه انتخابات به دور دوم کشانده ش -

 مصارف استمالک زمین  -

 تصدی محافظت عامه  -

 .مصارف حقوق تقاعد -

 و مصاارفی که ماهیت یکبارگی داشاتهده طوریکه بعضای مصاارف غیر ضاروری  در کل بودجه عادی شااهد کاهش و افزایش بو

ت. چون در تریب )مانند مصارف انتخابات( تنقیص گردیده و از جانب دیگر نیازمندی های جدید طبق قانون تزئید گردیده اس

کاهش نظر به ساال گذشاته  فیصاد 3تاکید بیشاتر روی صارفه جویی بوده با وجود فشاار های جدید در بودجه عادی    1399بودجه 

 دیده است. رونما گر

 بودجه انکشافی

افزایش  این  .پالن گردیده اساتبیشاتر  فیصاد  11حدود   1398ساال مالی  بودجه شاروعدر مقایساه با   1399بودجه انکشاافی ساال مالی 

صورت  ی مصرف ادارات استفاده اعظم یی و کوشش بعمل آمده تا از وجوه دونر به اساس توانا دهیرونما گرد یاریاخت ریدر بخش غ

مسائله انکشااف توجه الزم  یرو  ی مال  یکه حکومت با وجود فشاار ها نساتیا  ی به معن ی در کل بلند رفتن ساقف بودجه انکشااف . ردیگ

  دیاسات. با افتهیاختصااد   انیدر حال جر  یپروژه ها  لیتکم یبرا یاریاخت ی بودجه انکشااف  شبخ  نیعمده تررا مبذول داشاته اسات. 

  میو تقساا   یبند تیجز اولو  نهیگز ی مال تیاساات اما بنا بر محدود ازین شااتریپول ب انیدر حال جر  یپروژه ها  لیتکم یگفت که برا

 ماند. ی من ی رهگذر در چند سال نزد حکومت باق  نیاز ا ی الفشار م
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 1399بودجه بررسی وسط سال 

ارائه گردیده اسات. تخمین های واقعگرایانه و بشاکلی که توانایی مصارف ادارات در آن مدنظر گرفته شاده،    1399بودجه ساال مالی 

ست. از ه پالن شده و حقیقی  در حد اقل باشند، صورت گرفته اتوجه بیشتر روی پالن گذاری دقیق بودجه که در آن خأل میان بودج

این  1399حکومت همواره در تالش آن میباشاااد. در ترتیب بودجه   ه کهساااوی دیگر هدفمند سااااختن مصاااارف یک امر مهم بود

ن یک روند دوامدار بوده و ضارور اسات تا منحیث یکی از اهداف بررسای وساط نظر گرفته شاده اسات اما ای موضاوع تا حد امکان در

ای اجراات ضاعیف اند به روی انتقال وجوه از پروژه های که دار 1399وساط ساال مالی مطرح گردد. در بررسای  1399ساال بودجه  

ه به منابع تمویل دساات داشااته تمرکز صااورت خواهد گرفت. این عمل پروژه های که اجراات بهتر و یا اولویت بیشااتر دارند با توج

شااد کاهش یابد. این دقیقاً بر اساااس قاعده دجه بعضاای ادارات در صااورتیکه مصاارف شااان قناعت بخش نباممکن باعث شااود تا بو

  ( که در سطح دنیا پذیرفته شده است، اعمال میشود.Use it or lose itاز دست بده )یا  استفاده کن
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 عادی و انکشافی  –مصارف به اساس وظایف حکومت 

میباشااد که این بخش  یک تصاانیف مجزا از ساااختار اداری حکومت   (COFOG)طبقه بندی مصااارف به اساااس وظایف حکومت 

 ر های مختلف را بدون درنظر داشات این که مصاارف متذکره تحت کدام اداره قرار میگیرد را نشاان  میدهد.تخصایص منابع به ساکتو

ازلحاظ تحلیل پالیسااای و مقایساااه بین المللی بسااایار مهم بوده و حکومت را در موقعیت  (COFOG)طبقه بندی وظایف حکومت  

 ضعیت مالی در مقایسه با منطقه و جهان قرار میدهد. بهتری از لحاظ درک و 

ان  ثریت برنامه های حکومت  را میتواز ابعاد مختلف تحلیلی مهم پنداشته میشود. بطورمثال مو(  COFOG)طبقه بندی وظایف حکومت

ب میتوان مطابقت در احصائیه صحت، معارف، مصئونیت اجتماعی و حفاظت محیط زیست مورد مطالعه قرار داد. و به همین ترتی 

 مصارف حکومت را با اولویت های آن تشخیص داد.   

نخست  فصیلی میباشد. این طبقه بندی درکه در شرح بودجه ارایه شده شامل سه سطح ت( COFOGطبقه بندی وظایف حکومت )

( . در هر بخش 10( و مصئونیت اجتماعی ) بخش 7بخش ووظایف عمده تقسیم بندی گردیده است مانند صحت ) بخش  10شامل 

در هر گروپ یک الی بیشتر  (073چندین گروپ یا کتگوری های سه رقمی تشکیل شده است مانند خدمات شفاخانه یی ) گروپ 

به منظور ” 7“( . پیشوند 0734ارد مانند نرسنگ و خدمات بهداشتی منازل ) کالس ه و یا کتگوری چهار رقمی وجود دکالس /طبق

 با رهنمود طبقه بندی کود های احصائیه مالی حکومت  گنجانیده شده است. ( COFOGحکومت ) سازگاری طبقه بند وظایف 

 فیخالصه مصارف به اساس وظا

بخش از مصاارف  نیشاتریب رندهیدر بر گ ی . دفاع ملدهدینشاان محکومت   فیس وظان شاده را به اساامصاارف بودجه پال   (8) جدول

آن امور  بیبه تعق  دهد،یرا در کشاور نشاان م میوخ ی تیامن تی( که وضاعی افغان اردیلیم 104 ایکل بودجه   صادیف  ۲4)   دهدیم  لیرا تشاک

 را به خود اختصاد داده است.  ی افغان اردیلیم 75 ای هکل بودج صدیف  18 حدود که یاقتصاد

 15)  داده که شاامل مصاارف مزد ومعاشاات وزارت امور داخله  لیبخش مصاارف حکومت را تشاک نیو نظم عامه ساوم تیمصائون

داده   لیکل بودجه را تشاک  صادیف  15 حدود معارف و صاحت باهممیباشاد به همین ترتیب ( ی افغان اردیلیم  64 ایمجموع بودجه   صادیف 

 . دهندیم لیتشک بیرا به ترت ی افغان اردیلیم14.5و  ی افغان درایلیم 48که 

 عامه  خدمات

 . باشدیم ی امور خارجه و خدمات عموم ،ی مور مالو مقننه، ا یویاجرا یخدمات عامه شامل ارگان ها فیوظا مصارف

 بخش عمده مصارف تحت خدمات عامه: 

خدمات   یکتگور بیترت نیداده به هم  لیرا تشاک ی افغان اردیلیم 4۲ یعنی  بخش نیجموع ام صادیف   68و مقننه   یویاجرائ  یها ارگان

 ( را به خود اختصاد داده است.فیبخش ) وظا نیمجموع ا صدیف  31 ی عموم
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 اعدف

  ینظام. بخش عمده مصاارف به دفاع باشادیم یی و دفاع هوا یی ای، در ی نیزم اتیو عمل ی دفاع شاامل مصاارف اموردفاع نظام فیوظا

 یآن دفاع که در جا بیبه تعق  را به خود اختصااد داده اسات. ی افغان اردیلیم 81 ایبخش  نیمجموع ا  صادیف  78که   افتهیاختصااد  

 . باشااد یرا شااامل م ی افغان اردیلیم ۲3 ایبخش  نیمجموع ا صاادیف  ۲۲ حدود  کهدوم بوده   یکتگورنشااده باشااد در   یبند میتقساا  گرید

 یها  ی سا یو نظارت پال میتنظ  ب،یمانند ترت ی تیحما یها تیفعال ،یمصاارف ادارنشاده باشاد شاامل   یبند میتقسا  گرید  یدفاع که در جا

را   ی امور دفاع  هیو احصاائ ی کیو اساناد تخن نیقوان بیتصاو،  بیال ترتنوم  نی. به همباشادیم فاعمرتبط با د  ی، پالن ها و برنامه های کل

 . ردیگیدر برم زین

 و نظم عامه تیمصئون

ف شدگان  در ارتباط ی و ثبت توق  ه ی احصائ هم چنان و خدمات را در برداشاته  س ی ر پول مصاارف اداره امو   و نظم عامه شاامل  ت ی مصائون  ف ی وظا 

و   ت ی مصائون  ف ی مصاارف که تحت وظا   ل ی . تفصا باشاد ی شاامل م  نیز   قاچاق  را  ی ر ی ول و جلوگ ، کنتر جاده  ک ی مقررات تراف  س، ی پول  ف ی به وظا 

(، به  ی افغان  ارد ی ل ی م   34 ا ی   صاد ی ف   54ارتباط داشاته )   س ی به خدمات پول پالن شاده   بخش مصاارف  ن ی شاتر ی اسات. ب  ده ی گرد   ی بند  م ی نظم عامه تقسا 

  1۲.7فیصاد یا    ۲0به خود اختصااد داده اسات ) حدود    بیشاترین بخش را    ه شاد ن     بندی طبقه   گر ی د   ی و نظم عامه که جا  ت ی آن مصائون  ب ی تعق 

  ی ، پالن ها و برنامه ها ی کل   ی ها  ی سا ی و نظارت پال  م ی تنظ  ب، ی ترت  نند ما  ی ت ی حما   ی ها  ت ی فعال  ، ی شاامل مصاارف ادار میلیارد افغانی(، این بخش   

زندان  گر ی بخش د   . باشاد ی م  ی افغان  ارد ی ل ی م    8.4در بر داشاته که  را   بخش  ن ی مجموع ا   صاد ی ف   13حاکم   با مصائونیت و نظم عامه میباشاد. م  مرتبط 

 .  داده است  میلیارد افغانی را به خود اختصاد   8فیصد بودجه یا حدود   1۲.5که   بوده ها  

  یاقتصاد امور 

طبقه   نیاسات . بودجه که تحت  ا  یو اقتصااد ی (، تجارتیبشار یرو ی) نیشاامل مصاارف امورکار  یامور اقتصااد فیوظا مصاارف

مجموع بودجه را   صادیف  18حدود  ی عنی  1399 ی مصاارف عمده پالن شاده را در بودجه ساال مال رندهیاسات در برگ افتهیاختصااد  

بخش  نیشاتری. بباشادیم ربنایترانساذورت، صانعت و ز ،یساوخت و انرژِ وادزراعت، م یشاامل بخش ها یکتگور نی. ادهدیم  لیتشاک

و به  افتهی( اختصاااد   ی افغان اردیلیم 30 ایمجموع بخش   صاادیف   40)  ی ترانسااذورت یربنایز هب فیوظا یبند  میتقساا  نیبودجه تحت ا

دو  نیاسااات. کاه ا افتاهیا اختصااااد   ی، مواد ساااوخات و انرژ  یریگ ی مااه  ،یباه  بخش زراعات، جنگلادار شاااتریآن بودجاه ب بیا قتع

 . دهدیم لیبخش را تشک نیبودجه ا صدیف  46حدود  یکتگور

 ستیز  طیمح حفاظت

میلیارد  ۲.7. این بخش مبلغ باشاادیم ی گه فاضااالب و کاهش آلود تیریزباله ها، مد تیریشااامل مد سااتیز طیحفاظت مح  فیوظا

 . ده استافغانی  را به خود احتصاد دا
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 یاجتماع التیمسکن و تسه هیته

امور آب   ت ی ر ی مد  ، ی امور اجتماع  ی انکشااف  ت ی ر ی شاامل مصاارف جهت انکشااف مساکن، مد  ی اجتماع   الت ی مساکن و تساه   ه ی ته  ف ی وظا 

  صاد ی ف   57)  افته ی اختصااد   ی اجتماع  کشااف به ان در این بخش  بخش عمده مصاارف   . باشاد ی جاده ها و مساکن /منازل م  ر ی تنو  ، ی رساان 

  ی طبقه بند  گر ی د   ی اجتماع که در جا  ی ن و سااازگار مسااک   ه ی ه ت  آن   ب ی ( اساات به تعق ی افغان   یارد ل ی م   6  یا بخش بوده این بودجه  موع مج 

  4فیصد بودجه  و تهیه مسکن     11ین بخش را به خود اختصااد داده اسات . هم چنان در بخش آبرسانی بیشتر از بودجه ا   فیصاد  ۲8  نشاده 

مساکن ارتباط دارد، وشاامل  ی و خدمات  ی ف امورانکشاا  ت ی ر ی چون مد  ل ی مساکن به مساا   اد داده اند. تهیه فیصاد بودجه را به خود اختصا 

 . باشد ی حفظ سهام مسکن م  ا ی بهبود و   ن، ی زم  ی دار ی بخش، خر  ن ی وسعه ا جهت ت   ی د ی سبسا  ا ی بالعوض، قرضه،    ی کمک ها 

 صحت

موارد  نیکه ا باشادیرا شاامل م  گرددیفراهم م ی جمع ای یافراد بشاکل انفراد یکه برا ی صاحت شاامل مصاارف خدمات صاح  فیوظا

خدمات شافاخانه  ل بخش دندان،سارپا به شامو ای یبساتر ریغ  ضاانیخدمات مر ;ی طب راتیو تجه لیوساا ،ی مسا امور فار ،ی طب داتیتول

 قیمعلومات، انکشااف و تحق هیو ارا یماریب صیخدمات تشاخ   ت،یخون، مصائون یصاحت عامه مانند جمع آور دماتخ تیحما ،یی 

 . اختصاد داده استمیلیارد افغانی را به خود  14.5بخش صحت مبلغ . ردیگیرا در برم

   نیمجدد، فرهنگ و د خلق

 نیبوده که ا ی و اجتماع یعرضاه خدمات به اشاخاد انفراد رامونیشاامل مصاارف حکومت پ  نید خلق مجدد، فرهنگ و  فیوظا

و     نید ها جهت فراهم سااختن خدمات خلق مجدد، فرهنگ و دوساتندر مقررات ای نیقوان بیو تصاو بیترت ردندهیخدمات در برگ

 را در بر دارد.   نیانکشاف امور خلق مجدد، فرهنگ و د

 هیو ترب میتعل

 نیبوده که ا ی و  اجتماع یشااگردان بشاکل انفراد یشاامل مصاارف عرضاه خدمات برا هیو ترب میحکومت در قسامت تعل ارفصا م

سااتندرد ها،   بیو تصااو نییبخش عمدتآ تع نیگفت که ا دیبا  باشاادیدولت م  یها ی ساا یپال تیریمدو  بیرتت رندهیموضااوع در برگ

  یو انکشااف تجرب  یکاربرد قیچون تحق لیرا در بر داشاته و به مساا بهیو تر میلو نظارت اسااساات تع سانسیال ایمقررات، جوازنامه 

 ۲۲)   صادیف  46که در حدود   افتهیاختصااد  هیابتدا  ماتیو تعل  ی آمادگ ماتیبودجه به تعل نیشاتری. بذردازدیم زین هیو ترب میتعل رامونیپ

 میتقسااا  گرید یکاه درجاا مااتیباه تعل دوم بودجاه عمادتااًبخش را باه خود اختصااااد داده بخش  نی( مجموع بودجاه ا ی افغاان اردیا لیم

، ی آمادگ  ماتیمشاخص تعل  یهابه بخش  تواندیکه نم شاودیبخش به مصاارف اتالق م نیاسات . ا افتهینشاده باشاد اختصااد    یبند

 ،یادار  یهاشاامل بخش  یبند میتقسا  نیگردد. مصاارف تحت ا نییو تع میپاس تقسا   14الت  یو تحصا  ساهی، ل یثانو ماتیتعل ه،یابتدا

و   بیا ها، برنامه ها و پالن ها، بودجه، ترت ی سااا یپال ی نظاارت کل  ،ی همااهنگ ت،یا ریمد ب،یا مانناد ترت یویحماا  یها تیا فعاال ایا و  اتیا عمل

چون   لیگفت مسااا دیه را در بر داشااته اساات هم چنان بایو ترب میبشاامول جواز بخش تعل  یو مقررات و سااتندرد ها نیقوان  بیوتصاا 

بخش سااوم بودجه به  .باشاادیشااامل م فیوظا  یطبقه بند نیا زیمعارف را ن هیو احصااائ ی کی، اسااناد تخنساااختن معلومات کیشاار

 جه این بخش را به خود اختصاد داده استفیصد بود 17که حدود ی اختصاد یافته است عال مهیو ن ی عال التیتحص
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 یاجتماع تیمصئون

و به  یقاالت وجوه به اشاخاد بشاکل انفرادنتات و اشاامل مصاارف عرضاه خدم ی اجتماع تیحکومت در بخش مصائون مصاارف

 ی انده گان اشخاد متوف ر افراد مسن، بازمناتوان که مشتمل ب و افراد ضانی: مرباشندیم  لیکه شامل موارد ذ  رددیگیخانواده ها فراهم م

اده ها واطفال وابساته به کمک خانوبه  ی جنسا  ای یامتعه و  یای)پول نقد( و مزا ینقد یایمزا  ملمسااعدت ها شاا نی. اباشاندیم تمانی ای

. البته باشادیشاامل م زید نمسااعد  را ندارن  فهیوظ ی متذکره به افراد که قادر به کار هساتند و ل  یمسااعدت ها بیترت نیبه هم .باشاندیم

راد که از اف  به ی جنسا  ای ینقد  ی. مسااعدت هاباشاندیخانواده م کیمخارج  بهمطابق  ردیگیکه به خانواده ها صاورت م  یمسااعدت ها

مزد و معااش  یافراد دارا ازمناد،یا . )مانناد افراد نردیگیدر بر م زیشااادن هساااتنادرا ن یدر معرض خطر منزو  ایا و  یمنزو  ی لحااظ اجتمااع

 در بردارد(.  را رهیو غ ی جرم یخشونت ها انیانبقر ن،یده گان، مردم دهات، مهاجرکمتر،  پناهن
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 حکومتاساس وظایف  ه بهبودج 8جدول 

 1402 1401 1400   1399بودجه   حکومتبودجه به اساس وظایف 

 65,860,410,246 62,495,741,535 59,465,963,480 62,880,143,324 خدمات عمومی عامه  1

 44,786,048,843 42,498,024,571 40,437,730,876 42,759,423,448 ارگانهای اجرایی و مقننه، امور مالی، امور خارجی 11

 20,183,744,273 19,152,599,575 18,224,086,297 19,270,404,299 خدمات عمومی  13

 323,162,951 306,653,241 291,786,768 308,539,419 تحقیقات ابتدایی  14

 567,454,178 538,464,148 512,359,539 541,776,159 خدمات عمومی عامه که در جای دیگر طبقه بندی نشده  16

 109,656,556,767 104,054,435,795 99,009,902,546 104,694,458,783 دفاع 2

 85,328,127,233 80,968,894,141 77,043,542,227 81,466,921,477 دفاع نظامی  21

 24,328,429,534 23,085,541,655 21,966,360,319 23,227,537,306 دفاع که در جای دیگر طبقه بندی نشده  25

 67,222,763,240 63,788,494,804 60,696,044,391 64,180,848,121 نظم عامهمصئونیت و  3

 36,501,220,976 34,636,450,993 32,957,284,436 34,849,494,528 خدمات پولیس  31

 214,582,402 203,619,842 193,748,402 204,872,277 خدمات آتش نشانی  32

 8,821,401,505 8,370,734,806 7,964,923,658 8,422,221,921 محاکم  33

 8,373,542,369 7,945,755,844 7,560,547,571 7,994,628,979 زندان ها  34

 13,312,015,989 12,631,933,318 12,019,540,323 12,709,630,416 ه بندی نشده مصئونیت و نظم عامه که جای دیگر طبق 36

 79,328,256,975 75,275,544,532 71,626,204,796 75,738,552,943 امور اقتصادی  4

 2,299,186,330 2,181,725,776 2,075,956,251 2,195,145,239 امور عمومی کاری )نیروی انسانی(، تجارتی و اقتصادی  41

 18,438,152,172 17,496,186,073 16,647,975,310 17,603,802,449 زراعت، جنگلداری، ماهیگیری و شکار  42

 17,845,974,720 16,934,261,712 16,113,292,902 17,038,421,777 مواد سوخت و انرژی  43

 1,152,966,109 1,094,063,515 1,041,023,587 1,100,792,933 معدنکاری، صنعتی و ساختمانی  44

 31,989,571,287 30,355,291,920 28,883,674,894 30,542,002,698 ترانسذورت  45

 1,644,433,775 1,560,423,141 1,484,774,214 1,570,021,066 مخابراتی و تکنالوژی معلوماتی  46

 5,202,492,846 4,936,708,518 4,697,378,113 4,967,073,460 سایر صنایع 47
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 1402 1401 1400   1399بودجه   حکومتبودجه به اساس وظایف 

 755,479,736 716,883,878 682,129,525 721,293,322 امور اقتصادی  و تحقیق درانکشاف  48

 2,901,660,475 2,753,420,794 2,619,935,637 2,770,356,666 مصئونیت )حفاظت( محیطی  5

 8,314,983 7,890,188 7,507,673 7,938,719 کاهش آلودگی  53

 2,737,725,525 2,597,860,933 2,471,917,279 2,613,839,980 حفاظت از تنوع بیولوژیکی و نمای طبیعی زمین  54

 155,619,967 147,669,673 140,510,684 148,577,967 مصئونیت محیطی که در جای دیگر طبقه بندی نشده  56

 11,313,375,346 10,735,398,988 10,214,949,507 10,801,430,793 تهیه مسکن و سازگاری اجتماع  6

 477,242,766 452,861,445 430,906,835 455,646,927 مسکن  انکشاف تهیه  61

 6,425,766,292 6,097,487,517 5,801,882,834 6,134,992,234 انکشاف اجتماع  62

 1,246,645,944 1,182,957,446 1,125,607,962 1,190,233,637 تامین آب  63

 3,163,720,345 3,002,092,580 2,856,551,876 3,020,557,995 ه تهیه مسکن و سازگاری اجتماع که در جای دیگر طبقه بندی نشد  66

 15,253,354,259 14,474,092,733 13,772,392,306 14,563,120,673 صحت  7

 10,147,812,323 9,629,382,109 9,162,552,052 9,688,610,972 )سرپایی(خدمات برای مریضان غیر بستری  72

 412,780,744 391,692,651 372,703,488 394,101,893 خدمات شفاخانه ای  73

 4,692,761,192 4,453,017,973 4,237,136,766 4,480,407,809 صحت که در جای دیگر طبقه بندی نشده  76

 3,884,819,854 3,686,352,645 3,507,639,183 3,709,026,839 مجدد(، فرهنگ و دینباز آفرینی )خلق  8

 392,075,814 372,045,492 354,008,819 374,333,887 ورزشی   خدمات بازآفرینی )خلق مجدد( و 81

 813,780,550 772,206,227 734,769,861 776,955,950 خدمات فرهنگی  82

 770,706,012 731,332,276 695,877,469 735,830,590 طباعتی مات نشراتی و  خد 83

 1,755,509,004 1,665,823,772 1,585,065,048 1,676,070,000 خدمات دینی و سایر خدمات اجتماعی  84

 152,748,473 144,944,878 137,917,986 145,836,412 انکشاف و تحقیق در بخش باز آفرینی )خلق مجدد(، فرهنگی و دینی  85

 50,525,418,705 47,944,182,197 45,619,860,131 48,239,079,560 تعلیم و تربیه 9

 23,268,768,771 22,080,016,713 21,009,582,977 22,215,827,533 و دوره ابتداییتعلیم و تربیه قبل از دوره ابتدایی  91

 50,913,941 48,312,856 45,970,660 48,610,021 تعلیم و تربیه دوره ثانوی  92
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 127,490,526 120,977,306 115,112,356 121,721,419 چهارده پاس  -تعلیم و تربیه  93

 8,402,608,486 7,973,337,035 7,586,791,633 8,022,379,817 تحصیالت عالی و نیمه عالی  94

 3,464,409,507 3,287,420,171 3,128,046,856 3,307,640,592 تعلیماتی که درجه بندی نشده  95

 48,679,235 46,192,317 43,952,924 46,476,438 خدمات حمایتی برای تعلیم و تربیه  96

 794,632,059 754,035,992 717,480,514 758,673,952 تربیه  انکشاف و تحقیق در بخش تعلیم و 97

 14,367,916,180 13,633,889,808 12,972,922,211 13,717,749,788 نشده تعلیم و تربیه که در جای دیگر طبقه بندی  98

 20,015,819,518 18,993,253,740 18,072,465,507 19,110,078,351 مصئونیت اجتماعی  10

 49,384,223 46,861,288 44,589,465 47,149,525 )سالخوردگی( کهنسالی  102

 17,092,039,372 16,218,843,322 15,432,557,819 16,318,602,958 بازماندگان  103

 410,769,957 389,784,591 370,887,930 392,182,096 خانواده/ و اطفال  104

 18,778 17,819 16,955 17,928 بیکاری  105

 240,184,665 227,914,139 216,864,918 229,316,004 میت اجتماعی که طبقه بندی نشده سایر محرو 107

 5,217,051 4,950,523 4,710,523 4,980,973 انکشاف و تحقیق در بخش مصئونیت اجتماعی  108

 2,218,205,472 2,104,882,058 2,002,837,897 2,117,828,867 مصئونیت اجتماعی که در جای دیگر طبقه بندی نشده  109

 22,721,221,427 21,560,442,402 20,515,197,500 21,693,057,400 طبقه بندی ناشده  99

 22,721,221,427 21,560,442,402 20,515,197,500 21,693,057,400 طبقه بندی ناشده  990

 448,683,656,812 425,761,360,166 405,120,554,983 428,380,153,452 مجموع
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 خطرات مالی 

 عمومی مالی   خطرات

دجه فرضایه ها و قضااوتها بر اسااس بهترین معلومات موجود در زمان ترتیب بو  شاامل  1399پیش بینی های چندین سااله در بودجه 

می  عواملاین  . توضایحات در موردرا در آینده تحت تاثیر قرار دهندممکن اسات پیامدهای واقعی بودجه  عواملمیباشاد. تعدادی از 

 یت اراقام پیش بینی شده مالی را افزایش دهد.تواند شفاف 

 رویدادهای که می تواند نتایج مالی را تحت تاثیر قرار دهد:

 رامترها، بخصود انکشافات اقتصاد جهانی تغییرات در اقتصاد و سایر پا •

 ر گرفته نشده اند و  مد نظ  وقوع  مال مواردی که در براوردهای مالی بخاطر عدم اطمینان درباره زمان بندی، مقیاس و یا احت  •

 .تحقق دارایی ها و بدهی های احتمالی  •

 امنیت

ساااخته اساات. جنگ تاثیرات منفی باالی ساارمایه  های متعددی مواجه (ریسااک) خطر های جاری در افغانسااتان بودجه را با جنگ

فی باالی رشاد و حتی گذاری، مصارف، اشاتراک در تولید و رشاد اقتصاادی دارد. هر گونه افزایش در جنگ ممکن اسات تاثیر من

با ویران    بهبود عواید شاود. عوض کاهش جنگ میتواند فعالیت های اقتصاادی را افزایش داده و منجر بهکاهش عواید داشاته باشاد. در

 هزینه امنیت، هزینه سرمایه گذاری هم افزایش می یابد. ازدیاددر جنگ و شدن زیربناها 

افغاانساااتاان خارج از بودجه ملی توساااط ماموریت حماایت قاطع صاااورت می گیرد.  بر عالوه، بخش عظیم تامین وجوه برای امنیات

لیسی های دولت های خارجی می باشد ، از اینرو تحت کنترول وده و مشروط به پاماموریت حمایت قاطع یک ماموریت بین المللی ب

قاطع، تاثیرات چشام گیر و مساتقیم در مساتقیم دولت افغانساتان نمی باشاد. هر گونه کاهش چشام گیر در تمویل ماموریت حمایت 

، افغانساتان مصاارف ۲0۲4 لساا موده اند که تاظرفیت نیروهای افغان خواهد داشات.دولت افغانساتان و همکاران بین المللی موافقت ن

ن اسات فشاار فاکتورها می باشاد که ممک تعدادامنیتی خود را از طریق عواید داخلی تمویل نماید. دساتیابی به این هدف مشاروط به یک

 برای پاسخگویی به تمویل مصارف عادی داشته باشد. حکومتزیادی باالی بودجه ملی و توانایی 
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 یخلدا شدگان جایعودت کنندگان و ب

 عودت کنندگان .1

ا به خود جلب نموده اسات. ر ی الملل نیب یاسات که در عصار امروز توجه خاد کشاور ها و ساازمان ها  یها  دهیاز پد ی کیمهاجرت  

 ی الملل نیو ب یمنطقو یکشااور ها، ساااختار ها ی داخل  یتوسااط ساااختار ها  دهیپد نیو متعهد اند تا ا ندینما ی همه کشااور ها تالش م

اساات که  ی عامل آن نا امن نیدارد اما در افغانسااتان مهمتر . مهاجرت عوامل مختلفشااود  لیفرصاات تبد کیبه  شااود و  تیریمد

 .  باشدیو فقر م یکاریمنشاءآن ب

افغان به  ونیلیحدود ده م  ۲019ساااال   یها  مهین ی ال  ۲00۲که از ساااال   دهدیو عودت کنندگان نشاااان م نیوزارت امور مهاجر مارآ

اکنون  مهاجر را در ساطح کشاور ها دارد و هم نیشاتریب  هیدر حال حاضار افغانساتان بعد از ساور با آن هم    کشاور عودت نموده اسات

اش  ی الملل نیو عودت کننادگاان باا همکااران ب نی. وزارت امور مهااجربرنادیم بسااار ی رجخاا  یافغاان در کشاااور هاا ونیلیم  6.5حادود 

نفر به کشاور  هزار  370که تا کنون حدود  دینما ی فر به افغانساتان عودت من ونیلیم 1.1حدود    ۲019نموده بود که در ساال   ی نیب شیپ

 عودت نموده است. 

در   شارایط ه تعداد بیشاتر مهاجرین بطور داو طلب به کشاور عودت نمایند. اما  ی نیسات ک ل گرچه شارایط موجود در کشاور متأسافانه بشاک 

  است ی همونان س ک تعداد هموطنان ما به کشور بازگشت نمایند. ایران ممکن باعث گردد تا ی   ی کشاور میزبان بخصاود جمهوری اساالم 

ممکن باعث آن گردد تا تعداد کمتر   گر ی د   ی در کشااور از سااو  ی شاات ی و مع  ی ت ی نساابتًا بد امن  ط ی سااو و شاارا    ک ی آن کشااور از   د ی جد   ی ها 

و  ن ی ه وزارت امور مهاجر گذشاات   ی در سااال ها  مهاجرین   عودت  میزان  . با در نظر داشاات ند ی از پاکسااتان به کشااور عودت نما  ن ی مهاجر 

  ی م فراهم ساز عودت کنندگان مستلز  دار ی . ادغام پا د ی نما   ی م  ی ن ی ب  ش ی پ   نده ی سال آ  ی هزار نفر را برا   800از     ش ی عودت کنندگان عودت ب 

 باشد.     ی م  زبان ی صحت و بهداشت  آنها در شهرک ها و اجتماعات م  م، ی به تعل  ی دگ ی اسکان، اشتغال و رس   ی ها  نه ی زم 

 یداخل انشدگ جایب .۲

ها، لغزش   البیمانند سا  ی عیاسات و افزون بر آن حوادث طب  ی اسا یسا  ی ثبات ی جنگ و ب تیموجود ی جاشادگیب ی از  عوامل اصال ی کی

 . رودیشدن مردم بشمار م جایعوامل مهم ب ی سال اً خشکو مخصوص نیزم

ساال به محالت   ن ی در ا  ز ی نفر ن   178,۲76د و   ان  جاشاده ی به اثر جنگ ها ب  ش ی نفر از محالت خو   483,966تا کنون حدود     ۲019ساال    در 

باشاند و   ی بغالن، هرات، وبلخ م کندز، ننگرهار، بدخشاان، تخار، هلمند،  ات ی از وال  جاشادگان ی ب  شاتر ی شاان برگشات نموده اسات.  ب  ی اصال 

 شبی   گان شاد  جا بب داد  تع   ( 1399)   ۲0۲0ساال   ی و عودت کنندگان برا  ن ی احتماال دوام داشاته باشاد. وزارت امور مهاجر  ی جاشادگ ی روند ب 

بودجه به  که   د ی نما   ی م  جاب ی شاان ا  ی و عودت آنها به محالت اصال  جاشادگان ی به ب   ی دگ ی رسا  ی . برا د ی نما  ی م  ی ن ی ب  ش ی هزار نفر را پ   700از 

 دی بشاکل مف  ی ع ی دث طب و حوا  ی ساال   مرثر مقابله با خشاک   ی اگر جنگ در کشاور متوقف شاود و برنامه ها  اما ، ابد ی اندازه الزم اختصااد  

چون با مساااعد   ابد ی ممکن کاهش   ی داخل  جاشاادگان ی برعکس تعداد ب  ی گردند ول  شااتر ی گردد ممکن تعداد عودت کننده ها ب  ق ی ن تطب آ 

 خود ادامه دهند.    ی عاد  ی و به زندگ  ته خود برگش   ی ها  ۀ م ممکن دوباره به خان مرد   کتعداد ی شدن وضع، 



39 

 

 حوادث طبیعی و تغییر اقلیم    

افغانستان، این خطرات در شکل درجه حرارت ساالنه    در   متوجه کشورهای آسیایی نموده است و بخصود تغییرات اقلیم خطرات جدی را  

که این خود باعث افزایش در فریکونسی یا تکرار خشکسالی ها و سیالبها در   ار میباشد  و الگوهای مختلف بارندگی بارش و تربرف در به 

تلف زمین میگردد. افغانستان یکی از کشورهای است که بیشتر حساس ودر  جهت توپوگرافی یا شکل های مخ مناطق مختلف کشور از 

اثرات زیاد را در معیشت روستایان، مصئونیت غذایی و در مجموع   معرض تغییرات اقلیم قرار دارد. پیش بینی براین است که تغییرات اقلیم 

و چارجوب مالی تغییر اقلیم     ی نهاد   ی و بازنگر   م ی اقل   ر یی عامه تغ مصارف   نستان اخیرًا  گزارش  دروضعیت  اقتصادی کشور بوجود میاورد. افغا 

مصارف موجود در ارتباط به تغییر اقلیم و بعضی از سناریو های   را انجام داده است که مسایل تاثیرات بالقوه تغییر اقلیم در رشد اقتصادی ، 

 آینده مصارف تغییر اقلیم را مورد توجه و بررسی قرار داده است. 

ذیل یک تصویر کلی از خسارات و ضایعات ناشی از تغییر اقلیم در  ی در شکل نهاد یو بازنگر میاقل رییمصارف عامه تغش در گزار

نشان داده شده است  که تاثیرات در سکتور زراعت، صحت و مصئونیت بشری را  ۲050افغانستان تا سال رشد تولید ناخالص داخلی 

 لیم میگردد. تصادی ناشی از تغییرات اق نشان داده و باعث کاهش زیاد در رشد اق 

 میسازد(متأثر  2050)آسیب و خسارات که رشد توالیدات ناخالص داخلی را الی سال  6شکل 

 
 ۲017رجوب مالی تغییر اقلیم و چا  ینهاد یو بازنگر میاقل رییمصارف  عامه تغمنبع: تاثیر تغییر اقلیم باالی پالنگذاری و بخش مالی در افغانستان: گزارش 

رشد برای  متوسط اقتصادی تغییر اقلیم در آینده را نشان داده است. در صورت پیش بینی  فلهذا این شکل هزینه تاثیرات عدم محاسبه

ط کشور، موضوع تغییر اقلیم در استراتیژی انکشافی برای حکومت افغانستان بیشترحایز اهیمت خواهد بود  که این موضوع ارتبا

حساس میان رشد بالقوه در آینده و پیامد های رفاه را نشان داده و به همین ترتیب تاثیرات تغییرات اقلیم در سکتور های مختلف  

 یدهد. نشان ماقتصادی را 

له در  خطرات کلی  مالی که ناشی از تغییرات اقلیم بوده تا هنوز قابل سنجش یا اندازه گیری نبوده و نه در پیش بینی های چندین سا

 .نظر گرفته شده است

وده الب نبزمین لرزه، لغزش زمین، برف کوچ و سیخشکسالی،  که باشد تنها محدود به هرگونه فشار مالی ناشی از تغییرات اقلیمی 

 بلکه تمام تاثیرات تغییرات اقلیم باید در نظر گرفته شود و از منابع موجود تمویل گردد. 
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هت پاسخ دهی به خسارات، آسیب ها و ضایعات  ناشی از تغییرات اقلیم و اجتناب ورزیدن از بمنظور اتخاذ اقدامات پیش گیرانه ج

گردد تا منابع مالی  حت رهبری دولت مرکزی یک نیاز مبرم تلقی می مکار تخطرات بزرگ مالی یک اقدام مدبرانه از سوی ادارات ه

 ن مسایل طرح و تطبیق نماید.را بسیج نموده و هم چنان ریفورم های نهادی را جهت رسیدگی به ای

زگاری  بود ساشامل ساختن موضوع تغییر اقلیم در مراحل طرح و پالنگذاری برنامه های بزرگ بصورت فزاینده در قسمت پیشبرد و به

 گردد.جامعه پیرامون تغییرات اقلیم ممد واقع می 

ف کوچ و غیره تا حدودی در بودجه ملی وجوه در نظر سیالب ها، لغزش زمین، برحادثات غیر مترقبه مانند به به منظور پاسخ دهی 

ت شدید بودن رویداد های طبیعی فشار در صور بناءًغیر قابل پیش بینی بوده  حوادثگرفته شده است اما از آن جائیکه ابعاد چنین 

 آورد.  می بوجود  را بیشتر به مراتب مالی 

 صدی های دولتی  ت

ت اخیر در کشور به فعالیت های شان در سطوح مختلف ادامه داده اند. این تصدی ها  رغم تحواله تصدی ها و شرکت های دولتی ب

و صنعت فعالیت دارند. در مجموع   ، آب، تجارت، مخابرات، بیمهرتترانسذودر بخش های انرژی، معدن، امنیت، تولیدات، توریزم،  

  د. فعالیت های تصدی نوجود دارانک در کشور بانک تجارتی دولتی بشمول نوی کابل ب 3شرکت دولتی و  16تصدی دولتی،  35

 ان تنظیم میگردد.  سنامه شهای دولتی و بانک های تجارتی دولتی هرکدام بر اساس قانون مربوطه و اسا  های دولتی، شرکت

 اطالعات در مورد موقف مالی:

 وپ دسته بندی نمود: وضعیت مالی هر تصدی متفاوت بوده ولی در کل از لحاظ وضع مالی آنها را میتوان در سه گر

 تصدی های که دارای مفاد اند، -الف

 ،مین نمایندا میتوانند از طریق عواید خویش تأتصدی های که فقط مصارف شانر -ب

 دی های که دارای عواید غیر اساسی بوده و یا فعالیت ندارند.تص -ج

  ازینکه قانون شرکت  ری )ب( و )ج( شامل میباشند. دارای مفاد بوده و متباقی در دو کتگو 1397 سال در   تصدی 30از جمله حدود 

ین زمینه هیئت نظارت  اه که درنافذ گردید.ا.ا مقام عالی ریاست ج 15/08/1397رخ مر 13۲۲های دولتی طی فرمان تقنینی شماره 

 شرکتهای دولتی تصامیم الزم را اتخاذ خواهند نمود.  

انند بیالنس شیت شانرا بموقع ارایه نمایند. این موضوع سبب گردیده تا  تعدادی از تصدی های دولتی به علت ظرفیت پائین نمیتو

شد. با توجه به این وضع تداوم فعالیت این تصدی ها در  دسترس نبا معلومات الزم و تحلیل های همه جانبه مالی در وقت معین در

در پی داشته باشد. از جانب دیگر این  حالی که تصویر درست از وضعیت مالی شان موجود نباشد، میتواند خطرات جدی مالی را

 نا معین باشد.  زه گیری و های که بیالنس ارایه ننموده اند غیر قابل اندا موضوع باعث گردیده تا خطرات مالی در تصدی
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 نظارت از عملکرد تصدیهای دولتی:

های دولتی شریک  عمومی تصدی های دولتی بیالنس شیت و یا سایر معلومات مالی شانرا طوریکه باید با ریاست بعضی تصدی

ی و ظرفیت مسلکاین مشکل ناشی از نبود   .صورت نگیردکه این خود باعث گردیده اجراآت الزم شریک ننموده اند.سازند، 

  های دولتی عده از تصدی   ا و شرکتمکاری کارمندان حسابی ریاست تصدی هها بوده ولی با آنهم با ه  تخصصی حسابی در تصدی

ش را به یهای که بیالنس خو بیالنس های خویش را با در نظرداشت مدت زمان مالی ترتیب و ارایه نموده اند.تصدیها توانسته که 

 لی مالی و حسابی را تا حدی مرفوع نموده اند. نموده خالهای احتماموقع ارایه 

تحت پالن بهبود عملکرد   دولتی تصدی ها و شرکت های    ، حکومت ریاست تصدی های دولتی را به ریاست عمومی 1395  اوایل سال   در 

را تضمین  ی ولتدی ها و شرکت های د لی روند ظرفیت سازی و ایجاد سیستم نظارتی مرثر که بتواند مفیدیت تص و ،  ارتقاء داده  مالی 

 منابع بشری و حمایت تخنیکی را مینماید.  ایجاب   چون   دارد   نماید نیاز به زمان و حمایت همه جانبه 

ر شخصیت ی مقام عالی ریاست ج.ا.ا نافذ و صالحیت تغی   1397/ 08/ 15رخ  مر   13۲۲سی از فرمان تقنینی شماره  تأ های دولتی ب   قانون شرکت 

ها واگذار نموده که هیئت نظارت با همکاری ریاست عمومی  د آنها به هیئت نظارت شرکت تصامیم الزم در مورها و اتخاذ  تصدی 

 اجرا قرار دارد.تصدیهای دولتی در زمینه اجراآت که در نظر است تحت  

 های دولتی   معلومات پیرامون وضعیت مالی شرکت

های دولتی  پردازند. تاریخوه ایجاد شرکت خصوصی در بازار به رقابت می شادوش سکتور های دولتی تشبثاتی اند که دو  شرکت

ردند. اما بعد از ایجاد صفحه  ها دنبال میک به سالها قبل که حکومت های مختلف اهداف مختلفی را از فعالیت این شرکت  برمیگردد

د و همزمان جامعه ما تشویق و حمایت نمو نوین در تاریخ سیاسی و اقتصادی کشور و تنفیذ قانون اساسی که سکتور خصوصی را در

با آن نیاز و تقاضای جامعه برای تولیدات و خدمات روز افزون گردید، از اینرو سکتور دولتی جوابگوی پوشش صد فیصدی بازار 

چوب  وده  به همین لحاظ دولت زمینه را برای رشد و توسعه سکتور خصوصی فراختر نموده و بسترهای رشد مناسب را در چارنب

رد و از جانب دیگر طی دو دهه گذشته دولت توجه خود را از بخش سکتور دولتی نیز دور نگذاشته و با قوانین و مقررات فراهم ک

و هر کدام   بودههای دولتی  احیای دوباره سکتور دولتی که شامل تصدی ها و شرکتروی دست گرفتن برنامه های مختلف جهت 

های دولتی و  ها به شرکت نامه تغییر شخصیت حقوقی تصدینانوه برنامه خصوصی سازی، بردر جای خود قابل تامل میباشد. چ

دی، حفاظت از دارایی های عامه و ایجاد های دولتی را میتوان کوشش های دولت در راستای شگوفایی اقتصا احیای دوباره شرکت

 زمینه کار توصیف کرد. 

لیت ایجاد و فعالیت های شانرا زیر دودالمسرهای مح   بر بنیاد قانون شرکت  های خصوصی   های دولتی قبل براین مانند شرکت  شرکت

نون نظارت دولت را بر سرمایه های  چتر آن انجام میدادند  که از یکطرف جوابگوی فعالیت های آنها نبود و از جانب دیگر، این قا

به منظور ایجاد ه اثر توجه مقامات ذیصالح و ملی که در این شرکت ها بکار انداخته شده بود  تضمین نمیکرد که خوشبختانه ب

 های دولتی ترتیب و  ها، قانون شرکت های دولتی و نظارت قوی وزارت مالیه بر عملکرد این شرکت تحرکات بیشتر در شرکت

شماره    و در  جریده رسمی مقام عالی ریاست جمهوری اسالمی افغانستان توشیح    14/06/1397رخ  ( مر10فرمان تقنینی شماره )  توسط

 به نشر سذرده شد.  15/08/1397رخ ( مر13۲۲)
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  ا و شرکت های دولتی که چارچوب نظارت دولت بر این نهاد ها را ترسیم و ایجاد نمود، ریاست عمومی تصدیه  با انفاذ قانون شرکت

ه یگانه مرجع رهبری  های دولتی ک  های دولتی که به اساس بند دوم ماده یازدهم قانون مذکور وظیفه سکرتریت هیئت نظارت شرکت

 دولتی میباشد را عهده دار است.   های شرکت

ولتی درهمین بخش زیربنایی ی های دتوجه براینکه دارای  کرده و بااز آنجایکه شرکت های دولتی نقش بسیار مهمی دراقتصاد ملی ایفا  

ار نظارت بر امور ثیرگذتأد، لذا نقش و جایگاه آنها متعلق به دولت می باش یا قسمتی اعظم از سرمایه و سهام تراکم نموده که تماماً

پذیرفته    ی های دولتی، تثبیت مالیات حقیقی، تطبیق اصولرم بوده و به دلیل حفاظت از دارایهای مذکور نیاز مب  مالی وحسابی شرکت

الیه به  های دولتی وزارت م ها وشرکت های دولتی و مختلط که در چوکات ریاست عمومی تصدی شده حسابی ریاست شرکت 

 مور جهت تطبیق پالیسی های وزارت مالیه در رابطه به نظارت و ارزیابی امور مالی، اقتصادی و حقوقی شرکتهدف تنظیم و اداره ا

 های دولتی نظارت مینماید. فیت های کاری دست داشته از امورات مالی وحسابی شرکتهای دولتی ایجاد گردید و با ظر

تا  نمود ایجادا ر ها را تشکیل میدهد، شعبات ده سرمایه شرکت جایدادهای شرکت های دولتی که بخش عممنظور نظارت دقیق از ب

  ها روی دست گیرند برجایدادهای این شرکتاین شعبات بتوانند در روشنایی قوانین نافذه کشور پروگرام های نظارتی را 

رکت دارای مفاد بوده، تعداد ( ش  10اشته که از این میان تعداد )  کشور فعالیت د شرکت دولتی و مختلط  (  17در حال حاضر حدود )   

 سپور مالی و بیالن(  شرکت به علت ظرفیت پایین و نیز عدم توجه به دستورات وزارت مالیه را ۲( شرکت دارای ضرر، تعداد )  3) 

ر وقت الزم و تحلیل های همه جانبه مالی د شیت معیاری و ستندرد را به موقع ارایه ننموده که این موضوع سبب گردیده تا معلومات

ها در حالیکه تصویر درستی از وضعیت مالی شان موجود نباشد    معین در دسترس نباشد. با توجه به این وضع تداوم فعالیت این شرکت

 واند خطرات جدی مالی را در پی داشته باشد. میت

 تقاعد

چارچوب مصاارف میان مدت  باشاد که بصاورت کامل دریعمده تقاعد برای کارمندان ملکی مدر حال انباشاتن بدهی های   حکومت

گام تقاعد بر هنرا کارمندان خدمات ملکی  ، حقوق تقاعدو پیش بینی های چندین ساله مد نظر گرفته نشده است. سیستم فعلی تقاعد

 راهم مینماید. اساس سالهای خدمت و آخرین معاش کارمند، ف 

 فورمول برای محاسبه تقاعد از قرار ذیل می باشد: 

 بطور یکباره گی قرار ذیل پرداخت می گردد: باشد متر از ده سالدر صورت خدمت ک •

o  عاش پرداخت می گرددماهه اخرین م ۲در صورتیکه خدمت از یک الی پنج سال باشد در بدل هر سال 

o  ده سال باشد در بدل هر سال دو نیم ماه آخرین معاش پرداخت می گردد. در صورتیکه خدمت باالتر از پنح الی 

فیصااد افزود می  ۲فیصااد و باالتر از آن در بدل هر سااال   40سااال در مقابل ده سااال  10خدمت بیش تر از در صااورتیکه   •

 گردد.

 وتی وجود دارد:برای پرسونل نظامی فورمول متفا

 یکباره گی قرار ذیل پرداخت می گردد:در صورت خدمت کمتر از ده سال بطور  •

o ماهه اخرین معاش پرداخت می گردد ۲ر سال در صورتیکه خدمت از یک الی پنج سال باشد در بدل ه 

o ی گردد.در صورتیکه خدمت باالتر از پنح الی ده سال باشد در بدل هر سال سه ماهه آخرین معاش پرداخت م 
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فیصاد افزود  ۲.35فیصاد و باالتر از آن در بدل هر ساال    40مقابل ده ساال  ساال باشاد در 10در صاورتیکه خدمت بیش تر از  •

 می گردد.

 

فیصاد هم از معاش کارمندان بصاورت  8فیصاد از معاش کارمند را بصاورت سااالنه پرداخت می نماید و   8فعالً، دولت به اندازه برای 

از که فیصاد از معاش کارمند بوده و ساهمی   11می نماید  نماید. برای کارمندان نظامی، ساهمی که دولت پرداخت سااالنه تفریق می 

فیصاد بدون وجوه مالی می باشاد.  100باشاد. ساهم دولت در پرداخت برای تقاعد کارمندان  فیصاد می  5می شاود    وضاعآنها معاش  

عالوه، حکومت ی که موعد پرداخت بدهی های تقااعد میرساااد، ندارد. براسااات که دولت هیچ ذخیره ای برای زمانی این بدان معن

 شادهذخیره نمی نماید. این ساهم ها بعنوان عواید دریافت  برای فعالً ساهم کارمندان را که هر سااله برای تقاعد جمع آوری مینماید را

 و برای پرداخت های عادی استفاده میگردد.

نیاز است تا حکومت   بناًء میباشد.  بدهی بزرگ که هیچ وجوهی برای تمویل آن موجود نیست، در نتیجه، حکومت در حال انباشاتن یک  

 روی اصالحات در این بخش تمرکز نماید. 

 تقاعد سکتور عامه  یها ستمیس کیاصالح پارامتر

 : باشندیم لیاصول ذ یخوب تقاعد دارا یها ستمیس

بازار اقتصاد و بازار کار.  ی آشفتگعدم  و  یادار تیمرثر  ی از لحاظ مال داریپا   یصاداستطاعت و اقت  لقاب  ر شتیب یایمزا  یفراهم آور

 .دهدیم لیتشک زیکار را ن یرو ین کنواختیو  شیزاسهم در حال اف  کیحد اقل  ای سهم بزرگ کیخوب تقاعد  یها ستمیس

 یکه در بسات ها   گرددیم ی ساانکه شاامل کدهدیم  لیکار را تشاک یرو ین صادیف   7.5تقاعد فقط حدود  ی فعل ساتمیسا   گر،ید یاز ساو

تعلق ندارند.  زین  کندیم ی خط فقر زندگ ریکه ز  ی تیجمع صدیف   55و احتماالً به   کنندیپابرجا در سکتور عامه کار م فینسبتاً بلند با وظا

قرار دارند   ی مال یداریرپایقابل اساتطاعت و غ ریغ ریمسا   کیدر  ی شا یافزا ۀبگون  باشاند،یم زیپوشاش ناچ یدارا  کهتقاعد    ساتمیسا  نیا

در بخش   ی ناخالص داخل دیتول  صاادیف  1.9 ی ال  1.6،  1397 ی ال 1396 ی در سااال مال رایبوده ز شیساارعت رو به افزا به سااتمیساا  نیا

 ی ناخالص داخل دیتول صادیف  13.3حدود   1397آن در ساال   ی داخل دیعوا وعکه مجم  یکشاور کیوآنهم در  دیبه مصارف رسا  تقاعد

 نهیهز یل اجرای( از قبنیشاهدا و معلول  یمسااعدتها ای ایمزا  ساتمیتقاعد )به شامول سا  ی فعل  یها  ساتمیسا  جهی. و در نتدهدیم  لیرا تشاک

  شی،افزای لیتحصا  ازاتیدر امت ریخاد اخ داتیئبدون محاسابه تز ی ثر سااخته اسات. و حتأا متر ریپذ بیو آسا  ریافراد فق ی اجتماع  یها

 هساااالن   هنیهز گردد،یبودجه تقاعد م  ی نیحقوق تقاعد که باعث ساانگ  شیو افزا ی معاشااات کارمندان برحال بخصااود بخش نظام

طرح  کیتقاعد   ساتمیتورم وجود دارد. سا   صادیف  5که   طیمح  کیآنهم در افتهی شیافزا  صادیف   ۲3.7 ی ال  3.1از   1397تقاعد در ساال  

مورد قضااوت  کیموگراف ید ی طح وابساتگو سا  زیآم  دیکمتر تهد  هسااالن النسیبر اسااس ب دینبا ساتمیسا  نی. اباشادیمدت م ی طوالن ی مال

سال سه برابر،  8ر، در سال دو براب 5تقاعد در   ی اسم  یها  نهیهز ،یکه بدون اصالحات فور دی. در عوض، در نظر داشته باشردیقرار گ

 خواهد شد. باشد،یم ۲019در سال  کهیبرابر، طور 5و بعداً  برابرسال چهار  10در 

معلومات تقاعد در کابل  تیریمد ساتمیسا  ی معرف   کهی. در حالگرددیم دیتشاد شاتریب ساتمیسا  نیا قیتقاعد با تطب ساتمیبخش سا   مشاکالت

شااخص  کی اتیح  دیتائ یبرا کیومتریبا قیو تصااد ی قاعد به حسااابات بانکت یایمزا میبا پرداخت مسااتق اتیو گسااترش آن به وال

که آنها بدور از  باشادیم یادارات تقاعد طور ی فعل  تیعوضا  باشاد،یو در حال کاهش آن م هاشاتباهات، تقلبات و فسااد را کاهش داد
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که تحت آن  باشاندیم ی مشاارکت  یها ساتمیتقاعد سا  ی فعل  یها ساتمیسا  گر،ی. به عبارت دکنندیم تیو مقررات تقاعد فعال نیاحکام قوان

  رویو پرساونل ن ی دمات ملکطور مثال: کارمندان خب ندیرا متناساب با مزد پرداخت نما شیخو  هیاند تا ساهم دهیمکلف گردکارمندان 

 یها ی بده یهتقااعد جهات تاد رهیذخ جادیتقااعد و ا ی فعل ۀنا یپرداخت هز یبرا  هیا ساااهم نیاز ا .مانناد: دولت انیا و کارفرما ی تیامن  یها

  رایز باشاد ینم ی در افغانساتان عمل دتقاع ساتمیسا  رهیذخ زرفیو مشاخصاات ر ازاتیامت ی. اما جمع آورگرددیتقاعد اساتفاده م ندهیآ

 قت،یوجود ندارد. در حق  ساالنه بودجه جدا سازد  یها تیمدت تقاعد را از فعال ی طوالن  ستمیس قیکه بتواند تطب  نهاد تقاعد عامه کی

 زیدولت ن ، گرددیم  ساتمیوجوه درج سا  ی واقع انیبدون جره و دیگرد میبودجه تنظ  دیعوا ثیفعالً بح تقاعد هیساهم یبرا  کسار معاشاات

اجرا  کمتر از آن ی حت ایمتناساااب با مزد   هیاش در جهت پرداخت ساااهم تیو مقررات تقاعد مطابق مکلف نیرا حساااب قوان اتیتأد

وجود  یا ساتمیگونه سا   چیتقاعد ه  یها ی بده یتراکم فور ایاز تجمع  ی ناشا  ندهیآ ی مال  یکاهش صادمات/شااک ها ی. براکندینم

 ندارد.

تقاعد که هدف  کیه اصاالحات پارامترسالسال کیافغانساتان در مورد   ی اساالم  یدولت جمهور  نهیکاب  ۲018 لیدر ماه اپر ن،یا بنابر

تقاعد  یایمزا  یها ستمیدر بخش س  ی اقدامات اصالحاتخاذ نمود.   میتقاعد بود، تصم  ساتمیسا  ی آن بهبود ثبات و اساتطاعت مال ی اسااسا 

تقاعد را بدسات خواهد آورد   نهیزساال خدمت خود چه مقدار ه  کیتقاعد،) در  بیضار زانیم  لیعد( ت1: )گرددیم لیشاامل موارد ذ

ن  نی( تع4مزد، )  ۀمحاسااب یاوسااط مزد قبل از تقاعد برا ۀساااختن دور ی ( طوالن3کارمند، )  هیسااهم زانیم شی( افزا۲)  یبرا ی حد سااِ

ار گذ ریتأث  کنندیاصاالحات، تقاعد م بیکه بعد از تصاو ی کساان  یتقاعد باال یایدر فورمول مزا راتییتقاعد شاخص زنده. تغ یایمزا

 . باشدیم

حقوق  کیشاااخص اتومات کیآن   یو بر مبنا دهیگرد بیتصااو ی با بهبود ثبات مال هحقوق تقاعد همرا نهیمناسااب در زم ازیامت کی

تقااعاد بطور   هنا یهز ءً. بناادیا نماایمتقااعاد حفظ م کیا حقوق تقااعاد را در طول عمر  دیا موضاااوع قادرت خر نی. اگرددیم ی رف تقااعاد مع

 . بابدیم شیسال  افزا 10 یبرا صدیف  1.5ساالنه  نآ یص تورم باالشاخ قیخودکار بعد از تطب

تقاعد از دوران بودجه سااالنه  ی امور مال ساتمیصاندوق مشاخص تقاعد عامه جهت جدا سااختن سا  کینمود تا  بیهمونان تصاو نهیکاب

 نهیخر اساتیبه ر نیمتقاعد ی مال  یها یازمندیجهت پرداخت ن ی تقاعد کارمندان فعل  هیساهم  یگردد. بطور مثال جمع آور جادیا دیبا

  ن،ی. همزمان با اباشااندیآن م بیو مقررات نافذه جهت تصااو نیاقدامات اکنون در حال شااامل شاادن در قوان نی. ادیتقاعد انتقال نما

 تیریمد  ینموده و روش ها میصاندوق تقاعد عامه را تنظ  توانیکه به اسااس آن م باشادیمدسات   یاصاالحات رو  یبرا شاتریاقدامات ب

در بخش پول نقد در  ی شااک مال کیاز وقوع  تواندیصاکوک دولت م لیبا اساتفاده از وساا  که احتماالًکرد جادیرا ا یگذار  هیسارما

 کند. یریتقاعد به صندوق تقاعد عامه توسط دولت جلوگ ازاتیتام یههنگام تاد

 مشارکت عامه و خصوصی 

 یربناهایبه منظور عرضاه خدمات و احداث ز یبزرگ اقتصااد ی سا یرا در صادر پال ی حکومت افغانساتان مشاارکت عامه و خصاوصا 

 یها  هیعامه، اساتفاده مرثر از سارما  یها ی ها و دارائ تیاساتفاده مرثر از ملک ،ی ساکتور خصاوصا  ی تشابث  یمهارت ها جلب ،ی کیفز

.ا به دساتآورد های به منظور دساتیابی به اهداف فوق، حکومت ج.ا  دسات گرفته اسات. یو بانک ها رو   ی خصاوصا  موجود در ساکتور

 ذیل نایل گردیده است:
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نشار و نافذ 1۲۲8 در جریدۀ رسامی   ه و قانون مشاارکت عامه و خصاوصای توساط کابینه تصاویب و طی فرمان تقنینی توشایح گردید

 مررخ 13۲۲گردیده بود بنا بر ضارورت و شارایط مشاارکت ساکتور عامه و ساکتور خصاوصای در کشاور تعدیل و در جریده رسامی  

چارچوب حقوقی و اداری آن   خصاوصای  و  عامه مشاارکت می باشاد. وزارت مالیه مطابق قانوننشار گردیده و نافذ  1397ب  عقر 15

 ای مشارکتی را آغاز نموده است.ی مراحل پروژه هرا ترتیب و ط

اد مدل های مشااارکت، قانون، پالیساای، اسااناد معیاری مشااارکت که شااامل اطالعیه ارزیابی قبلی اهلیت، سااند مطالبه پیشاانهاد، قرارد

، و رهنمودهای فورمه ها و چک لسات های معیاری، ساند ارزیابی مناساب بودن تطبیق پروژه از طریق مشاارکت و اولویت بندی آن

 اری ترتیب و نهائی گردیده و ادارات از آن استفاده می نمایند.ک

سات که مشامول تأسایس واحد مرکزی مشاارکت در  چارچوب اداری مشاارکت بر اسااس قانون مشاارکت عامه وخصاوصای تأسایس گردیده ا 

امه و خصاوصای منحیث ریاسات عمومی مشاارکت ع چوکات وزارت مالیه و واحد های پروژه وی در وزارت خانه های مربوط می باشاد. 

 بصورت تمام فعالیت های مشارکتی در کشور را رهبری نموده و فعال می باشد.   ۲017واحد مرکزی از اوسط سال  

،  برنامۀ بین المللی را به مقامات و کارمندان دولت 9برنامۀ داخلی و   45به منظور ارتقای ظرفیت و آگاهی دهی بیشاتر از  وزارت مالیه

 50وهنتون ها، اکادمیسان ها، اعضاای جامعه مدنی، رساانه ها و ساایر جوانب ذیدخل برگذار نموده اسات. به تعدادمتشابثین، اساتادان پ

تصادیق مشاارکت را که یک برنامۀ شاناخته شاده بین المللی اسات فرا گرفته و تصادیق نامه های خویش تن از کارمندان دولت برنامۀ 

 افت نمودند.را در مدیول اول آن در ی

سالۀ مشارکت عامه و خصوصی در هماهنگی به تمام جوانب ذیدخل ترتیب گردیده و ارتباطات ریاست عمومی مشارکت  پالن پنج

ذیدخل تحکیم یافته اسات. همونان لیسات پروژه های باالقوه مشاارکت عامه و خصاوصای که شاامل  عامه و خصاوصای با تمام جوانب

از ساااکتور های اولیه، ساااکتور خدمات، ساااکتور زراعت، ساااکتور انرژی و ات مختلف دولت ج.ا.ا پروژه از وزارت ها و ادار  ۲00

ی مشارکت عامه و خصوصی تطبیق پنج پروژه  راکه ادارات مربوط و ریاست عموم  سکتور ترانسذورت میباشد ترتیب گردیده است.

 کنون تطبیق می نمایند.گردیده ا امضاء خصوصی  و شرکای قراردادهای آن میان دولت و  منظور ملی  ارکات تد کمیسیون توسط

 تعهدات دولت به پروژه های مشارکت عامه و خصوصی

الً پروژه های طوالنی مدت میباشاند که بعضااً دهه ها را پروژه های مشاارکت عامه و خصاوصای با در نظرداشات ماهیت خویش معمو

در تشااخیص، آماده سااازی، خصااوصاای( سااهم عمدۀ را  در بر میگیرد. دولت منحیث یکی از دو شااریک اصاالی ) دولت و جانب

ی را به تدارکات، تطبیق و نظارت از پروژه های مشاارکت عامه و خصاوصای ایفا می نماید و منحیث شاریک عمده در پروژه، تعهدات

ند مدت پروژه های مشاارکت عامه و خصاوصای به عهد میگیرد که این تعهدات مسائولیت ها و خطرات مالی را در کوتاه مدت و بل

 :که شامل دو نوع تعهدات ذیل میگردد سازدمتوجه دولت می

 تعهدات مستقیم: 

صااوصاای گنجانیده می شااود مانند ارایه وجوه تعهدات مسااتقیم تعهداتی اساات که وقت و مقدار آن در قرارداد مشااارکت عامه و خ 

ان معین متوجه ، لیتر آف کریدت، معافیت گمرکی و غیره که مساائولیت های واضااح را در زم(Viability Gap Fund)حمایتی 

 دولت می نماید.
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 مستقیم)احتمالی(: تعهدات غیر  

هش خطرات پروژه میگردد که شاامل تضامین اجراآت تعهدات غیر مساتقیم دولت ها شاامل انواع ضامانت های دولت در رابطه به کا 

 Partial)کننده پروژه وزارت ها، نهاد ها، تصادی ها و شارکت های دولتی، تضامین خطرات امنیتی، تضامین قرضاه شارکت تطبیق 

Risk Guarantee)ذیالً به   ین در مقابل حوادث غیر مترقبه سایاسای و غیر سایاسای و ساایر انواع تضامین ها و تعهدات میگردد.، تضام

 می پردازیم.تعهدات دولت به هریک از پروژه های که عقد قرارداد شده 

 :شارکت عامه و خصوصیمتعهدات دولت به پروژه های  9جدول 

 تعهد غیر مستقیم )احتمالی( دولت  مستقیم دولت تعهد  پروژه

پروژه برق گازی 

 شبرغان

)پانزده میلیون و   15.300.000موعا مبلغ لیتر آف کریدت و حسااب ساذرده مج

ساه صاد هزار( دالر امریکایی به منظور تضامین پرداخت های د افغانساتان برشانا  

 ده پروژه.شرکت به شرکت تطبیق کنن

صورت فسخ قرارداد به اثر کوتاهی برشنا شرکت و جبران خساره در  -

 وقوع حادثه غیر مترقبه سیاسی.

داد خریداری برق به اثر وقوع حادثه جبران خساره در صورت فسخ قرار -

 غیر مترقبه غیر سیاسی.

پروژه برق گازی مزار 

 شریف

 

میلیون دالر   5 تضااامین تاأدیاات موقات باه صاااورت لیتر آف کریادت باه مبلغ

 لی تهیه تضمین تأدیات طوالنی مدت.امریکایی ا

 10تضمین تأدیات الی ختم قرارداد به شکل لیتر آف کریدت به مبلغ  -

)بخشی از بانک جهانی(  IDAدالر امریکایی که توسط نهاد میلیون 

میباشد ارایه میگردد، در صورت عدم ارایه آن توسط نهاد مذکور دولت 

 داشت.ور را به عهده خواهد ج.ا.ا تضمین مذک

جبران خساره قرار داد خریداری برق به اثر کوتاهی د افغانستان برشنا  -

 شرکت و وقوع حادثه غیر مترقبه سیاسی.

 جبران خساره به اثر وقوع حادثه غیر مترقبه. -

پروژه فاز دوم بند برق 

 کجکی

تضمین   به منظور (Sovereign Guarantee)تضمین اعتبار دولت   - وجود ندارد

 تأدیات و تعهدات برشنا شرکت الی ختم قرار داد.

جبران خساره در صورت فسخ قرارداد به اثر وقوع حادثه غیر مترقبه  -

 سیاسی.

 خساره در صورت وقوع حادثه غیر مترقبه.جبران  -

پروژه برق آفتابی والیت 

 قندهار

 جبران خساره ناشی از وقوع حادثه غیر مترقبه سیاسی - یکاییمیلیون دالر امر 2.8ارایه وجوه حمایتی به شرکت زولرستان به مبلغ 

 جبران خساره ناشی از وقوع حادثه غیر مترقبه غیر سیاسی -

یت پروژه برق رسانی وال

 بدخشان

  - وجود ندارد

 

 

 

 



47 

 

 اصولنامه اجرای بودجه

 این اصولنامه، طرز اجرای بودجه ملی را تنظیم مینماید. 

