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 جمهوریت د افغانستان اسالمي

 وزارتد مالیې 

 نو راپورالسته راوړ دمعینیت  مالي کال کې د مالي ۱۳۹۹په 

 پیلیزه:
د یاد کال وو.  له ننګونو ډکله کبلهد ټولې نړۍ په خاص ډول د افغانستان لپاره یو  ود کرونا ویروس د خپرید کالمالي  ۱۳۹۹د 

په پایله چې ، دېېواد کې اقتصادي کړنې په ټپه ودرېهپه سره  اعالنحکومت له لوري د قرنطین په  ویروس د کابو کولو لپاره د مرکزي

وزارت لخوا په کلنۍ  یېد مالپدې سربېره . لی راغیکمواپه کچه وده کې د تېر کال په پرتله د ټولټال پنځه سلنې  کې د هېواد په اقتصادي

یو په لیارده افغانیم ۳۱څه باندې د کې کورنیو عوایدو سره په  په ترسره کولوبیاکتنېمنځمهالهبودجې د او  تعدیالتو دوه ګونو جه کې دبود

، چه ټول یراغزیاتوالی لیارده افغانیو په کچه یم ۳۶او له بل پلوه د یاد ویروس د کابو کولو لپاره په عامه لګښتونو کې د والی،کم کچه

 له الری راغی. افغانی مالی فشار په حکومت باندې د اختیاري بودجې میلیارده ۶۷ټال 

مالي کال کې د  ۱۳۹۹په سره وکوالی شول چې  و همکاریواو ګډ مرستو ماليیاختیارپه  همکارانو ختیایيمد مالیې وزارت د خپلو پر

رامنځته شوې اقتصادي او  کبلهل او د یاد ویروس له کسر تموی یبودجه کې رامنځته شو کرونا ویروس د کابو کولو لپاره په ملي

 اغیزې محدودې کړي. يروغتیای

 

تعدیالت او منځمهاله بودجوي په بودجه باندې د کرونا ویروس اغیزې، مالي کال ۱۳۹۹ د

 :بیاکتنه
سره د مالیې وزارت اړ شو تر څو د یاد ویروس سره د  ومالي کال په لمړیو کې په هېواد کې د کرونا ویروس په خپرید ۱۳۹۹د 

ثبات د برقرارۍ لپاره  خدمتونو د وړاندې کولو او اقتصادي کې د روغتیایي مالي کال په منظور شوې بودجه ۱۳۹۹د  په پارمبارزې 

 ۲۱ د او په دوهم پړاو کې تتعدیالداخلی  ملیارده افغانیو په کچه ۶.۶اړین بدلونونه راولي، چې په ترتیب سره په لمړي پړاو کې د 

رامنځته او د پارلمان لخوا منظور شو. پدې سربېره د منځمهاله بیا کتنې په پایله زیاتوالی ملیارده افغانیو په کچه په اختیاري بودجه کې 

کې د پارلمان لخوا ریان په جچې د کال  یمیلیارده افغانیو په کچه زیاتوالی راغ ۱۵کې په عادي او پراختیایي بودجه کې د ټولټال 

 تصویب او د مالیې وزارت له لوري اجراء شو.  
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مالي کال بودجه کې د افغانستان د حکومت سره د نړیوالو اختیاري مرستی۱۳۹۹په 
ارقام په میلیون ډالر 

د نړیوال بانک تشویقی پروګرام د پیسو نړیوال صندوق عاجل پروګرام

د آسیا پراختیایی بانک مرسته د پیسو نړیوال صندوق توسعوی پروګرام

د اروپایی ټولنی مرسته
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 بودجې اجراء:ملید کال  ۱۳۹۹د 
د چې  وکوالی شولپه ترسره کولو سربېره  او منځمهاله بیاکتنې کال په ملي بودجه کې د دوه ګونو تعدیالتو ۱۳۹۹د مالیې وزارت د 

