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 :ځغلنده کتنه

بیلو برخوکې د پام وړ پرمختګونه شوي دي خو تر اوسه هم افغانستان د نړۍ د بیوزلو سره له دی چي په تیره لسیزه کې بیال

د افغانستان د دولت تګالره د بدلون په لسیزه  کې د ځان بسیاینې په لور یون دی، د بن د دویم . هیوادونو په لیکه کې پاتې دی

لمریز کال تر پایه د امنیتي دندو قبلولو په موخه د  3131د کورنیو امنیتي ځواکونو لخوا د بهرنیو ځواکونو نه د  کنفرانس پر بنسټ

امنیتي سکتور پیاوړتیا ته پاملرنه کول،  په دی معنا چې د ملي پوځ، پولیسو او امنیت ځواکونه په اړینه ټوګه وروزل او سمبال 

 جوګه شي چې د هیواد د ټولو برخو امنیت ټینګ کړي  کاله د دی 3131شي تر څو وروسته له 

کال په  3133لومړیتوب لرونکو پروګرامونو پلي کول کوم چې د  22د دې ترڅنګ د دولت تګالره د بدلون په لسیزه کې د 

نستان د خلکو د افغاپه پایله کې یي  چنګاښ کې توکیو کنفرانس ته وړاندی شول د یو دوام لرونکي اقتصاد په لوري خوځیدنه چې 

او د  پراختیا " کانونو" وعله دی امله په منځمهاله او اوږد مهاله مودو کې د هیواد د کیندنې صنای، و موميپراختیا  هکچ انه د ژوند

سکتور په برخو کې ال ډیرې پانګونې ته د چاپیریال په برابرولو کې ډیره پاملرنه وشي چې افغانستان په دغو دواړو   ېکرن

 لري( مزیت)کې په پرتله ایزه توګه ښه ګټور توب سکتورونو 

په سلوکې د مرستو شوې ژمنې د ملي لومړیتوب لرونکو پروګرامونو  05په دی بنسټ د ته په پاملرنې سره چي د نړیوالې ټولنې 

 .د تمویل په موخه د دولت د بودجې له الرې و لګول شي

پروګرامونو په پام کې نیولو سره د لرونکو کې اصالحاتو، د لومړیتوب  تر ډیره بریده په مالي چارو د دولت مالي چوکاټ باید

په لوړوالي باندې تمرکز وکړي چې په ملي بودجه کې د وړتیاوو  مصرف دمالي سرچینو تخصیص او د پرمختیایي بودجې 

  .مرستو د جذب المل کیږي

، هوایي ډګرونو، اوبو و اټونواو واکمنۍ، د ادارې ودنې، په بنسټ ایښادارو په تیره لسیزه کې د دولت ډیرې پانګونې، د امنیتي 

کاني زیرمو څخه د ګټې په موخه د کانونو په برخه کې  د. بندونو په جوړولو او د بریښنا په برابرولو کې تر سره شوي دي

رامونو له الرې د کلو د پانګونه تر سره شوې، د کرنې سکتور د امکان تر بریده پراختیا موندلې ده او د کلو د پراختیا د پروګ

ې زد دې لسی. د لومړي ځل لپاره په ډیرې والیتونو کې د ولسوالیو او کلو سرکونه جوړ او قیر شوي دي .ژوندانه کچه لوړه شوېده

میلیونو تنو ته، د اسالمي زده کړو د زده کوونکو شمیر  6.8په اوږدو کې د عمومي زده کړو د زده کوونکو شمیر شاوخوا 

د دې تر څنګ په ډیرې ودانۍ، . زرو تنو ته رسیدلې دې 01زره تنو ته او د تخنیکي زده کړو د زده کوونکو شمیر  236 شاوخوا

د . تدوین او چاپ شوي ديتوکي نوي د لوست  رامنځته او بیا رغول شوي دي او په ځانګړي ډول په والیتونو کې نوي ښوونځي 

د مړینې کچه  چې د روغتیا د سكتور له لوري وړاندې كیږي، د مور او ماشوم رېو د برابرولو له الاسانتیاو ولومړنید غتیا ور

د مهارتونو د ودې د پروګرام پلي کول ډیر اغیزمن دې . راټیټه شوېده او د نورو ناروغیو له امله هم د مړینې کچه راټیټه شوې ده

همدې الرې څخه ورته د کار فرصتونه موندل  په شاوخوا کې له نوموړي پروګرام څخه فارغیږي او له 150555او هر کال د 

 . ودې په حال کې دهبرابرې شوې او له همدې امله په هیواد کې سوداګري د مالیاتي او سوداګریزې اسانتیاوې . کیږي

و ا 3163په . د تیرو څو کلونو په اوږدو کې د کورنیو عوایدو د راټولولو په برخه کې د پام وړ السته راوړنې تر سره شوي دي 

ؤ، د سلنې له مخې د هیواد کورني نا خالصه  %22و ا% 28.1 د کورنیو عوایدو د ودې کچه په ترتیب سره کلونو کې 3135

 . ته لوړ شوي دي %33.2کې  3135څخه په  %35.1کال کې له  3166تولیدات په 

او خصوصي سکتور د فعالیتونو په ترڅ  په همدې ډول د نوموړو پرمختګونو په پام کې نیولو سره چې د ملي بودجې د پلي کولو 

سلنه ریښتیني اقتصادي ودې شاهد ؤ، سرانه  3.6کې د  3133 الی 3161کې رامنځته شوي دي، د هیواد اقتصاد په منځني ډول په 

امریکایي ډالرو ته  825کې  3133امریکایي ډالرو څخه په  115کې له  3161عاید په کورنیو نا خالصه تولیداتو باندې په 

طمه کیږي چې د افغانستان اقتصاد به په منځمهاله موده کې خپلې ودې ته دوام ورکړي او وړاندوینه کیږي . زیاتوالې موندلې دې

میلیاردو امریکایي ډالرو ته  22.125سلنې زیاتوالې له امله  33کال کې د  3132به په  GDPچې کورني نا خالصه تولیدات 

٪ ثابته پاتې  0خو نوموړې کچه به په منځمهاله موده کې  اټکل شوې ده 8.1انفالسیون کچه  والې و مومي، د مالي پړسوب یازیات

 . شي

سلنه تشکیل کړي چې د دې جملې څخه ښایي د پرمختیایي بودجې  GDP 13مالي کال بودجه د  3132وړاندوینه کیږي چې د  

زیاتوالې  سلنه 0تیر کال په پرتله سلنه تشکیل کړي، چې د  32ونډه د دولتي پانګونې په ډول د کورنیو نا خالصه تولیداتو شاوخوا 

د پرمختیایي زیربنایي پروژو لپاره د بودجې په ځانګړتیا او د ملي بودجې په برخه کې د مرستو د جذب لپاره  ، چېپه ګوته کوي
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مجموعهپرمختیاييعادي

%19.5%57.1%39.6 2,790,674              636,353              2,154,321             امنیت1

د زیربناوو او طبیعي منابعو 3

سکتور

              62,167           1,039,094              1,101,261 15.6%1.6%31.8%

%12.5%17.4%15.1 1,062,622              407,819              654,803             پوهنه4

%19.5%1.0%9.6 678,005                 638,842              39,163              کرنه او د کلو پراختیا5

د واکمنۍ، د قانون د حاکمیت او 2

بشري حقونو سکتور

             213,200               85,241                 298,441 4.2%5.7%2.6%

%6.2%1.7%3.8 267,886                 202,582              65,305              روغتیا6

اقتصادي اداره او د خصوصي 8

سکتنور پرمختګ

              53,609              140,212                 193,820 2.8%1.4%4.3%

%0.7%1.2%1.0 67,802                   23,272               44,530              ټولنیزمصؤنیت7

  د احتیاطي کوډونو په ګدون 9

متفرقه کوډونه

             486,123               96,351                 582,474 8.3%12.9%2.9%

        3,773,221         3,269,766            7,042,986 100%100%100% مجموعه

لومړې جدول : د 1392 مالي کال د اصلي بودجې مجموعه  

سکتورونهشمیره
د بودجې د په )000( ډالر

مجموعې سلنه

د عادي بودجې 

سلنه

د پرمختیايي 

بودجې سلنه

السته راوړنو سره سره، بیا هم اړینه  د پورته .یو غوره اقدام دې چې په پایله کې یی ال زیاته اغیزمنتیا او مولدیت رامنځته کیږي

مالي  3132د  باید ده چې د لومړیتوب وړ لویو پروژو او پروګرامونو ته د منابعو ځانګړتیا ته ادامه ورکړل شي او په همدې ډول

ل په پام کال د نوې اختیاري پرمختیایي بودجې په تخصیص کې د مالي منابعو په پام کی نیولو سره د لومړیتوب اصل په جدي ډو

 . کې ونیول شي

سلنه یی د مهمو برخو  18میلیونه امریکایي ډالر کیږي،  022.261د بیلګې په ډول، د نوې اختیاري بودجې له مجموعې څخه چې 

د سرکونو جوړول او قیر کول، د اوبو او بریښنا بندونه، د پوهنتونونو او لوړو زده کړو د مؤسساتو جوړول، ) لپاره لکه 

چې د لومړیتوب وړ دي، ( سې، لیلیي، کلینیکونه او روغتونونه او د کرنې او مخابراتو په برخه کې پانګونهښوونځي، مدر

   ځانګړې شوې ده،

هغو والیتونو  31 که څه هم د پرمختیایي پروګرامونو د پلي کولو څخه ټول والیتونه ګټه پورته کوي، خو بیا هم په مجموعي ډول

میلیونه امریکایي ډالر  1 او د کوچیانو لپاره( میلیونه امریکایي ډالر 83)میلیارده افغاني  3.612ته چې لږ پرمختګ یی کړې دې 

په پام کې نیول شوي دي، تر څو د ځانګړو لومړیتوب وړ پروژو د پلي کولو او تمویل په موخه له نوموړو بسپنو څخه ګټه پورته 

کال په بودجه کې د منابعو تخصیص د  3132په مجموعي ډول د  .کړي تر څو د متوازنې ودې او پرمختګ زمینه برابره شي

افغانستان د پرمختګ د ملي استراتیژۍ، د لومړیتوب وړ ملي پروګرامونو او د مالي منابعو په پام کې نیولو سره تر سره شوې 

پرمختګ کې د پام وړ  د هغه بر خو یادونه وکړو چې په دوامدارد منابعو په تخصیص کې لومړې  شودې، له دې امله کوالی 

  .رول لوبوي

 :مالي كال د ليدلوري لنډيز 2931د 

 3133د كال  3132قوانینو د تعدیل سره،  مربوطه او نورو ېادارد روان كال په اوږدو کې د مالي چارو او د عامه لګښتونو د 

   .ټاکل شوې دې پورې مالي کالپای کال د لیندۍ تر  3132د لومړې نیټې څخه د کال د مرغومې د میاشتې 

میلیاردو افغانیو په شاوخوا کې اټکل 310.331 منابع دکورنې  یمالي کال ټول 3132 مالیاتی او غیر مالیاتی عوایدو په گډون د

. او همداراز هغه عواید چې د عینک د مسو د کان څخه تر السه کیږي پکې شامل دي( میلیارده امریکایي ډالر 2.036)شوي دي 

امریکایي  2.322د ) میلیاردو افغانیو ته رسیږي  230.058ره د مرستندویانو او نړیوالو مؤسساتو د مرستو عواید کال لپا 3132د 

بهرنۍ مرستې د پرمختیایي ( میلیونه امریکایي ډالر کیږي 08.222چې ) میلیارده افغانۍ  2.310، د دې تر څنګ (ډالرو معادل

 . ديشوې پاره په پام کې نیول پروژو د تمویل په موخه د پرمختیایي بودجې ل

د  .اټکل او پالن شوې ده( میلیارده دالرو معادل 1.521د ) میلیارده افغانې  188.210ملي بودجه د  ټولهمالي كال لپاره  3132د  

وې وه میاشتو لپاره اټکل ش 3میلیارده افغانې د  222.122کال د پیل ملې بودجې نه چې  3133سلنه د  21مالي کال بودجه  3132

 .سلنه زیاتوالي په ګوته کوي 38میاشتو لپاره د اټکل شوې بودجې په پرتله  32خو د . زیاتوالې په ګوته کوي 



3 
 

-

50,000 

100,000 

150,000 

200,000 

250,000 

87 88 89 90     
         

    
         

    
         

    
         

                                                              
      

كال  3133، چې د اټکل شوې ده (میلیاردو ډالرو معادل 1.111د )  ۍافغان همیلیارد  338.251مالي كال عادي بودجه د  3132د  

چې په دې ، سلنه زیاتوالې په ګوته کوي 28 میلیاردو څخه زیاته وه، 311.835له چې د د پیل د عادي بودجې په پرت( میاشتې 3)

 .د هغې په پرتله ډیر پورته بیولي دي 3133میاشتو د عادی بودجې لګښتونه یې د  1کال د  3132ډول 

په عادي بودجه کې د افغانیو  هم( په ځانګړي ډول د ډالرو په وړاندې) د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت کموالې 

فشارونه چې د عادي بودجې په زیاتوالي باندې یی اغیزه کړې ده، په راتلونکو  مالي زیاتوالي په ګوته کوي، همداراز یو لړ هغه

 . صفحو کې په مفصل ډول بیان شوي دي

 پالن او وړاندوینه په اندازه (ډالرو معادل میلیاردو 1.215د )میلیاردو افغانیو  315.526د مالي كال پرمختیایې بودجه د  3132د 

 21نږدې  میلیارده افغانۍ کیږي، 333.501چې  بودجې په پرتله پرمختیایيد پیل د ( میاشتې 3)كال  3133چې د  شوې ده، ېې

-CSTC) ندانۍد نوموړي زیاتوالي عمده دلیل په لومړي پړاو کې د افغانستان د امنیت د مشتر کې قوما. زیاتوالې موندلې دې سلنه

A)  لپاره یی تر سره کوي( ملي اردو، ملي پولیس) د امنیتي ځواکونو د سمبالولو مرستې دي چې . 

 

 :مالي كال کورني عوايد 2931د 

 80پداسې حال كې چې  لخوا تمویلیږي، د نړیوالې ټولنېلپاره  د امنیتې لګښتونو( سلنه 20)د عادي بودجې زیاته برخه  اوس مهال

 .له لوري تمویل كیږيو موسساو نړیوالو مرستندویان ختیایې پروژو لګښت هم د سلنه د پرم

په عادي  پورې (2014) 3131تر به سرهیدو د نړیوالو ځواكونو څخه کورني ځواكونو ته د امنیت د مسؤولیت د لیږد د بشپړ 

ه چې اوسمهال په مستقیم ډول د بهرنیو ځکه چې له یوې خوا به هغه امنیتي لګښتون. بودجه باندې مالي فشارونه ال زیات شي

مرستندویانو له خوا تر سره کیږي، 

دولت ته سپارل کیږي او له بلې خوا 

د کار د نه موجودیت په صورت کې 

کارکوونکي بی کورنې  د هغوې 

 پاتي کیږي، د اقتصادي برخه لیکه 

په برخه کې هم  راکړو ورکړو

کموالې رامنځته شي چې په ښایي 

د دولت په کورنیو دې صورت کې 

عوایدو او د لګښتونو په کموالي 

  .باندې منفي اغیزه کوي

، د جوړولو د امنیتي تاسیساتو

ښوونځیو، روغتونونو او کلینیکونو، 

د دولتي ادارو ودانیو، سرکونو او 

هوایي ډګرونو د حفظ او مراقبت 

لګښتونه هر کال لوړیږي او په 

. کوياغیزه  عادي بودجه باندې

پورته ذکر شول، د نړیوالو امنیتي ځواکونو د وتلو سره سم د اقتصادي فعالیتونو په برخه کې د منفي اغیزې وړاندوینه  څرنګه چې

د نوموړې اغیزې شوې ده، او د وروستیو وړاندوینو په پام کې نیولو سره لیدل کیږي چې په منځمهاله او اوږدمهاله موده کې 

   .کورنیو عوایدو په کچه زیات محسوسیږي

او اوږدمهاله کې په مخه کې دي، دولت د مالي ثبات په موخه د  په منځمهاله چې فشارونو په پام کې نیولو سره مالي د احتمالي

 . عوایدو د کچې لوړوالې د خپلو ژمنو او مالي پالیسو ته د فعالیتونو په سر کې ځاې ورکړې دې

له شرایطو څخه دې چې د پیسو د  د پروګرامECF) )تمدید د اسانتیاوو  د عوایدو د را ټولولو لوړوالې د اعتبار دد دې تر څنګ 

 . نړیوال صندوق سره پرې هوکړه شوې ده
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1391 )9 میاشتې(اقالم
1391 د 12 

میاشتو وړاندوينه(
1392

%4.3-%75.1 92,001.00     96,133.40       72,100.05           مالیاتي عوايد )ټکس(

په عایداتو مالیات، په ګټه او د پانګې په تر السه کولو 

مفاد
         21,082.50 

28,110.00       
      32,800.00 26.8%16.7%

%32.8-%22.5 27,560.00             41,004.80 30,753.60          د راکړې ورکړې او نړیوالې سوداګري مالیات

%17.7%21.8 26,722.00             22,705.60 17,029.20          د توکو او خدمتونو کورني مالیه

%14.1%4.0 4,919.00                 4,313.00 3,234.75            ټول مالیات

%52.0%24.9 30,526.00           20,079.80 15,809.85        غیر مالیاتی عايدات

%5.4%100 122,527.00   116,213.20     87,909.90        د کورنیو عوايدو مجموعه

دويم جدول: د باب پر بنسټ د 1392 مالي کال کورني عوايد 

د 1392 سلنه
د 1391-1392 

د سلنې توپیر
میلیون افغانۍ

د ډکولو لپاره دولت په پام ( لومړې ګراف) له همدې امله پورته ذکر شوو موخو ته د رسیدو او د عادي بودجې د تمویل د تشې  

  .پالن شوي اصالحات پلي کړيکې لري تر څو د مالي چارو په برخه کې یو لړ 

عوایدو د راټولولو په موخه او همداراز د مالیاتي بنسټونو د پراختیا لپاره خپلو تدابیرو ته دوام ورکړې دې چې خو دولت د  

د نوي زیاتوالي ، په والیتونو او مستوفیتونو کې د پلټنې زیاتوالې، د اسیکوډا  پذیرش د مالیاتو د: نوموړي تدابیر په دې ډول دي

د دې تر څنګ، نوي . سیستم معرفي کول، او د ګمرکونو په مختلفو سرحدي پولو کې د بندرونو د مدیریت د سیستم پلي کول

تر الس الندې نیول شوې دي  د کورنیو عوایدو د کچې د زیاتوالي په موخه مالیاتي مقررات چې په دې ورستیو کې د دولت لخوا

 . اکو د تعرفې زیاتوالېبد الرې مالیه، او د سګرټو او تم د نفتي موادو فیس، د اوسپنې: لکه

د دولت لپاره په منځمهاله او اوږدمهاله موده کې د مصرفي اړتیاوو د پوره کولو په موخه د بشپړه عوایدو د تر السه کولو لپاره په 

کال پورې د ارزښت د زیاتوالي مالیات  (2532) 1393نه کوي، دولت باید د پالیسۍ سره سم د بسنه نوموړو تدابیرو باندې اتکاء 

(Value Added Tax)  معرفي کړي، د عوایدو د راټولولو د ادارې ظرفیت لوړ او د عوایدو د راټولولو اغیزمنتیا ال پسې

  .پیاوړې کړي

یلیونه م 05ي کال کې د عینک د مسو د کان مال 3132د مهمو عایداتي سرچینو څخه شمیرل کیږي چې په  هم عواید د کانونو

امریکایي ډالر د پرمختیایي پروژو د تمویل لپاره په پام کې نیول شوي دي، خو د نوموړو زیرمو د استخراج او ګټه اخیستنې په 

 . مهاله موده کې په عوایدو کې د پام وړ زیاتوالې رامنځته شي مهاله او اوږد صورت کې طمه کیږي چې په لنډ

اټکل شوي دي چې د کورنیو نا خالصه ( میلیارد ډالر 2.108)میلیارده افغانې  322.021مالي کال عواید  3132په دې ډول د  

ر بنسټ د کورنیو تولیداتو د کلونو کې د بابونو پ 3132او  3133دویم جدول په . سلنې څخه زیاته برخه جوړوي 35تولیداتو د 

 :وړاندوینې تفصیل وړاندې کوي

میاشتو  3سلنه زیاتوالې په ګوته کوي چې د  11کال په پرتله  3133و وړاندوینه د کال د عواید 3132څرنګه چې لیدل کیږي، د 

 .سلنه زیاتوالی په ګوته کوی 1میاشتو وړاندوینی پر پرتله  12خو د   لپاره اټکل شوې وه

ه خرڅالو مالیات، د عوایدو ډیره برخه د هغه مالیاتو له مدرکه تر السه کیږي چې د نړیوالې سوداګرۍ ګمرکي حقوقو، پ اوسمهال 

په مفاد، جایداد او پانګې باندې مالیات چې د ټاکل شوو . په عایداتو باندې مالیات او لږه برخه یی غیر مالیاتي عواید تشکیلوي

کال  3132او د شرکتونو مالیات چې اټکل کیږي چې په کارکونکو تنخواګانې سوداګرۍ، د  د: څخه تشکیل شوي دي لکهمالیاتو 

مالي کال  3132د  ،میلیارده افغانۍ ؤ 26.3چې  مالي کال په پرتله 3133په شاوخوا کې زیاتوالې ومومي او د  %38کې به د 

او راکړه ورکړه په داسی حال کې چې وړاندوینه کیږي چې د بهرنۍ سوداګرۍ،  ،یو ته لوړ شيافغان همیلیارد 12مالیات به 

دغه راز کموالې د دولت د یو لړ مشخصو پالیسیو له امله لکه . ټوالې وموميکال کې ټی 3132ګمرکي حقونو له درکه مالیات به په 

، د یو شمیر ځانګړو صنعتي توکو د تعرفې (د لس کاله پخوا ماډل) د تیرې نیټې د نقلیه وسایطو او عراده جاتو د واردولو مخنیوي 

مګر طمه کیږي چې په . ې پالیسیو له امله دېاو داسې نورد بیې ټیټوالې، د بهرنیو ځواکونو د وتلو له امله د وارداتي توکو کموالې 
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کال  3132زیاتوالې و مومي، او د  % 31 کال کې په توکو او خدمتونو باندې کورنۍ مالیه په چټکتیا سره وده وکړي او 3132

د پالن په معرفي  د ارزښت په زیاتوالي باندې د مالیاتوڅخه وروسته، طمه کیږي چې د نوموړې کټګورۍ له مدرکه عواید به 

 . ، ال زیاتوالې و موميبه ونیسیکولو سره چې په انتفاعي معامالتو باندې د مالیاتو ځای 

له دې امله چې اوسمهال د وارداتو زیاتوالې د کورنیو عوایدو له مهمو محرکینو له ډلې څخه ګڼل کیږي، وړاندوینه کیږي چې په 

  .ته پورته شي %8.1کال کې به بیرته  3131کموالې ومومي خو په % 3.2کال کې به  3132

 

 : مالي کال د ملي بودجې د تمويل لپاره بهرنۍ سرچينې 2931د 

کورني عواد او د عینک د ) څرنګه چې په پورته برخو کې یادونه وشوه چې د ملي بودجې د تمویل سرچینې د کورنیو منابعو 

 . څخه عبارت دي( و نړیوالو سازمانونو وړیا مرستې او پورونود مرستندویانو ا) او بهرنیو سرچینو ( مسو د کان عواید

د دې په پرتله چې عادي لګښتونه په ځانګړي ډول د امنیت په سکتور کې ډیر لوړ دي او د امنیتي لګښتونو ډیرې برخه د بهرنیو  

کال کې د  3132لوړه ده او په مرستو لخوا تمویلیږي، پدې ډول د عادي بودجې په تمویل کې د وړیا مرستو ونډه اوس هم ډیره 

 11.1( وړیا مرستې او پورونه) همداراز د پرمختیایي بودجې په تمویل کې د بهرنیو منابعو ونډه . ٪ په شاوخوا کې تشکیلوي 20

منابع چې کورني عواید او د عینک د مسو د کان عواید تشکیلوي د اختیاري پروژو د  کورنی٪  38.2٪ تشکیلوي او همداراز 

 . او سرچینو پرته پاتې ده( د کسر په شمول) ٪ پرمختیایی بودجه د منابعو  8او پاتې  ديشوې ل لپاره په پام کې نیول تموی