 جهچارچوب قانونی برای تطبیق بود

را در مطابقت به  های بودجوی مکلف اند تا بودجه شاان( قانون اداره امور مالی و مصاارف عامه، تمام واحد37به اسااس ماده ) .1

نمایند. در صاورت مغایرت با ساایر قوانین به  اجراآت  که از طرف ولسای جرگه تصاویب میگردد، مه اجرای بودجهاین اصاولنا

 ولنامه مرجح دانسته میشود. استثنای قانون اساسی، احکام این اص

 شرایط اداری برای تطبیق بودجه ملی

 عمومیات

 . ابد ی  ی ادامه م   ی شمس   ی هجر   1399قوس   ر ی اخ  ی شروع و ال  ی شمس   ی هجر   1398سال    ی از اول برج جد   1399 ی سال مال  .2

 یی جمهور نها سیرئجاللتمآب   حیو توشاا  ی مل  یشااورا  بیافغانسااتان،  تصااو  ی اسااالم  یجمهور نهیکاب  دیبعد از  تائ ی بودجه مل .3

نوع  چیساازند . ه اریشاده ع  حیمکلف اند تمام پالن ها و اجراآت شاان را طبق بودجه توشا  یبودجو  یو تمام واحد ها  میباشاد

بودجه وزارت  ی عموم اساتیر ی مساتقل در کودها )باب ها(  بدون موافقه قبل داراتدر مصاارف وزارت ها و ا ی جاضاافه خر

 .  باشدیقابل اجرا نم هیمال

مطاابق   ی قبال از آغاز ساااال مال هیا را در مطاابقات با متحادالماال وزارت مال شیخو ی و مال ی پالن تدارکات دیا با یبودجو  یواحدها .4

به شاکل ماهوار در بخش بودجه   اتیافغانساتان به اسااس فصاول مصاارف و وال ی اساالم  یجمهور نهیبشاده کا  دیئمساوده بودجه تا

و   ی را مطابق پالن مال شیو همونان مصاااارف خو ندیبودجه ارساااال نما ی عموم اساااتینموده به ر بیترت ی و انکشااااف   یعاد

 . ندینما اریع ی تدارکات

و مصارف عامه منظور   ی قانون اداره امور مال  تیمطابق هدا ی بودجه  مل  کهیکات، تا زمانتدار( قانون 1۲( ماده )3به اساس فقره ) .5

 یافغانسااتان واحد ها  ی اسااالم  یجمهور نهیاز طرف کاب  1399بودجه   دیاما بعد از تائ تواند،ینگردد تدارکات صااورت گرفته نم

 بیاما عقد قرارداد  پروژه ها بعد از تصو ند،ینمارا آغاز    ی تدارکات ی کار مقدمات توانندیم تدر وق  یی غرض صرفه جو یبودجو

 .تواندیج. ا. ا.  صورت گرفته م استیر ی مقام عال حیو توش ی مل یتوسط شورا ی بودجه مل

، طی مراحل تدارکاتی قرارداد هایی که قیمت آن الی صاد میلیون افغانی باشاد، پروژه های سااختمانی تساریع روند تطبیق جهت   .6

 طریق واحد های بودجوی صورت گیرد. ازق قانون تدارکات طب

  یمات دولت( مقای حکم ایو  ی قیشااخص )حق  چیو مصااارف عامه ه ی ( قانون امور مال۲و ماده )  ی ( قانون اساااساا 4۲مطابق ماده ) .7

 ی دولت یدر بانک ها ی اقدام به افتتاح حسابات بانک ایو   یرا تصاحب، استفاده، نگهدار ی مل دیعوا تواندینم یبودجو  یواحد ها

. همونان ندینما  هیوزارت مال ی بدون موافقه کتب ی مل دیعوا ی( بمنظور جمع آوریرکزو م ی تیوال  یها ی ندگی)نما ی خصاوصا و 
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مشاخص  هیحاصاله را ربعوار به حسااب واحد، که توساط وزارت مال دیخارج مکلف اند تا عوا میقافغانساتان م  یها ی ندگینما

 .ندینما اجرا صیو صدور تخص ی بودجه مل قیز طرنموده و مصارف ادارات مربوط را ا لیشود تحو ی م

و مشاتقات آن  ی مواد نفتو صادور  دیاز تور ی ناشا  ی و مال ی التزامات پول  ریحق العبور و ساا ،ی گمرک حقوقمحصاول و  ات،یمال .8

ن و پرداخات آنهاا طبق قاانو نکاهیگردد مگر ا ی م هیا مربوط تااد ی نیطبق اسااانااد تقن  رهیخاام وغ لیا گااز، ت زل،یمثال پطرول، د

 معاف باشد.موجود  یموافقتنامه ها

اجراآت  برخالف قانون را داشته،   تیثیح  گرددیم  بیجرگه توام با سند بودجه تصو ی بودجه که از طرف ولس یاصولنامه اجرا .9

 . شودیآن،  نقض قانون پنداشته م

 عدیالتتغییرات و ت

ها در محدوده بودجه منظور   ی دار ی ارداد ها و جمله خر . قر باشاااد ی م  ه ی وزارت مال   ت ی از یک باب به باب دیگر از صاااالح   الت ی تعد  .10

التر از حد بودجه منظور شااده  با   ی در بودجه عاد  تواند ی نم  ی واحد بودجو   چ ی گردد. ه  م ی منظور شااده تنظ  ی شااده و فصااول بودجو 

بودجه  ی تر از منظور قرارداد باال  مت ی ق   که ی در صااورت  ا ی و   ی ار ی ساااله اخت  ن ی چند  ی انکشاااف   ی ها  ه و در پروژ  د ی قرارداد ها را عقد نما 

 است.    ی حتم   ه ی وزارت مال  ی باشد، موافقه کتب 

مصاارف در محدوده  تیمکلف به رعا  یجوبود  یواحد ها  ده،یهر باب محاسابه گرد  اتیبا جزئ 1399 ی ساال مال  یبودجه عاد .11

بعد  هیوزارت مال  نکهیاقابل اجرا نبوده، مگر   1399 ی گذشاته از داخل بودجه ساال مال یساالها اتی. طلبات و باق باشادیهر باب م

قع  ه انجاام باه مومکلف با  یبودجو یتماام واحادهاا نیش را در مورد ابراز بادارد. بناابریخو ی موافقاه کتب لیا و تحل ی ابیا از ارز

 .باشدیم ی همان سال مال انیدر جر ی تمام طلبات هرسال مال هیاجناس، خدمات و تاد هیتدارکات، قرارداد ته

 :ستندین  لیفصول قابل تعد گریبه د لیفصول  ذ 1399در بودجه سال  .12

 معاشات  -

 اعاشه  -

 ق بر هیصرف  -

 آب  -

  یی صفا -

 محصول مخابرات،  -

 ط یمراقبت وساحفظ و  -

  )برای وارثین شهدای نیرو های امنیتی( هیاکرام  -

 .راتیحفظ و مراقبت تعم -
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 ز ی معاشاات ن   ی . وجوه اضاافه کار باشاد ی م   ه ی وزارت مال   ی ها   ت ی صاالح   از  )به اساتثنای مصاارف برق(  ممنوعه در داخل فصاول    الت ی تعد  .13

از   توانند ی و بودجه منظور شاده م   ی کار مقرره اضاافه  ت ی ادارات شاان با رعا  از ی در صاورت ن  ی بودجو  ی شاامل کود ممنوعه بوده واحدها 

 . تواند ی صورت گرفته نم   ل ی معاشات تعد   ی فصول به اضافه کار   گر ی صورت از د   چ ی و به ه  ند ی آن استفاده نما 

از موافقاه دونر   در آن بعاد  التیتعاد گردد،یم  لیا از جااناب دونر تمو ی وزارت امور داخلاه و دفااع مل یکاه در بودجاه عااد ی وجوه .14

 طیکنندگان مجاز اسات.  بنابر شارا لیممنوعه در وجوه تمو ریفصاول ممنوعه  به فصاول غ  التی. تعدباشادیم قابل اجرا  همربوط

وزارت  ،ی شده وزارت دفاع مل  حیو مصارف عامه تصر ی ( قانون اداره امور مال47ماده ) ردکه    التیتعد صدیف   5کشور،   ی تیامن

 .باشندیم ی مستثنامر  نیاز ا ی مل تیامن ی عموم استیامور داخله و ر

 یفقط برا ی فی. مصاااارف اوپراتساااتیمجااز ن ی فیباه فصاااول اوپرات اداره داخال بودجاه یفصاااول و کودهاا ریاز ساااا لیا تعاد .15

 قابل اجراست: لیذ یودجوب یها-وزارت/واحد

  ی وزارت دفاع مل -

 وزارت امور داخله  -

  ی مل تیامن ی عموم استیر -

 .ی مل تیامن یشورا -

 یهااامور واحاد ی از عقاب ماان یریبوده هموناان بمنظور جلوگ هیا وزارت ماال تیا از صاااالح گریدبااب باه بااب  کیا از  التیتعاد .16

 ۲1از باب   التی. تعدباشاادیم هیوزارت مال  یها تیاز صااالح زیبودجه ن  تهیبدون موافقه کم یبودجو  التیتعد یاجرا یبودجو

 .ستیباب ها قابل اجرا ن ریبه سا

کسار    لیرا بمنظور تمو ادیازد نیا تواندیم هیمقدار پالن شاده، وزارت مال ساهیبه مقا ی ساال مال انیدر جر دیعوا ادیدر صاورت ازد .17

 .دیبودجه منظور شده، شامل بودجه نما

وجوه مذکور را در   ی ت ی موافقه شاده وال   صاات ی در تخصا  د ی با  ده ی ادارات که شاامل پروساه مصاارف حفظ و مراقبت گرد   ها و  وزارت  .18

در    ی . تمام اجراآت بعد ند ی انتقال نما  ی ت ی آن را به ادارات وال  ی ابالغ نموده و مطابق به پالن مال  ی ت ی به تمام ادارات وال  ی شاروع ساال مال 

به    ت ی وال   ک ی بودجه از  ی عموم  اساات ی موجه و موافقه ر   ل ی بدون دال  ی سااال مال  ان ی در جر  وجوه  ن ی . ا رد ی گ صااورت  ات ی سااطح وال 

 باشد.  ی نم   ل ی قابل تعد   گر ی د  ت ی وال 

 اد هامدیریت پروژه و قرارد 

  است ی ر   ی موافقه کتب   ی ار ی کننده پروژه و درصورت وجوه اخت   ل ی تمو   ی در قراردادها قبل از آغاز آن موافقه کتب   ی هر نوع اضافه کار   ی برا  .19

 .  باشد ی قابل اجرا نم   ی ار اختی   پروژه   قرارداد   در   ٪ 15از    شتر ی ب   ی است. اضافه کار   ی الزام   ه ی بودجه وزارت مال   ی عموم 

بودجه از لست حذف خواهد شد   ته یبه کم شکشینداشته باشند، بعد از پ ی شرفتیپ چیدو سال ه که بعد از گذشت یها پروژه .20

در سند بودجه شامل   ماندهیارقام باق  ایو  ندیمحدود ارائه نما شرفتیپ ای شرفتیپ عدم یمقنع برا لیادارات بتوانند دال نکهیمگر ا

 کار پروژه ها باشد.  یاجرا ناتیتام اتیتاد



50 

 

  ی ضرور لیبر تمو ی آنها مبن ی تعهد کتب نهی. در زمندیکنندگان قرارداد عقد نما لیتمو ی تعهد شفاه یمبنابر ندتوانینم ادارات .21

 انیمنصرف گردد اداره مربوطه مکلف است موضوع را در جر شیاز تعهد خو ی سال مال  انیر جرکننده د ل یاست. هر گاه تمو

 دهد.  العاط  هیرسماً به وزارت مال یروز کار 10

اما قرارداد ها و پرداخت ها در خارج از کشور   رد، یصورت گ ی قرار دادها و پرداخت ها در داخل کشور به پول افغان تمام .22

 عقد گردد. ی همزمان به دو نوع واحد پول تواندیقرار داد نم چیشد.  هبا ی تثنامر مس نیاز ا توانندیم

و اقتصاد در طول دو    ه ی مال   ی را مطابق رهنمود به وزارت ها   ش ی مکلف اند که گزارش اجراآت خو   ی بودجو   های   ادارات و واحد   تمام  .23

را   ی د ی عد از حصول گزارشات ادارات، گزارش توح مرظف است که ب  ه ی . وزارت مال ند ی ارسال نما  ی هفته بعد از ختم هر ربع سال مال 

 . د ی جرگه ارسال نما   ی و بودجه ولس   ی مال   ون ی س ی کم   به ماه در صورت تقاضا    ک ی در ظرف  

 .   گردد ی م   م ی تنظ   ه ی به اساس متحد المال جداگانه وزارت مال   اط، ی احت   ی ها کود    ی به استثنا   ی و انکشاف   ی ه عاد بودج   صات ی تخص  .24

ها از جانب   ی شک ی پ  ه ی و موضوع تصف  ند ی نما  ه ی تصف  ی ختم سال مال  ی را ال  ش ی خو  ی شک ی د تا پول پ مکلف ان  ی بودجو  ی واحدها  تمام  .25

در   ی در بودجه عاد  ی شک ی پ  ه ی . در صورت عدم تصف رد ی قرارگ  ی جدًا مورد بررس ادارات  ی مال  ی بررس  ن ی ح  بررسی  ی اداره عال  ن ی مفتش 

 است.   ی امر مستثن   ن ی ( از ا LCنامه ) ها و اعتبار قرارداد    ی پرداخت ها   ش ی . پ ند شو   ی نم   ی شک ی مستحق پ   ی بعد   ی سال مال 

دولت باشد،  داتیدر عا صیقتن ای دیجد ی فشار مال یمقرره حاو  ایهرگاه قانون  ی قانون اساس (96حکم ماده نود و شش ) طبق .26

، حقوق،  در معاشات دی که در آن تزئ دیمقرره جد ایشده باشد. هر قانون  ی نیپیش ب زی مدرک جبران ن شنهادیدر متن پ دیبا

داشته   رتی( مغا ی سند ) بودجه مل نیکه با متن ا ی و مصرف  ی مال راتیتاث ایو  ی التیتشک دیتزئ ،ی و نظام ی ملک نیمامور ازاتیامت

  یمبنابر دیمصارف جد ریسا ایحقوق و  ازات،یگردد امت بیتصو دیجد حهیال ایقانون و  کهی. در صورتستیقابل اجرا ن باشد،

 . گرددیاجرا م یبعد  ی آن در سال  مال

  ی حفظ و مراقبت را تحت بودجه انکشاف   ی عامه تمام قرارداد ها   د ی ها، وزارت فوا حفظ و مراقبت سرک   ی جهت استفاده بهتر وجوه مال  .27

  ، ی آن در حفظ و مراقبت جار  %۲0 ،ی ها در حفظ و مراقبت اساس پول حفظ و مراقبت سرک  %65 آن. برعالوه د ی عقد نما  ی ار ی اخت 

 .  باشد ی استفاده م قابل  در حالت اضظرار عاجل سرکها     ی آن در بازساز   15%

ریخ آغاز و ختم قرارداد به اساس تاریخ  تمام قرارداد ها )ساختمانی و غیر ساختمانی( به اساس قیمت ثابت صورت گیرد. همونان تا  .28

 تقویمی واضح و مشخص باشد )نه بر اساس روز کاری(. 

 تواند از منبع واحد عقد قرارداد گردد.   ی قراردادها که امکان تدارکات باز را دارند  نم   ر ی و سا   ی آبرسان   ، ی ساختمان   ی قرارداد ها   تمام  .29

 روز کاری نزد خود معطل قرار داده نمیتواند. ۲1رکات بیشتر از ادارۀ ملی تدارکات قرارداد ها را نظر به قانون تدا .30

از  یاریراختیغ ی پروژه ها  لیانستان و تموافغ ی اسالم یدولت جمهور ت یاز صالح یاریاخت یپروژه ها  ل یتمو ی ریگ میتصم .31

بودجه   میضما  ثیمنح   وجوه به آن  ادیازد/صیتنق  ایو   یاریاخت  ریغ  ی. شامل نمودن پروژه هاباشدیکننده گان م  ل یتمو  تیصالح

ه  ب یروز کار 7مکلف است تا معلومات مذکور را در مدت  هیبوده و وزارت مال هیلوزارت ما تیاز صالح ی سال مال انیدر جر

 .دیارسال نما ی مل یشورا

تعهد  به اساس  هیوزارت مال یموجه و منظور یازمندیو ن لیبنابر دال یاریاخت ریاز وجوه غ یحذف بودجه عاد مه،یضم یاجرا .32

 . گردد ی ارسال م  ی مل   ی به شورا   ی روز کار   7  مدتو معلومات مذکور در  باشد ی قابل اجرا م  ی مالسال   ان ی کننده در جر  ل ی تمو  ی کتب 

 یو انکشاف دهات و برنامه مل  ایبه دهات مربوط وزارت اح  ی دسترس  ی و برنامه مل  یی روستا  یسرکها  یدر برنامه مل  کهیها  پروژه .33

  رقابل یجرگه غ  ی ولس  بیبوده و بعد از تصو  یکود بودجو  نیع  یعامه درج است دارا  دیرت فوامربوط وزا  یی روستا  ی سرک ها

 . باشدیم رییتغ
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مقرر   ی و موسسات دولت  هایتصد  ،یبودجو  یواحد ها  گریکه در د  ی لیوم و موسسات تحصعل  ی اکادم  ،ی عال  التیتحص  استادان .34

 توانندیشده نم دیمستف ی کادر علم ازیباشند از امت

مکلف به مصرف  وجوه منظور شده  بوده و در مقابل مصارف  به    کنندیم افتیدر ی وجوه مال ی ات که از بودجه ملادار تمام .35

 در تماس شوند.  هیآن کتباً با وزارت مالمشکل، جهت رفع  تیدر صورت موجود. باشندیجرگه پاسخگو م ی ولس

 .  باشندیم ی امر مستثن نیاز ا ی الملل نیگردد. توافقات ب اخذ داتیبر عا اتیبر معاشات و  قرارداد ها طبق قانون مال اتیمال .36

 تواندیکارمند نم چی. هدینما یریکان جلوگادارات بالخصود وزارت امور خارجه از استخدام کارکنان بالمقطع تا حد ام تمام .37

در محدوده    کیذلماتید  دفاتر   ایدر داخل سفارتخانه ها و    ی کارکنان خدمت  ن ییگماشته شود. تع  ی در خارج از کشور بطور خدمت

کارکن   ازاتیامت ریدر معاش، مصارف و سا نکهیمشروط بر ا باشدیوزارت امور خارجه م تیمنظور شده از صالح التیتشک

  یها  ی گ نده ینما ی کارکنان محل ازاتی. وزارت امور خارجه مکلف است تا نورم معاشات و امتدیایبه عمل ن شیافزا ی دمتخ

 . دیاجرا نما یو بعد از منظور بیترت هیدر تفاهم با وزارت مالرا در خارج از کشور  شیخو

در  دینما جابیرا ا ها ربنایز یساز کیضوع شرشان که مو ی ساختمان یتمام قرارداد هادر  ربنایسکتور ز ربطیذ یوزارت ها .38

 یانکشاف دهات، انرژ  عامه، مخابرات،  دیفوا  یباالخصود وزارت ها  رندیموضوع را مدنظر گ  یپروژه بطور جد  نیزایمرحله د

وضوع  م  دیو ساختمان سرک ها با  نیزایدر مرحله د   رهیشرکت برشنا و غ  ون،یزاسیو کانال  ی ، شرکت آبرسان  ها،  ی وآب، شاروال

. همونان  ندیدرتطببق آن اقدام نما  ی و به هماهنگ  رندیرا در نظر گ  یو آبرسان  ونیزاسیکانال  ستمیانتقال برق، س  یها  نیل  ،ینور  بریفا

 .رندیجداً مدنظر گ دیجد یقرارداد ها یمنظور انموضوع را در زم نیا ی ره تدارکات ملادا

پروژه ها  نیادارات، مسئول نیمعاون /نانینبوده، بلکه مع یبودجو ی احد هاو  یاعطا نیآمر ایوزرا و  تیبودجه تنها مسئول یاجرا .39

 . باشندیمسئول م زیمربوطه ادارات ن یو رؤسا

البته قبل از  ،تائید گردند توسط کابینه ج. ا. ا دیداشته باشند با یبودجه مل یرو  ی مال ریها که تاث ی سیپالمقررات و  ن،یقوان طرح .40

 باشد.  ی آن نم قیمکلف به تطب هیآن وزارت مال ریدر غمالیه حتمی پنداشته میشود.  تائید کابینه موافقه وزارت

  ل یافغانستان با تمو ی اسالم ی( را نظر به موافقتنامه حکومت جمهور LCنامه )اعتبار تواندیم هیوزارت مال ی اریاخت ریبودجه غ در .41

 .  ندینماشامل  ی کننده )دونر( افتتاح و صرف وجوه قابل مصرف را در بودجه مل

قوس و برای بودجه   ۲0برای بودجه عادی   در مرکز و مستوفیت ها   1399( سال مالی  16آخرین تاریخ تسلیمی حواله های تأدیات )م   .42

 میباشد، واحد های بودجوی مکلف اند موضوع را به واحد های دومی خویش نیز ابالغ نمایند.   1399قوس    ۲8  انکشافی 

 کارمندان مسایل مربوط به

 ی مل   ی شاده از جانب شاورا  ب ی در مطابقت به ساقف تصاو  ات ی مرکز و وال  ک ی شاان را به تفک   ل ی ادارات مکلف اند تشاک ا و  وزارت ه  .43

 .   باشد ی م  ی شده در سند بودجه نهائ   ب ی تصو   ل ی . تشک ند ی نما  ی جدًا خود دار  ی سال مال  ان ی در جر   ل ی ک تش  د ی نموده از هر نوع تزئ  ار ی ع 

 .ندیدر وقت رسمی همزمان از دو مرجع معاش اخذ نما توانندی(  نمتبهریرتبه و عال نیدولت )پائ نیتمام مامور .44

”طرح  حهیطبق ال گردد،یمراحل م ی ط ی ودجه ملب قیکه از طر یاریاخت ریوغ یاریاخت ی انکشااف   یمعاشاات کارمندان پروژه ها .45

 250,000اش ماهوار از وجه مع  چیه هب و  گردد می( تنظ NTA)  “یویحما  یرهنمود پرداخت معاش کارکنان پروژه ها ی سیپال

 تیفعال) یبخش را به استثنا نیمکلف اند تا مصارف ا باشند،ی( مNTAکارمندان ) ی. تمام ادارات که دارا .دیتجاوز ننما ی افغان
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و موارد که سابب ازدیاد عواید شود(  تیاولو یسااحات دارا ،گرددیدر مصاارف م یی که منتج به صارفه جو ی حاالت  د،یجد  یها

  .دیماروند نظارت ن نی( از اNTAکاهش مصارف ) قیجهت تطب هیکاهش دهند. وزارت مال صدیف  15حد اقل تا 

 ی دوباره استخدام نگردند، در حاالت استثنائ ی از طرف ادارات دولت وندشیکه به تقاعد سوق داده م ی آنعده از کارمندان دولت .46

 اخذ گردد.   دیبا ی و خدمات ملک یاصالحات ادار ونیسیو کم هیوزارت مال ی موافقه کتب

سکل  الی تعدیل امتیاز مادی استثنایی سوپر اسکل از دالر به افغانی در قانون کارکنان خدمات ملکی، امتیاز مادی استثنایی سوپر ا .47

 افغانی مطابق سال گذشته قابل تطبیق میباشد.   74.4قرار فی دالر  از 1399در سال مالی 
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 1399 جدیدی هاپالیسی 

  مرور اجمالی

ی انکشاافی افغانساتان  بوده ، بنابراین نتایج متوقعه بودجه باید بر مبنای اولویت های ملی باشاد. اهداف کل منابع مالی افغانساتان محدود

پالن اساتراتژیک پنج سااله کشاور برای  به عنوان ( کهANPDF 2017-2021در ساند چارچوب ملی صالح و انکشااف افغانساتان )

ردیده است. نیاز است تا اولویت های اتخاذ شده پالیسی به صورت مستقیم ستیابی به خودکفایی و بهبود رفاه مردم می باشد، ذکر گد

، ایجاد عواید، ارایه خدمات ، و محو فقر دولت، چنانوه در ساند چارچوب ملی صالح و انکشااف افغانساتان اقتصاادی بر آجندای رشاد

 در برنامه های ملی دارای اولویت تشریح گردیده است، منتج گردد.    ذکر گردیده و به صورت مفصل

 ست؟یسی چفعالیت های جدید پالی

)یا بعدتر(   1399ز پالیسااای ها، برنامه ها یا پروژه های حکومت که در ساااال مالی رت اند ا فعالیت های جدید پالیسااای در این بخش عبا 

 نای آن تغییرات عمده در محدوده و یا قیمت برنامه های قبلی تائید شده میباشند. مب شروع میشود. هم چنان شامل تصامیمی است که بر 

 تعریف پالیسی های جدید شامل موارد ذیل اند:  

 ارات جدید مصرفی  یا ابتک فعالیت ها و  -

  موثر حکومت میگرددفعالیت ها یا ابتکارات که باعث کاهش مصارف قبلی غیر -

 مه های موجود به منظور انعکاس واقعی فرضیات مصارف  تغییر در مشخصات/شیوه مصارف برنا -

 طرح توازن والیتی

 تیا کاابال و لنادن تقو ینفرانس هااو ک ویوکمتقاابال ت یی حکومات افغاانساااتاان در چاارچوب پااساااخگو ی از تعهادات اسااااسااا  ی کی

 یدر راساااتاا نیادیا ت بنمهم را برداشاااتاه اسااات. از جملاه تعهادا  یگام ها نهیبوده که حکومت افغاانساااتاان در زم ی محل یحکومتادار

نجم  مبنی بر بخش ساوم، بند پ  باشاد.یم ی تیبودجه وال ی سا یپال قیو تطب نیدو کشاور ت ی مال ساتمیسا  یو توانمند سااز ی محل  یحکومتدار

جهت تخصایص منابع مالی جداگانه برای والیات روی   1399این پالیسای وزارت مالیه طرح توازن والیتی را برای بودجه ساال مالی 

 است.  دست گرفته

ب ، هدف کلی این طرح دخیل ساااختن مساارلین والیتی بشاامول وکالی شااورای ملی در تمامی مراحل بودجه سااازی بشاامول ترتی 

س اولویت های پالن گذاری محلی در روند پالنگذاری و بودجه ساااازی ملی، اساااتحکام روابط حکومت در اجراء ونظارت، انعکا

 اقتصادی، اجتماعی و محیط  زیستی شهروندان در سطح محلی میباشد.  سطح محلی با مردم، انکشاف و بهبود شرایط

 والیتی:پیشنهاد بودجه  شرایط

 ر چوکات این طرح ارایه میگردد باید شرایط ذیل را داشته باشد:پیشنهادات بودجوی والیت دپروژه های که در 
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ه صااورت گرفته و در مطابقت با پالن های انکشااافی  تمامی پیشاانهادات والیتی باید در مشااوره با وکالی شااورای ملی والیت مربوط

 والیتی باشد 

تراتیژیک واحد های بودجوی مربوطه ترتیب شاده ید در مطابقت با اهداف اسا پیشانهادات بودجوی که به منظور فوق ارایه میگردد با

 و مستقیماٌ در بهبود عرضه خدمات مرثر باشند 

ی آن از قبیال مطاالعاات امکاان پاذیری، دیزاین، نقشاااه، سااااحاه تطبیق و دیگر موارد  پروژه هاای انتخااب گردد کاه تماام اسااانااد پروژو 

 ستقیم داشته، موجود باشد ضروری که در تطبیق پروژه اثرگذاری م

بخش هاای باایاد از طریق این وجوه تمویال گردد کاه مصاااارف حفظ و مراقبات و امور عملیااتی آن بادوش مردم و یاا هم از طریق  

 تمویل باشد ادارات دولتی قابل 

 پروژه های پیشنهاد گردد که در یک سال تکمیل گردیده  و برای سال آینده کار آن انتقال ننماید 

زمان بندی، تاثیرات اجتماعی و همکاری مردم منطقه در تطبیق پروژه منحیث معیار اولویت بندی طرح پروژه و پیشاانهادات،   کیفیت

 ود در پهلوی معیار های فوق در نظر گرفته می ش

  استراتیژیک ترتیب گردد موضوعات مشترک پیشنهادات بودجوی با در نظر داشت پالیسی های دولت و 

ت بودجوی ریاست های والیتی را مبنی بر پالن های انکشافی والیتی و معیارات تعین شده الی عامه والیتی پیشنهاداکمیته مدیریت م

 در این رهنمود بررسی مینماید 

عامه والیتی کاپی فورم های معینه ریاساات های والیتی را بعد از تائیدی شااورای والیتی، وکالی شااورای ملی  کمیته مدیریت مالی 

 الی موعد فوق الذکر به ریاست عمومی بودجه وزارت مالیه ارسال نماید وطه و منظوری مقام والیت والیت مرب

 ق به این طرح ترتیب و به وزارت مالیه پیشنهاد میگردد.وجوه در نظرگرفته شده صرف به آن پروژه های اختصاد میابد که مطاب

 :والیتی سقف بودجه 

والیت   34ملیارد افغانی را برای  4ای ملی بوده، مبلغ وزارت مالیه برعالوه تمویل بودجه ملی که انعکاس دهنده پروژه ه

یم گردیده است. بودجه در  )بشمول کوچی ها( در نظر گرفته است که به اساس یک فورمول مشخص باالی والیات تقس

درجه بندی والیات تقسیم گردیده است. مبلغ یک ملیاد افغانی  نظر گرفته شده به اساس فکتورهای سهم ثابت، نفوس و

ور مساویانه باالی والیات تقسیم گردیده و مبلغ یک ملیارد دیگر آن به اساس نفوس والیات و مبلغ دو ملیارد افغانی بط

 یافت میباشد.    ر در والیات تقسیم گردیده است که در جدول ضمیمه این طرح جزئیات آن قابل درآن به اساس فیصدی فق

  

 



55 

 

 نکشافی در سطح والیات:چگونگی ترتیب، تصویب و اجراآت پروژه های ا

ز پالن انکشاااف با اسااتفاده او وکال  ی تیوال  یها اسااتیانتخاب پروژه ها توسااط ر  -۲ ارسال متحدالمال بودجه به والیات -1

حث  ب ی مجلس ابتادائ ریتدو  - 4         ی کیتخن ی ابیا جهات ارز ی تیوال ی مال تیا ریمد تهیبه کم  شااانهااداتیارساااال پ  -3            ی تیوال

 ریتدو  -5              مربوطه  یو رئساا ،ی تیوال/ی مل یشاورا  یها ندهیبا حضاور داشات نما تیدر مقام وال  یشانهادیپ  یپروژه ها یرو 

به وزارت  ی تیبودجه وال  شنهادیارسال پ  -6               با حضورداشت وکالی شورای ملی والیت مربوطه تیدر مقام وال ی هائمجلس ن

 لی تعد یاجرا -9              وجوه توساط ادارات  لیدرخواسات تعد  -8             هیتوساط وزارت مال شانهاداتیپ یمنظور  -7          هیمال

        اتیدر سطح وال اجراات - 10          هیتوسط وزارت مال

 جدول تقسیمات والیتی به اساس فورمول 10جدول 

 نفوس والیت شماره
 فیصدی

 قرف
 به اساس نفوس سهم ثابت 

سهم والیت به اساس 

 فیصدی فقر
 مجموع 

 4,000,000,000 2,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000  32,225,560  مجموع 

 199,354,053.67 14,700,000.00 156,082,625.10 28,571,428.57 14.7 5,029,850 کابل 1

 151,185,566.42 57,600,000.00 65,014,137.85 28,571,428.57 57.6 2,095,117 هرات  2

 146,646,510.21 66,300,000.00 51,775,081.64 28,571,428.57 66.3 1,668,481 ننگرهار 3

 119,362,688.68 45,000,000.00 45,791,260.11 28,571,428.57 45.0 1,475,649 بلخ 4

 146,556,992.95 73,900,000.00 44,085,564.38 28,571,428.57 73.9 1,420,682 هلمند  5

 137,723,320.80 66,700,000.00 42,451,892.22 28,571,428.57 66.7 1,368,036 کندهار 6

 128,809,791.29 58,700,000.00 41,538,362.72 28,571,428.57 58.7 1,338,597 غزنی  7

 140,430,207.38 77,300,000.00 34,558,778.81 28,571,428.57 77.3 1,113,676 کندز 8

 130,671,554.93 68,300,000.00 33,800,126.36 28,571,428.57 68.3 1,089,228 فاریاب 9

 113,777,878.48 51,900,000.00 33,306,449.91 28,571,428.57 51.9 1,073,319 تخار 10

 125,609,209.89 64,900,000.00 32,137,781.31 28,571,428.57 64.9 1,035,658 بدخشان  11

 117,472,800.03 58,000,000.00 30,901,371.46 28,571,428.57 58.0 995,814 بغالن 12

 81,920,606.43 29,700,000.00 23,649,177.86 28,571,428.57 29.7 762,108 پکتیکا 13

 121,983,793.04 70,100,000.00 23,312,364.47 28,571,428.57 70.1 751,254 غور 14

 93,455,475.40 42,400,000.00 22,484,046.82 28,571,428.57 42.4 724,561 پروان  15

 115,806,563.54 67,100,000.00 20,135,134.97 28,571,428.57 67.1 648,866 میدان وردک  16

 99,580,649.08 51,600,000.00 19,409,220.51 28,571,428.57 51.6 625,473 خوست  17

 108,800,067.83 61,300,000.00 18,928,639.25 28,571,428.57 61.3 609,986 سرپل  18

 95,528,358.04 48,300,000.00 18,656,929.47 28,571,428.57 48.3 601,230 پکتیا 19

 89,906,749.97 43,000,000.00 18,335,321.40 28,571,428.57 43.0 590,866 جوزجان 20

 112,433,519.78 66,700,000.00 17,162,091.21 28,571,428.57 66.7 553,058 فراه  21

 130,828,592.76 85,500,000.00 16,757,164.19 28,571,428.57 85.5 540,009 بادغیس 22

 111,723,210.70 67,400,000.00 15,751,782.13 28,571,428.57 67.4 507,610 دایکندی  23

 100,798,161.64 57,000,000.00 15,226,733.07 28,571,428.57 57.0 490,690 کنر 24

 102,981,422.01 59,300,000.00 15,109,993.43 28,571,428.57 59.3 486,928 بامیان 25

 106,320,104.22 62,700,000.00 15,048,675.65 28,571,428.57 62.7 484,952 لغمان 26

 68,162,558.47 24,700,000.00 14,891,129.90 28,571,428.57 24.7 479,875 کاپیسا  27

 113,067,272.00 71,200,000.00 13,295,843.42 28,571,428.57 71.2 428,466 ارزگان 28

 72,216,225.56 30,400,000.00 13,244,796.99 28,571,428.57 30.4 426,821 لوگر  29

 114,393,279.67 72,700,000.00 13,121,851.10 28,571,428.57 72.7 422,859 سمنگان  30

 117,190,325.00 76,900,000.00 11,718,896.43 28,571,428.57 76.9 377,648 زابل  31

 81,663,263.13 47,500,000.00 5,591,834.56 28,571,428.57 47.5 180,200 نیمروز 32

 58,753,650.39 25,000,000.00 5,182,221.81 28,571,428.57 25.0 167,000 پنجشیر  33

 113,767,245.56 80,200,000.00 4,995,816.99 28,571,428.57 80.2 160,993 نورستان  34

 131,118,331.09 56,000,000.00 46,546,902.52 28,571,428.57 56.0 1,500,000 کوچی ها  35
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 مجالس مشورتی حکومت با مردم  

حکومت  های رکرد مجالس مشورتی حکومت با مردم یکی از شیوه های ایجاد ارتباط با مردم و دریافت نظریات آنان در مورد کا

جامعه  طریق نمایندگان آنان که متشکل از اقشار مختلف   های مردم مستقیماً از  مشکالت و نیازمندی پیراموناست. دریافت معلومات 

خره ایجاد یک رابطه خوب میان مردم و حکومت  رد شیوه عرضه خدمات به مردم و باالده در مودریافت پیشنهادات سازن ،میباشد

 رداشتن فاصله میان حکومت و مردم از اهداف این مجالس میباشد.  جهت از میان ب

مردم تصمیم    حکومت را قادر میسازد تا در مشوره بامجالس مشورتی حکومت با مردم یک پروسه باز، آزاد و دیموکراتیک بوده که  

 خود بجا بگذارد.را از مرثریت بیشتر تا دولت را روی ساحات انکشافی به مصرف رسانیده گرفته و منابع مالی 

 به نیازمندیهای مردم را جمع آوری نموده و با طرح پالیسی های مناسب    سعی میورزد تا با استفاده از بعضی ابزار ها نیازمندیحکومت  

اما تجارب نشان داده که طرح اکثر پالیسی ها، پروژه ها و برنامه های انکشافی برمبنای آمار، ارقام و های آنان رسیدگی نماید، 

ثر از نظریات أمعلوماتِ که از منابع متفاوت در دسترس قرار میگیرد، صد در صد انعکاس دهنده نیازمندی های مردم نبوده و مت

 در مرکز هستند، قرار گرفته است.  کارشناسان که

روی دست  یات والسطح  بهصمیم به اخذ معلومات بطور مستقیم از خود مردم با دایر نمودن مجالس مشورتی موزارت مالیه  اءًبن 

 ها رسیدگی نماید.  های مردم و انعکاس آن در بودجه ملی به آن نیازمندی گرفته تا با جمع آوری نیازمندی

،  )کابل، بلخ، هرات، کندهار   ده والیته برگزاری مجالس مشورتی را در سطح  با ارگانهای ذیدخل تصمیم بمشوره    از  وزارت مالیه بعد

های   ( اتخاذ نمود. انتخاب اشتراک کننده ها نیز به مشوره ادارات ذیدخل از میان اعضای شوراند، پروان، بدخشان، هلمننگرهار

ت مالیه در سطح رهبری برگزاری این مجالس صورت گرفته است. هیات وزاروالیات   ح  انکشافی ولسوالی ها و جوانان فعال در سط 

اقتصاد، معینیت پالیسی وزارت مالیه از جمله اعضای تیم مرکزی و قرار داشته و نمایندگان اداره مستقل ارگانهای محلی، وزارت 

 والیتی در این مجالس حضور داشتند. معاون مقام والیت، مستوفی والیت، رئیس اقتصاد والیت منحیث تیم ادارات

 یوه تطبیقش

قسیم گردید. لست پروژه های  لست پروژه های انکشافی که شامل تمام پالن های انکشافی والیات میباشد به سطح ولسوالی ها ت

می توسط پرزنتیشن انکشافی هر ولسوالی در دسترس نمایندگان همان ولسوالی قرار داده شد. بعد از رهنمائی های الزم که بطور عمو

بود، برای هر تیم ارایه گردیده بود، از ایشان خواسته شد تا با درنظر داشت معیار های که قبالً تشریح شده و همونان بطور خاد 

 پروژه های مربوط به ولسوالی های مربوطه شان را اولویت بندی نمایند. 

الی کاهش فقر، محیط زیست، ایجاد شغل، جنسیت)جندر(، افزایش اولویت بندی به اساس بعضی معیار ها مانند تأثیرات پروژه با

را   1399شامل شدن در بودجه ملی سال مالی  عواید، مبارزه علیه فساد، و ارتقای ظرفیت صورت گرفته و بیشترین چانس منظوری و 

 نیز دارا می باشد. 

 .باشد می قرار ذیل  در ده والیت مجالس مشورتی  و پیشنهاداتکننده ها  اشتراکتعداد 
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 )نیازمندی ها به اساس والیت( 11جدول 

 تعداد نیازمندیها  تعداد اشتراک کننده والیت شماره

 33 140 کابل 1

 185 82 بلخ 2

 149 140 هرات  3

 111 150 کندهار 4

 30 103 پروان   5

 111 170 بدخشان  6

 131 163 ننگرهار  7

 134 96 هلمند  8

 882 1,044 ع  مجمو
 

 .دخویش در نظر بگیرن 1399از تمام ادارات دولتی خواسته شده تا حداقل دو سه نیازمندیهای مردمی را در پالن بودجوی سال مالی 

 الزم به یاد آوریست که این پروژه ها در چارچوب طرح توازن والیتی از جانب ادارات مربوطه باید پیشنهاد وسذس عملی گردد.  

 مصارف امنیتی   ررسیب/ارزیابی

تن  طوریکه همه میدانیم افغانسااتان از ایجاد ادارۀ مرقت بدینسااو مساایر های پر چالشاای را طی نموده اساات. ما بتدریج بطرف پذیرف 

مسائولیت های بیشاتر حرکت نمودیم و چون حمایت جامعه جهانی دایمی نبوده الزم اسات تا این مسایر را الی رسایدن به خود کفایی 

 صارف امنیتی دقیقاً  در همین راستا صورت میگیرد. . بررسی و ارزیابی مادامه دهیم

 است جمهور در سه مرحله تنظیم گردیده است.مقام عالی ری ۲۲/11/1397مررخ  ۲669این ارزیابی به اساس حکم شماره 

، اساالحه و ر محدود به )روغنیاتمرحله اول )کوتاه مدت(: بررساای و بازنگری بودجۀ اقالم مصاارفی و سااایر لوازم شااامل اما غی   .1

 مهمات، تجهیزات، غذا، حفظ و مراقبت، برق، و سایر مصارف( سکتور امنیتی و دفاعی 

بازنگری سااااختار تشاااکیالتی با تمرکز بر بخش های خدمات )منابع بشاااری، اداری، مالی، تدارکات و . مرحلۀ دوم )میان مدت(:  ۲

 ونیکی سازی پروسه های اداری و ساده سازی و الکترلوژیستیک، ارتباطات و تکنالوژی معلوماتی( 

 . مرحلۀ سوم )درازمدت(: مرور بر ستراتیژی نظامی کشور.3

ن بخش تحت مرحلۀ اول صاورت گرفته که عمده ترین آن تهیۀ راهکار )پالیسای نوت( بوده که بر اسااس کار ها و پیشارفت های مهمی در ای 

ه مشاخص شاده که حدود یک میلیارد دالر میگردد. از شاروع ارزیابی  ویی در آن وجود داشات آن سااحات و اقالم مصارفی که امکان صارفه ج 

قلم اجناس از    11شاده و این روند ادامه دارد. بیشاترین صارفه جویی در انتقال مصاارف امنیتی تا الحال در موارد زیادی صارفه جویی حاصال  

ه جویی بعمل آمده اسات. موارد دیگر نیز تحت کار  میلیارد افغانی صارف   1۲خارج بودجه ملی به بودجه ملی صاورت گرفته که در آن حدود  

و مراکز نظامی )پولیس و اردو( به شابکه برق شاهری که از این بوده و پیشارفت ها در حد مطلوب مالحظه میگردد. مانند وصال قول اردو ها  

ام ادامه خواهد یافت و تالش بر  این روند با قوت تم  طریق مصااارف تیل جنراتور  و حفظ و مراقبت آنها بطور چشاامگیری کاهش می یابد. 

 این است تا انتقال مسئولیت تمویل مصارف امنیتی بطور مطمئن و با ثبات صورت گیرد. 
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روی مرحلاۀ دوم ارزیاابی نیز آغااز گردیاده و بحاث هاا روی پالن کااری آن جریاان دارد. انتظاار میرود باا ارزیاابی مرحلاۀ دوم و کاار 

ی بدسات آید. این مرحله نه تنها به هدف صارفه جویی مهم بوده بلکه برای ایجاد دساذلین صارفه جویی های بیشاترتطبیق اصاالحات  

فاع ملی امر حیاتی پنداشاته میشاود. اصاالحات در این بخش برای آینده ساکتور امنیتی از اهمیت مالی در وزارت های امور داخله و د

 داشته است.خاد خویش را مبذول  خاصی برخوردار بوده که حکومت باالی آن توجه

اشاته باشاد اما بحث  مرحلۀ ساوم که شاامل مرور بر ساتراتیژی نظامی کشاور میباشاد، با وجودیکه اثرات مالی زیادی میتواند به همراه د

 نهایت تخصصی نظامی را میطلبد و تابع شرایط امنیتی کشور میباشد. 

مرثریت مصاارف حکومت را کمک مینماید. همونان مند سااختن و افزایش در کل ارزیابی و بررسای مصاارف امنیتی در قسامت هدف 

لوژیسااتیک، ارتباطات و تنکالوژی معلوماتی(    بازنگری و اصااالحات در بخش های خدمات )منابع بشااری، اداری، مالی، تدارکات،

 این روند را در دراز مدت تضمین مینماید.

 1399 در بودجهانکشافی عمده ترین فعالیت های جدید     

ریاساات اقتصااادی و تخنیکی جدید انکشااافی شااامل بوده که اکثریت آن ها بعد از ارزیابی های   پروژه  11مجموعاً  1399در سااال  

امه و زیربنای معینیت پالیسای وزارت مالیه و بر اسااس کانساذت نوت معیاری در نظر گرفته شاده اسات. تغییرات در سارمایه گذاری ع

تعیین  گردد تا این پروژه ها خالف پروژه های ساال های قبل بشاکل مرثر عملی شاده و اهدافن سابب  نحوۀ ارزیابی پروژه ها ممک

 شده بدست آید. 

 (1399)لست پروژه های جدید  12جدول 

 1399بودجه    تمویل کننده  عنوان اداره شماره

 10,000,000     وزارت فواید عامه  

1 AFG/420576 10,000,000 حکو مت افغنستان  کیلو متر سرک حلقوی از نادر شاه کوت الی  بندر غالم خان   22ر اعما 

 1,170,000,000     وزارت انرژی و آب   

2 AFG/410785  390,000,000 حکو مت افغنستان  انتقال آب اشامیدنی به شهر کابل از دریای پنجشیر 

3 AFG/410784  702,000,000 حکو مت افغنستان  مرکی پروژه شاه توت محصول گپروژه پرداخت مالیه و 

4 AFG/410786  78,000,000 حکو مت افغنستان  تغذیه آب زیر زمینی شهر کابل 

 41,000,000   ی انرژی اتمی افغانستان کمیسیون عال   

5 AFG/750018  41,000,000 افغنستان حکو مت  ایجاد البراتوار انرژی هستوی،تعلیمی کیمیاوی بیولوژیکی 

 288,750,000   وزارت زراعت ، آبیاری و مالدرای   

6 AFG/390770 108,750,000 ان حکو مت افغنست طرح تنظیم همه جانبه علفور ها به اشتراک جوامع محلی 

7 AFG/390771   180,000,000 حکو مت افغنستان  برنامه انکشاف باغداری 

 50,737,610   افغاننستاناداره ستندر ملی   

8 AFG/580048 21,000,000 حکو مت افغنستان  پروژه تهیه و تدارک تجهیزات البراتوار مواد ساختمانی 

9 AFG/580049 
درجه حرارت، عیار سازی و تصدیق ترازو های بلند  تهیه و تدارک البراتوار های  

 تناژ 
 18,935,000 حکو مت افغنستان 

10 AFG/580050  10,802,610 افغنستان  حکو مت اعتبار دهی البراتوار مرکزی 

 40,000,000   اداره ملی حفاظت محیظ زیست    

11 AFG/600041  40,000,000 حکو مت افغنستان  هوای شهر کابل  کیفیتسیستم نظارت   

 1,600,487,610     مجموع 
 



59 

 

 (: Portfolio Review) ارزیابی پروژه های زیربنایی

ه سنجش وضعیت پورتفولیوی زیربنایی، وضعیت تطبیق و شناسایی موانع اساسی ب (۲019) 1398در بررسی پورتفولیوی زیربنایی 

گی و تأثیرات انکشافی ارائه میشود. بررسی پورتفولیوی زیربنا پرداخته شده و یک سلسله اقدامات پروژوی برای بهبود اجراات، هماهن 

 ( صورت گرفته است.  1397)میالدی  ۲018بر اساس ارقام عملکرد بودجوی پورتفولیوی پروژه ها تا اخیر سال مالی 

یت سرمایه  میباشد که جهت بهبود مدیر بررسی پورتفولیوی پروژه های بخش زیربنا جزء روند جاری اصالحات بودجوی حکومت 

 لت برمبنای اقدامات اتخاذ شده دو . این بررسی  پورتفولیوی زیربنایی موجوده انجام شده است   بهتر   گذاری عامه، هماهنگی و عملکرد

نیز امتداد   1398برای بررسی پروژه های با عملکرد ضعیف انجام شده است، و اقدامات مذکور در بودجه سال  ۲018و  2017درسال 

ایجاد گردید  1398برای بودجه سال  1397تصویب پروژه های انکشافی جدید که در سال تایید و بازنگری شدۀ  روند. استیافته 

ریاست سرمایه   ه را مینمود که باید توسط وزارتخانه های سکتوری مربوطه تهیه و توسطایجاب یک کانسذت نوت مفصل پروژ

پروژه ها بررسی گردد. این امر  این فواید نیز یژیک با اولویت های ملی و وزارت مالیه از لحاظ تطابق استرات گذاری عامه و زیربنا

میالدی، انتقال   1398. عالوتاً در بودجه انکشافی می نماید در مرحله انتخاب پروژه های با کیفیت تضمین ا کیفیت و آمادگی ر

هبود تخصیص بودجه پروژه بر مبنای نیازمندی  تخصیص بودجه مصرف ناشده پروژه ها از سال های گذشته برطرف شد، که این امر به ب

 فیصدی بودجه بلند تر برود. انجامیده و باعث گردید تا مصارف واقعی نظر به

 میباشد:  ذیلزیربنایی در برگیرنده وزارتخانه ها و ادارات  پروژه های یبررسی پورتفولیو

ت فواید عامه  انرژی و آب  د افغانستان برشنا میباشد، وزار نیز که شامل مواصالت منطقوی اساس پالن ملی زیربنابر  •

 وژی معلوماتی وردی ملکی افغانستان  وزارت مخابرات و تکنالشرکت  اداره خط آهن افغانستان  اداره هوان

 ، وزارت معادن و پطرولیم و اداره مستقل گاز و پطرولیم و معادن بر طبق پالن ملی صنایع استخراجی  •

ری، وزارت انکشاف شهری و مدیریت زمین  شهرداری کابل و اداره مستقل انکشاف  شهانکشاف بر طبق پالن ملی  •

 پایتخت 

 . و وزارت انرژی و آب آبیاری و مالداری طبق پالن ملی انکشاف جامع زراعت، وزارت زراعت،بر  •

 

میلیارد افغانی بودجه   67.8  زیربنابررسی پورتفولیوی  میالدی برای وزارتخانه های زیربنایی تحت    ۲018در سال    مصارف پورتفولیو:

. فیصدی  اندنیده  بودجه خود را به مصرف رسا   %95ه و به طور اوسط  میلیارد افغانی بود  64.5تخصیص داده شده بود که مصارف شان  

قم % بوده و در مورد وزارتخانه های بزرگ این ر98% تا 85مصارف )نظر به بودجه تخصیص داده شده( در بین این وزارتخانه ها بین 

میالدی معرفی   ۲018که در سال  روند جدید تخصیص بودجه در % بود. این بهبود قابل مالحظه طی سال های گذشته 97تا  95%

% افزایش را نشان میدهد، بازتاب  ۲0میلیارد بیشتر بود و   10.8میالدی  ۲017افزایش سویه مصارف که نظر به سال   گردید، و همونان

 یافته است. 
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 پورتفولیوی سکتور زیربنا به تفکیک تصنیف بندی پروژه ها 7شکل 

 

 

 تشکیل

 مالی  سالشروع  لیبا تشک هیکه در مقاس رسدی( م ی و نظام ی ) ملک تن 902,665 حدوداً به  1399 ی در سال مال لیمجموع تعداد تشک

در تشکیل ادارات هموون ریاست عمومی امنیت متذکره   ایش  که افز  دهدی(  را نشان مصدیف   ۲)   ینفر    15,00۲      شیافزا  کی  1398

انکشاف  ، اداره خط آهن  ،ج و اوقافوزارت ح برجسته ، ریاست عواید وزارت شهرسازی، محافظت رئیس جمهور ،ملی، رجال 

آمده که در سال  بوجود   ملکی در بخش کارمندان  شیافزا نیشتریببوجود آمده است. باید گفت که  و زارت دفاع ملی  زون پایتخت

 است.   افتهی شینفر افزا  431,430به   1399 ی در سال مال کهیدر حال میرسدفر ن 4۲0,744  بالغ بر 1398 ی مال

 تشکیل دولت 8شکل 

 

149
55%

74
28%

46
17%

رضایت بخش دارای مشکالت بالقوه در معرض خطر

448,836 

462,002 
470,800 471,235 

409,117 
418,150 420,744 

431,430 

1396 1397 1398 1399

کارمندان نظامی کارمندان ملکی
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  309)ی افغان اردیلیم  23 مبلغ  1397نظر به ساال    به شامول تغییرات بررسای وساط ساال  1398 ی مصاارف مزد و معاشاات در ساال مال

 .نموده است شیفزاافیصد  13 یعنی  ( میلیون دالر

. به اساس دهدیم  لیرا تشک ی بودجه مل  صدیف   47وده که  ب ی افغان اردیلیم  ۲0۲بالغ بر   1399 ی مالسال   یشده برا  النمجموع مصارف پ 

برساد  ی افغان اردیلیم  ۲38بالغ بر  کود نیمجموع بودجه ا 140۲ ی تا ساال مال رودیدر کود مزدومعاشاات توقع م شیساطح افزا  نیهم

  قیرا ازطر یجاه عااد. حکومات پالن دارد تاا بودبردیساااوال م ریمادت ز انیا را در م  یبودجاه عااد یداریا جاا موضاااوع پاا نیکاه در ا

در بودجه  را شاتریب ی را کنترول و کاهش دهد تا محدوده مال  یمصاارف بودجه عاد  ،لیمصاارف و کنترول تشاک تیاقدامات در موثر

  . دینما جادیا ی نکشاف ا

 (لیتعداد تشک نیشتریوزارت خانه با ب 10) 13جدول 

 1399 1398 1397 1396 ادارات  

  263,836           263,886         271,899         263,961        ارت معارف وز 1

  240,525           240,484         208,113         204,449        وزارت دفاع ملی  2

  177,631           178,781         208,354         208,354        وزارت امورداخله   3

  47,520             46,941           42,941           40,741          مومی امنیت ملی  ریاست ع 4

  18,529             18,342           18,403           18,403          وزارت صحت عامه  5

  15,567             13,779           13,844           13,444          وزارت تحصیالت عالی   6

  9,884               5,795             5,795             5,797            وزارت ترانسذورت  7

  9,774               9,707             9,707             8,120            وزارت مالیه   8

  9,386               8,371             8,371             8,371            وزارت  ارشاد، حج واوقاف  9

  8,422               7,734               -                     -                  اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی   10

 

 (:NTA)  یداخل یکیتخن یکمک ها

 .در مجموع کاهش یافته است گردندیم لیموت ی بودجه مل قیکه از طر (NTAشده تعداد کارمندان ) هیاساس معلومات ارا به

هم    ما ا ند،خش بودفیصاد مصاارف در این ب 15هش  ادارات مکلف به کا تمامی   1398به اسااس اصاولنامه اجرای بودجه  ساال مالی 

صااارف که منجر به افزایش مندغاز نموددر همین ساااآرا  خویش های جدیدها و پروژه های  یک تعداد ادارات  فعالیت زمان با آن 

 شیافزا 1398در ساااال نفر  19،۲77به    1395در ساااال  93۲،13(   از NTAمجموع تعداد کارمندان ) در این بخش گردیده اسااات.  

 .دهدیرا نشان م یددر ص 38 شیفزاا کینموده است که 

کارمندان    صاادیف   (0.13)( را کاهش دهد که به اساااس آن در حدود NTAاساات تا تعداد کارمندان  ) نیاز اقدامات حکومت ا ی کی

(NTAدر سااال مال ) 1397 ی نظر به سااال مال  1398 ی  (  کاهش نموده اساات. حکومت مصاامم اساات تا تعداد کارمندانNTA را به )

 ای  فیضاع  از خطرعرضاه خدماتی   ریحکومت و جلوگ ی و خدمات اصال فیظاو  در تیدهد. به منظور حفظ موثر  هشکا  تدری    ج

نموده و تعداد از  نیحکومت جاگز  یدیکل  یدر بساات ها ی ج یرا به شااکل تدر (NTA)  لیم اساات تا تشااکمناقص حکومت مصاا 

 آن نگهدارد. نیپائ ای یرا به حد اصغر (NTA)کارمندان 



6۲ 

 

 (NTA)کارمندان  9شکل 

 

 

 NTAکارمندان با بیشترین تعداد بودجویواحد  10) 14جدول 

 1398 1397 1396 1395 واحد بودجوی   

  7,494         7,082         4,865         4,021        وزارت صحت عامه   1

  3,053         3,001         2,838         2,738        وزارت احیاء و انکشاف دهات   2

  1,621         1,719           -                 -             احصائیه و معلوماتاداره ملی   3

  1,550         1,504         2,030         82             وزارت شهرسازی و اراضی  4

  1,273         1,422         1,384         1,264        ی وزارت زراعت،مالداری و آبیار 5

  713            286            768              -             وزارت ترانسذورت  6

  456            895            470            318           وزارت مالیه   7

  426            400            213            143           وزارت امورداخله  8

  413            414            127            42             ر یاست مستقل ارگان های محلی 9

  361            326            965            329           وزارت انرژی و آب  10

 11   1,917         2,253         6,481         4,995        سایر ادارات  

  19,277       19,302       20,141       13,932      مجموع   
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 عملیات مالی در والیات

 یمرور اجمال

این بخش بودجۀ ملی ارائه کننده معلومات در مورد تقسایمات منابع مالی به ساطح والیات میباشاد. توزیع عادالنه و مرثر منابع مالی مبنی 

 منظور رسیدن به خود کفائی در صدر برنامه های حکومت قرار دارد.  ب نیازمندی های واقعی شهروندان و منافع علیای کشور  بر 

منظور رسایدن به صالح و حفظ ثبات در کشاور بخدمات اسااسای و تقویت زیربنا ها به تمام شاهروندان   ضاۀحکومت غرض تقویت عر

 متعهد میباشد.

بدهی، نیاز اساات تا حکومت سااقف های دقیق والیتی را در تقساایمات والیتی بودجه ملی در زمان منظور افزایش شاافافیت و حساااب

 معینه ترتیب و تکثیر نماید.

 ده موضوعات ذیل میباشد:رناین گزارش در برگی

    1398الی  1394از سال مالی مصارف  -سطح والیاتب  مصارف .1

های سال نیاز برای مورد منابع  تخمینبشامول   یشاهروند ثاقیم ۀامبرن  یها تیفعال  ۀبخش ارائه کنند نیا  -یشاهروند ثاقیم .2

 . باشدیم( 1400و  1399، 1398، 1397، 1396ی)مال

 اتیسطح واله ب 1398 – 1394مصارف حکومت از سال 

  پولکه فمس( مصارف والیات را پیگیری و مدیریت مینمایداحکومت از طریق سیستم اطالعات مدیریت مالی عامه افغانستان )

 ازکجا میآید، در کجا به مصرف میرسد و چگونه مصرف میشود. 

ها  وزارتدیگر مصاارف توساط (   %50تر از )کمو متباقی مصاارف حکومت به والیات اختصااد داده شاده  %50 اضاافه تر از  در کل

تقیماً به یک والیت نمیتوان مس ،که از لحاظ جغرافیائی و اهداف تعیین شده حکومت  بمصارف میرسدهای بودجوی مرکزی  و واحد

 سرمایه گذاری های ملی میباشد.  نانهمو لیاتی و مصارف عم ،خاد آن را منسوب کرد. این بخش مصارف شامل تجهیزات

ساطح باالی شاهرنشاینی در افغانساتان در ساال های اخیر و خصاوصااً رشاد جمعیت کابل و ساایر مراکز شاهری، افزایش رشاد ه ب با توجه

به طور غیرمساتقیم   ساال گذشاته تقسایمات منابع 8هزینه های والیات نشاان می دهد که با افزایش بودجه طی نسابت به را نفوس پایدار 

. در این  اسات افتهی شیافزا  1398 ساال در نفر ونیلیم   5 به  1389 ساال در نفر ونیلیم  3.6بل از نسابت به مرکز ساازگار نیسات. نفوس کا

باقی مانده در حالی که در ساایر والیات با سارعت بیشاتری افزایش نموده اسات. در طول مدت هزینه های سارانه در کابل نسابتاً پایدار 

 بیست و نهمین والیت سقوط کرده است. 31رانه به این دوره کابل از جمله ده والیات با بیشترین هزینه س
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 (اتیوال اساس بهحکومت  مصارف) 15جدول 

 1398 1397 1396 1395 1394 والیت

 14,947 18,427 25,334 22,314 20,132 کابل  01

 12,469 17,487 17,001 17,188 15,657 ننگرهار  06

,22115 15,417 14,444 کندهار 27  16,059 11,622 

 12,067 16,724 15,994 15,584 15,172 بلخ 21

 11,631 18,960 14,859 14,991 14,329 هرات  32

 8,089 11,909 11,607 11,710 11,864 پکتیا  13

 6,908 9,842 10,573 12,691 13,376 هلمند 30

 4,790 7,611 6,922 7,732 5,904 بدخشان 17

,9705 6,631 6,115 کندز 19  4,875 4,012 

 4,268 6,674 7,829 7,921 5,630 بغالن 09

 3,530 5,322 5,120 4,782 4,478 تخار  18

 6,316 8,317 4,977 5,007 4,183 پروان  03

 4,931 5,448 5,373 3,909 4,465 جوزجان 28

 2,400 3,869 4,016 3,187 3,409 بامیان   10

 2,645 3,970 4,366 4,611 5,188 غزنی  11

 3,582 5,608 5,154 4,624 3,830 فاریاب  29

 2,826 3,676 3,648 2,914 3,185 کنر  15

 2,900 3,581 3,274 4,085 3,239 خوست 14

 2,453 2,748 3,273 3,064 3,054 فراه   33

 2,849 3,732 3,813 3,324 3,265 وردک 04

 2,259 3,630 3,119 2,895 3,280 کاپیسا  02

 2,474 3,894 3,376 3,150 2,560 پکتیکا  12

 2,371 2,086 2,982 2,249 2,645 نیمروز  34

 2,101 3,313 3,160 2,738 2,641 لوگر  05

782,8 2,958 2,897 لغمان 07  3,700 2,551 

 2,201 2,899 2,890 2,950 2,679 سر پل  22

 2,475 2,941 3,254 3,503 3,074 غور  23

 1,780 3,189 2,395 2,616 2,419 سمنگان  20

 2,036 2,812 2,668 2,268 1,969 دایکندی 24

 1,218 1,959 2,217 1,883 2,069 زابل  26

 2,651 3,235 2,767 2,205 2,263 بادغیس  31

 1,366 1,882 1,897 2,027 2,716 ارزگان  25

 1,290 2,000 1,937 1,922 1,783 نورستان  16

 1,466 2,010 1,816 1,892 1,691 پنجشیر  08
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 تحلیل مصارف والیتی

     1398ساال   برای ارزیابی مصاارف والیتی مقایساه مصاارف اسامی حقیقی سااالنه میباشاد. شاکل ذیل نشاان دهنده مصاارف والیتی در گزینه اول    

 یر ات در آن وجود دارد. که امکان تغی   الی اخیر ماه میزان را در بر دارد   1398، باید گفت که مصارف سال مالی میباشد 

کل بودجه   %15مصارف والیتی و  % 41که  کابل، ننگرهار، کندهار، بلخ و هرات  ت اند ازبا بیشاترین مصارف اسمی عبار یتوالپنج 

 فیصد جمعیت کل کشور را دارا میباشد. 36ن از جمله والیات با بیشترین جمعیت که را تشکیل داده و همونی

 حدود که دراین والیاتر و سامنگان میباشادپنجشا  ارزگان ، بل، نورساتان،زا با کمترین مصاارف اسامی عبارت اند از یتضامناً پنج وال

فیصاد از    5.5تشاکیل می دهند. این پنج والیت تنها  فیصاد کل بودجه را  ۲تقریباً پنج فیصاد کل مصاارف والیتی صاورت گرفته و 

جمعیت کل کشور را تشکیل می دهند
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 والیت(س )مصارف حکومت به اسا10شکل 
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نشاان دهنده   لیروش تحل نیانجام داد. ا اتیمصاارف سارانه حکومت به ساطح وال ی را جهت بررسا   لیو تحل هیتوان تجز ی م نیهمون

فهم  یبهتر برا ی روش راه نیموارد، ا ی . در بعضاا ردیگیمصاارف صااورت م تیوال کیهر فرد در   یه به چه اندازه باالآن اساات ک

 ابع است. من انهیاز اختصاد مساو  شتریب

 تیشاده اسات. وال ی مصاارف حکومت نشاان نیشاتری، کندهار، پروان و بلخ با ب مروز،ین ا،یپکت اتیمصاارف سارانه، وال طیشارا تحت

ر د تیوال نیبه ا افتهیبوده و همونان مصاارف سارانه اختصااد   اتیمصاارف در پنج ساال گذشاته نسابت به تمام وال نیشاتریب با ایپکت

 . رسدیم ی کائیدالر امر 168معادل  ی غاناف  1۲534به  1398سال 

مصااارف  زانیم نیتر نییپا. کایزابل، ارزگان، کابل، و پکت ،ی مصااارف ساارانه حکومت عبارت اند از: غزن نیتر نیبا پائ تیوال پنج

به نموده است. محاس ی کائیدالر امر ۲5.7معادل   ی افغان  1913مبلغ   1398هر فرد در ساال   یبوده که حکومت آن را برا ی سارانه در غزن

 .باشدیم ی غزن تیمصارف سرانه حکومت در وال نیکمتر زانیاز م شاتریشاش برابر ب باًیتقر ایپکت تیوال رمصاارف سارانه د  یساطح باال

به آن   ندهیآ  یبوده که حکومت در بودجه ساال ها ی منابع مال ماتیبودن تقسا  انهیمسااو  ریغ ای ینشاان دهنده ساطح نا برابر  لیتحل نیا

 .دیمان ی دگیرس

 یسال ها  ی ط اتیوال ریبا سا سهیآن در مقا ی نسب زانیتر در مصاارف سارانه حکومت با توجه به م نییپا تیبرتر و پنج وال تیوال پنج

از آنها در  ی اند. برخ دهید شااتریب اتیمصااارف حکومت را در وال ی قابل توجه زانیم تیاکثر هیبوده اساات. بق داریکامالً پا  گذشااته

  یاسات که برخ ی معن نیدر حال حاضار به ا ی تیامن  تیوضاع کهیبوده اند در حال شیبزرگ رو به افزا  یپروژه ها شیساال با افزا کی

کنند. ی امن و ناامن حرکت م نیب اتیاز وال
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 )مصرف سرانه به اساس والیت( 11شکل 
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 میثاق شهروندی

 ی هزاران جامعه محل باحکومت افغانساتان   یهمکار قیاز طر دولت کفایی  تحقق بخشایدن دیدگاه خود یشاهروند ثاقیهدف برنامه م

کاهش فقر  یکه  کشور را در راستا  استاف افغانساتان صالح و انکشا  ی چارچوب مل  یدیکل  یاز ساتون ها ی کیبرنامه  نی. امیباشاد آن

 .رساندیم یاری ی مال منابع از موثر و  نهیو استفاده به

 صی که مشاارکت، تخصا   یها سامیبا مکان  جامعه ساطح در واحد ی مال  ساتمیبودجه و سا  قیاز طر ی مل  ی تگبرنامه همبسا  مانندبرنامه  نیا

، هیترب و  میتعل: لیقب از ی اسااسا   خدمات یشاهروند  ثاقی. برنامه مدینما ی کار م  کند ی م  نیرا تضام ی و حساابده تیمجدد منابع، شافاف 

و  یزباله بردارالصاحه، حفظ(، ریپذ دیتجد  یها یانرژ  ،یاریآب ،ها  جاده ،ی دنیآشاام  آب)شاامل   یی روساتا  ی اسااسا  یربناهایصاحت، ز

 .دیافغانستان بهبود خواهد بخش یها و شهر هارا در روستا ی زراعت ی خدمات انکشاف 

تر و شهروند   موثر  صورت به  یشهر و  یی روستا مناطق در  خدمات  ارائه یبرا ی الوزارت نیب  یها  تالش واقع در  یشهروند  ثاقیبرنامه م

اداره صاحت عامه و ،معارف ،یو مالدار یاریو انکشااف دهات، زراعت آب ایاح  ه،یمال  یوزارت ها یبودجو واحدسات. شاش محور ا

 .هستند تیاولو یدارا ی برنامه مل نیا ی کنندگان اصل قیطباز ت  ی محل یمستقل ارگان ها

انکشاااااف   یشاااوراهاا 38،000از  نیکناد و همون ی کماک م ی روناد شاااکنناده و خشاااونات باار کنون بردن نیب ازبرنااماه باه  نیا

 ثاقیم.  ردیگیدر سااطح اقتصاااد خُرد اسااتفاده صااورت م ی و انکشاااف  ی حکومت  یها تیبه مثابه نقطه ورود فعال  (CDCs)ی اجتماع

 ی حکومت را قادر م بیترت نیدهد و به ا ی م وندیرا با هم پ  یو حکومت مرکز  اتیوالها،  ی ولسااوال ،یی جوامع روسااتا  یشااهروند

در ساراسار افغانساتان از خدمات  باشاند ی م زنان آنان از صادیف  50که  نفر ونیلیم ۲5پاساخ دهد. حداقل  شاتریمردم ب  یها ازینساازد تا به 

 شوند.  ی مبهره مند  شرفتهیپ

 عهجام قیطر  از که نهیدالر هز ونیلیم 750معادل  ی افغان اردیلیم  5۲.3  نهیبا هز که بوده هسال  10برنامه  کی یثاق شهروندیبرنامه م

 . گردیم قیو در سه مرحله تطب لیتمو ی انستان و بانک جهانافغ حکومت ،ی جهان
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 شورای های محلی  16جدول 

 شهرها 
 ادتعد

 شورا های محلی
 مجموع

/ مصارف   

 1396 حقیقی

 مصارف 

 حقیقی1397/

 مصارف 

 حقیقی1398/

 پیش بینی مصارف

 الی ختم سال

1398 

1399 1400 

 2,283,343 9,555,000 4,997,041 4,996,969 9,977,546 1,190,111 33,000,000 300 کندهار 

 2,433,484 7,219,000 4,556,511 2,366,489 3,750,542 1,673,974 22,000,000 200 جالل آباد 

 - 6,418,000 3,727,537 3,958,047 5,568,057 2,328,359 22,000,000 200 هرات

  3,928,000 2,590,307 1,412,588 5,765,727 2,803,378 16,500,000 150 مزار

 2,176,842 10037379 3,890,694 3,511,685 6,236,327 4,417,853 30,270,780  مرکز/کابل

 6,893,669 37,157,379 19,762,080 16,245,778 31,298,199 12,413,675 123,770,780 850 جموعم
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 ارقام به دالر( -مصارف میثاق شهروندی به اساس والیت و ولسوالی) 17جدول 

 ولسوالی والیت
 تعداد اجتماعات

 مجموع
1396 1397 1398 1399 1400 

 2021 2020 2019 2018 2017 والیت سوالیول

 ارزگان
 201 ترینکوت 

421 
15,765,606.2 1,190,721 3,066,446 3,735,640 5,135,785 2,567,893 

 1,612,548 3,225,095 2,345,853 1,925,622 273,435 9,900,254.9 220 غور 

 زابل
 130 ترنگ وجلدک 

325 
5,850,150.6 764,669 1,137,867 1,386,186 1,905,738 952,869 

 1,429,304 2,858,607 2,079,279 1,706,801 647,276 8,775,225.9 195 قالت 

 کندهار

 212 پنجوائی

646 

9,540,245.6 263,492 1,855,599 2,260,549 3,107,819 1,553,910 

 2,660,704 5,321,407 3,870,657 3,177,276 451,167 16,335,420.6 363 سذین بولدک 

 520,413 1,040,826 757,071 621,451 88,245 3,195,082.3 71 شیگه 

 هلمند 

 171 گرمسیر

687 

7,695,198.1 212,533 1,496,733 1,823,367 2,506,779 1,253,389 

 1,597,888 3,195,776 2,324,527 1,908,116 270,949 9,810,252.6 218 ناوه بارکزائی 

 2,056,869 4,113,738 2,992,229 2,456,208 348,777 12,628,172.1 161 لشکرگاه   

 1,004,177 2,008,355 1,460,826 1,199,137 170,275 6,165,158.7 137 نادعلی 

 میروزن

 59 چهاربورجک 

207 

2,655,068.4 140,223 516,417 629,115 864,912 432,456 

 483,764 967,529 703,756 577,687 82,030 2,970,076.5 66 چخانسور 

 601,040 1,202,081 874,363 717,732 1,074,927 3,690,095.0 82 گنک

 فراه
 179 پرچمن

327 
8,055,207.4 222,476 1,566,756 1,908,671 2,624,055 1,312,027 

 1,890,787 3,781,573 2,750,621 2,257,881 3,528,488 11,608,506.0 148 فراه -مرکز فراه 

 غور

 102 تولک

508 

4,590,118.2 389,277 892,788 1,087,623 1,495,271 747,636 

 879,571 1,759,143 1,279,556 1,050,339 244,208 5,400,139.0 120 شهرک 

 2,096,312 4,192,624 3,049,609 2,503,308 807,110 12,870,331.3 286 لعل و سرجنگل 

 هرات 

 140 اوبه 

668 

6,300,162.2 575,899 1,225,396 1,492,815 2,052,333 1,026,167 

 1,158,102 2,316,205 1,684,749 1,382,947 522,393 7,110,183.1 158 پشتون زرغون 

 557,062 1,114,124 810,385 665,215 520,844 3,420,088.1 76 زنده جان 

 586,381 1,172,762 853,037 700,226 347,858 3,600,092.7 80 فارسی

 1,128,783 2,257,567 1,642,097 1,347,935 787,113 6,930,178.4 154 کرخ

 439,786 879,571 639,778 525,170 432,545 2,700,069.5 60 کهسان

 908,890 1,817,781 1,322,208 1,085,350 496,995 5,580,143.7 249 124 مقر بادغیس 



7۲ 

 

 ولسوالی والیت
 تعداد اجتماعات

 مجموع
1396 1397 1398 1399 1400 

 2021 2020 2019 2018 2017 والیت سوالیول

 916,220 1,832,441 1,332,871 1,094,103 155,361 5,625,144.8 125 جوند 

 فاریاب 

 69 قرغان

321 

3,105,079.9 186,578 603,945 735,745 1,011,507 505,754 

 674,338 1,348,676 980,993 805,260 849,225 4,140,106.6 92 میمنه 

 139,265 278,531 202,596 166,304 128,848 855,022.0 19 چارباغخان

 498,424 996,848 725,082 595,192 84,516 3,060,078.8 68 پلجراغ

 535,073 1,070,145 778,397 638,956 246,556 3,285,084.6 73 اندخوی 

 بلخ

 29 مارمل 

306 

1,305,033.6 68,864 253,832 309,226 425,126 212,563 

 696,327 1,392,655 1,012,982 831,519 317,577 4,275,110.1 95 خلم 

 864,912 1,729,824 1,258,230 1,032,834 542,219 5,310,136.7 118 بلخ 

 469,105 938,210 682,430 560,181 265,512 2,880,074.1 64 چارکنت

 سرپل 
 87 ندی گوسف

264 
3,915,100.8 108,131 761,496 927,678 1,275,379 637,689 

 1,297,368 2,594,736 1,887,345 1,549,250 219,991 7,965,205.1 177 سرپل -مرکز سرپل 

 جوزجان 
 72 فیض آباد 

208 
3,240,083.4 89,488 630,204 767,734 1,055,486 527,743 

 996,848 1,993,695 1,450,163 1,190,384 169,032 6,120,157.6 136 شبرغان  -مرکز جوزجان 