 لیاردهیم ۲۷۶لیارده افغانۍ په مصرف ورسوي، چې لدې جملې څخه یې یم ۴۳۷ مالي کال د ټولټال منظور شوې بودجې څخه ۱۳۹۹

 پراختیایياو  سلنه ٪۹۰ې لګښت بودج يترتیب سره د عاده پې چ ،دي ېبرخه کې لګولپراختیاییپه لیارده یم ۱۶۱عادي او په افغانۍ

 ګراف کی ښوودل شویده. ېالند سلنه جوړوي چې په ٪۸۳ ېلګښتبودج

 

 بودجه: ملي مالي کال  ۱۴۰۰د 
مختلفو والیتونو ته سفرونه  ۱۷د هېواد  په پارمالي کال لپاره د یوې ټول شموله ملي بودجې د ترتیب  ۱۴۰۰د  چارواکو د مالیې وزارت

مالي  ۱۴۰۰د یې وکړل او له ځایې اوسېدونکو، مدني ټولنو، خصوصي سکتور او علمي کدرونو سره تر هر اړخیزو بحثونو وروسته 

په د هېواد ملیارده افغانۍ  ۳لمان ته د تصویب لپاره وړاندې کړه. د یادو بحثونو په پایله کې د مالیې وزارت رکال بودجه ترتیب او پا

 ،کچې، نفوسبیوزلۍ مالي کال کې به د هر والیت د  ۱۴۰۰چې په روان کې د وړو پروژه د تطبیق لپاره ځانګړې کړې  یتونوټولو وال

 شي. سره د مالیې وزارت له لوري تطبیق حالت ته په کتو یيختیاماو پر

بنسټیزو مالي کال په پراختیایي بودجه کېکارموندنه، د اوبو بندونه او کانالونه جوړول، د ترانسپورت او انرژي په برخه کې د  ۱۴۰۰د 

له لویو لمړیتوبونو څخه او د عامه سیستمونو او عملیاتي پروسو برښنایې کول  ،، د ګمرکي سیستمونو عصري کولپراختیا جوړښتونو

 دي.

 :زیرمه په خزانه کې نغديد مالیې وزارت 
مامورینو  سربېره د مالیې وزارت وکوالی شو چې د ملکي کمښت پهکولو او کورنیو عوایدو کې کابو د منفي اغیزو د د کرونا ویروس 

کولو په ګډون د حکومت چارې په عادي ډول تمویل او د پراختیایي پروګرامونو او پروژو قرارداد  شونو د اداءاو امنیتي ځواکونو د معا

د  ېچ ېحال ک ، پداسېملیارده افغانۍ شتون لري ۳۰.۲اوسمهال د مالیې وزارت په خزانه کې . لرونکو ته په وخت پیسې اداء کړي

 . هد ۍنمیلیارده افغا ۱۰ اړتیانړیوال صندوق د پیسو 

 مالي کال کې د نړیوال بانک د تشویقي پروګرام اړوند اصالحات: ۱۳۹۹په 
په چوکاټ کې د روڼتیا، حساب  ARTFد افغانستان دولت ته د افغانستان د بیارغونې د امانتي صندوق  یا  د نړیوال بانک له لوري

انستان د نړیوال اعتبار د لوړولو لپاره د تشویقي پروګرام ورکونې، خصوصي سکتور کې د بهرنۍ پانګونې د جذب، او په ټوله کې د افغ

تر عنوان الندې مشروطې مالي مرستې ورکول کېږي، چې په ترسره کولو سره یې د مالیې وزارت په  Incentive Programیا 

 مالي کال کې الندې اصالحات پلي کړیدي.  ۱۳۹۹

 د لیږد  سیستمونه فعالول، تادیاتو او ګرځنده ټیلیفون له الرې د پیسو د برښنایي .1
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 د تدارکاتو او ګمرکونو د معاشاتو نوی پالیسۍ او مقررې جوړول، .2