، د (ARTF)صندوق  امانتیافغانستان د بیارغونې د لپاره ټولې وړیا مرستې چې د  د افغانستان د عادي بودجېکال کې  3132په  

او د فرانسې، ډنمارک او برتانیا  (CSTC-A)قومنداني  ېګډ د امنیتد د افغانستان  ،(LOTFA)صندوق  امانتیقانون او نظم 

میلیارده افغانیو  61.552هیوادونو لخوا د والیتي حکومتدارۍ او په ولسوالیو کې د خدمتونو د تر سره کولو په موخه برابریږي، 

چې  یو په اندازهمیلیارده افغان 326.052د  لپاره مویلد ت كال د پرمختیایې بودجې 3132د . ته رسیږي (الرډمیلیارد 3.811)

 3133 دامریکایي ډالر  میلیونه 132.116 (3) په دې كې وړیا مرسته په پام کې نیول شوي ده چېمیلیارده ډالر كیږي،  2.213

میلیونه امریکایي ډالر  225.885 (1)نوې غیر اختیاري بسپنې؛ او  میلیونه ډالر3.218 (2)بسپنې دي؛ غیر اختیاري  کال انتقالي

، د ي ديچې د پور په ډول په تیرو كلونو كې ژمنې شو لرډا امریکایي همیلیون 08.222برسیره پردې،  .اختیاري وجوه شامل دي

په دې برخه کې ال زیات تفصیل د تمویل په جدول کې په  .پرمختیایې پروژو د غیر اختیارې وجوه په برخه كې شاملې دي

  .ې بیانیږيراتلونکو صفحو ک

 

 :مالي کال عادي بودجه 2931د 

چې د هیواد د  ده اټکل شوې كیږي ډالره میلیارده 1.111چې  افغانيمیلیارده   338.251مالي كال كې عادي بودجه د  3132په 

د نهو  مالي کال د پیل په پرتله چې 3133مالي کال بودجې د  3132د . جوړوي سلنه 31 په تناسب ناخالصه تولیداتو یوکورن

 . ٪ زیاتوالې موندلې دې 20میاشتو لپاره جوړه شوې ده، 

٪  12میلیارده افغانیو ته رسیږي چې 323.552ونډه  معاشونومالي کال په عادي بودجه کې د دولت د کار کوونکو د  3132د 

 . سلنه جوړه کړې وه 18مالي کال کې د معاشونو ونډه د عادې بودجې  3133کیږي، په 

سلنه زیات  2.8د دولسو میاشتو د وړاندوینې په پرتله مالی کال  1391كال په بودجه كې  3132د  معاشونوكوونكو د دولت د كار

  .کال کې د ملي پولیسو او ملي اردو د تشکیل د کچې ثابت پاتي کیدل دي 3132، د دې کم زیاتوالي المل په دې

 25کال د دولسو میاشتو د اټکل شوي بودجې په پرتله  3133ې د سلنه جوړوي چ 32بودجېونډه د عادي لګښتونو  کوډ د 22 خو د

کال د دولسو میاشتو د  3133برخه جوړوي خو د نوموړې کوډ بودجه د  سلنه کوډ د عادي بودجې یو 20. ٪ کموالې په ګوته کوي

   .٪ کموالې په ګوته کوي 12بودجې په پرتله هم 

 850د  (CSTC-A)قومنداني  ېګډ دد انتقال  امنیتد د افغانستان  یي بودجې تهکوډونو کې د کموالي دلیل پرمختیا 20و ا 22په 

 . میلیونو امریکایي ډالرو انتقال دې چې د ملي پولیسو او ملي اردو ځواکونو د سمبالولو په موخه تر سره کیږي
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1392

)000( افغانی

%29.5 57,107,538.6          د ملي دفاع وزارت1

%21.5 41,601,272.6          د کورنیو چارو وزارت2

%15.3 29,591,972.8          د پوهنې وزارت3

%5.1 9,792,726.0            د ملي امنیت لوې ریاست4

%1.6 3,395,851.6            د عامې روغتیا وزارت5

%1.8 3,190,786.7            د لوړو زده کړو وزارت6

%1.4 2,650,000.0            د بهرنیو چارو وزارت7

د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه 8

اداره
            2,468,351.0 1.3%

%0.3 533,650.0               د ټولګټو وزارت9

%0.9 1,836,000.0            د مالیي وزارت10

%78.5 152,168,149.2         د 10 ادارو مجموعه

دريم جدول:  3: د 1392 کال په عادی بودجه کې لس بودجوي څانګې چې د نورو زياته ونډه لري  

ادارېشمیره

په مجموعې 

عادې بودجې 

کې ونډه

او مراقبت، او د دولتي ودانیو او  د حفظ روغتونونوپه مرکز او والیتونو کې د  ،د ښوونځیو: اما یوه اندازه نور لګښتونه لکه

 . کوډ اغیزمن کړې دې 22 ،چی نوی محاسبه شوی هسرکونو د حفظ او مراقبت لګښتون

د تقاعد کارکونکو ٪ برخه تشکیلوي چې ډیرې توکي یی د ملکي او نظامي  31د عادي بودجې کوډونه د احتیاط په ګډون متفرقه 

اعدینو د تیرو کلونو نا تادیه شوي حقوق، رتب او معاش، د مرکزي بانک د پانګې د حقوق، د شهیدانو او معلولینو حقوق، د متق

کموالي د تاوان وجوه، په ولسوالیو کې د خدمتونو د تر سره کولو لګښتونه چې د مرستندویانو لخوا تمویل کیږي، او د افغان آریانا 

 . د سپما لپاره تر سره کیږيادي بودجې خو په جال ډول د نوموړو لګښتونو محاسبه د ع. د هوایي شرکت بسپنې

نهه )کال کې  3133مالي کال د مودې زیاتوالې دې چې په  3132د عادي بودجې د زیاتوالي مهم الملونه په لومړي قدم کې د  

 : ؤ، د دې تر څنګ یو لړ هغه توکي چې د عادي بودجې په زیاتوالي یی اغیزه کړې ده، په الندې ډول دي( میاشتې

 متقاعدینو د تیرو کلونو پاتې حقوق د نظامي 

  تنو د لګښتونو زیاتوالې 330555د پوهنې د وزارت په تشکیل کې د 

 د لوړو  د پوهنتونونو استاذان تنه یی 155تنو د لګښتونو زیاتوالې چې  30155 د لوړو زده کړو د وزارت په تشکیل کې د

 زده کړو د مؤسسو ښوونکي تشکیلوي

 کال  3133تنو څخه د زیاتو کسانو د لګښتونو زیاتوالې چې د یادې ادارې تشکیل په  10555د  د ملي امنیت په تشکیل کې

 کې زیاتوالې موندلې ؤ

 مالې کال کې محاسبه او په  3132اضافي لګښتونه چې دا مهال په  د حفظ او مراقبت د مرکز د هغه ښوونځیو او روغتونونو

 بودجه کې شامل شوي دي

 معاشونو د  په ادارو کې د رتبو او

 پروګرام د پلي کولو ادامه

  د والیتي ادارو او ولسوالیو د پیاوړتیا

 لګښتونه 

  د  معاشونوکارکونکو د د سفارتونو د

 نورم زیاتوالې

  د اعاشې کوچینیانو په وړکتونونو کې د

 40 تر 30 له)په نورم کې زیاتوالې 

 80 تر 75 له)او روزنتون  (افغانی

 (افغانی

 و او نظامي پرسونلو د د لیلیی، زندانون

نه  330 اعاشې د نورم زیاتوالې له

  .تهیو افغان 320

  او د بهرنیو پورونو د بیرته ورکړې د

قسطونو زیاتوالې چې د بیرته ورکړې 

  .دیېې پوره شوې ی نیټ

هغه ادارې چې په عادي بودجه کې تر ټولو 

زیاته ونډه لري په پورته جدول کې ښودل 

کال کې تر  3132و څرنګه چې پورته ذکر شول، د ملي دفاع، کورنیو چارو او د پوهنې وزارتونه په ا( دریم جدول) شوي دي 

 . ټولو زیاته عادي بودجه لري

مالي کال د عادي بودجې د زیاتوالي الملونه پورته ذکر شول، خو په مجموعي ډول د معاشونو، رتبو او معاشونو د پلي  3132د  

کوډ بودجوې واحدونو  23د شمیر زیاتوالې چې د سوپر سکیل څخه مستفید کیږي، د کارکونکو غه او د هدوام کولو د پروګرام 

  .بودجه زیاته کړې ده
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نوېانتقالي
مجموعی بودجه 

)انتقالي+نوې(

%31.6 700,951.53             399,383.85          301,567.68         اختیاري بودجه

%68.4 1,520,119.66           715,470.05          804,649.61         غیر اختیاري بودجه

   1,106,217.29    1,114,853.90        2,221,071.19 

%30.1 982,799.23             544,487.05          438,312.18         اختیاري بودجه

%69.9 2,286,966.71           1,449,105.36       837,861.35         غیر اختیاري بودجه

   1,276,173.53    1,993,592.41        3,269,765.94 

         169,956.24          878,738.51           1,048,694.76 

15.4%78.8%47.2%

د 1391 مالي 

کال پیل

څلورم جدول: د اختیاري او غیر اختیاري بودجې پر بنسټ د 1391 او 1392 مالي کلونو پرمختیايي بودجه 

پرمختیايي بودجهمالي کال

ارقام په 000 امريکايي ډالرو

سلنه

د 1391 مجموعه

1392

د  1392 مجموعه

د 1391 کال د پیل د بودجې او د 1392 تر منځ توپیر

د پورته کلونو تر منځ د سلنې له مخې توپیر

پینځم جدول:10 بودجوي واحدونه چې د 1392 کال په نوی غیر اختیاري بودجه کې زياته ونډه لري

 )000(

امريکايي ډالر

 د نوې غیر 

اختیاري بودجې 

سلنه

%28.5 413,292.7      د ملي دفاع وزارت1

%16.3 235,760.0      د کلو د بیا رغونې او پراختیا وزارت2

%13.3 192,514.3      د کورنیو چارو وزارت3

%11.5 167,026.0      د پوهنې وزارت4

%9.6 139,300.0      د ټولګټو وزارت5

%6.1 88,438.0        د عامې روغتیا وزارت6

%3.2 47,060.0        د مالیی وزارت7

%3.1 44,640.0        د کرنې او مالداري وزارت 8

%2.9 41,500.0        د اوبو او بریښنا وزارت9

%0.9 13,170.0        د کانونو وزارت10

 1,382,701.0 95.4%

وزارتونهشماره

1392

د لسو وزارتونو مجموعه

 :مالي کال د پرمختيايي بودجې لنډيز 2931د 

خالصه د کورنیو نا  او پالن شوې ده چې اټکل( ډالره میلیارده 1.215)میلیارده افغانې  315.526بودجه  پرمختیایي كال 3132د 

میلیارد ډالر اټکل شوې  2.223مالي کال د پیل په پرتله چې  3133د مالي کال پرمختیایي بودجه  3132د . ٪ جوړوي 30تولیداتو 

د دغه زیاتوالي مهم الملونه د کورنیو چارو او د ملي دفاع د وزارتونو سره د . ٪ څخه زیات زیاتوالې موندلې دې 21وه، د 

میلیونه امریکایي ډالر مرستې دي چې د عادي بودجې څخه  850 (CSTC-A) ګډې قوماندانۍ قاانت افغانستان د امنیت د

میلیونه امریکایي ډالرو زیاتوالې هم د  320د دې تر څنګ په نوو اختیاري پروژو کې د . پرمختیایي بودجې ته انتقال شوي دي

 . زیاتوالي د الملونو څخه دي

 : کې بیان شوې دې( څلورم جدول) یایي بودجې او نوي او انتقالي بسپنو لنډیز په مالي کلونو د پرمخت 3132او  3133د 

 

انتقالي بودجه د لګښت د راپور پر بنسټ د 

نیټې  30مالي کال د تلې د میاشتې د  3133

مالي  3133د  پورې اټکل شوې ده، مګر

څخه  د قطعیی د حسابونو د نهایی کیدو کال

 . وروسته بیا ځلي چمتو کیږي

د انتقالي بودجې د زیاتوالي المل د وخت  

محدودیت، د مالي کال لنډوالې او د بودجې د 

تصویب په برخه کې ځنډ دې، چې د پالن 

سره سم د پرمختیایي پروژو پلې کول او 

د ځنډ سره مخامخ کیږي، په دې  لګښتونه

مالي  3133ډول د انتقالي پروژو بودجه د 

٪  30څخه کال د پیل د انتقالي اټکلي بودجې 

   .زیاته انتقال شوې ده

 3133په نوې غیر اختیاري بودجه هم د 

٪ څخه ډیر  355د  مالي کال د پیل په پرتله

زیاته برخه زیاتوالې رامنځته شوې دې چې 

یي د کورنیو چارو او د ملي دفاع د 
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شپږم جدول: لس بودجوي واحدونه چې د 1392 کال په اختیاري بودجه کې زياته ونډه لري   

 )000(

امريکايي ډالر

په نوې اختیاري 

بودجې کی سلنه

%20.5 111,700.0      د ټولګټو وزارت1

%11.3 61,500.0        د اوبو او بریښنا وزارت2

%8.8 48,000.0        د کرنې او مالدارۍ وزارت3

%6.7 36,500.0        د لوړو زده کړو وزارت4

%4.4 24,013.0        د عامې روغتیا وزارت5

%3.7       20,057.0د پوهنې وزارت6

%3.1       16,976.5د کلو دبیا رغونې او پراختیا وزارت7

%3.1 16,620.0        د ترانسپورت وزارت8

%2.8 15,500.0        د مخابراتو وزارت9

%2.6 14,000.0        د ښار جوړولو چارو وزارت10

    350,866.5 64.4%

وزارتونهشماره

1392

د لسو وزارتونو مجموعه

وزارتونو سره د افغانستان 

د ګډې  انتقال د امنیت

 (CSTC-A) قوماندانۍ

ي چې د مرستې تشکیلو

امنیتي سکتور سمبالولو او 

تجهیز په موخه تر سره 

همداراز د غیر . شوي دي

اختیاري مرستو زیاتوالې د 

مرستو د جذب او د ملي 

بودجې له الرې د نوموړو 

مرستو لګښت په ګوته کوي 

چې د نړیوالې ټولنې هغه 

ژمنې په پام کې نیسې چې 

د کابل، دویم بن او د ټوکیو 

تر سره  په کنفرانس کې یی

په ملي بودجه . کړي دي

جذب او کې د زیاتو مرستو 

 . د ملي بودجې له الرې د مرستو مصرفول زیاته اغیزمنتیا لري

٪ یی غیر  15٪ اختیاري بودجه او پاتې  15کال د پرمختیایي بودجې  3132څخه معلومیږي، د ( پینځم جدول) څرنګه چې د 

شوې ده، چې د  لپاره ځانګړې "جدول  0"په سلو کې د لسو وزارتونو 35بودجې د نوې غیر اختیاري . اختیاري بودجه جوړوي

د کورنیو چارو د وزارت ٪، 38.0د کلیو د بیا رغونی او پراختیا وزارت  ٪،  26.0هغې جملې څخه د ملي دفاع د وزارت ونډه 

تر ټولو زیاته نوې غیر اختیاري بودجه کې ٪ او په همدې ډول شپږ نور وزارتونه په  33.0٪ ، د پوهنې د وزارت ونډه 31.1ونډه 

 . ونډه لري

٪ زیاتوالي رامنځته شوې  11 د مالي کال په پرتله 3133مګر د دولت پالیسۍ ته په پاملرنې سره، په نوې اختیاري بودجه کې د  

  .ه اخیستل کیږيد زیربنایي، پوهنې، لوړو زده کړو او کرنې او مالدارۍ د پروژو په تمویل کې ګټدې چې له هغه څخه 

م ګراف د مهمو مؤلدو زیربنایي هدو 

پروژو د تمویل لپاره د اختیاري 

سرچینو ونډه په ګوته کوي چې د 

هغوې تمویل او تداوم د مرستندویانو د 

د . لپاره ډیر په زړه پورې نه دې

د اوبو د لویو او : بیلګې په ډول

متوسطو بندونو جوړول، د بریښنا 

ل او قیر کول، تولید، د سرکونو جوړو

لوړې زده کړې، پوهنه، کرنه، 

او د پرمختیایي پروګرامونو د  روغتیا

پلي کولو لپاره د ادارو د کاري 

ظرفیتونو لوړوالې تر څو په 

   .راتلونکې کې اغیزمن ثابت شي

چې د سرکونو جوړول او قیر څرنګه 

کول د مهمو لومړیتوبونو څخه ګڼل 

کیږي، او په اقتصادي پرمختګ کې 
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په شاوخوا کې  ٪ 23څخه د  اختیاري بودجېنوی  ه ډالرومیلیون 022.261د پام وړ رول لوبوي، له همدې امله د ټولې  هم

یواځې د سرکونو د جوړولو او قیر کولو په موخه د ټولګټو وزارت ته ځانګړي شوي دي چې په  (ه امریکایي ډالرمیلیون 336.1)

 . ایي ډالر هم شامل ديمیلیونه امریک 0هغه کې د کابل د ښاروالۍ 

د اوبو د تنظیم لپاره د کرنې او بریښنا د تولید د پیاوړتیا په موخه په پام کې ( میلیونه ډالر 83.0)٪ نور یی  33دویم دا چې تقریبآ 

ه کرهنه چې پ. نیول شوي ده چې یاد سکتورونه په اقتصادي پرمختګ کې د پام وړ رول لوبوي او په اولویتونو کې شمیرل کیږي

د نو اختیاری بودجې دغې برخې ته اختصاص ( میلیونه دالره  26) سلنه  3هیواد کې د اقتصادي پرمختیا یو بل عامل دی تقریباٌ 

د برخې د پراختیا او تقویې په موخه د کرنې د پراختیا  یمیلیونه دالر اختیاری بودجه د زراعت 25ورکړل شوې دي سره له دې 

 نوې بودجه دغې برخې ته په پام یسلنه اختیار 32دی په پام کې نیول شوي دي، پدیشان ټولې تقریباْ بانک ته د احتیاطي وجوه الن

 کې نیول شوې ده

د بشري منابعو د تخصص وده هم له مهمو او لومړیتوب وړ برخو څخه ګڼل کیږي چې په دې برخه کې د لوړو زده کړو د  

ا کې نوې اختیاري بودجه ځانګړې شوې ده، چې د پرمختیایي بودجې په په شاوخو (ه ډالرمیلیون 46.5)٪  6وزارت لپاره د 

په همدې . احتیاطي کوډ کې هغه لس میلیونه امریکایي ډالر هم رانغاړي چې د تحصیلي بورسونو د تمویل لپاره ځانګړې شوې ده

شپږم ) دجه په پام کې نیول شوې ده ډول د نوې اختیاري بودجې څخه د لومړیتوب وړ ټولو برخو ته د مالي امکاناتو په تناسب بو

 (. جدول

تر ټولو لویه ونډه یی د ځان هغه بودجوي واحدونه چې ( اووم جدول) مالي کال په ټوله پرمختیایي بودجه کې  3132همداراز د  

ټولګټو، د کلو د بیا رغونې او پراختیا، دفاع، پوهنې، اوبه او بریښنا، عامې روغتیا او څو : لپاره ځانګړې کړې ده، عبارت دي له

  .نور وزارتونه

مجموعهنویانتقالي

%15.2 497,122.88             251,000.00          246,122.88         د ټولګټو وزارت1

%14.4 471,158.23             252,736.49          218,421.74         د کلو پراختیا2

%12.7 413,731.32             413,292.69          438.63                دفاع3

%9.1 297,679.43             187,083.00          110,596.43         پوهنه4

%8.5 277,175.85             103,000.00          174,175.85         اوبه او بریښنا5

%6.2 202,581.65             112,451.00          90,130.65          عامی روغتیا6

%6.2 203,659.33             196,514.31          7,145.02            کورنیو چارو7

%4.6 148,879.58             92,640.00           56,239.58          کرنه8

%3.1 101,335.55             60,990.00           40,345.55          مالیه9

%2.5 82,928.40               45,800.00           37,128.40          لوړی زده کړی10

      980,744.73    1,715,507.49        2,696,252.22 82.5%

%2.9 96,351.08               85,692.00           10,659.08          احتیاطي کوډونه11

اووم جدول:  لس هغه بودجوي واحدونه چې د 1392 کال په پرمختیايي بودجه کې زياته ونډه لري

وزارتونهشماره

 ارقام په 000 امريکايي ډالرو
د پرمختیايي 

بودجې %

د 10 وزارتونو مجموعه

 

 

 :مالي کال د تشکيل لنډيز 2931د 

تنو ته رسیده، چې په دې  6530168کې  كال مالي 3133تنو ته رسیږي چې په  6110201کال کې  3132په  ټول اداري تشكیل

 . په ګوته کوي (٪ 1.2)تنه زیاتوالې 210281کال په پرتله  3133صورت کې د 
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1391
ونډه د سلنې 

له مخې
1392

ونډه د سلنې له 

مخې

%31.1 258,996                  %30.6 247,996                  د پوهنې وزارت1

%24.7 205,854                  %25.0 202,696                  د کورنیو چارو وزارت2

%24.4 202,886                  %25.2 204,154                  د ملي دفاع وزارت3

%4.9 40,741                    %3.4 27,831                    د ملي امنیت لوی ریاست4

%2.2 18,395                    %2.3 18,395                    د عامې روغتیا وزارت5

%1.3 10,827                    %1.2 9,527                     د لوړو زده کړو وزارت6

%1.1 9,281                     %1.1 9,281                     د کرنې وزارت7

%1.0 8,565                     %1.1 8,550                     د مالیي وزارت8

%0.9 7,223                     %0.9 7,233                     د کار او تولنیزو چارو وزارت9

%0.9 7,241                     %0.9 7,214                     د سیمه ایزو ارګانونو اداره10

%92.5 770,009                %91.7 742,877                مجموعه

%8.1 67,244                    %8.3 66,909                    نوری اداری11

                809,786 100%                837,253 100.6% کلي مجموعه

اتم جدول: لس هغه بودجوي واحدونه چې د 1392 کال په تشکیل کې زياته ونډه لري 

ادارې شمیره

د 1392 کال تشکیل د 1391 تشکیل

د تیرو څو کلونو په اوږدو کې د عادي بودجې د زیاتوالي د الملونو څخه یو د تشکیل زیاتوالې ؤ، په دې ډول په عادي بودجه کې 

مالي کال کې په استثنایي ډول د څو محدودو بودجوي واحدونو په تشکیالتو کې  3132ه موخه په د داسې زیاتوالي د مخنیوي پ

د ملي امنیت د لوې ریاست په تشکیل کې، د پوهنې د وزارت په تشکیل کې، د لوړو زده کړو د ) زیاتوالې رامنځته شوې دې 

 (. وزارت په تشکیل کې

له دې امله د مکاتبو د ښوونکو او کارمندانو لومړیتوب وړ د پروګرامونو څخه دې،  د ښوونې او روزنې وده او پراختیا د دولت د

له همدې امله په منځمهاله موده کې د پوهنې د وزارت تشکیل د زیاتوالي . د تشکیل زیاتوالې د پوهنې د سکتور د ودې المل کیږي

اداري پرسونل چې په مجموعي ډول  30555و ښوونکو ا 350555مالي کال په بودجه کې هم د  3132په حال کې دې او د 

 . تنه کیږي، د وزارت په تشکیل کې زیاتوالې رامنځته شوي دې 330555

په همدې ډول د مکاتبو د مخ پر زیاتیدو فارغینو په پرتله چې په ورته وخت کې د لوړو زده کړو په موسساتو کې د محصلینو 

تنه  30155ل په بودجه کې د لوړو زده کړو د وزارت په مجموعي تشکیل کې مالي کا 3132، د شمیر د زیاتوالي په حال کې دې

  .د پوهنتونونو او تحصیلي مؤسساتو استاذان تشکیلوي 155زیات شوي دي چې له دې ډلې څخه 

څخه زیات تزیید رامنځته شوې دې خو د ملي دفاع په وزارت کې چې د  32555د ملي امنیت د لوې ریاست په تشکیل کې د  

تنو تنقیص لیدل کیږي، هغه تنقیص نه بلکه په همدې شمیر پرسونل چې په اردو کې شامل نه ؤ خو په ریزفي شکل یا د  30286

کال په بودجه کې په محاسبه کې شامل نه ؤ، مګر په تشکیل کې محاسبه شوي ؤ چې په  3133روزنیز پروګرام الندې ؤ چې د 

 . ي ديکال کې د تشکیل له محاسبې څخه حذف شو 3132

هغه زیاتوالې چې د کورنیو چارو د وزارت په تشکیل کې لیدل کیږي، د برجسته کسانو د امنیتي چارو د معینیت له پلوه دې چې د 

مالي کال په بودجه کې شامل  3132مالي کال په اوږدو کې ېې زیاتوالې موندلې دې او د سیستیکا لخوا تمویل کیده او د  3133

  .شوې دې
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 : لي کال پالن شوې مهمې السته راوړنېما 2932د  

کال د بودجی د مسودی د  1392مالی کال پالن شوی او عمده السته راوړنی د بودجی په اجرایوی واحدونو کی چی د  1391د  

جوړیدو پوری چی د مالیی وزارت په الس کی ورکړل شوی، ذکر شوی دی اما د بودجوی واحدونو پوره السته راوړنی د مالی 

 .د ختمیدو څخه وروسته واضح کیږیکال 

 

 :د امنيت سکتور

د عادي بودجې تر ټولو زیاته برخه ېې د ځان لپاره ځانګړې کړې  و مهمو سکتورونو له ډلې څخه دې چید امنیت سکتور یو د هغ

خه د اردو، د نوموړو  سرچینو زیاته بر. د ځان لپاره ځانګړې کړې ده سلنه 01کال کې ېې د عادي بودجې  3133ده چې په 

پولیسو او ملي امنیت لپاره ځانګړې شوې ده چې د امنیتي پرسونلو د معاشونو او امتیازونو د ترسره کولو او نورو امنیتي لوازمو 

. د برابرولو لپاره چې په هیواد کې د امنیت د ټینګښت  عامه نظم او قانون پلي کول او د سرحدونو د ساتلو لپاره ځانګړې شوې ده

 :  ل په اوږدو کې د نوموړي سکتور السته راوړنې په الندې ډول بیان شوي ديکا 3133د 

  دامنیتی دندودلیږدد بهیر دریم پړاوبشپړول او د کورنیو امنیتي ځواکونو په واسطه د ډیرې والیتونو د امنیتی چاری په الس

 کې نیول؛ 

  تنو پوری لوړیدل؛330555څخه تر  332555کال کې له  3135د ملي اردو د ځواکونو د شمیر په 

  پوری  لوړیدل؛  301555څخه تر 303555کې له   3135د ملي پولیسو د پرسونلو د شمیر په 

  ثبات او استقرار په موخه د امنیتي اړتیاوو په پام کې نیولو سره د ملي پولیسو د سولېې په مرسته د دولت د ټولند نړیوالې ،

 ځواکونو د تشکیالتي ریفورم پلي کول؛

  شکمنو کسانو نیول؛ 30223جنایي پیښو کشف او د  30025د 

  ګډو عملیاتو تر سره کول، د جرمونو د ترسره  166خپلواکو عملیاتو تر سره کول ،په مرکز او والیتونو کې د  232د

 کولومخنیوې او د وسله والو مخالفینو ټکول؛ 

 الندی نشی نیول کیدایجی په سند کی په مفصله توګه تربحث داو ډیرې نوری داسې پیښی چې دبو. 