 بامیان 
 190 ورس

289 
8,550,220.1 1,923,556 1,663,037 2,025,964 2,785,310 1,392,655 

 725,646 1,451,293 1,055,634 866,530 257,887 4,455,114.7 99 پنجاب

 دایکندی 

 165 میرامور 

311 

7,425,191.2 1,621,116 1,444,216 1,759,390 2,418,821 1,209,411 

 645,019 1,290,038 938,341 770,249 898,540 3,960,102.0 88 گیتی

 425,126 850,252 618,452 507,664 752,236 2,610,067.2 58 دایکندی 

 

 

 بغالن

 

 ده صالح 

 
 

47 
 
 

455 

 
 

2,115,054.5 

 
 

58,416 

 
 

411,383 

 
 

501,159 

 
 

688,998 

 
 

344,499 

 271,201 542,402 394,530 323,855 45,987 1,665,042.9 37 پل حصار

 256,542 513,083 373,204 306,349 43,501 1,575,040.5 35 گذرگاه نور 

 1,264,783 2,529,566 1,839,942 1,510,339 214,465 7,765,149.3 99 پل خمری  

 1,737,154 3,474,307 2,527,123 2,074,420 734,102 10,665,274.6 237 بغالن جدید 

 کندز
 74 علی آباد 

304 
3,330,085.7 286,311 647,709 789,060 1,084,805 542,402 

 2,938,385 5,876,769 4,274,613 3,508,868 2,275,160 18,040,245.9 230 ز کند -مرکز کندز 
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 ولسوالی والیت
 تعداد اجتماعات

 مجموع
1396 1397 1398 1399 1400 

 2021 2020 2019 2018 2017 والیت سوالیول

 سمنگان 

 60 حضرت سلطان

189 

2,700,069.5 881,816 525,170 639,778 879,571 439,786 

 527,743 1,055,486 767,734 630,204 997,767 3,240,083.4 72 روی دوآب 

 417,796 835,593 607,789 498,911 611,747 2,565,066.0 57 خرم و سرباغ 

 تخار 

 110 بهارک 

875 

4,950,127.4 136,717 962,811 1,172,926 1,612,548 806,274 

 938,210 1,876,419 1,364,860 1,120,362 159,089 5,760,148.3 128 جاه آب 

 667,008 1,334,017 970,330 796,507 113,103 4,095,105.4 91 خواجه غار

 476,435 952,869 693,093 568,934 80,788 2,925,075.3 65 قلعه دشت 

 315,180 630,360 458,508 376,372 53,444 1,935,049.8 43 نمک آب 

 234,552 469,105 341,215 280,090 39,772 1,440,037.1 32 زار سموچ ه 

 4,215,943 8,431,886 6,133,141 5,034,463 714,885 25,883,831.0 330 تالقان  

 557,062 1,114,124 810,385 665,215 94,459 3,420,088.1 76 ورسج 

 بدخشان 

 45 اشکاشم 

648 

2,025,052.1 55,930 393,877 479,834 659,679 329,839 

 439,786 879,571 639,778 525,170 74,573 2,700,069.5 60 واخان

 593,711 1,187,421 863,700 708,979 100,674 3,645,093.8 81 یاوان

 1,216,740 2,433,481 1,770,052 1,452,969 206,319 7,470,192.3 166 فیض آباد  -مرکز بدخشان 

 263,871 527,743 383,867 315,102 44,744 1,620,041.7 36 کران و منجان

 835,593 1,671,186 1,215,578 997,822 141,689 5,130,132.1 114 درایم 

 439,786 879,571 639,778 525,170 74,573 2,700,069.5 60 کان تیش

 630,360 1,260,719 917,015 752,743 106,888 3,870,099.6 86 شهر بزرگ 

 1,869,089 3,738,179 2,719,057 2,231,971 1,202,999 11,475,295.4 255 255 کاپیسا کاپیسا 

 پنجشیر 

 16 شتل 

77 

720,018.5 244,424 140,045 170,607 234,552 117,276 

 139,265 278,531 202,596 166,304 289,125 855,022.0 19 آبشار 

 307,850 615,700 447,845 367,619 194,345 1,890,048.7 42 اعنابه 

 پروان 
 184 سیاگرد غوربند 

242 
8,280,213.2 1,418,400 1,610,520 1,961,986 2,697,352 1,348,676 

 425,126 850,252 618,452 507,664 327,565 2,610,067.2 58 شیخ علی 

 نورستان
 59 دوآب 

179 
2,655,068.4 94,131 516,417 629,115 864,912 432,456 

 447,115 894,231 650,441 533,922 75,816 2,745,070.7 61 نورستان 
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 ولسوالی والیت
 تعداد اجتماعات

 مجموع
1396 1397 1398 1399 1400 

 2021 2020 2019 2018 2017 والیت سوالیول

 432,456 864,912 629,115 516,417 96,492 2,655,068.4 59 واما

 رکن

 89 چوکی

297 

4,005,103.1 223,888 779,002 949,004 1,304,698 652,349 

 681,668 1,363,336 991,656 814,013 322,846 4,185,107.7 93 دره پیچ 

 454,445 908,890 661,104 542,675 393,872 2,790,071.8 62 نرنگ

 388,477 776,955 565,137 463,900 301,864 2,385,061.4 53 اسدآباد  -مرکز کنر 

 لغمان 
 154 قرعه ای

374 
12,079,121.1 1,443,695 2,349,416 2,862,132 3,934,880 1,967,440 

 1,612,548 3,225,095 2,345,853 1,925,622 307,082 9,900,254.9 220 م مهترال -مرکز لغمان 

 کابل 

 99 بگرامی 

298 

4,455,114.7 295,536 866,530 1,055,634 1,451,293 725,646 

 373,818 747,636 543,811 446,394 76,567 2,295,059.1 51 چهارآسیاب 

 219,893 439,786 319,889 262,585 37,287 1,350,034.8 30 خاک جبار 

 359,158 718,317 522,485 428,889 370,698 2,205,056.8 49 گلدره 

 505,754 1,011,507 735,745 603,945 111,137 3,105,079.9 69 موسهی

 

 

 

 لوگر 

 

 

 خوشی 

 
 

77  

 
 

312 

 
 

3,465,089.2 

 
 

471,919 

 
 

673,968 

 
 

821,048 

 
 

1,128,783 

 
 

564,392 

 1,722,494 3,444,988 2,505,797 2,056,914 1,021,720 10,575,272.3 235 پل علم  -مرکز لوگر 

 وردک

 85 جلریز

342 

3,825,098.5 342,838 743,990 906,352 1,246,060 623,030 

 381,148 762,295 554,474 455,147 64,630 2,340,060.2 52 میدان شهر 

 1,502,601 3,005,202 2,185,908 1,794,329 1,110,708 9,225,237.5 205 بهسود حصه اول 

 غزنی 
 167 بهرامی شهید 

348 
7,515,193.5 207,562 1,461,722 1,780,715 2,448,141 1,224,070 

 2,312,381 4,624,762 3,363,935 2,761,327 392,103 14,196,889.1 181 غزنی   

 پکتیکا 

 317 جاغوری 

930 

14,265,367.3 689,114 2,774,646 3,380,160 4,647,069 2,323,535 

 293,190 586,381 426,519 350,113 139,957 1,800,046.3 40 خواجه عمری 

 2,345,524 4,691,048 3,412,149 2,800,904 510,150 14,400,370.7 320 ناور 

 395,807 791,614 575,800 472,653 176,911 2,430,062.6 54 جانی خیل

 285,861 571,721 415,856 341,360 48,473 1,755,045.2 39 سر روضه

 718,317 1,436,633 1,044,971 857,777 801,794 4,410,113.5 98 شرنه  -مرکز پکتیکا 
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 ولسوالی والیت
 تعداد اجتماعات

 مجموع
1396 1397 1398 1399 1400 

 2021 2020 2019 2018 2017 والیت سوالیول

 454,445 908,890 661,104 542,675 732,497 2,790,071.8 62 یحیی خیل

 خوست 

 228 خوست -مرکز خوست 

437 

10,260,264.2 729,382 1,995,644 2,431,156 3,342,371 1,671,186 

 491,094 982,188 714,419 586,439 159,482 3,015,077.6 67 گربز

 454,445 908,890 661,104 542,675 141,396 2,790,071.8 62 نادرشاه کوت 

 586,381 1,172,762 853,037 700,226 143,417 3,600,092.7 80 مندوزی 

 ننگرهار 

 124 بهسود 

943 

2,666,819.0 73,655 518,702 631,899 868,740 434,370 

 1,239,232 2,478,463 1,802,772 1,479,827 275,266 7,608,277.6 97 کوز کنر 

 574,901 1,149,803 836,337 686,518 97,484 3,529,613.3 91 چذرهار  

 2,657,322 5,314,643 3,865,737 3,173,238 450,594 16,314,657.1 208 خوگیانی   

 652,349 1,304,698 949,004 779,002 110,617 4,005,103.1 89 شینوار   

 322,510 645,019 469,171 385,124 279,228 1,980,051.0 44 دربابا 

 461,775 923,550 671,767 551,428 230,144 2,835,073.0 63 دره نور 

 1,903,562 3,807,124 2,769,206 2,273,136 2,053,974 11,686,941.9 149 سرخ رود 

 996,496 1,992,991 1,449,651 1,189,964 1,415,805 6,117,996.4 78 کامه 

 پکتیا 

 19 شواک 

380 

855,022.0 67,216 166,304 202,596 278,531 139,265 

 373,818 747,636 543,811 446,394 152,501 2,295,059.1 51 میرزکه 

 945,539 1,891,079 1,375,523 1,129,115 320,208 5,805,149.5 129 چمکنی 

 439,786 879,571 639,778 525,170 298,518 2,700,069.5 60 سید کرم 

 557,062 1,114,124 810,385 665,215 233,076 3,420,088.1 76 د آباد احم

 329,839 659,679 479,834 393,877 291,379 2,025,052.1 45 زدران 

 110,367,086 220,734,172 160,556,452 131,794,724 54,147,567 677,600,000 13,622 13,622 124 مجموع  
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 قروض

پروژه های انکشافی خویش قرارداد های قرضه های سهل را با نهاد های بین المللی  تمویلنستان جهت دولت جمهوری اسالمی افغا

چون  ی اوپیک و کشور ها  صندوق شاف اسالمی، صندوق وجهی سعودی، کویت فند، سیایی، بانک انکآچون بانک جهانی، بانک 

 کشور ایتالیا و بلغاریا توافق نموده است.

که در آینده برای کشور منفعت به بار  عهجمهوری اسالمی افغانستان پروژه های انکشافی عام المنفت هدف تمام قرضه های دول 

 میاورد میباشد.

افغانی  میلیارد ۲65.8بالغ میگردد به  1398ولت جمهوری اسالمی افغانستان الی اخر ربع سوم سال مالی مجموع قروض تعهد شده د

 گردیده است.  دریافت 1398مالی الی اخیر ربع سوم سال  1398از شروع سال مالی ی افغان میلیارد 3.6جمله مبلغ که ازآن 

افغانی را بابت اقساط   میلیارد  1.01مبلغ    1398ی اخیر ربع سوم سال مالی  ال  1398مالی  دولت جمهوری اسالمی اففانستان از شروع سال  

لیون یم  514.۲مبلغ  نموده است. هونان در همین تاریخ معینه    ختپردارا بایت تکتانه قروض خویش    لیون افغانی یم  4۲0.9مبلغ  قرضه و  

 افغانی معافیت در پرداخت های خویش دریافت نموده است.
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 (1398ربع سوم سال مالی  -)گزارش ربعوار مدیریت قروض 18جدول 

 ون افغانی ارقام به میلی 

مبلغ تعهد  

 شده

قرضه  شروع دوره

استفاده 

ده در این ش

 دوره

 مصارف اداری با اصل قرضه معافیت قرضه در دوره باز پرداخت قرضه در دوره

تغییرات 

 اسعاری 

بیالنس اصل 

قرضه در آخر 

 دوره

اقی ب

 مقروضیت 
قروض سیال/ قرضه 

 دهندگان  بین المللی 

باقی 

 مقروضیت 

بیالنس 

 قرضهاصل 

باز پرداخت 

 اصل قرضه

مصارف 

 اداری
 اصل قرضه

مصارف 

 اریاد 
 در دوره

مجموع  

مصارف 

 اداری

موسسه انکشاف بین المللی  

(IDA ) 
32,359.1 27,803.9 27,803.9  -  - 22.2 66.2 0.9  -  - 1,226.6 26,510.6 26,510.6 

 49,429.0 47,156.3 2,191.7 2,272.7 -  -  126.6 96.4 203.4 -  49,678.0 51,950.7 56,422.2 بانک انکشاف آسیایی 

 3,721.2 3,721.2 177.7 -  -  -  -  21.3 128.3 -  4,027.2 4,027.2 10,448.7 اسالمی بانک انکشاف 

 5,137.3 5,137.3 237.1 -  -  -  -  -  -  -  5,374.4 5,374.4 15,205.3 صندوق انکشافی سعودی 

 70,087.1 70,087.1 2,479.8 -  -  -  -  -  -  -  72,566.9 72,566.9 70,087.1 فدراسیون روسیه 

 139.2 136.1 136.1  - 2.7  -  -  -  -  - 2.0 131.4 131.4 ( OPECصندوق اوبک )

 1,774.2 1,774.2 59.4 4.4 -  -  -  -  -  -  1,833.7 1,833.7 1,774.2 صندوق کویت 

 6,247.1 6,247.1 266.1 -  -  -  -  -  -  482.6 6,030.5 6,030.5 17,197.5 صندوق وجهی بین المللی 

 523.6 523.6 (19.4) -  -  -  -  -  -  -  504.2 504.2 3,955.7 بلغاریا 

 111.6 111.6 1,723.9 -  -  -  -  -  -  1,716.5 118.9 118.9 16,012.6 ایتالیا

 163,673.2 161,400.5 8,344.9 2,277.1 -  0.9 193.3 139.8 334.4 2,199.1 168,073.9 170,346.6 223,601.7 مجموع قروض سیال 

              قروض غیر سیال 

 792.6 620.9 28.0 78.6 -  -  -  -  -  -  620.9 820.7 848.9 ایران

 792.6 620.9 28.0 78.6 -  -  -  -  -  -  620.9 820.7 848.9 مجموع قروض غیر سیال 

قابل اوراق )قرضه( غیر 

 معامله داخلی
41,352.5 7,170.4 7,170.4  -  -  -  -  -  -  -  - 7,170.4 7,170.4 

مجموع قروض )سیال، غیر 

 سیال و داخلی( 
265,803.2 178,337.7 175,865.2 2,199.1 334.4 139.8 193.3 0.9  - 2,355.7 8,372.9 169,191.8 171,636.2 

 



جدول 19 : خالصه بودجه و منابع تمويل سال مالي 1399
%بودجهخالصه بودجه و منابع تمويل

                              415,983,539,919مجموع منابع

%50                               208,900,000,000منابع داخلي

%50                               207,083,539,919منابع خارجي 

                              428,380,153,452مجموع بودجه ملي

%67                               289,100,199,761بودجه عادي

%33                               139,279,953,691بودجه انكشافي

                               (12,396,613,533)بيالنس عمومي

 بودجه عادي
                              289,100,199,761مجموع بودجه عادي

%72                               208,900,000,000عوايد داخلي

%32                                 91,953,195,565كمك تمويل كننده گان در بودجه عادي

                              300,853,195,565مجموع تمويل براي بودجه عادي

                                 11,752,995,804مازاد / كسر بودجه عادي

 بودجه انكشافي
%46                                 63,649,609,337بودجه انكشافي اختياري

%54                                 75,630,344,354بودجه انكشافي غير اختياري

                              139,279,953,691مجموع بودجه انكشافي - اختياري و غير اختياري

%9                                 11,752,995,804سهم عوايد داخلي در بودجه انكشافي

%31                                 39,500,000,000كمك هاي اختياري در بودجه انكشافي

%60                                 75,630,344,354كمك هاي بال عوض غير اختياري بشمول قرضه

                              126,883,340,158مجموع منابع تمويل در بودجه انكشافي

                               (12,396,613,533)مازاد / كسر بودجه انكشافي قبل از تامين وجوه ريزرفي

                                 10,000,000,000از جمله ذخاير نقدي (خزاين)

                                  (2,396,613,533)بيالنس (وجوه بدون تمويل)

ارقام به افغاني

 نوت- در بودجه ملي سال مالي 1399 في دالر معادل 77 افغاني محاسبه گرديده است
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21 - مزد ها و معاشاتادارات / واحدهاي بودجوي
22- استفاده از اجناس و 

خدمات

23 - مفاد و باز پرداخت 

قروض

24- سبسايدي ها، 

مساعدت ها، منفعت هاي 

اجتماعي و كمك ها

مجموع25- كسب دارائي ها

             4,654,256,000                  50,549,000                              -                              -               887,540,000            3,716,167,000رياست  عمومي دفتر مقام عالي رياست جمهوري 10

                558,613,000                  10,000,000                              -                              -               115,053,000               433,560,000 رياست عمومي دار االنشاي مشرانو جرگه 11

             1,633,365,000                  13,014,000                              -                              -               262,846,000            1,357,505,000رياست عمومي دار االنشاي ولسي جرگه 12

             3,417,320,000                  15,000,000                              -                              -               900,000,000            2,502,320,000رياست عمومي اداره امور رياست جمهوري 13

             3,932,321,808                    9,100,000                              -                              -               259,986,800            3,663,235,008ستره محكمه 14

             2,400,000,000                100,000,000                              -                              -               300,000,000            2,000,000,000رياست  عمومي محافظت رياست جمهوري 15

                493,307,595                    3,470,447                              -                              -               149,407,242               340,429,906رياست عمومي راديو تلويزيون ملي افغانستان 16

                954,473,914                    5,000,000                              -                              -               223,473,914               726,000,000دفتر شوراي امنيت ملي 17

             9,565,888,000                  30,000,000             7,000,000,000                              -               814,888,000            1,721,000,000وزارت ماليه 20

                 7,000,000,000                 7,000,000,000از جمله وجوه براي تقاعد

                172,603,000                    5,000,000                              -                              -                 42,947,000               124,656,000وزارت دولت در امور پارلماني 21

           81,402,436,400             2,229,552,163                              -                              -          13,324,838,285          65,848,045,952وزارت دفاع ملي 22

               58,347,324,712                 1,843,116,713                7,477,463,999              49,026,744,000از جمله كمك هاي خارجي

             6,319,188,000                  40,009,000                              -                              -            2,426,577,000            3,852,602,000وزارت امور خارجه 23

             1,670,570,000                  14,000,000                              -                              -               356,910,000            1,299,660,000وزارت  ارشاد، حج واوقاف 24

                562,392,692                  12,394,452                              -                              -               193,331,118               356,667,122وزارت صنعت و تجارت 25

           53,750,797,131             1,446,797,750                              -                              -            8,958,567,125          43,345,432,256وزارت امور داخله 26

               33,605,870,853                    107,884,148                4,883,381,601              28,614,605,104 از جمله كمك هاي خارجي

           34,460,862,250                  29,820,501                              -                              -            2,443,110,284          31,987,931,465وزارت معارف 27

             6,757,379,817                  11,112,630                              -                              -            1,811,407,295            4,934,859,892وزارت تحصيالت عالي 28

                420,000,000                  14,000,000                              -                              -               125,000,000               281,000,000وزارت امور مهاجرين و عودت كننده گان 29

                547,021,734                       500,000                              -                              -               135,521,734               411,000,000وزارت معادن و پطروليم 32

           14,193,132,286                    7,000,000           14,000,000,000                              -                 50,786,342               135,345,944دفتر وزير دولت در امور شهدا و معلولين 33

               14,000,000,000               14,000,000,000از جمله وجوه براي حقوق تقاعد - شهدا و معلولين

                620,045,346                  18,159,600                              -                              -               184,536,359               417,349,387وزارت مخابرات و تكنالوژي معلوماتي 34

                310,475,588                    5,000,000                              -                              -                 90,927,028               214,548,560وزارت اقتصاد 35

                652,978,945                  12,817,185                              -                              -               178,350,000               461,811,760وازرت اطالعات و فرهنگ 36

جدول20 : بودجه عادي سال مالي 1399 به اساس اداره و كود هاي اقتصادي
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21 - مزد ها و معاشاتادارات / واحدهاي بودجوي
22- استفاده از اجناس و 

خدمات

23 - مفاد و باز پرداخت 

قروض

24- سبسايدي ها، 

مساعدت ها، منفعت هاي 

اجتماعي و كمك ها

مجموع25- كسب دارائي ها

             4,347,234,000                  13,000,000                              -                              -            1,476,868,000            2,857,366,000وزارت صحت عامه 37

                243,500,000                    9,000,000                              -                              -                 65,000,000               169,500,000وزارت امور زنان 38

             1,363,678,000                    2,500,000                              -                              -               186,020,000            1,175,158,000وزارت زراعت آبياري و مالداري 39

             1,867,032,465                  20,910,000               460,000,000            1,386,122,465اداره تعليمات تخنيكي و مسلكي 40

                672,000,000                    2,000,000                              -                              -               160,000,000               510,000,000وزارت انرژي و آب 41

                504,793,460                    5,000,000                              -                              -               152,841,000               346,952,460وزارت احياء و انكشاف دهات 43

             1,382,895,551                  13,000,000               384,391,991               985,503,560وزارت ترانسپورت 42

                    334,219,231                   109,321,991                   224,897,240از جمله وجوه براي اداره هوانوردي ملكي

                553,436,671                    7,436,671                              -                              -               291,000,000               255,000,000وزارت امور سرحدات و قبائيل 46

             1,327,269,840                  10,000,000                              -                              -               459,046,000               858,223,840وزارت كار و امور اجتماعي 47

             1,238,607,525                  30,822,620                              -                              -               253,019,905               954,765,000وزارت شهرسازي و اراضي 49

                949,133,000                    9,859,000                              -                              -               233,309,000               705,965,000وزارت عدليه 50

ارنوايل 51              3,224,567,011                  80,500,000                              -                              -               398,646,000            2,745,421,011لوی 

                  49,100,000                              -                              -                              -                 37,100,000                 12,000,000اداره تنظیم نفت و گاز افغانستان 53

                102,235,850                       746,630                              -                              -                 34,315,260                 67,173,960اداره ملي ستندرد افغانستان 58

             4,170,532,000                200,000,000                              -                              -            2,052,351,000            1,918,181,000ر ياست ارگان هاي محل 59

                297,781,755                  20,000,000                              -                              -                 95,000,000               182,781,755اداره ملي حفاظت محيط زيست 60

                315,394,709                    1,859,168                              -                              -                 55,012,541               258,523,000اكادمي علوم افغانستان 61

                582,650,000                    6,000,000                              -                              -               185,650,000               391,000,000كميسيون مستقل اصالحات اداري و خدمات ملكي 62

                309,333,887                    6,197,226                              -                              -               214,736,661                 88,400,000رياست عمومي تربيت بدني و  ورزش 63

           19,098,015,528                285,741,387                              -                              -            3,927,558,591          14,884,715,550رياست عمومي امنيت ملي 64

                247,600,000                    4,600,000                              -                              -                 59,000,000               184,000,000اداره عالي بررسي 66

                163,500,000                    1,500,000                              -                              -                 75,000,000                 87,000,000اداره ملي آماده گي مبارزه با  حوادث 68

                227,996,000                  18,000,000                              -                              -                 73,781,000               136,215,000كميسيون مستقل شكايات انتخاباتي 71

                313,782,000                       405,000                              -                              -               125,000,000               188,377,000كميسيون مستقل انتخابات 72

                964,847,200                  30,000,000                              -                              -               500,000,000               434,847,200اداره ملي احصائيه و معلومات 73

                  77,568,088                    9,000,000                              -                              -                 18,638,000                 49,930,088كميسيون عالي انرژي اتمي افغانستان 75

                165,141,460                    8,000,000                              -                              -                 68,000,000                 89,141,460 رياست عمومي انسجام امور كوچي ها 76

                  69,576,120                    4,925,000                              -                              -                 39,400,000                 25,251,120اداره انكشاف زون پايتخت 84
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21 - مزد ها و معاشاتادارات / واحدهاي بودجوي
22- استفاده از اجناس و 

خدمات

23 - مفاد و باز پرداخت 

قروض

24- سبسايدي ها، 

مساعدت ها، منفعت هاي 

اجتماعي و كمك ها

مجموع25- كسب دارائي ها

                  86,816,000                              -                              -                              -                 28,298,000                 58,518,000كميسيون مستقل نظارت بر تطبيق قانون اساسي 85

                  60,000,000                              -                              -                              -                 60,000,000                             -كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان 86

                524,753,135                    6,000,000                              -                              -               264,632,000               254,121,135دفتر رياست اجرائيوي و داراالنشاي شوراي وزيران 88

           14,150,000,000             2,000,000,000                              -             1,800,000,000            3,400,000,000               100,000,000كود هاي احتياط 98

      289,100,199,761           6,889,299,430        21,000,000,000           1,800,000,000       50,069,619,475     202,491,280,856مجموع ادارات بشمول كود هاي احتياط
            14,150,000,000              2,000,000,000                                  -              1,800,000,000             3,400,000,000                 100,000,000تفصيل كود هاي احتياط

                    9000011,500,000,000-وجوه پاليسي
                    9000021,000,000,000-وجوه احتياطي براي حالت اضطراري

                    1,800,000,000                    9000031,800,000,000-مفاد بر قروض
                       900004100,000,000-وجوه احتياطي براي توازن اسعار

                       100,000,000                      900005100,000,000-اصالحات خدمات ملكي- رتب و معاش
                       900008400,000,000-عضويت وزارتها در سازمانهاي بين المللي

                       900020300,000,000-وجوه احتياطي براي بازپرداخت عوايد
                       100,000,000                      900023100,000,000-وجوه احتياطي براي تيم ملي كركت افغانستان

                    2,000,000,000                    9000242,000,000,000-وجوه احتياطي براي خريداري زمين
                    1,400,000,000                      900036700,000,000-وجوه احتياطي براي محافظت پروژه هاي استراتيژيك

                         90004550,000,000-وجوه احتياطي براي كميته المپيك
                    2,000,000,000                   9000502,000,000,000-وجوه احتياطي براي حفظ و مراقبت

                    9000521,400,000,000-وجوه احتياطي براي انتخابات

200,000,000                       
                       600,000,000                      900071600,000,000- طلبات اعاشوي وزارت داخله
                       900072400,000,000-وجوه تشويقي براي ولسوال ها

                       900073200,000,000-صندوق حمايت از معلولين
                       600,000,000  900070-مصارف متفرقه براي صلح

900061- برنامه اصالح عدلي و قضايي (لوي سارنوالي، وزارت عدليه و ستره محكمه
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21 - مزد ها و معاشاتادارات / واحدهاي بودجوي
22- استفاده از اجناس و 

خدمات

23 - مفاد و باز پرداخت 

قروض

24- سبسايدي ها، 

مساعدت ها، منفعت هاي 

اجتماعي و كمك ها

مجموع25- كسب دارائي ها

                   7,500,000                  7,500,000رياست عمومي دار االنشاي مشرانو جرگه11

                10,806,000               10,806,000رياست عمومي دار االنشاي ولسي جرگه12

           4,289,219,000          4,289,219,000رياست عمومي اداره امور رياست جمهوري13

                12,000,000               12,000,000ستره محكمه14

              275,000,000             275,000,000رياست عمومي محافظت رياست جمهوري15

                73,000,000               73,000,000رياست عمومي راديو و تلويزيون ملي افغانستان16

           2,465,895,753             240,000,000         2,225,895,753وزارت ماليه20

                49,435,500               49,435,500وزارت دفاع ملي22

           1,108,853,000             816,353,000            292,500,000وزارت امور خارجه23

              188,500,000             188,000,000                    500,000وزارت ارشاد، حج و اوقاف24

              393,100,000               45,070,000            348,030,000وزارت صنعت و تجارت25

              482,176,866             482,176,866وزارت امور داخله26

           2,715,560,517          1,312,560,517         1,403,000,000وزارت معارف27

           1,420,500,000             576,154,322            844,345,678وزارت تحصيالت عالي28

              175,000,000               90,000,000              85,000,000وزارت امور مهاجرين و عودت كننده گان29

              828,000,000             192,090,446            635,909,554وزارت معادن و پطروليم32

                80,000,000              80,000,000دفتر وزير دولت در امور شهدا و معلولين33

              950,000,000             645,000,000            305,000,000وزارت مخابرات و تكنالوژي معلوماتي34

              395,335,718               20,000,000            375,335,718وزارت اقتصاد35

              298,500,000             262,500,000              36,000,000وازرت اطالعات و فرهنگ36

        10,155,072,500          2,180,112,000         7,974,960,500وزارت صحت عامه37

                43,000,000              43,000,000وزارت امور زنان38

           9,013,098,000             480,000,000         8,533,098,000وزارت زراعت، آبياري و مالداري39

              200,000,000               93,000,000            107,000,000اداره تعليمات تخنيكي و مسلكي40

        10,204,483,572       10,204,483,572وزارت انرژي و آب41

        24,768,754,911       22,050,500,000         2,718,254,911وزارت احياء و انكشاف دهات43

جدول21 : بودجه انكشافي سال مالي 1399 به اساس اداره و كود هاي اقتصادي
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21 - مزد ها و معاشاتادارات / واحدهاي بودجوي
22- استفاده از اجناس و 

خدمات

23 - مفاد و باز پرداخت 

قروض

24- سبسايدي ها، 

مساعدت ها، منفعت هاي 

اجتماعي و كمك ها

مجموع25- كسب دارائي ها

                               -اداره هوانوردي ملكي
        24,784,392,521       22,039,764,488               100,000,000         2,644,628,033وزارت ترانسپورت42

                       4,100,000,000                      4,100,000,000از جمله وجوه براي اداره هوانوردي ملكي

                60,000,000               16,000,000              44,000,000وزارت امور سرحدات و قبائيل46

              496,870,348            496,870,348وزارت كار و امور اجتماعي47

           5,408,467,000          4,317,467,000         1,091,000,000وزارت امور شهرسازي49

                82,945,000               62,945,000              20,000,000وزارت عدليه50

ارنوايل51                 12,000,000              12,000,000لوی 

                50,737,610              50,737,610اداره ملي ستندرد افغانستان58

           6,763,542,000          6,763,542,000رياست ارگان هاي محل59

                88,500,000               10,000,000              78,500,000اداره ملي حفاظت محيط زيست60

                15,889,000                  6,034,000                 9,855,000اکادمی علوم افغانستان61

           1,045,000,000               14,000,000         1,031,000,000کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی62

                65,000,000               60,000,000                 5,000,000رياست عمومي تربيت بدني و ورزش63

              500,000,000             500,000,000رياست عمومي امنيت ملي64

              326,415,011                  4,000,000            322,415,011اداره عالي بررسي66

                15,400,000              15,400,000اداره ملي آماده گي مبارزه با حوادث68

              300,000,000            300,000,000اداره ملي احصائيه و معلومات73

                41,000,000              41,000,000كميسيون عالي انرژي اتمي افغانستان75

                40,000,000              40,000,000رياست عمومي انسجام امور كوچي ها76

           3,529,081,354          2,800,000,000            729,081,354شاروالي كابل79

              231,000,000            231,000,000اداره ايجاد سهولت براي حمايه منابع تمويلي كوچك در افغانستان81

              700,000,000             690,000,000              10,000,000شركت آبرساني و كاناليزاسيون افغانستان82

        14,335,400,000       12,541,400,000           1,794,000,000د افغانستان برشنا شركت83

           2,000,000,000          2,000,000,000اداره انكشاف زون پايتخت84

                   5,503,110                  5,503,110كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان86

              236,962,000            236,962,000دفتر رياست اجرائيوي و داراالنشاي شوراي وزيران88

           7,543,057,400          5,740,000,000            200,000,000                           -كود هاي احتياط98

ع        139,279,953,691     102,165,616,821           1,894,000,000                               -      33,617,279,470                           -مجم

83



21 - مزد ها و معاشاتادارات / واحدهاي بودجوي
22- استفاده از اجناس و 

خدمات

23 - مفاد و باز پرداخت 

قروض

24- سبسايدي ها، 

مساعدت ها، منفعت هاي 

اجتماعي و كمك ها

مجموع25- كسب دارائي ها

          4,654,256,000                50,549,000                               -                                 -            887,540,000         3,716,167,000رياست  عمومي دفتر مقام عالي رياست جمهوري10

             566,113,000                17,500,000                               -                                 -            115,053,000            433,560,000رياست عمومي دار االنشاي مشرانو جرگه 11

          1,644,171,000                23,820,000                               -                                 -            262,846,000         1,357,505,000رياست عمومي دار االنشاي ولسي جرگه12

          7,706,539,000          4,304,219,000                               -                                 -            900,000,000         2,502,320,000رياست عمومي اداره امور رياست جمهوري13

          3,944,321,808                21,100,000                               -                                 -            259,986,800         3,663,235,008ستره محكمه14

          2,675,000,000             375,000,000                               -                                 -            300,000,000         2,000,000,000رياست  عمومي محافظت رياست جمهوري15

             566,307,595                76,470,447                               -                                 -            149,407,242            340,429,906رياست عمومي راديو و تلويزيون ملي افغانستان16

             954,473,914                  5,000,000                               -                                 -            223,473,914            726,000,000دفتر شوراي امنيت ملي17

        12,031,783,753             270,000,000           7,000,000,000                                 -         3,040,783,753         1,721,000,000وزارت ماليه20

             172,603,000                  5,000,000                               -                                 -              42,947,000            124,656,000دفتر وزير دولت درامورپارلماني21

        81,451,871,900          2,278,987,663                               -                                 -      13,324,838,285      65,848,045,952وزارت دفاع ملي22

          7,428,041,000             856,362,000                               -                                 -         2,719,077,000         3,852,602,000وزارت امور خارجه23

          1,859,070,000             202,000,000                               -                                 -            357,410,000         1,299,660,000وزارت  ارشاد، حج واوقاف24

             955,492,692                57,464,452                               -                                 -            541,361,118            356,667,122وزارت صنعت و تجارت25

        54,232,973,997          1,928,974,616                               -                                 -         8,958,567,125      43,345,432,256وزارت امور داخله26

        37,176,422,767          1,342,381,018                               -                                 -         3,846,110,284      31,987,931,465وزارت معارف27

          8,177,879,817             587,266,952                               -                                 -         2,655,752,973         4,934,859,892وزارت تحصيالت عالي28
             595,000,000             104,000,000                               -                                 -            210,000,000            281,000,000وزارت امور مهاجرين و عودت كننده گان29
          1,375,021,734             192,590,446                               -                                 -            771,431,288            411,000,000وزارت معادن و پطروليم32

        14,273,132,286                  7,000,000         14,000,000,000                                 -            130,786,342            135,345,944دفتر وزير دولت در امور شهدا و معلولين33

          1,570,045,346             663,159,600                               -                                 -            489,536,359            417,349,387وزارت مخابرات و تكنالوژي معلوماتي34

             705,811,306                25,000,000                               -                                 -            466,262,746            214,548,560وزارت اقتصاد35

             951,478,945             275,317,185                               -                                 -            214,350,000            461,811,760وازرت اطالعات و فرهنگ36

        14,502,306,500          2,193,112,000                               -                                 -         9,451,828,500         2,857,366,000وزارت صحت عامه37

             286,500,000                  9,000,000                               -                                 -            108,000,000            169,500,000وزارت امور زنان38

        10,376,776,000             482,500,000                               -                                 -         8,719,118,000         1,175,158,000وزارت زراعت آبياري و مالداري39

جدول22 : بودجه توحيد شده سال مالي 1399 به اساس اداره و كود هاي اقتصادي
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21 - مزد ها و معاشاتادارات / واحدهاي بودجوي
22- استفاده از اجناس و 

خدمات

23 - مفاد و باز پرداخت 

قروض

24- سبسايدي ها، 

مساعدت ها، منفعت هاي 

اجتماعي و كمك ها

مجموع25- كسب دارائي ها

          2,067,032,465             113,910,000                               -                                 -            567,000,000         1,386,122,465اداره تعليمات تخنيكي و مسلكي40

        10,876,483,572        10,206,483,572                               -                                 -            160,000,000            510,000,000وزارت انرژي و آب41

        26,167,288,072        22,052,764,488              100,000,000                                 -         3,029,020,024            985,503,560وزارت ترانسپورت42
                      4,434,219,231                      4,100,000,000                                           -                                             -                        109,321,991                        224,897,240از جمله وجوه براي اداره هوانوردي ملكي

        25,273,548,371        22,055,500,000                               -                                 -         2,871,095,911            346,952,460وزارت احياء و انكشاف دهات43

             613,436,671                23,436,671                               -                                 -            335,000,000            255,000,000وزارت امور سرحدات و قبائيل46
          1,824,140,188                10,000,000                               -                                 -            955,916,348            858,223,840وزارت كار و امور اجتماعي47
          6,647,074,525          4,348,289,620                               -                                 -         1,344,019,905            954,765,000وزارت شهرسازي و اراضي49

          1,032,078,000                72,804,000                               -                                 -            253,309,000            705,965,000وزارت عدليه50

ارنوايل51           3,236,567,011                80,500,000                               -                                 -            410,646,000         2,745,421,011لوی 

                49,100,000                              -                               -                                 -              37,100,000              12,000,000اداره تنظيم نفت و گاز افغانستان53

             152,973,460                     746,630                               -                                 -              85,052,870              67,173,960اداره  ملي ستندرد افغانستان58

        10,934,074,000          6,963,542,000                               -                                 -         2,052,351,000         1,918,181,000ر ياست ارگان هاي محل59

             386,281,755                30,000,000                               -                                 -            173,500,000            182,781,755اداره ملي حفاظت محيط زيست60

             331,283,709                  7,893,168                               -                                 -              64,867,541            258,523,000اكادمي علوم افغانستان61

          1,627,650,000                20,000,000                               -                                 -         1,216,650,000            391,000,000كميسيون مستقل اصالحات اداري و خدمات ملكي62

             374,333,887                66,197,226                               -                                 -            219,736,661              88,400,000رياست عمومي تربيت بدني و  ورزش63

        19,598,015,528             785,741,387                               -                                 -         3,927,558,591      14,884,715,550رياست عمومي امنيت ملي64

             574,015,011                  8,600,000                               -                                 -            381,415,011            184,000,000اداره عالي بررسي66

             178,900,000                  1,500,000                               -                                 -              90,400,000              87,000,000اداره ملي آماده گي مبارزه با حوادث68

             227,996,000                18,000,000                               -                                 -              73,781,000            136,215,000كميسيون مستقل شكايات انتخاباتي71

             313,782,000                     405,000                               -                                 -            125,000,000            188,377,000كميسيون مستقل انتخابات72

          1,264,847,200                30,000,000                               -                                 -            800,000,000            434,847,200اداره ملي احصائيه و معلومات 73

             118,568,088                  9,000,000                               -                                 -              59,638,000              49,930,088كميسيون عالي انرژي اتمي افغانستان75

             205,141,460                  8,000,000                               -                                 -            108,000,000              89,141,460رياست عمومي انسجام امور كوچي ها 76

          3,529,081,354          2,800,000,000                               -                                 -            729,081,354                             -شاروالي كابل79

81
اداره ايجاد سهولت براي حمايه منابع تمويلي كوچك در 

افغانستان
-                             231,000,000            -                                 -                               -                              231,000,000             

             700,000,000             690,000,000                               -                                 -              10,000,000                             -شركت آبرساني و كاناليزاسيون افغانستان82
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21 - مزد ها و معاشاتادارات / واحدهاي بودجوي
22- استفاده از اجناس و 

خدمات

23 - مفاد و باز پرداخت 

قروض

24- سبسايدي ها، 

مساعدت ها، منفعت هاي 

اجتماعي و كمك ها

مجموع25- كسب دارائي ها

        14,335,400,000        12,541,400,000           1,794,000,000                                 -                             -                             -د افغانستان برشنا شركت83

          2,069,576,120          2,004,925,000                               -                                 -              39,400,000              25,251,120اداره انكشاف زون پايتخت84

                86,816,000                              -                               -                                 -              28,298,000              58,518,000كميسيون مستقل نظارت بر تطبيق قانون اساسي85

                65,503,110                  5,503,110                               -                                 -              60,000,000                             -كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان86

             761,715,135                  6,000,000                               -                                 -            501,594,000            254,121,135دفتر رياست اجرائيوي و داراالنشاي شوراي وزيران88

                21,693,057,400                  7,740,000,000                                        -                     1,800,000,000                 3,600,000,000                    100,000,000كود هاي احتياط98

     428,380,153,452     109,054,916,251        22,894,000,000            1,800,000,000      83,686,898,945    202,491,280,856مجموع 
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1399سكتور / وزارت

  290,892 سكتوردفاع

          347دفتر شوراي امنيت ملي17

     47,520رياست عمومي امنيت ملي64

       2,500رياست  عمومي محافظت رياست جمهوري15

  240,525وزارت دفاع ملي22

    33,147 سكتور حكومتداري و خدمات عامه

       8,288رياست  عمومي دفتر مقام عالي رياست جمهوري10

       5,177رياست عمومي اداره امور رياست جمهوري اسالمي افغانستان13

          333دفتر وزير دولت درامورپارلماني21

       1,371وزارت امور خارجه23

          965كميسيون مستقل اصالحات اداري و خدمات ملكي62

          875رياست دفتر رئيس اجراييه و داراالنشاي شوراي وزيران88

       1,207رياست عمومي دار االنشاي مشرانو جرگه11

       3,114رياست عمومي دار االنشاي ولسي جرگه12

       7,668ر ياست ارگان هاي محل59

          465كميسيون مستقل انتخابات72

          410كميسيون مستقل شكايات انتخاباتي71

          131كميسيون مستقل نظارت بر تطبيق قانون اساسي85

       3,143وزارت عدليه50

  193,180سكتور مصونيت و نظم عامه

  177,631وزارت امورداخله26

ارنوايل51        6,876اداره لوی 

       7,575ستره محكمه14

          383اداره ملي آماده گي مبارزه با  حوادث68

          715كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان86

    24,466 سكتورامور اقتصادي و زراعت

       1,068وزارت اقتصاد35

       7,506وزارت زراعت، آبياري و مالداري39

       1,315وزارت صنعت و تجارت25

          300اداره ملي ستندرد افغانستان58

       9,774 وزارت ماليه20

          633اداره عالي بررسي66

       3,870اداره ملي احصائيه و معلومات73

 جدول23: تشكيل سال مالي 1399 به اساس اداره
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1399سكتور / وزارت

    18,529 سكتور صحت

     18,529وزارت صحت عامه37

       7,615 سكتورانرژي و معادن

       2,204وزارت معادن و پطروليم32

       4,927وزارت انرژي و آب41

           -دافغانستان برشنا شركت83

          138كميسيون عالي انرژي اتمي افغانستان75

          346اداره تنظيم نفت و گاز افغانستان53

    12,675 سكتورترانسپورت و مخابرات

       2,791وزارت مخابرات و تكنالوژي معلوماتي34

       9,884وزارت ترانسپورت42

       7,279 سكتور تهيه مسكن و سازگاري اجتماع

           -شاروالي كابل79

          157اداره انكشاف زون پايتخت84

       5,037وزارت شهرسازي و اراضي49

           -شركت آبرساني و كاناليزاسيون شهري82

       2,085وزارت احياء و انكشاف دهات43

  302,186 سكتور معارف ، فرهنگ و دين

       1,655رياست عمومي راديو و تلويزيون ملي افغانستان16

       9,386وزارت  ارشاد، حج واوقاف24

       2,254وزارت اطالعات و فرهنگ36

          556رياست عمومي تربيت بدني و  ورزش63

  263,836وزارت معارف27

     15,567وزارت تحصيالت عالي28

          510اكادمي علوم61

       8,422 اداره تعليمات تخنيكي و مسلكي40
    12,001 سكتور مصونيت اجتماعي و محيطي

          850اداره ملي حفاظت محيط زيست60

       1,447وزارت امور سرحدات و قبائيل46

       1,251وزارت امور مهاجرين و عودت كننده گان29

          875وزارت امور زنان38

       6,560وزارت كار و امور اجتماعي47

          380رياست عمومي انسجام امور كوچي ها76

          638دفتر وزير دولت در امور شهدا و معلولين33

  901,970مجموع واحدهاي بودجوي
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جدول 24 :بودجه انكشافي سال مالي 1399 به اساس اختياري و غير اختياري
1399غير اختيارياختياريادارات / واحدهاي بودجوي

7,500,0007,500,000رياست عمومي دار االنشاي مشرانو جرگه11

10,806,00010,806,000رياست عمومي دار االنشاي ولسي جرگه12

4,122,959,000166,260,0004,289,219,000رياست عمومي اداره امور رياست جمهوري13

12,000,00012,000,000ستره محكمه14

275,000,000275,000,000رياست عمومي محافظت رياست جمهوري15

73,000,00073,000,000رياست عمومي راديو و تلويزيون ملي افغانستان16

1,337,790,9751,128,104,7782,465,895,753وزارت ماليه20

49,435,50049,435,500وزارت دفاع ملي22

916,353,000192,500,0001,108,853,000وزارت امور خارجه23

188,000,000500,000188,500,000وزارت ارشاد، حج و اوقاف24

393,100,000393,100,000وزارت صنعت و تجارت25

481,676,866500,000482,176,866وزارت امور داخله26

1,700,874,2221,014,686,2952,715,560,517وزارت معارف27

730,000,000690,500,0001,420,500,000وزارت تحصيالت عالي28

160,000,00015,000,000175,000,000وزارت امور مهاجرين و عودت كننده گان29

750,000,00078,000,000828,000,000وزارت معادن و پطروليم32

80,000,00080,000,000دفتر وزير دولت در امور شهدا و معلولين33

650,000,000300,000,000950,000,000وزارت مخابرات و تكنالوژي معلوماتي34

126,643,900268,691,818395,335,718وزارت اقتصاد35

203,000,00095,500,000298,500,000وازرت اطالعات و فرهنگ36

4,154,272,5006,000,800,00010,155,072,500وزارت صحت عامه37

35,000,0008,000,00043,000,000وزارت امور زنان38

3,121,000,0005,892,098,0009,013,098,000وزارت زراعت، آبياري و مالداري39

100,000,000100,000,000200,000,000اداره تعليمات تخنيكي و مسلكي40

6,600,000,0003,604,483,57210,204,483,572وزارت انرژي و آب41
وزارت فوايد عامه

14,647,760,65410,136,631,86724,784,392,521وزارت ترانسپورت42

6,600,000,00018,168,754,91124,768,754,911وزارت احياء و انكشاف دهات43

60,000,00060,000,000وزارت امور سرحدات و قبائيل46

300,000,000196,870,348496,870,348وزارت كار و امور اجتماعي47

4,200,000,0001,208,467,0005,408,467,000وزارت امور شهرسازي49

82,945,00082,945,000وزارت عدليه50

ارنوايل51 12,000,00012,000,000لوی 

50,737,61050,737,610اداره ملي ستندرد افغانستان58

485,000,0006,278,542,0006,763,542,000رياست ارگان هاي محل59

88,500,00088,500,000اداره ملي حفاظت محيط زيست60

15,789,000100,00015,889,000اكادمي علوم افغانستان61

45,000,0001,000,000,0001,045,000,000كميسيون مستقل اصالحات اداري و خدمات ملكي62

65,000,00065,000,000رياست عمومي تربيت بدني و ورزش63

500,000,000500,000,000رياست عمومي امنيت ملي64

5,000,000321,415,011326,415,011اداره عالي بررسي66

15,400,00015,400,000اداره ملي آماده گي مبارزه با حوادث68

300,000,000300,000,000اداره ملي احصائيه و معلومات73

41,000,00041,000,000كميسيون عالي انرژي اتمي افغانستان75

40,000,00040,000,000رياست عمومي انسجام امور كوچي ها76

600,000,0002,929,081,3543,529,081,354شاروالي كابل79

231,000,000231,000,000اداره ايجاد سهولت براي حمايه منابع تمويلي كوچك در افغانستان81

700,000,000700,000,000شركت آبرساني و كاناليزاسيون افغانستان82

350,000,00013,985,400,00014,335,400,000د افغانستان برشنا شركت83

2,000,000,0002,000,000,000اداره انكشاف زون پايتخت84

5,503,1105,503,110كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان86

236,962,000236,962,000دفتر رياست اجرائيوي و داراالنشاي شوراي وزيران88

5,940,000,0001,603,057,4007,543,057,400كود احتياط98

63,649,609,33775,630,344,354139,279,953,691مجموع 
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تمويل كنندهسال آغازعنوان اداره
اختياري / 

غير اختياري
بودجه 1399نوعيت 

           0113,544,827,000. حكومتداري  و خدمات عامه 

                         117,500,000 - رياست عمومي دار االنشاي مشرانو جرگه

AFG/11001113927,500,000اعمار يك باب كلينيك در الحاقيه نمبر دو                         

                         7,500,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

                       1210,806,000 - رياست عمومي دار االنشاي ولسي جرگه

AFG/120044139510,806,000تجهيزات، ترميم موزيم تاريخي، لوازم تكنالوژي و اعمار ساختمان در پارلمان جديد                       

                       10,806,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

                 134,289,219,000 - رياست عمومي اداره امور رياست جمهوري

AFG/130074139450,000,000كار ديزاين و ترميمات قصرهاي گلخانه و حرمسراي                       

                       50,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/130080139130,000,000تجديد و تمديد شبكه برق و آبرساني داخل ارگ                       

                       30,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/1301331391150,000,000ديزاين و ساختمان تاسيسات اداره امور                     

                     150,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/1301701394166,260,000حمايت از اداره تداركات ملي                     

صندوق امانتي بازسازي 

افغانستان
                     166,260,000بالعوضغير اختياري

AFG/130171139430,000,000انكشاف زون هاي خاص اقتصادي                       

                       30,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/130174139530,000,000تهيه و انكشاف سيستم هاي معلوماتي دولت                       

                       30,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/1301761395100,000,000بازسازي ديوار احاطه باغات پغمان                     

                     100,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/130178139630,000,000سيستم تكنالوژي معلوماتي                       

                       30,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/13018013953,580,000,000باز سازي قصر داراالمان، تأسيسات تاريخي و اعمار ساختمان ها در واليات                 

                 3,580,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

جدول25: بودجه انكشافي سال مالي 1399 به اساس پروژه
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تمويل كنندهسال آغازعنوان اداره
اختياري / 

غير اختياري
بودجه 1399نوعيت 

AFG/130181139837,959,000اعمار شفاخانه واليتي نيمروز                       

                       37,959,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/130182139825,000,000اعمار شفاخانه صدبستر واليت دايكندي                       

                       25,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/130183139825,000,000اعمارشفاخانه درواليت نورستان                       

                       25,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/130184139825,000,000اعمارمراكز صحي و شفاخانه واليت زابل                       

                       25,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/130185139810,000,000اعمار شفاخانه واليتي پنجشير                       

                       10,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

                 231,108,853,000 - وزارت امور خارجه

AFG/2300261383435,353,000خريداري وترميم سفارت خانه هاوقونسلگريها                     

                     435,353,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/2300331384100,000,000اعمار تعميرات اداري و ارشيف وزارت امور خارجه                     

                     100,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/2301121391100,000,000مدد معاش محصلين در خارج از كشور                     

                     100,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/2301161394231,000,000ترميم اساسي سفارت افغانستان مقيم انگلستان                     

                     231,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/230118139550,000,000پروژه تقويت توزيع پاسپورت و تذكره هاي اتباع افغانستان مقيم خارج                       

                       50,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/2301201398192,500,000پروژه اشتغال زايي                     

                     192,500,000بالعوضغير اختياريبانك جهاني

                       5082,945,000 - وزارت عدليه

AFG/500140139122,000,000اعمار تعميرات رياست هاي عدليه واليات                       

                       22,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/500141139120,000,000اعمار تعمير مراكز اصالح و تربيت اطفال                       

                       20,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان
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تمويل كنندهسال آغازعنوان اداره
اختياري / 

غير اختياري
بودجه 1399نوعيت 

AFG/500151139320,945,000اعمار تعميرات كودكستان، مسجد و وركشاپ وسايط در تعمير مركزي وزارت عدليه                       

                       20,945,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/500155139620,000,000طرح قانون                       

                       20,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

                 596,763,542,000 - رياست ارگان هاي محل

AFG/5901061393485,000,000پروژه شاروالي ها ي افغانستان                     

                     485,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/59021013952,861,118,000ميثاق شهروندي                 

صندوق امانتي بازسازي 

افغانستان
                 2,168,118,000بالعوضغير اختياري

كمكهاي انكشافي بين 

المللي بانك جهاني
                     693,000,000بالعوضغير اختياري

AFG/59021313972,288,932,000پروژه اشتغال زايي                 

صندوق امانتي بازسازي 

افغانستان
                     571,983,181بالعوضغير اختياري

كمكهاي انكشافي بين 

المللي بانك جهاني
                 1,716,948,819بالعوضغير اختياري

AFG/59021513981,068,492,000برنامه سرمايه گذاري شهري                 

                 1,068,492,000بالعوضغير اختياريبانك جهاني

AFG/590216ICT-LAB 139860,000,000وصل كيبل نوري، تهيه بندويت انترنت و ايجاد                       

صندوق توسعه مخابرات 

(TDF)
                       60,000,000بالعوضغير اختياري

                 621,045,000,000 - كميسيون مستقل اصالحات اداري و خدمات ملكي

AFG/620134139014,000,000اعمار تعمير كميسيون مستقل اصالحات اداري                       

                       14,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/620164139620,000,000سيستم مديريت معلومات منابع بشري                       

                       20,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان
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AFG/620165139611,000,000پروژه ارتقاي ظرفيت و استاژ اداري براي فارغان پوهنتون ها                       

                       11,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/62016713981,000,000,000تغيير                 

كمكهاي انكشافي بين 

المللي بانك جهاني
                 1,000,000,000بالعوضغير اختياري

                     88236,962,000 - دفتر رياست اجرائيوي و داراالنشاي شوراي وزيران

AFG/8800021395100,000,000ارتقاي ظرفيت كارمندان رياست اجرائيه                     

                     100,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/8800031395136,962,000واحد هماهنگي برنامه هاي عودت كنندگان، بيجا شد گان و اهداف انكشافي پايدار                     

                     136,962,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

                02824,435,500. دفاع و امنيت ملي
                     15275,000,000 - رياست عمومي محافظت رياست جمهوري

AFG/150004138975,946,548خريداري تجهيزات امنيتي و وسايط نقليه                       

                       75,946,548بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/150008139041,852,264اعمارملحقات وتحكيم كاري محالت امنيتي                       

                       41,852,264بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/1500171395157,201,188اعمار ساختمان ها                     

                     157,201,188بالعوضاختياريحكومت افغانستان

                       2249,435,500 - وزارت دفاع ملي

AFG/220177139016,717,750اعمار كمپلس ذخايرممر , ديپوهاي مهمات , لوژستيكي                       

                       16,717,750بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/220182139516,717,750اعمار مفرزه هاي هوائي                       

                       16,717,750بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/220183139716,000,000ايجاد زيربنا و سيستم سازي براي رياست مالي وزارت دفاع                       

                       16,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

                     64500,000,000 - رياست عمومي امنيت ملي

AFG/6400031386232,345,372اعماروبازسازي تعميرات امنيت ملي دركابل وواليات                     

                     232,345,372بالعوضاختياريحكومت افغانستان
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AFG/6400261396267,654,628اغمار تعمير شفاخانه                     

                     267,654,628بالعوضاختياريحكومت افغانستان

                03487,079,976. مصونيت و نظم عامه
                       1412,000,000 - ستره محكمه

AFG/140006138412,000,000اعمار و ترميم اساسي محاكم  ابتدائيه و مرافعه در واليات                       

                       12,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

                     26442,176,866 - وزارت امور داخله

AFG/260295138680,000,000اعمار  تعمير ات زندان                       

                       80,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/2602991391160,000,000تقويت سيستم توزيع پاسپورت هاي كمپيوتري وخريداري تجهيزات                     

                     160,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/26033613955,000,000اعمار ديپو هاي لوژيستيك                         

                         5,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/26033713955,676,866اعمار تعمير توقيف خانه هاي واليات                         

                         5,676,866بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/26033813951,000,000اعمار زخاير تيل در واليات                         

                         1,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/260339139550,000,000اعمار  تهانه هاي سرحدي و تاسيسات تورخم                       

                       50,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/260341139670,000,000اعمار محابس كندهار                       

                       70,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/260342139730,000,000ايجاد و تقويت سيستم هاي مالي در وزارت امور داخله                       

                       30,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/260343.139810,000,000اعمار ساختمان رياست هاي مبارزه عليه مواد مخدر در مركز و واليات                       

                       10,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/260344.139810,000,000حمايت از محوء مزارع كشت كوكنار -اعمار استديوم هاي زابل و هلمند                       

                       10,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان
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AFG/260345.139810,000,000ايجاد شلتر در مركز و واليات براي معتادين                       

                       10,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/260346.139810,000,000اعمار تاالر پوهنتون واليت هلمند                       

                       10,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/260347.(GPI)1398500,000تقدير ازاجراات خوب                            

بخش بين المللي تنفيذ قانون 

مبارزه عليه مواد مخدر
                            500,000بالعوضغير اختياري

ارنوايل                        5112,000,000 - لوی 

AFG/510023139512,000,000ارتقاي ظرفيت اداره لوي څارنوالي                       

                       12,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

                       6815,400,000 - اداره ملي آماده گي مبارزه با حوادث

AFG/680166139815,400,000دفاترساحوي انسجام و هماهنگي تطهير ماين                       

                       15,400,000بالعوضغير اختياريبخش دولتي اياالت متحده

                         865,503,110 - كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان

AFG/86000113905,503,110اعمار تعمير مركزي و تعميرات واليتي در واليات بلخ و دايكندي                         

                         5,503,110بالعوضاختياريحكومت افغانستان

           0413,175,582,092. امور اقتصادي و زراعت
                 202,465,895,753 - وزارت ماليه

AFG/2001221387250,000,000عصري ساختن گمركات (بخش دوم) و اعمار تاسيسات گمركي و احداث ستيشنهاي گمركي داخلي                     

                     250,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/200187(SBPS) 1389186,000,000انكشاف ، بهبود و مراقبت سيستم پالنگذاري و اجراي بودجه ملي                     

                     186,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/200188138948,516,859ارتقاي ظرفيت براي كارمندان  وزارت ماليه به شمول جندر                       

                       48,516,859بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/200229(براي د افغانستان بانك) 1390241,931,985پاسخ عاجل سكتور مالي                     

                     241,931,985بالعوضغير اختياريبانك جهاني

95



تمويل كنندهسال آغازعنوان اداره
اختياري / 

غير اختياري
بودجه 1399نوعيت 

AFG/200237(MBAW)  1391140,000,000بودجه سازي، پالنگذاري و انسجام كمك هاي خارجي در تمام ادارات دولتي                     

                     140,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/200264(NTR) 139430,000,000پروژه عوايد غير مالياتي                       

                       30,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/200265139416,900,000اكادمي مالياتي                       

                       16,900,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/20027313954,200,000پروژه انكشاف سيستم سكتاس و ارتقاي ظرفيت كارمندان رياست عمومي عوايد                         

                         4,200,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/200276(Project Development Fund) 1395306,170,656وجوه انكشافي براي مشاركت عامه و خصوصي                     

                     306,170,656بالعوضغير اختياريبانك جهاني

AFG/200281139652,868,019عصري سازي بانك هاي دولتي                       

صندوق امانتي بازسازي 

افغانستان
                       52,868,019بالعوضغير اختياري

AFG/2002821396100,000,000ساختمان، توسعه و كسب دارائي هاي ثابت براي وزارت ماليه                     

                     100,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/2002831397527,134,118ريفورم مصارفات و عملكرد مالي                     

كمكهاي انكشافي بين 

المللي بانك جهاني
                     527,134,118بالعوضغير اختياري

AFG/2002911397480,320,000دهليز هوائي براي توازن تجارت                     

                     480,320,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/200292139781,854,116پروژه ريفورم تقاعد و مصؤنيت اجتماعي                       

                       81,854,116بالعوضاختياريحكومت افغانستان

                     25393,100,000 - وزارت صنعت و تجارت

AFG/250080(CBU) 138840,000,000واحد تطبيق و انسجام پروژه هاي انكشافي و ارتقاي ظرفيت كارمندان                       

                       40,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/250084138845,070,000تعمير الحاقيه مركز، اعمار تعميرات در واليات، تخريب و اعمار مهمانخانه وزارت تجارت و صنايع                       

                       45,070,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان
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AFG/2501551395157,500,000تدوير نمايشگاه هاي ملي، بين المللي و كمپاين سرمايه گذاري در افغانستان                     

                     157,500,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/2501571395150,530,000مصارف امور عملياتي پروژه هاي آيسا                     

                     150,530,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

                     35395,335,718 - وزارت اقتصاد

AFG/350036138675,000,000استخدام مشاورين انفرادي داخلي و خارجي و معاونت تخنيكي                       

                       75,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/350037138620,000,000اعمار تعمير رياست هاي وزارت اقتصاد در واليات                       

                       20,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/35005313886,643,900ارتقاي ظرفيت براي كارمندان وزارت اقتصاد به شمول جندر                         

                         6,643,900بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/350074139632,370,000مديريت پروژه هاي كوچك سرحدي با تأثيرات بلند اجتماعي                       

                       32,370,000بالعوضغير اختياريهندوستان

AFG/3500751397236,321,818برنامه اشتغال زائي                     

صندوق امانتي بازسازي 

افغانستان
                     236,321,818بالعوضغير اختياري

AFG/350077
تقويت بنيادي وظايف اساسي وزارت اقتصاد(پالن گزاري وارزيابي،تحليل هاي اقتصادي ؛اهداف انكشاف پايدار وشفافيت 

وحسابدهي موسسات غير دولتي
139725,000,000                       

                       25,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

                 399,013,098,000 - وزارت زراعت، آبياري و مالداري

AFG/390244138350,000,000ساختمان و تجهيز دفتر ترويج در واليات و ولسوالي ها                       

                       50,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/3902581384500,000,000تهيه و توزيع  تخمهاي بذري و كود كيمياوي                     

                     500,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/3903231384340,000,000برنامه ملي انكشاف مالداري و صحت حيواني                     

                     340,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/390331138535,000,000احيا ، توسعه و مراقبت فارمهاي تحقيقاتي ، ترويجي و توليدي                       

                       35,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان
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AFG/390356(NHLP) 13851,897,200,000برنامه ملي باغداري و مالداري                 

صندوق امانتي بازسازي 

افغانستان
                 1,897,200,000بالعوضغير اختياري

AFG/390357138560,000,000مبارزه عليه آفات و امراض نباتي                       

                       60,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/390505138810,000,000پيشبيني وضعيت زراعت ، هواشناسي زراعتي، تقويت سيستم تكنالوژي هاي معلوماتي و احصائيه زراعتي                       

                       10,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/390594(NVDA)1389210,552,000برنامه احيا ي زيرساخت هاي آبياري كانال ننگرهار                     

                     210,552,000بالعوضغير اختياريبانك انكشاف آسيايي

AFG/390598(OFWMP ) 1389231,000,000تنظيم آب در مزرعه                     

صندوق امانتي بازسازي 

افغانستان
                     231,000,000بالعوضغير اختياري

AFG/390604139080,000,000توسعه كشت پخته و زعفران                       

                       80,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/3906241391400,000,000احيا و اعمار  ذخاير استراتيژيك گندم                     

                     400,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/3906541390200,000,000برنامه ملي تنظيم منابع طبيعي به اشتراك جامعه                     

                     200,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/3906761391400,000,000پروژه آبياري و ذخاير آب                     

                     400,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/390711(CLAP) 1392972,366,000برنامه زراعت و مالداري به اشتراك مردم                     

سازمان بين المللي انكشافي 

زراعتي
                     972,366,000بالعوضغير اختياري

AFG/390741139450,000,000ايجاد باغچه هاي خانگي و مصونيت غذائي                       

                       50,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/390742139461,000,000كمر بند سبزكابل                       

                       61,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

98



تمويل كنندهسال آغازعنوان اداره
اختياري / 

غير اختياري
بودجه 1399نوعيت 

AFG/3907471394853,160,000برنامه ملي دارايي اولويت                     

سازمان بين المللي انكشافي 

زراعتي
                     853,160,000بالعوضغير اختياري

AFG/3907491395200,000,000اعمار كمپلكس سردخانه هاي عصري                     

                     200,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/3907541396483,600,000پروژه حوزه دريائي پنچ آمو                     

                     483,600,000بالعوضغير اختياريبانك انكشاف آسيايي

AFG/390756139678,000,000ترويج زراعت در اراضي خشك                       

                       78,000,000بالعوضغير اختيارياستراليا

AFG/3907581396204,600,000برنامه سرمايه گذاري انكشاف منابع آبي                     

                     204,600,000بالعوضغير اختياريبانك انكشاف آسيايي

AFG/3907601396515,220,000احداث ذخاير استرانيژيك غله جات                     

                     515,220,000بالعوضغير اختياريبانك جهاني

AFG/3907631397366,250,000احداث بندموسي قلعه و كانال زمين داور                     

                     366,250,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/390765139730,000,000توسعه سرمايه گذاري و بازيابي محصوالت زراعتي                       

                       30,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/390766139735,000,000احداث قوريه جات خانگي درواليات پكتيا ، پكتيكا وخوست                       

                       35,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/390767139715,000,000پروژه انكشافي امور كوچي ها مربوط وزارت زراعت                       

                       15,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/390768(HVCDP) 1397446,400,000توسعه زنجيره ارزش باغداري                     

                     446,400,000بالعوضغير اختياريبانك انكشاف آسيايي

AFG/3907701399108,750,000طرح تنظيم همه جانبه علفچرها به اشتراك جوامع محلي                     

                     108,750,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/3907711398180,000,000برنامه انكشاف باغداري                     

                     180,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان
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                       5850,737,610 - اداره ملي ستندرد افغانستان

AFG/580048139921,000,000پروژه تهيه و تدارك تجهيزات البراتوار مواد ساختماني                       

                       21,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/580049139918,935,000تهيه و تدارك البراتوارهاي درجه حرارت و عيارسازي و تصديق ترازوهاي با بلند توناژ                       

                       18,935,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/580050139910,802,610اعتباردهي البراتوار مركزي                       

                       10,802,610بالعوضاختياريحكومت افغانستان

                     66326,415,011 - اداره عالي بررسي

AFG/6600101386151,850,311پروژه حمايت از فعاليت هاي تفتيش خارجي، ارتقاي ظرفيت، خدمات مشاورين و منابع بشري                     

                     151,850,311بالعوضغير اختياريبانك جهاني

AFG/660014138710,000,000كمك به دفتر بودجه پارلمان                       

صندوق امانتي بازسازي 

افغانستان
                       10,000,000بالعوضغير اختياري

AFG/6600151389159,564,700پروژه تهيه تجهيزات                     

                     159,564,700بالعوضغير اختياريبانك جهاني

AFG/660022(ننگرهار،مزارشريف،هرات و كندهار) 13914,000,000اعمار تعمير زون هاي تفتيش در واليات                         

                         4,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/66002613971,000,000قرارداد چارچوبي استخدام كمپني هاي معتبر بين المللي جهت تفتيش تصديهاي دولتي                         

                         1,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

                     73300,000,000 - اداره ملي احصائيه و معلومات

AFG/730014139760,000,000پروژه اصالح و نظام  معلوماتي افغانستان                       

                       60,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/730020139840,000,000اجراي سروي هاي احصائيوي                       

                       40,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/7300211398200,000,000توزيع تذكره الكترونيكي                     

                     200,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان
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                     81231,000,000 - اداره ايجاد سهولت براي حمايه منابع تمويلي كوچك در افغانستان

AFG/810001(MISFA) 1382231,000,000ايجاد سهولت براي حمايه منابع تمويلي كوچك درافغانستان                     

                     231,000,000بالعوضغير اختياريبانك جهاني

           0525,408,883,572. انرژي و معادن
                     32828,000,000 - وزارت معادن و پطروليم

AFG/320090138530,000,000اعمارتعميرات وتجهيزات آن درمركزو واليات                       

                       30,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/3201121389100,000,000تنظيم، تطبيق و نظارت  پروژه هاي انكشافي                     

                     100,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/320118139055,000,000مطالعات جيولوجي و تفحصات و سروي سايزيميك                       

                       55,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/320124138712,000,000پروژه مس عينك                       

                       12,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/320125(TAPI) 139020,000,000پروژه مطالعات تخنيكي پايپ الين گاز ازتركمنستان به افغانستان،پاكستان وهندوستان                       

                       20,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/320144139230,000,000پروژه انكشاف پطروليم                       

                       30,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/3201491393418,909,554پروژه نصب پايپ الين جديد 94 كيلومتر از شهر شبرغان الي مزار شريف                     

                     418,909,554بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/320153139684,090,446انكشاف دو حلقه چاه گازدار در ساحه يتيم طاق واليت جوزجان                       

                       84,090,446بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/320155139778,000,000انكشاف سكتور صنايع استخراجي افغانستان                       

صندوق امانتي بازسازي 

افغانستان
                       78,000,000بالعوضغير اختياري

               4110,204,483,572 - وزارت انرژي و آب

AFG/410018
احياء - ديزاين - ساختمان دستگاه هاي كوچك برق آبي و تكميل امور باقيمانده دستگاه برق آبي ولسوالي چرخ لوگر و واليت 

پنجشير
1382150,000,000                     

                     150,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان
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AFG/4100661382800,000,000پروژه آبياري كمال خان  و كنترول سيالب  لشكري                     

                     800,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/41007413831,950,000,000پروژه احياء و انكشاف سيستم آبياري در افغانستان                 

صندوق امانتي بازسازي 

افغانستان
                 1,950,000,000بالعوضغير اختياري

AFG/410133(فراه )  1384117,000,000ديزاين و ساختمان پروژه بند برق و آبياري بخش آباد                     

                     117,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/410213138530,000,000ساختمان پروژه بند شاه توت واليت كابل                       

                       30,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/410254138678,000,000ديزان و ساختمان بند  آب و برق در ساحه مچلغو  واليات پكتيا                       

                       78,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/4102571386599,000,000تحكيم سواحل دريا ها توسط گبيون                     

                     599,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/410285(ظرفيت آبياري 1500 هكتار و توليد برق 1.2 ميگاوات) 1386430,000,000نظارت و ساختمان بند برق و آبياري شاه و عروس ولسوالي شكردره                     

                     430,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/4103911388132,600,000پروگرام انكشاف سرمايه گذاري منابع آبي                     

                     132,600,000بالعوضغير اختياريبانك انكشاف آسيايي

AFG/410399138946,800,000ديزاين و ساختمان بند آبياري المار در واليت فارياب                       

                       46,800,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/4104001389627,000,000ديزاين و ساختمان بند آبياري و توليد برق پاشدان واليت هرات                     