 د افغانستان د مرکزي ثبت ادارې له سیستم سره تړل، (SIGTAS)د عوایدو د ادارې سیستم  .3

 د ځمکو اړوند سروې لپاره د نوي قانون جوړول،  .4

 لپاره د مقررې جوړول،د کانونو سکتور او هایدرو کاربن د را ایستلو  .5

 د برښنا او انرژۍ په ډګر کې اصالحات، .6

 اړوند اصالحات، ونوکوډد احتیاطي بودجوي .7

 د عامه پانګونې په ډګر کې اصالحات، .8

 لګښتونو اړوند اصالحات، او ترمیماتي د عملیاتي .9

 .د پلټنې قانون جوړول .10

ستان د نړیوالې سوداګریزې اسانتیا برابرونې د راپور په نوملړ کې خپل د یادونې وړ ده چې د یادو اصالحاتو په پلي کولو سره به افغان

 مقام لوړ کړي چې د نړیوالې پانګونې په ډګر کې به د افغانستان سره مرسته وکړي.

 پروګرام: RCFد پیسو نړیوال صندوق د 
اره د پیسو نړیوال صندوق د افغانستان سره د ثبات د ساتلو لپ د کابو کولو او اقتصادي خطرونو او اقتصادي د کرونا ویروس د بشري

 نېټه منظور کړ، یادې پیسې په پوره پاملرنې سره د ملي ۲۹تر عنوان الندې پروګرام د اپریل په  RCFملیونو دالرو په ارزښت د  ۲۲۰

د برقرارۍ لپاره د افغانستان  ثبات تمویل، کرونا ویروس کابو کولو، او د افغانستان د اقتصاديبیړنی کسر د د مالي الرېبودجې له 

 .دولت ته ورکړل شوې

 :ECFا یرامګپرواسانتیا پور  دونکيېصندوق د غز والړید ن سوید پ
مالي اصالحاتو د  ،ۍوزلیته د ب وادونوېه وړغ ېچ ،ید خهېڅلډپورونو له  دمهالهږصندوق د او والړید ن سوید پ رامګپرو ECF د

 . يېږورکول ک ولډد قسطونو پهلپاره له کوم سود پرته  لوړو هځستونزو د له من وندهړا ۍاو د مالي او اقتصادي ثبات د برقرار ق،یتطب

سره د  ولوین ېپه نظر ک ۍثبات ېب اقتصادي ېشو تهځله امله د بودجوي کسر او رامن روسید کرونا و ېکلونو ک یمال ۱۴۰۰او  ۱۳۹۹په

 زویخړله هر ا ېچ وي،ټته معقوله حل الره و ل ېستونز ېادیسره  IMF ایصندوق  والړید ن سوید پ وڅتر هړوک هړکېوزارت پر یېمال

 ېله د ېدي چ الریېډکایامر ونهیلیم ۳۷۰الټولټرامګپرو ادی. هړوک هړهوک رامګکلن پرونیم یپه در ECF د یېمذاکراتو وروسته 

 .ديېشو ولین ېد راتلونکو کلونو لپاره په نظر ک ېیېنور ېاو پات د تمویل د بودجوي کسرکال  ۱۳۹۹د  الرډونهیلیم ۱۱۰یېخهېڅجمل

په  نواید ج رامګپرو ادی. ید رامګپرو نړیا یولپاره  ېد افغانستان د اقتصادي ود رهېسرب لید بودجوي کسر په تمو رامګپرو ECF د

 یکولو سره وکوال تهځپه رامن الیېرد باور چاپ ځترمن تیمرسته کوونکو او افغانستان اسالمي جمور والوړید ن ېکنفرانس ک والړین

 ېسره الند رامګپرو ادیله  رهېسرب ې. پديړجلب ک ېمرست ېوالړین مانهیپ هیسره په لو قیمالي اصالحاتو په تطب وندهړد ا ېشول چ