 

 : سکتور د حکومتدارې او قانون د حاکميت

. د نوموړي سکتور د بودجې زیاته برخه عادې بودجه جوړوی چې د معاشونو د اجرا او نورو ورځنیو لګښتونو لپاره لګول کیږي

کال په اوږدو کې د  3133د . جوړوله  مالي کال کې د نوموړې سکتور مجموعي بودجی د ټولې بودجې پنځه سلنه 3133په 

 :نوموړي سکتور السته راوړنې په الندې ډول بیان شوي دي

 واردمخه ریفورم شویدی ید بهیرپیل، سربیره دهغو ادارو چ په لسو دولتي ادارو کې د رتبو او معاشونو د نوي سیستم . 

 ه وړاندی  شوې ده او په خپل وخت سره د د قوانینو، مقرراتو، تقنیني فرمانونو او هغه بودجه چې د دولت له خوا ملی شورا ت

 ژور بحث او غور څخه وروسته په مجلسونو کې تصویب شوې ده؛ 

  فورمې نشر او څیړل شوي، د  31فورمې،  3,000د چارواکود شتمنیو ثبت، څیړل او نشرول چې تر دی دمه د شتمنیو د ثبت

 .  قیق او څیړنی ترپالن الندې ديې د تدفورم 85شتمنیو اته فورمې د تدقیق الندې دي اود شتمنیو 

  نفرو  162قضیو فیصله او څیړل، د قضا د ستاژ د کورسونو له دورې څخه  15,854د سترې محمکې په څلورم دیوان کې د

ټوکه کتابونو  5,000کال کې د ښځو قضاتو د انجمن یا ټولنی رامنځته کول او د  3133قاضیانو فراغت، او همداراز په 

 چاپ؛ 

  دندو د تحقق  تعقیب چې د وزیرانو د شورا مصوبات په کې شامل دي او د جمهوري ریاست د عالي مقام د  350555د

 ؛ تعقیبولفرمانونو او احکامو  2,500

  لوړ پوړو او ټیټ  330311کال په لومړیو څلورو میاشتو کې د  3133د اداري اصالحاتو د خپلواک کمیسیون له الرې د

 وونکو د استخدام د پروسې بشپړتیا؛ښ 835پوړو مامورینو او د 

  ټوکه څیړنیزوکتابونو او  050555ونو الندې د عنوان31د دریو کلونو په اوږدو کې د حج، ارشاد او اوقافو د وزارت لخوا د

 عنوانه نوو کتابونو چاپ؛  21

  نه او بهر کې ورته د الزمو حاجیانو لیږل او د هیواد په دن 30,000بیت هللا شریف ته دحج فرضي د اداء کولو په موخه د

 اسانتیاوو برابرول 

 سلنه 35 په هرات، بلخ او کندهار والیتونو کې د حاجیانو د کمپ جوړول او د ننګرهار د حاجیانو د کمپ دجوړولو دچارو 

 بشپړتیا؛ 

  شرعي منع؛ تنو د حقوقي پوهاوې د کچې جګوالی په ځانګړي ډول په ښځو باندې د تاوتریخوالي قانوني او  3360013د 

  ونو  رالیږدول ؛دوکان 13کورونه او   6، ودانی  1، ه ځمکهجریب 320123د ځمکو د غاصبینو له منګولو څخه دولت ته د 
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 ؛و راجستراثبت سیاسي ګوندونو  1ونو او سازماننوو  250ونو، سازماننوو ټولنیزو  212 د 

 

  :سكتور زيرمو طبيعی زيربناوو يا د

مالي کال کې د پرمختیایي بودجې  3133په سکتورونو  برخه پرمختیایي بودجه جوړوي، چې نوموړېته تر ټولو زیاسکتور  دې د

د . تشکیلوي چې د بریښنا د تولید، سرکونو جوړل، کانونو، مخابراتو، ښار جوړولو او داسې نورو لپاره ځانګړې شوې ده 20%

 : دې ډول ديمالي کال د بودجې د پلي کیدو مهمې السته راوړنې په الن 3133

  3په هیواد کې د غوره انټرنیټي خدمتونو د تر سره کولو په موخه د دریو مخابراتي کمپنیو لپاره دG  انټرنټ د جواز توزیع

 میلیونه امریکایي ډالر عواید تر السه شوي دي؛ 10کول چې له دې الرې په مجموعي ډول 

  مترو په  کیلو 82.0او د پل براق څخه د تردره یی صوف پورې د  و په اوږدواليکیلومتر 33د بامیانو او یکاولنګ تر منځ د

 اوږدوالي د سړک بشپړول؛

   د حاجیګک د اوسپنې د ایستلود تړون نهایی کول او د چینایي کمپنې سره د آمو د سیند د حوزې د تیلو د زیرمی د استخراج د

 کیږي؛  تړون السلیک چې تر دې دمه په هیواد کې تر ټولو زیاته پانګونه ګڼل

  او نورو لویو ښارونو و یو  شریف مزار هرات، کابل،میګاواټه بریښنا برابرول، چې په  70د اوسیدونکو او صنایعو لپاره د

 . د خلکو، سوداګرۍ او دولتي ادارو لپاره بریښنا ته برابره کړي ده شمیر والیتونو کې

 میګاواټه بریښنا تولیدوي 100ه او فعالول چې د نغلو د بند څلورو توربینونو څخه د دریو توربینونو بیارغون 

  کال تر پای پورې بشپړې  3132په کندهار او بادغیس والیتونو کې د بریښنا د توزیع د شبکې د رامنځته کولو چارې به د

 شي؛

  او یو شمیر نورو والیتونو کې د خړوبولو د سیستم بیا رغونه؛ ندوزک ندهار،ک بامیان، هرات، رهار،ګنن بلخ،په 

  د سمینټو د فابریکي د فعالولو د چارو پیل او همداراز په هرات والیت کې د سیمنټو د فابریکي د جوړولو د  السراج جبلد

 تړون د السلیک کولو د پروسې بشپړول؛ 

  سکتور سمبالول؛د په کمپیوټري او مدرنو وسایلو د پستې 

  پوښښ؛ % 62د مخابراتي خدمتونو 

 

 :د پوهنې سکتور

روزنې او د لوړو زده كړو د څانګې د پراختیا او د پوهنې او لوړو زده كړو د كیفیت د لوړولو لپاره دغه سكتورته د  د پوهنې او

د پوهنې، لوړو زده كړو، بدنې تربیت او سپورت په برخه كې د الس ته . ٪ ځانګړې شوې ده38 عادي او پرمختیایې بودجې

 : راوړنو لنډیز په الندې ډول دې

  تنو ته او  236ته زیاتوالې او د اسالمي زده کړو د زده کوونکو شمیر میلیونو  8.6کړو د زده کوونکو د شمیر د عمومي زده

 . یتنو ته رسیدلې دزره  01او مسلکي زده کړو د شاګردانو شمیر  يد تخنیک

  تنو زده کوونکو جذب  115ي زده کړو د ښوونکو ګمارل، د سواد د زده کړې د کورسونو لپاره د و مسلکي اتخنیکتنو  125د

 تنو ښوونکو ګمارل؛  355او د سواد د زده کړې لپاره د 
 132 او مسلکي يتخنیکه باب 65د  وا ونهدارالعلوم 3، ونهدارالحفاظ 28، ېمدرس 316و، بابه د عمومي زده كړو ښوونځی 

 ښوونځیو جوړول؛ 

  ه ټوکه کتابونو چاپول؛ملیون 22د عمومي او مسلکي زده کړو لپاره د 

  تاریخي آثارو بیارغونه؛ 3تاریخي آثارو ترمیم او بیارغونه او په غزني والیت کې د  22په مرکز او والیتونو کې د 

  د عینک د مسو د کان څخه د ترالسه شوو پخوانیو آثارو ثبت او راجستر، او د متنونو لیکل، د عبارتونو جوړول او د قرآن

 کریم د میناتورۍ تذهیب؛ 
  سرو زرو، د سپینو زرو او د د  865ه کچه د ورزشي افتخارونو ترالسه کول چې د هغې له جملې څخه ملي او نړیوالپه

 ؛ نړیوالو سیالیو کی تر السه شوی دیچی ّپه  ه ديالونډبرونز م

  د هیواد په والیتونو کې د میدانونو او ورزشي جمنازیومونو جوړول؛ 
 تنو نوو زده کوونکو جذب، په نوو اوه زرو  23ړو په مؤسساتو کې د د لوړز زده کړو د عالي شورا جوړول، د لوړو زده ک

، ماسترۍ او دوکتورا د بورسونو لپاره د ته د لسانس و آلمانا ېهند، مالیزیا، ترکی والیتونو کې د شپې د پوهنځیو جوړول،

 محصلینو لیږل؛  055

  نو هغو محصلینو ورپیژندل  او شاملول ت 0555د لوړو زده کړو او نیمه لوړو زده کړو په خصوصي مؤسساتو کې د

 کال په کانکور کې بی پایلې پاتې شوي دي؛  3133شمولیت چې د 
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  :ســـکتورد روغتيا 

د روغتیایې خدماتو برابرول او عرضه كولو، د روغتیایې مركزونو تاسیس كولو سره د هیواد د اتباعو د روغتیا د حالت ښه 

په  او لري هو موخې دې، له دې امله د عامې روغتیا وزارت زیاته عادي او پرمختیایې بودجكیدل،د روعتیا د سكتور د پروګرامون

د دغه سكتور مهمې الس ته راوړنې په لنډه توګه الندې . برخه ورته ځانګړې شوې ده %2.8د مجموعي بودجې كال كې  3133

 : بیانیږی

  خه د ټیټ عمر د ماشوم د مړینې د کچې ټیټوالې ته د یوکال څ 11څخه  333ژوندیو والدتونو کې له  3555په هرو 

  ته د پینځو کلونو څخه د ټیټ عمر د ماشوم د مړینې د کچې ټیټوالې  31څخه  383ژوندیو والدتونو کې له  3555په هرو 

  ماشومانو لپاره د پنتا د واکسین د دریم پړاو پلي کول؛ 255،555د 

  وم د روغتیا په برخو کې د روزنیزو پروګرامونو تر سره کول او همداراز روغتیایي کارکوونکو لپاره د مور او ماش 286د

 روغتیایي کارکوونکو روزنه؛  3065

 د عامې روغتیا د وزارت په ټولو ادارو کې د مالي او اداري اصالحاتو پلي کول؛ 

  د نري رنځ((TB  ته رسول؛ 30513د تشخیص او درملنې په موخه د مرکزونو د شمیر 

  ته د واکسین د خدمتونو د برابرولو د مرکزونو لوړول؛ 3235څخه  226له 

 30555  ته د واکسین د کارمندانو د شمیر لوړول؛ 20055څخه 

 

 : يو د پراختيا سكتورلې او كڼد كره

د خپل ځان لپاره ځانګړې کړې ده چې د نوموړي سکتور ډیر  %33کال د مجموعي بودجې  3133نوموړي سکتور د 

د كرهنیز اقتصاد بیارغونه او د كلیو پراختیا  پیاوړتیا،او د كلیوالو د تولیداتو  خوندیتوبې د كمولو، د خوراكي د بیوزلپروګرامونه 

 :دی تشریح شوې السته راوړنو لنډیز په الندي ډولد اټکل شوو كې  اوږدوكال په  3133د . هد

  او حفاظت؛ ه جلغوزو د ځنګلونو احیاء، اوبه خور هکتار385هکتاره پستې او  20112د 

  میوه لرونکو ونو د نباتي ناروغیو کنترول؛  305610113هکتاره کرهڼیزې ځمکې او  3360308د 

  والیتونو کې د ډول ډول نیالګیو د روزنې په موخه د قوریو رامنځته کول او وده؛ 12د مرکزي فارمونو په ګډون د هیواد په 

  دریو البراتوارونو اعمار او بیا رغونه؛په والیتونو کې د نباتي ناروغیو د تشخیص په موخه د 

 څخه زیاتې  100555ټولنیزو سازمانونو چې له  130اخیستنې په موخه د  ید طبیعي منابعو د ساتنې او د هغې څخه د ګټ

 کورني په کې ګډون لري، د عامه پوهاوي د کچې زیاتوالې؛ 

  ودل او توزیع کول؛زره متریک ټنه غنمو او سرې پیر 15والیتونو کې د  12د هیواد په 

  ټنه زعفرانو  متریک 66بزګرانو لپاره د  33325والیتونو کې د زعفرانو د وچولو د ماشینونو د پیرودلو تر څنګ د  33په

 پیاز پیرودل، وړل اوویشل؛

 نه؛ په ولسوالیو کې د پرمختیایي شورا ګانو د بیا ځلي ټاکنو تر سره کول او د ولسوالیو د پرمختیایي پالنونو بیا کت 

  روزنیزو  30ولسوالیو کې د پیښو د کنترول د فرعي کمیټو رامنځته کول او همداراز د پیښو د کنترول په موخه د  31په

 پروګرامونو برابرول؛

 کیلو متره سرک  11او د  سرک هکیلومتر 05متره پول،  20پروګرام الندې د  ملی د کلو د سرکونو د جوړولو د

 . واسطه بیا رغول دکلودبراختیادملی پروګرام په

  

  :د ټولنيز مصؤنيت سكتور
هغه فعالیتونه چې د ټولنې د مصؤنیت لپاره ترسره كیږي، د عادي او پرمختیایې بودجې په لګښتونو كې شامل دي، چې د 

ل مهمې السته كا 1391سره كیږي، د  راستنیدونكو د مالتړ، د متقاعدینو د حقوقو او د وړتیاو د پراختیا د پروګرامونو له الرې تر

 : بیانیږیراوړنې په لنډه توګه الندې 

  افغانیو وړ  65,500,000لپاره په خپل وخت د  12598د ټولنیز خوندیتوب د شبکې او د تقاعد د ریفورم د پروژي له الرې د

 کول؛ 

  بانکي کارتونو ویشل ؛  17000د تقاعد د سیستم الکترونیکي کول او متقاعدینو ته د 

 جوازونو ویشل؛ 16600و لپاره د کار د جواز د سیستم الکترونیکي کول او د بهرنیو اتباعو لپاره د د بهرنیو اتباع 

 تنو لپاره د مسلكي زده كړې د پروګرامونو له  39000 پروګرامونو برابرول او د دد بې كاره وګړو لپاره د مسلكي زده كړو

(VET)  نو برابرول؛ رې د بې كاره او زیانمنو ډلو لپاره د کاري فرصتوال 
  د خوشحال خان د دویم نمبر لسیې د زده کوونکو لپاره د دري زریز خوړنځای او پخلنځي د ودانۍ جوړول؛ 

 ه د سرکونو د غاړو ویالې متر 3255، کانال هکیلو متر 1کې د لس کیلو متره سرک رغول، ( مینو) د مهاجرینو په ښارګوټو

 . دي و عسقالناباریک آب ډلې څخه  چې د هغې له: او درې دانی استنادي دیوالونه
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 :د اقتصاد سکتور

فعالیتونو او تولیداتو  سوداګریزو خصوصي سکتور د د ملي بودجې د تمویل د سرچینو څخه د مالتړ لپاره د مدیریت ښه كیدل، د

ه د په دې برخ. دی هد نوموړي سکتور مهم فعالیتون ی، او د نورمونو او سټندرډونو جوړول چاسانتیاو را منځ ته كوللپاره د 

 : بیانیږي السته راوړنې په الندې ډول مهمېکی اوږدو په کال  3133

  د ټوکیو د کنفرانس د سند جوړول؛ 

  د استثنایي انفصال د حقوقو((Golden Handshake  مسوده ترتیب او د وزیرانو د عالي شورا لخوا تصویب شوې ده چې

 نږدې وخت کې د اجراء وړ ده؛  په

 ه سم د کورنیو عوایدو راټولول؛د پالن سر 

 په ربعوار ډول د مالي نشریي چاپ او نشر او د مالیي وزارت د ویب سایټ له الرې د میاشتیني مالي راپور نشرول؛ 

  په شاوخوا کې جوازلیکونه ثبت، راجستر او ویشل شوي دي؛  10325په شاوخوا کې نوي جوازونه او د  30615د 

  نوو نورمونو تصویب او پلي کیدل؛ 61د د ستندرد د عالي شورا لخوا 

  د ستندرد ملي اداره په منطقوي او نړیوالو سازمانونو کې خپل فعال ګډون ته ادامه ورکوي او د نړیوال ستندرد د نړیوال

ګډون کوي او همداراز د  (DEVCO)او د مخ پر ودې هیوادونو دستندرد په غونډو کې  (ISO)سازمان په عمومي غونډه 

په فعالیتونو کې او په منظم ډول د کار په کمیټه او د همغږۍ په بورډ کې  (SARSO/ASSRC)یا د هیوادونو جنوبي آس

 ګډون کوي، همداراز یي د ایکو په سازمان کې خپل ګډون ساتلې دې؛ 

  د البراتوارونو د اعتبارورکولو په نړیوال سازمان(IIAC) ر السه کول؛ کې د افغانستان دستندرد د ملي ادارې د غړیتوب ت 

 ؛ نورمونو تثبیت ود سلګونوسایطو، جنراتورونو، او ګازې بخاریو  د لګښتونو د نورمونو د تثبیت په برخه كې د 

  کال د پالن شوو عوایدو په پرتله د  3133د نفتي موادو د معاینې له مدرکه په مرکز او د حیرتانو او آقیني په بندرونو کې د

 وارداتو حساب ته لیږدول شوي دي؛  عوایدو زیاتوالي چې د دولت د
 

 :مالي کال د پالنونو لنډيز 2931د 

 :د امنيت سکتور

 : کال لپاره د امنیت د سکتور پالنونه په الندې ډول خالصه شوي دي 3132د 

  پاره امنیتي تر څو وکوالی شي د هیواد په کچه د ټولو افغانانو ل و تربیهاتجهیز، تعلیم د ملي اردو او ملي پولیسو د پرسونلو

 خدمتونه تر سره کړي؛

 د خپلواکو عملیاتو د تر سره کولو په موخه د امنیتي ځواکونو د وړتیاوو لوړول؛ 

 د والیتونو د امنیت د مسؤولیت په غاړه اخیستل او په بریالي ډول د انتقال د پروسې پلي کول؛ 

 نځته کولو په موخه د ځواکونو د مسلکي کیدلو د لړۍ د روزنیزو پروګرامونو تر سره کول او د خود کفا امنیتي سیستم د رام

 پیل؛ 

  د لیږل شوو ځواکونو د سوق او ادارې په موخه د ځمکني ځواکونو د مرکز رامنځته کول، چې د د فاع وزارت مشرتابه ته

سایلو په برخه کې توان وربښي تر څو په استراتیژیو، پالنونو او پالیسیو په ترتیب تمرکز وکړي او په تکتیکي او عملیاتي م

 .کړی تمرکز کم

 

 :او بشري حقونو سکتور حــاکميتد  قانوند  ،ۍحــکومتدارد 

 : شوي دي خالصه پالنونه په الندې ډول سکتور د حــاکمیت او بشري حقونود قانون د د حــکومتدارۍ، کال لپاره  3132د 

 ې ندې بشپړ شوې؛ په هغه ادارو کې چې د رتبو او معاشونو پلي کول چې تر دې دمه پک 

  د عدلي او قضایي پروګرام له الرې چې د نړیوال بانک لخوا تمویل کیږي، د عدلي او قضایي سازمانونو د ظرفیتونو

یي تمویلوي، په مرکز او  USAIDلوړوالې او همداراز د افغانستان د ملکي خدمتونو د مالتړ د پروژې په واسطه چې 

 ندانو د ظرفیتونو لوړوالې؛ والیتونو کې د ملکي خدمتونو د کارم

  د ولسوالیو په کچه د خدمتونو د تر سره کولو د پروګرام له الرې په والیتونو کې د والیتي ادارو مالتړ او د خدمتونو تر سره

 کول، چې د ډنمارک، انګلستان او فرانسې هیوادونو لخوا تمویلیږي؛ 

  ،کتور د اړونده اداري ودانیو او تاسیساتو جوړول او ترمیم، لکه د د س حــاکمیت او بشري حقونود قانون د د حــکومتدارۍ

ملکي خدمتونو او اداري اصالحاتو د کمیسیون د مرکز د ودانۍ جوړول، د اداري درغلیو په وړاندې د مبارزې د عالي 

ودانۍ رغول، د  ادارې د مرکزي دفتر جوړول، د ننګرهار والیت د افغانستان د بشري حقونو د خپلوا کمیسیون او مرکزي

 مشرانو جرګې د غړو لپاره د کار د دفترونو رامنځته کول؛ 
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  د ثبات د ټینګښت د پروګرام له الرې د والیتونو د اداري ودانیو جوړول، د جمهوري ریاست د ارګ د ودانیو او زیربناوو د

اسي ترمیم او د جمهوري ریاست د او ګلخانې ماڼې اس یترمیم او جوړولو د چارو بشپړتیا، لکه د دلکشا ماڼې، حرامسرا

 ارګ په چاپیریال کې د دویم نمبر ماڼۍ جوړول؛ 

  د غزني والیت د اسالمي کلتور او فرهنګ د مرکز د اړونده تاسیساتو بنسټیز ترمیم؛ 

 د سرپل او باغیس والیتونو د ښار د داخلي سرکونو قیر کول او همداراز په ډیرو نقطو کې د جوماتونو جوړول . 