                     627,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/410412138950,000,000تنظيم، تطبيق و مراقبت بندهاي آبياري وپروژه هاي توليد انتقال و توزيع برق                       

                       50,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/41042513903,000,000برق رساني واليت بادغيس از تركمنستان به شمول سب استيشن و شبكه توزيع برق                         

                         3,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/4104661390283,300,000مطالعه، ديزاين و ساختمان بند برق منوگي واليت كنر                     

                     283,300,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان
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AFG/410469(پوزه لچ)13913,900,000ديزاين وساختمان دستگاه  برق آبي  در واليت غور                         

                         3,900,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/4104771391500,000ديزاين و ساختمان بند برق سروبي دوم                            

                            500,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/410484139111,700,000توسعه شبكه برق در واليات                       

                       11,700,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/410489139278,000,000پروژه پنج ميگاوات سولري ولسوالي شيندند                       

                       78,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/4105491392205,000,000ديزاين و ساختمان برق سولري واليت دايكندي                     

                     205,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/410550139239,000,000باسازي و ترميم بند برق چك  وردك و توسعه شبكه توزيع آن                       

                       39,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/41065413931,038,283,572پروژه باسازي كانال هاي شهروان و ارچي واليت كندز و تخار                 

                 1,038,283,572بالعوضغير اختياريبانك انكشاف آسيايي

AFG/410667139446,000,000ترميم اساسي دروازه هاي بند برق اول پلخمري واليت بغالن                       

                       46,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/4107481395200,000,000سروي ،ديزاين و ساختمان بند آبي دهن دره و خان آباد دوم                     

                     200,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/41075013961,000,000پروژه بند برق قريه فراج واليت پنجشير                         

                         1,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/410753139530,000,000ديزاين و ساختمان پروژه بند برق و آبياري كامه واليت ننگرهار                       

                       30,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/4107551395500,000پروژه برق سولري 5 ميگاوات ولسوالي پنجوائي                            

                            500,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/4107571395500,000پروژه برق سولري 40 ميگاوات حصار شاهي از طريق مشاركت خصوصي وعامه                            

                            500,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/4107611395100,000,000تمديد لين انتقال 110 كيلوولت گلبهار- پنجشير بشمول احداث سب ستيشن پنجشير                     

                     100,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان
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AFG/41076213957,000,000انتقال لين 220 كيلوولت تخار - بدخشان بشمول سب ستيشن هاي فيض آباد و كشم                         

                         7,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/410765
تمديد و انتقال لين 110 كيلوولت از تركمنستان الي خم آب، تمديد شبكه هاي توزيعي ولسوالي هاي قرقين، خم آب و موري 

چاق و احداث سب ستيشن خم آب
13957,000,000                         

                         7,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/41076713951,000,000پروژه برق سولري 12 ميگاوات واليت فراه از طريق مشاركت خصوصي و عامه                         

                         1,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/4107681395327,600,000پروژه حوزه دريائي پنج آمو                     

                     327,600,000بالعوضغير اختياريبانك انكشاف آسيايي

AFG/4107721395156,000,000انكشاف و مديريت منابع آبي حوزه وادي هلمند                     

                     156,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/4107741395250,000,000پروژه برق سولري 10 ميگاوات در واليت خوست، غور و پكتيكا از طريق مشاركت خصوصي وعامه                     

                     250,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/4107761396156,000,000اماده سازي پروژه مزار شريف از گاز به برق                     

صندوق امانتي بازسازي 

افغانستان
                     156,000,000بالعوضغير اختياري

AFG/41077713961,000,000پروژه برق سولري 5 ميگاوات واليت ارزگان از طريق مشاركت خصوصي وعامه                         

                         1,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/4107801397390,000,000مطالعات امكان سنجي و ديزاين بندهاي آب در پنج حوزه دريايي كشور                     

                     390,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/4107811397500,000ايجاد نهر آب از كج دره كشن آباد الي قريه فج ولسوالي اندراب                            

                            500,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/4107821398657,300,000پروژه چك دم در واليات                     

                     657,300,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/410783139830,000,000تنظيم و كنترول اب در واليت فراه                       

                       30,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/4107841399702,000,000پروژه پرداخت ماليه و محصول گمركي پروژه شاه توت                     

                     702,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان
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AFG/4107851399390,000,000انتقال آب آشاميدني براي شهر كابل از دريايي پنجشير                     

                     390,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/410786139978,000,000تغذيه آب زيرزميني شهر كابل                       

                       78,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

                       7541,000,000 - كميسيون عالي انرژي اتمي افغانستان

AFG/750018139941,000,000ايجاد البراتوار انرژي هستوي و تحليلي مواد كيمياوي و بيولوژيكي                       

                       41,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

               8314,335,400,000 - د افغانستان برشنا شركت

AFG/83000113907,800,000شبكه توزيع برق در بغالن و كندوز                         

                         7,800,000بالعوضغير اختياريبانك انكشاف آسيايي

AFG/83000813907,800,000سب ستيشن جديد 220 كيلوولت در جنوب غرب كابل و توسعه سب ستيشن چمتله                         

                         7,800,000بالعوضغير اختياريبانك انكشاف آسيايي

AFG/830011139046,800,000اداره پروگرام و مشاوريت هيئت عامل برشنا جهت تطبيق پروژها                       

                       46,800,000بالعوضغير اختياريبانك انكشاف آسيايي

AFG/8300141390405,600,000پروژه فابريكه برق آبي گرشك و شبكه توزيعي آن                     

                     405,600,000بالعوضغير اختياريبانك انكشاف آسيايي

AFG/830021
لين انتقال و توزيع برق از شمال به جنوب كشور وارتقاع ظرفيت برشنا شركت در عرصه تجارتي، عملياتي  مالي و اداري  ( 

( PTEC
13901,794,000,000                 

                 1,794,000,000بالعوضغير اختياريكمك هاى امريكا

AFG/83002613931,560,000,000انتقال برق 500 كيلوولت از آقينه به اندخوي و شبرغان و شبكه هاي توزيعي در لوگر،  گرديز،  خوست و حوزه  زدران                 

                 1,560,000,000بالعوضغير اختياريبانك انكشاف آسيايي

AFG/8300271392468,000,000بازسازي بند برق نغلو                     

صندوق امانتي بازسازي 

افغانستان
                     468,000,000بالعوضغير اختياري

AFG/8300291392156,000,000واحد حمايه پالنگذاري و ارتقا ظرفيت برشنا شركت                     

                     156,000,000بالعوضغير اختياريبانك جهاني
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AFG/830032
سب استيشن 500 كيلوولت در دشت الوان شهر پلخمري  و لين ا نتقال 500 كيلوولت  الي ارغندي و سب ستيشن  500 كيلوولت 

در ارغندي
13931,794,000,000                 

                 1,794,000,000بالعوضغير اختياريبانك انكشاف آسيايي

AFG/830033139419,275,984اعمار سبستيشن و توسعه برق ولسوالي اندراب واليت بغالن                       

                       19,275,984بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/830035
شبكه انتقال وتوزيع  برق در ولسوالي خاكجبارواليت كابل، ولسوالي كوه صافي واليت پروان و ولسواليهاي چهاردره، آقتاش، 

و ارچي واليت كندز
139421,726,588                       

                       21,726,588بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/830036
تمديد لين انتقال 500 كيلو ولت از شبرغان الي دشت الوان تمديد لين انتقال 500 كيلووات شبرغان الي دشت الوان شهر 

پلخمري و تمديد لين انتقال 220 كيلووات شبرغان الي اندخوي
13951,404,000,000                 

                 1,404,000,000بالعوضغير اختياريبانك انكشاف آسيايي

AFG/8300371395780,000,000اعمار چهار سب ستيشن در هرات همراه با شبكه هاي توزيعي آن                     

                     780,000,000بالعوضغير اختياريبانك جهاني

AFG/83004013953,120,000,000پروژه انتقال برق از دوشي الي باميان و شبكه آن براي برق رساني به مناطق مركزي                 

                 3,120,000,000بالعوضغير اختياريبانك انكشاف آسيايي

AFG/830041(1000  كاسا )13951,950,000,000پروژه لين انتقال برق 500 كيلو ولت از آسياي مركزي به آسياي جنوبي                 

                 1,950,000,000بالعوضغير اختياريبانك جهاني

AFG/83004213967,800,000دستگاه توليد برق آفتابي در نغلو                         

                         7,800,000بالعوضغير اختياريبانك انكشاف آسيايي

AFG/830043
تمديد لين انتقال 220 كيلو ولت دبل سركت از سب ستيشن ارغندي الي جالل آباد و لين انتقال 220 كيلوولت از جالل آباد الي 

كنر  بشمول سب ستيشن ها و شبكه هاي توزيعي
1396468,000,000                     

                     468,000,000بالعوضغير اختياريبانك انكشاف آسيايي

AFG/830044(TAP500)  13967,800,000تمديد لين انتقالي 500 كيلوولت تركمنستان افغانستان پاكستان فاز اول                         

                         7,800,000بالعوضغير اختياريبانك انكشاف آسيايي

AFG/830045139684,253,880بازسازي توربين بند برق درونته                       

                       84,253,880بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/8300471396100,000,000ايجاد سبستيشن در واليت غزني                     

                     100,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان
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اختياري / 

غير اختياري
بودجه 1399نوعيت 

AFG/830050139820,000,000تمديد لين برق ولسوالي هاي قيصار و المار                       

                       20,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/8300511398104,743,548پروژه برق رساني 21 قريه واليت بادغيس                     

                     104,743,548بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/830052
لين انتقال 220 كيلو ولت از غزني به پكتيكا (شرنه  سب استيشن در شرنه، توسعه سب استيشن غزني، لين انتفال از جالل آباد به 

كنر و سب استيشن  در كنر
13987,800,000                         

                         7,800,000بالعوضغير اختياريبانك انكشاف آسيايي

           0625,734,392,521. ترانسپورت و مخابرات
                     34950,000,000 - وزارت مخابرات و تكنالوژي معلوماتي

AFG/340015(حكومت داري الكترونيكي )1382100,000,000توسعه تكنالوژي معلوماتي افغانستان
صندوق توسعه مخابرات 

(TDF)
100,000,000بالعوضغير اختياري

AFG/340086
 Internet) براي ديتا سنتر وتامين تجهيزات مايكرويف براي مركز تبادله انترنت (Hot Standby) ايجاد بك آپ

(Exchange point 
139250,000,000

صندوق توسعه مخابرات 

(TDF)
50,000,000بالعوضغير اختياري

AFG/340103(NIXA) 139550,000,000ايجاد مركز تبادله انترنت

50,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/340105iCloud 139570,000,000تبديل نمودن مركز ملي معلومات افغانستان به

70,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/340107139585,000,000سيستم حقيقي معلومات مخابراتي
صندوق توسعه مخابرات 

(TDF)
85,000,000بالعوضغير اختياري

AFG/340108139550,000,000ديجيتل كاسا

50,000,000بالعوضغير اختياريبانك جهاني

AFG/3401101396225,000,000پروژه آسان خدمت

225,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان
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تمويل كنندهسال آغازعنوان اداره
اختياري / 

غير اختياري
بودجه 1399نوعيت 

AFG/3401121396225,000,000توسعه ومدرن سازي خدمات پستي

225,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/340116139670,000,000واحد تطبيق پروژه- ريفورم هاي وزارت

70,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/340118ARCA 139710,000,000زيرينا براي تصاديق الكترونيكي

10,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/340120ICTI 13985,000,000حمايت از انستيتيوت تكنالوژي معلوماتي
صندوق توسعه مخابرات 

(TDF)
5,000,000بالعوضغير اختياري

AFG/34012113985,000,000همكاري با رياست پست براي مدرنيزه سازي خدمات پستي
صندوق توسعه مخابرات 

(TDF)
5,000,000بالعوضغير اختياري

AFG/34012213985,000,000ايجاد استيشن زميني براي سكتور تعليمي و صحي
صندوق توسعه مخابرات 

(TDF)
5,000,000بالعوضغير اختياري

               4224,784,392,521 - وزارت ترانسپورت

AFG/420022(بطول 140 كيلومتر ) 138250,000,000ساختمان سرك باميان-كابل

50,000,000 قرضهغير اختياريايتاليا

AFG/42006413841,894,301,011ساختمان سرك  دره صوف الي يكاو لنگ به طول 180 كيلومتر

1,894,301,011بالعوضغير اختياريبانك انكشاف آسيايي

AFG/42010513841,457,395,633ساختمان سرك قيصار- باالمرغاب -المان بطول 233 كيلومتر

1,257,395,633بالعوضغير اختياريبانك انكشاف آسيايي

200,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/420106( وزارت فوايدعامه ) 13833,381,000,000برنامه ملي سرك هاي روستايي

1,992,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان
صندوق امانتي بازسازي 

افغانستان
1,389,000,000بالعوضغير اختياري
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اختياري / 

غير اختياري
بودجه 1399نوعيت 

AFG/420109138450,000,000ساختمان سرك ارملك - المان بطول 50 كيلومتر

50,000,000 قرضهغير اختياريصندق انكشافي سعودي

AFG/42011713845,000,000ساختمان سركهاي حلقوي شهر شبرغان

5,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/420120(144 كيلومتر)1385100,000,000سرك خواجه غار، دشت قلعه، خواجه بهاوالدين، ينگي قلعه، چاه آب، بندر آي خانم، بهارك

100,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/420121(60 كيلومتر)13851,000,000سرك چك الي دايميرداد

1,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/42016413872,840,018,197ديزاين و ساختمان سرك فيض آباد - اشكاشم به طول 150 كيلومتر

2,840,018,197بالعوضغير اختياريبانك انكشاف آسيايي

AFG/42016513871,000,000ساختمان سرك جبل السراج - سروبي به طول 101 كيلومتر

1,000,000بالعوضغير اختياريبانك انكشاف آسيايي

AFG/42016713875,000,000ديزاين و ساختمان سرك حلقوي شهر كابل به طول 117 كيلومتر

5,000,000بالعوضغير اختياريبانك انكشاف اسالمى

AFG/4201821387150,000,000قيرريزي سركهاي داخل شهر فراه

150,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/420233138977,232,400ساختمان  سرك موجوده از پارك فردوسي الي كمربند كابل  ساختمان سرك حلقوي مزار شريف

77,232,400بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/4202421389150,000,000ديزاين و ساختمان سرك از هرات الي چغچران و چغچران گردنديوال به طول 60 كيلومتر و 40 كيلومتر

150,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/42025313921,000,000ديزاين وساختمان سرك ولسوالي ارغستان الي ولسوالي معروف 69 كيلومتر

1,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/4203081390100,000,000قيرريزي سركهاي داخل شهر نيمروز بطول 10 كيلومتر

100,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/4203201389300,000,000واحد انكشاف برنامه قوه كار در وزارت فوايد عامه

300,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/420323139015,600,000قيرريزي سرك هاي داخل شهر تالقان

15,600,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان
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تمويل كنندهسال آغازعنوان اداره
اختياري / 

غير اختياري
بودجه 1399نوعيت 

AFG/420332(24 كيلومتر)139110,000,000الت دوم لته بند سروبي

10,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/42033313911,000,000ديزاين و ساختمان سرك شوراوك الي سپين بولدك بطول 90 كيلو متر

1,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/4203351391200,000,000ساختمان و اسفالت ريزي سرك كابل الي لوگر

200,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/4203361390100,000,000ديزاين و ساختمان سرك سرپل الي شبرغان

100,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/42033713901,000,000ساختمان واسفالت ريزي سرك ميدان هوايي قندهار

1,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/42033813911,000,000اعمار سرك پامير ها

1,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/42034113915,000,000مطالعه اقتصادي و تخنيكي سرك از يكاو لنگ الي كندهار بطول 550 كيلو متر

5,000,000بالعوضغير اختياريبانك انكشاف آسيايي

AFG/420346(لين دوم) KM 106 139223,100,000ساختمان سرك سپري الي جالل آباد بطول

23,100,000بالعوضغير اختياريبانك انكشاف آسيايي

AFG/4203471392700,110,997ساختمان سرك چاه انجير الي گرشك به طول 33 كيلو متر

700,110,997بالعوضغير اختياريبانك انكشاف آسيايي

AFG/420348139292,554,790ساختمان سرك انگور اده الي شرنه بطول 50 كيلو متر

92,554,790بالعوضغير اختياريبانك انكشاف آسيايي

AFG/420349در واليت بلخ  (DBST) 13921,000,000ساختمان سرك تنگي چشمه شفا الي بازار ولسوالي شولگره  بطول 30 كيلومتر

1,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/42035213911,000,000ديزاين، ساختمان و قيريزي سرك از نهرين الي دو آبي خوست واليت بغالن و سركهاي داخل شهر پلخمري بطول 5 كيلومتر

1,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/42035413911,000,000اعمار سرك از ولسوالي سيد كرم الي تشنك ولسوالي لجه منگل

1,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان
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اختياري / 

غير اختياري
بودجه 1399نوعيت 

AFG/42035613911,000,000ديزاين و ساختمان سرك از قريه محي الدين الي ولسوالي جغتو 37 كيلومتر

1,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/420357(بطول 23 كيلومتر)139150,232,400سرك هاي داخل شهر جالل آباد و سرك از پل بهسود الي سرك اتصالي واليت كنر مسير قريه عبد الخيل

50,232,400بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/420358
ديزاين و ساختمان سرك نري بريكوت الي ولسوالي كامديش،  سرك كولم الي مركز نورستان،  و اعمار سرك هاي داخل 

شهر نورستان
13911,000,000

1,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/420359139160,000,000ديزاين و ساختمان سرك ولسوالي ارگون الي ولسوالي گيان واليت پكتيكا

60,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/420360139140,892,960ديزاين و ساختمان سرك ولسوالي خوشي الي ولسوالي محمد اغه  28 كيلومتر

40,892,960بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/4203621391150,000,000ديزاين و ساختمان سرك سپين بولدك واليت كندهار

150,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/42036313911,000,000ديزاين و ساختمان سرك هاي داخل شهر ايبك

1,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/420365139220,000,000ساختمان پل باالي درياي هلمند و سا ختمان سرك نيلي الي قناق

20,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/420366139131,232,400ديزاين و ساختمان سرك قره باغ الي جاغوري

31,232,400بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/420368(هرات الي چشت شريف) 139150,000,000ساختمان سرك از هرات الي چغچران و چغچران - گردنديوال

50,000,000بالعوضغير اختياريايتاليا

AFG/420371139250,446,480احداث سرك اسپيالن بطول 20 كيلومتر در منظقه سفيد غوليا ورس باميان

50,446,480بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/420377دوشي، باميان (THRCP)1392500,000,000پروژه سرك اتصال- ترانس- هندوكش

500,000,000بالعوضغير اختياريبانك جهاني

AFG/42038113921,000,000ساختمان سركهاي داخل شهر مزار شريف بطول 17 كيلومتر

1,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان
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اختياري / 

غير اختياري
بودجه 1399نوعيت 

AFG/420385139349,757,184سروي، ديزاين و ساختمان سرك كرتاز- الي نو آباد كوچي هاي ساكن واليت كاپيسا

49,757,184بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/42038713921,000,000ساختمان سركهاي داخل شهر چاريكار بطول 6 كيلومتر

1,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/420388139250,000,000ساختمان سرك بادپخت و اعمار سرك پوهنتون لغمان به طول 4 كيلومتر

50,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/4204411393100,000,000اعمار سركهاي داخل شهرميمنه

100,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/4204431394108,883,820ساختمان سرك از دره صوف الي معدن شباشك

108,883,820بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/420445139383,106,179حفظ و مراقبت سرك كابل الي جالل آباد

83,106,179بالعوضغير اختياريبانك انكشاف آسيايي

AFG/42044613941,000,000حفظ و مراقبت سرك از گرديز الي پتان 105 كيلومتر

1,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/420447( خارج دره غچوالن كله حوت) 13945,169,720ساختمان 20 كيلومتر سركهاي كاپيسا

5,169,720بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/420448139480,232,400اعمار سرك از دو راهي بگرام الي جبل سراج

80,232,400بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/42044913941,000,000قير ريزي سرك از ولسوالي پل حصار الي خاواك پنجشير

1,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/4204501394200,000,000قير ريزي سرك بدخاك ازره الي ولسوالي جاجي آريوب

200,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/42045113941,000,000قير ريزي سرك -  از سرك عمومي شيرخان بندر الي مركز ولسوالي دشت ارچي 21 كيلو متر

1,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/4205281395100,000,000تجهيزات البراتوار ملي

100,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/4205301395373,697,855مطالعات مقدماتي - اقتصادي و تخنيكي تونل جديد سالنگ

373,697,855بالعوضغير اختياريبانك انكشاف آسيايي
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اختياري / 

غير اختياري
بودجه 1399نوعيت 

AFG/4205311395621,847,205ايجاد سيستم مديريت سركها

621,847,205بالعوضغير اختياريبانك انكشاف آسيايي

AFG/420533139517,339,440ساختمان سرك لين دوم كابل- ميدان از پل كمپني الي دشت توپ واليت ميدان وردك

17,339,440بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/4205381395100,000,000اسفالت سرك هاي داخلي شهر ولسوالي امام صاحب بطول 11.7 كيلومتر

100,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/42055413961,000,000سرك احمد خيل الي سرحد خط فرضي  ديورند

1,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/420555(قيريزي)13961,000,000ساختمان سرك از گرديز الي زرمت بطول 42 كيلومتر

1,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/42055613961,000,000اعمار سرك از چغچران بطول 20 كيلومتر، واليت غور

1,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/42055713965,741,450ساختمان سرك از گلران الي رياط سنگي به طول 10 كيلومتر و سرك جغتي الي شاهراه اسالم قلعه

5,741,450بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/420558
سروي و ديزان سرگهاي جاني خيل الي ولسوالي حمكني بطول 15 كيلومتر، حلقوي گرديز، احمد آباد الي مچلغو و روحاني بابا 

الي گرديز
13961,000,000

1,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/420559
ساختمان سرك و اعمار پل 80 متره موتر رو باالي درياي عليشير(پل هارون خيل) و سرك خوست الي قلندر و موسي خيل و 

سركهاي داخل شهر خوست
13961,000,000

1,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/42056013961,000,000اعمار و بازسازي سرك از دور بابا الي غني خيل 23 كيلومتر واليت ننگرهار

1,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/42056113961,000,000ساختمان سركهاي داخل شهر سرپل بطول 14 كيلومتر

1,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/42056213961,000,000ساختمان سرك از آقچه الي ولسوالي مرديان بطول 18 كيلومتر

1,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان
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AFG/420564(سرشيله)13961,000,000ساختمان 200 متر پل در مسير سرك زرنج الي كنگ

1,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/4205651396200,000,000ساختمان سرك از تانگ تيل لوگر الي چهل دختران بطول 21 كيلومتر

200,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/42056813971,575,000,000حفظ و مراقبت سركها بشمول برنامه قواي كار

1,575,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/4205691397150,000,000حفظ و مراقبت سالنگها

150,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/42057013971,000,000اعمار پل بطول 300 متر در كندهار

1,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/42057113971,000,000سرك حلقوي از قسمت دوغ آبي الي كركر پل معدن

1,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/42057213971,000,000اعمار سرك (بخش اول و دوم) از نوآباد ولسوالي كامه الي سنكر سراي

1,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/42057313985,000,000اعمار 20 كيلومترسرك كنر الي نورستان

5,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/42057413985,000,000اعمارسرك شاجوي الي ارغنداب بطول 30 كيلومتر

5,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/42057513985,000,000اعمار 13 كيلومترسرك از سلطان كوت الي معدن گازدار خواجه گوگردك واليت جوزجان

5,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/420576139910,000,000د نادرشاه كوټ څخه تر غالم خان بندر پورې 22 كيلومټره حلقوي سړك

10,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/4205771391375,000,000توسعه حفظ و مراقبت ميدان هوائي كابل

375,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/420578(فيض آباد,  چغچران, ميمنه و قلعه نو) 138950,000,000احيا ي ميادين هوايي منطقوي

50,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/4205791392500,000,000اعمار رنوي، ترمينل، پاركينگ، استيشن اطفائيه و ملحقات ميدان هوائي واليت خوست و تخار

500,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان
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AFG/4205801393100,000,000باز سازي ، توسعه و نوسازي ترمينل ميدان هوائي كندهار

100,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/420581(كابل، هرات، كندهار، و مزارشريف) 1392595,302,991تامين امنيت  وحفظ و مراقبت ميادين هوائي

595,302,991بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/420582
حفظ و مراقبت 35 استيشن دستگاه هاي MLAT جهت كنترول فضاي افغانستان و فاليت چك دستگاه هاي رهنمائي طيارات، 

خريداري تجهيزات  تخنيكي
1393300,000,000

300,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/4205831392800,000,000كنترول حريم فضائي افغانستان

800,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/4205841393100,000,000بازسازي ميدان هوايي بين المللي هرات

100,000,000 قرضهغير اختياريايتاليا

AFG/420585جهت كنترول فضا (VSAT) 1393160,000,000حفظ و مراقبت ستاليت ها

160,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/4205861393100,000,000ديزاين و اعمار ميدان هوائي جديد  واليت ننگرهار در دشت دربگي ولسوالي رودات

100,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/420587139520,000,000مطالعه ديزاين تخنيكي و اعمار ميدان هوائي بين المللي در واليت لوگر

20,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/4205881395629,697,009ايجاد سيستم جديد رادار

629,697,009بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/420589139510,000,000احاطه ميدان هوائي مزارشريف

10,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/420590139510,000,000احداث خط جديد رنوي واليت ارزگان

10,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/420591
اعمار ترمينل، تعمير اطفايه، سرك از رمپ الي پاركينگ 980 متر حوض هاي جانب در دو طرف رنوي ميدان هوايي واليت 

نيمروز
1395150,000,000

150,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/420592139225,000,000احداث 4 ترمينال ترانسپورت (باربريي، مسافر بري) در نقاط دخولي وخروجي شهر ها

25,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان
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AFG/420593139225,000,000كمپيوترايز ساختن دروازه هاي عبوري در واليات

25,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/4205941392162,500,000حفظ و مراقبت، مصارف عملياتي و ملحقات  خط آهن از حيرتان الي مزارشريف و حمايت تخنيكي براي اداره حفظ آهن

100,500,000بالعوضغير اختياريبانك انكشاف آسيايي

62,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/42059513967,000,000مطالعات تخنيكي و خدمات مشورتي

7,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/420596139660,000,000اعمار سرك، تهيه تجهيزات مورد نياز، بهره برداري و مصارف استيشن خط آهن بندر آقينه

60,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/4205971396300,000,000ترميمات اساسي بندر تورغندي و ملحقات خط آهن

300,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/420598139630,000,000ساختمان خط آهن سپين بولدك - كندهار

30,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/42059913961,000,000,000ساختمان خط آهن قطعه چهارم خواف - هرات

1,000,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/420600139630,000,000ساختمان خط آهن تورخم - جالل آباد – كابل

30,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/4206011396100,500,000ساختمان خط آهن كندز - شيرخان بندر –  مزارشريف

100,500,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/42060213961,500,000,000ساختمان خط آهن آقينه – اندخوي

1,500,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/420603139660,000,000ساختمان خط آهن اندخوي - مزارشريف

60,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/4206041396100,500,000خريداري تجهيزات و ماشين االت بهره برداري و حفظ مراقبتي خط آهن

100,500,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/420605(زرنج، سپين بولدك، تورخم و شيرخان بندر ) 139650,000,000ديزاين و ساختمان بنادر خشكه در سرحدات

50,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان
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AFG/4206061396100,000,000خدمات بهره برداري، حفظ و مراقبت و اعمار دفاتر واليتي

100,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/4206071397600,000,000حفظ و مراقبت خط آهن مزار شريف الي حيرتان

600,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/4206081399200,000,000اعمار ميدان هواي داي كندي

200,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

           0736,406,303,265. تهيه مسكن و سازگاري اجتماع
               4324,768,754,911 - وزارت احياء و انكشاف دهات

AFG/430060(ARAP) برنامه ملي دسترسي به دهات/ (NRAP) 13812,697,600,000برنامه ملي سركهاي روستايي                 

                 2,400,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

صندوق امانتي بازسازي 

افغانستان
                     297,600,000بالعوضغير اختياري

AFG/4300631382750,000,000برنامه ملي تهيه آب درروستاها و آموزش حفظ الصحه محيطي                     

                     750,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/4302391385110,000,000انستتيوت انكشاف دهات افغانستان                     

                     110,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/430375139515,798,800,000ميثاق شهروندي - وزارت انكشاف دهات               

                     595,200,000بالعوضغير اختياريالمان

                 5,952,000,000بالعوضغير اختياريبانك جهاني

                     770,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

صندوق امانتي بازسازي 

افغانستان
                 4,538,400,000بالعوضغير اختياري

                     744,000,000بالعوضغير اختياريكاسا يك هزار

كمكهاي انكشافي بين 

المللي بانك جهاني
                 3,199,200,000بالعوضغير اختياري

AFG/43044713902,384,074,911برنامه انسجام ساحوي                 

                 2,300,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

                         7,000,000بالعوضغير اختياريحكومت قزاقستان

                       77,074,911بالعوضغير اختياريهندوستان
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AFG/430477139530,000,000تقويت و ترويج صنعت قالين بافي و كاريابي براي مهاجرين                       

                       30,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/4304851397160,000,000شبكه بزرگ آبرساني شهر قلعه نو و بند آب واليت بادغيس                     

                     160,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/430486139740,000,000برنامه انرژي روستائي                       

                       40,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/43048713972,269,000,000برنامه ملي توانمند سازي اقتصادي زنان روستايي                 

                 2,229,000,000بالعوضغير اختياريبانك جهاني

صندوق انكشافي سازمان 

همكاريهاي منطقوي جنوب 

آسيا - سارك

                       40,000,000بالعوضغير اختياري

AFG/430488139740,000,000انكشاف امور كوچيها                       

                       40,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/430489139789,280,000صندوق بين المللي انكشاف زراعت براي انكشاف دهات افغانستان                       

سازمان بين المللي انكشافي 

زراعتي
                       89,280,000بالعوضغير اختياري

AFG/4304901398400,000,000پروژه انكشاف همه جانبه منابع آبي ارغنداب                     

                     400,000,000بالعوضغير اختياريبانك انكشاف آسيايي

                 495,408,467,000 - وزارت امور شهرسازي

AFG/490082138445,000,000طرح و ترتيب پالنهاي شهري                       

                       45,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/490126(پيروزي)1384450,000,000بيست هزار واحدمسكوني در ده سبز كابل                     

                     450,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/490188138640,000,000پالن گذاري شهرك هاي معلمين در سراسر كشور                       

                       40,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/490204138890,000,000انكشاف اداره و مهارت هاي تخنيكي                       

                       90,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/4903101392823,467,000پروژه انكشاف شهر هاي افغانستان                     
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                     823,467,000بالعوضغير اختياريبانك جهاني

AFG/4903251394239,000,000برنامه كامپلكس اداري داراالمان و واليات                     

                     239,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/4903281390300,000,000برنامه تحكيم ثبات در افغانستان                     

                     300,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/4904291395450,000,000پروژه شهرك هاي رهايشي و صنعتي قالين در مركز و واليات                     

                     450,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/4904361395131,000,000ترميم و بازسازي آبدات تاريخي                     

                     131,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/49048513951,700,000,000برنامه ساختمان هاي عامه دولتي                 

                 1,700,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/4904861395250,000,000برنامه ملي انكشاف مسكن                     

                     250,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/490512139715,000,000پروژه اداره اپارتمانهاي كشور چين                       

                       15,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/4905181398150,000,000كمپلكس اداري ولسوالي ها                     

                     150,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/490519139820,000,000اعمار تعمير اداري، تعمير تدريسي و كتابخانه پوهنتون زابل                       

                       20,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/490520139870,000,000برنامه انكشاف نهادي زمين داري در افغانستان                       

                       70,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/4905211398385,000,000سيستم اداري زمين هاي افغانستان                     

صندوق امانتي بازسازي 

افغانستان
                     385,000,000بالعوضغير اختياري

AFG/4905221398100,000,000ثبت،عالمت گذاري، احياء و استفاده معقول از علفچر ها                     

                     100,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان
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AFG/4905231398150,000,000زيربنا سازي اداره مستقل اراضي افغانستان                     

                     150,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

                 793,529,081,354 - شاروالي كابل

AFG/79000513861,077,114,626توسعه و بهبود سيستم ترانسپورت در شهر كابل                 

صندوق امانتي بازسازي 

افغانستان
                 1,077,114,626بالعوضغير اختياري

AFG/7900071387400,000,000ديزاين، تنوير وساختمان سركهاي شهري                     

                     400,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/79008713911,351,466,728برنامه انكشافي شاروالي كابل                 

صندوق امانتي بازسازي 

افغانستان
                 1,351,466,728بالعوضغير اختياري

AFG/7900911394100,000,000ساختمان پل شينه و پل پاچا                     

                     100,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/7900981397500,500,000استحكام و اصالح زيربناي ماركيت ها از طريق شاروالي كابل                     

صندوق امانتي بازسازي 

افغانستان
                     500,500,000بالعوضغير اختياري

AFG/7901011398100,000,000پروژه 50 كيلومتر سنگفرش جاده هاي شهر كابل                     

                     100,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

                     82700,000,000 - شركت آبرساني و كاناليزاسيون افغانستان

AFG/8200011390170,000,000پروژه تامين آب آشاميدني واليت فراه                     

                     170,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/820003(شبكه آبرساني) 138980,000,000تامين آب آشاميدني اندخوي  وشهر ميمنه                       

                       80,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/820004139013,000,000تامين آب آشاميدني واليت سمنگان                       

                       13,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/8200101393110,000,000پروژه آبرساني  پل علم در واليت لوگر و خوست                     

                     110,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان
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AFG/8200111392140,000,000تامين آب آشاميدني شهر شبرغان، جوزجان و تخته پل مزار شريف                     

                     140,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/8200181395135,500,000باقي مانده پروژه هاي آبرساني 14 شهرك چاريكار، قالت، مهتر الم، غزني، گرديز، كندهار  و جالل آباد                     

                     135,500,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/820019
مطالعات ابتدايي سروي ديزاين و آغاز كاناليزاسيون در شهر هاي جالل آباد، مزار شريف، هرات  و بازنگري سيستم 

كاناليزاسيون در شهر كابل
139510,000,000                       

                       10,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/820021139521,500,000توسعه و انكشاف شبكات آبرساني كابل و ديزاين سيستم آبرساني بند شاتوت                       

                       21,500,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/820023139710,000,000پروژه اعمار تصفيه خانه فاضالب در شهر كابل                       

                       10,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/820024139810,000,000مطالعات مقدماتي و محيط زيستي، سروي مفصل تخنيكي و ديزاين سيستم هاي آبرساني و اعمارتصفيه خانه بند شاه عروس                       

                       10,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

                 842,000,000,000 - اداره انكشاف زون پايتخت

AFG/84000113859,362,492تهيه ماستر پالن  و اعمار سركها، كاناليزاسيون و زيربناي شهر جديد كابل                         

                         9,362,492بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/8400111395156,996,000احداث پارك صنعتي زراعتي باريك آب شهر جديد كابل                     

                     156,996,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/840012139524,854,722پاك كاري درياي كابل و اعمار بازار چهار چته                       

                       24,854,722بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/840013139536,705,253اعمار سرك هاي سنگي در پروژه تايمني و شاه شهيد                       

                       36,705,253بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/840014139530,675,134رد آب هاي سطحي كابل                       

                       30,675,134بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/8400151395150,000,000پارك صنعتي محمد آغه                     

                     150,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان
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تمويل كنندهسال آغازعنوان اداره
اختياري / 

غير اختياري
بودجه 1399نوعيت 

AFG/8400161395395,901,620پارك لوژستيكي ميدان شهر                     

                     395,901,620بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/8400171395191,713,953احداث شهرك مهاجرين پروان                     

                     191,713,953بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/8400191395100,000,000احداث شهرك مهاجرين كرخ (ناحيه 13) كابل                     

                     100,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/8400221396150,000,000ايجاد محالت بسته                     

                     150,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/8400241396406,074,563اعمار سرك مواصالتي كابل                     

                     406,074,563بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/840025139647,716,263اعمار 2 كيلومتر سرك مواصالتي ميدان هواي كابل به شاهراه جالل آباد                       

                       47,716,263بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/840026(سنگ فرش) 1396200,000,000اعمار 50 كيلو متر سرك هاي شهر و نواحي                     

                     200,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/8400291397100,000,000پروژه احداث چهار ترمينل ترانسپورتي، مسافربري و باربري در چهار سمت واليت كابل                     

                     100,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

           0810,155,072,500. صحت
               3710,155,072,500 - وزارت صحت عامه

AFG/3700681380252,298,270برنامه ملي معافيت كتلوي                     

اتحاد سراسري براي 

واكسين و معافيت
                       30,000,000بالعوضغير اختياري

                     222,298,270بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/3701351382500,000,000بهبود كيفيت خدمات درشفاخانه ها به سطح ملي                     

                     500,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/370188138430,000,000تقويت طب عدلي افغانستان                       

                       30,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/3701971385131,662,230مراقبت هاي صحي كوچي ها                     

                     131,662,230بالعوضاختياريحكومت افغانستان
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تمويل كنندهسال آغازعنوان اداره
اختياري / 

غير اختياري
بودجه 1399نوعيت 

AFG/3702331384630,000,000تاسيس مراكزتداوي معتادين در واليات كشور                     

بخش بين المللي تنفيذ قانون 

مبارزه عليه مواد مخدر
                       50,000,000بالعوضغير اختياري

                     580,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/370235138516,000,000شفاخانه صد بستر واليت كاپيسا                       

                       16,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/370383در واليت نورستان (CHCs و BHCs) 13866,000,000اعمار مرا كز صحي                         

                         6,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/37040613877,000,000اعمار شفاخانه سي بستر ولسوالي ورس واليت باميان                         

                         7,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/370442138614,000,000ايجاد كمپ هاي سيار مراقبت چشم                       

                       14,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/370546138920,000,000معلوليت و بازتوانائي                       

                       20,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/370547138910,000,000نصب دستگاه ها  جهت دفع مصون كثافات معمول و طبي                       

                       10,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/370607139020,000,000تجهيز البرتوار ادويه و مواد غذائي                       

                       20,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/37062213895,800,000حمايت ازبرنامه هاي صحي ملي در واليات كابل و هرات                         

                         5,800,000بالعوضغير اختياريايتاليا

AFG/3706451390130,000,000پروژه هيمو دياليزتداوي كليه ها                     

                     130,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/370646I C U   1390330,000,000بخش مراقبت عاجل                     

                     330,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/3707271391400,000,000اعمار وبازسازي شفاخانه ها وكلينيك ها در واليات وخريداري تجهيزات طبي                     

                     400,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان
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تمويل كنندهسال آغازعنوان اداره
اختياري / 

غير اختياري
بودجه 1399نوعيت 

AFG/370762139050,000,000توسعه اقدامات تقويت سيستم صحي ومداخالت آن دربهبودعرصه خدمات صحي                       

                       50,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/370766139259,212,000اعمار شفاخانه واليتي غزني                       

                       59,212,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/37076713924,100,000اعمار شفاخانه واليتي پروان                         

                         4,100,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/370768139230,000,000اعمار شفاخانه واليتي بغالن                       

                       30,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/370769139240,000,000اعمار،تجهيز وفعال سازي فابريكه محلوالت زرقي                       

                       40,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/370776139322,000,000اعمار شفاخانه در ولسوالي لعل سر جنگل واليت غور                       

                       22,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/370797139230,000,000خدمات كابل امبوالنس در سطح واليت كابل                       

                       30,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/370800براي كوچيها ومهاجرين درواليت لوگر (CHC) 139240,000,000پروژه عرضه خدمات صحي سه كلينيك                       

                       40,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/370811139250,000,000پروژه هاي انكشافي 11 واليت سرحدي شمال وغرب                       

                       50,000,000بالعوضغير اختياريهندوستان

AFG/3708331394110,000,000بلند بردن راهبرد هاي ابتكاري براي جوابگويي به چالش هاي توبركلوز                     

                     110,000,000بالعوضغير اختياريگلوبل فند(صندوق جهاني)

AFG/370834(روندسوم) 1394215,000,000تقويه سيستم صحي                     

اتحاد سراسري براي 

واكسين و معافيت
                     215,000,000بالعوضغير اختياري

AFG/370836139440,000,000اعمار شفاخانه واليتي جوزجان                       

                       40,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/370837139430,000,000اعمار شفاخانه 50 بستر ولسوالي سياه گرد واليت پروان                       

                       30,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

124



تمويل كنندهسال آغازعنوان اداره
اختياري / 

غير اختياري
بودجه 1399نوعيت 

AFG/370839139470,000,000برنامه ملي كنترول سرطان                       

                       70,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/370840139410,000,000اعمارشفاخانه در ولسوالي هاي رودات ده باال وحصارك شيرزاد درواليت ننگرهار                       

                       10,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/370863139530,000,000تجهيزوتداوي معتادين مواد مخدردرواليات هلمند،ننگرهار،هرات،بلخ،نميروزوكندز                       

                       30,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/370864139515,000,000كنترول ملي ربيس وزونويس                       

                       15,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/370865139550,000,000فعال نمودن شفاخانه ملي تداوي گرده وشفاخانه فاطمه الزهرا                       

                       50,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/370866
اعمار شفاخانه DH درولسوالي هاي ( كوت ، بتي كوت و شهرك شهيدان) ، اعماركلينيك درولسوالي خيوه و اعمار تعمير 

صحت عامه واليت ننگرهار
139510,000,000                       

                       10,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/3708671395190,000,000اعمار تجهيز وفعال سازي شفاخانه ملي فوق تخصصي                     

                     190,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/37086814001395600,000,000اعمار كلينيك ها، شفاخانه ها و پروژه هاي واليتي از سال 1396 الي                     

                     600,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/370869139510,000,000اعمار شفاخانه 100 بستر نسائي ووالدي واليتي سمنگان                       

                       10,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/370874139640,000,000تقويت شوراي طبي افغانستان                       

                       40,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/370875139630,000,000تجهيز البراتوار ها كنترول كيفيت دوا محصوالت صحي به سطح  زونها وتقويت صحي تضمين كيفيت                       

                       30,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/370876139615,000,000واحد تداركات متمركز دوايي ومحصوالت صحي                       

                       15,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/370877139640,000,000كاهش مرگ ومير مادران وطفال درواليات هرات وكابل                       

                       40,000,000بالعوضغير اختياريايتاليا
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تمويل كنندهسال آغازعنوان اداره
اختياري / 

غير اختياري
بودجه 1399نوعيت 

AFG/3708781396100,000,000اعمار شفاخانه كنر                     

                     100,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/37087913935,440,000,000پروژه صحتمندي                 

                 2,505,600,000بالعوضغير اختياريبانك جهاني

                     669,000,000بالعوضغير اختياريتسهيالت مالي جهاني

صندوق امانتي بازسازي 

افغانستان
                 2,265,400,000بالعوضغير اختياري

AFG/370880139720,000,000اعمار شفاخانه 400 بستر انتاني كابل                       

                       20,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/370881139710,000,000تقويت اداره  ملي اعتباردهي مراقبت هاي صحي                       

                       10,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/370882139722,000,000عرضه خدمات صحي براي عودت كننده گان                       

                       22,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/370883139710,000,000تقويت شوراي نرس ها وقابله هاي افغانستان                       

                       10,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/3708841397100,000,000تقويت خدمات صحي در واليت غزني                     

                     100,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/370885139740,000,000اعمار شفاخانه ايمرجنسي و تروماتولوژي در واليت هرات                       

                       40,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/370886139720,000,000آگاه دهي  عامه در مورد مرض كانگو                       

                       20,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/370888139850,000,000پروژه تلي ميديسن درسه شفاخانه                       

صندوق توسعه مخابرات 

(TDF)
                       50,000,000بالعوضغير اختياري

AFG/370889139810,000,000اعمار شفاخانه مجهز قلبي فوق تخصصي  واعمار تعمير چهار باب به سطح واليت كشور                       

                       10,000,000بالعوضغير اختياريبانك انكشاف اسالمى
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تمويل كنندهسال آغازعنوان اداره
اختياري / 

غير اختياري
بودجه 1399نوعيت 

             094,976,949,517. معارف ، فرهنگ و دين
                       1673,000,000 - رياست عمومي راديو و تلويزيون ملي افغانستان

AFG/160022139740,000,000خريداري تجهيزات تخنيكي براي استديوها                       

                       40,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/160199139033,000,000مدرن سازي نشرات، تجهيزات و وسايل تخنيكي راديو تلويزيون                       

                       33,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

                     24188,500,000 - وزارت ارشاد، حج و اوقاف

AFG/2400081385123,119,000اعمار مساجد                     

                     123,119,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/24002313875,000,000واحد انجنيري ونظارت از پروژه هاي ساختماني                         

                         5,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/240096139559,881,000اعمار مساجد - پروژه هاي واليتي                       

                       59,881,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/240097براي مساجد و مدارس ديني ICT-Lab 1398500,000اتصال كيبل نوري  وتجهيزات                            

صندوق توسعه مخابرات 

(TDF)
                            500,000بالعوضغير اختياري

                 272,715,560,517 - وزارت معارف

AFG/2703321385367,774,222اعمار و تجهيز مكاتب تعليمات عمومي                     

                     367,774,222بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/270335138515,000,000انكشاف امور كوچيها                       

                       15,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/270383138529,686,295انكشاف زيربناي تعليم و تربيه                       

                       29,686,295بالعوضغير اختياريهندوستان

AFG/270389138520,000,000تعليمات اسالمي                       

                       20,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/2707391390401,000,000تعليمات اساسي وسواد آموزي                     

                     400,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

                         1,000,000بالعوضغير اختياريكمك هاى امريكا
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تمويل كنندهسال آغازعنوان اداره
اختياري / 

غير اختياري
بودجه 1399نوعيت 

AFG/27077313914,000,000بازسازي و ترميم مركز تربيه معلم سيد جمال الدين در كابل                         

                         4,000,000بالعوضغير اختياريفرانسه

AFG/2707961392400,000,000پروژه هاي انكشافي 11 واليت سرحدي شمال وغرب                     

                     400,000,000بالعوضغير اختياريهندوستان

AFG/270869139450,000,000تهيه و چاپ كتب اسالمي بشمول چاپ كتب مضامين اسالمي از صنف اول الي دوازدهم                       

                       50,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/2708921395108,000,000انكشاف و تقويت برنامه هاي سواد آموزي و ارتقاي سويه تحصيلي معلمين دوازده پاس و چهارده پاس                     

                     108,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/2708941396100,000وجوه غير مشروط واليات                            

                            100,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/2708951396200,000,000استخدام معليمين  اناث در روستا ها                     

                     200,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/270896EQUIP 1396200,000,000تكميل پروژه هاي باقيمانده مكاتب نا تكميل                     

                     200,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/2708971396260,000,000اعمار مكاتب براي تيز هوشان در هفت شهر بزرگ                     

                     260,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/270898(EQRA) 1396550,000,000برنامه اصالح كيفيت معارف در افغانستان                     

پروگرام مشاركت جهاني 

براي تعليم و تربيه/يونسف
                     150,000,000بالعوضغير اختياري

صندوق امانتي بازسازي 

افغانستان
                     200,000,000بالعوضغير اختياري

كمكهاي انكشافي بين 

المللي بانك جهاني
                     200,000,000بالعوضغير اختياري

AFG/270899139730,000,000ريفورم نصاب تعليمي                       

                       30,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/270900139730,000,000فعال سازي مكاتب مسدود شده                       

                       30,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان
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اختياري / 

غير اختياري
بودجه 1399نوعيت 

AFG/270904139820,000,000اعمار مكانب براي بيجاشده گان و عودت كننده گان                       

                       20,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/270907139810,000,000دسترسي به سواد آموزي و تعليمات بزرگساالن                       

سازمان تعليمى، علمى و 

كلتوري ملل متحد (يونسكو)
                       10,000,000بالعوضغير اختياري

AFG/270908139810,000,000انكشاف نصاب تعليمي                       

سازمان تعليمى، علمى و 

كلتوري ملل متحد (يونسكو)
                       10,000,000بالعوضغير اختياري

AFG/270909139810,000,000حمايت پالنگذاري تعليمي                       

سازمان تعليمى، علمى و 

كلتوري ملل متحد (يونسكو)
                       10,000,000بالعوضغير اختياري

                     40200,000,000- اداره تعليمات تخنيكي و مسلكي

AFG/400002139712,500,000اموزش هاي فني و حرفوي                       

                       12,500,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/400004139728,000,000تعليمات ميخانيكي و مسلكي                       

                       28,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/400005(بشمول ماشين آالت ووسايل) 139710,000,000انستيتوت ملي تخنيك و حرفه                       

                       10,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/400006139715,000,000اعمار، بازسازي و تجهيز مكاتب مسلكي و حرفوي                       

                       15,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/4000072 139780,000,000پروژه انكشاف مهارتهاي افغانستان دور                       

                       80,000,000بالعوضغير اختياريبانك جهاني

AFG/400008139710,000,000تكميل كار باقيمانده ليليه 300 نفري انستيتيوت اداره نسوان و تعمير انستيتيوت 30 صنفي اداره و مديريت در واليت هرات                       

                       10,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان
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اختياري / 

غير اختياري
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AFG/400009CT-LABs 1398500,000ايجاد البراتوار تكنالوژي مخابراتي                            

                            500,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/400010(TVET) 139720,000,000پروژه هاي انكشافي واليات سرحدي شمال وغرب اداره تعليمات تخنيكي و مسلكي                       

                       20,000,000بالعوضغير اختياريهندوستان

AFG/400011(TVET) 13984,000,000تهيه، تدوين، چاپ تصحيح و ديزاين كتب                         

                         4,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/400012(TVET) 139820,000,000اعمار و تجهيز مكاتب و انستيوت هاي مسدود شده تعليمات تخنيكي و مسلكي                       

                       20,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

                 281,420,500,000 - وزارت تحصيالت عالي

AFG/280078(زون جنوب غرب)138520,000,000اعمارتاسيسات وخريداري تجهيزات  پوهنتون كندهار                       

                       20,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/280095(زون شرق) 138615,000,000اعمارتاسيسات و خريداري تجهيزات پوهنتون ننگرهار                       

                       15,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/28009713868,533,273اعمار تاسيسات و خريداري تجهيزات پوهنتون كندز، ليليه نسوان، ديوار احاطوي و سيستم آب رساني                         

                         8,533,273بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/280099(واليتي)138619,000,000اعمار تاسيسات وخريداري تجهيزات پوهنتون پكتيا                       

                       19,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/280106138659,000,000خريداري وسايل عمليات قلبي "انجيو گرافي و انجيو پالستي" براي مركز تحقيقات قلبي پوهنتون طبي كابل                       

                       59,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/280131(واليتي) 138710,000,000اعمار  تاسيسات وخريداري تجهيزات پوهنتون البيروني                       

                       10,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/280132138620,000,000اعمار تاسيسات و خريداري تجهيزات پوهنتون پوليتخنيك كابل                       

                       20,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/280182139050,000,000برنامه هاي ليسانس، ماستري و دوكتورا                       

                       50,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/280208139150,000,000اعمار تاسيسات و خريداري تجهيزات براي مركز وزارت و پوهنتون هاي مركزي                       

                       50,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان
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اختياري / 

غير اختياري
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AFG/280238139213,491,405اعمار تاسيسات و خريداري تجهيزات تحصيالت عالي دايكندي                       

                       13,491,405بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/2802421392140,500,000تدوير برنامه هاي ماستري و شبانه در نهاد هاي تحصيلي                     

                     140,500,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/280260139314,531,358اعمار تعمير جديد پوهنځي كمپيوتر ساينس واليت ننگرهار                       

                       14,531,358بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/2802711393400,000,000برنامه انكشاف تحصيالت عالي                     

                     400,000,000بالعوضغير اختياريبانك جهاني

AFG/280277HEDP 1394100,000,000برنامه حمايت تخنيكي و عملياتي                     

                     100,000,000بالعوضغير اختياريبانك جهاني

AFG/280279139410,098,286اعمار ديوار احاطه پوهنتون اسالمي در واليت ننگرهار                       

                       10,098,286بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/280307139525,000,000اعماربرج برق وخريداري تجهيزات اداره پاليسي عامه و ليليه هاي ذكور و اناث پوهنتون بلخ                       

                       25,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/2803081395100,000,000اعمار مركز تداوي سرطان پوهنتون طبي كابل                     

                     100,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/280309139625,000,000توسعه و بهبود كيفيت برنامه هاي علمي                       

                       25,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/280313139615,000,000اعمار تعمير تدريسي موسسه تحصيالت عالي دايكندي                       

                       15,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/280315خريداري دو عراده امبوالنس و ماشين زباله سوز براي شفاخانه هاي كدري پوهنتون طبي كابل ،ICU 139615,000,000تاسيس اطاق هاي عاجل و                       

                       15,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/280316139620,000,000توسعه البراتوارها و كتابخانه ها                       

                       20,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/280319139615,000,000ارتقاي ظرفيت اعضاي كادر علمي و ارتقاي ظرفيت مسلكي كارمندان                       

                       15,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان
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اختياري / 

غير اختياري
بودجه 1399نوعيت 

AFG/2803201397500,000وجوه غير مشروط براي پوهنتون هاي واليتي                            

                            500,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/280321139750,000,000خريداري تجهيزات براي پوهنتون ها و ليليه ها                       

                       50,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/280322139734,345,678برنامه تقويت و انكشاف پوهنتون ها و موسسات تحصيالت عالي                       

                       34,345,678بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/280323براي پوهنتون ها Wifi Zone و ايجاد ICT-LABs 1397500,000اتصال ،تجهيزات                            

صندوق توسعه مخابرات 

(TDF)
                            500,000بالعوضغير اختياري

AFG/2803251398190,000,000پروژه هاي انكشافي واليت سرحد از كمك هاي 100 ميليون دالري هندوستان                     

                     190,000,000بالعوضغير اختياريهندوستان

                     36298,500,000 - وازرت اطالعات و فرهنگ

AFG/360028138210,000,000انكشاف ساختمانهاي مربوطه وزارت اطالعات و فرهنگ در كابل و واليات                       

                       10,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/3601241386140,500,000ترميم، ثبت، حفظ و مراقبت آثار باستاني در مركز و واليات                     

                     140,500,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/360273139414,500,000توسعه مهارت ها و رسيدگي به خواسته هاي اساسي جوانان                       

                       14,500,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/36027613955,000,000توسعه و رشد سكتور توريزم                         

                         5,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/360281139690,000,000پروژه آمادگي استخراج براي انكشاف افغانستان                       

صندوق امانتي بازسازي 

افغانستان
                       90,000,000بالعوضغير اختياري

AFG/36028313965,000,000اعمار تعمير كمپلكس كتاب خانه عامه مركز انكشاف مهارت ها و ساختمان واليت پكتيا                         

                         5,000,000بالعوضغير اختياريهندوستان

AFG/360287139722,000,000توسعه نشرات و افغان فلم                       

                       22,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان
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اختياري / 

غير اختياري
بودجه 1399نوعيت 

AFG/36028813976,000,000توسعه فرهنگ                         

                         6,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/36028913975,000,000بهبود اصالحات و سيستم سازي در وزارت اطالعات وفرهنگ                         

                         5,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/3602901398500,000گسترش نشرات در 5 زون كشور،ديجيتل سازي آرشيف ملي و نظارت بر نشرات و كتابخانه هاي 15 واليت                            

صندوق توسعه مخابرات 

(TDF)
                            500,000بالعوضغير اختياري

                       6115,889,000 - اكادمي علوم افغانستان

AFG/61002013855,000,000و سايل و نوشتن دايره المعارف                         

                         5,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/61004313902,690,000نوشتن و تدوين قاموس لهجوي زبان پشتو                         

                         2,690,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/61005713956,034,000ديوار احاطه فارم تحقيقاتي زراعتي                         

                         6,034,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/61005813952,065,000اكمال تجهيزات البراتوار تحقيقاتي علوم طبي                         

                         2,065,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/610064و همكاري دربخش تحقيقات و نو آوري ها ICT-Lab 1398100,000ايجاد                            

صندوق توسعه مخابرات 

(TDF)
                            100,000بالعوضغير اختياري

                       6365,000,000 - رياست عمومي تربيت بدني و ورزش

AFG/63000713839,433,980اعمار كمپلكس هاي ورزشي در مركز و واليات                         

                         9,433,980بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/630025138640,566,020اعمار جمنازيوم و آمريت هاي ورزشي درمركز و واليات                       

                       40,566,020بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/630029139110,000,000اعمار جمنازيوم براي معلولين                       

                       10,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/63004913975,000,000استخدام كارمندان تخنيكي و مسلكي                         

                         5,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان
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اختياري / 

غير اختياري
بودجه 1399نوعيت 

             101,023,370,348. مصؤنيت اجتماعي و محيطي
                     29175,000,000 - وزارت امور مهاجرين و عودت كننده گان

AFG/290128138590,000,000تامين  خدمات  تخنيكي  اساسي  و  اجتماعي   شهركهاي افتتاح  شده عودت كنندگان                       

                       90,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/290234139530,000,000استقرار پايدار بيجا شدگان داخلي                       

                       30,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/290236139540,000,000كمك هاي عاجل براي عودت كنندگان و بيجا شدگان داخلي                       

                       40,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/290237139515,000,000حمايت از فعاليت هاي حقوقي،  پالن گذاري و ادغام مجدد                       

كمشنرى عالى ملل متحد 

در امور مهاجرين
                       15,000,000بالعوضغير اختياري

                       3380,000,000 - اداره ملي حمايت از افراد داراي معلوليت وورثه شهدا

AFG/330001139780,000,000ريفورم مصؤنيت اجتماعي                       

                       80,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

                       3843,000,000 - وزارت امور زنان

AFG/38014213968,000,000پروژه خط تلفن رايگان براي زنان و اطفال                         

صندوق انكشافي سازمان 

همكاريهاي منطقوي جنوب 

آسيا - سارك

                         8,000,000بالعوضغير اختياري

AFG/380143139735,000,000تقويت روند تطبيق تعهدات ملي وبين المللي  وعدالت جنسيتي و ار تقاي ظرفيت  و كمپاين خانمها و چاپ و نشر بروشور                       

                       35,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

                       4660,000,000 - وزارت امور سرحدات و قبائيل

AFG/460048139216,000,000اعمار كمپليكس تعليمي ليسه خوشحال خان                       

                       16,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/460052139439,000,000سيستم مديريت اطالعات سرحدات و قبايل                       

                       39,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان
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اختياري / 

غير اختياري
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AFG/46005313975,000,000پروژه ريفورم وزارت امور سرحدات                         

                         5,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

                     47496,870,348 - وزارت كار و امور اجتماعي

AFG/4700411384275,000,000برنامه انكشاف مهارتها                     

                     275,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/470212(NATEJA) 139320,900,000پروژه روش غير رسمي آموزش تعليمي و شغل در افغانستان                       

                       20,900,000بالعوضغير اختياريايتاليا

AFG/470214139314,000,000پروژه هاي انكشافي11 واليت سرحدي شمال وغرب                       

                       14,000,000بالعوضغير اختياريهندوستان

AFG/47023313955,000,000پروژه آموزش فني و حرفوي مركز افغان و هند در كابل                         

                         5,000,000بالعوضغير اختياريهندوستان

AFG/470243139525,000,000حمايت از اطفال يتيم و اسيب پذير                       

                       25,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/4702481395121,405,074برنامه داراي اوليت ملي توانمند سازي اقتصادي زنان                     

                     121,405,074بالعوضغير اختياريبانك جهاني

AFG/470249139735,565,274پروژه اعزام كارگران به خارج و كاريابي در داخل كشور                       

                       35,565,274بالعوضغير اختياريبانك جهاني

                     60128,500,000 - اداره ملي حفاظت محيط زيست

AFG/600006138610,000,000اعمار تعمير اداري مركز و واليات رياست محيط زيست با احاطه آن                       

                       10,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/600038139552,278,312ظرفيت سازي ملي تعليمات آموزش و آگاهي محيط زيستي                       

                       52,278,312بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/600039139526,221,688ايجاد سيستم هاي مالي، معلوماتي، تفتيش و نظارت محيط زيستي                       

                       26,221,688بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/600041139940,000,000سيستم نظارت كيفيت هواي شهر كابل                       

                       40,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان
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اختياري / 

غير اختياري
بودجه 1399نوعيت 

                       7640,000,000 - رياست عمومي انسجام امور كوچي ها

AFG/760015139437,000,000پروژه ارتقاي ظرفيت، ريسرچ و پاليسي سازي                       

                       37,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

AFG/76001613943,000,000اعمار تعمير مركزي رياست عمومي انسجام كوچي ها                         

                         3,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستان

             131,736,896,291   مجموع

             7,543,057,400وجوه احتياط

                     200,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستانوجوه احتياطي براي توازن اسعار (انكشافي)910033

                 1,603,057,400بالعوضغير اختياريهندوستانپروژه هاي انكشافي كوچك - 100 ميليون دالر كمك هاي كشور هندوستان910039

                     300,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستانوجوه احتياطي براي بيجاشدگان داخلي و ادغام مجدد عودت كنندهگان910045

                 4,000,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستانوجوه انكشافي براي واليات910049

                       40,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستانسهم حكومت در تطبيق قطعه نامه 9100541325

                 1,400,000,000بالعوضاختياريحكومت افغانستانوجوه احتياطي براي مطبعه اوراق بهادار910058

        139,279,953,691مجموع كل
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ضمايم بودجه انكشافي 
جزئيات پروژه هاي انكشافي



واليتنام پروژهشماره
حالت 

پروژه
بودجه 1399بودجه 1398

AFG/240008ر مساجد    123,119,000اع

ر دیوار احاطه مسجد جامع ولسوالی چوره1 تكميل شدهارزگاناع

ر مسجد رشیف  مرکز پامیر  بدخشان2 تكميل شدهبدخشاناع

ر مسجد رشیف جامع ولسوالی مقر قریه اچکه بادغیس3 تكميل شدهبادغيساع

ر مسجد رشیف اسالم قلعه ناحیه 2 پلخمری بغالن4 تكميل شدهبغالناع

نده  مسجد رشیف سنگ سوراخ  گیلگی ولسوال  دوشی5 ر کار باقی تكميل شدهبغالناع

تكميل شدهبغالنمسجد رشیف  عقب محبس سابقه شهر پلخمری6

نده  جوی نو وردگ ها ساحه دند غوری7 ر کار باقی تكميل شدهبغالناع

ر دیوار احاطه و تشناب های مسجدرشیف بازار دهن ورس والیت بامیان 8 تكميل شدهبامياناع

نده مسجد ولسوالی کوهبند  کاپیسا9 ر کار باقی تكميل شدهكاپيسااع

ل آغه و قربانخیل والیت کاپیسا10 ر مسجد رشیف ج تكميل شدهكاپيسااع

ر مسجد رشیف قریه متاخیل ولسوالی علی شیر خوست11 تكميل شدهخوستاع

ر مسجد رشیف قریه موسی خیل والیت خوست12 تكميل شدهخوستاع

ر مسجد رشیف گذر نا نوایی خانه  رسپل13 تكميل شدهسرپلاع

ر کاربقیانده عبدالله ابن مسعود لوگر14 تكميل شدهلوگراع

ر کار احاطه مسجد نواباد دادو خیل  لوگر15 تكميل شدهلوگراع

تحت كارلوگرولسوالی ازره والیت لوگر اکرب خیل و کوزه چوترمه16

نده مسجد ولسوالی زرمت پکتیا17 ر کار باقی عقد شدهپكتيااع

ر مسجد رشیف قریه ارنس ولسوالی وایگل  نورستان18 تكميل شدهنورستاناع

ر مسجد رشیف قریه ینگی اریغ جوزجان19 تكميل شدهجوزجاناع

ر مسجد رشیف قریه کنت جوزجان20 تكميل شدهجوزجاناع

ر مسجد رشیف گذرترکمنیه ولسوالی دولت اباد بلخ21 تكميل شدهبلخاع

ر مسجد  ابدره ولسوالی رخه پنجشیر22 تحت كارپنجشيراع

تكميل شدهپنجشيرمسجد رشیف اوستا بچه ولسوالی عنابه پنجشیر23

ر مسجد رشیف جامع  و مدرسه قریه پیشغور پنجشیر ولسوالی حصه اول 24 تكميل شدهپنجشيراع

ر مسجد رشیف ولسوالی خواجه بهاوالدین تخار25 تكميل شدهتخاراع

ر مسجد رشیف سینگانی های  مرکز تالقان واقع کوچه چوبر والیت تخار 26 تكميل شدهتخاراع

رمسجد رشیف پرواواز ترشت ولسوالی  ورسج والیت  تخار27 تكميل شدهتخاراع

ک آب والیت تخار28 ر مسجد  تحت كارتخاراع

ر مسجد رشیف کنج ده29 تكميل شدهتخاراع

ر مسجد رشیف قریه کوکجر سمنگان30 تكميل شدهسمنگاناع

ر مسجد رشیف چهارده ولسوالی دره صوف  سمنگان31 تكميل شدهسمنگاناع

ر مسجد رشیف حیدر قل مرکز والیت کندز32 تكميل شدهكندزاع

ر مسجد حرضت علی واقع خیر خانه33 تكميل شدهكابلاع

ن غنی واقع ناحیه چهارم پروان سوم34 ر مسجد حرضت عث تكميل شدهكابلاع

ر مسجد رشیف شهرک خواجه رواش واقع قصبه خانه سازی35 تكميل شدهكابل اع

ر مسجد رشیف ابوبکرصدیق شهرک دوم ذاکرین36 تكميل شدهكابلاع

ن پل کوتل خیرخانه ناحبه 3717 ر وضوخانه مسجد رشیف حرضت عث تكميل شدهكابلاع

ر مسجد رشیف قریه فراش های چهاردهی38 تحت كاركابلاع

ر منار مسجد رشیف حرضت عمر فاروق واقع رحمن مینه کارته نو39 تكميل شدهكابلاع

ن والیت کابل 40 تكميل شدهكابلخریداری فرش مسجد رشیف امام ابوحنیفه واقع ولسوالی پغ

41
نده  مسجد رشیف  النورکوچی اباد قریه  احمد زو بتخاک ولسوالی  رکار باقی  اع

بگرامی
تكميل شدهكابل

وزارت حج ارشاد و اوقاف

1



واليتنام پروژهشماره
حالت 

پروژه
بودجه 1399بودجه 1398

ر مسجد رشیف قریه بویه زار ولسوالی شکردره والیت کابل42 تكميل شدهكابلاع

ر مسجد رشیف طفالن مسلم واقع رستپه دشت برچی مربوط ناحیه 13شهر کابل43 تكميل شدهكابلاع

ر منار ووضوخانه مسجد رشیف حرضت ابراهیم خلیل الله واقع ناحیه 15شهر کابل 44 تكميل شدهكابلاع

45
پول مازاد قرارداد نیز در مسجد رشیف ولسوالی شیرین تگاب طبق حکم مقام محرتم 

وزارت به مرصف رسید
تكميل شدهفارياب

ر مسجد رشیف قریه  افغان کوت فاریاب46 تكميل شدهفارياباع

ر مسجد رشیف قریه باال کرزی ولسوالی دامان کندهار47 تكميل شدهكندهاراع

ر مسجد رشیف ولسوالی بولدک کندهار48 تكميل شدهكندهاراع

ر مسجد رشیف قریه قبول دراز مولوی مجروح هرات49 تكميل شدههرات اع

ر مسجد رشیف قریه تاجک ها ولسوالی رسخ پارسا پروان50 تكميل شدهپرواناع

نده مسجد رشیف قریه میان شاخ مرکز والیت پروان51 ر کار باقی تكميل شدهپرواناع

ر مسجد رشیف خلیفه صاحب ارزگان52 تكميل شدهارزگاناع

ر مسجد رشیف در مرکز والیت پوهنتون لشگرگاه هلمند53 تكميل شدههلمنداع

ن54 ر مسجد رشیف در مرکز والیت  لغ تكميل شدهلغماناع

نده مسجد رشیف خاتم االنبیا واقع ساحه سه دکان مرکز55 ر کار باقی تكميل شدهبلخاع

نده مسجدرشیف گدام سنگی فرقه 20 نهرین والیت بغالن56 ر کار باقی تكميل شدهبغالن اع

نده مسجدرشیف قریه سفید خان ولسوالی دند غوری57 ر کار باقی تكميل شدهبغالن اع

58
ر مسجدرشیف محمد مصطفی قریه زمان کور نور بهار ولسوالی پلحصار والیت  اع

بغالن
تحت كاربغالن 

ر مسجدرشیف بازار القان ولسوالی شهرستان والیت دایکندی59 تحت كاردايكندي اع

ر مسجدرشیف ولسوالی بلخاب والیت رسپل60 عقد شدهسرپل اع

نده مسجدرشیف مدرسه دارالعلوم ولسوالی بهسود والیت ننگرهار 61 ر کارباقی ننگرهار اع

ر مسجدرشیف قریه سمندر خیل ولسوالی حصه اول والیت پنجشیر62 تكميل شدهپنجشير اع

ر مسجدرشیف قریه ایشکو ولسوالی ورسج والیت تخار63 تكميل شدهتخار اع

ر مسجدرشیف قریه قاچانی ولسوالی ورسج والیت تخار64 تكميل شدهتخار اع

ر بن یارس مرکز شهر تالقان والیت تخار65 ر مسجدرشیف ع تكميل شدهتخار اع

66
نده مسجدرشیف عبدالرحمن بن عوف ولسوالی امام صاحب والیت  ر کار باقی اع

کندز
تكميل شدهكندز 

ر مسجدرشیف قریه خالزاپی ولسوالی چهار دره والیت کندز67 تكميل شدهكندز اع

ر مسجدرشیف قریه توبندی ولسوالی چهار دره والیت کندز68 تحت كاركندز اع

ر مسجدرشیف عبدالله ابن مسعود قریه کوترمه ولسوالی امام صاحب والیت کندز 69 تكميل شدهكندز اع

ن فارس واقع مرکز والیت کندز70 ر مسجدرشیف سل تكميل شدهكندز اع

نده مسجدرشیف قریه دینار خیل ولسوالی قره باغ والیت کابل 71 ر کار باقی تحت كاركابلاع

ر مسجدرشیف قلعه کارگر کوه کرخ ولسوالی چهار آسیاب والیت کابل 72 تكميل شدهكابلاع

نده مسجدرشیف قریه جرتیگیران ولسوالی اندخوی والیت فاریاب 73 ر کار باقی تكميل شدهفارياباع

نده مسجدرشیف شهرک آریا ولسوالی انجیل والیت هرات 74 ر  کار باقی تحت كارهرات اع

نده مسجدرشیف پارچه هفت جوار پارچه گلغندی مرکز والیت پروان 75 ر کار باقی تحت كارپروان اع