 :دي ليړاو شرطونه ت ړېهوک اصالحاتي

 ب،یاو تصو لیتعد ېمعلوماتو په پار د ملي تدارکاتو د مقرر وندړا تیقراداد کوونکو د مالک ېد دولت 

 هړکولو هوک یاځویوزارت لخوا د افغان ملي بانک او کابل بانک د  یېسره د مال ېته په پوره پاملرن رویتداب اتيیمالي او عمل 

 کول،یالسل کیل

 لپاره د  توبیندګړد  لوڅېړد  ویدوس اتيیله لوري د مال تینید مع او عوایدو مرکونوګلپاره د   اتواليید ز دویعوا وید کورن

 پکار اچونه، تودونویالزمو م

  او د پارلمان له لوري  لیشوي قانون اصالح، تعد بید پارلمان له لوري د افغانستان بانک د تصو ېک الديیم ۲۰۱۷په

 ب،یتصو

  وندړاو ا نهټلخوا د اداري فساد پل ېد عالي ادار ېنټد پل ېک تونوګښعامه ل وندړا روسید کرونا و ېمالي کال ک ۱۳۹۹په 

 راپور خپرول،

 یېمال ېدونکیاتید ز تښپه ارز Value Added Tax د یېسره  بیاو د پارلمان لخوا په تصو لید قانون تعد BRT له یېمال

 ،  منځه وړل

  ته  مرکونوګاو نورو  ایتړپیاو ستمیس ارهیمع وڅلپاره د  ويیتخلفاتو د مخن او کاري ېژندنید مالي خطرونو د پ ېک مرکونوګپه

 غزونه،  ستمیس ادید 

  زناکیاغ ویلپاره د  کیخطرونو د تفک وندهړورکونکو د کاري تخلفاتو ا هیله لوري د مال تینیمع دویاو عوا مرکونوګد 

 کول،  تهځرامن ټچوکا
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 معلومات نشرول. وندهړا وید شتمن یکول او د دو تهځرامن ستمیس یېناښد ثبت لپاره د بر وید شتمن نویماموررتبه دولتي ړد لو 

حقوقو  ، او د متقاعدینو درامنځته کولصندوق  د تقاعد، د تقاعد خزینې اړوند اصالحات

 :ادائینه
 ۱۳۹۹کارکوونکو اړوند تقاعد په چارو کې د روڼتیا، اغیزمنتوب او متقاعدینو ته د پر وخت ادائینې په پار په  د تقاعد خزینه د دولتي

کال کې د مالیې وزارت وکوالی مالي ۱۳۹۹. په شورامنځتهپه حیث د مالیې وزارت له لوري  ه  ځانګړی صندوق مالي کال کې د یو

متقاعدینو ته په خپل وخت د تقاعد حقوق اداء کړي، د یادولو وړ ده چې د متقاعدینو د ښې پیژندګلوۍ او اړونده ۱۴۵،۷۹۱شول چې 

 ۵۰،۵۲۸مهاله  ېترد اولپاره د متقاعدینو بایومتریک د تقاعد د حقوقو د ورکړې لپاره شرط منل شویدی چارو کې د فساد د مخنیوي

 اسانتیاوو د رامنځته کولو په پار د مالیې وزارت د متقاعدینو د پیرودنکو مرکزال ډیرو متقاعدینو ته د ، او یومتریک  شویدیامتقاعدینو ب

 . فعاله کړېدههم شمیره  ۱۴۵د اړیکو ل په موخه د ټلیفوني اړونده ستونزو د حاو د  پرانیستلی دی

 :د افغانستان لپاره د جینوا کنفرانس
ژمنو د نوي کولو په پار د  افغان حکومت د ملګرو ملتونو او فنلند هیواد په ګډه ملتیا د افغانستان سره د نړیوالو مرسته کوونکو د مالي