 

 :ســکتورربناوو او طبيعي منابعو د زي

 : پالنونه په الندې ډول خالصه شوي دي سکتور زیربناوو او طبیعي منابعو دد کال لپاره  3132د 

 په کندهار او بادغیس والیتونو کې د بریښنا د رسولو د شبکې بیا رغونه؛ 

  نو کې د بریښنا د ویشلو د پروژې داوم؛والیتو لغمان وا آباد جالل بغالن، کندوز، چاریکار، السراج، جبل هرات،په 
 په هرات کې د سلما، په نیمروز کې د کمال خان او په فاریاب کې د المار د مچغلوکې پكتیا په عروس،  شاه او د کې كابل په ،

 کال پورې بشپړیږي او نوې کرنیزې ځمکې خړوبوي چې د کرنیزو تولیداتو 3131د بندونو د جوړولو د چارو داوم، چې تر 

 په ښیګڼه اود کارونو په موندلو کې اساسي رول لوبوي؛ 

  د ویالو بیا رغونه او د  غوریان وا کوهساندIRDP  پروژې په واسطه چې د نړیوال بانک لخوا تمویلیږي، په ټول هیواد کې

 د خړوبولو د شبکو جوړول؛ 

  نهر  وا ېالګبن سمرقندیان،په والیت کې د  د کانالونو د چارو داوم او د بلخ نو جوی وا جان زندهپه هرات والیت کې د

 ي د خړوبولو د ویالو بیا رغونه؛لشکر

  کال په اوږدو کې بشپړه شي، نوموړي کانونه د  3132د مسو او سرو زرو د څلورو لویو کانونو د داوطلبي پروسه به د

 . بدخشان، غزني او هرات په والیتونو کې موقعیت لري

  کیلو مترو نوري فایبر پلي کول؛ 1000په والیتونو کې د  بدخشان ور ااتخ چغچران، بامیان، پروان،د 

 د الیکترونیکي تذکرو د پروژې داوم؛ 

  ي د والیتونو د هوایي ډګرونو بیارغونه؛غزن وا خوست، فراه دایکندی، ،وبامیان نیمروز،د 

  دویم  آباد جالل -کابل سروبی، -راججبل السد سرکونو جوړول او د بهارک  - آباد فیض ،قیصار –المان، المان  ارملکد

 ګ د سرکونو داوم؛ یکاولن -بامیان او، لین

  کیلو  00او د شړنې څخه د انګور اډې پورې د اوږدوالی په  کیلومترو 11پورې د  څخه تر ګرشک ولسوالې چاه انجیرد

 مترو په اوږدوالي د سرک جوړول؛

  په اوږدوالي د سرک اقتصادي او تخنیکي سروې او څیړنهو کیلومتر 005د یکاولنګ، ترینکوټ تر قندهار پورې د . 
 

 :د پوهنې سکتور

  :پوهنې د سکتور پالنونه په الندې ډول خالصه شوي ديد کال لپاره  3132د 

  یی نجونې  %23تنو ته چې  میلیونو 3.2ه تنو څخه لیونیم 6.8د عمومي زده کړو د زده کوونکو د شمیر زیاتوالې له

 تشکیلوي؛

 و ته؛تن 242,600 څخه 218,000ي زده کړو د زده کوونکو د شمیر زیاتوالې له د اسالم 

  ښوونځیو ته؛ 15,204 څخه 14,048د عمومي زده کړو د ښوونځیو د شمیر زیاتوالې له 

  مرکزونو ته؛ 626 څخه 113د اسالمي تعلیماتو د زد ه کړې د مرکزونو د شمیر زیاتوالې له 

  درسي ټولګیو جوړول؛ 6,200د عمومي زده کړو لپاره د 

  درسي ټولګیو جوړول؛ 500د اسالمي زده کړو لپاره د 

  مرکزونو او د ساینس د البراتوارونو سمبالول،  د ښوونځیو، د ښوونکي د روزنې 500د 

  میلیونه ټوکه  50ه درسي کتابونو وده او د نظر تجدید، او د عنوان368له لومړي ټولګي څخه تر شپږم ټولګي پورې د

کتابونو او درسي موادو چاپ او نشر او د خدمت په دننه  ،و، ښوونکي د الرښوونې، د ښوونکي د روزنې د مرکزونوکتابون

 ، د دوه کلن روزنیز پروګرام برابرول؛  دي یی ښځینه% 38تنو ښوونکو لپاره چې  75,000او د خدمت څخه د مخه د 

  ول؛موجودو ښوونکو لپاره د لنډمهاله کورسونو برابر 95,520د 

  جوړول؛ و مرکزونه جوړول، د ښوونکي د روزنې د محصلینو لپاره د شلو لیلی 6د ښوونکي د روزنې لپاره د 

  سلنه یي  %36تنو ته رسیږي چې  110,000څخه  80,000د تخنیکي او مسلکي زده کوونکو په شمیر کې زیاتوالې چې له

 ټوکه کتابونو چاپ؛ 800,000پاره د بابه ښوونځیو جوړول او د مختلفو برخو ل 14ښځې تشکیلوي، د 

  د ديېې ښځینه  %06سواد زده کوونکو روزنه چې  770,000کورسونو جوړول، د  28,808د سواد د زده کړې د ،

 مرکزونو جوړول؛  30ټوکه د سواد د زده کړو د کتابونو چاپ او توزیع او د سیمه ایزو زده کړو د  1,100,000



16 
 

 

 :ســـکتورد روغتيا 

  :روغتیا د سکتور پالنونه په الندې ډول خالصه شوي دي دل لپاره کا 3132د 

 د روغتیا د سکتور لپاره د عوایدو د استراتیژي پلي کول؛ 

 د روغتیا د وزارت د پینځه کلن ستراتیژیک پالن پلي کول او د هغه قیمت ټاکنه؛ 

 ؛د روغتیا د ملي حسابونو د دویم راپور وړاندې کول او باید وضاحت ورکړل شي 

 د افغانستان په کچه د روغتیا د بیمې د پلي کولو د امکان د مطالعې تر سره کول؛ 

  دEPHS روغتونونو په اړه د کورنیو او بهرنیو تړونونو د الرو چارو اقتصادي څیړنه او مطالعه . 

 

 :ســـکتورو د پراختيا يد کرنې او کل

  :ونه په الندې ډول خالصه شوي ديو د پراختیا د سکتور پالنیکرنې او کل دکال لپاره  3132د 

  نمایشي قطعې؛ 20د اوبه خور د شبکې جوړول او  310انجمنونو جوړول او 310د اوبه خور د 

  جوړول، د اوبو د ذخیرې بندونه، د اوبه خور ویالې او په والیتونو کې د بندونو د ساتنې ( بند)  چکدم متر مکعب 330125د

 لپاره د کمیټو جوړول؛

 مزار شریف کې د وچې میوې د صادراتو د البراتوارونو سمبالول؛ په کابل او 

  و اقتصادي مالتړ؛ید کل -و پراختیایوالیتونو کې د کرنې وده او د کل 12په 

  د کرنیزو خدمتونو د تر سره کولو په موخه د معیاري کوپراتیفونو رامنځته کول او پیاوړتیا او د کوپراتیف د غړو د بزګرانو

 ارمندانو لپاره د روزنیزو کورسونو لپاره چمتووالې؛او تحقیقاتي ک

  نوو پرمختیایي ټولنو رامنځته کول؛ 0555نوو ټولنو سبمالول او د  2555د 

  کیلو متره سرک بیا رغونه؛ 812د کلو د سرکونو د جوړولو د پروګرام الندې د 

 

 :سکتور مصئونيتد ټولنيز 

  :النونه په الندې ډول خالصه شوي ديکال لپاره د ټولنیز مصئونیت د سکتور پ 3132د 

 له د پروګرامونو ید مسلكي زده كړلپاره  30140 د (VET) د كار موندنه لپاره رې د بې كاره او زیانمنو ډلوال.  

 د ماشومانو د مراقبت لپاره درې مرکزونه رغول کیږي؛ 

  او د سرحدونو، اقوامو او قبایلو چارو په وزارت تنو زده کوونکو لپاره په دریو لیسو  0155د سرحدي او نا امنه والیتونو د

 کې د روزنې د فرصتونو برابرول؛ 

  په شپږو والیتونو کې د سرحدونو، اقوامو او قبایلو چارو د ریاست د اداري ودانۍ جوړول، د خوشحال خان د لیسی لپاره د

 پنځه بالکه لیلیي د ودانۍ جوړول؛ 

 (ښځینه پارکونه)نځته کول د ښځو لپاره د دوه روزنیزو مرکزونو رام. 

 

 :د اقتصاد سکتور

  :کال لپاره د اقتصاد د سکتور پالنونه په الندې ډول خالصه شوي دي 3132د 

 د پانګونې د قانون ترتیبول او تقنیني مراجعو ته د هغوې لیږل؛ 

 د بهرنۍ سوداګرۍ د قانون جوړول؛ 

 انون ترتیبول؛د مالونود سوداګرۍ او استراتیژیکو خدمتونو د کنترول د ق 

 د افغانستان د ملي ستندرد په اداره کې د سوداګریزو مالونو د چک کولو په موخه د کیفي سیستمونو رامنځته کول؛ 

 د ملي استندردونو او ساختماني کوډونو  رامنځته کول او پلي کول؛ 

  په بشپړ ډول دستندرد په نړیواله ادارهISO  کې غړیتوب تر السه کول؛ 

 ه مهمو بندرونو یا پولو کې د ودانیزو توکو د پلټنې د چارو پیلولد افغانستان پ . 



1388138913901391139213931394

تخمینیتخمینیبودجهبودجهحقیقیحقیقیحقیقی

          348,793          330,081            350,363            228,346          198,069         172,429         131,805عواید

          147,547          131,445             122,527               87,910             99,342            80,384            63,619عواید کورني

             107,277               77,279ونډه عوایدو د کې بودجه عادي په

               15,250                 7,631ونډه عوایدو د کې بودجه پرمختیایي په

             59,573             63,709               87,004               56,997             66,711            57,753            32,768(لپاره بودجې عادي د) مرستې مرستندویانو د

          141,673          134,927             128,502               76,334             32,015            34,291            35,419(لپاره بودجې پرمختیایي د) مرستې مرستندویانو د

            12,330              7,104نوری منابع

68,18692,04498,726133,331215,506198,636201,246د مرستو مجموعه

131,304153,867200,287252,764366,234365,675368,964اصلې لګښتونه

87,313110,486149,385157,085196,207195,647198,936لګښتونه بودجې عادي د

64,25686,474111,717102,172141,004141,004141,004(معاشونه ) 21 کوډ

16,85917,15825,86530,89927,49628,87130,314(خدمتونه او توکي ) 22 کوډ

1,3331,59007,6792,4312,4312,431(راوړل ته الس شتمنیو د) 25 کوډ

4,8655,26411,80416,33425,27823,34225,187احتیاطي کوډونه

43,99143,38250,90295,679170,028170,028170,028(د سکتورونو پر بنسټ )د پرمختیایی بودجې لګښتونه 

99644152888933,09033,09033,090امنیت

1,3461,2931,8772,5384,4334,4334,433حکومتداری، د قانون حاکمیت او بشري حقونه 

15,37620,63323,75343,26954,03354,03354,033   زیربناوې او طبیعي سرچینې

5,4384,7936,6998,63121,20721,20721,207پوهنه 

3,6894,2832,9906,52210,53410,53410,534      روغتیا 

14,4749,08011,62521,96533,22033,22033,220      کرهڼه او د کلیو پراختیا

6154894979981,2101,2101,210      ټولنیز  مصؤنیت

2,0582,3692,9334,6757,2917,2917,291      اقتصادي حاکمیت او د خصوصی سکتور پراختیا

0003,8755,0105,0105,010احتیاطي کوډونه

          (51,389)          (64,202)             (88,930)             (79,806)          (50,043)         (30,101)         (23,695)(له مرستو پرته )کسر /د عادي بودجې کچه مازاد

              8,184               (493)               (1,925)             (12,177)            16,668           27,652             9,073(د مرستو په ګډون)کسر /د عادي بودجې میزان مازاد

          (20,171)          (35,595)             (15,872)             (24,419)            (2,219)           18,561                501کسر /د اصلي بودجې مازاد

               (2,935)               (3,672)(پورونه )تمویل 

                  (260)د ثابتو جایدادونو خرڅول

          (20,171)          (35,595)             (12,677)             (20,747)            (2,219)           18,561                501کسر /د اصلي بودجې مازاد

615,082729,905861,9471,028,1111,161,6941,288,4081,434,705(په میلیون افغانیو) نا خالص کورني تولیدات 

%4.6%2.1%9.9%9.0%7.0%8.4%21.0فیصدی په وده تولیداتو کورنیو خالصو نا د دهیواد

%5.0%5.0%6.7%8.5%11.8%7.7%12.2-(سلنه په کال په کال) پړسوب نرخونو د

48.545.448.550.052.053.555.6د اسعارو د تبادلې نرخ له ډالرو څخه افغانیو ته 

د یادونې وړ نقطی

.په احتیاطي کوډونو کې سبسایډي، انتقاالت او د تقاعد د حقوقو تادیه شامل دي* 

(1394-1388)منځمهالی مالی چوکاټ 

تمام ارقام به ملیون افغانی
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 تفصیل د پورونو او پانګونې د استراتیژۍد دولت 

 

 د دولتي پانګونې د استراتیژۍ تفصیل

باندی  اضافي بودجهۍ له مخې باید پالیس نه لیدل کیږي، د مالیي وزارت دد اضافي بودجې په اړه چې په بیړني ډول ورته اړتیا 

اوس مهال د افغانستان بانک د دولت په استازیتوب پانګونه کوي او کومه  .پانګونه تر سره شي، تر څو یی دولت ته ګټه ورسیږي

. څخه ترالسه کیږي، د بانکي خدماتو د لګښتونو د تادیي په موخه د افغانستان بانک لخوا د دولت لپاره ساتل کیږي چې د هغېګټه 

ستان بانک به د خپلو بانکي یږي او د افغانوړاندوینه کیږي چه په راتلونکو کلونو کې به تر السه شوې ګټه دولت ته سپارل ک

 . لګښتونه له دولت څخه د مارکیټ په بیه ترالسه کوي خدمتونو

د دولت د بسپنو د پانګونې اصلي موخه د پانګه اچونو د احتمالي خطراتو په پام کې نیولو سره د پانګونې له الرې د عوایدو د 

مادې پر  پنځلسمیونې واک د مالي چارو او عامه لګښتونو د ادارې د قانون د د دولت په مالي بسپنو د پانګ. کچې زیاتوالې دې

 . بنسټ د مالیي وزارت ته ورکړل شوې دې

 :وزارت د منلو وړ پانګونې لپاره د خپلو اضافي بسپنو لپاره الندي اصول په پام کي نیسي يد مالی

 د پانګونې د اصولو تضمین؛ 

 د پانګونې موده؛ 

 نګونې بدلون؛په پیسو باندې د پا 

  د پانګونې تنوع؛ 

 په بهرنیو اسعارو باندې د افغانیو د بدلون د خطر کموالې. 

لکه د بودجی لوی ریاست د  پرې پانګونه تر سره کیږي، د مالیي وزارت د مختلفو ادارووخت په وخت  د هغه بسپنو مقدار چې 

، د نغدي بسپنو د ادارې، د پورونو او د شتمنیو د تنظیم څانګه د مالیي وزارت د خزاینو د لوی نظریاتو په پام کې نیولو سره

 . ریاست لخوا تنظیمیږي

کار کول دي، تر څو د ډول  کپه مشترد نوموړې استراتیژۍ د پلې کولو څخه د مالیي وزارت موخه د افغانستان بانک سره  

ټولې پانګونې د بازار د شرطونو . چې اوسمهال پکې بانک کارول کیږي ترالسه کړي ګټهالرې پانګونې په برخه کې د سپما له 

 .  سره سمې تر سره کیږي

 

 د افغانستان د اسالمي جمهوریت زاړه او نوي پورونه  1.1

د نړیوالو اصولو سره سم بهرني پورونه د پور ورکوونکو هیوادونو او د افغانستان د اسالمي جمهوریت تر منځ د یوه هوکړه لیک 

په نوموړو هوکړه لیکونو کې یادونه کیږي چې پور په کومو برخو کې مصرفیږي، او پور . پر بنسټ تنظیم او اداره کیږي

 . په اړه معلومات ولري چې پورونه یی پکې مصرفیږيورکوونکي هیوادونه باید د هغو پروژو 

په عمومي ډول د . د پور ورکوونکو هیوادونو لخوا د پورونو ورکړه او تادیه د تړون سره سم په قسطونو باندی د تادیی وړ ده 

 : افغانستان د اسالمي جمهوریت پورونه پرمختیایي پروژي دي، چې په دوه ډوله دي

 بې له ټکټانې پورونه  -1

 . لکه د سعودي د پرمختیایي صندوق پورونهبې له ټکټانې پورونه چې د اصلي پور قسطونه یی د بیرته تادیي وړ دي،  

 .مالیات وضع کیږيپرې  د اداري لګښتونو لرونکي او هغه پورونه چې د نه مصرف په صورت کې -2

تادیه د تړون له مخې د مالیاتو راځي، د  مالیاتنه مصرف په صورت کې پرې د اداري لګښتونو لرونکو او هغه پورونو چې د  

د  د آسیا د پرمختیایي بانک، اسالمي پرمختیایي بانک اولکه  کې تادیه کیږي،( شپږ میاشتې په شپږ میاشتې) شپږو میاشتو په موده 

له هغه مبالغو څخه چې پور ورکوونکې یی د پوروړي په واک کې ورکوي او پوروړې ونشي . نړیوال بانک اړونده پورونه

کوالی چې نوموړي مبالغ د یو لړ پروژوي ستونزو له امله وکاروي، پدي صورت کې یو ډول ځانګړې فیس د تادیي وړ دې چې 

دغه ډول . ولو پورونو کې د پلي کیدو وړ ديد ژمنې یا تعهد د فیس په نامه یادیږي چې نوموړي شرایط د نړیوال بانک په ټ

فیسونه په ټولو هیوادونو کې یو ډول وي او له نیکه مرغه نوموړي فیسونه په دې وروستیو کې تقریبآ د صفر کچې ته راټیټ شوي 

 .  دي

تر السه کړ  د نړیوال وجهي صندوق غړیتوبکې  زیږدیز کال 1955د افغانستان اسالمي جمهوریت د (: د غړیتوب حق )سهیمه 

   . يورکو او په ربعوار ډول هر کال د غړیتوب حق 

 :باید یادونه وشی چه
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  چه د دې  کیږيه میلیونه امریکایی ډالر  232پورونو هوکړه شوې، چې  9په مجموعي ډول د نړیوال بانک سره په

د افغانستان دولت تر دې دمه هیڅ ډول تادیه نه  .دي ل شويړافغانستان ته ورک ی ډالرامریکای میلیونه 214څخه  جملې

 . ده تر سره کړي او د ټولو پیسو پوروړي دې

 ددې جملې چېامریکایی ډالر کیږي  همیلیون 758.62ته رسیږي، چې  12د پورونو شمیر  بانک د اسیا د پراختیایي 

  .میلیونه امریکایي ډالره پوروړې دې 181 څخه

 یلیونهم 21 څخه  کیږې چې د دې جملې میلیونه امریکایی ډالر 18مجموعه  پورونو  2د  پراختیایی بانک داسالمي 

  .پیسو پوروړی دی  د ټولو اودا پیسې بیرته ندي تادیه کړي  دافغانستان دولت تر اوسه . افغانستان ته ورکړل شوي دي

 میلیونه 21څخه  جملې د دې چې، کیږي میلیونه امریکایی ډالر 88مجموعه پورونو  2د  د سعودی پراختیایی صندوق 

 .پوروړې دې او د ټولو پیسو يندی ورکړ پیسېد افغانستان دولت تر اوسه دا . غانستان ته ورکړل شویدياف

 صندوق  وجهي د نړیوال(  (IMFڅخه  جملې د دې چې، و څخه زیاتیږيډالر امریکایی میلیون 228 د ټول پورونه

او د ټولو پیسو پوروړې  پیسې نه دي تادیه کړيد افغانستان دولت تر اوسه دا  .افغانستان ته ورکړل شویدی نهمیلیو 131

 .دې

 

 : د افغانستان د اسالمي جمهوریت د پورونو مجموعي بښنه د پورونو د بښونکو هیوادونو او د بښنې د اعالن د نیټې په تفکیک

   میلیونه پونډه څخه زیات پورونه بښلي دي چې د  9.6زیږدیز کال د مارچ په میاشت کې له  2004ن هیواد د چید

 میلیونه امریکایي ډالرو معادل کیږي؛  18.80

  ؛ یږیمعادل کسره  میلیونه امریکایي ډالرو  0.90میلیونه کرونو څخه زیات پورونه بښلي دې چې  5د ډنمارک دولت له 

  میلیونه امریکایي ډالرو څخه زیات پورونه  29.34زیږدیز کال د جنورې په میاشت کې له  2005د سلواک دولت د

 بښلي دي؛ 

  میلیونه استرلنګ پونډه څخه زیات پورونه بښلي  32.4زیږدیز کال د سپتمبر په میاشت کې له  2002د جرمني دولت د

 ؛سره سمون لریمیلیونه امریکایي ډالرو  67.51دي چې د 

  میلیونه امریکایي ډالرو څخه زیات پورونه بښلي  29.6ه زیږدیز کال د اپریل په میاشت کې ل 2007د جرمني دولت د

 دي؛ 

  میلیونه امریکایي ډالرو څخه زیات پورونه  10,316.22زیږدیز کال د اګست په میاشت کې له  2007د روسیې دولت د

 بښلي دي؛ 

  24پونډ چې میلیونه استرلنګ  12.8زیږدیز کال د جنورې په میاشت کې له  2008د سعودي عربستان شاهي دولت د 

 کیږې، پورونه بښلي دي؛  همیلیونه امریکایي ډالر

  میلیونو امریکایي ډالرو څخه زیات معافیت کړې دې؛  9.5زیږدیز کال د مۍ په میاشت کې له  2008د عراق دولت د 

  ي ډالرو څخه زیات پورونه بښلي دي؛میلیونه امریکای  0.41  د کروشیا دولت له 

  ؛دی ډالرپور بښليمیلیون امریکایی  19.8 کی د 2010د می   26نړیوال پراختیایی بانک  په  

   ؛دی امریکایی ډالر پور بښلي همیلیون 188.4کی د  2010جوالی  22د امریکا د متحده ایاالتو په 

  ؛دی میلیون ډالر بښلی 17کال د  2010مارچ د  17د پخوانی جرمنی جمهوری دیموکراتیک هیواد په 

کال د دویمې ربعې  1391کال څخه د  1381معافیت له  د اسالمي جمهوریت د پورونو مجموعيباید یادونه وشي چې د افغانستان 

 .میلیارده امریکایي ډالرو څخه زیات دې 12,381.78پورې له 

 

تر السه کړي  بښنه او یا یی ته تادیه کړي بیرچه د افغانستان اسالمی جمهوریت یی باید په راتلونکی کی  پورونههغه مجموعی 

 :په الندې ډول دي

 

 : پورونهد پخوانیو کلونو 

  دي؛ زیاتڅخه  ډالرو میلیون امریکایی  21.9د پورونه چې  ختیایيد کویت پرم 

 کیږي؛ ډالرامریکایی  9.99 چېپورونه   د ایران 

  ؛ ډالرو زیات ديامریکایی میلیونه  1.94د اوپک د پرمختیایي صندوق پورونه چې له 

  کیږي ډالرمیلیون امریکایی   51.04   چېپورونه د بلغاریا حکومت. 
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بښنه  بیرته ورکړه د کارول شوی مبلغ څخه پاتی شوي پورونه  بښنه  بیرته ورکړه د اصلی پور څخه کارول شوی مبلغ د کارول شوی مبلغ څخه پاتی مقروضیت 

د اداري لګښتونو د زیاتوالي په ګډون  د اداری لګښتونو د زیاتوالی په ګډون کال د دویمی ربعی له پیل څخه1390د  منل شوي مبالغ

اداري لګښتونه اداري لګښتونه اصلي پور کال د دویمی ربعی تر پای پوری1391 د  اصلي پور   کال د دویمی ربعی تر پای پوری 1391د  کال د دویمی ربعی تر پای پوری1391 د 

H =B+C-D-E+F-G G F E D C B A      قروض جاری

20,170.6

0.8 22.2 35,601.4 -802.1 1,801.9 11.3 17.7 1,595.3 31,431.1 39,623.0

0.0 20.6 1,282.1 -663.5 0.0 0.0 0.0 53.9 564.7 3,553.1

0.0 0.0 2,437.9 -157.3 0.0 0.0 0.0 0.0 2,280.6 4,225.1

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 103.3 -7.5 0.0 0.0 0.0 0.0 95.7 103.3