ر مسجدرشیف قریه فاضل ولسوالی رسخ پارسا والیت پروان76 پروان اع

نده مسجدرشیف قر یه دهمرده ولسوالی سانچارک77 ر کار باقی تكميل شدهسرپلاع

نده مسجد رشیف قریه خمدان ولسوالی کوهستانات78 ر کارباقی تكميل شدهسرپلاع

نده مسجدرشیف واقع گذر تخته کپروک مرکز رسپل79 ر کارباقی تكميل شدهسرپلاع

نده مساجد در مرکز ووالیات80 ر کار باقی كابلاع

نده مسجدرشیف قریه توغبیردی مرکز والیت پروان81 ر کار باقی پرواناع

کار باقی مانده مسجد رشیف جامع ولسوالی مرکز جلریز والیت میدان وردک82
ميدان 

وردك
موافقه شده

2



واليتنام پروژهشماره
حالت 

پروژه
بودجه 1399بودجه 1398

نه  مسجد رشیف پارچه 12 شهر چاریکار  چهار پیر83 ر کار باقی موافقه شدهپرواناع

ن والیت کابل84 ر مسجدرشیف قریه اوریا خیل ولسوالی پغ موافقه شدهكابلاع

ه واقع رسک میدان هوائی حامد کرزی85 ر مدرسه تدریب ا موافقه شدهكابلاع

ر مسجدرشیف قریه وفا خیل والیت بغالن86 موافقه شدهبغالناع

موافقه شدهكابلحفر چاه عمیق مسجد رشیف محمد جان خان کابل87

ن  والیت کابل88 ر دیوار احطه امکن مقدس ولسوالی پغ موافقه شدهكابلاع

موافقه شدهكاپيساکار باقی مانده مسجد رشیف جامع  خارج دره والیت کاپیسا89

ر تعمیر درمسال اهل هنود وسک در والیت ننگرهار90 موافقه شدهننگرهار اع

نده مسجدرشیف اتحاد مرکز والیت تخار91 ر کار باقی موافقه شدهتخاراع

AFG/240096پروژه های والیتی - ر مساجد       59,881,000اع

1
مسجد عیدگاه قریه پادخواب شانه همراه با احاطه سنگی 3 اطاق، سایه بان، وضو خانه 

و تشناب
تكميل شدهلوگر

تكميل شدههراتمسجد جامع مرغاب2
ر یک محراب مسجد جامع مخو3 تكميل شدهتخاراع
تكميل شدههراتمسجد بازار ادرسکن4
ر مسجد قریه ارشف خیل ولسوالی سید خیل5 تكميل شدهپرواناع
ر مسجد جامع و مدرسه در ولسوالی آزری قریه برب6 تكميل شدهلوگراع
ر مسجد حرضت علی (کرم الله وجه) گذر مالغقور حوزه 2 تالقان7 تكميل شدهتخاراع
ر یک باب مسجد در قریه گورگان ولسوالی دند8 تكميل شدهكندهاراع
تكميل شدههراتمسجد وزیرآباد شیندند9

10
ر دو محراب مسجد جامع در زردالو دره اولیا کلفگان و تاجک آباد دشت قلعه،   اع

والیت تخار
تكميل شدهتخار

ر مسجد دو طبقه پارچه هفت جوار تپه گلغندی11 تكميل شدهپرواناع
تكميل شدهبغالنمسجد مال عمر قریه دشت رباط ولسوالی فرنگ12
ر مسجد گرب کهوا خولی در ولسوالی موسی خیل13 تكميل شدهخوستاع
ران ولسوالی کیتی14 ر مسجد جامع امام مهدی بازار اسالم آباد قریه  تكميل شدهدايكندياع
ر تعمیر مسجد جامع ومدرسه قریه لبابی بطول 25 مرت وعرض 12 مرت15 تكميل شدهسمنگاناع
تحت كارننگرهارتعمیر یک محراب مسجد عیدگاه تعمیر مدرسه قریه کوز ده غازی در ولسوالی کامه16

17

 محراب مسجد (مسجد جامع عید خوانی فرخار، حرضت حمزه در چاه آب، مسجد 8

 جامع چمن خوستی، مسجد خفدره ، مسجد آردشان ، قزاق شیرمدتوله، قاق سنگ و

(خرماب

تكميل شدهتخار

ر مسجد و مدرسه شهید آدم خان ولسوالی رسخرود18 تكميل شدهننگرهاراع

19
مسجد نیمه کاره مرکز ولسوالی خوست و مساجد مرکز فرنگ، دهن فرنگ، مرادشهر 

فرنگ و مسجد جامع ولسوالی گذرگاه نور
تكميل شدهبغالن

ر یک محراب مسجد جامع در قریه کازی کاریز ولسوالی دامان والیت کندهار20 تكميل شدهكندهاراع

ر مسجد بازار میرامور مرکز ولسوالی میرامور21 تكميل شدهدايكندياع
ر مسجد عیدگاه ولسوالی میوند22 تكميل شدهكندهاراع

23
رمجدد مسجد مخروبه شهید محمد امین قریه غذاری ولسوالی خواجه سبز پوش  اع

والیت فاریاب
تكميل شدهفارياب

ر یک محراب مسجد جامع نهر سعید-تالقان24 تكميل شدهتخاراع
تكميل شدهكابلیک محراب مسجد بنام حرضت یونس (ع) پروژه جدید شهر کابل25
تكميل شدههراتتکمیل مسجد جامع حرضت محمد (ص) در ولسوالی شیندند والیت هرات26
وکی والیت ک27 ر مسجد جامع، دارالعلوم و دارلحفاظ  در ولسوالی  تكميل شدهكنراع
ر تعمیر مسجد جامع ومدرسه قریه عشلیز بطول 25 مرت عرض 12 مرت28 تحت كارسمنگاناع
ر مسجد اتفاق در شهر ننگرهار29 تكميل شدهننگرهاراع
ر مسجد دهن آب پیو دره ورسج30 تكميل شدهتخاراع
ر یک محراب مسجد جامع خارج دره با مساحت 1500 مرت مربع والیت کاپیسا31 تكميل شدهكاپيسااع
ر مسجد بازار سنگ تخت ولسوالی سنگ تخت و بندر والیت دایکندی32 تكميل شدهدايكندياع
ر مسجد جامع ولسوالی خیرکوت33 تكميل شدهپكتيكااع
ر مسجد در قریه شور گذر ولسوالی بهارک34 تكميل شدهتخاراع
ر مسجد جامع ولسوالی جانی خیل والیت پکتیکا35 تكميل شدهپكتيكااع
ر مدسه محمدیه ولسوالی روی دو آب والیت سنمگان36 تكميل شدهسمنگاناع

3



واليتنام پروژهشماره
حالت 

پروژه
بودجه 1399بودجه 1398

ر مسجد قلعه اولنگ دره قاسان ولسوالی ده صالح والیت بغالن37 تكميل شدهبغالناع
نده مسجد ده بابا علی مرکز کاپیسا38 تكميل شدهكاپيساکار باقی
نده مسجد ناحیه 5 شهر میمنه39 تكميل شدهفاريابکار باقی

ر مسجدرشیف ولسوالی رخه40 موافقه شدهپنجشيراع

ر مسجدرشیف حرضت ابوبکر صدیق رض واقع تایمنی شهر کابل41 موافقه شدهكابلاع

تنده مسجدرشیف امام اعظم رح والیت هرات42 ر کار باقی موافقه شدههراتاع

رمسجدرشیف قریه هزار خیل ولسوالی زرمت والیت پکتیا43 موافقه شدهپكتيااع

4
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AFG/270332ت عمومی ر و تجهیز مکاتب تعلی  367,774,222     اع

ر مکتب شاه حسن دشت مازار در ولسوالی بهسود1 قراردادشدهميدان وردكاع

ر تعمیر لیسیه نسوان مریم2 قراردادشدهننگرهاراع

ر تعمیر لیسه نسوان بی بی آسیه مرکز والیت کندز3 تكميل شدهكندزاع

بورک کرمان لعل و رسجنگل4 ر تعمیر لیسه ذکور  قراردادشدهغوراع

ن بالک 24 صنفی مکتب صادقی5 ر ساخت تحت سروي و ديزاينپرواناع

ر مکتب ابتدائیه در ساحه دربند ولسوالی خاکجبار6 قراردادشدهكابلاع

ر تعمر مکتب صدیق آباد7 قراردادشدهننگرهاراع

ر تعمیر لیسه فرنگرد ولسوالی فرخار8 قراردادشدهتخاراع

ر تعمیر مکتب جلدراق در کلفگان9 قراردادشدهتخاراع

الدین افغان در ولسوالی خیوه10 قراردادشدهننگرهاردیوار احاطه سید ج

ر تعمیر مکتب متوسطه شنگان11 قراردادشدهتخاراع

قراردادشدهتخارمحوطه مکتب نسوان مرکزی ولسوالی اشکمش12

ر مکتب ولسوالی فارسی13 قراردادشدههراتاع

ر تعمیر مکتب 6 صنفی در ولسوالی ورسیج قریه جات شلخو14 قراردادشدهتخاراع

ر مکتب نسوان پژواک ننگرهار15 قراردادشدهننگرهاراع

ر تشناب های لیسه عبدالباری شهید در تالقان16 قراردادشدهتخاراحاطه دیوار و اع

ر مکتب متوسطه چلو خورد و مکتب بازارک ولسوالی چال17 قراردادشدهتخاراع

ر تعمیر مکتب 24 صنفه لیسه ذکور رحمن خیل ولسوالی حصه دوم کوهستان 18 قراردادشدهكاپيسااع

ر تعمیر لیسه نسوان جمبود ولسوالی مالستان19 قراردادشدهغزنىاع

20
عیل  ر تعمیر مکتب 16 صنفه با دیوار احاطه متوسطه شهید محمد اس اع

ن) در ولسوالی شولگره (مولوی عث
قراردادشدهبلخ

ر تعمیر لیسه 16 صنفه با دیوار احاطه مال محمد حس شهید ولسوالی شولگره21 تكميل شدهبلخاع

ر تعمیر لیسه شهید جویای منطقه زردالوی ولسوالی قره باغ غزنی22 قراردادشدهغزنىاع

ر تعمیر لیسه نسوان آب خورک ولسوالی روی دوآب23 تكميل شدهسمنگاناع

ر تعمیر 8 صنفی مکتب ابوزر غفاری در ولسوالی خیرکوت24 قراردادشدهپكتيكااع

ر تعمیر لیسه نسوان متا25 تكميل شدهپنجشيراع

کی ولسوالی قره باغ26 تحت تداركاتغزنىبازسازی مکتب ذکور 

ر تعمیر مکتب تاجک آباد ولسوالی دشت قلعه27 قراردادشدهتخاراع

28
یه کاره گنده نیک  ر تعمیر مکتب میش علیا مرکز والیت و تکمیل مکتب  اع

مرکز والیت
قراردادشدهدايكندي

ر تعمیر مکتب غرنچ ولسوالی گیتی29 تحت تداركاتدايكندياع

ر تعمیر لیسه ذکور اشتو واقع ولسوالی میرامور30 تحت تداركاتدايكندياع

ر تعمیر لیسه القان چوچان در ولسوالی شهرستان31 تحت تداركاتدايكندياع

قراردادشدهدايكنديلیسه مختلط ذکور وطنه ولسوالی میرامور32

ر تعمیر داراملعلمین ولسوالی غوریان33 قراردادشدههراتاع

ر تعمیر مکتب نسوان کوتوال34 پكتيكااع

ر تعمیر مکتب نسوان کشیوال35 پكتيكااع

ر لیسه 12 صنفی نسوان شیهد محمد رسول محسنی36 قراردادشدهبغالناع

ر تعمیر لیسه قفسالن انجیل37 قراردادشدههراتاع

ر تعمیر مکتب ششپر ذکور ولسوالی خاص ارزگان38 ارزگاناع

39
الدین افغانی،  واقع خواجه  ر تعمیر 30 صنفی با دیوار احاطه لیسه سید ج اع

سکندر ولسوالی شولگره
تحت تداركاتبلخ

40
ر تعمیر30 صنفه و دیوار احاطه لیسه شهید عبدالعلی مزاری در ساحه علی  اع

چوپان شهر مزار رشیف
قراردادشدهبلخ

ر تعمیر مکتب جاللی ولسوالی جانی خیل41 تحت تداركاتپكتيكااع

وزارت معارف

5
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ر تعمیر لیسه حرضت زید ولسوالی رستاق42 تحت تداركاتتخاراع

ر تعمیر لیسه نسوان شهر کهنه ولسوالی سنگچارک43 سرپلاع

ر تعمیر لیسه ترک آباد44 قراردادشدههراتاع

ن45 ر تعمیر ۳۰ صنفی همراه با ملحقات آن برای مکتب چهاردهی والیت لغ لغماناع
قرارداد وتكثير 

گرديده است

46
ر تعمیر ۲+۶ صنفی با ملحقات آن( دیوار احاطه معه دروازه، مربزها، چاه آب  اع

اب فرغانبل آشامیدنی، کثافت دانی) برای مکتب مختلط نسوان سبز محمد ت
تحت قراردادبغالن

47
ر تعمیر ۲+۱۰ صنفی با ملحقات آن( دیوار احاطه معه دروازه، مربزها، چاه  اع

آب، کثافتدانی) برای مکتب لیسه اتحاد
تحت قراردادكندز

48
ر تعمیر ۲+۸ صنفی همراه با ملحقات آن( دیوار احاطه معه دروازه، مربز، چاه  اع

آب) برای مکتب نسوان بابر
تحت اعالن داوطلبي لوگر

49
ر تعمیر ۲+۸ صنفی همراه با ملحقات آن(دیوار احاطه، مربزها، چاه آب، و  اع

ز کثافتدانی) برای مکتب 
آماده اعالن لوگر

50
ر تعمیر ۲+۱۴ صنفی همراه با ملحقات آن( دیوار احاطه معه دروازه، مربزها،  اع

چاه آب و کثافت دانی) برای مکتب چوتره
تحت قرارداد لوگر

51
ر تعمیر ۲+۱۴ صنفی همراه با ملحقات آن برای مکتب لیسه نسوان مرکزی  اع

ازره
تحت پروژه سازي لوگر

52
ر تعمیر ۲+۱۴ صنفی همراه با ملحقات آن برای مکتب لیسه ذکور مرکزی   اع

ازره
تحت پروژه سازي لوگر

53
ر تعمیر ۱۲ صنفی برای با ملحقات آن( دیوار احاطه معه دروازه، مربزها، چاه  اع

آب و کثافت دانی برای داراملعلمین ولسوالی ازره
تحت اعالن داوطلبي لوگر

54
ر تعمیر ۱۰ صنفی با ملحقات ( دیوار احاطه، معه دروازه، مربزها، چاه آب،  اع

کثافت دانی) برای مدرسه دینی حرضت عمر فاروق
تحت اعالن داوطلبي لوگر

55
ر تعمیر ۶ صنفی همراه با ملحقات آن( دیوار احاطه،معه دروازه، مربزها، چاه  اع

آب، کثافتدانی) برای مدرسه دینی عزیزالله
تحت اعالن داوطلبي لوگر

56
ر تعمیر ۱۰ صنفی با ملحقات آن( دیوار احاطه معه دروازه، مربزها، چاه آب،  اع

کثافتدانی،) برای مدرسه دینی حرضت یحیی
 لوگر

قرارداد وتكثير 

گرديده است

ر تعمیر ۲۰ صنفی همراه با ملحقات آن برای مکتب اناث اکرب خیل57 تحت تداركات لوگراع

ر میدان کرکت58 تحت تداركات لوگراع

59
ر تعمیر ۸ صنفی با ملحقات آن( دیوار احاطه معه درواازه، مربزها، چاه آب،  اع

کثافت دانی) برای مکتب ابتداییه امان خیل
تحت تداركات لوگر

تحت كارميدان وردكمکتب شادیان در والیت میدان وردک60

بغالنتعمیر لیسه غالم جیالنی جاليل مربوط والیت بغالن61
قرارداد وتكثير 

گرديده است

62
ر تعمیر 6+2 صنفی همراه با ملحقات آن برای مکتب مکرخیل سیاه گرد  اع

والیت پروان
پروان

قرارداد وتكثير 

گرديده است

63
ر تعمیر 6 صنفی با ملحقات آن برای مکتب حرضت معاویه -دره میدان  اع

(خیشکی) قل مسعود در سیاه گرد والیت پروان
پروان

قرارداد وتكثير 

گرديده است

64
ر تعمیر ۲۴ صنفی همراه با ملحقات آن(دیوار احاطه معه دروازه، چاه آب،  اع

مربزها و کثافت دانی) برای داراملعلمین ولسوالی خلم
تحت قراردادبلخ

ر تعمیر مکتب شش صنفی تور ملن (دیوار احاطه،دروازه، تشناب ها، )65 تحت قراردادپكتيااع

66
ر تعمیر مکتب متوسطه۲+۱۰صنفی موتی( دیوار احاطه،دروازه تشناب ها،  اع

کثافت دانی، چاه آب آشامیدنی)
تحت قراردادپكتيا

67
ر تعمیر مکتب لیسه پتکه ۲+۱۲  صنفی( دیوار احاطه،دروازه، تشناب ها،  اع

کثافت دانی، چاه آب آشامیدنی، )
تحت قراردادپكتيا

68
ور ۲+۱۲ صنفی( چاه آب آشامیدنی، دیوار احاطه، دروازه،  ر تعمیر لیسه اور اع

کثافتدانی، چاه آب آشامیدنی)
تحت اعالن داوطلبيپكتيا

6
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69
ر تعمیر نسوان دند ۲+۱۰ صنفی ( چاه آب آشامیدنی، دیوار احاطه،دروازه،  اع

کثافتدانی، چاه آب آشامیدنی)
تحت قراردادپكتيا

70
د ۶ صنفی ( چاه آب آشامیدنی، دیوار  ر تعمیر مکتب ابتداییه حسن ال اع

احاطه، دروازه، کثافتدانی، چاه آب آشامیدنی، مربزها )
تحت قراردادپكتيا

71
ن خیل ۲+۶ صنفی ( چاه آب آشامیدنی، دیوار  ر تعمیر ابتداییه نسوان سلی اع

احاطه، دروازه، کثافتدانی، چاه آب آشامیدنی)
تحت قراردادپكتيا

72
ر تعمیر لیسه نسوان شاه بی بی ۱۲ صنفی ( چاه آب آشامیدنی، دیوار احاطه،  اع

کثافتدانی، چاه آب آشامیدنی)
تحت تداركاتپكتيا

73
ر تعمیر متوسطه نسوان احمدخیل ۲+۱۰ صنفی ( چاه آب آشامیدنی، دیوار  اع

احاطه،دروازه کثافتدانی، چاه آب آشامیدنی)
تحت قراردادپكتيا

74
ر تعمیر ابتداییه نسوان شبک ۱۰ صنفی ( چاه آب آشامیدنی، دیوار احاطه،  اع

کثافتدانی، چاه آب آشامیدنی)
تحت تداركاتپكتيا

75
ر تعمیر متوسطه حرضت علی ۱۰ صنفی ( چاه آب آشامیدنی، دیوار احاطه،  اع

کثافتدانی، چاه آب آشامیدنی)
تحت تداركاتپكتيا

76
ر تعمیر لیسه نسوان خلیالن۲+۱۰ صنفی( چاه آب آشامیدنی، دیوار احاطه،  اع

دروازه،کثافتدانی، چاه آب آشامیدنی)
تحت قراردادپكتيا

77
ر تعمیر ابتداییه رمک ۲+۸صنفی ( چاه آب آشامیدنی، دیوار احاطه،دروازه  اع

کثافتدانی، چاه آب آشامیدنی)
تحت قراردادپكتيا

ر مکتب رضاویه در والیت غزنی78 تحت تداركاتغزنىاع

ر تعمیر برای لیسه جاکه و علیاد والیت غزنی79 غزنىاع
قرارداد وتكثير 

گرديده است

ر تعمیر برای لیسه نسوان سیدالشهدا ناحیه سیزده هم شهر کابل80 تحت قراردادكابلاع

81

ر تعمیر اداری باملحقات آن در دومنزل،دیواراحاطه به طول 182.3 مرت معه   اع

دروازه، 5 غرفه مربز، چاه آب آشامیدنی به عمق 80 مرت و کثافت دانی  برای 

تعمیر اداری مربوط ولسوالی فرخار والیت تخار.

تحت تداركاتتخار

82

ر تعمیر 8 صنفی بامحلقات آن،دیواراحاطه به طول 129.18 مرت معه دروازه، 5   اع

غرفه مربز، چاه آب آشامیدنی به عمق 60 مرت و کثافت دانی  برای مکتب فرغن 

فولی مربوط ولسوالی فرخار والیت تخار.

تحت تداركاتتخار

83

ر تعمیر 4 صنفی باملحقات آن،دیواراحاطه به طول 57.76 مرت معه دروازه، 4   اع

الری وروک مربوط ولسوالی فرخار  غرفه مربز، و کثافت دانی برای مکتب  

والیت تخار.

تحت تداركاتتخار

ر تعیر (۸ + ۲ ) صنفی مکتب سنگ آتش84 تخاراع

85

ر تعمیر 2+8 صنفی با ملحقات آن، دیواراحاطه به طول 994.5 مرت معه  اع

دروازه، 10 غرفه مربز، چاه آب آشامیدنی به عمق 60 مرت و کثافت دانی برای 

مکتب نسوان بی بی زینب مربوط ولسوالی مرکز بهسود.

تحت كارميدان وردك

86

ر تعمیر 2+8 صنفی بامحلقات آن،دیواراحاطه به طول 332.85 مرت معه  اع

ک  دروازه، 5 غرفه مربز و کثافت دانی  برای مکتب نقشی دره مربوط ولسوالی 

آب والیت تخار.

تحت كارتخار

87

ر تعمیر 2+8 صنفی باملحقات آن،دیواراحاطه به طول 304 مرت معه دروازه، 5  اع

غرفه مربز ، چاه آب آشامیدنی به عمق 60 مرت و کثافت دانی  برای مکتب تولکی 

مربوط ولسوالی رستاق والیت تخار.

تحت كارتخار

ر متوسطه عبدالصبور شهید88 تحت پروژه سازيكاپيسااع

ر مکتب متوسطه ذکور غازی بیک خیل89 تحت پروژه سازيكاپيسااع

ر مکتب نسوان بیک ولسوانی نجراب90 تحت پروژه سازيكاپيسااع

ر مکتب موشکی91 تحت پروژه سازيغوراع

ر تعمیر لیسه پس پا شهر92 تحت پروژه سازيبدخشاناع

ر تعمیر لیسه زغر93 تحت پروژه سازيبدخشاناع

ر لیسه عبدالرحمن خان ولسوالی خوست بغالن94 تحت پروژه سازيبغالناع

ر دیوار احاطه باغ کافی95 تحت قراردادفراهاع
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96
ر تعمیر 6+2 صنفی باملحقات آن، 5 غرفه مربز و کثافت دانی برای مکتب  اع

ذکور شمس الدین مربوط ولسوالی شیرین تگاب والیت فاریاب.
تحت قراردادفارياب

ر تعمیر مکتب لیسه ساحه چهار آسیاب منطقه رسجنگل97 تحت قراردادغوراع

ر مکتب خاتم النبیا روغن فول سفلی98 تحت قراردادغوراع

ر یک باب مکتب ولسوالی دوشی والیت بغالن چهل کپه99 تحت قراردادبغالناع

100
ر یک باب مکتب ابتداییه دولت  ن لیسه احداد ولسوالی رودات و اع ساخت

آباد ولسوالی چپرهار
تحت قراردادننگرهار

ر تعمیر مدیریت معارف ولسوالی سیاه گرد101 تحت قراردادپرواناع

ر مکتب متوسطه بی بی عایشه صدیقه قریه یامچیان ولسوالی درایم102 تحت قراردادبدخشاناع

ر تعمیر مدیریت معارف ولسوالی شینواری103 تحت قراردادپرواناع

104

ر تعمیر 8+2 صنفی, سیستم کانالیزاسیون, سیستم برق, دیواراحاطه معه  اع

دروازه, 5 غرفه مربز, حفرچاه آب آشامیدنی وکثافت دانی برای مکتب متوسطه 

محمد شیخان ولسوالی گوسفندی والیت رسپل

قرارداد شدهسرپل

105
ر2+10 صنفی با ملحقات آن و کثافت دانی برای مکتب سناتور نظرمحمد   اع

فقیری مربوط ولسوالی پلخمری.
قرارداد شدهبغالن

ر احاطه مکتب متوسطه سبزچوب ولسوالی جاغوری106 جديدغزنىاع

ی ډاګ در مرکز والیت ک107 ا ر تعمیر ۱۲  جديدكنراع

108
ر تعمیر ۲۴ صنفی همراه با ملحقات آن برای مکت نسوان بریکوت ولسوانی  اع

نری ک
جديدكنر

ی109 ی رده  ر تعمیر ۱۲ صنفی سلطان خیل ولسوالی  جديدپكتيااع

ی110 ی رده  ر تعمیر ۱۲ صنفی برای مکتب  جديدپكتيااع

ر تعمیر ۱۲ صنفی نسوان سفید چشم111 جديدغوراع

ر تعمیر ۲۴ صنفی زینب کربا غور112 جديدغوراع

ن113 نی والیت لغ ر تعمیر ۲۴ صنفی شهید عبدالله لغ جديدلغماناع

ان114 ر مکتب ۲۴ صنفی نسوان کارته خرسان در مرکز والیت سمن جديدسمنگاناع

ر تعمیر ۱۸ صنفی نسوان بی بی حوا در ولسوالی دره صوف باال115 جديدسمنگاناع

AFG/270389ت اسالمی  20,000,000    تعلی

ر تعمیر مدرسه شهید مال عبدالحی آخندزاده ولسوالی دامان ناحیه 12  تكميل شدهكندهاراع

ر تعمیر دارالعلوم محمدیه ولسوالی سیاگرد غوربند2  تكميل شدهپرواناع

ر دارالعلوم ده صالح3  قرارداد شدهبغالناع

ر تعمیر داراملعلمین خوست4  قراردادشدهخوستاع

8



بودجه 1399بودجه 1398حالت پروژهوالیتنام پروژهشماره

AFG/3708681400 ر کلینیک ها، شفا خانه ها و پروژه های والیتی از سال 1396 الی  600,000,000     اع

ر یک کلینیک در ناحیه 16 ده خدایداد والیت کابل1 تحت كاركابلاع

ر کلینیک قریه اوقاف ولسوالی سنچارک والیت رسپل2 تحت كاررسپلاع

ر کلینیک قریه پیاروخیل مرکز والیت لوگر و شهرک مهاجرین (2 کلینیک)3 تحت كارلوگراع

تحت كارجوزجانکلینیک اساسی کوکل داشی ولسوالی فیض آباد4

ر کلینیک صحی اساسی در رسسز چکشی ولسوالی آقچه5 تحت كارجوزجاناع

ر یک باب کلینیک قلع پیچی منطقه رسجنگل6 تحت كارغوراع

ر کلینیک پس قلعه نوبهار ولسوالی پل حصار7 تحت كاربغالناع

ر کلینیک سیاه ریگ در ولسوالی جلگه8 تحت كاربغالناع

ر یک باب کلنیک BHC در قریجات ترالق خارقول ولسوالی پنجاب والیت بامیان9 تحت كاربامياناع

ر یک باب کلینیک جامع با دیوار احاطه آن در میان شهر ولسوالی خوست10 عقدقرار دادبغالناع

ر یک باب کلنیک در قریه دائی ولسوالی دامان والیت کندهار11 تحت كارکندهاراع

ر یک باب کلنیک در قریه گورگان ولسوالی دند والیت کندهار12 تحت كارکندهاراع

ر کلینیک 20بسرت در شیرین تگاب13 عقد قرار دادفارياباع

ر تعمیر کلینیک منطقه جربئیل والیت هرات14 تحت كارهراتاع

ر یک باب کلینیک در ولسوالی پنجاب والیت بامیان15 تحت كارباميانع

ر یک باب کلینیک در قریجات کرگگ، دلک، سلبونک، سلبتو و همجوار آن16 تحت كارغوراع

ر کلنیک بابه وهیچه ولسوالی جاغوری17 تحت كارغزاع

ر کلینیک قریه دایمیرداد دره صوف باال18 تحت كارسمنگاناع

ر تعمیر کلینیک قریه دیوالی میدان ولسوالی بلخ والیت بلخ19 تحت كاربلخاع

ر تعمیر کلینیک اساسی پل برق ولسوالی شولگره والیت بلخ20 تحت كاربلخاع

ر شفاخانه 20 بسرت ولسوالی خنجان21 تحت كاربغالناع

ر کلینیک دره رشرش برکه در ولسوالی برکه22 تحت كاربغالناع

عقد قرار دادفاريابتعمیر شفاخانه معتادین ولسوالی اندخوی والیت فاریاب23

تحت كاررسپلکلینیک پیغوله ولسوالی بلخاب24

ر کلینیک ییالق ولسوالی چهارکنت25 تحت كاربلخاع

ر برک والیت ک26 ر کلینیک اس تحت كاركاع

ر کلینیک ولسوالی لوی کاریز ولسوالی بولدک  والیت قندهار27 تحت كارکندهاراع

ر یک باب کلینیک در ولسوالی ارگو والیت بدخشان28 تحت كاربدخشاناع

ر یک باب کلینیک ولسوالی علی شیر والیت خوست (برای کوچی ها)29 تحت كارخوستاع

ر یک باب کلینیک در ولسوالی ینگی والیت تخار30 تحت كارتخاراع

ر شفاخانه بیست بسرت مرکز ولسوالی جاغوری والیت غزنی31 تحت كارغزاع

ر یک باب کلینیک صحی ولسوالی تریزائی والیت خوست32 تحت كارخوستاع

ر کلینیک (CHC) در ولسوالی جغتو قریه گنده مل  گوربت33 تحت كارمیدان وردکاع

ر تعمیر شفاخانه ولسوالی نسی درواز34 تحت كاربدخشاناع

ر شفاخانه نسایی و والدی در شهرک مرحوم سناتور جنت گل35 كابلاع

غز ارتقای شفاخانه ولسوالی اندر والیت غزنی به یکصد بسرت36

به شهر سازي 

منتقل گرديده 

است

تحت كارپكتياکلینیک صحی قریه شبک37

ر کلینیک شاه جوی والیت زابل38 تحت كارزابلاع

39
ک آب  ر 2 باب کلینیک خاسار ولسوالی چاب ( قریه جات دشت قلعه، باغ قاضی  اع

راضیه شهید)
تحت كارتخار

ر شفاخانه ولسوالی اوبه40 هراتارتقای و اع

ر یک باب کلینیک منظور شده وزارت صحت عامه در قریه نهرجدید ولسوالی ارچی41 تحت كارکندزاع

وزارت صحت عامه

9
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ر کلینیک قریه دشتک ولسوالی رخه42 پنجشیراع

به شهر سازي 

منتقل گرديده 

است

ر یکباب BHC  دروالیت جوزجان43 ر یکباب  BHC   دروالیت تخارواع جوزجان   اع
طي مراحل 

تداركاتي

ر مرکز صحی BHC  والیت لوگر44 لوگراع
طي مراحل 

تداركاتي

ر مرکز صحی CHC  والیت پکتیکا45 پکتیکااع
طي مراحل 

تداركاتي

ر شفاخانه هایDH  درولسوالی های والیت بلخ46 بلخاع
طي مراحل 

تداركاتي

ر مرکز صحی اساسی دروالیت جوزجان47 جوزجاناع
طي مراحل 

تداركاتي

ر مراکزصحی CHCدرولسوالی کشم والیت بدخشان48 بدخشاناع
طي مراحل 

تداركاتي

ر مرکزصحی CHC درولسوالی فرزه والیت کابل49 كابل  اع
طي مراحل 

تداركاتي

موافقه شدهپکتیکاارتقاء شفاخانه والیتی پکتیکا به 150 بسرت، ارتقاء مرکزصحی گومل از 30 بسرت به 50 بسرت50

ر یک باب شفاخانه DH  ومرکز صحی ساسی BHC والیت ک51 موافقه شدهک   اع

ر شفاخانه 30 بسرت ولسوالی جاغوری والیت غزنی52 موافقه شدهغزاع

رکلینیک  CHC در مرکز ولسوالی فرزه53 موافقه شدهکابلاع

موافقه شدهلوگرنصب و فعال سازی دو پایه ترانسفارمر ستیشن شفاخانه نایت امین الله خان54

ر مرکز صحی BHC  والیت لوگر55 موافقه شدهلوگراع

رهشت باب مراکزصحی برای کوچیها56 موافقه شدهخوستاع

ر مرکز صحی BHC  در ولسوالی جاغوری57 موافقه شدهغزنیاع

ر مرکز صحی BHC  در ولسوالی مالستان58 موافقه شدهغزنیاع

ر مرکز صحی BHC  در قره باغ غلی آباد59 موافقه شدهغزنیاع

ر مرکز صحی BHC  در ولسوالی جاغوری60 موافقه شدهغزنیاع

ر مرکز صحی BHC  در ولسوالی جاغوری61 موافقه شدهغزنیاع

ر شفاخانه 20 بسرت ولسوالی ورسج63 موافقه شدهتخاراع

رشفاخانه 200 در مرکز والیت64 موافقه شدهمیدان وردک اع

موافقه شدهبغالنارتقای شفاخانه 35 بسرت ولسوالی به 50 بسرت65

موافقه شدهفاریابارتقای شفاخانه 100 بسرت به 300 بسرت66

موافقه شدهفاریابفعال سازی شفاخانه 50 بسرتنسائی والدی67

موافقه شدهرسپلنصب سیستم سولربرای مراکزصحی68

موافقه شدهبلخBed - DH 30 در ولسوالی خلم69

موافقه شدهبلخBed - DH 30 در ولسوالی بلخ70

موافقه شدهبلخBed - DH 30 در ولسوالی زارع71

موافقه شدهبلخBed - DH 30 در ولسوالی چمتال72

موافقه شدهبلخBed - DH 30 در ولسوالی نهرشاهی73

74

تداوی رسطان آقایان، تداوی رسطان خانم ها، تعمیر اداری ریاست صحت عامه، تعمیر لیله 

و انستیتوت ذکور فاز دوم شفاخانه ده دادی منزل دوم شفاخانه حیرتان و نصب سولر برای 

مراکز صحی برای والیت بلخ

موافقه شدهبلخ

ر سفاخانه 30 بسرت در ولسوالی جانی خیل75 موافقه شدهپکتیااع

ر سفاخانه 30 بسرت در ولسوالی سیدکرم76 موافقه شدهپکتیااع

رمرکز CHC در ولسوالی رشن77 موافقه شدهپکتیااع

موافقه شدهکارتقای BHC به CHC در ولسوالی مروره78

ر مرکز صحی BHC در ولسوالی مروره79 موافقه شدهک اع

10
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80
رشش باب BHC ، یکباب CHC و ترمیم یک باب BHC در ولسوالی اچین، نازیان، و  اع

ده باال (شنواری)
موافقه شدهننگرهار

موافقه شدهپکتیکاارتقائی شفاخانه والیتی به 150 بسرت در مرکز والیت81

ر مکتب متوسط طبی در مرکز والیت82 موافقه شدهپکتیکااع

موافقه شدهپکتیکااتقای شفاخانه 30بسرت به 50 بسرت در ولسوالی گومل83

ر مرکز CHC در ولسوالی نوی گومل84 موافقه شدهپکتیکا اع

ر مرکزصحی جامع CHC در ولسوالی گیان85 موافقه شدهپکتیکااع

ر مرکز CHC در ولسوالی نکه86 موافقه شدهپکتیکا اع

ر مرکز CHC در اومنه87 موافقه شدهپکتیکا اع

88
ودن وارد ایمرجنسی در شفاخانه والیتی رشنه در  ر CHC درخط رسحدی و فعال  اع

مرکز والیت
موافقه شدهپکتیکا

ر مرکز CHC در ولسوالی پیرگونی89 موافقه شدهپکتیکا اع

ر CHC در والیت پکتیا در ولسوالی زیروک90 موافقه شدهپکتیکااع

موافقه شدهوالیت 16موافقه ازدیاد وجوه برای ترمیم مراکزصحی در والیات کشور91

موافقه شدهفراهارتقائی شفاخانه 100 بسرت به 200 بسرت در مرکز والیت92

93
ن - برقد، سوزمه، قریه چغدان ولسوالی  ر مراکز صحی اساسی در مناطق مرکز لغ اع

گوسفندی و پاله گوسفندی والیت رس پل
موافقه شدهرس پل

AFG/370727ر و بازسازی شفاخانه ها و کلینیک ها در والیات و خریداری تجهیزات طبی  400,000,000   اع

ر کلنیک سفید چشمه لعل و رسجنگل1 تحت كارغوراع

ر تعمیر کلنیک دره صیاد ولسوالی چال2 تحت كارتخاراع

ر کلنیک BHC دره ترمش ولسوالی تاله برفک3 عقد قرار دادبغالناع

ر کلنیک قریه علودال و سید احمد ولسوالی جاغوری4 عقد قرار دادغزاع

ر کلنیک دهن تور دره صوف5 تحت كارسمنگاناع

تحت كارغزتکمیل کلنیک نیمه کاره رسنایک منطقه برجگی ولسوالی غور6

ر تعمیر کلنیک میدان بره خانه مربوط مرکز والیت7 تحت كارغوراع

ر کلنیک در منطقه دره بهادر ولسوالی ناهور8 تحت كارغزاع

ر تعمیر کلنیک ولسوالی اشکمش9 تحت كارتخاراع

ر تعمیر کلنیک قریه بازارک ولسوالی دره صوف پایان10 تحت كارسمنگاناع

ر تعمیر کلنیک در خستهء ولسوالی فرخار11 تحت كارتخاراع

ر شفاخانه 30 بسرتیز در جانیخیل12 عقد قرار دادپکتیکااع

ر تعمیر کلنیک در جلدارق ولسوالی گلفگان13 تحت كارتخاراع

ر دیوار احاطه شفاخانه 300 بسرت نایب امین الله لوگری14 لوگراع
طي مراحل 

تداركاتي

ر مراکزصحی CHCدرولسوالی های سوزمه قلعه وولسوالی گوسفندی والیت رسپل15 رسپلاع
طي مراحل 

تداركاتي

11
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AFG/430447NABDP 2,384,074,911   برنامه انكشاف ساحوي 

تكميل شدهننگرهاراعمار 600 متر ديوار استنادي در قريه سردار كلي ولسوالي كامه واليت ننگرهار1

تكميل شدهننگرهاراعمار 600 متر ديوار استنادي در قريه سردار كلي ولسوالي كامه واليت ننگرهار2

تكميل شدهننگرهاراعمار بولدروال قسمت سوم3

ننگرهارچهارديواري احاطه براي اهل هنود4

تكميل شدهنورستاناعمار كانال آبياري5

در حال جريانكابلكانكريت ريزي جوي ها و كوچه ها ساحه نوآباد فاميلي هاي ريشخور ناحيه هفتم6

در حال جريانتخاراعمار احاطه مكتب نيك محمد7

تكميل شدهتخاراعمار ديوار احاطه دارالعلوم و ساختمان تشناب هاي محلي8

در حال جريانتخاراعمار ديوار احاطه مكتب انصاف9

تكميل شده تخاراعمار احاطه مكتب هموارساي10

تكميل شده بغالناعمار ديوار محافظوي11

در حال جريانميدان وردكاعمار ذخيره آب و كانال12

تكميل شده ميدان وردكاعمار ساختمان مكتب هشت صنفي13

تكميل شده پنجشيرديوار احاطه مكتب اناپ14

تكميل شده كندهارحفاري چهار حقله چاه سيستم سولري قسمت اول15

تكميل شده كندهارحفاري چهار حقله چاه سيستم سولري قسمت دوم16

17

اعمار ديوار استنادي (1000 متر در قريه زنگوايي باال و پايين ولسوالي بهسود، 200 متر 

در قريه قيلغو ولسوالي خوگياني، 200 متر در قريه بانده بشير ولسوالي  بهسود و 100 

متر در قريه بابر ولسوالي حوكي واليت كنر)

تكميل شدهننگرهار

در حال جريانكندهارحفاري چهار حقله چاه سيستم سولري قسمت اول18

تكميل شده كندهارحفاري سه حقله چاه سيستم سولري قسمت دوم19

در حال جريانكندهارحفاري سه حقله چاه سيستم سولري قسمت اول20

تكميل شده كندهارحفاري سه حقله چاه سيستم سولري قسمت دوم21

تكميل شده كندهارحفاري چهار حقله چاه سيستم سولري قسمت اول22

تكميل شده كندهارحفاري چهار حقله چاه سيستم سولري قسمت دوم23

در حال جريانكندهارحفاري چهار حقله چاه سيستم سولري 24

تكميل شده غوراعمار يك عدد سربند، 300 متر كانال و يك عدد ترناب25

در حال جريانغوراعمار يك عدد سربند، 70 متر ديوار استنادي و سه دهنه سوپر پسيچ26

تكميل شده غوراعماركانال 27

در حال جريانغزنىاعمار ذخيره بند آب 28

تكميل شدهكندهاراعمار جويچه سلب دار كانكريت سيخدار و بدون سلب سيخ دار قسمت اول29

تكميل شده كندهاراعمار جويچه سلب دار كانكريت سيخدار و بدون سلب سيخ دار قسمت دوم30

تكميل شده كندهار اعمار سلب كانكريت سيخدار جويچه  قسمت سوم 31

تكميل شده كابلترميم نهر قريه جات شرقي ولسوالي قره باغ واليت كابل32

تكميل شدهكندهاراعمار كانال آهن كانكريتي بطول 480 متر و هموار كاري ساحه به طول 200 متر  33

در حال جريانكندهاراعمار كانال آهن كانكريتي بطول 520 متر قسمت چهارم 34

تكميل شده كندهار اعمار كانال و ديوار آهن كانكريتي بطول 242 متر قسمت پنجم 35

تكميل شده بلخاعمار 2400 متر ديوار استنادي خلم36

تكميل شده كندهاراعمار كانال آهن كانكريتي بطول 180 متر قسمت ششم  37

در حال جريانكندهاراعمار ديوار استنادي  قسمت اول38

39
 اعمار كانال جديد بشمول يك عدد سوپرپسج  همراي يك عدد تقسيم كننده آب 

(قسمت سوم )
در حال جريانكندهار

40
اعمار كانال جديد بشمول هشت عدد سوپرپسج  همراي ساختمان هاي مربوطه آن 

(قسمت چهارم )
در حال جريانكندهار

در حال جريانپكتيااعمار كانال آهن كانكريتي (پارت اول)41

تكميل شده پكتيااعمار اكودك، سوپر پسيج همراي وينگوالها (پارت دوم)42

وزارت احيأ و انكشاف دهات (حكومت افغانستان)

12



بودجه 1399بودجه 1398حالت پروژهواليتنام پروژهشماره

در حال جريانبدخشانسنگ كاري و پخته كاري جويچه43

تكميل شده خوستاعمار ديوار استنادي44

در حال جريانخوستاعمار تونل كاريز بطول 266 متر و سرپوش آن همراي ديوار محافظوي بطول 20 متر  45

در حال جريانكندهاراعمارنمودن  كاريزخورد واعمارنمودن 400 متر جوي درولسوالي ډند واليت قندهار46

تكميل شده خوستاعمار ذخيره بند بطول 20 همراي 72 متر ديوار هاي تحكيماتي آن47

در حال جريانخوستاعمار ديوار احاطه مكتب متوسطه كوتولي48

تكميل شده خوستاعمار سربند و كانال مستوكي49

تكميل شده دايكندياعمار تعمير 16 صنفي مكتب ميانه قل/  قوم احمد بيك50

تكميل شده كندهارترميم كاريز قريه باالكرز به طول 1٩50 متر درولسوالي ډند51

در حال جرياندايكندياعمار تعمير 16 صنفي مكتب اوشاليج52

تكميل شده دايكندياعمار تعمير 16 صنفي مكتب لربز خوشك53

تكميل شده ننگرهاراعمار ديوار استنادي در قريه كندوالو ولسوالي خوگياني54

تكميل شده دايكندياعمار تعمير 16 صنفي مكتب ميراثي پائين55

در حال جرياندايكندياعمار تعمير 8 صنفي ابتدائيه معه البراتوار و كمپيوتر لب عابد رضا بغل كندو56

در حال جريانبادغيساعمار ديوار استنادي شهر قلعه نو57

در حال جرياندايكندياعمار تعيمر 16 صنفي ناوه گاو شاخ58

تكميل شده دايكندياعمار تعيمر 16 صنفي ونه برگر59

در حال جرياندايكندياعمار تعمير 8 صنفي قوم بوچه امام حسين60

تكميل شده پكتيااعمار 300متر ديوار استنادي در منطقه جينجر گل 61

در حال جريانسرپلكانال آب قريه دهك از چشنه نغزك الي مركز قريه دهك ولسوالي سانجارك62

تكميل شده كندزديوار استنادي بند شاروان ولسوالي امام صاحب63

تكميل شده دايكنديكانال آب پيتاب ويگرو الريز 2 كيلومتر 64

تكميل شده ننگرهاراعمار يك پايه پل و ديوار استنادي در قريه كنياني ولسوالي كوت 65

در حال جريانننگرهاركانال قلعه شاهي ولسوالي سرخرود66

تكميل شده ننگرهارديوار استنادي قريه حاجي صاحبان ولسوالي سرخرود67

تكميل شده ننگرهاراعمار سرك كانكريتي در قريه خرم ولسوالي خيوه و اعمار احاطه مكتب ولسوالي كوز كنر68

در حال جريانننگرهاراعمار ديوار استنادي در قريه قلعه كشمند ولسوالي دره نور69

تكميل شده دايكندياعمار تعمير مكتب بي بي نرگس در قريه خميتوب ولسوالي كجران 70

در حال جريانغوراحداث 15 كيلومتر سرك در ولسوالي لعل و سرجنگل 71

در حال جريانتخاراعمار ديوار استنادي 300 متره در باغ ذخيره در ولسوالي فرخار72

73
اعمار 2 كيلومتر سرك كانكريتي از بازار مركزي ولسوالي خوگياني الي ساحه يانده 

عبدالرزاق خان
           13,000,000در حال جريانننگرهار

           10,000,000تكميل شده ننگرهاراعمار يكهزار متر ديوار استنادي در ساحه قريه بهارعليا ولسوالي خوگياني74

             7,469,294تكميل شده هلمنداعمار 242 متر ديوار استنادي در قريه گازوخيل ولسوالي لشگرگاه75

           22,500,000در حال جريانهلمنداعمار پل موتر رو و پياده رو 14 متره در قريه فصل باباجي ولسوالي لشگرگاه76

           52,719,570تكميل شده هلمنداعمار 683 متر ديوار استنادي در قريه جات قاضي خيل و فصل باباجي ولسوالي كجكي 77

78
جغل اندازي 8670 متر در قريه جات لوي مانده، قاضي خيل و تري اوبه ولسوالي 

كجكي
           26,234,027تكميل شدههلمند

           16,660,000در حال جريانبغالن احداث 5 كيلومتر سرك جغلي قريه تاجيكان در ولسوالي پل حصار79

80
احداث 7 كيلومتر سرك جغلي از قريه سرجر الي معدن ذغال سنگ دره جر ولسوالي 

ده صالح
           23,330,000در حال جريانبغالن 

در حال جريانتخار اعمار ديوار استنادي در ولسوالي رستاق81

در حال جريانسمنگان تكميل كار باقيمانده 23 كيلو متر سرك جغلي در ولسوالي دره صوف پائين82

تكميل شده ننگرهاراعمار 800 متر كانال در قريه برده طاهر ولسوالي كامه83

           29,000,000در حال جريانبدخشاناعمار ٩70 متر ديوار استنادي و كانال ها در قريجات مختلف ولسوالي كوف آب 84

85
اعمار 1500 متر ديوار استنادي ولسوالي آبكمري و اعمار بند آبگردان در مركز واليت 

بادغيس
           40,000,000در حال جريانبادغيس

             1,500,000در حال جريان بدخشان  اعمار دوصد متر ديوار استنادي حس آيه يفتل پايان86
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             2,200,000تكميل شده ننگرهاراعمار 600 متر ديوار استنادي در قريه زانكوك ولسوالي بهسود 87

             3,000,000تكميل شده ننگرهاراعمار 1200 متر ديوار استنادي  ولسوالي كامه 88

             2,000,000در حال جريانننگرهار  1200 متر استنادي ديوار قريه چهاردهي ولسوالي بتي كوت89

90

اعمار 3.3 كيلو متر سرك كانكريتي در قريه توكني نو آباد و اعمار 1000 متر ديوار 

استنادي در قريه ذكور باره خيل و 1200 متر ديوار استنادي به ارتفاع 6 متر در قريه سه 

پاي هم چنان اعمار 800 متر ديوار استنادي در قريه بيره

           10,000,000در حال جريانننگرهار

91
اعمار 500 متر ديوار استنادي و كانال در قريه بيز اكماالتي و اعمار 3 كيلو متر سرك 

كانكريتي در قريه نجم الدين اخوندزاده و اعمار 1500 متر بلدروال در قريه ميرك بيله
             5,000,000در حال جريانننگرهار

             4,000,000در حال جريانننگرهاراعمار ديوار استنادي به طول 500 متر در توحيد اباد  بهسود 92

             3,000,000تكميل شده ننگرهار  اعمار 600 متر بولدروال در قريه سراچه عربان ولسوالي بهسود93

             2,000,000در حال جريانزابل اعمار 500 متر ديوار استنادي در منطقه سياه گز ولسوالي ارغنداب94

             1,200,000در حال جريانسرپل اعمار دوصد متر ديوار استنادي قريه اوقاف95

             1,400,000در حال جريانسرپلاعمار ديوار استنادي و پل قريه ارچتوي ولسوالي سنچارك96

             2,000,000تكميل شده كابلاعمار ديوار استنادي در چهاردهي كابل 97

             1,500,000تكميل شده كابلاعمار  ديوار استنادي  و پل در قلعه لوگري 98

             2,100,000تكميل شده كاپيسا اعمار  3 كيلو متر ديوار استنادي الله  خيل الي شاه آقا خيل 99

100
اعمار 600 متر بلدروال در قريه بيلي و 500 متر بلدروال در قريه پتن و 550 متر در قريه 

زيري بابا
             2,000,000در حال جريانكنر

             1,000,000در حال جريانكنراعمار 500 متر بلدروال در قريه كاندر و 520 بلدروال در قريه بابر ولسوالي ځوكي101

             1,300,000تكميل شده كنر اعمار 450 متر ديوار استنادي در قريه اراضي ولسوالي خاص كنر 102

             1,000,000در حال جريانسمنگان اعمار 200 متر ديوار استنادي در تنگي يعقوب و تلخ103

104
اعمار ديوار استنادي بطول 4 كيلومتر براي تحكيم پل اقتاش وسرك عمومي ولسوالي 

خان آباد؛
             2,500,000تكميل شدهكندز

105
ايجاد نهر حلقوي از قريه ده يك ولسواي پلحصار الي قريه ساكه ولسوالي ده صالح 

واليت بغالن
             6,500,000تكميل شدهبغالن 

             5,000,000تكميل شده پروان اعمار 4 كيلو متر جوي كانكريتي در سرك عمومي قلعچه واليت پروان106

107
ترميم و امتدادآب بنام جوي ميانه در حدود 1.5 كيلومتر كه آن ترميم و 500 متر آن 

امتداد مي يابد
             4,500,000تكميل شده پنجشير 

             5,500,000در حال جريان خوست اعمار سربند آب در قريه توتاك خوار ولسوالي باك108

             5,000,000در حال جريان هلمند  توسعه كانال نهر سراج 109

             4,000,000در حال جريانغزنىاعمار كانال آب به طول 200 متر از دهن بوم قيل سوسه تا دهن بوم بيني مزار110

             7,000,000در حال جريانكندهارپخته كاري 10كيلومتركانال ناكودك 111

             5,000,000تكميل شده كندهارپخته كاري 5 كيلو متر كانال تاذوكان آب 112

             5,000,000تكميل شده كندهارپخته كاري 5 كيلو متر كانال بلندي 113

             6,500,000در حال جريانلغمانيك سربند باالي دريا عليشنگ114

115
تحكيم كاري سواحل دريا آمو بند پنجم تپه ولسوالي ينگي  قلعه الي حضرت بوستان به 

طول 10 كيلو متر
             6,000,000در حال جريانتخار

             2,000,000تكميل شده ميدان وردك كانال جلوگيري از زيان آب در قلعه نوو دره مسجد116

117
تحكيم كاري سواحل دريا آمو بند پنجم تپه ولسوالي ينگي  قلعه الي حضرت بوستان به 

طول 10 كيلو متر
           20,000,000تكميل شدهتخار

             5,000,000تكميل شده بغالن اعمار پل موتر رو و ديوار استنادي از قبرستان الي درياي قاصان118

             3,500,000تكميل شده كابلاعمار ديوار استنادي به  طول 10 كيلو متر در ولسوالي سروبي119

             1,200,000تكميل شده كابلاعمار300 متر ديوار استنادي در قريه باغ هاي ده نو120

121
 ،اعمار ديوار استنادي به طول 3كيلومتر در مسير درياي لوگر در قريه جات ده كالن   

مياخيل و حاجي خيل
             2,000,000تكميل شدهكابل

             5,000,000تكميل شده بلخ اعمار ديوار استنادي اطراف درياي قريه للمي به طول 32كيلو متر122
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             1,200,000تكميل شده بلخاعمار ديوار استنادي قريه باختر به طول 300متر123

             2,000,000در حال جريانننگرهاراعمار ديوار استنادي 500متره در قريه امله124

             1,500,000تكميل شده كندهار اعمار ديوار هاي استنادي در كنار دريا از چكنور تا پارچاو125

             2,000,000تكميل شده هراتاعمار ديوار هاي استنادي به خاطر جلوگيري از سيالب هاي موسومي126

             2,000,000تكميل شده هراتديوار هاي استنادي بخاطر جلوگير از سيالب 127

             2,500,000در حال جريانهراتتحكيم سربند و جوي هاي زراعتي سيل بر ها در سطح ولسوالي128

             2,000,000در حال جريانكابل فعال نمودن سيستم سولر براي باغداران به تعداد 20 دانه129

             1,200,000در حال جريانبلخاعمار بند آب گردان تبخ130

             3,000,000تكميل شده بدخشان   اعمار ٩70 متر متر ديوار ستنادي ولسوالي كوف آب قريه دراج131

             4,000,000تكميل شده سمنگاناعمار 1200 متر كانال 132

             2,000,000تكميل شده غزنىاعمار كانال از دهنه بوم قبل سوشه الي دهن بوم پاده ولسوالي مالستان133

             2,000,000تكميل شده غزنىسنگفرش بازار سنگماشه ولسوالي جاغوري 134

             5,000,000تكميل شده ميدان وردككانال آب دهن قول به طول 2 كيلومتر  ولسوالي مركز بهسود 135

             3,000,000تكميل شده پكتيااعمار سربند تور خار قريه سلمان خيل ولسوالي ځمكني136

             3,000,000در حال جريانپكتيااعمار 25 متر پل متررو در قريه سين كوت ولسوالي ځمكني137

             3,000,000در حال جريانپكتيااعمار 300 متر ديوار ستنادي در قريه صدومندكي ولسوالي لجي منګل138

             3,000,000تكميل شده پكتيااعمار سرك از درګي الي تروام به طول 4 كيلومتر جغل اندازي139

جديدبادغيساعمار 800 متر ديوار استنادي در قريه محمد زايي مركز واليت بادغيس140

جديدبادغيساعمار 1000 متر ديوار استنادي درقريه ابگرمك مركز واليت بادغيس141

جديدبادغيساعمار 2.5 كيلومتر ديوار استنادي در مسير خيرخانه ولسوالي قادس واليت بادغيس142

جديدكنرهااعمار1000 متر ديوار استنادي درقريه دارگرك ولسوالي حوكي واليت كنرها143

جديدكنرهااعمار 2000 متر ديوار استنادي درقريه گرگال ولسوالي حوكي واليت كنرها144

جديدكنرهااعمار 2000 متر ديوارسنگي درقريه گتو قلع ولسوالي حوكي واليت كنرها145

جديدكنرهااعمار ديواراستنادي بطول 1200 متر درقريه سيدور ولسوالي كندي واليت كنرها146

جديدبغالناعمار ديوار استنادي بطول 220 متر در قريه قلعه ايشان ولسوالي دوشي واليت بغالن147

148
اعمار و ترميم كاري جوي وارخواب بطول3 كيلومتر در قريه عبداهللا خيل منطقه تند 

خو ولسوالي دره واليت پنجشير
جديدپنجشير

جديدبغالناعمار پل موتررو براي مردم تركان ولسوالي خنجان واليت بغالن149

جديدبغالناعمار پل پياده رو براي مردم اسفندك سالنگ شمالي ولسوالي خنجان واليت بغالن150

151
اعمار 600 كيلومترسرك و 200 متر ديوار استنادي درقريه ولرسيوا جهرعلي ولسوالي 

ابشار واليت پنجشير
جديدپنجشير

جديدنورستاناعمار ديوار سنگي بطول 1200 متر درولسوالي وانت وايگل واليت نورستان152

جديدنورستاناعمار يك پايه پل موتررو بطول 15 متر در ولسوالي وانت وايگل واليت نورستان153

جديدكندزاعمارتحكميات سيل برد در قريه خيل گدا ولسوالي علي اباد واليت كندز154

155
اعمار پل موتررو براي مردم دشت امروت رو در روي مدرسه جامع ولسوالي خنجان 

واليت بغالن
جديدبغالن

156
اعمارديوار استنادي درياي قاصان با دوپل موترروازقريه گدالي الي شالك نوروز 

ولسوالي ده صالح واليت بغالن
جديدبغالن

157
اعمار ٩50 متر ديوار استنادي و يك كانال اب در رشيدي قلعه پايان ساحه نجوان 

ولسوالي ده صالح
جديدبغالن

جديدپنجشيرترميم و اعمار اساسي جويبار زراعتي بطول 5 كيلومتر در ولسوالي ابشار واليت پنجشير158

159
اعمار 2 كيلومتر سرك و اعمار دو پايه پل موتررو در قريه جات ايل شفيع وقالتري 

ولسوالي ابشار واليت پنجشر
جديدپنجشير

160
ترميم و پخته كار ي كانال ابياري زمين هاي زراعتي تيموريان ولسوالي دند واليت 

كندهار
جديدكندهار

161
ترميم اساسي جويبار از دره ورياج الي قريه قلعه بطول 18 كيلومتر در ولسوالي پريان 

واليت پنجشير
جديدپنجشير

15
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162
اعمار سيستم كانال ابياري براي 250 جريب زمين زراعتي قريه باالده ولسوالي كامديش 

واليت نورستان
جديدنورستان

163
اعمار پل اهني كانكريتي موتر رو بطول 70 متر در مركز ولسوالي برگمتال واليت 

نورستان
جديدنورستان

جديدخوستاعمار بند نريزه ولسوالي تني واليت خوست164

جديدغزنياعماريك پايه پل 30 متره در بازار ريگ جوي ولسوالي جاغوري165

جديدپنجشيراعمار يك پايه پل موترو در ولسوالي آبشار واليت پنجشير166

جديدپكتيااعمار پل موتر رو درقريه پشي خوره ولسوالي دند پتان واليت پكتيا167

جديدپرواناعمار يك پايه پل موتر رو باالي درياي غوربند در روي اب سالنگ168

جديدكابلاعمار ديوار استنادي در قريه گوكا مندا ولسوالي سروبي واليت كابل169

جديدتخاراعمار ديوار احاطه مكتب موالنا جالل الدين وسر آسياب ولسوالي رستاق170

جديدتخاراعمار ديوار احاطه شفاخانه مركزي ولسوالي رستاق171

جديدلغماناعمار كانال آب در قريه بيله نور مركز واليت لغمان172

173
اعمار سرك و پل درقرا كلمان ،جنمير؛لمتك،كوننالم واره  الم ولسوالي علينگار 

واليت لغمان
جديدلغمان

جديدپنجشيراعمار يك پايه پل پياده رو در ولسوالي حصه دوم دره واليت پنجشير174

جديدبدخشاناعمار تحكيم كاري ديواراستنادي در سواحل درياي ولسوالي پاوان واليت بدخشان175

جديدپكتيااعمار يك پايه پل 40 متره در قريه ارام ولسوالي لجه واليت منگل واليت پكتيا176

177
اعمار ديوار استنادي بطول 700 الي 100 متر در كنار دريا درقريه دهن ريوت ولسوالي 

حصه اول
جديدپنجشير

178
اعمار ديوار استنادي دو طرفه بطول 1800 متر همراه دو پايه پل 8 متره موتررو دل 

ولسوالي عنابه
جديدپنجشير

جديدپنجشيراعمار يك پايه پل موتر رو در قريه قلعه ولسوالي پريان واليت پنجشير179

جديدننگرهاراعمار ديوار استنادي بطول 700 متر در قريه ميرو واليت ننگرهار180

جديدلغماناعمار استننادي در قريه سليمان خيل ولسوالي قرغه ئي واليت لغمان181

جديدبلخ اعمار پل كانكريتي بطول 52 متر در منطقه خشك راه ولسوالي دهدادي واليت بلخ182

جديدكنراعمار 750 متر بولدروال درقريه بارسراي ولسوالي خاص واليت كنر183

جديدكنرتحكميات درياي كنر184

جديدنورستانپل كانكريتي قريه ماندي پارون بطول 18 متر185

جديدنورستانپل كانكريتي 18 متر شفاخانه واليتي سوسوم186

جديدنورستانكانال پارك شاروالي شهر پارون187

جديدنورستاناعمار ديوار استنادي كانال بند برق شهر پارون188

جديدنورستانسلب كانال بند برق شهر پارون189

جديدكاپيساتحكيمات پل 140 متر كالوته ولسوالي حصه دوم واليت كاپيسا190

جديدكنراعمار ديوار استنادي درقره قمچي ولسوالي وتپور واليت كنر191

جديدبادغيساعمار 1000 متر ديوار استنادي دراعماربند ابگردان در ولسوالي آبكرمي واليت بادغيس192

جديدپنچشيراحداث ديوار استنادي در ولسوالي دره واليت پنچشير193

جديدپنچشيراعمار دو كيلومتر ديوار استنادي در ولسوالي حصه اول قريه سفيد چهر واليت پنچشير194

جديدبادغيساعمار 1000 متر ديور استنادي در قريه خواجه195

جديدبادغيساعمار پند آبگردان در قريه دهن دره پده كدري196

جديدبادغيساعمار 800 متر ديوار استنادي در قريه محمد زايي مركز واليت بادغيس197

جديدبادغيساعمار 1000 متر ديوار استنادي در قريه آبگرمك مركز واليت بادغيس198

199
اعمار  2.5  كيلو متر ديوار استنادي در مسير درياي خير خانه ولسوالي قادس واليت 

بادغيس
جديدبادغيس

جديدغوراعمار يك پايه  پل در قريه جات خربيد و اطراف آن واليت غور200

جديدغوراعمار يك پايه پل در پوز سرك قريه شينه ولسوالي دوستاد واليت غور201

جديدبدحشاناعمار يك باب پل در قريه ملگاني باالي درياي ولسوالي تشكان واليت بدخشان202
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جديدبدحشاناعمار يك باب پل در قريه بازار تيشكان دريايي ولسوالي تشكان واليت بدخشان203

جديدپكتيااعمار يك پايه پل 40 متره در قريه آرام ولسوالي لجه منگل204

جديدغزنياعمار 5 پايه پل و 200 متر ديوار استنادي قريه قاجوي پشي ولسوالي مالستان205

AFG/430063750,000,000       برنامه ملي تهيه آب در روستا ها و آموزش حفظ الصحه 

تكميل شدهكابلحفاري يك حلقه چاه آب آشاميدني1

تكميل شدهارزگانشبكه آبرساني2

3
شبكه آبرساني با سيستم سولر پمپ قريه عبدالعلي زوي حاجي خداي نظر ولسوالي 

سپين بلدك
تكميل شدهكندهار

كندهارشبكه آبرساني با سيستم سولر پمپ4

تكميل شده ننگرهارچاه آب آشاميدني در قريه انارگر ولسوالي كامه5

در حال جريانننگرهارچاه آب آشاميدني در قريه مركز زرشوي ولسوالي كامه6

در حال جريانننگرهارچاه آب آشاميدني در قريه كاكل باجوري ولسوالي كامه7

تكميل شده ننگرهارچاه آب آشاميدني در قريه جبو ولسوالي رودات8

در حال جريانلوگرچاه آب آشاميدني در قريه كاريز چيجي ولسوالي پل علم9

تكميل شده لوگرچاه آب آشاميدني در قريه سرتپه بازار ولسوالي خوشي10

تكميل شده لوگرچاه آب آشاميدني در قريه مسجد مومند ولسوالي بركي برك11

در حال جريانننگرهارچاه آب آشاميدني در قريه خخي ولسوالي كامه12

تكميل شده ننگرهارچاه آب آشاميدني قريه خان خيل ولسوالي غني خيل13

14
شبكه آبرساني با سيستم سولر پمپ در قريه حاجي گراني كاريز بازار جلده قانت و 

غالم دستگير
تكميل شدهزابل

تكميل شده زابلشبكه آبرساني با سيستم سولر پمپ در قريه حاجي گراني اختياري و فوالدگي15

تكميل شده زابلشبكه آبرساني با سيستم سولر پمپ در قريه حاجي گراني كاريز قانت صمد و نيازي16

تكميل شده زابلشبكه آبرساني با سيستم سولر پمپ در قريه حاجي گراني كاريز گرليت17

در حال جريانزابلشبكه آبرساني با سيستم سولر پمپ قريه رحمت اهللا ولسوالي قالت18

تكميل شده زابلحفاري چاه عميق و شبكه آبرساني در قريه محمد گبرو ولسوالي قالت19

در حال جريانزابلشبكه آبرساني با سيستم سولر پمپ در قريه محمد گبرو ولسوالي قالت20

تكميل شده خوستحفاري چاه عميق و شبكه آبرساني21

تكميل شده بغالنچاه آب آشاميدني22

تكميل شده غورشبكه آبرساني23

در حال جريانبغالنچاه آب آشاميدني عميق24

تكميل شده كندهارچاه عميق با نصب سيستم سولر25

در حال جريانكندهارچاه عميق با نصب سيستم سولر26

تكميل شده كندهارشبكه آبرساني27

در حال جريانكندهارچاه عميق با نصب سيستم سولر28

تكميل شده غورشبكه آبرساني29

تكميل شده باميانشبكه آبرساني گراويتي30

تكميل شده كاپيسا نصب سولر پمپ 31

تكميل شده خوستحفاري يك حلقه چاه عميق32

تكميل شده خوستترميم شبكه آبرساني گراويتي33

در حال جريانخوستشبكه آبرساني در قريه ميالن ولسوالي تني34

تكميل شده خوستشبكه آبرساني در قريه ورونو (ليژه خان سعيدي)35

تكميل شده خوستحفاري يك حلقه چاه روتري36

تكميل شده تخارشبكه آبرساني در قريه خفدره ولسوالي فرخار37

در حال جريانسرپلشبكه ابرساني در قريه تگاب تخت - 1 ولسوالي بلخاب38

در حال جريانسرپلشبكه آبرساني39

در حال جريانجوزجانذخيره آب سرپوشيده40

در حال جريانسمنگانتحكيمات كانال41

تكميل شده سمنگاناعمار ذخيره و نصب سولر پمپ42
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در حال جريانكابلشبكه آبرساني در قريه ريشخور ولسوالي چهارآسياب43

تكميل شده سرپلشبكه آبرساني در قريه تال آشقان فيز اول ولسوالي بلخاب44

در حال جريانسرپلشبكه آبرساني45

در حال جريانتخارشبكه آبرساني در قريه تاقچه خانه ولسوالي نمك آب46

تكميل شده تخارشبكه آبرساني در باالحصار خسده (مدرسه)47

در حال جريانسرپلشبكه آبرساني48

تكميل شدهميدان وردكشبكه آبرساني سولري49

تكميل شده ميدان وردكچاه آب آشاميدني50

تكميل شده ميدان وردكشبكه آبرساني سيستم سولر پمپ51

در حال جريانميدان وردكچاه آب آشاميدني در مدرسه (مارخانه) ولسوالي بهسود52

تكميل شده ميدان وردكچاه آب آشاميدني53

تكميل شده ميدان وردكچاه آب آشاميدني 54

تكميل شده تخارچاه آب آشاميدني در قريه نوآباد ولسوالي دشت قلعه55

در حال جريانبدخشانشبكه آبرساني56

در حال جريانسرپلچاه آب آشاميدني 57

در حال جريانلوگرچاه هاي آب آشاميدني58

تكميل شده غزنىحفاري چاه آب آشاميدني59

در حال جريانغزنىچاه عميق زراعتي60

تكميل شده غزنىحفاري سه حلقه چاه آب آشاميدني61

در حال جريانكنرشبكه آبرساني گراويتي62

تكميل شده غورشبكه آبرساني63

تكميل شده غورشبكه آبرساني گراويتي در قريه چبل ولسوالي لعل سرجنگل64

تكميل شده غورشبكه آبرساني گراويتي قريه يخك ولسوالي لعل و سرجنگل65

در حال جريانغورشبكه آبرساني گراويتي قريه گنده جوي ولسوالي لعل و سرجنگل66

تكميل شده غورشبكه آبرساني گراويتي قريه اچه بازار ولسوالي لعل و سرجنگل67

تكميل شده غورشبكه آبرساني گراويتي68

در حال جريانغورشبكه آبرساني سولري در قريه دهن سقابه فيز اول ولسوالي لعل و سرجنگل69

تكميل شده غورشبكه آبرساني سولري در قريه دهن سقابه فيز دوم ولسوالي لعل و سرجنگل70

در حال جريانلغمانشبكه آبرساني سولري71

در حال جريانننگرهارشبكه آبرساني با سيستم سولر پمپ72

در حال جريانبادغيسشبكه آبرساني سولري73

تكميل شده بادغيسشبكه آبرساني74

تكميل شده بادغيساعمار ذخيره آب باران در قريه خواجه باغ ولسوالي آبكمري75

در حال جريانبادغيساعمار ذخيره آب باران در قريه وايمت ولسوالي آبكمري76

تكميل شده بادغيساعمار ذخيره آب باران77

تكميل شده بادغيسزخيره آب باران در قريه دهن تيموري ولسوالي مقر 782

در حال جريانبادغيسزخيره آب باران در قريه دهن تيموري ولسوالي مقر 793

در حال جريانبادغيسزخيره آب باران80

در حال جريانننگرهارشبكه آبرساني با نصب سيستم سولر81

در حال جريانبغالنچاه آب آشاميدني82

تكميل شده بغالنچاه عميق83

در حال جريانبغالنحفاري دو حلقه آب آشاميدني84

در حال جريانبغالنچاه آب آشاميدني85

در حال جرياندايكندياعمار شبكه آبرساني86

تكميل شده جوزجانذخيره آب باران87

تكميل شده جوزجانذخيره آب آشاميدني سرپوشيده88

در حال جريانجوزجانچاه عميق با نصب سيستم سولر در قريه كلته شاخ - اليك رباط خاجم باز ولسوالي خانقا89

در حال جريانجوزجانچاه عميق با نصب سيستم سولر90
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در حال جريانجوزجاناعمار ذخير آب آشاميدني با نصب سولر پمپ91

در حال جريانجوزجانچاه عميق با نصب سيستم سولر در قريه بيش اريغ تركمنيه و خانقا اربيه ولسوالي آقچه92

تكميل شده جوزجانچاه عميق با نصب سيستم سولر در قريه قول بقال و نوآباد حيدرآباد ولسوالي آقچه93