ټه د جینوا کنفرانس په سویس هیواد کې جوړ کړ. په یاد کنفرانس کې د افغانستان د دولت له نی ۲۴او  ۲۳کال د نوامبر په روان میالدي

تر عنوان الندې د افغانستان پنځه او د افغانستان د دوه اړخیزه همکاریو چوکاټ چوکاټ د افغانستان د سولې او پراختیا دوهم مليلوري 

 ۳.۳لخوا د افغانستان سره د راتلونکو څلورو کلونو لپاره د  مرستندویانواو د نړیوالو  ،پالن نړیوالو ته وړاندې شو کلن پراختیایي

 مرستې ژمنه وشوه.  ملیارده امریکایي دالرو کلنۍ مالي

 Development Cooperation Dialogue (DCD)، یو خبرې اترېایي همکارید پرمخت

2020 : 
پسې بحثونه او اوږده مذاکرات درلودل چې د افغانستان د ه الو شریکانو سره پرلکې د خپلو نړیو کال مالي ۱۳۹۹د مالیې وزارت په 

او د راتلونکي لپاره پالنونه یې له عمده سرټکو څخه  ،ې اغیزې او لیدلوری، السته راوړنوپراختیا لپاره ددوی د همکاریو استراتیژیک

د مرستو په همغږۍ او د جینیوا د مرستندویانو او ملي لمړیتوبونه سره د نړیوالو ستراتیژۍ   پدې سربېره د افغانستان د پراختیایيوو. 

 په تطبیق او څرنګوالي هم هراړخیز بحثونه وشول.  GMAFچوکاټ  دوه اړخیز حساب ورکونې

 مذاکرات: ترمنځ او جرمني حکومتونود افغان 
حکومت سره هر اړخیز بحثونه او  د فدرالي د جرمنيالي کال کې م ۱۳۹۹په پراختیا په پار د مالیې وزارت باثباته د افغانستان د 

میلیون  ۲۴۰د مالیې وزارت سره د له لوري BMZد اقتصادي همکاریو او پراختیا وزارت جرمني مذاکرات درلودل چې په پایله کې د 

په کچه د اقتصادي ثبات اړوند  ن یورومیلیو ۱۸۰کال کې د جرمني هیواد له لوري د  مالي ۱۳۹۹پدې سربېره په ، وشوهژمنه  یورو

 . وشوهحکومت سره ژمنه  لهد افغانستان برخه کې په د بشري مرستو  یورو همیلیون ۱۹او و، پروژ

 CARECکنفرانس یا  یرانوهمکاریو د وزسیمه ایزواو د مرکزي آسیا د اقتصادي

Ministerial Conference: 
غړو  ۱۱همکاریو سازمان د سیمه ایزو او الندې د مرکزي آسیا د اقتصادي مشرتابه مالي کال کې د مالیې وزارت تر  ۱۳۹۹په 

ز پیوستون، او په سیمه ایز اقتصاد باندې د ې د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو، سیمه ایکهېوادونو کنفرانس په آنالین بڼه جوړ شو چې پ

لپاره د یاد سازمان لخوا جوړ شوی پرمختیا او د سیمه ایزې  ،په اړه پراخ بحثونه وشولمنځه وړولو ه د لکرونا ویروس د اغیزو 

او  يه د مرکزی آسیا د اقتصادېرسرب پدېسیمه ایزه ستراتېژي تائید شوه.  ګرځندوی جندر او میالدي کال پورې د  ۲۰۳۰او د چوکاټ 

مختلفو برخو لکه سیمه ایز  په جوړ شول او ېالند ۍمعین تر مشر يوزارت د مال ېد مالی ېغونډي سیمه ایزو همکاریو تخنیک

 . ي کولو اړونداړینې پریکړې وشوېګړند ۍسوداګر ېسیمه ایزاو ۍ، ، سړک، ریل پټل، برښنا لیږدونهپیوستون
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