0.0 0.0 6,882.4 -674.2 0.0 0.0 110.3 589.7 5,728.9 12,828.0
 

63.7 133.9 68,001.3 -3,371.3 1,801.9 11.3 128.0 2,695.8 60,271.6 82,939.6 د جاري پورونو مجموعه 

     ټول پورونه 

0.0 0.0 2,550.7 371.8 534.5 0.0 0.0 0.0 2,388.0 2,987.2 بلغاریا 

0.0 0.0 1,142.0 424.3 478.5 0.0 0.0 0.0 1,087.9 1,521.6 د کویت فند

0.0 0.0 529.8 13.9 52.5 0.0 0.0 0.0 491.2 567.5

0.0 0.0 4,222.6 810.0 1,065.5 0.0 0.0 0.0 3,967.1 5,076.2 د ټولو پورونو مجموعه 

63.7 133.9 72,223.8 -2,561.3 2,867.4 11.3 128.0 2,695.8 64,238.7 88,015.8   نور پورونه 

ایران

 نړیوال وجهي صندوق

0.0 0.0 456.9 22,607.2 نړیوال پرمختیایی بانک

د اسیا پرمختیایی بانک

اسالمی پرمختیایی بانک

دسعودی پرمختیایی بانک

د امریکا متحده ایاالت

جرمنی 

د اوپک فند

د اسعارو بدلونونه د اداري لګښتونو زیاتوالې

62.9 91.1 21,694.3 -1,066.7 0.0

 د وږي تر پای پوری کلنی راپور 1391 کال د تلی د میاشتی له لومړۍ نیټې څخه د 1390د 

د مالی وزارت

د خزاینو عمومی ریاست

د پورونو د اداری کلنی راپور
ارقام په ملیون افغانیو
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 الرښود  ءد بودجى د اجرا

 .بیانوي  ه کړنالر ي الرښودټکی د بودجې د اجرانوموړ

 :   د بودجی د مقرراتو سره سم د بودجې د اجرا او نظم په موخه الندې ټکي اړین بلل کیږي

 

هایی ګڼل کیږې د وزیرانو شورا د تائید،  د ملي شورای لخوا د دبودجې د تصویب او د ولسمشر د توشیح څخه وروسته بودجه ن .1

 .   او بودجوي واحدونه مکلف دي چې خپل ټول پالنونه او اجراآت د نهایی ارقامو سره برابر کړي

ټول وزارتونه باید خپل مالي او تدارکاتي پالنونه د مالیي وزارت د متحدالمال سره سم د مالي کال د پیل څخه د مخه د بودجې   .2

د فصلونو پر بنسټ لګښتونه او والیتونه په میاشتیني ډول د عادې او پرمختیایی  په اړه د وزیرانو د شورا د مسودې سره سم

بودجو په برخه کې تر تیب کړي او د بودجې لوې ریاست ته دې ولیږدوي، د دې تر څنګ باید خپل ټول لګښتونه د مالي او 

 .   تدارکاتي پالنونو سره سم چمتو کړي

د مالي چارو او لګښتونو د ( بودجه) قرې پر بنسټ، تر  هغه پورې چې عامه وجوه ف( 1)مادې د ( 11)د تدارکاتو د قانون د  .3

د   قانون سره سم منظور شوي نه وي، هیڅ ډول تدارکات نشي تر سره کیدالی، مګر کله چې د وزیرانو د محترمې شورا لخوا

خو د . چارې پیل کړيلومړنۍ اتو تصویب شي، بودجوي ادارې کوالې شي د وخت د سپما په موخه د تدارک کال بودجه 1332

 .د تصویب څخه وروسته تر سره شي ولسی جرګید یوازی قرارداد عقد باید 

د نوموړي چی ( سنددغه )بودجې دکړنالرې  د باید دولتي ادارې)پربنسټ مادې  37د د مالي چارو او عامه لګښتونو د قانون  .4

اجراات وکړي، د یږي، تصویب لخواله  د ولسي جرګې او ترتیب  سره سمد حکمونو  (د مالي چارو او عامه لګښتونو) قانون

  . احکامو ته ترجیح ورکول کیږيکړنالري  انینو سره د ټکر په صورت کې د نوموړېقو

د ساختماني پروژو په برخه کې لکه د دولتي ادارو، وزارتونو، او ټولو بودجوي واحدونو لپاره د ودانیو په جوړولو کې د  کار  .1

او د وخت د سپما په موخه، په هغه صورت کې چې په خپل تشکیل کې ساختماني انجینران ولري، مکلف نه دي چې د چټکتیا 

په دې برخه کې هر ډول . د نقشې د ترالسه کولو او نورو ساختماني چارو لپاره د ښاري پراختیا وزارت ته مراجعه وکړي

  .     هد پریکړه د اړونده وزارت له صالحیتونو او مسؤولیتونو څخه

د مالیي وزارت د صالحیتونو څخه دې، قراردادونه او ټولې خریدارۍ باید د منظور شوي  تعدیالتله یوه باب څخه بل باب ته  .6

بودجې او بودجوي فصلونو په کې تنظیم کړای شي، هیڅ بودجوي واحد نشي کوالی چې د ټاکل شوې بودجې څخه پورته د 

 .    قرارداد السلیک ونو او اجناسوخدمت

او بودجوي واحدونه مکلف دي چې د  شوی ده و په پام کې نیولو سره محاسبه جزئیاتد څپرکی مالي کال بودجه د هر  1332د  .7

   . هر فصل په اډانه کې خپل لګښتونه تنظیم کړي

  : سره د تعدیل وړندي فصلونود نورو  فصلونهکال کې الندې  1332په  .8

 او د تعمیراتو  ترمیمولو طوسای حفظ او مراقبت او د، مخابراتو محصول ، دالېبه، پاكواعاشه، د بریښنا لګښت، اومعاشونه، 

 . بیا رغونه

 . ته تعدیل مجاز نه دې وله ټولو فصلونو او كودونو څخه اوپراتیفې فصلون .3

مالیې وزارت له  ، تعدیل او یا وركړې په اړه یواځې د وزراتونو او اړونده ادارو چارواكي كوالې شي چې دءد بودجې د اجرا .11

مګر  د مالېې وزارت سره اړیكې ټینګې كړي،  نیغ په نیغه هیڅ یو تړون كوونكې حق نلري چې. سره اړیكې ونیسيچارواکو 

 .  اړین وګڼي یی چې دواړه وزارتونه   حاالتو له هغه رسمیپرته 

، د تشکیل قوقو او یا امتیازاتو کې د زیاتوالېد ملکي او یا نظامي مامورینو په معاشونو، حهر هغه نوی قانون او یا مقرره چی  .11

و نلري، د اجرا وړ سمون  سره ( ملي بودجې) چې د دي سند  اغیزمنتوب پکښی نغښتی ویزیاتوالۍ او یا هم مالی او مصرفی 

د ول به اجرا ک او نوی لګښتونو تصویب شي، د امتیازاتو او حقوقواو یا الیحه په هغه صورت کې چې کوم نوې قانون . نه دي

د مالی ارزونی او د مالیي وزارت د مالي معینیت لخوا د وړاندیز د تایید څخه وروسته په راتلونکي مالي کال اړوندی اداری 

 .  کې په پام کې نیول کیږي

سقف وزارتونه او ادارې مکلفې دي چې خپل تشکیلونه د مرکز او والیتونو په تفکیک د تشکیالتو د کمیسیون لخوا د تایید شوي  .12

 .  سره سم چمتو کړي او د مالي کال په اوږدو کې باید د تشکیل د هر ډول زیاتوالي څخه په جدي توګه ډډه وکړي

نشي کوالی چې په رسمي وخت کې په یوه وخت کې له دوه مرجعو څخه ( لوړ رتبه او ټیټ رتبه) د دولت ټول کارکونکي  .13

 .   معاش تر السه کړي
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 .   کاري حجمونو د اټکل له مخې نه بلکه د یوه ثابت قیمت پر بنسټ تر سره شيساختماني قراردادونه باید د  .14

سره  بسپنه ورکونکی د ساختماني کارونو په قراردادونو کې د کار د پیل څخه د مخه د هر ډول اضافه کارۍ لپاره د پروژې د  .11

 .   بي هوکړه اړینه دهکت( د اختیاري بسپنو په صورت کې د مالیي وزارت د بودجې د لوې ریاست هوکړه) 

الرښودټکو او د مالیي وزارت متحدالمالونو  ید لګښتونو په اجرا کې باید د تداراکاتو د قانون الرښودټکو، د تدارکاتو د کړنالر .16

 .ته په جدي توګه پاملرنه وکړل شي

هر ډول شکایت او . په غاړه لريد مالیي وزارت د قانون له مخې د تدارکاتو د کړنالرو او پالیسیو د رامنځته کولو مسؤولیت  .17

معلومات باید په لومړي پړاو کې د اړونده مراجعو څخه د تدارکاتو د پالیسۍ څانګې ته چې په نوموړي وزارت کې موقعیت 

مالومات او باب اړین لري وړاندې شي، تر څو نوموړې اداره د تدارکاتو د قانون په چوکاټ کې د نوموړي شکایت په 

 .    اجراآت تر سره کړي اوالرښوونی وړاندی 

ورځو کاری  21د  الملونو پرتهقراردادونه د څرګندو او معقولو  نشی کوالی چی  کمیټه ید مالیي وزارت او د تدارکاتو ځانګړ .18

  . شي، له دې پرته د تدارکاتو د قانون سره سم اجراآت تر سره څخه زیات له ځان سره و ځنډوي

کې هرې موضوع او هر مکتوب ته چې نوموړي وزارت ته راجع کیږې، الزم ځواب ځو کاری ور 7په د مالیي وزارت باید  .13

 .   ووایي

اړونده وزارتونه په بشپړه توګه د پروژو د کیفیت، په خپل وخت باندې د پروژو د پلي کولو او د تدارکاتو په ګډون د هغه  .21

هیوادونو د مرستو په کارولو کې مثبت بدلونونه مسایلو په اړه د راپور ورکولو مسؤولیت په غاړه لري چې د مرستندویه 

 .   رامنځته کوي

پروژو په اړه پریکړې تر سره پرمختیایي  وکړي تر څو د هغ کی یو ځل غونډه  جوړهپه میاشتي باید لږ تر لږه د بودجې کمیټه  .21

وڅیړل شی او په اړه یی کړی کړې چې د احتیاطي بسپنو د لست څخه پرمختیایي پروژو ته د انتقال ټول معیارونه پوره 

 .    پریکړی ترسره شی

د هر ډول معاشونو او کوډونو څخه متفرقه د اداري اصالحاتو او ملکي خدمتونو په جدول کې د مندرجو معاشونو څخه پرته د  .22

 .   د مالیې وزارت صالحیت دېامتیازاتو هوکړه 

په د بودجی کمیټی ته له وړاندی کیدو وروسته وي کړې،  هغه پروژې چې د دوه کلونو په تیریدو سره یی هیڅ ډول پرمختګ نه .23

 . پرمختګ او یا د لږ پرمختګ لپاره قانع کوونکي دالیل وړاندې کړي نه کیږي، مګر داچې دایستل سمالسي توګه د لست څخه 

 يشوې ده، او د کال په پیل او نیمایي کې د ملجوړه چې پرمختیایی بودجه د اختیاري او غیر اختیاري بسپنو څخه  لکه څنګه .24

او د غیر اختیاري پروژو واک د اختیاري پروژو د تمویل پریکړه د افغانستان د اسالمي جمهوریت  خو شورا لخوا تصویبیږې،

سپنی بغیر اختیاري کال په بهیر کی  يکه چیری د مال په همدی توګه. څخه ديواکونو د تمویل پریکړه د مرستندویانو له 

جرګی  يوموندل شی نو د مالیی وزارت کوالی شی چی د هغو پرمختیایی پروژو د بودجی سره ضمیمه یا مل کړی چی د ولس

د یادولو وړ ده هغه نوی غیر اختیاری پروژی چی د مالی کال په اوږدو کی د بسپنه ورکونکو له . تصویب شوی ویله خوا 

د عادي بودجې ضمیمه چې  ، بودیجی په سند کی ځا پر ځای شی باید دوسته ورڅخه  د کابینې د منظوريخوا ژمنه شوی وی 

د مرسته کوونکو لخوا د مالي کال په بهیر کې چې د اختیارې او غیر اختیاري بسپنو په  شکل د مالیې وزارت په واک کې 
 .ورکړل شي د موجه اړتیا او د جمهوری ریاست د عالي مقام د الرښود پربنسټ د اجرا وړ ده

وی  او یا د تیرو کلونو د ذخیره  عوایدزیاتپالن شوي عوایدو په پرتله راغونډ شوی د د مالي کال په اوږدو کې  که چیری .21

منظور شوی پراختیایی د هغه اضافی برخه د مالیي وزارت کوالی شي چې د عوایدو  په صورت کې،بودجی  يشوی اختیار

 .   وکارویبودجې د کسر د تمویل لپاره 

وخت باندې د منظورې شوې بودجې د پلي کولو او د هغې څخه په اغیزمنه توګه د ګټې اخیستلو په موخه، هغه  خپل په  .26

د : موضوعات بشپړ شي، لکه سره تړلی ۍتیارکې د ګام کیږې باید په لومړي   پروژې چې د بودجوي واحدونو لخوا وړاندی

د نیټی پروژې د بشپړتیا قرارداد له مخی د د لګښتونو اټکل او د  اسنادو ترتیبول، د ځمکې او جایداد برابرول، عملي څیړنه،

  . ګامونه پروته شیدې د تمویل په برخه کې له ، او وروسته سره سم پروژه بشپړ

کره څخه کار واخلي، د ډیری پاملرنی کې د و په پالن جوړونه هره اداره باید د پروژ: د ادارو د پرمختیایی بودجې په اړه .27

د یادولو وړ ده چې د . د جوړولو څخه وروسته دې د مالیي وزارت څخه د بسپنو غوښتنه وکړي وپروژ دمطالعې او 

او د بودجی کړنالری  د تدارکاتو قانون ، پرمختیایی بودجې د اجرا پر مهال باید د مالي چارو او عامه لګښتونو د تنظیم مقرره

  . ته جدی پاملرنه وشی

وزارت هم په جریان  يباید د مالی يټینګیږبودجوي واحدونو او مرستندویانو تر منځ کی چی د مالی چارو په باب هر راز اړید  .28

 .  کې و اوسي



23 

 

سسو ښوونكي چې په نورو بودجوي واحدونو، تصدیو او دولتي ؤنورو مد د لوړو زده كړو، د علومو اكادمي، او د زده كړو  .23

 . یپورته کوال څخه ګټه نشي، د علمي كادر له امتیاز يو يګمارل شو په کارکې ادارو 

ژمنه اړینه  لیکلې لپاره  بسپنه ورکولوبنسټ تړون وكړي، په دې اړه د پر ود شفاهى ژمن مرستندویانو چې د یادارې نشې كوال .31

 . يدا عمل د مالیی وزارت د موافقی وروسته ترسره کیږاو  ده

هغه تړونونه او د پیسو وركړې چې له هیواد . تر سره شي په افغانیوباید  هوركړ راکړه سوټول تړونونه او د پی کیهیواد  په .31

 .ياو په قراردادونو کی یوازی یو ډول اسعار وکارول ش .څخه بهر ترسره كیږي، له دې امر څخه مستثنى دي

د الرښود سره سم د دوو اونیو په  وزارت د مالیې اجراآتو راپورد خپلو  ترڅو يدنده لرواحدونه  يبودجو ټولې ادارې او .32

د مالیی وزارت دنده لري . يوسپاراو اقتصاد وزارتونو ته  يد مالی په ربعوار ډول اوږدو کی د هری ربعی د ختمیدو وروسته

جرګې  يراپور بشپړ او د ولس يتر څو د نوموړو راپورونو د تر السه کولو څخه وروسته په راتلونکو دوو اونیو کې یو توحید

 .يولیږمالي او بودجوي کمیسیون ته 

نیټې پورې  31کال د لیندۍ د میاشتې تر  1332کال د مرغومې میاشتې د لومړۍ نیټې څخه پیل او د  1331د  کال مالي 1332 .33

 .دوام کوي

مادې او د مالي چارو او عامه لګښتونو د قانون د یو څلویښتمې مادې د دویمې فقرې پربنسټ د پرمختیاي  ۸۹د اساسي قانون د  .34

د پرمختیاي بودجې د لګښتونو د لوړولو و او نړیوالې ټولنې دمرستو السته راوړلو په موخه د پروژو په وخت پلي کولو او 

   .ملي  بودجې  په سند د شته انتقالي پروژو بسپنې د ملې بودجې تر منظور پورې د اجرا وړدي

لګښتونو پر بنسټ د  بودجه د ي، چه انتقال(هاو نوی بودج يانتقال) برخو ویشل شوې ده کال پرمختیایی بودجه په دوه 1332د  .31

پاره چې ي لد د. نیټې پورې اټکل او محاسبه شوې دې 11کال د وري د میاشتې د لومړۍ نیټې څخه د تلې د میاشتې تر  1331

بودجه د  په دی ترتیب رښتیني انتقاليکال د لیندۍ د میاشتې تر پاې پورې ادامه لري،  1331کال د بودجې لګښتونه د  1331د 

 .يپای ته رسیږوروسته  جوړولو څخه د ېقطعی

پرمختیایی )پیسې منظور شوی ټولې هغه ادارې چې د ملې بودجې له الرې مالي بسپنې تر السه کوي، مکلف دي چې نوموړې  .36

او د نوموړو لګښتونو په اړه ولسي جرګې ته ځواب ووایي، خو د ستونزو د شتون په صورت کې باید د  يمصرف کړ (بودجه

 . وزارت سره په کتبي ډول اړیکي ونیسي مالیېلپاره د  لوهواروهغوې د 

او د پروژو د فرمان پر بنسټ چې د ملکي مامورینو  41 کال د 1331د پرمختیایي بودجې د کسر او د جمهوري ریاست د  .37

افغانیو څخه  11111چې د تنخواګانی ، د پرمختیایي پروژو د هغه کارمندانو شتون لریمامورینو د معاشونو تر منځ ډیر توپیر 

 . کموالې مومی  1٪مالي کال د مرغومې د میاشتې د پیل څخه به  1331د کی  کال 1332وي، په  یزیات

کوډونو کې تعدیل، تنقیص او ( د بیړنیو حاالتو لپاره احتیاطي بسپنې)  311113او ( د پالیسي اړوند بسپنې)  311111په  .38

د مقام واک دې، او د پاتې نورو عادی او پرمختیایی بودجی کوډونو واک او زیاتوالي د افغانستان د اسالمی جمهوري ریاست 

 . وزارت پورې اړه لري مالیيصالحیت د 

مالي کال په بودجه کې شامل نه دي، له همدې امله باید ټول بودجوي واحدونه ټول بودجوي  1332د تیرو کلونو طلبات د  .33

که نه نو د  بودجی د لوی . د پای ته رسیدو د مخه باید حسابونه تصفیه کړيلګښتونه د همغه کال د بودجې څخه اجرا او د کال 

 . ریاست لیکلی موافقه اړین ګڼل کیږی

د . څخه ډډه وکړيورکړی او امتیازاتو د تنخواګانو ټولې ادارې مکلفیت لري چې د امکان تر بریده د پرمختیایي بودجې څخه د  .41

 .  هوکړه حتمي او الزمي دهلیکلی و معاشونو د اجرا په موخه د مالیي وزارت پرمختیایي بودجې څخه د عملیاتي لګښتونو ا

مصوبې سره سم د دوه ګوني تشکیل په را کمولو کې  27د وزیرانو د شورا د کال  1331د ټولې ادارې مکلفیت لري تر څو  .41

چې د نوموړې څانګې لخوا البته هغه اجراآت او مسؤولیتونه . رانغاړي، اجراآت تر سره کړي GMUو ا  PIU، PMUچې 

ادارې مکلفیت لري تر د تشکیالتو لپاره د ظرفیتونو . ریاستونو په کاري پالن کې شامل کړای شياړوندو تر سره کیږي، باید د 

 . وزارت او د اداري اصالحاتو کمیسیون ته وړاندې کړي مالیيد جذب په موخه خپل ځانګړي وړاندیزونه او پروپوزلونه د 

اړتیا په وخت کې د اړتیا وړ بسپنې د پرمختیاي بودجې نه عادی پودجې ته او همدا  درت واک لري چې د لزوم او د مالیې وزا .42

 .رنګه د عادی بودجې نه پرمختیاي بودجې ته ولیږدوي

 



 کال ملي بودجه 1392د - لومړې جدول 

ډالرافغانیډالرافغانیډالرافغانی

%39.6 2,790,674                  145,115,053              636,353                     33,090,371                2,154,321                  112,024,682             د امنيت سکتور- 1

%2.7 191,435                         9,954,644                      3,114                             161,918                         188,322                         9,792,726                      د ملي امنيت لوی رياست

%21.5 1,511,953                      78,621,567                    413,731                         21,514,029                    1,098,222                      57,107,539                   د ملي دفاع وزارت

%3.6 255,351                         13,278,273                      -                                     -                                   255,351                         13,278,273                    د افغانستان د حکومت لخوا تمويل

%12.0 842,870                         43,829,265                      -                                     -                                   842,870                         43,829,265                   بهرنۍ مرستې

%0.9 62,552                           3,252,704                      11,590                           602,704                         50,962                           2,650,000                     د بهرنيو چارو وزارت

%14.3 1,003,684                      52,191,558                    203,659                         10,590,285                    800,024                         41,601,273                    د کورنيو چارو وزارت

%2.3 160,389                         8,340,210                        -                                     -                                   160,389                         8,340,210                     د افغانستان د دولت لخوا تمويليږي

%9.1 639,636                         33,261,062                      -                                     -                                   639,636                         33,261,062                   بهرني مرستي

%0.3 21,050                           1,094,580                      4,258                             221,435                         16,791                           873,145                        د ولسمشر د ساتنې رياست او د ملي امنيت شورا

%4.2 298,441                         15,518,952                    85,241                           4,432,554                      213,200                         11,086,398                   د واکمنۍ ،د قانون د حاکميت او بشري حقونه سکتور-   2

%0.3 20,233                           1,052,128                      6,303                             327,733                         13,931                           724,395                        د چارو عمومي رياست او د وزيرانو د شورا دارالنشاء

%0.1 4,450                             231,389                         1,892                             98,371                           2,558                             133,018                        د اداري درغليو په وړاندې د مبارزي عالي اداره

%0.6 44,688                           2,323,769                      11,663                           606,501                         33,024                           1,717,268                     د دولت د رياست دفتر

%1.0 70,840                           3,683,674                      23,372                           1,215,323                      47,468                           2,468,351                     د سيمه ايزو ارګانونو خپلواکه اداره

%0.5 31,937                           1,660,730                      6,557                             340,943                         25,381                           1,319,787                     ستره محکمه

%0.2 12,674                           659,029                         2,632                             136,870                         10,042                           522,159                        ملي شورا، مشرانو جرګه

ملي شورا، ولسي جرګه
                     1,215,167                           23,369                           28,485                                548                      1,243,652                           23,916 0.3%

%0.3 24,134                           1,254,967                      4,575                             237,909                         19,559                           1,017,058                     لوی څارنوالی

%0.3 20,773                           1,080,197                      6,490                             337,474                         14,283                           742,723                         د حج،ارشاد او اوقافو وزارت

%0.0 1,709                             88,868                             -                                     -                                   1,709                             88,868                          په پارلماني چارو کې د دولت وزارت

%0.3 19,697                           1,024,224                      8,036                             417,847                         11,661                           606,377                        د عدليې وزارت

 د اداري اصالحاتو او د ملکي خدمتونو خپلواک کميسيون 
                        321,909                             6,191                         592,579                           11,396                         914,488                           17,586 0.2%

د ټاکنو خپلواک کميسيون 
                        127,042                             2,443                           20,568                                396                         147,610                             2,839 0.0%

%0.0 1,582                             82,276                             -                                     -                                   1,582                             82,276                           د اساسي قانون پر پلي کولو د څار خپلواک کميسيون

%0.0 1,384                             71,952                           1,384                             71,952                             -                                     -                                  د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کميسيون 

000ارقام په 

د مجموعي 

بودجې سلنه
مجموعهپرمختياييعادي بودجهوزارت- سکتور 
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ډالرافغانیډالرافغانیډالرافغانی