در حال جريانجوزجانچاه عميق با نصب سيستم سولر94

در حال جريانجوزجانشبكه آبرساني95

در حال جريانجوزجانحفاري  چاه عميق  با  سيستم سولر96

تكميل شده جوزجانشبكه آبرساني سولري در قريه گذر قاري سرور ولسوالي آقچه97

تكميل شده جوزجانشبكه آبرساني سولري قريه خيرآباد ولسوالي آقچه98

تكميل شده جوزجانشبكه آبرساني سولري99

در حال جريانجوزجانحفاري چاه عميق بانصب سولر و ذخيره فلزي100

در حال جريانجوزجانشبكه آبرساني سولري101

تكميل شده جوزجانحفاري  چاه عميق بانصب سولر و ذخيره 102

در حال جريانجوزجاناعمار ذخيره آب آشاميدني 103

تكميل شده سرپلشبكه آبرساني104

تكميل شده سرپلشبكه آبرساني لعل كرد فيز اول ولسوالي بلخاب105

تكميل شده سرپلشبكه آبرساني 106

تكميل شده سرپلشبكه آبرساني107

در حال جريانسرپلشبكه آبرساني با ذخيره كانكريتي108

در حال جريانننگرهارشبكه آبرساني با نصب سيستم سولر109

در حال جريانبغالنچاه آب آشاميدني عميق110

در حال جريانتخارحفاري يك حلقه چاه آب آشاميدني در قره مال ولسوالي نهر چمن تالقان111

تكميل شده تخارحفاري يك حلقه چاه آب آشاميدني در قريه قشالق شور ولسوالي اشكمش112

تكميل شده تخاراعمار شبكه آبرساني سولري113

در حال جريانتخاراعمار شبكه آبرساني سولري114

در حال جريانتخاراعمار شبكه آبرساني سولري115

تكميل شده تخاراعمار شبكه آبرساني سولري116

تكميل شده تخاراعمار شبكه آبرساني سولري117

تكميل شده تخاراعمار شبكه آبرساني سولري118

تكميل شده تخارشبكه آبرساني گراويتي119

تكميل شده تخارشبكه آبرساني گراويتي120

تكميل شده تخارشبكه آبرساني گراويتي121

تكميل شده تخارشبكه آبرساني گراويتي122

تكميل شده تخارشبكه آبرساني گراويتي123

در حال جريانتخارحفاري چاه آب آشاميدني124

تكميل شده تخارشبكه آبرساني سولري125

تكميل شده پروانچاه آب آشاميدني عميق126

تكميل شده بغالنشبكه آبرساني127

در حال جريانبغالنشبكه آبرساني128

در حال جريانبغالنشبكه آبرساني129

در حال جريانبغالنچاه آب آشاميدني130

تكميل شده بغالنچاه آب آشاميدني131

تكميل شده بغالنحفاري چاه عميق132

تكميل شده بغالنچاه آب آشاميدني133

تكميل شده بغالنچاه آب آشاميدني134

تكميل شده بغالنچاه آب آشاميدني135

تكميل شده بغالنچاه آب آشاميدني136

در حال جريانبغالنچاه آب آشاميدني137

در حال جريانپروانچاه آب آشاميدني عميق138
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تكميل شده پروانشبكه آبرساني139

تكميل شده پروانشبكه آبرساني140

تكميل شده پكتياشبكه آبرساني از چشمه141

تكميل شده كابلحفاري چاه عميق 142

تكميل شده لوگرچاه هاي آب آشاميدني143

تكميل شده لوگرحفاري چاه آب آشاميدني144

تكميل شده لوگرحفاري 5 حلقه چاه آب آشاميدني145

تكميل شده لوگرشبكه آبرساني همراي سولر پمپ146

در حال جريانسرپلشبكه آبرساني گراويتي147

تكميل شده سرپلشبكه آبرساني گراويتي148

در حال جريانسرپلچاه آب آشاميدني 149

در حال جريانبلخحفاري دو حلقه چاه تحقيقاتي150

در حال جريانبلخحفاري چاه عميق و شبكه 151

تكميل شده بلخنصب سولر پمپ در چاه هاي حفاري شده152

در حال جريانپكتيكاحفاري چاه عميق و اعمار شبكه آبرساني (سولرپمپ)153

در حال جريانپكتيكاحفاري چاه عميق و اعمار شبكه آبرساني (سولرپمپ)154

در حال جريانپروانحفاري دو حلقه چاه آب آشاميدني155

در حال جريانكندهارحفاري چاه با نصب سيستم سولر156

در حال جريانكندهارحفاري چاه با نصب سيستم سولر157

تحت تداركاتكندهارحفاري چاه با نصب سيستم سولر158

در حال جريانكندهارحفاري چاه با نصب سيستم سولر159

تحت ديزاينكندهارحفاري چاه با نصب سيستم سولر160

تحت تداركاتكندهارحفاري چاه با نصب سيستم سولر161

در حال جريانكندهارحفاري چاه با نصب سيستم سولر162

تحت تداركاتكندهارحفاري چاه با نصب سيستم سولر163

در حال جريانكندهارحفاري چاه با نصب سيستم سولر164

در حال جريانكندهارحفاري چاه با نصب سيستم سولر165

در حال جريانكندهارتحكيمات كانال166

در حال جريانكندهارتحكيمات كانال167

تكميل شده كندهارتحكيمات كانال168

در حال جريانكندهارتحكيمات كانال169

تكميل شده كندهارتحكيمات كانال170

تكميل شده كندهارحفاري چاه با نصب سيستم سولر171

در حال جريانكندهارحفاري چاه با نصب سيستم سولر172

تحت تداركاتكندهارحفاري چاه با نصب سيستم سولر173

تحت تداركاتكندهارتحكيمات كانال174

در حال جريانكندهارتحكيمات كانال175

در حال جريانكندهارتحكيمات كانال176

در حال جريانكندهارتحكيمات كانال177

تحت ديزاينكندهارتحكيمات كانال178

در حال جريانكندهارتحكيمات كانال179

در حال جريانكندهارتحكيمات كانال180

تحت تداركاتكندهارتحكيمات كانال181

در حال جريانسرپلشبكه آبرساني  سيستم سولري182

سرپلشبكه آبرساني گراويتي فيز اول183

تكميل شده سرپلشبكه آبرساني گراويتي فيز دوم184

تكميل شده سرپلشبكه آبرساني گراويتي فيز سوم185

تكميل شده باميانچاه آب آشاميدني186
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تكميل شده باميانچاه آب آشاميدني187

تكميل شده پروانچاه عميق188

تكميل شده پروانشبكه آبرساني189

تكميل شده كندهارحفاري چاه با نصب سيستم سولر190

تكميل شده كندهارحفاري چاه با نصب سيستم سولر191

تكميل شده كندهارحفاري چاه با نصب سيستم سولر192

تكميل شده هلمندشبكه آبرساني193

تكميل شده بغالناعمار شبكه آبرساني قريه يرمعليا ولسوالي جلگه واليت بغالن194

در حال جريانزابلشبكه آبرساني پوهنتون195

تكميل شده سمنگانشبكه آبرساني دره صوف پاين 196

در حال جريانننگرهارسيستم آبرساني در قريه روشان كوت 197

تحت تداركاتخوستحفر دو حلقه چاه در مركز متون قريه خاني خور198

در حال جريانكندهارترميم وپاك كاري كاريز عبدالواحد درولسوالي دامان 199

در حال جريانننگرهارحفاري 100 حلقه چاه در ولسوالي هاي بهسود، خوگياني، كامه و خيوه200

تحت تداركاتكاپيسا حفر ده حلقه چاه در قريه نو آباد و كوريتاز محمود راقي201

تكميل شدهكندهارپخته كاري 5 كيلومتر كانال و 10 ذخيره آب پاينده خيل ولسوالي ژري202

در حال جريانكندهارپخته كاري هر يك كانال ده غالمان ، خواجه علي، روح ربات ولسوالي دند 203

در حال جريانكندهارعدد ذخيره آب در خواجه علي، تازوكان و ماشور ولسوالي دند 20437

كندهارپخته كاري كانال هاي حاجي پمبه ، ده چرگان و جمرانو ولسوالي دند205

تكميل شده كندهارپخته كاري كانال 6 كيلومتر و 10 ذخيره آب در قريه پليزو ولسوالي ارغنداب206

تكميل شده كندهارپخته كاري كانال 5 كيلومتر و 10 ذخيره آب قريه ملك عبداهللا ولسوالي ژري207

تكميل شده تخارشبكه آبرساني ولسوالي رستاق و خواجه غار208

تحت تداركاتغزنىحفاري50 حلقه چاه آب آشاميدني در ولسوالي مالستان واليت غزني 209

تكميل شده كندهار اعمار كانال قريه يلندي ولسوالي دندواليت كندهار بطول 2212 متر 210

211
حفاري دوحلقه چاه آب آشاميدني در قريه جات فيض ابادوكج گيرولسوالي شهرستان 

واليت دايكندي
در حال جرياندايكندي 

تكميل شده كابلفراهم آوري تسهيالت آبياري ساحه محوطه پوهنتون كابل 212

تكميل شده كابلتهبه آب آشامدني قريه جنگلك ناحيه هفتم واليت كابل  213

تكميل شده هرات اعمار يك  باب ذخيره آب در قريه قل غفور ولسوالي كشك كهنه واليت هرات 214

تكميل شده كابلحفر يك  حقله چاه در محوطه ليسه غازي ادي در ناحيه هفتم  شهر كابل 215

تكميل شده لوگر پروژه آب آشاميدني شهرك مهاجرين مركز واليت لوگر216

تكميل شده لوگر پروژه آب آشاميدني وزير كاريز شهرك كوچي واليت لوگر217

در حال جريانكنرحفر چهار حلقه چاه سولري در ساحات مختلف واليت كنر 218

در حال جريانبلخ تهيه آّب آشاميدني و زراعتي شهرك افغانيه تركمنيه و كمپيرك واليت بلخ 219

تكميل شده بادغيساعمار6 باب حوض هاي ذخيره آب باران در قريه ميرانزي ولسوالي مقرواليت بادغيس 220

221
اعمار كانال آهن كانكريتي  قريه تازو كان  و پروژه اعماركانال آهن كانكريتي قريه 

نوي ما شور ولسوالي دند واليت كندهار
تكميل شدهكندهار 

تحت تداركاتتخار اعمار شبكه آبرساني قره دينگها ولسوالي رستاق222

تكميل شده تخار اعمار شبكه آبرساني در قريه شيراه تله ولسوالي روستاق223

224
دو حلقه چاه آب اشاميدني ( يك حلقه در منطقه آق جر سفلي و يك حلقه در منطفه 

خوگابه و عفري)
تحت ديزاينتخار 

در حال جريانلوگر حفاري 15 چاه در جات ولسوالي محمد آغه واليت لوگر225

در حال جريانننگرهارحفاري 4 حلقه چاه آب آشاميدني در ولسوالي خوگياني واليت ننگرهار226

در حال جريانلوگر حفاري 15 حلقه چاه آب آشاميدني در ولسوالي محمد آغه واليت لوگر227

             5,000,000تكميل شده  پروان شبكه سازي 2 حلقه چاه عميق در قريه جات ابلي و تيالنچي مركز228

             2,000,000در حال جريان پنجشير ايجاد شبكه آبرساني به طول 3000 متر 229
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230

اعمار شبكه آب آشاميدني در 11 قريه ولسوالي تني(قريه دره گي نوروز سينكي 

جواس، جان مت خان، اورژله ستره منه، اورژله كنكي منه، قريه بنداخيل لعل شادين، 

قريه حصارك نذير باز، مدرسه قريه حصارك، مدرسه شاه اعظم خان، قريه ننگريس 

خان ، دره گي سميع اهللا سينكي جواس، قريه مير شاروال)

           20,000,000تحت تداركات خوست 

231
شبكه آبرساني سولري در قريه جات پاچايان، بهار ديگان،بهار سنداخيل، شروخيل و 

نورك ژوره ولسوالي خوگياني
           10,000,000تحت تداركاتننگرهار

232
شبكه آبرساني سولري در قريه جات ميرو، چپه لوي، سيد احمد خيل ناصر خان، سه 

پاي كتياني، هندراني مته خپل و الغورجوچوشي شاه خوان ولسوالي كوت
             5,000,000تحت ديزاينننگرهار

233
شبكه آبرساني سولري در قريه جات كوز كاشكوت، شبكه عثمان خيل عبداخيل و 

كچري ولسوالي خيوي
             5,000,000تحت تداركاتننگرهار

234
شبكه آبرساني سولري در قريه جات بيماران شهيد پاينده گل و شيخ مصري احمدزي 

ولسوالي سرخرود
             5,000,000در حال جريانننگرهار

             3,000,000تحت ديزاينننگرهارشبكه آبرساني سولري در قريه مسجد جامع برو و كره ولسوالي رودات235

             4,000,000تحت تداركاتبغالن ايجاد شبكه آبرساني در دشت كركر پلخمري واليت بغالن236

تحت تداركاتبغالن انتقال آب زراعتي مزار پير الي ساحه هزاره دره فلول ولسوالي بركه واليت بغالن 237

             3,000,000تحت تداركاتتخارشبكه آب آشاميدني در ولسوالي رستاق حسن 238

             3,000,000تحت تداركاتتخارحقر ده 10 حلقه چاه نيمه عميق در ولسوالي رستاق239

             1,000,000تحت تداركاتتخارسيستم نلدواني شبكه آب آشاميدني در شهر فرخار240

                900,000تحت تداركاتتخارحفر يك حلقه چاه آب در مسجد قريه خفدره نويد241

             3,500,000تحت تداركاتهراتاعمار شبكه آبرساني در ولسوالي زاول شيندند واليت هرات 242

243
حفر سه حلقه چاه عميق  سولر دار در قريه اوقاف و خير آباد  دره زمچي  قريه كفتر 

خان
             1,800,000تحت تداركاتسرپل

             3,000,000تحت پالن وسرويسرپلاعمار شبكه آب صحي در مناطق تبخرج244

             2,200,000تحت پالن وسرويسرپلاعمار شبكه آب صحي در مناطق آبخور245

             3,000,000تحت ديزاينسرپلشبكه سازي چاه تخته كپروك مركز سرپل246

             3,000,000تحت ديزاينكاپيسا شبكه سازي 5 حلقه چاه  در قريه هاي كره تاز، نوآباد،زراعت و قول بابر247

248
 اعمار 37  ذخيره سنگي آب  در قريه جات ماشور، بلندي، تاذوكان و خواجه علي 

وولسوالي دند وپخته كاري كانال هاي ده چرگان  و حاجي پنبه در قريه تاذوكان
             2,000,000تحت ديزاينكندهار

249
اعمار 5 عدد ذخيره اب سنگي و پنج حلقه چاه سولري در قريه كريم كاريز ولسوالي 

دامان
             1,500,000تحت ديزاينكندهار

             1,000,000تحت پالن وسرويكندهار حفر دو حلقه چاه  عميق در ولسوالي هاي ژري و دند واليت كندهار250

                600,000تحت تداركاتلوگرحفر يك حلقه چاه در مركز251

             2,000,000تحت تداركاتلوگرشبكه آبرساني شهرك كوچي هاي ولسوالي خوشي 252

             2,000,000تحت تداركاتلوگرشبكه آبرساني  قريه خليل آباد مركز واليت لوگر براي مردم كوچي 253

                800,000تحت تداركاتلوگرشبكه آبرساني آب آشاميدني در قريه حصارك واليت لوگر254

             1,500,000تحت ديزاينكنرشبكه آبرساني  سولري در قريه شين كورك ولسوالي شيگل255

             1,000,000تحت تداركاتكنرشبكه آبرساني  سولري در قريه سپين كانري 256

             2,000,000تحت تداركاتكنرشبكه آبرساني  سولري در قريه جات خلقالم، سور وند، تارنه و اشنغر ولسوالي ماتوكي257

             2,000,000تحت تداركاتكنرشبكه آبرساني  سولري در قريه جات شينز، ختكوده ولسوالي كندي258

259
 شبكه آبرساني  سولري اسعد آباد حيدر خيل، ساپو كوروته،هجرت ، كرمار و 

گورگام ولسوالي چغلسراي
             3,000,000تحت تداركاتكنر

             2,000,000تحت تداركاتكنرشبكه آبرساني  سولري در قريه جات لركلي و قلع گاني ولسوالي مروري260
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261
اعمار شبكه آبرساني براي 500 فاميل در قريه  پلوځو و 400 فاميل در قريه كوته مالي و 

ترميم حفر دوباره سه حلقه چاي عميق در قريه باال   پلوځو  وزربت
             2,500,000در حال جريانكنر

           10,000,000تحت تداركاتباميانپروژه آبرساني صحي براي 20 قريه مركز واليت باميان 262

             1,000,000تحت تداركاتسمنگانانتقال آب چشمه اوكر  الي سروشت علي خيل با ايجاد دو ذخيره 263

             2,500,000تحت پالن وسرويبادغيس 30  ذخيره آب باران در ده برنج و ده هك ولسوالي قادس264

265
 13 حلقه ذخاير آب باران در قريجات (تلوچي ، جعفري و محالت ديگر ولسوالي مقر 

(
             3,000,000تحت ديزاينبادغيس

266
اعمار بند ذخيره آب فوريه ولسوالي ناهور در قريه جات دهبرنج و دهك ولسوالي 

قادس
             3,500,000تحت تداركاتغزنى

             1,500,000تحت تداركاتلغمانحفر پنج حلقه چاه عميق در قريه جات نانكزاي، قلع دامان و عليخيل267

             1,200,000تحت ديزاينكابلاعمار ذخيره آب زراعتي در سطح ولسوالي ده سبز268

             3,500,000تحت ديزاينكابلپاك كاري كاريز ها در ولسوالي ميربچه كوت269

                500,000تحت پالن وسرويننگرهارحفر چاه هاي دستي پچيراگام270

             1,200,000تحت پالن وسرويننگرهارساختن شبكه آب آشاميدني به سطح ولسوالي گوشته271

             1,000,000تحت تداركاتننگرهارساختن شبكه هاي آب آشاميدني پاك ولسوالي هسكه مينه 272

             1,000,000تحت تداركاتكندهارحفر 5حلقه چاه آب آشاميدني ولسوالي ميانشين 273

             3,000,000تحت تداركاتكندهارحفر 20 حلقه چاه عميق آب اشياميدني274

275
حفر 5 حلقه چاه عميق سولري زراعتي در قريه محمود تخت شاه و پاد خواب شانه 

مركز واليت لوگر
             3,000,000تحت پالن وسرويلوگر

             3,000,000تحت تداركاتكابلشبكه آب رساني ناحيه 15 شهر كابل ساحه قصبه276

             2,000,000تحت تداركاتپكتياپروژي آب اشاميدني در ولسوالي څمكني قريه الواړي277

278

ارکی،  وارخ،  ره، قیمتی، منار، نوی م ،  اود حفره ۴۰ حلقه چاه (در قریاجات درن

ولیرای. کوړه، توغه در  وکیل یار محمد، رسکی غاړه، ایوب خیل، تری ویاله، می داد، 

مکنی و دند پتان قریه ایوب جان)ولسوالی 

             7,000,000تحت ديزاينپكتيا

ل279 ر کاریز در قریه شاتو ولسوالی لجه من              1,000,000تحت تداركاتپكتيااع

ی اریوب280 ا ر کاریز استیا و ذخیری آب و جوی در ولسوالی               1,000,000تحت ديزاينپكتيااع

ی اریوب281 ا ر کاریز و ذخیری آب قریه سور رسن در ولسوالی               1,000,000تحت پالن وسرويپكتيااع

282
اعمار ذخيره اب اشاميدني درقريه ميدان كاه قريه عبداهللا خيل ولسوالي حصه دوم دره 

واليت پنجشير
جديدپنجشير

جديدكندزحفر حلقه چاه 8 انچ درقريه الله كي ولسوالي خان اباد واليت كندز283

284
توزيع اب اشاميدني به اهالي 15 قريه در مسير شبكه ابرساني پروژه چاريكار واليت 

پروان
جديدپروان

جديدبغالنحفريك حلقه چاه عميق در ولسوالي بنو قريه نوآباد سرباغان ولسوالي بنواندراب285

جديدبغالنحفر دوحلقه چاه عميق در پاپلين و نواباد كيله گي ولسوالي دوشي286

جديدبغالنحفر يك حلقه چاه عميق در گدالي ولسوالي ده صالح287

جديدبغالنحفر يك حلقه چاه عميق در قريه ابكه ولسوالي نهرين288

جديدكابلاعمار يك بند ذخيره بند اب در ولسوالي بگرامي قريه كوچي قلعه واليت كابل289

جديدبغالناحداث 14 كيلومتر شبكه ابرساني درقيه دشت نماز ولسوالي تاله وبرفك واليت بغالن290

جديدكاپيساحفي يك حلقه چاه عميق و سيستم كانال ابرساني در ولسوالي حصه دوم واليت كاپيسا291

جديدتخارحفر يك حلقه چاه اب در مسجد حضرت بالل مركز واليت تخار292

جديدتخارسيستم ابرساني در پروژه شرقي ساحه حاجي خليل مركز تالقان293

294
اعمار شبكه ابرساني از چشمه سنگي به لي لي قشالق دهنه و مكتب شكتان ولسوالي 

فرخار
جديدتخار
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295
حفر سه حلقه چاه عميق در قريه قول شكر ولسوالي حصه اول بهسود  واليت ميدان 

وردك
جديدميدان وردك

جديدننگرهارحفر يك حلقه چاه سولري و شبكه سازي ان در ولسوالي چيرهار واليت ننگرهار296

جديددايكنديشبكه ابرساني قريه جرمه (چمه تخما) ولسوالي شهرستان297

جديددايكنديشبكه ابرساني قريه منگو شهرستان واليت دايكندي298

جديدغزنيحفاري 20 حلقه چاه اب اشاميدني در قريه جات مختلف ولسوالي مالستان واليت غزني299

جديدلوگرشبكه ابرساني شهرك اصحاب بابا ولسوالي محمد اغه واليت لوگر300

جديدكابلاعمار شبكه ابرساني شهرك معيوبين شيخ زاهد قصبه ناحيه 15 كابل301

جديدبغالنحفاري(33) حلقه چاه اب اشاميدني صحي در و اليت بغالن302

303
ايجاد چندين حلقه چاه آب آشاميدني در ولسوالي هاي بوركه ، نهرين ، دوشي ، 

خنجان ، بغالن مركزي ، دند غوري ، وپل خمري واليت بغالن
جديدبغالن

AFG/430060(ARAP) برنامه ملي دسترسي به دهات /(NRAP) 2,400,000,000   برنامه ملي سركهاي روستايي 

1
جغل اندازي و اعمار ساختمانهاي آبرو 15.3 كيلومتر سرك از دو سركه قزل توپچاق 

الي  لبابي دره صوف پايان واليت سمنگان
تكميل شدهسمنگان

2
اعمار ساختمانهاي آبرو  وجغل اندازي 23.3 كيلومتر سرك و  20 متر پل آهن 

كانكريت از شيرداغ الي خيرو در مالستان واليت غزني
تكميل شدهغزنى

3
اعمار 10.6 كيلومتر سرك جغلي از قرغنه تو (سرك عمومي) الي پاي كوتل قرغنه تو 

واليت باميان
تكميل شدهباميان

فراهجغل اندازي 35 كيلومترسرك از مركز ولسوالي الش جوين الي قريه پشميكه 4

تكميل شده دايكندياعمار پل 26 متره موتر رو دراو - برگير در ولسوالي ميرامور واليت دايكندي5

در حال جريانبغالناعمار 17 كيلومتر سرك جغلي از دوراهي دهنه الي ده يك خاوش 6

7

اعمار 5.33 كيلومتر سرك و ساختمان هاي آبرو آن به شمول يك پايه پل آهن 

كانكريتي گادري به طول 20 متر از دهن بستوك الي قريه خله چك ولسوالي ورس 

واليت باميان

در حال جريانباميان

تكميل شدهتخاراعمار پل 200 متره آهن كانكريتي باالي دريا تالقان در نهر چمن اليت واليت تخار8

در حال جريانپكتيااعمار 15 مترپل در قريه ساقي خيل ولسوالي څمكني 9

تكميل شده بدخشانجغل اندازي 20 كيلو متر سرك از شهر صفا ولسوالي درايم الي قريه منجي 10

تكميل شده بغالناعمار 24 كيلومتر سرك جغلي از دوراهي هجران الي كوتل مرغ ولسوالي جلگه 11

در حال جريانلوگراعمار 17 كيلومتر سرك قير از پل قندهاري  الي سرخاب12

13
كانكريت سرك قريه منگو خيل به طول 1.4 كيلو متر همراه با پلچك، ديوار استنادي 

و كانال آن
تكميل شدهلوگر

تكميل شده بغالناعمار پل 30 متره آهن كانكريتي موسي دره چرخ و فلك ولسوالي خوست14

تكميل شده سرپلاعمار پل 12 متره موتر رو  سيوك ولسوالي بلخاب واليت سرپل15

تكميل شده بلخاعمار 22.3 كيلومتر سرك قير از شهرك حيرتان الي مركز ولسوالي كلدار واليت بلخ16

تكميل شده كنراعمار 60 متر پل آهن كانكريتي و سربند در ولسوالي وته پور 17

18
اعمار 14.4 كيلومتر سرك اسفالت همراه با ساختمان هاي آبرو آن از بورگ الي 

ولسوالي خوشي
در حال جريانلوگر

19
اعمار ساختمان هاي آبرو و قير ريزي 3 كيلومتر سرك دره كالن ولسوالي نجراب 

واليت كاپيسا
تكميل شدهكاپيسا 

در حال جريانپكتيااعمار ساختمانهاي آبرو و جغل اندازي 10 كيلومتر سرك ولسوالي ځمكني واليت پكتيا20

تكميل شده لغماناعمار پل 100 متره شهيدان واليت لغمان21

تكميل شده غوراعمار 20 متر پل كانكريتي در قريه  قتلش ولسوالي لعل سر جنگل واليت غور22

تكميل شده تخاراعمار پل 20 متره  موتر رو  يوخچش در دره خوندوز ولسوالي ورسج23

در حال جريانتخارجغل اندازي 11.1 كيلو متر سرك چلو خورد الي سنگ لشم ولسوالي چال24

25
اعمار ساختمان هاي آبرو و جغل اندازي 18.5 كيلومتر سرك ار منطقه چقر كوتل الي 

شهر روستاق  ولسوالي روستاق واليت تخار
تكميل شدهتخار
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در حال جريانبغالنجغل اندازي 14 كيلو متر سرك از بنو الي لغد26

تكميل شده تخارجغل اندازي 5 كيلومتر سرك خانقا الي آخر كشان چشمه سارا ولسوالي فرخار27

28
ساختمان پل  45 متره آهن كانكريتي گادر دار  قريه تنگ شيو ولسوالي شيغنان واليت 

بدخشان
در حال جريانبدخشان

29
اعمار پل 140 متره موتر رو كالوته در باالي درياي پنجشير  در ولسوالي حصه دوم  

كوهستان واليت كاپيسا
تكميل شدهكاپيسا 

30
اعماروقيرريزي 13.82 كيلومتر سرك به ساختمان هاي ان از ريگ روان الي نوآباد 

وقريه دورنما درولسوالي كوه بند واليت كاپيسا
تكميل شدهكاپيسا 

31
بازسازي 2.٩5 كيلومترسرك اسفالت با ساختمان هاي ان از سرك خوشي الي  شهرك 

مهاجرين  درولسوالي پل علم واليت لوكر
تكميل شدهلوگر

32
بازسازي 14.58 كيلومتر سرك جغل اندازي سرك و ساختمان هاي آبرو آن از پهلوان 

خيل الي قريه كوتكاي ولسوالي بك واليت خوست
تكميل شدهخوست

33
قيريزي و اعمار ساختمانهاي آبرو 5 كيلومتر سرك از سرك عمومي كابل پروان الي 

باغ علم در ولسوالي قره باغ واليت كابل
تكميل شدهكابل

34
بازسازي و جغل اندازي 11.6 كيلوتر سرك و اعمار ساختمانهاي آن از مركز ولسوالي 

جاني خيل الي قريه نعيم قلعه ولسوالي جاني خيل واليت پكتيكا
در حال جريانپكتيكا

35
اعمار پل 30 متره آهن كانكريتي و پلچك 2*2  قريه حاجي صابر  ولسوالي خوست 

واليت بغالن
تكميل شدهبغالن

تكميل شده پرواناعمار ٩ كيلومتر سرك قير از بازار ولسوالي سيد خيل الي پل انچو36

تكميل شده كابلاعمار 6 كيلومتر سرك اسفالت حلقوي ميربچه كوت الي گلدره در واليت كابل37

در حال جريانبغالناعمار 8 كيلومتر سرك جغلي از دوراهي چرخ فلك الي آخر خوشدره 38

در حال جريانپكتيااعمار پل 34 متره آهن كانكريتي پاتوگي در  ولسوالي زرمت واليت پكتيا39

در حال جريانارزگاناعمار پل 30 متره پياده رو سردار خان در گيزاب واليت ارزگان40

41
اعمار 24.13 كيلومتر سرك قيريزي و ساختمانهاي آن (40m RCC ,18m,16m )پل 

از بنو الي پل حصار ولسوالي اندراب واليت بغالن شامل سه الت
در حال جريانبغالن

تكميل شده پروانقيريزي سرك از رياست زراعت الي دهكده دهنو بايان عليا مركز پروان42

در حال جريانپروانساختمان سرك بابه خيل از مسجد صادقي پادشاه الي قريه قلعه خواجه ولسوالي بگرام43

44
 اعمار 80 متر پل در مسير بازسازي 10.6 كيلو متر سرك ولسوالي جاجي ميدان 

وردك تا مزرين كچ ( سرك آن قبال با شورا ها قرارداد گرديده)
تكميل شدهخوست

در حال جريانارزگاناعمار 8.5 كيلومتر سرك در قريه ساميان ولسوالي چوره واليت ارزگان45

در حال جريانلوگراعمار ٩ كيلومتر سرك ازسرخاب  الي برگ46

47
جغل اندازي و اعمار ساختمانهاي آبرو 10 كيلومتر سرك چنگيزي الي سرخك بالغ  

ولسوالي بلخاب واليت سرپل الت اول
تكميل شدهسرپل

در حال جريانلوگراعمار 8 كيلومتر سرك از پل قندهاري الي پل باغ سلطان48

تكميل شدهبامياناعمار پل 40 متره بازو باال پجندور در ولسوالي ورس واليت باميان49

50
اعمار 5.75 كيلومتر سرك قير از قريه جامچي الي پل شاهرا ولسوالي حصه دوم واليت 

كاپيسا
تكميل شدهكاپيسا 

تكميل شده بغالناعمار پل 42 متره در كارته اتفاق چپ درياي شهرپلخمري واليت بغالن51

52
كانكريت 6.48 كيلو متر سرك از بازار خدر سرك عمومي كابل - گرديز الي كلنيك 

قريه پادخوشانه (معه پلچك هاي آن)
در حال جريانلوگر

تكميل شده ننگرهار اعمار 14 كيلو متر سرك شير گره در ولسوالي كامه53

تكميل شده فارياباعمار پل 60 متره آهن كانكريتي درقريه جرقله ولسوالي دولت آباد واليت فارياب54

تكميل شده نورستاناعمار پل 40 متره موتر رو اتاتي كنتيو در ولسوالي پارون واليت نورستان55

در حال جريانغوراعمار 34 متر پل از منطقه تگاب الي جوزوبوم ولسوالي پسابند واليت غور 56

در حال جريانلوگراعمار ٩.5 كيلومتر سرك از پل سلطان الي ده منكه زرغون شهر57
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58
جغل اندازي و اعمار ساختمانهاي آبرو 10 كيلومتر سرك چنگيزي الي سرخك بالغ  

ولسوالي بلخاب واليت سرپل الت دوم
در حال جريانسرپل

تكميل شده خوستاعمار پل 34 متره ترزايي و آبخيل در ولسوالي بك واليت خوست 59

در حال جريانبغالناعمار پل 30 متره موتر رو باالي درياي خوش دره ولسوالي بنو60

تكميل شده بغالناعمار 20 متر پل آهن كانكريتي در قريه جوشابان ولسوالي پل حصار واليت بغالن61

در حال جريانسرپلكانكريت 2.8 كيلومتر سرك داخل بازار ولسوالي بلخاب62

تكميل شده لوگراعمار و قيرريزي 5.٩3 كيلومتر سرك از سرك عمومي الي سبزك و دوغ آباد 63

64
اعمار 140 متر پل آهن كانكريتي در قريه سرايا و نائب ها ولسوالي كشم واليت 

بدخشان
تكميل شدهبدخشان

65
اعمار 4.14 كيلومتر سرك قير قراء عابد خيل و قادر خيل (از پهلوي ليسه نسوان الي 

كانال پروژه)
تكميل شدهپروان

66
اعمار پل 30 موتر رو مهر خانه گردم كوه بيرون ولسوالي مركزبهسود واليت ميدان 

وردك وردك
در حال جريانميدان وردك

تكميل شده ننگرهار سرك كانكريتي قريه زنگوي به طول 5.75 كيلو متر67

68
اعمار 10كيلومتر سرك قير با ساختمان هاي آن در قراء رحمت آباد،الوخيل 

باال،الوخيل پائين،امرخيل قريه يحي خيل ولسوالي موسهي واليت كابل
تكميل شدهكابل

69
اعمار 7.3 كيلو متر سرك اسفالت چشمه اهللا داد با ساختمان هاي رد آب آن در 

ولسوالي حصه اول واليت كاپيسا
در حال جريانكاپيسا 

تكميل شده بغالناعمار پل 21 متره پياده رو  شيخ رسول در ولسوالي فرنگ واليت بغالن، 70

در حال جريانبغالناعمار پل 140 متره پياده رو  سمرقندي ولسوالي  خوست واليت بغالن71

72
اعمار ساختمان هاي آبرو و كانكريت ريزي 2 كيلومتر سرك بازار غجور و 2 كيلومتر 

سرك بازار انگوري ولسوالي جاغوري واليت غزني
در حال جريانغزنى

73
اعمار 20 متر پل آهن كانكريتي در قريه تگاب يفتل باال  ناحيه هفتم شهر فيض آباد 

واليت بدخشان
در حال جريانبدخشان

74
اعمار 2.31 كيلومتر سرك كانكريتي با ساختمانهاي آبرو آن از دوراهي فرخار الي سر 

پل نهر آب ، ولسوالي فرخار واليت تخار
تكميل شدهتخار

75
اعمار 3.6 كيلو متر سرك كانكريتي از سرك ريگ روان الي سرك عمومي چيغچي 

و كوه بند با ساختمان هاي رد آب آن در مركز واليت كاپيسا
تكميل شدهكاپيسا 

76
اعمار 74 متر پل الت اول (40m RCC ,18m,16m ) بنو الي پل حصار ولسوالي 

اندراب واليت بغالن شامل سه الدوالت آن قبآل قرارداد شده.
در حال جريانبغالن

تكميل شده بغالناعمار پل 36 متره پياده رو خواجه سيف در ولسوالي  فرنگ واليت بغالن77

تكميل شده بغالناعمار پل 25 متره موتر رو كانكريتي در قريه چاه آبك در ولسوالي خوست78

در حال جريانارزگاناعمار 140 متر پل آهن كانكريت در قريه آبرده ولسوالي ترينكوت79

80

پروژه بازسازي 14.24 كيلومتر سرك جغل فرش و اعمار ساختمان هاي آبرو آن 

بشمول 14.4متر(پلچك باكس مانندسه دهنه يي سايز4x8متره)ازعلي ميران وگلدره الي 

قريه گوله (قريه روم)ولسوالي دره صوف پايين واليت سمنگان

در حال جريانسمنگان

81
اعمار پل 60 متره و ايجاد 1000 مترديوار استنادي از خوري اسمار الي كلنيك مركزي 

ولسوالي اسمار
در حال جريانكنر

82
اعمار 25 كيلومتر سرك جغلي در كوتل صد برگ الي دشت كرمان ولسوالي پنجاب 

واليت باميان
در حال جريانباميان

83

اعمار 1.43 كيلومتر سرك كانكريتي همراه با ساختمان هاي آبرو آن از جنوب تپه 

واليت الي سرك عمومي ولسوالي محمود راقي (سرك علي خيل) ولسوالي محمود 

راقي واليت كاپيسا

تكميل شدهكاپيسا 

در حال جريانپرواناحداث 3.54 كيلومتر سرك كانكريتي داخل پوهنتون پروان84
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85
احداث 17 كيلومتر سرك از سرك عمومي تخار فيض آباد  الي دره نويحي ولسوالي 

كشم واليت بدخشان
در حال جريانبدخشان

86
اعمار 5.8 كيلو متر سرك اسفالت ملنگ خيل با ساختمان هاي رد آب آن در كوه بند 

واليت كاپيسا
در حال جريانكاپيسا 

87
اعمار 2.52 كيلو متر سرك اسفالت نوآباد الي چناره پل ميرويس با ساختمان هاي رد 

آب آن در ولسوالي حصه دوم واليت كاپيسا
تكميل شدهكاپيسا 

88
احداث  3 كيلو متر سرك قير همراه 20 متر پل آهن كانكريتي از شاهراه عمومي 

كابل-پروان الي شهرك معلمين
تكميل شدهپروان

89
اعمار 34 متر پل آهن كانكريت گادري بشمول 330 متر سرك اتصالي آن در قريه 

ميزايي (قره بالق) ولسوالي پشتونكوت واليت فارياب
در حال جريانفارياب

90
اعمار 15 كيلومتر سرك جغلي از قريه خواجه مال الي باغچه ها ولسولي كشك رباط 

سنگي واليت هرات
در حال جريانهرات

91
اعمار 2 كيلو متر سرك اسفالت مراد خواجه با ساختمان هاي رد آب آن در ولسوالي 

محمود راقي واليت كاپيسا
در حال جريانكاپيسا 

در حال جريانتخاراعمار 140 متر پل كيبلي ولسوالي بنگي واليت تخار92

93
اعمار 2.2 كيلو متر سرك با ساختمان هاي رد آب آن از شهباز خيل الي قلعجه در 

مركز واليت كاپيسا
تكميل شدهكاپيسا 

94
اعمار 2 كيلو متر سرك اسفالت عزت خيل با ساختمان هاي رد آب آن در ولسوالي 

حصه اول واليت كاپيسا
در حال جريانكاپيسا 

در حال جريانبغالناحداث 1٩ كيلومتر سرك از يخرم خوست الي يول  ولسوالي خوست واليت بغالن95

در حال جريانبغالناعمار 10.6 كيلومتر سرك جغلي همراه 27 متر پل از غارو الي قريه جريان 96

تكميل شده ننگرهاراعمار 3.4 كيلومتر سرك كانكريتي در قريه مقام خان ولسوالي بهسود واليت ننگرهار97

98
اعمار دو پايه پلچك باكس مانند (3.5x4.5 )متر و 1.4 كيلومتر سرك كانكريتي در  

ولسوالي اندخوي واليت فارياب
تكميل شدهفارياب

99
 اعمار و جغل اندازي 14.24 كيلومتر  سرك از علي ميران  الي قريه گوله ولسوالي دره 

صوف پايان واليت سمنگان
تكميل شدهسمنگان

100
اعمار 2.72 كيلومتر سرك كانكريتي با ساختمان هاي آبرو آن از سرك عمومي 

اسفالت جمال آغه بولغين الي قريه كالالن ولسوالي حصه اول كوهستان واليت كاپيسا
در حال جريانكاپيسا 

101
اعمار 2.83 كيلومتر سرك كانكريتي با ساختمان هاي آبرو آن از بازار ده بابا علي الي 

قريه دهريستان مركز واليت (محمود راقي) واليت كاپيس
در حال جريانكاپيسا 

102
اعمار 32 متر (دو پايه) پل آهن كانكريت گادري بشمول 470 متر سرك اتصالي آن 

در قريه عنامك و قريه باغ دره ولسوالي پل حصار واليت بغالن
تكميل شدهبغالن

در حال جريانتخاراعمار 175متر پل آهن كانكريتي درجوي شيخ قريه ختايان مركز تالقان واليت تخار103

تكميل شده كندزجغل اندازي 12 كيلو متر سرك از باغچه الي پايان خشتيپه قلعه زال104

105
اعمار 44 متر پل آهن كانكريتي گادري به شمول .25 كيلومتر سرك اتصالي آن در 

قريه سيدان ولسوالي تشكان واليت بدخشان
تكميل شدهبدخشان

106
اعمار 6.35 كيلومتر سرك قير از قريه قچي الي قريه عباداهللا و دوغ آباد ولسوالي 

كلكان واليت كابل
تكميل شدهكابل

تكميل شده كابلاعمار 6 كيلومتر سرك قير از قريه چهل تن الي كاريزك ولسوالي پغمان واليت كابل107

108
 اعمار ساختمانهاي آبرو و قيرريزي4.5 كيلومتر سرك  بايان با ال- عبدي باي در 

واليت پروان
در حال جريانپروان

در حال جريانپرواناعمار 10 كيلومتر سرك قير قريه آشابه (از سرك عمومي غوربند باميان الي قريه آشابه)109

در حال جريانبغالناعمار 30.67 كيلومتر سرك جغلي از دو آبي الي ملم در ولسوالي خوست واليت بغالن110

111
اعمار 10.38 كيلومتر سرك اسفالت  و ساختمانهاي آبرو درمركز ولسوالي شيندند 

واليت هرات
در حال جريانهرات

تكميل شده خوست بازسازي 10.6 كيلو متر سرك ولسوالي جاجي ميدان وردك تا مزرين كچ 112
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تكميل شده تخارجغل اندازي 20 كيلومتر سرك از قريه خواجه بينا الي ايشان خليفه ولسوالي چال113

114
جغل اندازي و اعمار ساختمانهاي آبرو 5 كيلومتر سرك لجه منگل الي چازي كلي 

(مقبره)  در واليت پكتيا
در حال جريانپكتيا

115
اعمار 13.6 كيلو متر سرك جغلي و ساختمانهاي ابرو ان در قريه حبيب و صاحب خان 

ولسوالي اندر واليت غزني
در حال جريانغزنى

تكميل شده بدخشاناعمار6 كيلومتر سرك بين كوف الي خواهان ولسوالي كوف واليت بدخشان116

تكميل شده بدخشاناعمار 8 كيلومتر سرك از قريه ديوك الي ماه نو ولسوالي شكي واليت بدخشان117

118
اعمار4.7 كيلومتر سرك (1 كيلومتر در شخ سفيد،1كيلومتر ده خواه و 2.5 كيلومتر 

سرك زير ميدان وردك هوائي نسي ولسوالي هاي نسي و شكي
تكميل شدهبدخشان

تكميل شده بدخشاناعمار 6 كيلومترسرك از دهن اب كوف الي انگر دره ولسوالي خاوان واليت بدخشان119

120
احداث 1.2كيلومتر سرك جغلي در قريه لقمان وساختمانهاي آبرو آن در ولسوالي 

خلم واليت بلخ
تكميل شدهبلخ

121
اعمار ساختمانهاي آبرو و جغل اندازي 6 كيلومتر سرك  قالتك الي  پل مير خان خيل 

در ولسوالي غوربند واليت پروان
تكميل شدهپروان

122
 اعمار و جغل اندازي 7 كيلومتر سرك با ساختمانهاي آبرو آن ازقريه شاه گل الي  

زرغون شهر درولسوالي خير كوت  واليت پكتيكا
تكميل شدهپكتيكا

123
اعمار ساختمانهاي آبرو و جغل اندازي 12 كيلومتر سرك  از كيگل الي ولسوالي كتار 

ولسوالي وايگل واليت نورستان
تكميل شدهنورستان

124
جغل اندازي و ساختمان هاي آبرو 6 كيلومتر سرك از قريه چك جشمه الي اسكاين و 

دشت ريوت واليت پنجشير
در حال جريانپنجشير

125
اعماروجغل اندازي 4.03 كيلومترسرك سرك وساختمان هاي ان ازسرك عمومي  

نيمروز ديلرام  الي سيستان تون  درواليت نيمروز
تكميل شدهنيمروز

تكميل شده بغالناعمار 5 كيلومتر سرك جغلي از سرك عمومي الي قريه جر آب ولسوالي گذرگاه نور126

تكميل شده بغالناعمار 4.2 كيلومتر سرك در دشت رباط الي دكتراشان ولسوالي فرينگ127

در حال جريانبغالنساختمان 3 كيلومتر سرك دشت شاهان ولسوالي فرنگ128

در حال جرياننورستاناعمار 5 كيلومتر سرك قريه سپيرگل در ولسوالي وامان129

در حال جرياننورستاناعمار 6.٩ كيلومتر سرك از قريه پشگر الي شام ولسوالي نورگل130

تكميل شده بغالناعمار 4 كيلومتر سرك از آبسرينه الي شهر كهنه ولسوالي نهرين واليت بغالن131

132
اعمار 7.3 كيلومتر سرك از سرك عمومي الي صيادي و تره خيل ولسوالي نهرين 

واليت بغالن
تكميل شدهبغالن

تكميل شده فارياباعمار ساختمان هاي آبرو و جغل اندازي 5 كيلومتر سرك قريه قزلقول  واليت فارياب133

تكميل شده كابلاعمار 1.5 كيلومتر سرك كانكريتي قريه بهزاتي134

135
احداث 12.6 كيلومتر سرك از قريه خواجه غايب الي زيارت خليفه لچه همراي 

ساختمان هاي آبرو آن در ولسوالي قلعه نو واليت بادغيس
تكميل شدهبادغيس

تكميل شده تخارجغل اندازي 3 كيلومتر سرك از دوراهي نهرآب الي شينگان136

در حال جريانتخارجغل اندازي 5 كيلومتر سرك از دوراهي سرك فرخار الي اخير غشپ137

در حال جريانتخاركانكريتريزي 2 كيلومتر سرك از مسجد جامع فرخار الي مكتب ناهيد شهيد138

139
احداث  3 كيلومتر سرك جغلي از قريه تگاب قوريق الي قريه مير هزار ولسوالي دره 

صوف باال واليت سمنگان
تكميل شدهسمنگان

140
اعمار 8 كيلومتر سرك جغلي از قريه نائب ساالرالي دوراهي قريه شاديان ولسوالي 

چاركنت واليت بلخ
تكميل شدهبلخ

141
 اعمار ساختمانهاي آبرو و جغل اندازي 2.7 كيلومتر سرك مكتب ناشرالي شخ كمري  

در  واليت كندز
تكميل شدهكندز

تكميل شده بدخشاناعمار 13.5 كيلومتر سرك از قريه يالور الي قريه آويز142

143

 اعمار 2.7 كيلومتر سرك در قريه جامرچ پاين الي  سفيد خاكي، 2 كيلومتر در قريه 

باغ ريگ الي سرپل، 2 كيلومتر در آبرينگ اوبغين از قريه شهرسبز الي قريه اوبغين،  2 

كيلومتر سرك در اخير ولسوالي مايمي و اعمار 3 كيلومتر سرك از شهرسبز الي باغ 

ريگ

تكميل شدهبدخشان
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144
قيرريزي و اعمار ساختمانهاي آبرو 5 كيلومتر سرك قريه كوچي ها ولسوالي جهاردره 

واليت كندز
تكميل شدهكندز

145
احداث 5 كيلومتر سرك جغلي از قريه برمه زيت الي قريه شاخ مغيالن ولسوالي دولت 

آباد واليت بلخ
تكميل شدهبلخ

تكميل شده كندزجغل اندازه 8 كيلو متر سرك  قريه ارباب سيد رحيم منطقه شينواري دشت ارچي146

147
اعمار 12.7 كيلومتر سرك جغل فرش و ساختمان هاي آبرو آن از قريه وانت الي كنت 

كلي، ولسوالي وايگل واليت نورستان
در حال جرياننورستان

148

اعمار 1.55٩ كيلومتر سرك كانكريتي همرا با ساختمانهاي آبرو آن از قريه حاجي باز 

محمد نوي كلي (شاهراه زابل كندهار) الي قريه كشته باكرزي (000+0 ال 1+55٩)  

ولسوالي مركز قالت، زابل

تكميل شدهزابل

149

اعمار 4.2 كيلومتر سرك جغل فرش و ساختمانهاي آبرو آن از قريه سوزي الي مقبره، 

ولسوالي لجه منگل واليت پكتيا (شاخه اول000+0 الي 100+2 و شاخه دوم 000+0 الي 

(0+800

در حال جريانپكتيا

در حال جريانتخاراعمار 4 كيلومتر سرك از نو آباد شهر فرخار الي خپانگر ولسوالي فرخار واليت تخار150

در حال جريانتخارجغل اندازي 6 كيلومترسرك از چشكه گرمك الي ده يك151

152
اعمار 7 كيلومتر سرك همراي ساختمان هاي آبرو آن از سرك عمومي پنجشير الي 

قريه رخ ولسوالي حصه اول واليت پنجشير
تكميل شدهپنجشير

153
اعمار6.4٩ كيلومترسرك اسفالت باساختمانهاي آبروآن ازحاجي بابا زيارت الي قريه 

منصورغندي ولسوالي دند واليت كندهار
در حال جريانكندهار

در حال جريانهرات اعماريك كيلومتر سرك داخل قريه جات شادمنه وبونيان154

در حال جريانهرات اعمار 0.85 كيلومتر سرك كارته اول پيروزي (12 متري بهارستان)155

156
اعمار 40 متر پل آهن كانكريتي همراه با 1.5 كيلومتر سرك اتصالي آن در قريه 

اشكشو(عرب شاه خيل) ولسوالي حصه اول واليت پنجشير
در حال جريانپنجشير

در حال جريانبغالن احداث 12 كيلومتر سرك جغلي دره كشن آباد در ولسوالي بنو واليت بغالن157

158
احداث 42 كيلومتر سرك جغل فرش از شاهراه كابل مزار الي كوتل سبزك ولسوالي 

نهرين واليت بغالن
تحت تداركاتبغالن 

159
احداث 22 كيلومتر سرك جغلي از پاي نقطه  الي قريه سر طاله مركز ولسوالي حصه 

اول بهسود واليت ميدان وردك
در حال جريانميدان وردك

160
احداث 5 كيلومتر سرك در قريه لنداخيل همراه 20 متر پل آهن كانكريتي در ولسوالي 

تگاب واليت كاپيسا
تحت ديزاينكاپيسا 

161
احداث 1.2 كيلومتر سرك همراه يك پايه  پل آهن كانكريتي در قريه ده اميري 

ولسوالي نجراب واليت كوهستان.
تحت تداركاتكاپيسا 

162
احداث 3.5 كيلومتر سرك همراه يك پايه  پل آهن كانكريتي از قريه باغ امان الي 

قريه اماتان ولسوالي نجراب واليت كوهستان.
در حال جريانكاپيسا 

163
احداث 2.5 كيلومتر سرك همراه 20 متر پل آهن كانكريتي در قريه آلوچه خم دره 

كوكالمي ولسوالي سالنگ واليت پروان
تحت تداركاتپروان 

در حال جريانبادغيساحداث 10.7 كيلومتر سرك از ليسه توتك الي قرقيطو قلعه نو مركز واليت بادغيس164

165
احداث 4.2 كيلومتر سرك از قريه چاشتك الي پايان شهر ولسوالي مايمي واليت 

بدخشان.(از جمله 8.7 كيلومتر كه الت اول آن قبال قرارداد گرديده بود)
در حال جريانبدخشان

در حال جريانكابلاحداث 1.5 كيلومتر سرك قير در قراي شاهي ولسوالي پغمان واليت كابل166

در حال جريانننگرهاراحداث 2 كيلومتر سرك كانكريتي كمپ معيوبين در ولسوالي بهسود واليت ننگرهار 167

168
لين دوم بازار ولسوالي  ده صالح واليت بغالن بطول 800 متر(لين اول آن قبآل به طول 

12 كيلومترقرارداد گرديده بود و به پايه اكمال رسيده است )
تكميل شدهبغالن 

169
احداث 6.5 كيلومتر سرك قير در قريه علي آباد و كمپ سخي ولسوالي نهر شاهي 

واليت بلخ
در حال جريانبلخ
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170

احداث 7.2 كيلومتر سرك اسفالت يولمرب(كوچه شيخ حسن غمگين دشت 

شاديان،كارته سلطان بابه علي شير دشت شاديان شهرك عليا مدرسه فاطمه الزهرادشت 

شاديان)شهر مزار شريف مركز واليت بلخ

تكميل شدهبلخ

تكميل شده بلخاحداث 3 كيلومتر سرك اسفالت شهرك صفا در ولسوالي نهرشاهي واليت بلخ171

در حال جريانفارياباحداث 3 كيلومتر سرك كانكريتي در ناحيه پنجم شهر ميمنه مركز واليت فارياب172

173
احداث ٩.6 كيلومتر سرك كانكريتي بين قريه هاي باالده، ميانه ده و پائين ده داخل 

ولسوالي خوشي واليت لوگر
تحت تداركاتلوگر

174
اعمار 60 متر پل آهن كانكريتي در قريه سرحوض باالي درياي كوكچه ولسوالي جرم 

واليت بدخشان
تحت تداركاتبدخشان

در حال جريانارزگان احداث 3 كيومتر سرك از قريه كاكوزي الي قريه قنات ولسوالي چوره 175

در حال جريانزابلاعمار يك كيلومتر سرك د ناحيه اول شهر قالت 176

در حال جريانبلخاعمار 12 كيلومتر سرك در ولسوالي دهدادي 177

178
اعمار 10 كيلومتر سرك در قراي چكولچ، ناورند، سمچان و پشتيك حوزه مركزي 

شهر فيص آباد
تحت ديزاينبدخشان

در حال جريانتخاراعمار و بازسازي 4 كيلومتر سرك جغل فرش با ساختمان هاي آبرو آن در قريه دهباش179

180
احداث 20 كيلومتر سرك جغلي از بازار سوخته الي قريه كمرك بورجيگي مركز 

ولسوالي مركز بهسود
در حال جريانميدان وردك

181
قيريزي 6 كيلومتر سرك با ساختمان هاي آبرو آن از  سرك عمومي احمد شاه بابا مينه 

حسين خيل قريه اليدين حاجي نعيم  الي كاريز بكر در ولسوالي بگرامي واليت كابل
تحت تداركاتكابل

182
احداث 6 كيلومتر سرك قير حاجي صالح از سرك عمومي كابل پروان الي قريه 

دولت شاهي ولسوالي بگرام
در حال جريانپروان

هراتجغل اندازي 10 كيلومتر سرك بين ولسوالي الي قريه دلروگ ولسوالي شيندند183

184
احداث 18 كيلومتر سرك جغلي در دره شوريك ولسوالي مانوگي (چپه دره) واليت 

كنر
تكميل شده كنر

185
جغل اندازي سرك به اندازه 12 كيلومتر از قريه اباكندي الي تاكندو كشو ولسوالي دره 

پيچ كه قبال توسط وزارت انكشاف دهات سروي و ديزاين گرديده است
تكميل شدهكنر

تكميل شدهكابلاحداث 3 كيلومتر سرك كانكريتي در منطقه چهارآسياب در شهرك حاجي مرجان186

187
جغل اندازي 5 كيلومتر سرك از سرك عمومي الي پايان قريه قرن آق تيپه ولسوالي 

قلعه ذال واليت كندز
تكميل شدهكندز

تكميل شده كندزاحداث 4 كيلومتر سرك جغلي در قريه شور آريق ولسوالي قلعه ذال188

189
ساخت 1.6 كيلومتر سرك كانكريتي و ساختمان آبرو آن از سرك رنگ رود تورخم 

جالل آباد الي قريه باالده ولسوالي سرخ رود واليت ننگرهار (000+0 الي 1+600)
تكميل شدهننگرهار

تكميل شدهميدان وردكجغل اندازي سرك كجاب از سر كوتل قره قل ختم كجاب ولسوالي بهسود190

تكميل شدهكندزاحداث 5 كيلومتر سرك جغلي  قريه غبردي ولسوالي قلعه ذال191

تكميل شدهكندزاحداث 6 كيلومتر سرك جغلي قريه بغري كول ولسوالي قلعه ذال واليت كندز192

193
احداث 2 كيلومترسرك كانكريتيدر قريه خوش گنبد ولسوالي بهسود (سرك طورخم 

الي چوك باني)
تكميل شدهننگرهار

تكميل شدهننگرهاراحداث 2 كيلومتر سرك كانكريتي در ولسوالي بهسود194

در حال جريانسمنگاناحداث 7 كيلومتر سرك جغلي از قسمت سرك قير قريه اويتمان الي الغان چهارسو 195

196
احداث 15 كيلومتر سرك جغلي در قريه هاي دينو، چاكه گك و چارمتاخك در 

ولسوالي ميرامور
تكميل شدهدايكندي
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197
جغل اندازي 10 كيلومتر سرك و اعمار 13 متر پل كانكريتي از قريه باجوري الي قريه 

هاي چهارشهيد
در حال جريانكندز

تحت تداركاتكندزاعمار سرك ديش كپه به طول 14.5 كيلو متر در ولسوالي امام صاحب واليت كندز198

199
جغل اندازي 8 كيلومتر سرك و اعمار 13 متر پل كانكريتي از قريه باجوري الي قريه 

هاي چهارشهيد
در حال جريانكندز

در حال جريانننگرهاراحداث 6 كيلومترسرك كانكريتي در قريه بديالي ولسوالي خيوه  واليت ننگرهار 200

201
اعمار 1.18 كيلومتر سرك جغل فرش و ساختمانهاي آبرو آن از حاجي امان اهللا نهتاني 

الي قريه عبدالحميد (000+0 ال 180+1)  ولسوالي چخانسور واليت نيمروز
تحت تداركاتنيمروز

تكميل شدهپنجشيرديوار استنادي قريه متا202

203
احداث 15 كيلومتر سرك جغلي از قريه داگ بغري الي قريه زرين خيل ولسوالي 

سيدآباد
در حال جريانميدان وردك

204
اعمار 15.42 كيلومتر سرك جغلي از دهن سقابه الي دهن تكه غال ولسوالي لعل 

سرجنگل
در حال جريانغور

هراتاحداث 1.77 كيلومتر سرك كانكريتي در قريه هواده ولسوالي انجيل205

تكميل شده سرپلحفظ و مراقبت 15 كيلو متر سرك جغلي واليت سرپل206

207

اعمار 1.43 كيلومتر سرك كانكريتي همراه با ساختمان هاي آبرو آن از جنوب تپه 

واليت الي سرك عمومي ولسوالي محمود راقي (سرك علي خيل) ولسوالي محمود 

راقي واليت كاپيسا

تكميل شدهكاپيسا 

تكميل شدهپرواناحدث 1.7 كيلومتر سرك قير در پارچه ششم جوار زيارت خليفه صاحب شهر چاريكار208

209
بخش دوم احداث 2.26 كيلومتر سرك كانكريتي خواجه سياران علياو  صوفيان باال و 

دوپايه پل موتر رو در مربوطات شهر چهاريكار مركز واليت پروان
تحت تداركاتپروان

تكميل شده كندهاراحداث 10 كيلومتر سرك جغلي در ولسوالي دامان واليت كندهار210

211
ساختمان سرك هاي داخل شهر چاريكار بطول 27 كيلومتر (كه 6 كيلومتر آن در سال 

13٩7 تمويل ميگردد)
در حال جريانپروان

212
 احداث 14.4 كيلومتر سرك جغلي از شهر صفا الي آب باال ولسوالي درايم واليت 

بدخشان
تكميل شدهبدخشان

تكميل شده غورجغل اندازي 25 كيلومتر سرك از قنده سنگ الي بيدان ولسوالي شهرك واليت غور213

تكميل شده پرواناعمار يك پل موتر رو در منطقه سنجد دره واليت پروان214

تكميل شده بدخشاناعمار 34 متر پل موتر رو باالي درياي قريه ياورزن و قريه سنگ آب ولسوالي كشم215

تكميل شده تخاراعمار 22 متر پل آهن كانكريتي بوستان سار ولسوالي ورسج واليت تخار216

تكميل شده ميدان وردكجغل اندازي 30 كيلومتر سرك دوابي الي عزره پل بيرون217

در حال جريانپكتيااعمار پل 15 متره در قره درگي ولسوالي لجي منگل واليت پكتيا218

در حال جريانخوستاعمار پل فرشي بطول 120 متر در ولسوالي باك  واليت خوست219

تكميل شده غزنىساختمان پلچك شش متره همرا 0.17 كيلومتر سرك جغلي معه ساختمانهاي آبرو آن در قريه روزي ولسوالي جاغوري واليت غزني220

تكميل شده غزنىپل نوده تبقوس طول تقريبي 12 متر و عرض 5 متر221

تحت تداركاتبغالناعمار پل موتر رو در قريه جات قندهاري قهغراتها قريه صاحب زادهدشت سراراضي222

تكميل شده بغالنديوار استنادي قريه جوگاني223

تحت ديزاينبلخاعمار 120 متر پل در قريه چنارو224

در حال جريانغزنىاعمار پل در منطقه خيرو شيرداغ مالستان بطول 15 متر225

در حال جريانننگرهاراعمار پول موتر رو بهار اولياي سورمه 226

در حال جريانغزنىاعمار 10 متر پل موتر رو در واليت غزني ولسوالي مالستان قريه رباط227

تكميل شده بغالنديوار استنادي در قريه نو آباد لرخوابي228

در حال جريانتخارپروژه پل در منطقه سركان - ولسوالي نمك آب229

230
اعمار يك پايه پل ميان قريه جات  رباطك و با غبالين، باغك، برباغ و شلخزار 

ولسوالي يفتل پايان واليت بدخشان
           15,000,000تحت تداركات بدخشان  
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           15,000,000تحت تداركات بلخ قير ريزي سرك ولسوالي نهر شاهي واليت بلخ231

           15,000,000تحت ديزاين بلخ 12كيلومتر سرك در قريه بابه يادگار232

             5,000,000تحت تداركات پروان اعمار سرك هاي داخل قريه جات ابلي و تيالنچي به طول 5 كيلو متر 233

             4,000,000در حال جريان پروان قيريزي سرك قريه  تيالنچي به طول 2 كيلومتر 234

             5,000,000تحت ديزاين پروان قيريزي سرك چيكل به طول 4 كيلومتر235

           12,000,000تحت تداركات پروان احداث سرك خواجه سياران عليا و توپدره واليت پروان به طول 12 كيلو متر 236

             5,000,000تحت تداركاتپكتيااعمار 8 كيلومتر سرك در ولسوالي ميرزكه قريه غونحي واليت پكتيا237

238
قير ريزي 10 كيلومتر سرك از قريه ديگان ولسوالي اسماعيل خيل از راه قريه توره 

اوري در شمال ميدان هوايي به قريه الغوري پيران ولسوالي تني
           10,000,000تحت تداركات خوست 

             7,000,000تحت تداركات خوست اعمار 100 متر پل آهن كانكريتي در قريه خويخل  239

             5,000,000تحت تداركات خوست يك پايه پل در منطقه نادر شاه كوت بطول 70 متر 240

           10,000,000تحت تداركات خوست قير ريزي سرك بطول 15 كيلو متر از ولسوالي بك الي تريزالي241

             8,000,000تحت تداركاتننگرهاراعمار سرك قريه قطرغي الي مركز ولسوالي حصارشاهي 242

             7,000,000تحت تداركاتننگرهاراسفالت  6 كيلو متر سرك منطقه خوشگنبد ولسوالي بهسود واليت ننگرهار 243

             8,000,000تحت پالن وسرويننگرهاراعمار 2 كيلو متر سرك كانكريتي در قريه نظر آباد244

             8,000,000تحت پالن وسرويننگرهارسروي  14 كيلو متر سرك كانكريتي در قريه چهاردهي245

           10,000,000تحت ديزاينننگرهاراعمار 5 كيلو متر سرك كانكريتي در قريه داك246

             7,000,000تحت ديزاينننگرهاراعمار 2 كيلو متر سرك در قلعه حسين ولسوالي بهسود ننگرهار247

             5,000,000تحت ديزاين هلمند اعمار سرك درجه دو واليتي از منطقه پنوروالي248

           15,000,000تحت ديزاينبغالن جغل اندازي سرك چرخ فلك الي اخير دره ولسوالي خوست واليت بغالن249

             8,000,000تحت پالن وسرويبغالن اعمار سرك براي اهالي دره فارزو و قراپجك، پريان، وريچي و حاجي خيل تگاب250

             5,000,000تحت تداركاتبغالن اعمار پل موتر رو شمرق به طول 65 متر باالي دريا پلخمري 251

             5,000,000تحت تداركاتبغالن اعمار پل بنام نوك دري (قاضي رامين) به طول 60 متر 252

             6,000,000تحت تداركاتبدخشانقير ريزي10.48 كيلومتر سرك از مركز ولسوالي جرم الي قريه سوچ واليت بدخشان253

             8,000,000تحت تداركاتتخارجغل و هموار كاري 15 كيلو متر سرك از دو راهي خپانگر الي اخير پياني و پل قاق سنگ 254

             5,000,000تحت ديزاينتخارجغل اندازي  6  كيلو متر سرك كانكريتي از آسياب رئيس الي نوك تگاب چپ255

           10,000,000تحت تداركاتتخاراعمار تونل جرآبدره ولسوالي فرخار256

             3,500,000تحت تداركاتتخاراعمار يك باب پل كيبلي در قريه چهار باغ و خانه آف257

             6,500,000تحت تداركاتتخاريك پل خامه در ساحه قريه مركزي خواجه بهاوالدين 258

             5,000,000تحت تداركاتتخاراعمار پل اسفنج به طول 70 متر ولسوالي چال 259

             5,000,000تحت تداركاتدايكنديجغل اندازي سرك از  قريه پاي نيلي الي غودار260

             5,000,000در حال جرياندايكنديجغل اندازي سرك از قريه سر تمران ولسوالي كيني الي باالوشير ولسوالي خدير 261

             5,000,000تحت تداركاتدايكندياعمار پل چك زخشي ولسوالي ميرا مور 262

             8,000,000تحت تداركاتزابل  اعمار 10 كيلو متر سرك از دوراهي الي باغ بازار263

             8,000,000تحت پالن وسرويزابل  اعمار 10 كيلو متر سرك از پشي لربند الي لوگي  264

           10,000,000تحت ديزاينغزنىاعمار سرك ٩.8 كيلومتر قسمت دوم سرك سنگ شانده الي انگوري ولسوالي جاغوري 265

             3,500,000تحت تداركاتغزنىاعمار پل آب روغني قادي به طول 30 متر  در ولسوالي جاغوري 266

             5,500,000تحت تداركاتغزنى اعمار پل پيدگه ولسوالي جاغوري 267

           80,000,000تحت ديزاينغوراعمار سرك بطول 15 كيلو متر از قريه قنده سنگ الي بازار ميدان بره خانه268

           10,000,000تحت ديزاينغورجغل اندازي سرك از قريه سرتكه غال  پل دهن تكه غال269
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             5,000,000تحت پالن وسرويغوراحداث 5 كيلو متر و سروي و ديزاين 30 كيلومتر سرك ولسوالي لعل و سرجنگل270

             7,000,000تحت پالن وسرويكابلپخته كاري سرك قريه مايان ولسوالي چهار آسياب271

272
اعمار ترميم سرك ويك اليه اسفالت از دوراهي قريه خواجه چاشت الي مدرسه اهللا 

گل مجاهد ولسوالي ده سبز واليت كابل
             5,000,000تحت تداركاتكابل

             5,000,000تحت تداركاتكابلاعمار سرك قريه خواجه چاشت ولسوالي ده سبز273

             6,000,000تحت تداركاتكابلاعمار 3 كيلو متر سرك شهرك صلح 274

             5,000,000تحت پالن وسرويكابلاعمار 1.3 كيلومتر شهرك احمد شاه بابا مينه بالك 27515

             8,000,000تحت تداركاتكاپيسا اعمار دوكيلو متر سرك در قريه  خروستان واليت كاپيسا276

           10,000,000تحت تداركاتكاپيسا اعمار سرك كربوري  غين كيلي وره  در مركز كاپيسا277

           10,000,000تحت ديزاينكاپيسا اعمار 6 كيلو متر سرك ملكرولسوالي كوه بند  كاپيسا278

             8,000,000تحت تداركاتكاپيسا اسفالت 4 كيلو متر سرك در منطقه جمال آغه  ولسوالي حصه دوم  كوهستان279

             6,000,000تحت ديزاينلغماناعمار 2 كيلو متر سرك قريه پشه يي مريم كوره و تيكري280

             5,000,000تحت پالن وسرويلغماناعماريك كيلو متر  سرك قريه نانكزاي281

             5,000,000تحت ديزاينلغمانپخته كاري سرك عمومي چارباغ الي قلعه پاچا282

             2,000,000تحت ديزاينلغماناعمار يك كيلو متر سرك عزيز خان كځ283

             7,000,000تحت تداركاتلغماناعمار پل در منطقه چار باغ غزيز خان كځ پل سرخ آب 284

285
احداث 20 كيلو متر جغل اندازي از پتاب سرخ آباد الي پل  پنگليز ولسوالي مركز 

بهسود واليت ميدان وردگ
           10,000,000تحت تداركات ميدان وردك

             5,000,000تحت ديزاين ميدان وردكاعمار دو كيلو متر سرك عمومي مركز از سر دشت غوچي الي قريه آهنگران باال 286

             5,000,000تحت ديزاين ميدان وردكاعمار  3.5  كيلو متر سرك از قريه ميرهزار كجاب از مسير گيدرگان الي قريه آهنگران باال 287

             5,000,000تحت ديزاين ميدان وردكاعمار 3.5  كيلو متر سرك از دهن سياه قول كجاب الي قريه سفيد بالق288

             8,000,000تحت تداركات ميدان وردكاعمار يك پل واقع قريه جناخان كلي 289

             6,000,000تحت تداركاتهراتاعمار سرك دكان ابل الي پروژه سمنت ولسوالي گذره 290

             2,000,000تحت ديزاينهراتاسفالت 800 متر سرك قريه فريزان  هرات291

292
سروي و ديزاين هشت كيلو متر سرك قريه هاي شبركو و احداث 2كيلو متر سرك  از 

قريه كورشم ولسوالي سيغان
             3,000,000تحت پالن وسرويباميان

             8,000,000تحت ديزاينباميان اعمار 6 كيلومتر سرك نعلشير الي دروازه شهيدان293

             8,000,000تحت پالن وسرويبامياناعمار پل ابدال ولسوالي ورس واليت باميان294

             8,000,000تحت ديزاينباميانيك پل موتر رو باالي درياي هلمند در منطقه قول حيدر ولسوالي ورس295

296
 اعمار سرك فرعي از مسجد زمان باي الي مسجد قريه مجاني باي واقع قريه قصاب 

چادره واليت كندز
             5,000,000تحت ديزاينكندز

             5,000,000تحت ديزاينكندزقير ريزي 4 كيلومتر سرك قريه مراد شيخ باسوس ولسوالي امام صاحب   297

             4,000,000تحت پالن وسرويفراه اعمار 3 كيلو متر سرك  مركز ولسوالي انار دره298

             6,700,000تحت تداركاتفاريابااعمار پل 34 متر ه قزلقول ولسوالي پشتونكوت 299

             6,000,000تحت تداركاتفارياباعمار پل از اقا مسجد الي درياي انجالد300

             7,000,000تحت تداركاتفاريابپل كانكريتي تانك تيل سابقه شهر ميمنه 301

             5,500,000در حال جريانفارياباعمار پل 20 متره در قريه اخته چيخانه  ولسوالي اندخوي 302

             6,000,000تحت تداركاتفارياباعمار پل 20 متره در قريه سبدفروش خانه ولسوالي اندخوي 303

             4,000,000در حال جريانسرپلاعمار پلچك در مناطق خمي شورك ولسوالي بلخاب 304

             5,000,000در حال جريان پروان اسفالت 1.5 كيلو متر سرك بازار كهنه جبل السراج الي قريه ده باال305
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             7,000,000تحت تداركاتپكتياايجاد پل 100 متري در مركز ولسوالي جاني خيل در بازي 306

             6,700,000تحت ديزاين هلمند اعمار يك پايه پل در منطقه دهن ورخان ولسوالي ناوه ميش307

           20,000,000تحت ديزاينبلخ جغل اندازي 20 كيلو متر سرك از مركز ولسوالي مارمل  الي قره باغي308

             3,000,000تحت پالن وسرويننگرهارباز سازي دو پل بابا ولي صاحب309

             4,500,000تحت تداركاتننگرهارساختن پل ميان قريه حصارك و قريه راغه 310

             5,000,000تحت ديزاينكندهارقير ريزي 3 كيلو متر سرك داخل قريه باالكرز ولسوالي دند311

           10,000,000تحت ديزاينبدخشان اعمار 10 كيلو متر سرك در قريه جات چكولچ، ناورند، سمچان و پيشتك شهر فيض آباد312

           20,000,000تحت ديزاينسمنگاناعمار 20 كيلو متر سرك اسفالت ساز باغ313

             5,000,000تحت پالن وسرويتخارفاز چهارم سرك بنگي الي اشكمش314

             2,000,000تحت تداركاتپرواناعمار پل موتر رو باالي درياي دينار خيل ولسوالي سيد خيل 315

             1,000,000پرواننصب پايه لين برق در قريه جات دقاض سرپوسته ، طيب پا ، قلعه ميرزا316

             5,000,000بدخشاناعمار و احداث 400 متر ديوار استنادي در قريه خش آبه و قريه مغزدار ولسوالي يفتل پايان317

             3,000,000تحت تداركاتنيمروزقيريزي قريه حاجي امان به طول 4.35 كيلو متر  318

                500,000تحت ديزاينغزنىاعمار 12 متر پل كود خانه پائين در منطقه الميتو319

                800,000تحت پالن وسرويبدخشاناعمار 30 متره پل منطقه شمشير خان ولسوالي ارگو واليت بدخشان320

                500,000تحت ديزاينتخاراعمار پل باالي درياي تالقان321

             8,000,000تحت تداركاتپنجشير٩  كيلو متر سرك   از سرك عمومي پنجشير الي قريه چوبك322

             3,000,000تحت ديزاينپنجشيراعمار پل موتر رو از سرك عمومي پنجشير الي قريه چوبك323

             5,000,000تحت تداركاتننگرهاراعمار 2 كيلو متر سرك سراچه علي خان در قريه خورو324

             1,000,000ننگرهارحفر 100 حلقه چاه در ولسوالي سرخورد ،كامه ، بهسود،غني خيل و ښيوي325

             8,000,000تحت تداركاتبدخشانقيريزي سرك به طول 13 كيلومتر از ولسوالي كشم الي تګاب326

ل 327 ر۷ کیلو مرت رسک قریه ارام ولسوالی لجه من              5,000,000تحت تداركاتپكتيااع

             5,000,000تحت ديزاينبغالن كنكريت ريزي 4 كيلومتر سرك در بغالن مركزي328

جديدبلخاعمار 5 كيلومترسرك قيردرشمال شرق قلعه قل محمد ولسوالي نهرشاهي واليت بلخ329

330
اسفالت سرك از شاهراه عمومي مزارشريف-شبرغان قريه تخته پل ولسوالي نهرشاهي 

شروع الي مكتب قريه چهل گزي شروع الي چهار راهي قلعه جنگي ولسوالي دهدادي
جديدبلخ

جديدبلخقيرريزي 40 كيلومتر سرك در ولسوالي دولتيار الي سياه چشمه واليت غور331

332
قيرريزي 4 كيلومتر سرك از كوچه عبداهللا الي توقوز درك ولسوالي اندخوي واليت 

فارياب
جديدفارياب

جديدبغالناحداث 12 كيلومتر سرك جغل فرش در ولسوالي اندراب واليت بغالن333

334
اعمارسرك كانكريتي درقريه سفيدان،امام صاحب وهمت آباد شهر ميمنه واليت 

فارياب
جديدفارياب

جديدخوستپخته كاري 3 كيلومتر سرك در داخل محوطه پوهنتون شيخ زايد335

336
اعمار12 كيلومتر سرك كانكريتي در قراي خواجه لكن،پشته پچك،قاضي خيل 

وسرگنبد ولسوالي پغمان واليت كابل
جديدكابل

جديدكابلاعمار يك كيلومتر سرك به امتداد سرك عمومي شهرك نجات مينه337

جديدنورستاناعمار 205 كيلومتر سرك ويك پايه پل قريه افسي ولسوالي برگمتال واليت نورستان338

جديدكابلاعمار 17 كيلومترسرك اسفالت در ولسوالي ده سبز كابل339

340
اعمار 580 متر سرك كانكريتي و ساختمان هاي ابرو ان از ميان قريه محول ثپه زار الي 

مركز حصه اول كوهستان واليت كاپيسا
جديدكاپيسا

جديدبادغيساحداث 17 كيلومتر سرك در ولسوالي باالمرغاب واليت بادغيس341

جديدپنجشپراحداث سرك از منطقه باال چمار الي پايان چمار بطول 5 كيلومتر در ولسوالي پريان342

343
اعمار سرك ناتكمبل ولسوالي كامديش الي قريه كامديش بطول 8 كيلومتر و عرض 

12 متر
جديدنورستان
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جديدننگرهاراعمار سرك در قريه جات قندهارو وقلعه آخند ولسوالي كامه واليت ننگرهار344

345
احداث 30 كيلومتر سرك ازمنطقه هيچه الي پاي جلگه (زمين شيرداغ) ولسوالي 

مالستان واليت غزني
جديدغزني

346
احداث 8 كيلومتر سرك قير به عرض 40 متر معه پياده روها و گلدان وسط سرك از 

چوك كندز الي دوراهي ميدان هوايي
جديدكندز

347
احداث 5.8 كيلومتر سر قيربه عرض 40 متر معه پياده روها وگلدان وسط سرك بازار 

سري دوره الي ميدان هوايي
جديدكندز

348
قيرريزي سرك بطول 33 كيلومتر دره اورتي ودره كوك المي ولسوالي سالنگ واليت 

پروان
جديدپروان

جديدپروانجغل اندازي 5 كيلومتر سرك از دره سرخ از مسير كوتل لوخك به دره پارسا349

جديدميدان وردك ترميم وجغل اندازي 35 كيلومتر سرك در واليت ميدان وردك350

جديدپنجشپرقيرريزي 7 كيلومتر سرك و ديوار استنادي در ولسوالي پريان واليت پنجشير351

352
احداث 10 كيلومتر سرك فرعي از كوتل الدو الي قريه كالن قلعه اشدي ولسوالي 

مركز بهسود واليت ميدان وردك
جديدميدان وردك 

353
اعمار 4 كيلومتر سرك كانكريتي 13 پايه پلچك و 500 متر ديوار محافظوي درشهر 

قايم ولسوالي نهرين واليت بغالن
جديدبغالن

354
احداث 7 كيلومتر سرك قير درقسمت شهر فيض اباد پشت انگرها تا ميدان هوايي 

واليت بدخشان
جديدبدخشان

355

اعمار 15 كيلومتر سرك در  قريه جات چتراق،، دره جاني،پس جر، 

مورچك،حصارك، كهنه بتاش، چك عبدل،نواباد،توباد، دانشمندان،ايالق سنگين 

ولسوالي ارگو واليت بدخشان

جديدبدخشان

356
اعمار 4 كيلومتر سرك كانكريتي از لوي خور الي مچلغو در ولسوالي سيدكرم واليت 

پكتيا
جديدپكتيا

جديدبامياناعمار 5 كيلومتر سرك از بوم سوخته قاش الي گل شاخل عليا ولسوالي ورس357

جديدبدخشاناعمار 7 كيلومتر سرك كانكريتي قرهي دواب  ولسوالي بهارك واليت بدخشان358

جديدبدخشاناعمار يك ونيم كيلومتر سرك شهر فيص اباد واليت بدخشان359

جديدبامياناعمار 17 كيلومتر سرك ولسوالي بنه كوسه الي زروي ولسوالي ورس واليت باميان360

361
اسفالت سرك از ولسوالي اسماعيل خيل مندوزي الي ولسوالي نادرشاه كوت بطول 12 

كيلومتر
جديدخوست

جديدخوستاسفالت سرك از قريه حصارك الي تني بطول 13 كيلومتر362

363
بازسازي و اعمار سرك تخريب شده درقريه جات قندهارو، اخند ولسوالي كامه  

واليت ننگرهار
جديدننگرهار

جديدنورستاناعمار سرك در پاپروك واليت نورستان364

365
اعمار 6.7 كيلومتر سرك كانكريتي با ساختمان هاي ابرو درقراي دو ابگردان مزاري و 

سرموزه ولسوالي بهارك
جديدبدخشان

جديدننگرهاراعمار سرك و پل و ديوار استنادي درقريه گوشته وال ولسوالي كامه واليت ننگرهار366

جديدكابلاحداث 10 كيلومتر سرك از ولسوالي ده سبز الي زيارت بابه قشقار ولي367

368
اعمار 7 كيلومتر سرك كه قريه هاي تواچي كالن وخرد ولسوالي اندخوي راه به 

شاهراه هاي اندخوي- ميمنه واندخوي-شبرغان وصل مينمايد
جديدفارياب

جديدبدخشانقيرريزي 13 كيلومتر سرك از ولسوالي كشم الي تگاب واليت بدخشان369

370
پخته كاري و اسفالت  از سرك عمومي كابل -پروان الي قريه باالب ولسوالي ميربچه 

كوت واليت كابل
جديدكابل

371
اعمار سرك از قسمت چهاراهي كفايت شهر مزار شريف الي چهاراهي وزير محمد 

گل خان مهمند ولسوالي بلخ لين دوم.
جديدبلخ
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372

اسفالت سرك از شاهراه عمومي مزار شريف ، شبرغان قريه تخته پل ولسوالي نهر 

شاهي شروع الي مكتب قريه چهل گزي ولسوالي دهداي و همچنان از شاهراه عمومي 

مزارشريف ، شبرغان قريه چهل گزي شروع والي چهاراهي قلعه چهاراهي قلعه جنگي 

ولسوالي دهدادي واليت بلخ

جديدبلخ

جديدپنچشيراسفالت سه كيلومتر  سرك قير در ولسوالي دره واليت پنچشير373

374
كانكريت سرك  بطول 6 كيلو متر از بازار سفيد چهر الي قريه ويشتي زريه در ولسوالي 

حصه اول واليت پنچشير
جديدپنچشير

جديدپنچشيراحداث دو كيلو متر سرك در قريه مرجان عيداهللا خيل ولسوالي دره واليت پنچشير375

جديدپنچشيراحداث و اسفالت 15 كيلومتر سرك در قريه عبداهللا خيل ولسوالي دره واليت پنچشير376

377
در خواست 6 ميليون افغاني براي اسفالت  25 كيلو متر سرك دوكان ابول الي پروژه 

سمنت واليت هرات
جديدهرات

جديدپكتيااعمار 4 كيلو متر سرك كانكريتي  از لوي خور الي سرك مچلغو در ولسوالي سيد كرم378
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والیتنام پروژهشماره
حالت 

پروژه
بودجه 1399بودجه 139

AFG/430060(ARAP) برنامه ملی دسرتسی به دهات /( NRAP) 297,600,000برنامه ملی رسکهای روستایی            

1
ر  و بازسازی 6.07 کیلو مرت رسک  اسفالت و شامل 21 مرت پل گادری در قریه چته  اع

ولسوالی فیض آباد والیت بدخشان
تحت كاربدخشان

2
ر  و بازسازی 11.15 کیلو مرت رسک جغل فرش و 20 مرت پل از زیارت خواجه  اع

محمد الی آبخور ولسوالی آبکمری والیت بادغیس
تحت كاربادغيس

3
بازسازی و جغل اندازی 13.3 کیلومرترسک از مرکز ولسوالی الی تنج ولسوالی کشنده 

والیت بلخ
تحت كاربلخ

ر پل 21 مرته  پل بنق باال در ولسوالی کهمرد والیت بامیان4 تحت كاربامياناع

ر 34 مرت پل رسخ جوی ( رباط نزدیک بازار ) ولسوالی میرامور والیت دایکندی5 تحت كاردایکندیاع

6
ن های آبرو ازقریه گاو مرده الی  بازسازی 10.92 کیلو مرت رسک جغل اندازی  و ساخت

آخرولسوالی  نی قله قره باغ  والیت غزنی
تكميل شده غز

7
بازسازی و جغل اندازی 19.39 کیلومرترسک از بیدک  الی قریه  سیروان  ولسوالی اوبی 

والیت هرات
تحت كارهرات

8
ن های آن از مرکز ولسوالی گذره الی  اع ر قریزی17.08  کیلومرت رسک  و ساخت

رسک عمومی رشق گزره ولسوالی گذره والیت هرات
تحت كارهرات

9
ن های کوچک از دروازه شربغان الی  احداث 2.94 کیلو مرت رسک کانکریت و ساخت

شهرک ترکستان ولسوالی شربغان والیت جوزجان
تحت كارجوزجان

تحت كاركابلبازسازی 60 مرت تاوپی درولسوالی رسوبی والیت کابل10

11
ن های کوچک آن ازرسک عمومی  باز سازی 4.04 کیلومرت رسک کانکریت و ساخت

ولسوالی قره باغ والیت کابل الی قریه نوروز ولسوالی قره باغ والیت کابل
تحت كاركابل

12
ر 80 مرت پل نوله شکسته  پل های تیردار  و 750 مرت رسک اتصالی  حصه اول  اع

کوهستان والیت  کاپیساه
تحت كاركاپيسا

ر پل 100 مرته دوغ آباد ( خارج دره) در ولسوالی نجراب والیت کاپیسا13 تحت كاركاپيسااع

14
ن های آن ازمرکز ولسوالی و  ر وبازسازی5.43 کیلومرت رسک کانکریتی با ساخت اع

پوهنتون البیرونی الی قریه گراج ها ولسوالی جصه اول والیت کاپیسا
تحت كاركاپيسا

15
ن های آبرو از وارینه الی  بازسازی وجغل اندازی 10.84 کیلو مرت  رسک و ساخت

غازی آباد ولسوالی نورگل والیت ک
تكميل شده ك

16
ن های ان  از قریه حصارک کابل  ر 11.2 کیومرت رسک قریزی  کانکرتی با ساخت اع

گردیز ولسوالی پل علم والیت لوگر
تحت كارلوگر

17
ر و جغل اندازی 12.3 کیلومرت رسک از باسول الی گیردی غوث ولسوالی مهمند  اع

دره والیت ننگرهار
تكميل شده ننگرهار

18
بازسازی و جغل اندازی 1.1 کیلومرترسک از قریه حاجی نبی جان  الی قریه بهلوک 

پلوان درولسوالی کنک  والیت نیمروز
تكميل شده نيمروز

19
ن های آب رو از  باز سازی 11.28 کیلو مرت جغل اندازی رسک  و 20  مرت پل و ساخت

مرکز ولسوالی الی قریه لندی لوک
تحت كارپكتيا

ر 34.5 مرت پل زاهو ولسوالی گردیز والیت پکتیا20 تحت كارپكتيااع

21
ن های کوچک از رسک سیزنک در ولسوالی سید  احیا 2.5 کیلومرت رسک و ساخت

کرم والیت پکتیکا
تكميل شده پكتيا

22
ر 36 مرت پل پیاده رو کانکریتی درقریه دهن ریوت  ولسوالی حصه اول والیت  اع

پنجشیر
تحت كارپنجشیر

23
ن های آن از کجی علی خیل الی  ر وبازسازی5.44 کیلومرت قیریزی با ساخت اع

مدرسه ولسوالی سیدخیل والیت پروان
تكميل شده پروان

24
ر8.76 کیلو مرت رسک از پل متک الی قلعه صحرا میانه گذر و بازار جبل الرساج  اع

والیت پروان
تحت كارپروان

وزارت احيأ و انكشاف دهات (بانك جهاني)
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ر 22 مرت پل لنگر بابه قوزی ولسوالی سنگچارک والیت رسپل25 تحت كاررسپلاع

26
ن های آبرو از کرنله الی ترخو داد   بازسازی 6.83 کیلو مرت جغل اندازی  و ساخت

ولسوالی ترینکوت والیت ارزگان
تكميل شده ارزگان

27
ن های آبرو آن از نرصت آباد وطنی  بازسازی 5.7 کیلومرت رسک جغل فرش با ساخت

الی رسک مردیان-فیض آباد در ولسوالی فیض آباد والیت جوزجان
تحت كارجوزجان

28
ن های آبرو آن مربوط شهرک مهاجرین  ن 5 کیلومرت رسک اسفالت با ساخت ساخت

کرجی در مرکز والیت فراه.
تكميل شده فراه

29
ن های آبرو آن مربوط بازار استالف معه  ن 4 کیلومرت رسک اسفالت با ساخت ساخت

پل و رسک خواجه حسن در ولسوالی استالف والیت کابل.
تكميل شده كابل

30
ن های آبرو آن از رسک عمومی ولسوالی  ن 2.8 کیلومرت رسک جغلی با ساخت ساخت

الی قریه اوورژال در ولسوالی تنی والیت خوست
تحت كارخوست

ن 18 مرت پل شهیدان در ولسوالی ازره والیت لوگر31 تحت كارلوگرساخت

32
ن های آبرو رسک از بینی شیر  بازسازی 1 کیلومرت رسک معه یک پایه پل با ساخت

افغان الی عزت در محمد آغه والیت لوگر
تكميل شده لوگر

ن 28 مرت پل دهن ژونیا در ولسوالی دوآب والیت نورستان33 تكميل شده نورستانساخت

ن 28 مرت پل دهن کورگل در ولسوالی دوآب والیت نورستان34 تكميل شده نورستانساخت

35
ن های آبرو آن از ده مانده الی عباس خیل  بازسازی 8 کیلومرت رسک اسفالت با ساخت

در ولسوالی ارگون والیت پکتیا
تحت كارپكتيا

36
ن های آبرو آن معه پیاده رو های ساحه  ن 4.1 کیلومرت رسک اسفالت با ساخت ساخت

آثار باستانی بت
تكميل شده باميان

ن 25 مرت پل بازار رسچکان در ولسوالی گرزیوان والیت فاریاب37 تكميل شده فاريابساخت

38
ن های آبرو ان از شاهراه کابل-لوگر  بازسازی 7.3  کیلومرت رسک کانکریتی با ساخت

الی بازار شیوکی، قریه سهاک و قلعه خان ها در ولسوالی بگرامی والیت کابل
تحت كاركابل

39
ن های آبرو آن از رسک عمومی الی  بازسازی 10 کیلومرت رسک اسفالت با ساخت

رسک قریه قنار ها در ولسوالی خرم رسباغ والیت سمنگان
تكميل شده سمنگان
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وزارت ترانسپورت

AFG/420106(وزارت فواید عامه) 1,992,000,000          برنامه ملی رسک های روستایی 

1
ن و تحکیم کاری لغزش رسخ کوتل رسخ آباد والیت بامیان مسیر بامیان  ساخت

یکاولنگ
تكميل شدهباميان

2

ن رسک ده صالح الی شاشان والیت بغالن از کیلومرت 000+0 الی 19+712  ساخت

(بخش اول ) ورسک قاصان از کیلومرت 000+0 الی 687.45+12 (بحش دوم ) با فرش 

اسفالت، به طول 32.399 کیلومرت

تحت كاربغالن

3
ن پل آهن کانکریتی دشت رباط به طول 30 مرت در مسیر رسک دشت  ر و ساخت اع

ل رشق رباط الی ولسوالی فرنگ والیت بغالن زون ش
تحت كاربغالن

4
ن 40 مرت پل آهن کانکریتی در قریه غارو باالی دریای خوست (پل  ر و ساخت اع

ل رشق دهنه غارو)، والیت بغالن، زون ش
تحت كاربغالن

5
ن 30 مرت پل آهن کانکریتی یول در مسیر رسک خوست فرنگ  ر و ساخت اع

ل رشق ولسوالی خوست فرنگ والیت بغالن، زون ش
تكميل شدهبغالن

6
ن 120 مرت پل آهن کانکریتی باالی رسک نهرین الی خوست فرنگ  ر و ساخت اع

ل رشق شهر کهنه نهرین، والیت بغالن، زون ش
تكميل شدهبغالن

7
ر و بازسازی رسک علی چوپان به طول 1.504 کیلو مرت و یک پایه پل به طول 20  اع

ل مرت در شهر مزار رشیف، والیت بلخ، زون ش
تكميل شدهبلخ

8

ن چاریکار الی قلعه بلند ولسوالی بگرام بخش اول ازچنیچ  باز سازی رسک لیسه نع

0+000 الی 780+11 کیلومرتبا فرش اسفالت و بخش دوم از چنیچ 000+0 الی 1+304 

کیلومرت با فرش کانکریتی، والیت پروان

تكميل شدهپروان

9
بازسازی رسک دره رسخ از دوراهی ملکوله الی بیغمک فیز اول، الت اول، از نقطه 

0+000 الی 000+12 کیلومرت، فرش اسفالت، والیت پروان، زون کابل
تحت كارپروان

10

ی الی رسحد پاکستان (قاسم  ا ر و بازسازی فیز دوم رسک احمد خیل الی  پروژه اع

خیل) والیت پکتیا به طول 17.393 کیلومرت با فرش اسفالت، والیت پکتیا، زون جنوب 

رشق

تكميل شدهپكتيا

11

ی الی رسحد پاکستان (قاسم  ا ر و بازسازی فیز سوم رسک احمد خیل الی  پروژه اع

خیل) والیت پکتیا از کیلومرت000+0 الی 214+16 با فرش اسفالت، والیت پکتیا، زون 

جنوب رشق

تكميل شدهپكتيا

12
ر و بازسازی رسک از زرغون شهر الی وازه خوا فیز اول از نقطه 000+0 الی  اع

10+000 کیلومرت، فرش اسفالت، والیت پکتیکا، زون جنوب رشق
تحت كارپكتيكا

13
ر و بازسازی رسک دره پوچاوه ولسوالی دره والیت پنجشیر با فرش اسفالت به طول  اع

3.749 کیلو مرت، والیت پنجشیر، زون کابل
تكميل شدهپنجشير

14
بازسازی رسک پیاوشت از نقطه 000+0 الی 620+2 کیلومرت، فرش اسفالت، والیت 

پنجشیر، زون کابل
تكميل شدهپنجشير

15
ن رسک بنگی الی اشکمش از کیلومرت 800+20 الی 191+31 کیلومرت  ر و ساخت اع

فیز سوم الت اول به طول 10.391 کیلومرت
تكميل شدهتخار

16
ن رسک از بنگی الی اشکمش از کیلومرت 79.431+41 الی 51+56.631  ر و ساخت اع

کیلومرت فاز پنجم الت اول به طول مجموعی 10.19959 کیلومرت
تكميل شدهتخار

17
ن 12 مرت پل آهن کانکریتی کوچه کوماندو شهر تالقان مرکز والیت  ر و ساخت اع

ل رشق تخار (پل کوچه کوماندو)، والیت تخار، زون ش
تكميل شدهتخار

18
ن دیوار استنادی حفاظتی کمپ ساحوی وزارت فواید عامه در  ر و ساخت پروژه اع

والیت تخار به طول 1519 مرت
تحت كارتخار

19
ن پل آهن کانکریتی 40.8875 درجه یی به طول 20 مرت باالی دریایی  ر و ساخت اع

خانی (خانی خور پل)، والیت خوست، زون جنوب رشق
خوست

تكميل شده 

1398

20
ن  پل آهن کانکریتی 40.8875 درجه یی (پل دوم هارون خیل) باالی  ر و ساخت اع

توری اوبه به طول 40 مرت، والیت خوست، زون جنوب رشق
خوست

تكميل شده 

1398

21
ن پل (مردی خیل – غورمبی) به طول 51 مرت در مسیر خوست گردیز،  ر و ساخت اع

ولسوالی تنی والیت خوست
تكميل شدهخوست
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22
ن پل دیگان به طول 30 مرت در مسیر رسک خوست منطقه دیگان،  ر و ساخت اع

عیل خیل والیت خوست ولسوالی اس
تكميل شدهخوست

23
ن پل آهن کانکریتی به طول 80 مرت از لکن الی مرکز خوست باالی دریای  ساخت

متون در قریه بدیخیل، والیت خوست، زون جنوب رشق
تكميل شدهخوست

24
ن رسک ولسوالی اندخوی الی قرغان از کیلومرت 000+0 الی 7+200  ر وساخت اع

ل کیلومرت با فرش اسفالت والیت قاریاب زون ش
تحت كارفارياب

25
ن 110 مرت پل آهن کانکریتی درمسیر رسک ارغنداب الی ولسوالی شاه  ر وساخت اع

ولی کوت باالی دریای (ارغنداب) والیت کندهار زون جنوب
تحت كاركندهار

26
ن رسک ولسوالی  گلدره با فرش اسفالت از کیلومرت 000+0 الی 5+213،  ر و ساخت اع

والیت کابل، زون کابل
تحت كاركابل

27
ن رسک ولسوالی کلکان والیت کابل از کیلومرت 000+0 الی  ر ساخت پروژه اع

5+218.36 بخش اول و از کیلومرت 000+0 الی 715.48 مرت بخش دوم
تحت كاركابل

28

ر و بازسازی 13.447 کیلو مرت رسک اسفالت  از تنگی تره خیل، فابریکه قیر الی تره  اع

خیل، قلعه میر علم مرکز ولسوالی ده سبز قلعه باالی ده یحیی پاچاه صاحب پایمنار الی 

رسک عمومی قصبه، والیت کابل

تكميل شدهكابل

29
ر و بازسازی رسک از رسک عمومی کابل-چاریکار الی شکردره از نقطه 0+000  اع

الی 766.9+12 کیلومرت، فرش اسفالت، والیت کابل
تكميل شدهكابل

30
ر 99 مرت پل آهن گادر در امتداد رسک بگرام الی محمود راقی باالی دریای  اع

پنجشیر ولسوالی صیاد والیت کاپیسا
تكميل شدهكاپيسا

ن31 ر و بازسازی 8.8 کیلومرت رسک عمر زی الی مهرت الم بابا، والیت لغ تكميل شده لغماناع

32
ن رسک حلقوی مهرتالم بابا از کیلومرت 000+0 الی 4+801 کیلومرت،  ر و ساخت اع

ن، زون رشق فرش اسفالت، والیت لغ
تكميل شدهلغمان

33

ن رسک از  قلعه کابلی الی زیارت امام شش نور و رس آسیاب چنیچ  ر و ساخت اع

0+000 الی 888+12 کیلومرت بخش اول، از پل مناره الی قریه توباریان چنیچ 12+888 

الی 819+20 کیلومرت، با فرش اسفالت و 32 مرت پل آهن کانکریتی (پل امام شش نور)، 

والیت هرات، زون غرب

تكميل شدههرات

34
ن رسک با فرش اسفالت از مناره ها الی قریه نقره والیت هرات، از  ر و ساخت اع

کیلومرتی 000+7 الی کیلومرتی 052.92+16، والیت هرات، زون غرب
تكميل شدههرات

35
ر و بازسازی رسک از پایان آب الی برشان (غرب انجیل) بطول 20.653 کیلو مرت،  اع

والیت هرات، زون غرب
تحت كارهرات

36
ر و بازسازی رسک بای پاس بند سل از کیلومرت 000+0 الی 877.06+7 کیلومرت،  اع

فرش جغلی، ولسوالی چشت رشیف، والیت هرات، زون غرب
تكميل شدههرات

37
ر و بازسازی 18.056 کیلومرت رسک از دره سنگالخ الی ولسوالی جلریز، والیت  اع

میدان وردک، زون بامیان
تحت كارميدان وردك

38
ن رسک دهنه آبدره از کیلومرت 000+0 الی 000+10 کیلومرت فیز اول به طول  ساخت

مجموعی 10 کیلومرت با فرش جغلی والیت میدان وردک، زون مرکزی
تحت كارميدان وردك

ن رسک از شهر هرات الی مرکز ولسوالی پشتون زرغون  (قیریزی)39 تحت كارهراتساخت

ن رسک از شهر هرات الی ولسوالی غوریان الت اول (قیریزی)40 تحت كارهراتساخت

ن رسک از شهر هرات الی ولسوالی غوریان الت دوم (قیریزی)41 تحت كارهراتساخت

42
ن رسک قریه مرغگیران به طول 119+14 کیلومرت با فرش اسفالت  ر و ساخت اع

والیت کابل، زون کابل
تحت كاركابل

43
ن رسک فرخار ورسج بطول 15کیلومرت (بشمول طول رسک که در 1397 در نظر  ساخت

گرفته شده بود)
تحت كارتخار

44
اسفالت ریزی رسک قرص زرگران  ناحیه ششم والیت تخار به طول 3.823 کیلومرت و 

ل رشق ن 10 مرت پل آهن کانکریتی، زون ش ساخت
تحت كارتخار
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45
بازسازی رسک از گردیز الی زرمت فیز دوم الت اول از نقظه 000+10 الی 20+000 

کیلومرت فرش اسفالت والیت پکتیا زون جنوب رشق
تحت كارپكتيا

46
بازسازی رسک از گردیز الی زرمت فیز اول الت اول از نقظه 000+0 الی 10+000 

کیلومرت فرش اسفالت والیت پکتیا زون جنوب رشق
تحت كارپكتيا

ر 40 کیلو مرت رسک از ولسوالی بهارک الی ولسوالی شهدا47             30,000,000تحت كار بدخشان  اع

48
جغل اندازی و ترمیم 74 کیلو مرت رسک به ادامه رسک مرکز بدخشان الی راغستان (از 

یفتل پایان الی راغستان )
            20,000,000تحت كار بدخشان  

ن رسک های داخل شهر چهار یکار بطول 8 کیلومرت49             10,000,000 پروان ساخت

            10,000,000تحت كار پنجشير قیر ریزی 14 کیلو مرت رسک آبشار و 9 کیلو مرت رسک پارنده پنجشیر50

              5,000,000تحت كار خوست ترمیم رسک  ولسوالی علیرش از منطقه هارون خیل الی بتی  51

52
ر دو عدد پل کیبلی در قریه چیکو و ترمیم یک پل کیبلی در قریه های سونکله و  اع

نکی ولسوالی ناری پا
              5,500,000كنر

ر  20 کیلو مرت رسک از شهر لشکرگاه الی نادعلی   53             10,000,000تحت كار هلمند  اع

            10,000,000تحت كاربغالن قیریزی 6 کیلو مرت رسک از مرکز ولسوالی نهرین الی مرکز ولسوای برکه والیت بغالن54

55
به  ر 6 کیلو مرت کانکریت ریزی رسک های فرعی قشالق مسجد رشکت ، قشالق  اع

و قول قصابی شهر پلخمری والیت بغالن
              8,000,000بغالن 

              5,000,000تحت كاربغالن رسوی ودیزان رسک از کوتل سجی ولسوالی ده صالح الی مرکز دوآب56

ر 30 کیلو مرت رسک از کتل غال رمه دهن پیلوند قریه دورنئی تا رسکتل قولق57             15,000,000غوراع

              6,000,000كابلقیرریزی 3  کیلومرت رسک در قریه حسین خیل، عالالدین خیل ولسوالی بگرامی والیت کابل58

ر رسک های داخلی قریه جات کره تاز به طول 15 کیلو مرت59             10,000,000كاپيسااع

60
ر رسک تاج محمد،  ر 17 کیلومرت رسک حصه دوهم ده بابا علی مرکز کاپیسا،اع اع

رسک زاغ گران ، رسک پنجره  ملد رسول بابا،ا رسک کهنه ده
            12,000,000كاپيسا

            10,000,000كندهارهشت کیلومرت رسک پخته منصور غندی الی گرگان61

62
ر رسک بطول 14 کیلو مرت از قریجات آهنگران ، گیالگان ، سفد بوالق ، آهنگران  اع

پائین ولسوالی مرکز بهسود والیت میدان وردک

ميدان 

وردك
10,000,000            

ر رسک از جغتوالی چک63 اع
ميدان 

وردك
              5,000,000تحت كار

ر رسک شینگل الی ذلیکان به طول 12 کیلو مرت64               8,000,000نورستان اع

ر10کیلو  مرت رسک ارتباطی در ولسوالی غوریان65             10,000,000تحت كارهرات  اع

66

ر یک کیلو مرت رسک داخل قریه جات  اسفالت 5.5 کیلو مرت رسک رسوستان ، اع

ر 850 مرت رسک کارته اول محل پیروزی 12 بهارستان ولسوالی  شادمنه و بونیان،اع

انجیل هرات

            12,000,000هرات

ر 10 کیلو مرت رسک به امتداد رسک عمومی قریه تاج به طرف ولسوالی الش جوین67               5,000,000فراه اع

68
احداث رسک به طول 5 کیلو مرت  از مسیر عمومی رسک واما الی اخیر قریه های 

دیسنگل و بلکتول
              8,000,000نورستان 

69
اسفالت هفت کیلو مرت رسک توکزار الی بازار کوتل ترب و تغای خواجه ولسوالی 

سنچارک
              6,700,000سرپل

ن رسک زبیر احمد شهید از ختم قول صارفی الی حوض لوخابه به طول 5 کیلومرت70 ر ساخت               3,000,000پرواناع

71
ر یک پایه پل باالی دریای  رسک میدان هوایی بوست الی کلیه تاریخی بست و اع

هلمند
جديدهلمند 

72
ر رسک اسفالت از ساحه دو رسکه دنی الی اسکندریه (زیری کند) و پل ان به طول  اع

35 مرت
جديدخوست 

ر 10 کیلو مرت رسک از پل صیاد الی مقام والیت کاپیسا جامپی الی مراد خواجه73 جديدكاپيسا اع

ر 4 کیلو مرت رسک چهار آسیاب در مرکز شهر تالقان والیت تخار74 جديدتخاراع

41



واليتنام پروژهشماره
حالت 

پروژه
بودجه 1399بودجه 1398

ر رسک اسفالت از مقام والیت خوست الی قریه  شناورو و پل ان به طول 30 مرت 75 جديد خوست اع

ن76 ر 1.8 کیلو مرت رسک شاهی ولسوالی پغ جديدكابل اع

ر رسک اسفالت کوتل خار زار به طول 25 کیلو مرت77 جديددايكندي اع

ر رسک اسفالت از مقام ولسوالی دره نور الی قریه ستون78 جديدننگرهاراع

جديدننگرهاربازسازی رسک از بازار مارکو الی ولسوالی غنی خیل79
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AFG/420106(وزارت فواید عامه) 1,389,000,000برنامه ملی رسک های روستایی    

ن پل اول بطول 18 مرت در عقربات  (ده من) (پل کانکریتی)1 باميان ساخت

2
ن پل  دوم  پل آهن کانکریتی بطول 28 مرت تخت خوان (جرخارکوشاک) (پل  ساخت

کانکریتی)
باميان

تكميل  شده 

سال1397

3
ن رسک از دایکندی الی شهرستان (بخش اول) الت اول از کیلومرت 0 الی 10   ساخت

کیلومرتی (اسفلت) سگمینت اول 0+000 الی 10+000 سگمینت دوم 0+000 الی 
دایکندی

4
ن رسک از دایکندی الی شهرستان (بخش دوم) الت اول از کیلومرت 10 الی   ساخت

20.460 کیلومرتی (اسفلت)
تحت كاردایکندی

5
ن رسک از شهرستان الی دایکندی (بخش دوم) الت اول از کیلومرت  ترمیم  و ساخت

ن) 16 الی 33 کیلومرتی (جغل اندازی و ساخت
دایکندی

6
ن رسک از شهرستان الی دایکندی (بخش سوم) الت اول از کیلومرت  ترمیم  و ساخت

ن 33 الی 43.35 کیلومرتی (جغل اندازی و ساخت
تحت كاردایکندی

7
ن رسک از شهرستان الی کوتل قناق (بخش دوم) الت اول  از کیلومرت  ترمیم و ساخت

ن) 16 الی 33 کیلومرتی (جغل اندازی و ساخت
دایکندی

8
ن رسک از شهرستان الی کوتل قناق (بخش سوم) الت اول  از کیلومرت  ترمیم و ساخت

ن) 33 الی 51 کیلومرتی (جغل اندازی و ساخت
دایکندی

9
ن رسک از شهرستان الی کوتل قناق (بخش پنجم) الت اول از کیلومرت  ترمیم و ساخت

ن 64.820 الی 74.447 کیلومرتی جغل اندازی و ساخت
دایکندی

تكميل شده 

1398

10
ن رسک از رسخار سنگ شانره الی  کمرگ قوم دهقان الت اول از  ترمیم و ساخت

ن) کیلومرت 0 الی 8 کیلومرتی (جغل اندازی و ساخت
میدان وردک

تكميل  شده 

سال 1397

11
ن رسک از رسخار سنگ شانره الی قوم کمرگ قوم دهقان  الت دوم از  ترمیم و ساخت

ن) کیلومرت 8 الی 16.123 کیلومرتی (جغل اندازی و ساخت
میدان وردک

تكميل  شده 

سال 1397

12
ر بخش دوم الت اول از کیلومرت  ن رسک از مروری الی ولسوالی اس ترمیم و ساخت

ن) 15 الی 25.1 کیلومرتی (جغل اندازی و ساخت
تحت كارك

13
ن رسک از وایگل الی چرتاس ( بخش اول) الت اول از کیلومرت 0 الی  ترمیم و ساخت

ن) 10 کیلومرتی (جغل اندازی و ساخت
نورستان

14
ن رسک از وایگل الی چرتاس ( بخش اول) الت دوم از کیلومرت 10 الی  ترمیم و ساخت

ن) 20 کیلومرتی (جغل اندازی و ساخت
نورستان

15
ن رسک از وایگل الی چرتاس ( بخش دوم) الت اول از کیلومرت 20 الی  ترمیم و ساخت

ن) 30 کیلومرتی (جغل اندازی و ساخت
نورستان

تحت 

تداركات و 

ديزاين

16
ن رسک از وایگل الی چرتاس ( بخش دوم) الت دوم از کیلومرت 30  ترمیم و ساخت

ن) الی 40 کیلومرتی (جغل اندازی و ساخت
نورستان

17
ن رسک از دو آب الی دهن پل پیار و الی مندول (بخش اول) الت اول  ترمیم و ساخت

ن) از کیلومرت 0 الی 11 کیلومرتی (جغل اندازی و ساخت
تحت كارنورستان

18
ن رسک از دو آب الی دهن پل پیار و الی مندول (بخش اول) الت دوم  ترمیم و ساخت

ن) از کیلومرت 11 الی 22 کیلومرتی (جغل اندازی و ساخت
تحت كارنورستان

19
ن رسک از دو آب الی دهن پل پیار و الی مندول (بخش دوم) الت اول  ترمیم و ساخت

ن) از کیلومرت 22 الی 33 کیلومرتی (جغل اندازی و ساخت
تحت كارنورستان

20
ن رسک از دو آب الی دهن پل پیار و الی مندول (بخش دوم) الت  ترمیم و ساخت

ن) دوم از کیلومرت 33 الی 44 کیلومرتی (جغل اندازی و ساخت
تحت كارنورستان

21
ن رسک از دو آب الی دهن پل پیار و الی مندول (بخش سوم) الت  ترمیم و ساخت

ن) اول از کیلومرت 44 الی 57.950 کیلومرتی (جغل اندازی و ساخت
نورستان

وزارت فوايد عامه - بانك جهاني
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22
ن رسک از مرکز نورستان الی غرب نورستان ( رسک کوردر) بخش اول  ترمیم و ساخت

ن) الت اول از کیلومرت 0 الی 9 کیلومرتی (جغل اندازی و ساخت
تحت كارنورستان

23
ن رسک از مرکز نورستان الی غرب نورستان ( رسک کوردر) بخش اول  ترمیم و ساخت

ن) الت دوم از کیلومرت 9 الی 18 کیلومرتی (جغل اندازی و ساخت
تحت كارنورستان

24
ن رسک از مرکز نورستان الی غرب نورستان ( رسک کوردر) بخش دوم  ترمیم و ساخت

ن) الت اول از کیلومرت 18 الی 27  کیلومرتی (جغل اندازی و ساخت
تحت كارنورستان

25
ن رسک از مرکز نورستان الی غرب نورستان ( رسک کوردر) بخش دوم  ترمیم و ساخت

ن) الت دوم از کیلومرت 27 الی 36  کیلومرتی (جغل اندازی و ساخت
نورستان

26
ن رسک از شربغان الی رسک درزاب (بخش چهارم) از کیلومرت 30 الی 40  ساخت

کیلومرتی (قیریزی)
جوزجان

27
ن رسک از رس حوض میمنه الی لوالش (بخش اول) الت دوم از  ترمیم و ساخت

ن) کیلومرت 8 الی 16 کیلومرتی (جغل اندازی و ساخت
فارياب

28
ن رسک از میمنه الی ولسوالی بلچراغ (بخش اول) الت اول از کیلومرت  ترمیم و ساخت

ن) 0 الی 18.898 کیلومرتی (جغل اندازی و ساخت
تحت كارفارياب

29
ن رسک از میمنه الی ولسوالی بلچراغ (بخش دوم) الت اول از کیلومرت  ترمیم و ساخت

ن) 18.898 الی 37.010 کیلومرتی (جغل اندازی و ساخت
تحت كارفارياب

30
ن رسک از میمنه الی ناموسا - غار تپه  - عطا خان خواجه و دولت آباد (  ترمیم و ساخت

ن) بخش اول) الت اول از کیلومرت 0 الی 16.880 کیلومرتی (جغل اندازی و ساخت
فارياب

تكميل شده 

سال 1398

31

ن رسک از میمنه الی ناموسا - غار تپه  - عطا خان خواجه و دولت آباد (  ترمیم و ساخت

بخش دوم) الت اول از کیلومرت 16.880 الی 32.430 کیلومرتی (جغل اندازی و 

ن) ساخت

فارياب
تكميل شده 

سال 1398

ر رسک از گردیز الی ولسوالی زرمت بطول 28 کیلومرت ( سکشن اول)32 پكتيااع

ر رسک از ولسوالی زرمت الی والیت غزنی بطول 24 کیلومرت (سکشن دوم)33 پكتيااع

34

ن رسک از نهرین الی خوست دهن فرنگ بعد از کوتل پلفی - میان   ترمیم و ساخت

شهر - دهن فرنگ (بخش اول) الت اول از کیلومرت 0 الی 8 کیلومرتی (جغل اندازی و 

ن) ساخت

بغالن

35
ن رسک از خوست الی فرنگ (میان شهر الی مرکز خوست) (بخش  ترمیم و ساخت

ن) چهارم) الت اول از کیلومرت 0 الی 7.876 کیلومرتی (جغل اندازی و ساخت
بغالن

36
ن رسک از ورسج الی خوست فرنگ (بخش سوم) الت اول از کیلومرت  ترمیم و ساخت

ن) 23.73 الی 37.72 کیلومرتی (جغلندازی و ساخت
تخار

تكميل شده 

سال 1397

37
ن رسک از چار دره الی ولسوالی قلعه ذال بخش اول الت اول از کیلومرت 0 الی  ساخت

9.5 کیلومرتی (قیریزی)
کندز

38
ن رسک از شهر زرنج الی رس شیله - رسشیله الی ولسوالی کنگ (زرنج الی رس  ساخت

شیله) بخش اول الت اول از کیلومرت 0 الی 12 کیلومرتی (قیریزی)
نيمروز

39
ن رسک از دهراود  الی چارچینو (بخش اول) الت اول از کیلومرت 0 الی  ترمیم و ساخت

ن) 20 کیلومرتی (جغلندازی و ساخت
ارزگان

40
ن رسک از دهراود  الی چارچینو (بخش دوم) الت اول از کیلومرت 20  ترمیم و ساخت

ن) الی 40 کیلومرتی (جغلندازی و ساخت
ارزگان
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41
ن رسک از گرشک الی مرکز ولسوالی نوزاد بخش اول الت اول از کیلومرت 0  ساخت

الی 15 کیلومرتی (قیریزی)
تحت كارهلمند

42
ن رسک از گرشک الی مرکز ولسوالی نوزاد بخش دوم الت اول از کیلومرت 15  ساخت

الی 30.042 کیلومرتی  (قیریزی)
تحت كارهلمند

43
ن رسک ازدوامنده منگل الی قلندر الت اول از کیلومرت 0 الی 20.245  ترمیم و ساخت

ن) کیلومرتی (جغلندازی و ساخت
تحت كارخوست

44
ن رسک از نوبرجه الی رشیدان الی ناور بخش اول الت اول از کیلومرت  ترمیم و ساخت

0+000 الی 831+7 کیلومرتی بخش دوم 000+0 الی 468+2 کیلومرتی
غز

45
ن رسک از چاربرجک الی رشیدان الی ناور فیض اول الت اول از  ترمیم و ساخت

کیلومرت 000+0 الی 750+17 کیلومرتی
تحت كارغز

46
ن رسک از چاربرجک الی رشیدان الی ناور فیض دوم الت اول از  ترمیم و ساخت

کیلومرت 750+17 الی 382+32 کیلومرتی
غز

47
ن رسک از لجا منگل الی خجوری (گیرب) بخش اول الت اول از  ترمیم و ساخت

ن) کیلومرت 0 الی 18.296 کیلومرتی (جغل اندازی و ساخت
پكتيا

48
ن رسک از لجا منگل الی خجوری (گیرب) بخش دوم الت اول از  ترمیم و ساخت

ن) کیلومرت 18.296 الی 30 کیلومرتی  (جغل اندازی و ساخت
پكتيا

49
ن رسک از جانی خیل الی کوتل رسکی  و پوسته بلخیل بخش اول الت  ترمیم و ساخت

ن) اول از کیلومرت 0 الی 16.258 کیلومرتی  (جغل اندازی و ساخت
پكتيا

تكميل شده 

سال 1398

50
ن رسک از زرغون شهر الی وازه خوا بخش اول الت اول از کیلومرت 0 الی 10  ساخت

کیلومرتی (قیریزی)
تكميل شدهپكتيكا

51
ن رسک از زرغون شهر الی وازه خوا بخش دوم الت اول از کیلومرت 10 الی  ساخت

21.388 کیلومرتی (قیریزی)
تحت كارپكتيكا

52
ن رسک از گرمآب الی  کرمان (بخش سوم ) الت اول از کیلومرت 40  ترمیم و ساخت

ن) الی 60 کیلومرتی (جغل اندازی و ساخت
غور

تكميل شده 

سال 1397

53
ن رسک از قلعه نو الی ولسوالی آبکمری بخش اول الت اول از کیلومرت 0+000  ساخت

الی 856+15 کیلومرتی (قیریزی)
تحت كاربادغيس

54
ن پل 48 مرته باالی دریای رسحوض (پل قیزیل قول) در مسیر رسک رسحوض  ساخت

لوالش در کیلومرتی 4.7
فارياب

55
ن پل ی بطول 15 مرت در مسیر رسک دایکندی شهرستان درکیلومرتی 20.120  ساخت

بخش اول الت اول
دایکندی

56
ن رسک از چاتوت الی دهنه عیار (بخش اول) الت اول از کیلومرت 0  ترمیم و ساخت

ن) الی 7.209 کیلومرتی (جغل اندازی و ساخت
فارياب

57
ن رسک از رسک عمومی کشم فیض آباد الی ولسوالی شهر بزرگ  ترمیم و ساخت

بخش اول الت اول از کیلومرت 000+0 الی 000+13 کیلومرتی
بدخشان

58
ن رسک از رسک عمومی کشم فیض آباد الی ولسوالی شهر بزرگ  ترمیم و ساخت

بخش دوم الت اول از کیلومرت 000+13 الی 000+26 کیلومرتی
بدخشان

59
ن رسک از رسک عمومی کشم فیض آباد الی ولسوالی شهر بزرگ  ترمیم و ساخت

بخش سوم الت اول از کیلومرت 000+26 الی 000+33 کیلومرتی
بدخشان

ن رسک از واخان الی پامیر بطول 30 کیلومرت60 بدخشانترمیم و ساخت

تحت 

تداركات و 

ديزاين

ن پل ارغنداب بطول 110 مرت61 کندهارساخت

62
ن رسک از سیغان الی کهمرد بخش اول الت اول بطول 9 کیلومرت  ترمیم و ساخت

ن) از کیلومرت 0 الی 9 (جغل اندازی و ساخت
باميان

تحت 

تداركات و 

ديزاين
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63
ن رسک از سیغان الی کهمرد بخش دوم الت اول بطول 9 کیلومرت  ترمیم و ساخت

ن) از کیلومرت 9 الی 18 (جغل اندازی و ساخت
باميان

64
ن رسک از سیغان الی کهمرد بخش سوم الت اول بطول 9 کیلومرت  ترمیم و ساخت

ن) از کیلومرت 18 الی 27 (جغل اندازی و ساخت
باميان

ن پل عبدال ولسوالی ورث بطول 45 مرت65 باميانساخت

ن پل اسالف بطول 27 مرت66 كابلساخت

ن پل نورستان بطول 17 مرت67 نورستانساخت

ن پل نورستان بطول 6820 نورستانساخت

ن پل 34 مرته در رسک میمنه الی بلچراغ در کیلومرت 6912.74 تحت كارفاريابساخت

ن پل 30 مرته در رسک میمنه الی بلچراغ در کیلومرت 7023.085 فاريابساخت

ن پل 17 مرته در رسک میمنه الی بلچراغ در کیلومرت 7128.705 فاريابساخت

ن پل 30 مرته (پل اتاخان)72 تحت كارفاريابساخت

ن 50 مرت پل در مسیر رسک شهر بزرگ در کلیومرتی 732+450 بدخشانساخت

ن 80 مرت پل در مسیر رسک شهر بزرگ در کلیومرتی 748+140 بدخشانساخت

ن 40 مرت پل در مسیر رسک شهر بزرگ در کلیومرتی 758+980 بدخشانساخت

ن 30 مرت پل در مسیر رسک شهر بزرگ در کلیومرتی 7611+480 بدخشانساخت

ن 20 مرت پل در مسیر رسک شهر بزرگ در کلیومرتی 7712+000 بدخشانساخت

ن 60 مرت پل در مسیر رسک شهر بزرگ در کلیومرتی 7812+800 بدخشانساخت

ن پل در رسک قلندر خوست بطول 45 مرت79 خوستساخت

ن پل در رسک لجه منگل خجوری بطول 25 مرت در کیلومرت 8035.6 پكتياساخت

ن پل در رسک لجه منگل خجوری بطول 20 مرت در کیلومرت 810.02 پكتياساخت

ن پل در رسک لجه منگل خجوری بطول 20 مرت در کیلومرت 820.72 پكتياساخت

ن پل در رسک لجه منگل خجوری بطول 15 مرت در کیلومرت 832.824 پكتياساخت

ن پل در رسک لجه منگل خجوری بطول 20 مرت در کیلومرت 849.75 پكتياساخت

ن پل در رسک لجه منگل خجوری بطول 16 مرت در کیلومرت 8510.37 پكتياساخت

ن پل در رسک لجه منگل خجوری بطول 15 مرت در کیلومرت 8611.150 پكتياساخت

ن پل در رسک لجه منگل خجوری بطول 20 مرت در کیلومرت 8712.840 پكتياساخت

ن پل در رسک عمران کوت الی نوخیز  بطول 40 مرت در کیلومرت 884.55 زابلساخت

تحت كارکندهاررسک وصل کننده ارغستان89

ن 25 مرت پل در مسیر رسک شربغان درزاب در کیلومرتی 9030 جوزجانساخت

ن91 ن رسک از قرقین الی بندر کلیفت بطول 18 کیلومرت جغل اندازی و ساخت جوزجانترمیم و ساخت
تكميل شده 

سال 1398

ن 60 مرت پل در مسیر رسک گلدره الی فرزه92 كابلساخت

ن 35 مرت پل در مسیر رسک دوراهی دیشیخ الی پل دبر (پل اول)93 لوگرساخت

ن 35 مرت پل در مسیر رسک دوراهی دیشیخ الی پل دبر (دوم)94 لوگرساخت

ن 18 مرت پل در چهاریکار افیان رشیف (پل افیان رشیف)95 پروانساخت

ن 70 مرت پل در مسیر رسک زرنج الی کنگ96 نيمروزساخت

ن پل در ولسوالی میرامور پل میر غالن97 دایکندیساخت

ن 80 مرت پل در ولسوالی میرامور پل پای آشکار آباد98 دایکندیساخت

ک آب99 ک آب باالی دریای  ن 70 مرت پل در ولسوالی  تخارساخت

ن 60 مرت پل در مسیر رسک گرمآب کرمان در کیلومرتی 10039+020 غورساخت

ن تعمیر اداره NRAP در چلستون101 كابلساخت

102
ن رسک از نیلی الی شهرستان (قیریزی) بطول 10 کیلومرت از کیلومرت 20+000  ساخت

الی 000+30) بخش اول
دایکندی
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103
ن رسک از نیلی الی شهرستان (قیریزی) بطول 10 کیلومرت از کیلومرت 30+000  ساخت

الی 000+40) بخش دوم
دایکندی

104
ن رسک از نیلی الی شهرستان (قیریزی) بطول 10 کیلومرت از کیلومرت 40+000  ساخت

الی 000+50) بخش سوم
دایکندی

105
ن رسک از نیلی الی شهرستان (قیریزی) بطول 10 کیلومرت از کیلومرت 50+000  ساخت

الی 000+60) بخش چهارم
دایکندی

106
ن رسک از نیلی الی شهرستان (قیریزی) بطول 10 کیلومرت از کیلومرت 60+000  ساخت

الی 000+70) بخش پنجم
دایکندی

107
ن رسک از نیلی الی شهرستان (قیریزی) بطول 10 کیلومرت از کیلومرت 70+000  ساخت

الی 000+80) بخش ششم
دایکندی

108
ن رسک از نیلی الی شهرستان (قیریزی) بطول 10 کیلومرت از کیلومرت 80+000  ساخت

الی 000+90) بخش هفتم
دایکندی

109
ن رسک از نیلی الی شهرستان (قیریزی) بطول 10 کیلومرت از کیلومرت 90+000  ساخت

الی 000+100) بخش هشتم
دایکندی

110
ن رسک از نیلی الی شهرستان (قیریزی) بطول 10 کیلومرت از کیلومرت 100+000  ساخت

الی 000+110) بخش نهم
دایکندی

111
ن رسک از نیلی الی شهرستان (قیریزی) بطول 10 کیلومرت از کیلومرت 110+000  ساخت

الی 000+120) بخش دهم
دایکندی

112
ن رسک از نیلی الی شهرستان (قیریزی) بطول 10 کیلومرت از کیلومرت 120+000  ساخت

الی 000+130) بخش یازدهم
باميان

113
ن رسک از نیلی الی شهرستان (قیریزی) بطول 10 کیلومرت از کیلومرت 130+000  ساخت

الی 000+140) بخش دوازدهم
باميان

114
ن رسک از نیلی الی شهرستان (قیریزی) بطول 10 کیلومرت از کیلومرت 140+000  ساخت

الی 000+150) بخش سیزدهم
باميان

115
ن رسک از نیلی الی شهرستان (قیریزی) بطول 10 کیلومرت از کیلومرت 150+000  ساخت

الی 000+160) بخش چهاردهم
باميان

116
ن رسک از نیلی الی شهرستان (قیریزی) بطول 10 کیلومرت از کیلومرت 160+000  ساخت

الی 000+170) بخش پانزدهم
باميان

117
ن رسک از رسک عمومی ننگرهای ک اسداباد ک الی دره پیچ - چپه دره الی  ساخت

مرکز نورستان (پارون) از کیلومرت 000+0 الی 000+10 کیلومرتی بخش اول
ك

118
ن رسک از رسک عمومی ننگرهای ک اسداباد ک الی دره پیچ - چپه دره الی  ساخت

مرکز نورستان (پارون) از کیلومرت 000+10 الی 000+20 کیلومرتی بخش دوم
ك

119
ن رسک از رسک عمومی ننگرهای ک اسداباد ک الی دره پیچ - چپه دره الی  ساخت

مرکز نورستان (پارون) از کیلومرت 000+20 الی 000+30 کیلومرتی بخش سوم
ك

120
ن رسک از رسک عمومی ننگرهای ک اسداباد ک الی دره پیچ - چپه دره الی  ساخت

مرکز نورستان (پارون) از کیلومرت 000+30 الی 000+40 کیلومرتی بخش چهارم
ك

121
ن رسک از رسک عمومی ننگرهای ک اسداباد ک الی دره پیچ - چپه دره الی  ساخت

مرکز نورستان (پارون) از کیلومرت 000+40 الی 000+50 کیلومرتی بخش پنجم
ك

122
ن رسک از رسک عمومی ننگرهای ک اسداباد ک الی دره پیچ - چپه دره الی  ساخت

مرکز نورستان (پارون) از کیلومرت 000+50 الی 000+60 کیلومرتی بخش ششم
ك

47



والیتنام پروژهشماره
حالت 

پروژه
بودجه 1399بودجه 1398

123
ن رسک از رسک عمومی ننگرهای ک اسداباد ک الی دره پیچ - چپه دره الی  ساخت

مرکز نورستان (پارون) از کیلومرت 000+60 الی 000+70 کیلومرتی بخش هفتم
ك

124
ن رسک از رسک عمومی ننگرهای ک اسداباد ک الی دره پیچ - چپه دره الی  ساخت

مرکز نورستان (پارون) از کیلومرت 000+70 الی 000+80 کیلومرتی بخش هشتم
ك

125
ن رسک از رسک عمومی ننگرهای ک اسداباد ک الی دره پیچ - چپه دره الی  ساخت

مرکز نورستان (پارون) از کیلومرت 000+80 الی 000+90 کیلومرتی بخش نهم
ك

126
ن رسک از رسک عمومی ننگرهای ک اسداباد ک الی دره پیچ - چپه دره الی  ساخت

مرکز نورستان (پارون) از کیلومرت 000+90 الی 000+100 کیلومرتی بخش دهم
ك

127
ن رسک از رسک عمومی ننگرهای ک اسداباد ک الی دره پیچ - چپه دره الی  ساخت

مرکز نورستان (پارون) از کیلومرت 000+100 الی 000+110 کیلومرتی بخش یازدهم
نورستان

128
ن رسک از رسک عمومی ننگرهای ک اسداباد ک الی دره پیچ - چپه دره الی  ساخت

مرکز نورستان (پارون) از کیلومرت 000+110 الی 000+120 کیلومرتی بخش دوازدهم
نورستان

129
ن رسک از رسک عمومی ننگرهای ک اسداباد ک الی دره پیچ - چپه دره الی  ساخت

مرکز نورستان (پارون) از کیلومرت 000+120 الی 000+133 کیلومرتی بخش دوازدهم
نورستان

130

حفظ و مراقبت دوره یی 000+45 کیلومرت رسک جغلی از رسک اصلی بامیان یکه 

ولنگ (دو راهی خواجه علی) کیلومرت 000+0 الی ولسوالی سیغان کلومرت 000+45 فیز-

 اول الت والیت بامیان زون مرکز

باميان
تكميل شده 

سال 1398

131
حفظ و مراقبت 9 کیلومرت رسک جغلی از رسک عمومی فیض آباد-بهارک (کند 

فرمراق)الی رسک DBST بهارک-جرم، والیت بدخشان، زون بدخشان.
بدخشان

تكميل شده 

سال 1398

132

حفظ و مراقبت دورانی  500+16 کیلومرت رسک با فرش جغلی از سنگ ماشه الی کوتل 

قرغنه ولسوالی جاغوری از چینج 000+0 الی 500+16 کیلومرت والیت غزنی زون 

جنوب رشق

غز
تكميل شده 

سال 1398

133
حفظ و مراقبت دوره یی 33 کیلومرت رسک جغلی از میدان بازار الی پای خاک بادک از 

نقطه 000+0 الی 000+33 در فیروزکوه والیت غور، زون غرب
غور

تكميل شده 

سال 1398

134
بازسازی رسک با فرش جغلی از چهار توت الی دهن عیار بخش اول، الت اول، چنیچ 

ل 0+000 الی چنیچ 209+7 کیلومرت، والیت فاریاب، زون ش
تحت كارفارياب

135
ر و باز سازی 1.420 کیلومرت رسک اتصالی برای پل ارغستان (فرش جغلی) والیت  اع

کندهار زون جنوب
کندهار

تكميل شده 

سال 1398

136
بازسازی رسک از دومنده منگل الی قلندر بخش اول الت دوم ( فرش جغلی) والیت 

خوست زون جنوب رشق.
تحت كارخوست

137
بازسازی رسک دهن آبدره بخش دوم الت اول از نقطه 10+000 الی 20+000 کیلومرت ( 

فرش جغلی) والیت میدان وردک زون بامیان
میدان وردک

تكميل شده 

سال1398

138
حفظ و مراقبت 800+19  کیلومرت رسک جغلی از آخر رسک اسفالت ارچی الی 

ل رشق. ولسوالی ارچی والیت کندز زون ش
کندز

تحت كار سال 

1397

139
بازسازی رسک از میمنه الی ولسوالی بلچراغ از نقطه 9+500 الی 18+800 کیلومرت 

ل بخش اول الت دوم (فرش جغلی) والیت فاریاب زون ش
تحت تداركاتفارياب
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140
باز سازی رسک از ولسوالی  بهسود الی گردن بریده بخش اول الت اول از نقطه 0+000 

الی 750+11 کیلومرت (فرش جغلی) والیت میدان وردک زون مرکزی
تحت كارمیدان وردک

141

باز سازی رسک از پول کامه الی قریه برکاش کوت بخش دوم الت اول از نقطه 

،والیت ننگرهار زون  12+000 الی 639+24 کیلومرت، (فرش اسفالت)، ولسوالی کوز ک

رشق

تحت كارننگرهار

142
ن رسک اتصالی پل ابدال از نقطه 000+0 الی نقطه 000+12 کیلومرت  ر و ساخت اع

بخش اول الت اول (فرش جغلی) والیت بامیان زون مرکزی
تحت كارباميان

143
بازسازی رسک از قرقین الی بندر کلفت از نقطه 100+18 الی 000+27 کیلومرت بخش 

ل اول الت سوم فرش جغلی والیت جوزجان زون ش
جوزجان

تكميل شده  

سال 1398

144
حفظ و مراقیت دوره یی 19+050 کیلومرت رسک جغلی از چهاراهی انتظار رسک خالد 

ل بن ولید الی تنگی مارمل والیت بلخ زون ش
تكميل شدهبلخ

145
باز سازی رسک از نه برجه الی رشیدان بخش دوم الت اول از نقطه 9+750 الی 

382+17 فرش جغلی
غز

تحت كار سال 

1397

146
بازسازی رسک از بهسود الی شفاخانه تگاب بخش اول الت اول از نقطه 0+000 الی 

000+14 کیلومرت
تحت ديزاينمیدان وردک

147
ن رسک دهنه آبدره از کیلومرت 000+20 الی 113+28 فیزسوم  (جغل اندازی و  ساخت

ن) ساخت
تحت ديزاينمیدان وردک

148
بازسازی رسک از بهسود الی شفاخانه تگاب از نقطه 000+14 الی 000+21 کیلومرت  

بخش اول الت اول ( فرش جغلی )
تحت ديزاينمیدان وردک

تحت تداركاتننگرهاررسوی و امکان سنجی شاهراه کابل طورخم149

عی شاهراه کابل طورخم150 تحت تداركاتننگرهاررسوی محیطی و اجت
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AFG/490485ن های عامه دولتی  1,700,000,000     برنامه ساخت

1
ام ملحقات آن در دارالعلوم واقع ولسوالی ده سبز   ریک محراب مسجد با  اع

والیت کابل
تحت تداركاتكابل

2
ام ملحقات آن درقریه قلعه بغل ولسوالی فرزه  والیت  ریک محراب مسجد با  اع

کابل
تحت تداركاتكابل

ر, تاسیس و نامگذاری (شهیدبارکزی) داراملعلمین3 تحت تداركاتارزگاناع

تحت تطبيقباميانلیسه مختلط ترغی ولسوالی پنجاب4

5
ام ملحقات آن در قریه خشکه دره ولسوالی کشم  ریک محراب مسجد به  اع

والیت بدخشان
تحت تطبيقبدخشان

ر مکتب متوسطه فریه قدق یفتل پایان6 تحت تطبيقبدخشاناع

ر مکتب لیلیه دار7 تحت تطبيقبدخشاناع

ر مکتب دخرتانه لقی ها در بغالن مرکزی8 تحت تطبيقبغالناع

ر مکتب اناث نارصی های کیله گی ولسوالی دوشی9 تحت تطبيقبغالناع

ام ملحقات آن در  مرکز ولسوالی شورتیپه والیت بلخ10 تحت تداركاتبلخیک محراب مسجد 

ر دارملعلمین الحاقیه11 تحت تطبيقبلخاع

ر مکتب ارغنداب ولسوالی بلخ12 تحت تطبيقبلخاع

ر مکتب عنمی  در شولگره13 تحت تطبيقبلخاع

تحت تطبيقبلخمکتب قریه حاجی داالن ولسوالی شولگره والیت بلخ14

ر مسجد جامع کالن مرکز ولسوالی15 تحت تطبيقبلخاع

ر مسجد قریه خواجه ولسوالی رخه والیت پنجشیر16 0پنجشیراع

ن تعمیر مکتب شاهی خیل ولسوالی سیاگرد17 ر ساخت تحت تداركاتپرواناع

ن مکتب حبیب الرحمن شهید ولسوالی رسخ پارسای18 ر ساخت 0پرواناع

ر لیسه اکرب شهید شیخ علی19 تحت تطبيقپرواناع

ر مسجد خلیفه صاحب شهر چاریکار20 تحت تطبيقپرواناع

ر مسجد واقع دشت برچی کته بلندی21 تحت تطبيقكابلاع

ر کلینیک احمد خیل22 تحت تداركاتپكتيااع

ل خیل23 ر مکتب ک تحت تطبيقپكتيا اع

ر مکتب خواجر خیل24 تحت تطبيقپكتيااع

ر مکتب حصارک25 تحت تطبيقپكتيااع

ر مکتب هاشم خیل26 تحت تطبيقپكتيااع

تحت تداركاتپكتيكامسجد خیر کوت کلی27

28
ل عبدالنارص درقریه گومل خیرمینزی درولسوالی  ر مکتب 8 صنفی اناثیه شهید ج اع

رسوبی
تحت تداركاتپكتيكا

ر مکتب احمد ابا ولسوالی ورممی29 تحت سرويپكتيكااع

تحت تطبيقپكتيكاجانیخیل- جاللزو کلی اناثیه مکتب30

تحت تطبيقپكتيكامکتب اناثیه عمری31

ر استدیوم کرکت32 تحت تداركاتپكتيكااع

ر مکتب بی بی عایشه33 تحت تطبيقپكتيكااع

ر مکتب جاللی34 تحت تطبيقپكتيكااع

تحت تطبيقپكتيكاتعمیر مکتب دخرتانه35

ر یک باب صالون فاتحه خوانی برای طبقه اناث در منطقه قریه عبدالله خیل 36 تحت تطبيق پنجشیراع

ر تعمیر لیلیه مدرسه عمر بن خطاب37 تحت تطبيقپنجشیراع

ر تعمیر تدریسی الحاقیه مدرسه هاشمیه38 تحت تطبيقپنجشیراع

وزارت امور شهرسازي و مسكن
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تحت تداركاتخوستکلنیک ولسوالی علی شیروالیت خوست39

تحت تطبيقخوستمسجد قریه بوخانی و تنگی ولسوالی علیشیر40

تحت تداركاتخوستمسجد قریه گرب ایوب خیل ولسوالی موسی خیل و مسجد قریه منحنی ولسوالی علیشیر41

ر تعمیر مکتب متوسطه قریه سپرکی ولسوالی باک والیت خوست42 تحت تطبيقخوستاع

تحت تطبيقخوستلیسه رشکی ولسوالی علیشیر43

ر مکتب در نیش اولیای والیت دایکندی44 تحت تطبيقدایکندیاع

ر تعمیر کلینیک صحی شیخ متی بابا45 تحت تطبيقزابلاع

ر مکتب ابتداییه رسخ سنگ46 تحت تطبيقزابلاع

ر مکتب 8 صنفی ذکور قریه بره خیل شاه جوی47 تحت تطبيقزابلاع

ر کلینیک ده میانه  کوهستانات48 تحت تطبيقرسپلاع

ر مسجد کفرت خان ولسوالی سنچارک49 تحت تداركاترسپلاع

ر کیلینک دهربد - به حسنی دره صوف باال50 تحت تطبيقسمنگاناع

ر یک باب مکتب در قریه ها الغان جو51 تحت تطبيقسمنگاناع

ر تعمیر لیسه شهید حسن شاه ولسوالی ناهور52 تحت تطبيقغزاع

ر مکتب امام سجاد53 تحت تطبيقغزاع

ر تعمیر مرکز صحی اساسی جان آباد54 تحت تطبيقغزاع

ر مکتب لیسه قلعه محمد خان55 تحت تطبيقغزاع

ر مکتب لیسه نسوان البیرونی56 تحت تطبيقغزاع

ر مکتب ابتدائیه اختیارالدین مربوط فیروز کوه57 تحت تطبيقغوراع

تحت تطبيقفاريابمسجد جامع در قریه افعان کوت میمنه58

ر کلینیک صحی ده سبز59 تحت تطبيقكابلاع

نی)60 ر مسجد خالد بن ولید رسک سوم پروژه وزیر آباد (پروژه تا تحت تطبيقكابل اع

رب 1 و 2 حاجی جنت گل ناحیه 6121 ر مکتب  تحت تطبيقكابلاع

ر مسجد سعد ابن ابی وقاص واقع ناحیه 15 شهر کابل62 تحت تطبيقكابلاع

ر مکتب چهل دخرتان در والیت کابل63 تكميلكابلاع

ر مسجد امام عرص چارقلعه چهاردهی64 تكميلكابلاع

ر مسجد قصبه کابل65 تحت تطبيقكابلاع

ام ملحقات آن در  والیت کاپیسا66 ریک محراب مسجد خارجدره به  0كاپيسااع

ر مکتب لیلیه دار67 تحت ديزاينکندهاراع

نباغ زنانه68 تحت ديزاينلغ

ر لیسه نسوان شهرک سلطان غازی بابا69 ناع تحت ديزاينلغ

ن70 ر میدان کرکت در والیت لغ ناع تحت ديزاينلغ

ر مکتب ابتدائیه مریم71 ناع تحت تطبيقلغ

ر مکتب لیسه نسوان وطن گتو72 ناع تحت ديزاينلغ

ن73 ر دیوار احاطه ریاست تربیت بدنی لغ ناع تكميللغ

نمسجد نیمه کاره74 تحت تطبيقلغ

ر میدان ورزشی کرکت75 تحت تطبيقلوگراع

ر مکتب خوست علی شیر در قریه شوه، خلیل آباد شهرک کوچیها76 تحت كارلوگراع

ر لیسه طاقمندره ولسوالی میرامور77 تحت كاردایکندیاع

ر تعمیر انستیتوت نرسنگ و قابلگی78 تحت كارلوگراع

تحت سرويبلخلیسه ناهید شهید ولسوالی خلم79

ر تعمیر مکتب در قریه جات دایمر داد باال مربوط ولسوالی دایمرداد80 تحت تطبيق میدان وردکاع
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ن مرکز ولسوالی بهسود81 تحت سرويمیدان وردککار ساخت