د مجموعي 

بودجې سلنه
مجموعهپرمختياييعادي بودجهوزارت- سکتور 

%15.6 1,101,261                      57,265,568                    1,039,094                      54,032,895                    62,167                           3,232,672                     د زيربناوو او طبيعی زيرمو سکتور -3

%0.1 6,534                             339,754                         3,702                             192,504                         2,832                             147,250                        د جيودوزي او کارتوګرافي رياست

%0.1 4,695                             244,152                         1,426                             74,152                           3,269                             170,000                        د چاپيريال ساتنې ملي اداره

%0.4 30,102                           1,565,308                      25,304                           1,315,808                      4,798                             249,500                        د ښار جوړولو چارو وزارت

%4.1 287,657                         14,958,144                    277,176                         14,413,144                    10,481                           545,000                        د اوبو او انرژۍ وزارت

%0.7 49,559                           2,577,087                      39,242                           2,040,587                      10,317                           536,500                        د ترانسپورټ او ملکي هوانوردۍ وزارت

%7.2 507,385                         26,384,040                    497,123                         25,850,390                    10,263                           533,650                         د ټولګټو وزارت

%0.8 57,990                           3,015,498                      48,308                           2,512,016                      9,682                             503,482                        د مخابراتو وزارت

%0.8 56,246                           2,924,806                      46,419                           2,413,806                      9,827                             511,000                        د کانونو وزارت

%0.0 698                                36,290                             -                                     -                                   698                                36,290                          د افغانستان د اټومي انرژي عالي کميسيون

%0.1 5,264                             273,728                         5,264                             273,728                           -                                     -                                  بورد مستقل کابل جديد

%0.8 56,742                           2,950,584                      56,742                           2,950,584                        -                                     -                                  دافغانستان برشنا شرکت

%0.4 26,396                           1,372,592                      26,396                           1,372,592                        -                                     -                                  د کابل ښاروالي

%0.2 11,992                           623,584                         11,992                           623,584                           -                                     -                                  د اوبو رسولو او کاناليزيسيون شرکت

%15.1 1,062,622                      55,256,345                    407,819                         21,206,564                    654,803                         34,049,781                   د پوهنی سکتور - 4

%0.1 3,932                             204,440                         931                                48,432                           3,000                             156,008                        د علومو اکاډمي

%0.4 27,326                           1,420,971                      11,230                           583,969                         16,096                           837,002                        د اطالعاتو او کلتور وزارت

%2.0 144,290                         7,503,063                      82,928                           4,312,277                      61,361                           3,190,787                      د لوړو زده کړو وزارت

%12.3 866,756                         45,071,303                    297,679                         15,479,330                    569,076                         29,591,973                   د پوهنې وزارت

%0.2 12,635                           657,023                           -                                     -                                   12,635                           657,023                        د ښوونځيو حفظ او مراقبت

%0.3 20,319                           1,056,568                      15,049                           782,556                         5,269                             274,012                        د بدني روزنې او سپورټ رياست

%3.8 267,886                         13,930,097                    202,582                         10,534,246                    65,305                           3,395,852                     د روغتيا سکتور - 5

%3.8 267,886                         13,930,097                    202,582                         10,534,246                    65,305                           3,395,852                     د عامې روغتيا وزارت

%0.1 8,676                             451,151                           -                                     -                                   8,676                             451,151                        په مرکز کې د کلينيکونو حفظ او مراقبت

%9.6 678,005                         35,256,242                    638,842                         33,219,781                    39,163                           2,036,461                     د کرهنې او کليو د پراختيا سکتور - 6

%6.9 482,776                         25,104,342                    471,158                         24,500,228                    11,618                           604,114                         د کليو د بيارغونې او پراختيا وزارت

%2.5 173,717                         9,033,277                      148,880                         7,741,738                      24,837                           1,291,539                     د کرهنې اوبه لګولو او مالدارۍ وزارت

%0.3 21,512                           1,118,623                      18,804                           977,815                         2,708                             140,808                        د نشه يي توکو په وړاندې د مبارزې وزارت
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ډالرافغانیډالرافغانیډالرافغانی

د مجموعي 

بودجې سلنه
مجموعهپرمختياييعادي بودجهوزارت- سکتور 

%1.0 67,802                           3,525,712                      23,272                           1,210,158                      44,530                           2,315,554                     د ټولنيز مصؤنيت سکتور -  7

%0.0 3,278                             170,468                         1,398                             72,715                           1,880                             97,753                           له طبيعي پيښو سره د مبارزې لپاره د چمتووالي ملي اداره

%0.0 1,912                             99,401                           1,034                             53,782                           877                                45,619                          د کوچيانو د چارو د همغږي کولو رياست

%0.1 4,511                             234,590                         1,073                             55,795                           3,438                             178,794                        د ښځو د چارو وزارت

%0.2 12,444                           647,104                         4,706                             244,719                         7,738                             402,385                        د سرحدونو، قومونو او قبايلو چارو وزارت

%0.1 5,539                             288,019                         1,592                             82,800                           3,947                             205,219                         د کډوالو او بيا را ستنيدونکو د چارو وزارت

%0.6 40,118                           2,086,130                      13,468                           700,346                         26,650                           1,385,784                      دکار، ټولنيزو چارو، شهيدانو او معلولينو وزارت

%2.8 193,820                         10,078,664                    140,212                         7,291,003                      53,609                           2,787,661                     د اقتصادي چارو د ادارې او د خصوصي سکتور د پراختيا سکتور -  8

%0.1 6,523                             339,199                         5,172                             268,924                         1,351                             70,275                          د افغانستان د نورم او استندرد ملي اداره

%0.1 6,324                             328,828                         3,593                             186,828                         2,731                             142,000                        د مرکزي احصائيې اداره

%0.2 10,771                           560,111                         8,464                             440,111                         2,308                             120,000                        د کنټرول او تفتيش اداره

%0.2 14,815                           770,399                         9,962                             518,013                         4,854                             252,386                        د اقتصاد وزارت

%0.2 16,928                           880,233                         9,870                             513,233                         7,058                             367,000                        د سوداګرۍ او صنايعو وزارت

%1.9 136,643                         7,105,449                      101,336                         5,269,449                      35,308                           1,836,000                     د ماليې وزارت

%0.0 816                                42,446                           816                                42,446                             -                                     -                                   په افغانستان کې د وړو تمويلي سرچينو د مالتړ له پاره د اسانتياوو برابرول 

%0.0 1,000                             52,000                           1,000                             52,000                             -                                     -                                  د خصوصي پانګونو د مالتړ اداره 

%91.7 6,460,512                      335,946,634                  3,173,415                      165,017,573                  3,287,097                      170,929,061                 د سکتورونه مجموعه

%8.3 582,474                         30,288,662                    96,351                           5,010,256                      486,123                         25,278,406                   متفرقه او احتياطي کوډونه

%100.0 7,042,986                      366,235,296                  3,269,766                      170,027,829                  3,773,221                      196,207,467                 عمومي مجموعه

. لمريز کال د نهو مياشتو د لګښتونو پربنسټ چمتو شوي دي خو نهايی ارقام د کال د پای پورې د تغير له امله د قطعيې د حسابونو له بشپړيدو وروسته چمتو کيږي1391د پرمختيايي بودجې د انتقالي پروژو ارقام د :  يادونه
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 مالي کال د بودجې لنډيز او د تمويل سرچينې 1392د  - جدول2  

افغانيو (000)   په امريکايی ډالرو (000)په اقالمشميره

        I-  353,558,056.81         6,799,193.40            د منابعو مجموعه 

 366,235,295.77         7,042,986.46            مجموع بودجه 

(12,677,238.96)         (243,793.06)              د پورونو له ورکړې وروسته  د ملي بودجې کسر

       II- 194,280,704.68         3,736,167.40             د عادي بودجې ټولې سرچينې 

 196,207,466.68         3,773,220.51            د عادي بودجې مجموعه 

(1,926,762.00)          (37,053.12)               د عادي بودجې کسر

      III-  159,277,352.13         3,063,026.00             د پرمختيايي بودجې ټولې سرچينې 

 170,027,829.09         3,269,765.94             ټوله پرمختيايي بودجه 

             (206,739.94)         (10,750,476.96)

             (191,729.29)          (9,586,464.50)

               (15,010.65)          (1,164,012.46)

 مالی کال1392د 

د پرمختيايي بودجې کسر

 هجري لمريز کال د ليندۍ تر پای پورې دوام کوي1392 کال د مرغومې د لومړې نيټې څخه پيل او د 1391 مالي کال د 1392: يادونه 

 مالي کال د پرمختيايي بودجې کسر يا کموالې1391 د 

 مالي کال د نوی پرمختيايي بودجې کسر1392د 
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 مالی کال د ملی بودجی لنډیز د تمویلی منابعو سره1392د 

سلنهافغانیو (000)په امریکایی ډالرو (000)په تفصیالت

 مالي کال د ملي بودجې لنډیز د هغه د تمویل د سرچینو سره1392د : 1 

د ملی بودجې د تمویل سرچینې:   الف

%37 135,117,372.60          2,598,411.01             کورنۍ سرچينې : 1    

%60 218,440,684.21          4,200,782.39             بهرنۍ سرچينې : 2    

 353,558,056.81          6,799,193.40              د تمویل ټولې سرچینې

ملي بودجه:   ب

%54 196,207,466.68          3,773,220.51             عادي بودجه : 1    

%46 170,027,829.09          3,269,765.94             پرمختيایي بودجه :2    

 366,235,295.77          7,042,986.46              د ملی بودجی مجموعه

%3-(12,677,238.96)         (243,793.06)               د ملي بودجې کسر یا کموالې

 II  : مالي کال عادي بودجه1392د 

 196,207,466.68          3,773,220.51               ټوله عادي بودجه

  د عادي بودجې د تمویل سرچینې

%55 107,276,607.52          2,063,011.68             کورني عواید : 1    

%44 87,004,097.16            1,673,155.71             په عادي بودجې کې د تمویل کوونکو مرسته : 2    

 194,280,704.68          3,736,167.40             (2-1)  د عادي بودجې ټولې سرچینې 

(1,926,762.00)           (37,053.12)                  د عادي بودجې کسر

III : مالي کال پرمختیایي بودجه1392د 

افغانی (000)  دالر امریکائی (000) تفصیالت

%30 51,105,559.96            982,799.23                د اختیاري پروژو بودجه:   الف

%17 28,313,326.60            544,487.05                نوې اختياري:      الف 

%13 22,792,233.36            438,312.18                انتقالي اختياري:      ب 

%70 118,922,269.13          2,286,966.71             د غیر اختیاري پروژو بودجه:   ب

%44 75,353,478.93            1,449,105.36             نوي غير اختياري:      ج 

%26 43,568,790.20            837,861.35                غير اختياري انتقالي:      د 

 170,027,829.09          3,269,765.94             (غیر اختیاري+اختیاري)  ټولې پرمختیایي پروژي

 د پرمختیایي بودجې د تمویل سرچینې                  

%16 27,840,765.08            535,399.33                کورنۍ سرچينې : 1         

%7 12,514,320.00            240,660.00                (اختياری  )د مرستندویانو د مرستو مجموعه  : 2         

%68 115,987,277.38          2,230,524.57             (غير اختياری  )د مرستندویانو د مرستو مجموعه  :  3         

%92 156,342,362.46          3,006,583.89             (3+2+1) د تمویل د سرچینو مجموعه

(13,685,466.63)         (263,182.05)                 د پورونو د تمویل څخه د مخه د پرمختیایي بودجې کسر

 2,934,989.67              56,442.11                  * پور

(10,750,476.96)         (206,739.94)               کال د بودجې کسر1392   د پورونو د تمویل څخه وروسته د 

(9,586,464.50)           (191,729.29)               مالی کال د پرمختیایي بودجې کسر1391 د 

(1,164,012.46)           (15,010.65)                 مالی کال د نوې پرمختیایي بودجې کسر1392 د 

 مالی کال د ملی بودجی لنډیز د تمویلی منابعو سره1392د -  دریم جدول

: یادونه

.  افغاني په پام کې نيول شوي ده52 لمریز مالي کال کې د یو ډالر بيه 1392په - 1- 1

د . ميليونه امریکایي ډالره په پخوانيو کلونو کې د پرمختيایي پروژو د تمویل لپاره پوړ اخيستل شوى دى او په پخوانيو بودجو کې شامل او تصویب شوى دى56.442مبلغ - * 2

.  مالي کال د بودجې په سند کې کوم نوې پور په پام کې نه دی نيول شوې1392

 ميليونه امریکایي ډالره کسر  وجود لري چې دا په نوې او انتقالي پروژو کې ؤ، خو په انتقالي پروژو کې حقيقي کسر او 206.739 مالي کال په پرمختيایي بودجه کې 1392د - 3

. لمریز کال د قطعيې له بشپړیدو وروسته څرګندیږي1391ارقام د 
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تفصیل منابعو د بودجی ملی د کال مالی 1392 د- جدول څلورم

تفصیل منابع تمویل بودجه عادی - 1

افغانیو (000)په امریکائی ډالرو  (000)ارقام په اقالم

 194,280,704.7                3,736,167.4                      د عادی بوجی د تمویلی منابعو مجموعه

 107,276,607.5                2,063,011.7                      کورني عواید- 1

 87,004,097.2                  1,673,155.7                      د خارجي تمویل سرچینې - 2

 7,800,000.0                    150,000.0                          د افغانستان د بيارغونې امانتي صندوق

                  1,108,174.00 21,311.0                           (حفظ او مراقبت) د افغانستان د بيارغونې امانتی صندوق

 25,493,936.0                  490,268.0                         د افغانستان د نظم او قانون امانتي صندوق 

 846,716.6                  44,029,264.9                         (CSTC-A) د افغانستان له دفاع وزارت سره د امريکا د دفاع وزارت مرستې 

 149,367.8                    7,767,124.7                          (CSTC-A) د افغانستان د کورنيو چارو د وزارت سره د امريکا د دفاع وزارت مرستې 

                           15,492.3                       805,597.5 

د پرمختیایي بودجې د تمویل د سرچینو تفصیل - 2

افغانیو (000) په ډالرو (000) پهنویانتقالي

 1,041,461.1           1,965,122.8                       3,006,583.9                156,342,362.5        (I+II) د پرمختیایي بودجې د سرچینو مجموعه 

       I -27,840,765.1                  535,399.3                          348,276.8              187,122.6           کورنۍ سرچینې 

                        -                193,276.8                          193,276.8                  10,050,392.5 

                        -                  60,000.0                            60,000.0                    3,120,000.0 

                        -                  40,000.0                            40,000.0                    2,080,000.0 

                        -                    5,000.0                              5,000.0                       260,000.0 

                        -                  50,000.0                            50,000.0                    2,600,000.0 

           187,122.6                           -                            187,122.6                    9,730,372.6 

      II - 128,501,597.4                2,471,184.6                       1,616,846.0           854,338.6           (بهرنۍ وړیا مرستې)بهرنۍ سرچینې 

 12,514,320.0                  240,660.0                          180,660.0              60,000.0             اختیاری - 1            

             30,000.0              150,000.0                          180,000.0                    9,360,000.0 

             30,000.0                20,000.0                            50,000.0                    2,600,000.0 

                        -                  10,660.0                            10,660.0                       554,320.0 

 115,987,277.4                2,230,524.6                       1,436,186.0           794,338.6           غیر اختیاري

 14,311,085.9                  275,213.2                          141,793.6              133,419.6           نړيوال بانک

 1,154,671.4                    22,205.2                            2,956.0                  19,249.2             جاپان

 1,596,286.1                    30,697.8                            8,200.0                  22,497.8             د ملګرو ملتونو پرمختيايي پروګرام 

 290,065.0                       5,578.2                              2,298.5                  3,279.7               (يونسكو)د ملګرو ملتونو تعليمي، علمي او كلتوري سازمان 

 44,350.8                         852.9                                   -                           852.9                  د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي كمشنري 

 5,410.6                           104.1                                   -                           104.1                   د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ماموريت

 1,228,032.0                    23,616.0                            14,616.0                9,000.0               يونسف/د ښوونې او روزنې لپاره د نړيوال مشارکت پروګرام

 34,395,073.4                  661,443.7                          380,730.0              280,713.7           د افغانستان د بيا رغونې امانتی صندوق 

 1,143,570.5                    21,991.7                            7,510.0                  14,481.7             د سولې او بيا يو ځای کيدو امانتې صندوق 

 88,400.0                         1,700.0                              1,700.0                    -                        المان

 2,312,746.8                    44,475.9                            15,600.0                28,875.9             ايټاليا

 6,420,388.0                    123,469.0                          77,850.0                45,619.0             د امريکا متحده ايالتونه 

 31,488,539.2                  605,548.8                          605,548.8                -                        سيستکا- د افغانستان لپاره د امنيت د سپارلو ګده قومانداني 

 41,600.0                         800.0                                   -                           800.0                  اسالمي پرمختيايي بانک 

 15,901,827.3                  305,804.4                          136,750.0              169,054.4           د آسيا پرمختيايی بانک 

 82,181.3                         1,580.4                                -                           1,580.4               برونای دار السالم 

 65,395.2                         1,257.6                              614.0                     643.6                  بريتانيا

 9,972.6                           191.8                                 99.7                       92.1                    د چک جمهوريت 

 2,323,759.9                    44,687.7                            20,510.0                24,177.7             ډنمارک

 9,898.2                           190.4                                   -                           190.4                  نيو زيلنډ 

 424,163.5                       8,157.0                              5,000.0                  3,157.0               د کرهنې د پراختيا نړيوال سازمان

 8,527.5                           164.0                                   -                           164.0                  سويس 

   -                                      -                                         -                             -                        سعودې عربستان

 934,567.9                       17,972.5                            8,080.4                  9,892.1               فرانسه

 751.9                              14.5                                     -                           14.5                    کاناډا

 5,362.2                           103.1                                   -                           103.1                  لتوانيا

 268,646.0                       5,166.3                              2,000.0                  3,166.3               د معافيت او واکسين لپاره سراسري اتحاده

 23,399.5                         450.0                                   -                           450.0                  د قراقستان حکومت

 23,445.2                         450.9                                   -                           450.9                  د نظم او قانون امانتي صندوق 

(DPG)نړيوال بانک 

(حفظ او مراقبت) د افغانستان د بيارغونې امانتی صندوق

د تيلو د حق العبور عوايد- 2

د ريل د ليکي يا پټلۍ عوايد- 3

(د تمويل سرچينې د عينک د مسو د ټړون نه )د عينک د مسو شتمنۍ- 5
(کورني عوايد) کال انتقالي سرچينې 1391د - 6

د افغانستان د بيارغونې د هڅونې امانتي صندوق- 1

(کورني عوايد)د تير کال زيرمه شوي عوايد- 4

د کورنيو عوايدو برخه- 1

مالي کال 1392   

د ولسواليو په کچه د خدمتونو د تر سره کولو په برخه کې د فرانسې، ډنمارک او بريتانيه مرستې

سرلیک
 مجموعهامریکائی ډالرو  (000)ارقام په 
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افغانیو (000) په ډالرو (000) پهنویانتقالي
سرلیک

 مجموعهامریکائی ډالرو  (000)ارقام په 

 47,874.8                         920.7                                   -                           920.7                  د ناروغيو د کنترول او مخنيوي مرکز 

 182,000.0                       3,500.0                              3,500.0                    -                        د جاپان غير پروژوي وړيا مرستې 

 495,703.5                       9,532.8                                -                           9,532.8               (نړيوال صندوق )ګلوبل فنډ

 156,054.1                       3,001.0                              622.0                     2,379.0               ناروى

 27,700.4                         532.7                                   -                           532.7                  هالنډ

 402,818.5                       7,746.5                              207.0                     7,539.5               هندوستان

 73,008.0                         1,404.0                                -                           1,404.0               چين

        III -            2,934,989.7                    56,442.1                            12,920.0                43,522.1             پورونه 

 688,018.2                       13,231.1                            7,920.0                  5,311.1               د آسيا پرمختيايي بانک-1

 1,249,507.5                    24,029.0                              -                           24,029.0              اسالمي پرمختيايي بانک-2

 997,464.0                       19,182.0                            5,000.0                  14,182.0             د سعودي عربستان پرمختايي صندوق-3
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مجموعهد شتمنیو تر السه کول - 220250- توکي او خدمتونه مزد او معاشونه - 210

د عادي بودجې په 

مجموعه کې د ونډې 

سلنه

1392تشکیل 

452,428%95,531,73115,125,2741,367,677112,024,68257.1د امنیت سکتور - -1

8,017,7261,750,00025,0009,792,72640,741 د ملي امنيت لوي رياست

48,983,2417,842,345281,95257,107,539202,886د ملي دفاع وزارت

12,493,773630,500154,00013,278,273 د افغانستان د حکومت لخوا تمويل

36,489,4687,211,845127,95243,829,265بهرنۍ مرستې

1,367,0001,253,00030,0002,650,0001,389د بهرنيو چارو وزارت

36,482,9794,107,5691,010,72541,601,273205,854 د کورنيو چارو وزارت

7,032,3451,197,865110,0008,340,210د افغانستان د دولت لخوا تمويليږي

29,450,6332,909,704900,72533,261,062بهرني مرستي

680,785172,36020,000873,1451,558د ولسمشر د ساتنې رياست او د ملي امنيت شورا

40,505%7,559,6942,873,004653,70011,086,3985.7د وحکومتدارۍ ،د قانون د حاکمیت او بشري حقونو سکتور -  2

389,134320,26115,000724,3951,422 د چارو د اداری او د وزيرانو د شورا داراالنشا

89,02037,9986,000133,018473 د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د ستراتيژۍ پر پلي کولو د څار اداره

1,141,330523,23852,7001,717,2683,868د دولت د رياست دفتر

1,209,616808,735450,0002,468,3517,241 د سيمه ايزو ارګانونو خپلواک اداره

1,073,852220,93525,0001,319,7876,841ستره محکمه

415,15967,00040,000522,1591,090(ملي شورای)مشرانو جرګه 

1,048,167143,50023,5001,215,1673,011ملي شورای، ولسي جرګه

863,828143,23010,0001,017,0585,090لوی  څارنوالي

506,733230,9905,000742,7237,044 د حج،ارشاد او اوقافو وزارت

54,14933,2191,50088,868239په پارلماني چارو کې د دولت وزارت

438,943157,43410,000606,3772,943د عدليې وزارت

210,973105,9365,000321,909723 د اداري اصالحاتو او د ملکي خدمتونو خپلواک کميسيون

80,58644,4562,000127,042405د ټاکنو خپلواک کميسيون

38,20436,0728,00082,276115 د اساسي قانون پر پلي کولو د څار خپلواک کميسيون

وزارت- سکتور 

 افغانیو000ارقام په  مالی کال عادي بودجه 1392د - پینځم جدول 

 افغانیو000 کال عادي بودجه په 1392د 
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مجموعهد شتمنیو تر السه کول - 220250- توکي او خدمتونه مزد او معاشونه - 210

د عادي بودجې په 

مجموعه کې د ونډې 

سلنه

1392تشکیل 

وزارت- سکتور 

 افغانیو000 کال عادي بودجه په 1392د 

16,322%2,331,382824,04077,2503,232,6721.6د زیربناوو او طبیعی زیرمو سکتور -  3

105,50039,5002,250147,250700د جيودوزي او کارتوګرافي رياست

105,00060,0005,000170,000850د چاپيريال ساتنې ملي اداره

164,50075,00010,000249,500874د ښار جوړولو چارو وزارت

400,000135,00010,000545,0002,996د اوبو او انرژۍ وزارت

345,000180,50011,000536,5002,100د ترانسپورټ او ملکي هوانوردۍ وزارت

446,90078,7508,000533,6503,076 د ټولګټو وزارت

387,482106,00010,000503,4822,792د مخابراتو وزارت

353,000140,00018,000511,0002,834د کانونو وزارت

24,0009,2903,00036,290100د افغانستان د اټومي انرژي عالي کميسيون

274,658%28,949,6794,987,255112,84834,049,78117.4د پوهنی سکتور -  4

122,16128,8475,000156,008483د علومو اکاډمي

548,438274,44914,115837,0023,892د اطالعاتو او فرهنګ وزارت

1,571,7211,594,06625,0003,190,78710,827 د لوړو زده کړو وزارت

26,676,0802,854,89361,00029,591,973258,996د پوهنې وزارت

657,023657,023د ښوونځيو حفظ او مراقبت

31,279235,0007,733274,012460د بدني روزنې او سپورټ رياست

18,395%1,904,7011,421,15170,0003,395,8521.7د روغتیا سکتور - 5

1,904,7011,421,15170,0003,395,85218,395د عامې روغتيا وزارت

451,151451,151په مرکز کې د کلينيکونو حفظ او مراقبت

11,865%1,563,800452,06120,6002,036,4611.0د کرهنې او کلیو پراختیا سکتور - 6

393,795200,31910,000604,1142,125 د کليو د بيارغونې او پراختيا وزارت

1,087,960195,9797,6001,291,5399,281د کرهنې اوبه لګولو او مالدارۍ وزارت

82,04555,7633,000140,808459د نشه يي توکو په وړاندې د مبارزې وزارت
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مجموعهد شتمنیو تر السه کول - 220250- توکي او خدمتونه مزد او معاشونه - 210

د عادي بودجې په 

مجموعه کې د ونډې 

سلنه

1392تشکیل 

وزارت- سکتور 

 افغانیو000 کال عادي بودجه په 1392د 

10,896%1,430,110862,19423,2502,315,5541.2د ټولنیز مصؤنیت سکتور -  7

44,51850,9852,25097,753363 له طبيعي پيښو سره د مبارزې له پاره د چمتووالي ملي اداره

21,69019,9294,00045,619228د کوچيانو د چارو د همغږي کولو رياست

119,17654,6185,000178,794875د ښځو چارو وزارت

176,309222,0764,000402,3851,207د سرحدونو، قومونو او قبايلو د چارو وزارت

147,83154,3883,000205,2191,000 د کډوالو او بيا را ستنيدونکو د چارو وزارت

920,586460,1985,0001,385,7847,223 دکار، ټولنيزو چارو، شهيدانو او معلولينو وزارت

12,184%1,732,455950,706104,5002,787,6611.4د اقتصادي چارو د ادارې او د خصوصي سکتور د پراختیا سکتور -  8

36,77528,5005,00070,275300د افغانستان د نورم او استندرد ملي اداره

108,00032,0002,000142,000800د مرکزي احصائيې اداره

70,00042,5007,500120,000435د کنټرول او تفتيش اداره

164,68067,70620,000252,386950د اقتصاد وزارت

217,000130,00020,000367,0001,134د سوداګرۍ او صنايعو وزارت

1,136,000650,00050,0001,836,0008,565د ماليې وزارت

837,253%141,003,55127,495,6852,429,825170,929,06187.1د سکتورونه مجموعه

متفرقه او احتیاطي کوډونه

250,000(900020) د عوايدو د تاديی لپاره پيسي 

800,000(900001)د پاليسۍ پورې اړونده بسپنې 

1,600,000(900003) د بهرنيو پورونو د قسطونو ورکول 

250,000(900008) په نړيوالو سازمانونو کې د وزارتونو غړيتوب 

+ ملکي کارکوونکي ) د رتبو او معاشونو د پلي کولو د پروګرام لپاره بسپنی

(900005 )(ښوونکي
800,000

150,000(900009) د پي آر آر لپاره بسپنې 

4,250,000(900006) د شهيدانو او معلولينو لپاره د تقاعد حقوق 

1,500,000-                      1,500,000-(900017)د سرکونو حفظ او مراقبت پيسې 

300,000-                         300,000-(900015)د سالنګونو د حفظ او مراقبت پيسې 
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مجموعهد شتمنیو تر السه کول - 220250- توکي او خدمتونه مزد او معاشونه - 210

د عادي بودجې په 

مجموعه کې د ونډې 

سلنه

1392تشکیل 

وزارت- سکتور 

 افغانیو000 کال عادي بودجه په 1392د 

4,610,000(900007)  د ملکي او نظامي کارکوونکود تقاعد حقوق 

1,000,000(900002) د بيړنيو حاالتو لپاره احتياطي پيسي 

500,000(900030)د بانکونو د کميشن لپاره بسپنې 

80,000(900014) (د ملکي خدمتونو کارکوونکي ) د معاشونو لپاره احتياطي پيسي 

500,000(900010)د سون د توکو لپاره احتياطي بسپنې 

52,000(900023)د کرکټ د ملي لوبډلې لپاره احتياطي بسپنې 

650,000(900024)د ځمکو د پيرودلو لپاره احتياطي پيسې 

3,948,000(900029) د مرکزي بانک د پانګې د کموالي د جبران لپاره پيسې 

1,500,000(900031 )د متقاعدينو د تيرو کلونو نا تاديه شوي حقونه 

99,246(900032)د ارزښت لرونکو اسنادو د چاپولو لپاره احتياطي بسپنې 

22,412(900033)د دولتي تصديو د انفصال لپاره احتياطي بسپنې 

غير )د واليتي ادارو د پياوړتيا او خدمتونو د تر سره کولو لپاره احتياطي بسپنې 

(غير اختياری )(اختياري
805,598

611,150(900035)د آريانا افغان هوايی شرکت لپاره احتياطي بسپنې 

1,000,000(900036)د ستراتيژيکو پرمختيايی پروژو د امنيت تامين او محافظت 

%25,278,40612.9ټول کوډونه

%196,207,467100.0عمومي مجموعه
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اختیاريغیر اختیارياختیاريغیر اختیارياختیاريغیر اختیاري

 636,353.29                 29,525.80           606,827.49            15,500.00           605,807.00            14,025.80           1,020.49           د امنیت سکتور-1

 203,659.33                 10,583.17           193,076.16            4,000.00            192,514.31            6,583.17            561.85              د کورنيو چارو وزارت

 3,113.80                    3,059.16            54.64                     2,000.00              -                           1,059.16            54.64                د ملي امنيت لوي رياست

 4,258.37                    4,258.37              -                           2,500.00              -                           1,758.37              -                      د ولسمشر د ساتنې رياست

 11,590.47                   11,186.47           404.00                   7,000.00              -                           4,186.47            404.00              د بهرنيو چارو وزارت

 413,731.32                 438.63               413,292.69              -                       413,292.69            438.63                 -                       د ملي دفاع وزارت

 85,241.43                   60,872.59           24,368.84              20,988.56           15,104.36              39,884.03           9,264.48           د واکمنۍ، د قانون د حاکمیت او بشري حقونو سکتور -  2

 11,395.75                   2,817.35            8,578.40                1,000.00            6,000.00                1,817.35            2,578.40           د اداري اصالحاتو او ملکي خدمتونو کميسيون

 6,302.56                    6,302.56              -                           3,630.00              -                           2,672.56              -                      د چارو د ادارې لوى رياست او د وزيرانو د شورا دار االنشا

 1,891.75                    1,891.75              -                           1,000.00              -                           891.75                 -                       د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د ستراتيژۍ پر پلي کولو د څار اداره

 11,663.48                   11,663.48             -                           3,050.00              -                           8,613.48              -                      د دولت د رياست دفتر

 23,371.60                   20,370.88           3,000.72                5,246.96            1,604.36                15,123.92           1,396.36           د سيمه ايزو ارګانونو خپلواکه اداره

 6,556.60                    1,889.58            4,667.02                550.00               3,600.00                1,339.58            1,067.02           ستره محکمه

 2,632.12                    2,632.12              -                           920.00                 -                           1,712.12              -                      ملي شورا، مشرانو جرګه

 547.79                       533.33               14.46                     500.00                 -                           33.33                 14.46                (ملي شورا)ولسی جرګه 

 4,575.17                    1,482.97            3,092.20                331.60               2,300.00                1,151.37            792.20              لوی څارنوالي

 (اختیاري او غیر اختیاري) کال پرمختیايي بودجه1392د - شپږم جدول 

امريکايي ډالرو" 000"ارقام په 

د پرمختیايي بودجې مجموعهنوېانتقاليبودجوي واحدونه- سکتورونه 

مجموعه
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اختیاريغیر اختیارياختیاريغیر اختیارياختیاريغیر اختیاري

د پرمختیايي بودجې مجموعهنوېانتقاليبودجوي واحدونه- سکتورونه 

مجموعه

 6,489.88                    6,459.35            30.53                     3,360.00              -                           3,099.35            30.53                 د حج، ارشاد او اوقافو وزارت

 8,035.51                    3,050.00            4,985.51                800.00               1,600.00                2,250.00            3,385.51           د عدليې وزارت

 395.53                       395.53                 -                           100.00                 -                           295.53                 -                       د ټولټاکنو خپلواک کميسيون

 1,383.69                    1,383.69              -                           500.00                 -                           883.69                 -                      د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کميسيون

 1,039,094.14              479,039.38         560,054.76            238,700.00         214,470.00            240,339.38         345,584.76        د زير بناوو او طبیعی زيرمو سکتور - 3

 497,122.88                 188,984.76         308,138.12            111,700.00         139,300.00            77,284.76           168,838.12        د ټولګټو وزارت

 5,264.00                    5,264.00              -                             -                         -                           5,264.00              -                      د نوي کابل خپلواک بورډ

 56,742.00                   6,500.00            50,242.00              3,000.00              -                           3,500.00            50,242.00          دافغانستان برشنا شرکت

 3,702.00                    3,702.00              -                             -                         -                           3,702.00              -                      د جيوديزي او کارتوګرافۍ رياست

 1,426.00                    1,426.00              -                           500.00                 -                           926.00                 -                      د چاپيريال ساتنې رياست

 26,396.00                   23,564.00           2,832.00                5,600.00              -                           17,964.00           2,832.00           د کابل ښاروالي

 11,992.00                   5,366.00            6,626.00                1,000.00            4,000.00                4,366.00            2,626.00           د اوبو رسولو او کاناليزاسيون رياست

 25,304.00                   17,664.00           7,640.00                14,000.00           6,500.00                3,664.00            1,140.00           د ښار جوړولو د چارو وزارت

 277,175.85                 151,466.12         125,709.73            61,500.00           41,500.00              89,966.12           84,209.73          د اوبو او انرژۍ وزارت

 39,242.06                   37,830.15           1,411.91                16,620.00             -                           21,210.15           1,411.91           د ټرانسپورټ او ملکي هوانوردۍ وزارت

 48,308.00                   17,341.00           30,967.00              15,500.00           10,000.00              1,841.00            20,967.00          د مخابراتو وزارت

 46,419.35                   19,931.35           26,488.00              9,280.00            13,170.00              10,651.35           13,318.00          د کانونو وزارت
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اختیاريغیر اختیارياختیاريغیر اختیارياختیاريغیر اختیاري

د پرمختیايي بودجې مجموعهنوېانتقاليبودجوي واحدونه- سکتورونه 

مجموعه

 407,818.54                 126,938.89         280,879.65            66,287.00           176,326.00            60,651.89           104,553.65        د پوهنې سکتور - 4

 82,928.40                   61,068.08           21,860.32              36,500.00           9,300.00                24,568.08           12,560.32           د لوړو زده کړو وزارت

 297,679.43                 41,275.73           256,403.70            20,057.00           167,026.00            21,218.73           89,377.70           د پوهنې وزارت

 931.39                       931.39                 -                           80.00                   -                           851.39                 -                      د علومو اکاډمي

 11,230.17                   9,045.50            2,184.67                2,100.00              -                           6,945.50            2,184.67           د اطالعاتو او فرهنګ وزارت

 15,049.15                   14,618.19           430.96                   7,550.00              -                           7,068.19            430.96              د بدني روزنې او سپورټ رياست

 202,581.65                 45,783.27           156,798.38            24,013.00           88,438.00              21,770.27           68,360.38          د روغتیا سکتور - 5

 202,581.65                 45,783.27           156,798.38            24,013.00           88,438.00              21,770.27           68,360.38          د عامې روغتيا وزارت

 638,841.94                 94,673.26           544,168.68            65,826.49           290,400.00            28,846.77           253,768.68        د کرهنې او کلیو د پراختیا سکتور - 6

 471,158.23                 31,938.43           439,219.80            16,976.49           235,760.00            14,961.94           203,459.80        د کليو د بيا رغونې او پراختيا وزارت

 148,879.58                 60,884.83           87,994.75              48,000.00           44,640.00              12,884.83           43,354.75          د کرهنې اوبه لګولو او مالدارۍ وزارت

 18,804.13                   1,850.00            16,954.13              850.00               10,000.00              1,000.00            6,954.13           له نشه يي توکو سره د مبارزې وزارت

 23,272.27                   13,602.74           9,669.53                6,950.00            2,400.00                6,652.74            7,269.53           د ټولنیز مصؤنیت سکتور -  7

 1,398.37                    1,398.37              -                           1,000.00              -                           398.37                 -                       له طبيعي پيښو سره د مبارزې لپاره د چمتووالي ملي اداره

 1,034.27                    1,034.27              -                           500.00                 -                           534.27                 -                      د کوچيانو د چارو د همغږي کولو رياست

 1,072.99                    1,072.99              -                           500.00                 -                           572.99                 -                      د ښځو د چارو وزارت

 4,706.14                    4,706.14              -                           3,000.00              -                           1,706.14              -                      د سرحداتو، قومونو او قبايلو د چارو وزارت

37



اختیاريغیر اختیارياختیاريغیر اختیارياختیاريغیر اختیاري

د پرمختیايي بودجې مجموعهنوېانتقاليبودجوي واحدونه- سکتورونه 

مجموعه

 1,592.30                    739.40               852.90                   100.00                 -                           639.40               852.90               د کډوالو او بيرته را ستنيدونکو د چارو وزارت

 13,468.20                   4,651.57            8,816.63                1,850.00            2,400.00                2,801.57            6,416.63           دکار، ټولنيزو چارو، شهيدانو او معلولينو وزارت

د اقتصادي چارو د ادارې او د خصوصي سکتور د پراختیا  -  8

سکتور
          37,380.30           26,141.30              56,160.00           20,530.00              93,540.30           46,671.30                 140,211.60 

 101,335.55                 28,275.02           73,060.53              13,930.00           47,060.00              14,345.02           26,000.53          د ماليې وزارت

 1,000.00                      -                       1,000.00                  -                         -                             -                       1,000.00            له خصوصي پانګونې څخه د مالتړ اداره

 5,171.62                    5,171.62              -                           900.00                 -                           4,271.62              -                      د افغانستان د ملي استندرد خپلواکه اداره

 816.26                         -                       816.26                     -                       600.00                     -                       216.26              په افغانستان کې د وړو تمويلي سرچينو د مالتړ لپاره د اسانتياوو د برابرولو اداره

 3,592.85                    366.85               3,226.00                  -                       1,000.00                366.85               2,226.00           د مرکزي احصائيې اداره

 8,463.67                    2,156.68            6,306.99                1,500.00            1,500.00                656.68               4,806.99           د کنټرول او تفتيش اداره

 9,961.79                    6,367.64            3,594.15                2,300.00            2,200.00                4,067.64            1,394.15           د اقتصاد وزارت

 9,869.86                    4,333.49            5,536.37                1,900.00            3,800.00                2,433.49            1,736.37           د سوداګرۍ او صنايعو وزارت

 3,173,414.86              897,107.23         2,276,307.63         458,795.05         1,449,105.36         438,312.18         827,202.27        د سکتورونو مجموعه

 96,351.08                   85,692.00           10,659.08              85,692.00             -                             -                       10,659.08          احتياطي کوډونه

 3,269,765.94              982,799.23         2,286,966.71         544,487.05         1,449,105.36         438,312.18         837,861.35        کلي مجموعه

 کال تر پای پورې ادامه مومي، د قطعيې د حسابونو د 1391 کال لګښتونه د نهو مياشتو د لګښتونو په پام کې نيولو سره محاسبه کيږي خو کره ارقام د دې لپاره چې د پرمختيايي بودجې لګښتونه د 1391د انتقالي پروژې ارقام د : يادونه

.او د بودجې د ضميمې په ډول د منظورۍ لپاره ولسي جرګې ته وړاندې کيږي. بشپړيدو وروسته چمتو کيږي
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 636,353.29                   621,307.00       15,046.29         19,914.96        د امنیت سکتور - -1

 203,659.33                   196,514.31       7,145.02           7,840.41          د کورنیو چارو وزارت

AFG/260027575.11                              -                        575.11               667.15              1382 د سرحدي پوستو جوړول 

 575.11                              -                        575.11               667.15              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/260035 396.40                              -                        396.40               562.49              1384 اور وژني د مرکزونو جوړولد 

 396.40                              -                        396.40               562.49              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/26004286.89                                -                        86.89                 115.28              1384 په مرکز او والیتونو کې د تیلو د ذخیرو جوړول 

 86.89                                -                        86.89                 115.28              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/260237
د کورنیو  )د ولسوالیو په کچه د خدمتونو تر سره کول 

(چارو وزارت
 1389                  3.45                       -                          -                                      -   

   -                                    3.45                  غیر اختیاريوړیابریتانیا

AFG/260279
د پولیسو د شهیدانو او معلولینو د کورنیو لپاره د 

ودانولاستوګنې د کورونو 
 1390              450.87               450.87                        -                              450.87 

 د نظم او قانون امانتي 

صندوق
 450.87                              -                        450.87               450.87              غیر اختیاريوړیا

AFG/260286
د افقغانستان د سولي او بیا یو ځای کیدو د پروګرام د 

مالتړ څانګه
 1389              122.39                 98.86                        -                                98.86 

 د سولې او بیا یو ځای 

کیدو امانتي صندوق
 98.86                                -                        98.86                 122.39              غیر اختیاريوړیا

AFG/260295
, غور ) ودانول په شپږو والیتونو کې د زندان د ودانیو 

(دایکندي او بدخشان, سمنګان , بامیان , لوګر 
 1386           2,785.70            2,403.81                  99.70                         2,503.51 

 111.82                            99.70                  12.12                 69.93                غیر اختیاريوړیاد چک جمهوریت

 2,391.69                           -                        2,391.69            2,715.77           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/2602981,000.00                           -                        1,000.00            1,000.00           1391 ودانولویش د دفتر  د برقي تذکرو د 

 1,000.00                           -                        1,000.00            1,000.00           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/2602991,133.08                         500.00                633.08               633.08              1391 د سیستم پیاوړتیا ویش د کمپیوتري پاسپورتونو د 

 1,133.08                         500.00                633.08               633.08              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/260309 5,000.00                         3,500.00             1,500.00            1,500.00           1391 ویش پروژهد بٍرقي تذکرو د ترتیب، تنظیم او 

 5,000.00                         3,500.00             1,500.00            1,500.00           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/260310
 د پولیسو د پیاوړتیا لپاره د ودانیو او نورو مواردو 

سمبالول، برابرول او ودانول
 1392                      -                         -          192,414.61                     192,414.61 

د افغانستان لپاره د امنیت د 

- انتقال ګډه قومانداني 

سیستکا

 192,256.14                     192,256.14          -                      غیر اختیاريوړیا

د ملل متحد تعلیمی، علمی 

او کلتوری سازمان 

(یونیسکو)

 158.47                            158.47               غیر اختیاريوړیا

(انتقالی او نوی) مالی کال د پرمختیایي پروژو لسټ 1392د - اوم جدول

/سکتور 

د بسپنو ډولد پیل کالتمویل کوونکېد پروژو سر لیکونهبودجوي واحد

غیر / اختیاري 

اختیاري

زره ډالره  - 1392
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 3,113.80                       2,000.00           1,113.80           1,284.10          د ملي امنیت لوې ریاست

AFG/640003
ودانول او بیا په کابل او والیتونو کې د امنیت د ودانیو 

رغونه
 1386           1,113.68            1,059.16             2,000.00                         3,059.16 

 3,059.16                         2,000.00             1,059.16            1,113.68           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/64002554.64                                -                        54.64                 170.42              1389 د افغانستان د سولې او مجدد ادغام د مالتړ څانګه 

 د سولې او بیا یو ځای 

کیدو امانتي صندوق
 54.64                                -                        54.64                 170.42              غیر اختیاريوړیا

 4,258.37                       2,500.00           1,758.37           1,850.82          د ملی امنیت شورا او د ولسمشر د ساتنې ریاست

AFG/150004 1,360.36                         1,000.00             360.36               360.36              1389 پیرودل اسباب او نقلیه وسایطود امنیتي 

 1,360.36                         1,000.00             360.36               360.36              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/150008 868.01                            500.00                368.01               460.46              1390 ودانولد امنیتي سیمو کاري تحکیم او د هغوې د ملحقاتو 

 868.01                            500.00                368.01               460.46              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/150014 1,030.00                           -                        1,030.00            1,030.00           1391 ودانولد ورکشاپ 

 1,030.00                           -                        1,030.00            1,030.00           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/150015 1,000.00                         1,000.00               -                         -                      1391 ودانولد ودانیو 

 1,000.00                         1,000.00               -                      اختیاريوړیادافغانستان حکومت

 11,590.47                     7,000.00           4,590.47           8,391.31          د بهرنیو چارو وزارت

AFG/230026 8,178.91                         5,000.00             3,178.91            6,793.41           1383 پیرودل او ترمیمد سفارتونو او قونسلګریو 

 8,178.91                         5,000.00             3,178.91            6,793.41           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/2300331,007.56                         1,000.00             7.56                   193.90              1384 د بهرنیو چارو د وزارت د اداري ودانۍ ودانول 

 1,007.56                         1,000.00             7.56                   193.90              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/230069
د بهرنیو چارو د وزارت د پیاوړتیا لپاره د چین د هیواد 

مرسته
 1387              404.00               404.00                        -                              404.00 

 404.00                              -                        404.00               404.00              غیر اختیاريوړیاچین

AFG/230096 1,000.00                           -                        1,000.00            1,000.00           1390 ودانولپه پیښور کې د افغان بلډنګ د ودانۍ 

 1,000.00                           -                        1,000.00            1,000.00           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/230111

د بنسټیز پرمختګ، د ظرفیتونو د لوړوالي، د عامه 

دیپلوماسې پرمخګ، فرهنګې، سیاسي، اقتصادي او د 

سیمه ایزي همکارۍ  پروګرام

 1392                      -                         -               1,000.00                         1,000.00 

 1,000.00                         1,000.00               -                      اختیاريوړیادافغانستان حکومت
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 413,731.32                   413,292.69       438.63              548.32             د ملي دفاع وزارت

AFG/220080 48.32                                -                        48.32                 48.32                1387  ودانولپه کابل، کندهار او هرات کې د محالتو او پوستو 

 48.32                                -                        48.32                 48.32                اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/220107 390.31                              -                        390.31               500.00              1390 ودانولد مهماتو د ډیپو ګانو 

 390.31                              -                        390.31               500.00              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/220162
د ودانیو ودانول،  د افغانستان د ملي اردو د پیاوړتیا لپاره

سمبالول، برابرول او داسي نور موارد
 1392                      -                         -          413,292.69                     413,292.69 

د افغانستان لپاره د امنیت د 

- انتقال ګډه قومانداني 

سیستکا

 413,292.69                     413,292.69          -                      غیر اختیاريوړیا
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 85,241.43                     36,092.92         49,148.51         61,180.37        د واکمنۍ، د قانون د حاکمیت او بشري حقونو سکتور - 2

 11,395.75                     7,000.00           4,395.75           7,159.58          د اداري اصالحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون

AFG/620030 د ادارو د ظرفیتونو د لوړولو نوي پروګرام(MCP) 1384           1,159.58               817.35                        -                              817.35 

 817.35                              -                        817.35               1,119.58           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

د افغانستان د بیا رغونې 

امانتی صندوق
   -                                    40.00                غیر اختیاريوړیا

AFG/620134 2,000.00                         1,000.00             1,000.00            1,000.00           1390 ودانولد ادارې اصالحاتو د کمیسیون لپاره د ودانۍ 

 2,000.00                         1,000.00             1,000.00            1,000.00           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/6201358,578.40                         6,000.00             2,578.40            5,000.00           1390 د افغانستان د ملکي خدمتونو مالتړ 

 8,578.40                         6,000.00             2,578.40            5,000.00           غیر اختیاريوړیاد امریکا مرستې

 6,302.56                       3,630.00           2,672.56           2,969.91          د چارو د ادارې لوى ریاست او د وزیرانو د شورا دار االنشا

AFG/130021
 د جرګې ولسي او القضات قاضی معاونینو، د ولسمشر د

ودانول کورونو د استوګنې د لپاره مشر
 1385           1,469.91            1,199.28                        -                           1,199.28 

 1,199.28                           -                        1,199.28            1,469.91           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/1301321,273.28                         300.00                973.28               1,000.00           1391 د انتقال د پروسی د تنظیم دفتر 

 1,273.28                         300.00                973.28               1,000.00           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/1301331,430.00                         930.00                500.00               500.00              1391 ودانول او طرح تاسیساتو د چارو ادارې د 