ر تعمیر شفاخانه 20 بسرت82 تحت سرويمیدان وردکاع

ر لیلیه پوهنتون میدان وردک83 تحت سرويمیدان وردکاع

ر مکتب بی بی فاطمه 84 تحت سرويمیدان وردکاع

ر کلینیک صحی85 تحت سرويننگرهاراع

ر لیسه دور بابا86 تحت سرويننگرهاراع

ر لیسه شینواری87 تحت سرويننگرهاراع

ر لیسه نسوان شهرنو ولسوالی خوگیانی88 تحت سرويننگرهاراع

ر لیسه نسوان توتو ولسوالی شیرزاد89 تحت سرويننگرهاراع

تحت تطبيقنورستانمرصف تعمیر  کلینیک (CHC) شهید محمد سفر90

تحت تطبيقنورستانمرصف تعمیر لیسه ارنس91

ر کلینک ذینجیگر92 تحت تطبيقنورستاناع

ر مکتب ابتدائيه اناث کیگل93 تحت تطبيقنورستاناع

ر لیلیه در ولسوالی چهار برجک والیت نیمروز94 تحت تطبيقنيمروزاع

ر مکتب لیلیه دار95 تحت سروينيمروزاع

ر مسجد در کشک کهنه96 تحت سرويهراتاع

ر  یک باب مکتب نسوان پویلزائی والیت هرات ولسوالی اوبه97 تحت سرويهراتاع

ر مکتب متوسطه صوفی صالح98 تحت تداركاتهراتاع

ر مکتب لیلیه دار99 تحت تطبيقهلمنداع

ر کلینیک صحی100 تحت تطبيقهلمنداع

ر لیسه نسوان امان الله خان در قریه زره قلعه ولسوالی لشکرگاه101 تحت تطبيقهلمنداع

ر مکتب متوسطه102 تحت تطبيقهلمنداع

ر مکتب ابتدائیه رسخ سنگ شاه 103 تحت سرويمیدان وردکاع

تحت تطبيق میدان وردکمسجد قریه ملی خیل ولسوالی سیدآباد والیت میدان وردک104

تحت تطبيق میدان وردکمکتب نسوان قریه ملی خیل ولسوالی سید آباد 105

ر میدان کرکت در والیت میدان وردک106 تحت سرويمیدان وردکاع

ر مکتب نواباد کالچه107 تحت سرويارزگاناع

ر کلینیک ولسوالی چوره108 تحت سرويارزگاناع

ر پوهنتون ترینکوت والیت ارزگان109 تحت سرويارزگاناع

رمکتب ابتدایه ذکور امین اباد110 تحت سرويارزگاناع

ر مکتب متوسطه بوبک ها111 تحت سرويبادغيساع

ر مکتب لیسه خیرخانه112 تحت سرويبادغيساع

ر مکتب متوسطه چکری دره113 تحت سرويبامياناع

ر مکتب متوسطه نسوان گنداب114 تحت سرويبامياناع

ر مکتب اورنگ115 تحت سرويبدخشاناع

ر مکتب لیسه خم شاهان116 تحت سرويبدخشاناع

ر مکتب لیسه مایل کلوله سنگ117 تحت سرويبغالناع

تحت سرويبلخدیوار احاطه لیسه عالی نوبهار118

ر مکتب متوسطه امام حسن119 تحت سرويبلخاع

ر مکتب ذبیح الله شهید120 تحت سرويبلخاع

ر مکتب لیسه بو نرص فارابی121 تحت سرويبلخاع

ر مکتب 24 صنفی توتم دره سبز پروان122 تحت سرويپرواناع
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ر مکتب لیسه عبدالکریم شهید123 تحت سرويپرواناع

ر مکتب متوسطه نسوان دنده124 تحت سرويپكتيااع

ر مکتب عبدلقهار عاصی125 تكميلكابلاع

ر مکتب لیسه نسوان حرضت عبدالله126 تحت سرويتخاراع

ر تعمیر کتابخانه عامه127 تحت سرويجوزجاناع

ر مکتب لیسه نسوان گرجک128 تحت سرويجوزجاناع

تحت سرويكاپيساتعمیر هشت صنفی لیسه نسوان مال خیل129

ر شفاخانه 30 بسرت موسی خیل130 تحت سرويخوستاع

ر مکتب لیسه ذکور بندر131 تحت سرويدایکندیاع

ر مکتب 8 صنفی نسوان مرکز قالت سینک132 تحت سرويزابلاع

ر مکتب متوسطه رساله133 تحت سرويزابلاع

ر مکتب ليسه خاال134 تحت سرويزابلاع

ر مکتب نسوان بهسود135 تحت سرويرسپلاع

ر مکتب لیسه ذکور شاه چنار136 تحت سرويرسپلاع

ر مکتب لیسه ابوذر غفاری در صوف137 تحت سرويسمنگاناع

ر مکتب متوسطه بهوشوی بازارک138 تحت سرويسمنگاناع

رمکتب لیسه هودخیل139 تكميلكابلاع

رمکتب لیسه قلعه زمان خان140 تحت سرويكابلاع

ر کتابخانه141 تكميلغوراع

ن کمپلکس تربیه معلم استاد شهید عبدالصبور142 تحت سرويكاپيساساخت

ر مکتب نسوان یرسممه143 تحت سرويغوراع

ر مکتب لیسه دهمیران144 تحت سرويفارياباع

ر مکتب متوسطه چهار توت145 تحت سرويفارياباع

ر مکتب ابتدائیه نسوان مطبخ146 تحت سرويفراهاع

ر مکتب ابتدائیه ذکور رود کهنه147 تحت سرويفراهاع

رمکتب ابتدائیه نسوان سنجن148 تحت سرويكاپيسااع

ر مکتب ابتداييه نسوان نورجهان149 تحت سرويکندزاع

ل علم گل کلی (ارچی)150 ر مکتب ابتداييه انجی ک تحت سرويکندزاع

رب 151۱ ر مکتب زرغونه  تحت سرويکندهاراع

پری152 ر مکتب متوسطه نسوان  تحت سرويكاع

وال153 رمکتب متوسطه ه تحت سرويكاع

ر تعمیر مکتب متوسطه محمد علی لونگین154 تحت سرويننگرهاراع

ر مکتب متوسطه نسوان سپین جومات155 تحت سرويننگرهاراع

ر مکتب لیسه ذکور سه پای156 تحت سرويننگرهاراع

ر مسجد پچه گرام157 تحت تطبيقنورستاناع

تحت تداركاتنيمروزلیسه نسوان دنو گدل158

ر لیسه نسوان فتح159 تحت تطبيقهراتاع

ر لیسه نسوان هاتفی160 تحت تداركاتهراتاع

ر مکتب متوسط ابوالفتح بستی161 تحت تطبيقهلمنداع

ر مکتب سی تو اناث162 تحت تطبيقهلمنداع

ر مکتب متوسطه بی تو ون اناث نقشه نو163 تحت تطبيقهلمنداع

ر یک باب مدرسه در قریه سیوچ ولسوالی جرم والیت بدخشان164 تحت سرويبدخشاناع

ر مکتب لیسه آقگمبز ولسوالی گوسفدی والیت رسپل165 تحت سرويرسپلاع
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ر مسجد خواجه قریه دولت شاهی پروان166 تحت سرويپرواناع

ر مکتب نو آباد توپدره مرکز والیت پروان 16 صنفی167 تحت سرويپرواناع

تحت سرويكاپيسامکتب متوسطه ذکور ذکریا خیل168

تحت سرويتخارلیسه ارشفیه میان شهر169

ر احاطه و مکتب خواجه غلطان مرکز کندز170 تحت سرويکندزاع

ر مکتب خواجه ارچیع مرکز  والیت رسپل171 تحت سرويرسپلاع

ر دارالعلوم عالی محمدی ولسوالی بگرام172 تحت سرويپرواناع

تحت سرويکندزنسوان ابتدائیه عبدالحکیم ولسوالی آقتاش والیت کندز173

تحت سرويپروانتعمیر 24 صنفی لیسه فرنجل174

ر لیسه نسوان صیادان175 تحت سرويپرواناع

تحت سرويبدخشانمکتب متوسطه پهندره ولسوالی یفتل176

ر یک باب تعمیر برای لیسه مسلکی رسخ پارسا177 تحت سرويپرواناع

ر لیسه لژی منگل در ولسوالی موسی خیل178 تحت سرويخوستاع

ر مکتب ابتدائیه سفید دیوار ولسوالی کرمان179 تحت سرويغوراع

ل الدین افعان در ولسوالی خیوه180 تحت سرويننگرهارلیسه سیدج

ر احاطه  مسجد  جامع در ولسوالی چوره181 تحت سرويارزگاناع

ر لیسه شهید احمد شاه مسعود182 تحت سرويبغالناع

ر لیسه ذکور محمد حسن میاخیل ولسوالی خان آباد کندز183 تحت سرويکندزاع

ن184 نلیلیه اناث برای داراملعلمین اناث والیت لغ تحت سرويلغ

ر تعمیر مکتب لیسه عالی مقام خان185 تحت سرويننگرهاراع

ر تعمیر 16 صنفی مکتب منگل منطقه باسوال والیت ننگرهار186 تحت سرويننگرهاراع

ر تعمیر لیسه اناث محمد موسی شفیق187 تحت سرويننگرهاراع

ر تعمیر 16 صنفی مکتب در نقطه صفری طورخم والیت ننگرهار188 تكميلننگرهاراع

ر لیسه اناث فلول با دیوار احاطه قریه فلول ولسوالی برکه189 تحت سرويبغالناع

ر لیسه نسوان رمان خیل با دیوار احاطه قریه زمان خیل ولسوالی پلخمری190 تحت سرويبغالناع

ر مکتب ابتدائیه موشکی لعل و رسجنگل والیت غور191 تحت سرويغوراع

ر لیسه ذکور دهن رسخک192 تحت سرويغوراع

ر لسیه پژواک والیت ننگرهار 24 صنفی193 تحت سرويننگرهاراع

ر تعمیر مکتب اتفاق خیرخانه در ولسوالی مرکز بهسود194 تحت تطبيق میدان وردکاع

ر تعمیر لیسه ذکور کمکی ولسوالی قره باغ غزنی195 تحت سرويغزاع

ر لیسه جوقول196 تحت سرويغوراع

ر مکتب ابتدائیه اناث در شیرین تگاب197 تحت سرويفارياباع

تحت سرويبغالنآهن پوش مکتب لیسه حمیدالله شهید ولسوالی جلگه198

ر تعمیر لیسه غوچک در شهر جالل آباد  (24 صنفی)199 تحت سرويننگرهاراع

ر یک باب مدرسه به نام سیف الله قریه دائی200 تحت سرويکندهاراع

ر تعمیرمکتب 8 صنفی در قریه بابو خیل ولسوالی جانی خیل والیت پکتیکا201 تحت سرويپكتيكااع

ر لیسه 52 اتاقه وزیر خان همراه با 25 تشناب و میدان والیبال202 تحت سرويارزگان اع

ن203 ر مکتب ابتدائی ولسوالی علینگار والیت لغ ناع تحت سرويلغ

ر مکتب ذکور جمعیت افغان کوت ناحیه ۵ شهرمیمنه والیت فاریاب (20 صنفی)204 تحت سرويفارياباع

تحت سرويكابلمدرسه دارالعلوم حاجی الله گل مجاهد واقع قریه خواجه چاشت ولسوالی ده سبز205

تحت سرويكابلمکتب مربوط ناحیه 12 مکتب مجاهد 12 صنفی ساحه پلچرخی206

تحت تطبيقهراتلیسه وزیر فتح خان در ولسوالی گذرگاه207

ر تعمیر مکتب ابتدائیه دوران خیل208 تحت سرويكابلاع
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تحت سرويپكتيكاتعمیر لیسه عالی شهید فیروتن ولسوالی گومل والیت پکتیکا209

ر لیلیه لیسه الحاج جنت گل خان کوچی210 تكميلكابلاع

ر لسیه شهروستان ولسوالی انجیل والیت هرات211 تحت تطبيقهراتاع

ر لیسه زراعت ولسوالی اوبه والیت هرات212 تحت تطبيقهراتاع

ر مکتب متوسطه عشار سولیج ولسوالی یکاولنگ بامیان213 تحت سرويبامياناع

ر مکتب 16 صنفی ولسوالی چهار بولک والیت بلخ214 تحت سرويبلخاع

ر تعمیر لیسه غزگی ارتقای 6 صنفی آن به 10 صنفی215 تحت سرويكابلاع

ر مکتب ابتدائیه ذکور در شهر نو شیرین تگاب216 تحت سرويفارياباع

ر مکتب 8 صنفی بلغلی روی دو آب والیت سمنگان217 تحت سرويسمنگاناع

تحت سرويپكتيامکتب نسوان شبک218

ر تعمیر مکتب لیسه ننگالم والیت ک219 تحت سرويكاع

تحت سرويسمنگانمکتب 8 صنفی تیوه تاش والیت سمنگان ولسوالی دره صوف220

ر مکتب 8 صنفی نسوان دهن لوز ولسوالی دره صوف باال221 تحت سرويسمنگاناع

تحت سرويبلختعمیر 1 باب مکتب در شهر مزار رشیف ولسوالی مارمول222

تحت سرويبلخمکتب متوسطه شهید نادر یورمه کنده ولسوالی شولگره والیت بلخ (12 صنفی)223

ر مکتب متوسطه دمکلی مرکز اسدآباد224 تحت سرويكاع

ر مکتب 24 صنفی شهید علی قلند ولسوالی شولگره والیت بلخ225 تحت سرويبلخاع

ر مکتب میرغالم در شهر مزار رشیف226 تحت سرويبلخاع

227
رب 2 صلح شهید عبدالعلی مزاری واقع سید آباد شهر مزار  ر مکتب 24 صنفی  اع

رشیف
تحت سرويبلخ

ر تعمیر مدیریت معارف ولسوالی سیاه گرد228 تحت سرويپرواناع

ر تعمیر مکتب متوسطه نقشه نو B2 one  شهر لشکر گاه229 تحت تطبيقهلمنداع

ر لیسه نسوان مرکزی و دیوار احاطه آن ولسوالی اوبه230 تحت تطبيقهراتاع

ر لیسه هاشمی نیژاد هشت درخت231 تحت تطبيق میدان وردکاع

ن232 ر مکتب لیسه نسوان ولسوالی قرغه ئی والیت لغ ناع تحت سرويلغ

233
ر سه مکتب متوسطه هریک مکتب متوسطه تشنک در ولسوالی لجی منگل،  اع

متوسطه بلخیل و لسوالی جانی خیل و متوسطه سنخیل در ولسوالی احمد خیل
تحت سرويپكتيا

ر لیسه خارقول داله234 تحت سرويغزاع

تحت سرويپكتيامکتب ابتدائیه پخری235

ر مکتب متوسطه نسوان قریه پیتله ولسوالی آریوب والیت پکتیا236 تحت سرويپكتيااع

ر مکتب 8 صنفی قریه بلوچ دره صوف باال237 تحت سرويسمنگاناع

ر لیسه استاد رشیفی هوتقول جاغوری238 تحت سرويغزاع

ر تعمیر اداری ولسوالی شکی و کوف آب239 تحت سرويبدخشاناع

ر مکتب متوسطه بی بی عایشه صدیقه قریه یامچیان ولسوالی درایم240 تحت سرويبدخشاناع

ر تعمیر لیسه 16 صنفی ولسوالی ناوه میش241 تحت تطبيقهلمنداع

ن در ولسوالی دولت آباد والیت فاریاب242 ر لیسه عبدالرح تحت سرويفارياباع

تحت سرويبلخالحاقیه تربیه معلم ولسوالی خلم243

ی والیت ک244 تحت سرويكدیوار احاطه مدرسه شهید میرزا محمد ولسوالی ماړو

ر مدرسه امام ابو حنیفه همراه به  مکتب 8 صنفی با ملحقات ان برای  - غوریان245 تحت تطبيق هراتاع

ر لیسه بوریاف افغانی پشتون زرغون و لیسه نسوان ممیزک ولسوالی زنده جان246 تكميلهراتاع

ر مکتب ورزان ولسوالی بلخاب247 تحت سرويرسپلاع

ر مکتب زوج ولسوالی بلخاب والیت رسپل248 تحت سرويرسپلاع

ر لسیه ذکور مرکز ولسوالی مروره249 تحت سرويكاع
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ر مکتب ابتدائی ولسوالی کشک رباط سنگی قریه 4 دره والیت هرات250 تحت تطبيقهراتاع

ر چهار دیواری لیسه نسوان ترشت251 تحت سرويتخاراع

ر لیسه تفهیم القران  ولسوالی شینواری252 تحت سرويپرواناع

ر مکتب لیسه مولوی عزت الله شهید ینگی قلعه253 تحت سرويتخاراع

ر لیسه نسوان 16 صنفی توغدی و احاطه والیت پروان254 تحت سرويپرواناع

ر لیسه مسلکی زراعت در ولسوالی چهار بولک والیت بلخ255 تحت سرويبلخاع

ر مکاتب عشق آباد و خوگیانی ولسوالی میوند والیت قندهار256 تحت سرويکندهاراع

ک آب257 ر تعمیر لیسه کبیر شهید تاقچه خانه ولسوالی  تحت سرويتخاراع

ر مکتب لیسه قریه مستغنی ولسوالی درقد والیت تخار258 تحت سرويتخاراع

ر تعمیر مدرسه ولسوالی خواجه بهاودین والیت تخار259 تحت سرويتخاراع

ر تعمیر مدرسه امام احمد ر والسوالی وانت و ایگل والیت نورستان260 تحت تطبيقنورستاناع

ر لیسه چرتاق  ولسوالی ارگو261 تحت سرويبدخشاناع

ر تعمیر لیسه پس پاشهر262 تحت سرويبدخشاناع

ر یک باب مکتب درقریه نشی قدات ولسوالی یمگان والیت بدخشان263 تحت سرويبدخشاناع

ر والیت ک264 ر تعمیر لیسه مرکزی ولسوالی اس تحت سرويكاع

ر مکتب گوهر شاد بیگم والیت بلخ و لیسه عایشه افغان265 تحت سرويبلخاع

266
ر یک باب کلینیک منظور شده وزارت صحت عامه در قریه نهرجدید ولسوالی  اع

ارچی
تحت سرويکندز

ر کلینیک قریه دشتک ولسوالی رخه267 تحت سرويپنجشیراع

ر تعمیر شفاخانه ولسوالی نسی درواز268 تحت سرويبدخشاناع

ر شفاخانه نسایی و والدی در شهرک مرحوم سناتور جنت گل269 تحت سرويكابلاع

ر شفاخانه 20 بسرت مالستان والیت غزنی270 تحت سرويغزاع

تحت سرويغز ارتقای شفاخانه ولسوالی اندر والیت غزنی به یکصد بسرت271

تحت سرويپكتياکلینیک صحی قریه شبک272

ر لیلیه پوهنتون زابل273 تحت سرويزابلاع

ر کلینیک شاه جوی والیت زابل274 تحت سرويزابلاع

275
ک  ر 2 باب کلینیک خاسار ولسوالی چاب ( قریه جات دشت قلعه، باغ قاضی  اع

آب راضیه شهید)
تحت سرويتخار

ر یک باب کلینیک صحی ولسوالی تریزائی والیت خوست276 تحت سرويخوستاع

ر یک باب کلینیک در ولسوالی ارگو والیت بدخشان277 تحت سرويبدخشاناع

ر یک باب کلینیک ولسوالی علی شیر والیت خوست (برای کوچی ها)278 تحت سرويخوستاع

ن کمپلکس تربیه معلم والیت زابل279 تحت سرويزابلساخت

ر مرکز تحقیقاتی و کتابخانه در پوهنتون تعلیم و تربیه280 تحت سرويكابلاع

ر کودکستان ناحیه 28111 تحت سرويكابلاع

ر پوهنتون اناثیه در کندهار282 تحت سرويکندهاراع

ر مرکز تحقیقاتی در پوهنتون پولیتخنیک پوهنتون کابل283 تحت سرويكابلاع

ر تعمیر تدریسی پوهنتون کندز284 تحت سرويکندزاع

ر استدیوم ورزشی والیت سمنگان285 تحت سرويسمنگاناع

ر استدیوم ورزشی والیت زابل286 تحت سرويزابلاع

ر مکتب 8 صنفی چهارمغز دره ولسوالی کوه بند287 تحت سرويكاپيسااع

ر مسجد  شهید فاروق احمدشاه با با مینه288 تحت سرويكابلاع

ر کیلینک قلعه خندر ولسوالی بگرامی در والیت کابل289 تحت سرويكابلاع

ر مکتب متوسطه قریه مسعود290 تحت سرويكاع

ر مسجد کوریتاز291 تحت سرويكاپيسااع
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ر مکتب متوسطه خم کالن292 تحت سرويپرواناع

ر مکتب متوسطه حبیب افغان درقصبه کابل293 تكميلكابلاع

ر سپین جومات در ولسوالی ازره294 تحت تداركاتلوگراع

ر کلینیک قریه عبدالله زی ولسوالی تخته پل295 تحت تطبيقکندهاراع

ر مکتب متوسطه سید بچه منطقه کوه بیرون ولسوالی مرکز بهسود296 تحت تطبيق میدان وردکاع

ر مکتب نسوان شهرستان297 تحت تداركاتدایکندیاع

ر مکتب خاتم االنبیا سنگتخت298 مشكل داردایکندیاع

ر مکتب ابتدائیه فضل الرحمن الکوزی در ولسوالی چهار آسیاب299 تحت تطبيقكابلاع

0دایکندیکلینیک مرکز اسکان والیت دایکندی300

تحت تداركاتفراهکلینیک خاک سفید والیت فراه301

ر مسجد بند کوهسا در ولسوالی ورس والیت بامیان302 تحت تداركاتبامياناع

تحت تطبيقرسپلکلینیک دو شاخ والیت رسپل303

ر مسجد قریه یخک والیت غور304 تحت تطبيقغوراع

ردیوار احاطه مکتب کیکگ داله والیت غزنی305 تحت تطبيقغزاع

ر مکتب نسوان رسچشمه والیت وردگ306 تحت تطبيق میدان وردکاع

ر کلینیک امرخیل در قریه نظر آباد ولسوالی رسخرود307 تحت تطبيقننگرهاراع

ر تعمیر لیسه 24 صنفی خواجه سیاران سفلی308 0پرواناع

تكميلنيمروزریاست اطالعات و فرهنگ نیمروز309

ر 8 صنفی و ملحقات آن برای دارالحفاظ مرکز والیت غور310 تكميلغوراع

تكميلکابلپروژه ترمیم کتابخانه عامه کابل311

ر تعمیر کتابخانه محلی والیت پکتیکا312 تكميلپکتیکااع

تكميلکندهارانستیتوت کثیر الرشتوی کندهار313

تكميلنيمروزتاسیسات تحصیالت عالی نیمروز314

تكميلرسپلکمیسیون انتخابات رسپل315

تكميلننگرهار 6صنفی مولوی عباس ننگرهار316

تكميلبامياناطالعات و فرهنگ بامیان 317

تكميلبلخانستیتوت تخنیکی و مسلکی کارته سجادیه بلخ318

319
ر ده باب پارک بازی و ساحه سبز درکودکستان های اساسی محل زیست والیت  اع

کابل
تكميلکابل

تحت تطبيقدایکندیکمیسیون انتخابات دایکندی320

تكميلغزمرکز ساینس غزنی321

ر تعمیر 8 صنفی و ملحقات آن برای دارالحفاظ والیت کابل 322 تكميلکابلپروژه اع

تكميلککتابخانه محلی والیت ک323

تكميلپروانریاست عودت و مهاجرین والیت پروان 324

تكميلپکیا8 صنفی و ملحقات آن برای مدرسه خواجه علی پکتیا325

تكميلفاريابمرکز ساینس فاریاب326

تكميلکابللیلیه 24 صنفی ابن سینا والیت کابل327

ر تعمیر انستیتوت اداره وحسابداری والیت نورستان328 تحت تطبيقنورستاناع

تحت تطبيقکمرکز ساینس ک329

ونوی در ولسوالی بهسود ننگرهار330 ر مکتب  تكميلننگرهاراع

تكميلپروانانستیتوت کثیرالرشتوی ولسوالی شیخ علی پروان331

ر تعمیر اداری مرکز ساینس والیت ننگرهار332 تكميلننگرهاراع

تكميلننگرهارلیلیه ولسوالی بهسود ننگرهار333
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ن 334 ر تعمیر انستیتوت مسلکی و تجارت ولسوالی پغ تكميلکابلاع

تكميلبلخاحداث پارک صنعتی بلخ335

ی ریاضی اداره و پالیسی پوهنتون کابل 336 ر پوهن تحت تطبيقکابلاع

ر تعمیر اداری مرکز ساینس والیت غور 337 تحت تطبيقغوراع

ر البراتوار محصوالت صحی و کیفیت دوا والیت هرات 338 تحت تطبيقهراتاع

تكميلفاريابانستیتوت زراعت و وترنری مرکز والیت فاریاب339

تكميلپکتیکاانستیتوت اداره و  حساب داری پکتیکا340

تحت تطبيقننگرهار البراتوار دوا و محصوالت صحی ننگرهار341

تكميلنيمروزانستیتوت اداره و حساب داری نیمروز342

تحت تطبيقدایکندیاطالعات و فرهنگ دایکندی343

ام ملحقات آن در والیت کابل344 ی با  ر تعمیر 18 اطاقه انرژی ا تحت تطبيقكابلاع

تحت تطبيقپروان پوهنتون تدریسی پروان 345

تكميلزابلموسسه تحصیالت عالی والیت زابل346

ت پرورشگاه تهیه مسکن کابل347 تكميلكابلکار باز سازی و ترمی

تحت تطبيقتخارمرکز ساینس تخار348

تحت تطبيقكابلتعمیر پرورشگاه کابل349

تكميلکندهارتعمیر کمیسیون اصالحات اداری والیت کندهار 350

تحت تطبيقبلختعمیر اداری مرکز ساینس والیت بلخ 351

ی جیولوژی و معدن اقتصاد پوهنتون جوزجان352 ر پوهن تحت تطبيقجوزجانپروژه اع

رتعمیر اداری مرکز ساینس والیت بدخشان 353 تحت تطبيقبدخشاناع

تكميلتخارتعمیر انستیتوت زراعت و وترنری ولسوالی دشت قلعه والیت تخار 354

رتعمیر لیلیه برای عینومینه کندهار355 ونوی 24 صنفی واع تكميلکندهارتعمیرمکتب 

ر تعمیر پوهنحی انجنیری لشکرگاه دروالیت هلمند356 تحت تطبيقهلمنداع

تحت تطبيقننگرهارتعمیر اداری پوهنتون ننگرهار357

عی شهدا و معلولین والیت پکتیکا358 ر تعمیر کار و امور اجت تكميلپكتيكاپروژه اع

ر تعمیر اداری مرکز ساینس والیت هرات359 تكميلهراتاع

ر البراتوار محصوالت صحی و کیفیت دوا والیت کندهار 360 تحت تطبيقکندهاراع

ر تعمیر پوهنحی حقوق پوهنتون والیت تخار361 تحت تطبيقتخارپرداخت قرارداد اع

تكميلرسپلاطالعات و فرهنگ رسپل 362

تكميلبغالنریاست کمیسون انتخابات بغالن363

تحت تطبيقنورستانتعمیر آمریت ورزشی نورستان364

ر تعمیر کتابخانه محلی والیت پنجشیر 365 تكميلپنجشیر  اع

ر تعمیر اداری مرکز ساینس والیت کندهار366 تكميلکندهاراع

ر تعمیر پوهنحی اقتصاد والیت ننگرهار 367 تحت تطبيقننگرهاراع

ر تعمیر ریاست عودت مهاجرین والیت بلخ368 تحت تطبيقبلخ  اع

ر تعمیر ریاست امور زنان والیت نورستان 369 تحت تطبيقنورستان  پروژه اع

ر تعمیر ریاست عودت و مهاجرین والیت ننگرهار370 تحت تطبيقننگرهار پروژه اع

ر تعمیر دانشگاه طب والیت بلخ371 تحت تطبيقبلخ  10پروژه اع

ر تعمیر کمیسیون اصالحات اداری والیت پروان372 تحت تطبيقپروانپرداخت قرارداد اع

ر البراتوار محصوالت صحی و کیفیت دوا والیت بلخ373 تحت تطبيقبلخاع

كنسل شدهغزاحداث پارک صنعتی(شامل ذخیره آب و حفر دو حلقه چاه) غزنی374

ر پارک های صنعتی وردک375 در حال تطبيقمیدان وردکاع

تحت تطبيقلوگراحداث پارک صنعتی لوگر376
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تكميلهراتاحداث پارک صنعتی هرات377

ی حقوق پکتیا378 ر تعمیر پوهن تحت كارپكتيااع

ر تعمیر لیلیه پوهنتون قندهار379 تحت تطبيقکندهاراع

ر کودکستان اساسی محل زیست 380 تكميلكابلاع

تكميلكابلدیوار احاطه 350 جریت ساحه دیپلوماتیک381

ایشگاه وزارت تجارت و صنایع 382 ت و تاسیسات ریاست  تكميلكابلترمی

تحت تداركاتدایکندیتعمیر لیلیه و طعام خوری 383

تحت تداركاتبلخشفاخانه کدری384

ر تعمیر تدریسی پوهنحی تکنالوژی کمیاوی پوهنتون پولیتخنیک385 تحت تداركاتكابلاع

ر تعمیر تدریسی پوهنحی محیط زیست و منابع اب پوهنتون پولیتخنیک386 تحت تداركاتكابلاع

ر تعمیر تربیت بدنی387 تحت تداركاتكابلاع

ر تعمیر داراملعلین 8 صنفی با ملحفات آن388 تحت تطبيقارزگاناع

ر مسجد سخی کوت389 تحت تطبيقخوستاع

ر مسجد سخی کوت390 تحت تداركاتخوستاع

ر تعمیر  اداری وزارت زارعت391 تحت تداركاتكابلاع

ر لیسه پژواک والیت ننگرهار۲۴ صنفی392 تحت تطبيقننگرهاراع

ر مسجد چرتاس 393 تحت تطبيقنورستاناع

ر مکتب متوسط  بحراب ها394 تحت تطبيقبلخاع

ر مکتب لیسه جنگل395 تحت تطبيقبلخاع

ر تعمیر لیسه مرکز چمتال396 تحت تداركاتبلخاع

ر مکتب نو شهر توغی397 تحت تداركاتبلخاع

ر مکتب لیسه نسوان ابو عصمت بلخی398 تحت تداركاتبلخاع

ر کلینیک قلعه واحد در والیت کابل399 طرح و ديزاينكابلاع

ر تعمیر استناف ابتداییه استالیف400 تحت تداركاتكابلاع

ر تعمیر ریاست استناف401 تحت تداركاتکندهاراع

ر مرکز آموزشی همرا با لیلیه 402 تحت تطبيقهلمنداع

ر مسجد نیمه کاره حسین خیل والیت بغالن403 تحت تداركاتبغالناع

ر شفاخانه عقلی و عصبی404 تحت تداركاتكابلاع

ر مسجد انتفاق جمشید خیل 405 تحت تطبيقپرواناع

ر کلینیک همیش دیش 406 تحت تداركاتنورستاناع

ر تعمیر ریاست استناف407 تحت تداركاتارزگاناع

ر تعمیر ریاست استناف408 تحت تطبيقلوگراع

ر تعمیر ریاست استناف ابتداییه409 تحت تداركاتجوزجاناع

ر تعمیر اداری کمیسیون اصالحات اداری410 تحت تداركاتپكتيااع

ر تعمیر اداری کمیسیون اصالحات اداری411 تحت تداركاتبامياناع

ر تعمیر اداری کمیسیون اصالحات اداری412 ناع تحت تطبيقلغ

ر تعمیر البراتوار کیفیت محصوالت صحی413 تحت ديزاينكابلاع

ر تعمیر لیسه عالی رساب ولسوالی چوره والیت ارزگان414 طرح و ديزاينارزگاناع

ر مکتب حاجی یار محمد خروتی در وزیر آباد دندغوری415 تحت تطبيقبغالناع

ر مکتب لیسه منگالی غرب دریای بغالن مرکزی416 تحت تطبيقبغالناع

ر دارالعلوم مولوی صاحب یار محمد 417 تحت تطبيقپرواناع

ر مسجد در دارالعلوم جامع محمدیه 418 تحت تطبيقپرواناع

ر مکتب نرش419 تحت تداركاتبدخشاناع

59



بودجه 1399بودجه 1398حالت پروژهوالیتنام پروژهشماره

تحت تداركاتدایکندیامار لیسه ذکور سیاره دره برگر420

ر یک محراب مسجد جامع ژنچیل421 تحت تداركاتنورستاناع

ر مسجد جامع التمور در مرکز والیت لوگر422 تحت سرويلوگراع

ر لیسه سید خیل 423 تحت سرويزابلاع

ر لیسه نسوان سیدالشهدا424 تحت سرويكابلاع

ر مکتب کهنه قلعه 425 تحت سرويبغالناع

ر مکتب قومندان تور شهید426 تحت سرويبغالناع

ر مدرسه دینی 427 تحت سرويلوگراع

ر مکتب متوسط کنج شور428 تحت تداركاتبغالناع

ر مسجد حسین خیل429 تحت تداركاتبغالناع

ر استدیوم ورزشی در ولسوالی فرخار430 تحت ديزاينتخاراع

ر مکتب لیسه گلو شیر داغ والسوالی مالستان 24 صنفی431 تحت تطبيقغزاع

مشكل دارغورمکتب متوسطه مسین والسوالی چهار سده غور432

ر مسجد اخته چی 433 تحت تطبيقفارياباع

ل ناحیه ۲۱ 434 رب 2حاجی جنت  ر تعمیر مکتب  تحت تطبيقكابلاع

ر تعمیر لیلیه و ملحقات آن برای مکتب جنت گل خان کوچی 435 تكميلكابلاع

ر تعمیر مکتب ابتداییه دوران خیل 436 تحت تطبيقكابلاع

ل مجاهد واقع قریه خواجه چاشت ولسوالی ده سبز 437 تكراريكابلمدرسه دارالعلوم حاجی الله 

تكراريكابلمکتب مربوط ناحیه ۱۲ مکتب مجاهد ۱۲ صنفی ساحه پلچرخی438

ل خان کوچی  439 ر لیلیه لیسه الحاج جنت  تكرايكابلاع

ی ارتقای ۶ صنفی ان به ۱۰ صنفی 440 ر تعمیر لیسه غز تكراريكابلاع

تحت تطبيقننگرهارانستیتیوت کثیرالرشتوی شاه پور، قریه ده طاهر رسول خان، کامه441

ر البراتوار محصوالت صحی و کیفیت دوا والیت هرات 442 تحت تطبيقهراتاع

ر مرکز آموزشی همرا با لیلیه 443 تحت تطبيقهلمنداع

تكميلکندهارانستیتوت کثیر الرشتوی کندهار444

ر مکتب ابتداییه رسخ سنگ شاه445 ارسال به تداركاتمیدان وردکاع

ر مکتب متوسطه سید بچه منطقه کوه بیرون ولسوالی مرکز بهسود446 تحت تطبيق میدان وردکاع

ر لیسه هاشمی نیژاد  هشت درخت 447 ارسال به تداركاتمیدان وردکاع

ر تعمیر مکتب اتفاق خیرخانه در ولسوالی مرکزبهسود 448 ارسال به تداركاتمیدان وردکاع

ر مکتب متوسطه قریه زمستانک یفتل پایان449              5,000,000ارسال به تداركات بدخشان  اع

ر مکتب قریه وندیان مربوط ولسوالی نهربزرگ 450              5,000,000ارسال به تداركات بدخشان  اع

ر یک محراب مسجد جامع در مرکز ولسوالی یفتل451              3,000,000تحت ديزاين بدخشاناع

ریک باب مسجد رسجر رشقی ولسوالی کشم452              3,000,000تحت ديزاين بدخشاناع

ر مدرسه دینی در قریه اسکارز ولسوالی کران ومنجان453              5,000,000تحت ديزاين بدخشاناع

ر یک جمنازیم ورزشی در ولسوالی جرم454              6,500,000تحت ديزاين بدخشاناع

ر مسجد جامع در مرکز آقکربک ولسوالی کشنده والیت بلخ455              7,000,000تحت ديزاين بلخاع

ر مسجد جامع محکمه به شکل دو منزله در مرکز والیت پروان456              7,000,000تحت ديزاين پرواناع

ر تعمیر مکتب متوسطه بهلول در ولسوالی شیخ علی پروان457              5,000,000تحت ديزاين پرواناع

ر تعمیر مکتب های پای شبیر ولسوالی شیخ علی والیت پروان458              5,000,000تحت ديزاين پرواناع

ر مسجد کوتوالی  شهر چهار یکار459              3,000,000تحت ديزاين پرواناع

460
ر تعمیر الحاقیه 8 صنفی ام السلمه و نسوان میر عبدالکریم معقول در مرکز والیت  اع

پروان
             5,000,000تحت ديزاين پروان

ر لیسه در بهرام خیل ولسوالی چمکنی461              6,000,000تحت ديزاينپكتيااع
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ر کتابخانه در پوهنتون پکتیا462              3,000,000تحت ديزاينپكتيااع

ر مکتب حرضت علی ولسوالی سید کرم والیت پکتیا463              3,000,000تحت ديزاينپكتيااع

لورده ولسوالی رخه464 ر یک محراب مسجد قریه چ              4,000,000تحت ديزاين پنجشیراع

             2,000,000تحت ديزاين پنجشیریک باب صالون کانفرانس در لیسه استاد بهره مند465

ر تعمیر کلینیک رسپا در ولسوالی حصه اول خنج466              5,000,000تحت ديزاين پنجشیراع

ر تعمیرلیلیه دارالعلوم  مارشال محمد قسیم فهیم467              5,000,000تحت ديزاين پنجشیراع

468
ر یک باب کلینیک صحی عام املنفعه در فلعه حاجی نعیم کوچی در قریه بتی  اع

ولسوالی علی شیر والیت خوست
             5,000,000تحت ديزاين خوست

ر کلینک CHC در منطقه بنی رسحد با ولسوالی  علیشیر469              5,000,000تحت ديزاين خوستاع

ر یک با ب کلینیک در قریه شمل خیل منخ ماهی ولسوالی باک470              5,000,000تحت ديزاين خوستاع

ر مسجد جامع همرا با محل اقامت مال امام در قریه سخی کوت ولسوالی علیشیر 471              7,000,000تحت ديزاين  خوست اع

ر یک باب لیسه  24 صنفی با احاطه آن بنام لیسه احداد472              7,000,000تحت ديزاين ننگرهاراع

یه کاره مدرسه تعلیم اسالم در بهسود473 ر تعمیر               5,000,000تحت ديزاين ننگرهاراع

ر مرکز مجهز فزیوتراپی در شهر لشکر گاه 474              3,000,000تحت ديزاين هلمند  اع

ر شفاخانه 50 بسرته در ولسوالی های نادعلی، گرمسیر و گرشگ  475            10,000,000تحت ديزاين هلمند  اع

ر قلعه بست 476              5,000,000تحت ديزاين هلمند  ترمیم و اع

ر یک باب لیسه در ساحه رسک 12 قریه تغر کوچی های حاجی حکم خان 477              5,000,000تحت ديزاين بغالن اع

ر یک باب کلینیک صحی در بید کولو قاصان ولسوالی ده صالح والیت بغالن478              5,000,000تحت ديزاين بغالن اع

ر یک باب کلینیک صحی در یرم باال ولسوالی جلگه والیت بغالن479              5,000,000تحت ديزاينبغالناع

ر یک محراب مسجد جامع با منار وضو خانه آن در شهر ده صالح والیت بغالن480              8,000,000تحت ديزاينبغالناع

ر مکتب 24 صنفی لیسه ذکور سنگربان در مرکز شهر ده صالح والیت بغالن481            10,000,000تحت ديزاينبغالن اع

ر مکتب لیسه ترموش ولسوالی تاله و لرفک والیت بغالن482              5,000,000تحت ديزاينبغالناع

ر یک محراب مسجد در قریه جوی شیخ مرکز شهر تالقان483              5,000,000تحت ديزاينتخاراع

ر احاطه  مکتب در مرکز ولسوالی  خواجه بهاوالدین484              5,000,000تحت ديزاينتخاراع

ر مدرسه دینی ابوبکر صدیق ولسوالی ینگی قلعه485              5,000,000تحت ديزاينتخاراع

ر تعمیر لیسه ذکور راباط ولسوالی میرامور486              6,000,000تحت ديزايندایکندیاع

ر لیسه شهید دس غیب - قریه میرغالم میرامور487              5,000,000تحت ديزايندایکندیاع

رکلینیک بندبازار خاک شوی ولسوالی شهرستان488              5,500,000تحت ديزايندایکندی اع

ر کلینک صحی برای کوچی های ولسوالی شاه جوی489              5,000,000تحت ديزاينزابل اع

ر تعمیر لیلیه دخرتانه در لیسه حرضت نیازی490              6,000,000تحت ديزاينزابلاع

ر دو باب مسجد رسک چراس و دمگاه چراس491              6,000,000تحت ديزاينرسپلاع

ر مسجد جامع قریه ذرق ذمچی492              7,000,000تحت ديزاينرسپلاع

ر مکتب 24 صنفی لیسه ذکور امام یحی ابن زید مرکز رسپل493              8,000,000تحت ديزاينرسپلاع

ن کودکستان در قریه امام خورد مرکز رسپل494 ر ساخت              5,000,000تحت ديزاينرسپلاع

ر لیلیه پوهنتون رسپل495              9,000,000تحت ديزاينرسپلاع

ر مسجد جامع در مرکز ولسوالی سوزمه قلعه496              7,000,000تحت ديزاينرسپلاع

ر لیسه عالی نسوان میرا دینه ولسوالی مالستان497              8,000,000تحت ديزاينغزاع

ر لیسه مختلط توحید بغرا ولسوالی مالستان498              5,600,000تحت ديزاينغزاع

499
ر دیوار احاطه مکاتب( لیسه نسوان شینه ده ، مکتب متوسطه سبز چوب و مکتب  اع

تنقول لومان)
             2,000,000تحت ديزاينغز

ر یک محراب مسجد ابوالفضل واقع قلعه شاده500              5,000,000تحت ديزاينغزاع

ر مکتب لیسه فیضیه جاغوری501              6,000,000تحت ديزاينغزاع

ر احاطه لیسه ناوه قوالنی 9 صنفی ولسوالی لعل و رسجنگل والیت غور502              6,000,000تحت ديزاين غوراع
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ر تعمیر مکتب متوسطه خارزریها ولسوالی لعل و رسجنگل والیت غور503              7,000,000تحت ديزاينغوراع

ر مکتب نسوان بیخ سنگ ولسوالی لعل و رسجنگل504              5,500,000تحت ديزاينغوراع

ر مکتب غنی سنگ ولسوالی لعل و رس جنگل505              5,000,000تحت ديزاينغوراع

ر مکتب چپری قل ولسوالی لعل و رس جنگل506              5,000,000تحت ديزاينغوراع

             5,000,000تحت ديزاينکابلکارهی باقی مانده مسجد جامع قلعه سینو507

ر یک باب کلینک در چهاردهی کابل508              7,000,000تحت ديزاينکابلاع

ر تعمیر  لیسه سناتور جنت  گل509            10,000,000تحت ديزاينکابلاع

ر کلینک قریه های چکاوه کوته کالی مربوط به چهاردهی510              7,500,000تحت ديزاينکابلاع

511
رب 5 ،  رب مکتب  حاجی جنت گل  ر تعمیر مکتب  های ابتدائیه  واقع ناحیه 21- اع

رب 6
             5,000,000تحت ديزاينکابل

ر تعمیر  مکتب شهید یوسف واقع شهرک جعفریه تپه سنکر512              5,000,000تحت ديزاينکابلاع

ر یک باب مسجد در قریه خواجه چاشت ولسوالی ده سبز والیت کابل513              6,000,000تحت ديزاين کابلاع

             4,000,000تحت ديزاينکابلپخته سازی مسجد فعلی قریه خواجه چاشت514

ر مدرسه مسکینیه ولسوالی فرزه والیت کابل515              4,000,000تحت ديزاينکابلترمیم اع

ر تعمیر 1100 نفری لیلیه در ولسوالی ترخیل516            10,000,000تحت ديزاينکابلاع

ر تعمیر 1100 نفری تدریسی517              6,000,000تحت ديزاينکابلاع

ر یک باب کلینک صحت حیوانی در ساحه کره تاز518              5,000,000تحت ديزاينکاپیسااع

             7,000,000تحت ديزاينکاپیسااستدیوم ورزشی کاپیسا قلعه غنی519

ر مسجد الحاج میرداد خان نجرابی520              8,000,000تحت ديزاينکاپیسااع

521
ارنوال- حبیب الرحمن، حافظ عبداملجید  ر سه باب مکتب  24 صنفی بنام های  اع

بیک خیل  و لیسه نسوان ویهار دره غوث
           10,000,000تحت ديزاينکاپیسا

ر یک باب مکتب 24 صنفی غالم حیدر شهید در منطقه حصه دوم کوهستان522            10,000,000تحت ديزاينکاپیسا اع

ر یک باب مکتب 24 صنفی محمد طاهر شهید523            10,000,000تحت ديزاينکاپیسااع

             3,000,000تحت ديزاينکاپیسادیوار احاطه انستیتیوت معادن کاپیسا524

             5,000,000تحت ديزاينکاپیسامسجد نیمه کاره مسجد ده بابا علی525

ر مسجد جامع عبدالعزیز مراد526              5,000,000تحت ديزاينکاپیسااع

             7,000,000تحت ديزاينکندهاریک باب مدرسه در ولسوالی ژری527

ر یک  باب مدرسه  د ر قریه عدالارل528              5,000,000تحت ديزاينکندهار اع

ن529 ر شفاخانه 100 بسرت در والیت لغ ناع            20,000,000تحت ديزاينلغ

ر تعمیر DH ولسوالی علینگار530 ناع              8,000,000تحت ديزاينلغ

ر تعمیر DH ولسوالی علیشنگ531 ناع              5,000,000تحت ديزاينلغ

             5,000,000تحت ديزاين  میدان وردکترمیم لیسه غازی محمد جان وردگ 532

ر تعمیر مکتب متوسطه کهنه بابکه واقع حصه دوم533              6,700,000تحت ديزاين  میدان وردکاع

ن لیسه میان قول کوه بیرون534              5,000,000تحت ديزاين  میدان وردکساخت

ر شفاخانه فریه زینخانخیل 535              7,000,000تحت ديزاين  میدان وردکاع

ر یک باب  مسجد جامع در پارون536              5,000,000تحت ديزايننورستاناع

ر تعمیر ولسوالی537            10,000,000تحت ديزايننورستاناع

ر مکتب نسوان حصارک لوگر538              5,000,000تحت ديزاينلوگراع

ر کلینک در منطقه منگل  ولسوالی ازره539              5,000,000تحت ديزاينلوگراع

ر مسجد جامع منطقه آمروت  ولسوالی ازره540              7,000,000تحت ديزاينلوگراع

ر مکتب الحاج محمد اکرب در قریه پادخواب شانه مرکز والیت لوگر541              6,700,000تحت ديزاينلوگراع

ر مسجد جامعه 500 نفری محمد اکربستانکزی در قریه عمر اباد542              7,000,000تحت ديزاينلوگراع

ر باقی مانده مسجد املجید در قریه برکلی منگل ولسوالی ازره543              5,000,000تحت ديزاينلوگراع

ر مسجد 500 نفری شهرک اصحابابا ولسوالی محمد آغه544              7,000,000تحت ديزاينلوگراع

62



بودجه 1399بودجه 1398حالت پروژهوالیتنام پروژهشماره

ر یک باب مکتب شهید حفیظ الله پا خون بارکزی در والیت ارزگان545              5,000,000تحت ديزاينارزگاناع

ر یک محراب مسجد جامع واقع بازار ترینکوت مرکز والیت ارزگان546              5,000,000تحت ديزاينارزگاناع

ر یک محراب مسجد جامع واقع بازار شیران ولسوالی گیزاب والیت ارزگان 547              5,000,000تحت ديزاينارزگاناع

ر لیسه نسوان هاتفی  ولسوالی انجیل548              5,000,000تحت ديزاينهراتاع

ر لیسه رسوستان ولسوالی انجیل549              5,000,000تحت ديزاينهراتاع

ر مسجد جامع در ولسوالی غوریان550              7,500,000تحت ديزاينهراتاع

ر مسجد جامع سنگر  ولسوالی گزره والیت هرات551              7,000,000تحت ديزاينهراتاع

ر تعمیر مکتب متوسطه قریه کشورمند ولسوالی کروخ هرات552              6,000,000تحت تطبيقهراتاع

553
و و مکتب متوسطه  ر تعمیر مکاتب لیسه عالی ذکور و متوسطه نثوان در قریه پلو اع

ر قریه چیکو در ولسوالی اس
             6,500,000تحت ديزاينک

             9,000,000تحت ديزاينکاع تعمیر کلینیک دره زور براور ولسوالی دانکام554

ر مسجد جامع اوتزاغ555              7,500,000تحت ديزاينسمنگاناع

ر دو باب مسجد جامع در ولسوالی جانی خیل و جاللزی556            14,000,000تحت ديزاينپكتيكااع

ر کلینک CHC  در ولسوالی جانی خیل و جعفر557              7,000,000تحت ديزاينپكتيكااع

ر تعمیر مکتب متوسطه ظفرخیل  ولسوالی زرغون شهر (خیر کوت )558              5,500,000تحت ديزاينپكتيكااع

ر تعمیر مکتب متوسطه ولسوالی جانی خیل559              5,000,000تحت ديزاينپكتيكااع

ر مسجد زمان بای در قریه مجانی بای560              5,000,000تحت ديزاينکندزاع

ر مکتب ابتدائیه جنت باغ ولسوالی اقتاش561              5,000,000تحت ديزاينکندز    اع

562
رب2  قریه باجوری و قریه کوترمه افغانیه  ل  ر مکتب متوسطه انجنیر ک      اع

شیرخان بندر ولسوالی امام صاحب
             5,000,000تحت ديزاينکندز

563
رب3 قریه مراد شیخ، جیده قوتن باسوس ولسوالی  ل  ر مکتب ابتدائیه انجنیرک      اع

امام صاحب
             6,500,000تحت ديزاينکندز

ر و ترمیم لیسه شیرخان در مرکز والیت کندز564              6,000,000تحت ديزاينکندزاع

ر و ترمیم لیسه نسوان مرکزی در مرکز والیت کندز565              6,500,000تحت ديزاينکندزاع

566
ل در قریه عا گل شهر جدید ولسوالی ارچی والیت  ر مرکز صحی انجنیر ک اع

کندز
             8,000,000تحت ديزاينکندز

ر یک باب مسجد درقریه پل پائین مریدی دل جمع پتاپ ولسوالی مالستان 567              5,000,000تحت ديزاينغزاع

ر تعمیر لیله اناثیه و دارالعلوم در ولسوالی خوکی ک568            10,000,000تحت ديزاينکاع

ر استدیوم ورزشی ولسوالی امام صاحب والیت کندز569              6,700,000تحت ديزاينکندزاع

ر صنوف درسی برای لیسه مکتب محمدیعقوب شهید570 ر دیوار احاطه و اع              2,000,000تحت ديزاين کابلاع

ر تعمیر انستیتوت571 ر دو باب تعمیر لیسه چکری متوسطه ملنگ و اع            10,000,000تحت ديزاينکابلاع

ریک باب شفاخانه 20 بسرت در ولسوالی بگرامی572            10,000,000تحت ديزاينکابلاع

573
ر کلینیک در قریه ارغنداب همجوار قریه خسپک، گدای خیل،حسین خیل،  اع

دینارخیل، بریال خیل ونوارد ارغنداب
             5,000,000تحت ديزاينبلخ

ر تعمیر تربیه معلم برای طبقه اناث574              5,000,000تحت ديزاينبلخاع

ر تعمیر تربیه معلم575              6,500,000تحت ديزاينبلخاع

ر تعمیر مکتب در قریه امکی576              7,000,000تحت ديزاينبلخاع

             5,000,000تحت ديزاينبلخترمیم کلینک قریه داگو کوملبو همراه دیوار احاطه آن577

ن مکتب تور بابا578 ر ساخت              5,000,000تحت ديزاينننگرهاراع

ر مکتب 8 صنفی در قریه شیمول579              6,000,000تحت ديزاينننگرهاراع

یوی580 ر تعمیر داراملعلمین ح              7,500,000تحت ديزاينننگرهاراع

ر شفاخانه چهل بسرتی581            15,000,000تحت ديزاينننگرهاراع

ر  دو باب مکتب در ولسوالی میانشین582            10,000,000تحت ديزاينکندهاراع

ر تعمیر مکتب پرسانه لعل پور583              5,000,000تحت ديزاينکندهاراع
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ر یک باب کلینیک  در ولسوالی غورک584              5,000,000تحت ديزاينکندهاراع

ر  یک باب کلینیک در قریه پولنیر ولسوالی میانشین585              5,500,000تحت تداركاتکندهاراع

ر شفاخانه 20 بسرت ولسوالی پنجوایی586              7,000,000تحت ديزاينکندهاراع

             5,000,000تحت ديزاينکندهارساخ یک کلینیک نسایی والدی و اتاق انتظار برای زنان587

رمکتب 50 صنفی  برای طبقه اناث ولسوالی انجیل588            10,000,000تحت ديزاينهراتاع

رتعمیر 12 صنفی مکتب خلیل الله خلیلی در مرکز شهر هرات589              5,000,000تحت ديزاينهراتاع

             5,000,000تحت ديزاينهراتترمیم مکتب قریه شیرزاد باغ جان ولسوالی غوریان590

ر یک باب مکتب 6 صنفی به قریه دوآب591              5,000,000تحت ديزاينهراتاع

             5,000,000تحت ديزاينهراتساخت یک باب کلینیک CHC در منطقه بکرآباد592

ر تعمیر تربیه معلم ولسوالی شیندند593              4,500,000تحت ديزاينهراتاع

ر مکتب ده صنفی در باغ پهلوان ولسوالی شولدره594              5,000,000تحت ديزاينهراتاع

ر دوصنف دارالعملمین ولسوالی ادرسکن595              1,200,000تحت ديزاينهراتاع

ر تعمیر دارالعملمین ولسوالی شکر دره596            10,000,000تحت ديزاينکابلاع

ر مدرسه در مرکز ولسوالی دو آب والیت سمنگان597              1,000,000تحت تداركاتسمنگاناع

ر مکتب ذکور شهدای جلگه پشی قریه مکنک ولسوالی مستان598              5,000,000تحت تداركاتغزاع

ر گلینیک جنگل بید ولسوالی درایم والیت بدخشان599              5,000,000تحت ديزاينبدخشاناع

ر مکتب متوسطه قریه باغ بالین 600              5,000,000ارسال به تداركاتبدخشاناع

ر مکتب ابتدایه حمید مسلم در قریه پار گل و خم سالی ولسوالی ارگو601              5,000,000بدخشاناع

ر کلینیک سبز دره ولسوالی مالستان والیت غزنی602              5,000,000تحت تداركاتغزاع

ر مکتب متوسطه 24 صنفی پارسا603              5,000,000تحت سرويبلخاع

ر مکتب 24 صنفی ذکور جربانیل هرات604              5,000,000تحت ديزاينهراتاع

ر دو مکتب در ناحیه 12 و 13 شهر هرات605              7,000,000تحت ديزاينهراتاع

ر دوباب مکتب در برداشها606              7,000,000تحت ديزاينبدخشاناع

ر مکتب تیتآب لرگر در لسوالی شهرستان والیت دایکندی607              5,000,000تحت ديزايندایکندیاع

ر مسجد جامع عید گاه قریه متون608              5,000,000تحت ديزاينخوستاع

ر کنقرانس هال  در مرکز والیت نورستان609              2,000,000تحت ديزايننورستاناع

ر مسجد جامع در  مرکز والیت نورستان610              5,000,000تحت ديزايننورستاناع

ر مکتب سید عنایت الله ولسوالی فرخار611              5,000,000تحت ديزاينتخاراع

ر بند آبیاری دوراهی کندان الی کورانی  ولسوالی فرخار612              5,000,000تحت ديزاينتخاراع

ر تعمیر ترویج ولسوالی فرخار613              5,000,000تحت ديزاينتخاراع

ر مسجد کوچک کمندو614              4,000,000تحت ديزاينتخاراع

جره خرماب615 ر کلینک صحی               5,000,000تحت تداركاتتخاراع

ن لیسه ذکور ملان در ولسوالی جاغوری616 ر ساخت              5,000,000تحت تداركاتغزاع

ن لیسه نسوان زبرک ولسوالی جاغوری617 ر ساخت              5,000,000تحت تداركاتغزاع

ر مکتب 10 صنفی قریه زینجوک و هال ولسوالی شهرستان618              5,000,000تحت تداركاتدایکندیاع

ر مکتب شهید فیاض گردم619              5,000,000تحت سرويمیدان وردکاع

ر یک باب لیلیه موسسه تحصیالت عالی نیمروز620 جديدنیمروزاع

ر مکتب نسوان بابه در ولسوالی جاغوری621 جديدغزنیاع

ر یک محراب مسجد ابوالفضل واقع در قلعه شاده والیت غزنی622 جديدغزنیاع

رمسجد جامع در ولسوالی پریان والیت پنجشیر623 جديدپنجشیراع

ر یک باب لیسه به نام (لیسه مرکز) در ولسوالی مرکز بهسود والیت میدان وردک624 جديدمیدان وردکاع

ر مسجد در قریه خفدره ولسوالی فرخار والیت تخار625 جديدتخاراع

ر مسجد قمندان شیخ احمد زرگری مرکز شهر تالقان626 جديدتخاراع
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ر مسجد جامع مشتان در ولسوالی فرخار والیت تخار627 جديدتخاراع

ر یک محراب مسجد در قریه سینگان والیت تخار628 جديدتخاراع

ر یک محراب مسجد در قریه  ینگی والیت تخار629 جديدتخاراع

630
ر یک محراب مسجد در منطقه عبدالله خیل قریه خواجه خیل ولسوالی  حصه  اع

دوم دره والیت پنجشیر
جديدپنجشیر

ن یک باب مسجد جامع در ناحیه پانزدهم شهر کابل631 ر ساخت جديدکابلاع

ر مکتب متوسطه در منطقه پارنده والیت پنجشیر632 جديدپنجشیراع

ر لیسه دخرتانه قریه مده خیل ولسوالی حمکنی والیت پکتیا633 جديدپکتیااغع

ن لیسه نسوان عبدالله خیل ولسوالی حصه دوم دره والیت پنجشیر634 ر ساخت جديدپنجشیراع

ن خانه والیت ک635 ر مه جديدکاع

ن شفاخانه دره صوف پایان والیت سمنگان636 ر یک باب ساخت جديدسمنگاناع

ر مسجد جامع عیدگاه ولسوالی پیروز نخچیر والیت سمنگان637 جديدسمنگاناع

ن کلینک و در ولسوالی پل خسار اندراب والیت بغالن638 ر ساخت جديدبغالناع

ن کلینک در ولسوالی پل حسار اندراب والیت بغالن639 ر ساخت جديدبغالناع

ن یک باب مدرسه در مرکز ولسوالی پل حسار اندراب والیت بغالن640 ر ساخت جديدبغالناع

ر کلینک صحی در قریه دره زنگ ولسوالی گرزیوان والیت فاریاب641 جديدفاریاباع

ر یک باب مکتب در قریه یوخن ولسوالی گرزیوان والیت فاریاب642 جديدفاریاباع

ر تعمیر مکتب متوسطه نوآباد کالن ولسوالی اشکمش والیت تخار643 جديدتخاراع

ر تعمیر مدرسه حرضت ابراهیم خیل الله 644 جديدتخاراع

ن یک باب مسجد در مرکز ولسوالی پل حسار اندراب والیت بغالن645 ر ساخت جديدبغالناع

ر یک محراب مسجد جامع در قریه رستاوه پیراجی ولسوالی جوند والیت بادغیس646 جديدبادغیساع

ر استدیوم ورزشی فوتبال  در والیت دایکندی647 جديددایکندیاع

ر یک باب کلینک در قریه میرغالم در ولسوالی میرامور والیت دایکندی648 جديددایکندیاع

ن کلینک  بنام چوچان ولسوالی شهرستان والیت دایکندی649 ر یک باب ساخت جديددایکندیاع

ر تعمیرتدریسی پوهنحی ادبیات والیت غزنی650 جديدغزنیاع

ر تعمیر اداری ریاست شهرسازی والیت غزنی651 جديدغزنیاع

ر پارک صنعتی والیت غزنی652 جديدغزنیاع

ر تعمیر ریاست معارف والیت فاریاب653 جديدفاریاباع

ر لیلیه و رسپناه برای استادهای والیت فاریاب654 جديدفاریاباع

ر تعمیر 16صنفی 10 باب غرفه تشناب ها وحفر یک حلقه چاه اب اشامیدنی655 ناع جديدلغ

ن مکتب ابتدائیه نسوان قریه کوهسار ولسوالی پریان والیت پنجشیر656 رساخت جديدپنجشیراع

ر مکتب کتود ولسوالی شهرستان والیت دایکندی657 جديددایکندیاع

ر مسجد عیدگاه قرای برکی برک والیت لوگر658 جديدلوگراع

ر یک محراب مسجد در قریه نواباد چرمگری والیت تخار659 جديدتخاراع

ر یک باب کلینک شهری اساسی(BHC) درقریه خیراباد مربوط مرکز شهر رسپل660 جديدرسپلاع

ریک باب مکتب اناثیه 12 صنفی در قریه القانی خانه کالن مربوط مرکز شهر رسپل661 جديدرسپلاع

ر بک باب مسجد در ده میرک خوست والیت بغالن662 جديدبغالناع

ر یک باب مسجد نیمه کاره در تانک سوخته بغالن مرکزی663 جديدبغالناع

ر کلینک کشن آباد ولسوالی بنواندراب والیت بغالن664 جديدبغالناع

ر کلینک خوشدره ولسوالی بنو اندراب والیت بغالن665 جديدبغالناع

ریک باب مسجد در قریه بنگی تیگری مان ولسوالی اندخوی والیت فاریاب666 جديدفاریاباع

667
ن یک باب مکتب در ولسوالی اندخوی قریه سولروز وبیشکنت والیت  ر ساخت اع

فاریاب
جديدفاریاب

ر یک باب کلینک در قریه الله کی ولسوالی خان آباد والیت کندز668 جديدکندزاع
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ر تعمیر اداری و البراتوار مرکزی اداره ملی تنظیم امور دوایی669 جديدکابلاع

ر (5) تعمیر والیتی  و مرکزی اداره  حارنوالی 670 جديدکابلپروژه اع

ر مدرسه منجنستو در ولسوالی در ه والیت پنچشیر671 جديدپنچشیراع

672
ر یک باب مسجد جامع در منطقه میان ده باال و ده پائین خارو  در ولسوالی حصه  اع

اول والیت پنچشیر
جديدپنچشیر

ر مرکز  به ظرفیت 30 بسرت  برای تداوی معتادین در  ولسوالی میرامور673 جديددایکندیاع

ر دیوار احاطه مکتب متوسطه مدرسه والیت غور674 جديدغوراع

نجان در والیت غور675 ر لیسه ه جديدغوراع

ر دیوار احاطه لیسه میر محمد شهید ولسوالی نهرین والیت بغالن676 جديدبغالن اع

ر لیسه قاجوی پشی ولسوالی مالستان والیت عزنی 677 جديدغزنیاع

AFG/490328300,000,000        برنامه تحکیم ثبات در افغانستان 

ر تعمیر شواری والیتی والیت بامیان1 تحت كاربامياناع

تحت كارکندهاربازسازی  مفام والیت و منزل اول حرمرسای والیت کندهار2

ر د جرگو تاالر مقام والیت کندهار3 تحت كارکندهاراع

ر تعمیر ریاست شهرسازی والیت جوزجان معه دیوار احاطه4 تحت كارجوزجاناع

ر تعمیر صالون فاتحه خوانی شهر فیض آباد والیت بدخشان5 تكميلبدخشاناع

ن6 نترمیم اشپزخانه مقام والیت لغ تحت كارلغ

ر تعمیر اداری ولسوالی قرم قل والیت فاریاب7 تكميلفارياباع

ن8 ر تعمیر شورای والیتی والیت لغ ناع تكميللغ

ر تعمیر کنفرانس هال والیت زابل9 تكميلزابلاع

ر تعمیر اداری ریاست شهر سازی معه دیوار احاطه والیت بغالن10 تكميلبغالناع

ر تعمیر کنفرانس هال  کندهار11 تكميلکندهاراع

ر تعمیر صالون کنفرانس ولسوالی پنجاب والیت بامیان12 تكميلبامياناع

ر تعمیر شورای والیتی نورستان13 تكميلنورستاناع

ر تعمیر اداری مقام  والیت نورستان14 تحت كارنورستاناع

نخانه والیت نورستان15 ر تعمیر مه تحت كارنورستاناع

ر دیوار احاطه تعمیرات رهایشی،شورای والیتی،و ولسوالی چوره والیت ارزگان16 تحت كارارزگاناع

ر تعمیر اداری ولسوالی شغنان والیت بدخشان17 تكميلبدخشاناع

ر تعمیر اداری ولسولی کیتی والیت دایکندی18 تحت كاردایکندیاع

ر تعمیر صالون فاتحه خوانی شهرچاریکار والیت پروان19 تحت كارپرواناع

ر صالون فاتحه خوانی ام الحسنین واقعه خوشحال خان کابل20 تحت كارکابلاع

ر تعمیر اداری ولسوالی میرزکه والیت پکتیا21 تكميلپكتيااع

ر تعمیر اداری ولسوالی رودواب والیت سمنگان22 تحت كارسمنگاناع

ر تعمیر اداری والیت بلخ23 تحت كاربلخاع

ر تعمیر اداری ولسوالی کنگ والیت نیمروز24 تحت كارنیمروزاع

ر تعمیر شورای والیتی والیت لوگر25 تحت كارلوگراع

ک آب والیت تخار26 ر تعمیر اداری ولسوالی  تحت كارتخاراع

ر تعمیر اداری ولسوالی فیض آباد والیت جوزجان27 تكميلجوزجاناع

تحت كارجوزجانبازسازی آرمگاه شهداء والیت جوزجان28

ر تعمیر اداری شورای والیتی والیت رسپل29 تحت كاررسپلاع

ر تعمیر اداری ولسوالی خان چهارباغ والیت فاریاب30 تحت كارفارياباع

ر تعمیر ریاست شهر سازی فاریاب31 تكميلفارياباع

ر تعمیر صالون فاتحه خوانی بی بی فاطمه در والیت تخار32 تكميلتخاراع
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ر دیوار احاطه کمپلکس جدید والیت کابل33 تحت كارکابلاع

تحت كارکابلپروژه هموار کاری و لندسکیپ ساحه یی کمپلکس جدید والیت کابل34

ر تعمیر اداری ولسوالی شکی والیت بدخشان35 تحت كاربدخشاناع

ر تعمیر اداری ولسوالی تاله و برفک والیت بغالن36 تحت كاربغالناع

ر تعمیر اداری ولسوالی فرنگ والیت بغالن37 تكميلبغالناع

ر دیوار احاطه ،گارد روم و گارد تاور مقام والیت فاریاب38 تكميلفارياباع

ر تعمیر اداری مرکز بهسود والیت میدان وردک39 تحت كارمیدان وردکاع

ر تعمیر اداری مقام والیت کابل40 تحت كارکابلاع

ر تعمیر ولسوالی خوست والیت بغالن41 تكميلبغالناع

ن42 ر مارکیت باغ زنانه والیت لغ ناع تحت كارلغ

رتعمیرولسوالی قرغان والیت فاریاب43 تحت كارفارياباع

رتعمیرولسوالی آبشاروالیت پنجشیر44 تحت كارپنجشیراع

ر تعمیر شورای والیتی والیت فراه45 تحت كارفراهاع

ر استدیوم ورزشی نثار احمد بهاوی والیت کاپیسا46 تكميلکاپیسااع

تكميلکنصب خدمات سولری و تجهیزات دفرتی ریاست شهرسازی والیت ک47

ر تعمیر شورای والیتی والیت غزنی48 تحت كارغزاع

مکنی والیت پکتیا49 ر تعمیر ولسوالی  تحت كارپكتيااع

ر تعمیر ولسوالی کلفگان والیت تخار50 تحت كارتخاراع

ر تعمیر اداری ولسوالی ارغستان والیت کندهار51 تحت كارکندهاراع

ر تعمیر ریاست شهرسازی والیت دایکندی52 تحت كاردایکندیاع

ر تعمیر اداری ولسوالی شهید حساس والیت ارزگان53 تحت كارارزگاناع

ر تعمیر اداری ولسوالی پشت کوه والیت فراه54 تحت كارفراهاع

نخانه والیت دایکندی55 ر تعمیر مه تحت كاردایکندیاع

ر تعمیر اداری ولسوالی قره باغ والیت غزنی56 تحت كارغزاع

دید شبکه آبرسانی ولسوالی هزار سموچ والیت تخار57 ر دیوار احاطه و  تكميلتخاراع

تكميلکندزترمیم ریاست شهرسازی والیت کندز58

نخانه والیت میدان وردک59 تكميلمیدان وردکمه

ر دیوار احاطه سه ولسوالی های والیت پنجشیر60 تكميلپنجشیراع

ر دیوار احاطه تعمیر رهایشی والی  بامیان61 تكميلبامياناع

ر تعمیر رهایشی والی والیت بامیان62 تكميلبامياناع

ر تعمیر اداری ولسوالی میر امور والیت دایکندی63 تكميلدایکندیاع

ر تعمیر کنفرانس هال والیت خوست64 تكميلخوستاع

ت دفاتر مقام والیت زابل65 تكميلزابلترمی

ر تعمیر ریاست شهرسازی والیت ک66 تكميلکاع

ن67 نخانه والیت لغ ر دیوار احاطه کمپلکس جدید اداری و ترمیم مه ناع تحت كارلغ

تكميلکندزترمیم یک باب تعمیر اقامتگاه وزیر مشاور (الحاج محمد عمر) در والیت کندز68

ن69 ر تعمیر اداری والیت لغ ناع تكميللغ

ر تعمیر اداری ولسوالی چهار صده والیت غور70 تكميلغوراع

ر تعمیر کنفرانس هال لوگر71 تكميللوگراع

تكميلخوستبازسازی امورات داخلی والیت خوست72

ر تعمیر دفرت کار والی والیت پکتیکا73 تكميلپكتيكااع

ر تعمیر صالون فاتحه خوانی زنانه قریه بایان علیای والیت پروان74 تكميلپرواناع

ر تعمیر ریاست شهرسازی والیت پروان معه دیوار احاطه75 تكميلپرواناع
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ر تعمیر اداری ریاست شهر سازی والیت خوست76 تكميلخوستاع

ر تعمیر ریاست شهرسازی والیت پکتیا معه دیوار احاطه77 تكميلپكتيااع

ر تعمیر اداری ولسوالی سانچارک والیت رسپل78 تكميلرسپلاع

ن79 ر تعمیر ریاست شهرسازی والیت لغ ناع تكميللغ

ر تعمیر اداری ولسوالی قادس والیت بادغیس80 تكميلبادغيساع

ر دیوار احاطه و هموارکاری ولسوالی ناهور والیت غزنی81 تكميلغزاع

تكميلفراهحفر چاه کمپلکس مقام والیت فراه82

ر پارک ملی رسخکان83 ناع جريانلغ
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