 1,430.00                         930.00                500.00               500.00              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/1301402,400.00                         2,400.00               -                         -                      1392 د اولسمشرد دفتر او د اوسیدو د ځای جوړول 

 2,400.00                         2,400.00            اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

 1,891.75                       1,000.00           891.75              891.75              د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د ستراتیژۍ پر پلي کولو د څار اداره 

AFG/670003
د اداري درغلیو په وړاندې د مبارزې د استراتیژۍ د پلي 

کولو د څار د عالي ادارې لپاره د مرکزي دفتر جوړول
 1389              891.75               891.75             1,000.00                         1,891.75 

 1,891.75                         1,000.00             891.75               891.75              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

 11,663.48                     3,050.00           8,613.48           10,188.49        د دولت د فتر ریاست 

AFG/1000083,182.80                         1,000.00             2,182.80            2,930.29           1385 په اساسي ډول د دلکشا د ماڼې ترمیم 

 3,182.80                         1,000.00             2,182.80            2,930.29           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/100009
 نمبر لمړي) ودانول سره له دیوال د احاطې د ارګ د

(قصر
 1385              150.64               150.64                350.00                            500.64 

 500.64                            350.00                150.64               150.64              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/1000261,429.56                         700.00                729.56               801.86              1387 آرشیف دننه ارګ د 

 1,429.56                         700.00                729.56               801.86              اختیاريوړیادافغانستان حکومت
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AFG/100027
 بنسټیز په جومات ماڼې د سالمخانې او ودانۍ زیړې د

کول پوښ باندي وسپنې په ډول
 1387              801.35               481.70                200.00                            681.70 

 681.70                            200.00                481.70               801.35              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/100028846.30                            500.00                346.30               635.82              1387 ودانول ودانۍ نوي د کې ساحه په قصر نمبر دویم د 

 846.30                            500.00                346.30               635.82              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/100059681.67                              -                        681.67               717.32              1389 کار ودانونې د برجونو دریو د دننه ارګ د 

 681.67                              -                        681.67               717.32              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/10006055.62                                -                        55.62                 55.62                1389 ودانول غالۍ کار د لپاره ترمیم او مینځلو د موټرو د 

 55.62                                -                        55.62                 55.62                اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/100061692.28                            100.00                592.28               702.68              1389 کار ودانونې د سرکونو حلقوي د کې داخل په ارګ د 

 692.28                            100.00                592.28               702.68              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/100073500.00                            200.00                300.00               300.00              1390 جوړول پخلنځي ځانګړې د لپاره ریاست جمهوري د 

 500.00                            200.00                300.00               300.00              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/1000742,092.91                           -                        2,092.91            2,092.91           1390 ترمیم او کار ډیزاین د ماڼیو د حرامسرای او ګلخاني د 

 2,092.91                           -                        2,092.91            2,092.91           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/100080
 رسولو اوبو د او شبکې د بریښنا د او تنویر د کې ارګ په

غزول سیستم د
 1391           1,000.00            1,000.00                        -                           1,000.00 

 1,000.00                           -                        1,000.00            1,000.00           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

 23,371.60                     6,851.32           16,520.28         22,026.56        د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره 

AFG/5900023,721.61                         246.96                3,474.65            4,653.14           1382 په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت پروګرام 

 3,377.89                         246.96                3,130.93            4,040.78           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

د افغانستان لپاره د ملګرو 

ملتونو ماموریت
 104.05                              -                        104.05               104.05              غیر اختیاريوړیا

 239.67                              -                        239.67               508.31              غیر اختیاريوړیاهالند

AFG/5900091,479.48                           -                        1,479.48            1,479.48           1387 ودانول ودانیو د استوګنې د لپاره والیانو د والیتونو د 

 1,479.48                           -                        1,479.48            1,479.48           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/5900382,561.34                         1,604.36             956.98               5,004.60           1389 کول سره تر خدمتونو د کچه په ولسوالیو د 

 702.72                            613.99                88.73                 88.73                غیر اختیاريوړیابریتانیا

 83.68                                -                        83.68                 83.68                اختیاريوړیادافغانستان حکومت

 41.54                                -                        41.54                 2,800.00           غیر اختیاريوړیاډنمارک

 1,733.40                         990.37                743.03               832.19              غیر اختیاريوړیافرانسه

   -                                    1,200.00           غیر اختیاريوړیاد امریکا مرستې

AFG/590066480.00                              -                        480.00               480.00              1390 کول قیر سرکونو دننه ښار د والیت بادغیس د 

 480.00                              -                        480.00               480.00              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/590067180.00                              -                        180.00               180.00              1390 ودانول ودانې د شورا والیتې د والیت بادغیس د 

 180.00                              -                        180.00               180.00              اختیاريوړیادافغانستان حکومت
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AFG/590068 6,469.83                         2,000.00             4,469.83            4,750.00           1391 ثقافت او فرهنګ مرکزپه غزني والیت کې د اسالمي 

دافغانستان حکومت
کورني 

عواید
 6,469.83                         2,000.00             4,469.83            4,750.00           اختیاري

AFG/5900691,500.00                         1,000.00             500.00               500.00              1391 د غزني په ښار کې سر پتې بازار 

 1,500.00                         1,000.00             500.00               500.00              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/590070179.34                              -                        179.34               179.34              1391 د سولې او مجدد ادغام څانګه 

 د سولې او بیا یو ځای 

کیدو امانتي صندوق
 179.34                              -                        179.34               179.34              غیر اختیاريوړیا

AFG/590072 2,800.00                         1,000.00             1,800.00            1,800.00           1391 ودانولد ارزګان والیت د اداري ودانۍ 

 2,800.00                         1,000.00             1,800.00            1,800.00           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/590073 3,400.00                         1,000.00             2,400.00            2,400.00           1391 ودانول او قیر کولد سرپل والیت د داخلي سرکونو 

 3,400.00                         1,000.00             2,400.00            2,400.00           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/590074 300.00                              -                        300.00               300.00              1391 ودانولپه فراه والیت کې د دریو ولسوالیو د ودانیو 

 300.00                              -                        300.00               300.00              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/590075150.00                              -                        150.00               150.00              1391 په فراه والیت کي د کنفرانسونو د صالون ودانول 

 150.00                              -                        150.00               150.00              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/590076 150.00                              -                        150.00               150.00              1391 ودانولد فراه والیت د مقام لپاره د ملیمستون د ودانۍ 

 150.00                              -                        150.00               150.00              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

 6,556.60                       4,150.00           2,406.60           3,076.19          ستره محکمه

AFG/140006
په والیتونو کې د لومړنیو او مرافعه محاکمو د ودانیو 

ودانول
 1384           1,102.45            1,102.45                500.00                         1,602.45 

 1,602.45                         500.00                1,102.45            1,102.45           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/14001481.46                              50.00                  31.46                 68.07                1385 پروژه پیاوړتیا د څانګې د اداری 

 81.46                              50.00                  31.46                 68.07                اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/1400214,667.02                         3,600.00             1,067.02            1,700.00           1387 پروګرام ملي قضایي او عدلي 

د افغانستان د بیا رغونې 

امانتی صندوق

کورني 

عواید
 4,667.02                         3,600.00             1,067.02            1,700.00           غیر اختیاري

AFG/14002713.89                                -                        13.89                 13.89                1389 ودانول تاالر د غونډو د محکمې سترې د 

 13.89                                -                        13.89                 13.89                اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/140030
د کابل والیت د محکمې د کمپلیکس ودانۍ د دیوال  

ودانولو پروژه
 1390              191.78               191.78                        -                              191.78 

 191.78                              -                        191.78               191.78              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

 2,632.12                       920.00              1,712.12           1,806.14          مشرانو جرګه، ملي شورا 

AFG/110002
 ودانۍ د لپاره دفاترو کاري د غړو د جرګې مشرانو د

ودانول
 1387           1,056.14               962.12                500.00                         1,462.12 

 1,462.12                         500.00                962.12               1,056.14           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/110005950.00                            300.00                650.00               650.00              1390 د امنیتي ستنو او بریښنا د ستنو احاطه او لندسکیپ 

 950.00                            300.00                650.00               650.00              اختیاريوړیادافغانستان حکومت
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AFG/110010
د پارلمان د غړو او د داراالنشا د کارکوونکو د ظرفیتونو 

لوړول
 1391              100.00               100.00                  50.00                            150.00 

 150.00                            50.00                  100.00               100.00              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/110011 70.00                              70.00                    -                         -                      1392 ودانولجومات  الحاقیه کې د یو بابد دویم نمبر په 

 70.00                              70.00                    -                      اختیاريوړیادافغانستان حکومت

 547.79                          500.00              47.79                47.79               ولسی جرګه، ملي شورا

AFG/120007
د داراالمان په سیمه کې د وکیالنو لپاره د امنیت د پنځم 

ریاست بیا رغونه
 1386                33.33                 33.33                        -                                33.33 

 33.33                                -                        33.33                 33.33                اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/120014 14.46                                -                        14.46                 14.46                1387 ودانول او سمبالولد پارلماني انسټیټیوټ 

 14.46                                -                        14.46                 14.46                غیر اختیاريوړیاكانادا

AFG/120021
استقبال او د ولسي جرګې د دوم نمبر په الحاقیه کې د 

ودانولتاالشې د صالون 
 1392                      -                         -                  100.00                            100.00 

 100.00                            100.00                  -                      اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/120023
د فرعي سټیشن څخه د نوي ولسي جرګې د وداني پورې 

د بریښنا د مزي غزول
 1392                      -                         -                  300.00                            300.00 

 300.00                            300.00                  -                      اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/120028
د ولسۍ جرګې په دویمۍ الحاقیه کې د یو باب جومات 

ودانول
 1392                      -                         -                  100.00                            100.00 

 100.00                            100.00                  -                      اختیاريوړیادافغانستان حکومت

 4,575.17                       2,631.60           1,943.57           2,101.58          لویه څارنوالي

AFG/510001266.94                            200.00                66.94                 89.07                1383 ودانول ودانۍ مرکزې د څارنوالۍ لوې د کې کابل په 

 266.94                            200.00                66.94                 89.07                اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/510003
 ودانیو د څارنوالي لوې د کې ولسوالیو او والیتونو په

ودانول
 1383              112.51                 84.43                131.60                            216.03 

 216.03                            131.60                84.43                 112.51              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/510007 3,092.20                         2,300.00             792.20               900.00              1387 پروګرام قضایي او عدلي ملي 

د افغانستان د بیا رغونې 

امانتی صندوق
 3,092.20                         2,300.00             792.20               900.00              غیر اختیاريوړیا

AFG/510013
 د لوی څارنوالي په نوی ودانۍ کی د مرکز ګرمی د 

سیستم نصبول
 1391           1,000.00            1,000.00                        -                           1,000.00 

 1,000.00                           -                        1,000.00            1,000.00           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

 6,489.88                       3,360.00           3,129.88           3,466.85           د حج،ارشاد او اوقافو وزارت

AFG/24000615.26                1384 د تاریخي جوماتونو ترمیمول                       -                          -                                      -   

   -                                    15.26                اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/240008 4,817.43                         3,000.00             1,817.43            2,062.03           1385 ودانولد جوماتونو 

 4,817.43                         3,000.00             1,817.43            2,062.03           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/240016 629.14                              -                        629.14               664.99              1385 ودانولپه والیتونو کې د حج او اوقافو د ریاستونو 

 629.14                              -                        629.14               664.99              اختیاريوړیادافغانستان حکومت
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AFG/240018
 د تاریخي جوماتونو بیا رغونه او د نوو جوماتونو د 

پاتې کار تر سره کولودانولو 
 1387                10.67                       -                          -                                      -   

   -                                    10.67                اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/240023 114.14                            60.00                  54.14                 59.04                1387 ودانونې پروژو د اینجینرۍ او څارنې څانګهد 

 114.14                            60.00                  54.14                 59.04                اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/240026398.64                              -                        398.64               398.64              1389 جوړول کمپ د لپاره حاجیانو د کې والیت په ننګرهار د 

 398.64                              -                        398.64               398.64              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/2400278.79                  1389 ودانول وداني د جومات د کې مرکز په کاپیسا د                       -                          -                                      -   

   -                                    8.79                  اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/240033
 حج، د ) کول سره تر خدمتونو د کچه په ولسوالیو د

(وزارت اوقافو او ارشاد
 1389                47.43                 30.53                        -                                30.53 

 30.53                                -                        30.53                 47.43                غیر اختیاريوړیابریتانیا

AFG/240063
د رغول شوو جوماتونو تر څنګ د ښځو لپاره د لمانځه د 

اداء کولو د ځاې جوړول
 1392                      -                         -                  300.00                            300.00 

 300.00                            300.00                  -                      اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/240073 200.00                              -                        200.00               200.00              1391 ودانولجومات د ارزګان والیت د چوري په ولسوالۍ کې د 

 200.00                              -                        200.00               200.00              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

 8,035.51                       2,400.00           5,635.51           6,150.00          د عدلیي وزارت

AFG/5000564,985.51                         1,600.00             3,385.51            3,900.00           1387 عدلي او قضایي ملي پروګرام 

د افغانستان د بیا رغونې 

امانتی صندوق
 4,985.51                         1,600.00             3,385.51            3,900.00           غیر اختیاريوړیا

AFG/500094
 ماشومانو د او مرکزونو د اصالح د کې والیتونو په

پروژې جوړولو د روزنی
 1389              100.00               100.00                        -                              100.00 

 100.00                              -                        100.00               100.00              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/5001402,300.00                         800.00                1,500.00            1,500.00           1391 ودانول ودانیو د ریاستونو عدلیي د والیاتو د 

 2,300.00                         800.00                1,500.00            1,500.00           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/500141500.00                              -                        500.00               500.00              1391 ودانول وداني د مرکزونو د اصالح او تربیي د کوچنیانو د 

 500.00                              -                        500.00               500.00              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/500142
 مدیریت د حقوقو د ولسوالي کمری آب د والیت بادغیس د

ودانول وداني د
 1390              150.00               150.00                        -                              150.00 

 150.00                              -                        150.00               150.00              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

 395.53                          100.00              295.53              295.53              د ټولټاکنو خپلواک کمیسیون

AFG/720049295.53                              -                        295.53               295.53              1389 ودانول دفترونو والیتي د کمیسیون خپلواک د انتخاباتو د 

 295.53                              -                        295.53               295.53              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/720060100.00                            100.00                  -                         -                      1392 د جومات ودانول 

 100.00                            100.00                  -                      اختیاريوړیادافغانستان حکومت
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 1,383.69                       500.00              883.69              1,000.00          د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون

AFG/860001
د ) ودانول د ننګرهار والیت وداني او مرکزې وداني 

(افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون
 1390           1,000.00               883.69                500.00                         1,383.69 

 1,383.69                         500.00                883.69               1,000.00           اختیاريوړیادافغانستان حکومت
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 1,039,094.14                453,170.00       585,924.14       865,946.30      د زیربناوو او طبیعی زیرمو سکتور - 3

 497,122.88                   251,000.00       246,122.88       429,975.09      د ټولګټو وزارت

AFG/420011
 او  رغونه بیا سرک د پورې پلخمري تر څخه دوشي له

کول قیر
 1383         12,974.54          12,952.54                        -                         12,952.54 

 12,952.54                         -                        12,952.54          12,974.54         غیر اختیاريقرضهاسالمي پرمختیایي بانک

AFG/420015
 د قیصار او اندخوې د اوږدوالی په مترو کیلو 210 د 

کول قیر سرک
 1383           1,575.21                       -                          -                                      -   

   -                                    1,575.21           غیر اختیاريوړیاد آسیا پرمختیایي بانک

AFG/420016
 قیر سرک اقینه اندخوې د اوږدوالی په مترو کیلو 36 د

کول
 1382         10,890.61            9,693.61                        -                           9,693.61 

 9,693.61                           -                        9,693.61            10,890.61         غیر اختیاريقرضهاسالمي پرمختیایي بانک

AFG/420019
- هرات د اوږدوالي په مترو کیلو 119 د: الر لویه ملي

رغونه بیا سرک د غونډې تور 
 1382              886.26               886.26                        -                              886.26 

 886.26                              -                        886.26               886.26              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/420022
 په کیلومترو 140 د ) جوړونه سرک د کابل-بامیان د

(سره اوږدوالي
 1382         21,810.88          15,669.88             6,000.00                       21,669.88 

 21,669.88                       6,000.00             15,669.88          21,810.88         غیر اختیاريوړیاایټالیا

AFG/4200474,007.89                         1,800.00             2,207.89            2,207.89           1383 اسباب لپاره مراقبت او حفظ د سرکونو د 

 4,007.89                         1,800.00             2,207.89            2,207.89           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/420064
کیلو مترو په اوږدوالي د مزارشریف او دره صوف 140د 

جوړونهد سرک 
 1384         18,273.84            8,607.84             1,000.00                         9,607.84 

 8,499.09                         1,000.00             7,499.09            17,165.09         غیر اختیاريوړیاد آسیا پرمختیایي بانک

 1,108.75                           -                        1,108.75            1,108.75           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/4200951,155.00                           -                        1,155.00            1,155.00           1383  طرحه او ډیزایند جبل اسراج او سروبي د سرک 

 1,155.00                           -                        1,155.00            1,155.00           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/420105
- باالمرغاب -  کیلو متره په اوږدوالي د قیصار233د 

جوړونه المان د سرک 
 1384       109,351.65          30,619.65          40,000.00                       70,619.65 

 70,619.65                       40,000.00          30,619.65          109,351.65       غیر اختیاريوړیاد آسیا پرمختیایي بانک

AFG/42010657,690.35                       27,000.00          30,690.35          42,294.35         1383 ( وزارت ټولګټو د ) پروګرام ملی سرکونو د کلیو د 

 21,424.47                       8,000.00             13,424.47          15,250.47         غیر اختیاريوړیانړیوال بانک

 13,654.78                       10,000.00          3,654.78            7,116.78           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

 6,000.00                           -                        6,000.00            6,000.00           غیر اختیاريوړیاسفارت ایتالیا

د افغانستان د بیا رغونې 

امانتی صندوق
 16,611.10                       9,000.00             7,611.10            13,927.10         غیر اختیاريوړیا

AFG/420109
 سرک د المان- ارملک د اوږدوالي په مترو کیلو 50 د

جوړونه
 1384         21,000.00          15,182.00             5,500.00                       20,682.00 

 1,500.00                         500.00                1,000.00            1,000.00           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

د سعودي پرمختیایي 

صندوق
 19,182.00                       5,000.00             14,182.00          20,000.00         غیر اختیاريقرضه

AFG/420117 3,006.08                         1,000.00             2,006.08            2,006.08           1384 جوړونهد شبرغان د ښار د داخلي سرکونو 

 3,006.08                         1,000.00             2,006.08            2,006.08           اختیاريوړیادافغانستان حکومت
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AFG/420120
رستاق د - آي خانم -  کیلو مترو په اندازه د تالقان 187د 

(DBST)جوړونه سرک 
 1385           5,346.68            4,136.68             1,500.00                         5,636.68 

 5,636.68                         1,500.00             4,136.68            5,346.68           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/420121
 او دایمیرداد چک، آباد، سید د اندازه په متره کیلو 75 د

ودانول سرک د بهسودو
 1385           1,360.14            1,360.14                        -                           1,360.14 

 1,360.14                         1,360.14            1,360.14           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/4201291,156.12                           -                        1,156.12            1,156.12           1386 جوړونه سرکونو د ښار د چغچران د 

 1,156.12                           -                        1,156.12            1,156.12           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/420164

 د اشکاشم-آباد فیض د اوږدوالي په مترو کیلو 150 د

 50 بهارک-  آباد فیض) ډیزاین او جوړونه سرک

(مرحله لومړې کیلومتره

 1387         20,043.33          10,049.33          10,000.00                       20,049.33 

 20,049.33                       10,000.00          10,049.33          20,043.33         غیر اختیاريوړیاد آسیا پرمختیایي بانک

AFG/420165
 سروبی-  السراج جبل د اوږدوالي په مترو کیلو 101 د

جوړول سرک د
 1387         10,674.43            8,455.43          10,000.00                       18,455.43 

 18,455.43                       10,000.00          8,455.43            10,674.43         غیر اختیاريوړیاد آسیا پرمختیایي بانک

AFG/420167
 سرک حلقوي د کابل د اوږدوالي په متره کیلو 117 د

جوړونه او ډیزاین
 1387              570.33               570.33                500.00                         1,070.33 

 1,070.33                         500.00                570.33               570.33              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/420169
 سرک اوږدوالي په متره کیلو 99 د یکاولنګ-  بامیان د

جوړول
 1385         16,818.02          10,547.02                        -                         10,547.02 

 10,547.02                         -                        10,547.02          16,818.02         غیر اختیاريوړیاد آسیا پرمختیایي بانک

AFG/4201823,495.30                         1,500.00             1,995.30            5,855.30           1387 د فراه د ښار د داخلي سرکونو جوړول یا قیر کول 

 3,495.30                         1,500.00             1,995.30            5,855.30           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/420194
 کیلو مترو په اوږدوالي د بګرامو څخه تر سپری 50د 

پورې د سرک رغول
 1387         16,417.69          11,007.69             7,000.00                       18,007.69 

 18,007.69                       7,000.00             11,007.69          16,417.69         غیر اختیاريوړیاد آسیا پرمختیایي بانک

AFG/420213
 د قلعه مراد بیګ څخه د بګرام د دوسرکې پورې  د 

جوړونه او ډیزاین سرک
 1388           8,773.04            7,038.04             1,000.00                         8,038.04 

 8,038.04                         1,000.00             7,038.04            8,773.04           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/420231
د حیرتانو څخه تر مزار شریف پوری د اوسپنې د پټلې 

حفظ او مراقبت، د عملیاتې او ملحقاتو لګښتونه
 1388         41,535.23          11,326.23          41,000.00                       52,326.23 

 21,675.44                       11,000.00          10,675.44          15,109.44         غیر اختیاريوړیاد آسیا پرمختیایي بانک

 30,650.79                       30,000.00          650.79               26,425.79         اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/420233

 کیلو 15د فردوسی پارک څخه د کابل کمربنده پورې د 

 کیلو مترو په 17مترو په اوږدوالي سړک جوړونه، د 

اوږدوالي د مزار شریف د حلقوي سرکونو جوړول  او د 

مزار شریف د داخلي سرکونو قیر کول

 1389           3,397.74            2,994.74             5,000.00                         7,994.74 

 7,994.74                         5,000.00             2,994.74            3,397.74           اختیاريوړیادافغانستان حکومت
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AFG/420242
 د پورې ګردندیوال چغچران او چغچران تر نه هرات د

جوړول او طرحه سرک
 1389         19,947.41          13,888.41             8,000.00                       21,888.41 

 21,888.41                       8,000.00             13,888.41          19,947.41         اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/420253
 کیلو 69د ارغستان څخه تر معروف ولسوالۍ پورې د 

متره سرک طرحه او جوړول
 1392                      -                         -               3,000.00                         3,000.00 

 3,000.00                         3,000.00               -                      اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/420308
 داخلي د ښار د نیمروز د اوږدوالي په مترو کیلو 10 د

کول قیر سرکونو
 1390           3,000.00            3,000.00             1,500.00                         4,500.00 

 4,500.00                         1,500.00             3,000.00            3,000.00           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/420320
 د پروګرامونو د ځواک کاري د کې وزارت په ټولګټو د

څانګه پراختیا
 1389           2,591.32               864.32             7,600.00                         8,464.32 

 713.45                            300.00                413.45               713.45              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

 د سولې او بیا یو ځای 

کیدو امانتي صندوق
 7,750.87                         7,300.00             450.87               1,877.87           غیر اختیاريوړیا

AFG/420321
 امنیني د کې اوږدو په پټلې د وسپنې د مزار-حیرتان د

ودانول پوستو
 1390           1,000.00            1,000.00                        -                           1,000.00 

 1,000.00                           -                        1,000.00            1,000.00           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/4203232,000.00                         500.00                1,500.00            1,500.00           1390 کول قیر یا اسفالت سرکونو داخلی د ښار د تالقان د 

 2,000.00                         500.00                1,500.00            1,500.00           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/420332 8,000.00                         600.00                7,400.00            7,400.00           1391 ( کیلومترو په اوږدوالي40)د لته بند د سرک جوړونه د 

 8,000.00                         600.00                7,400.00            7,400.00           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/420333
د شوراوک څخه تر سپین بولدک پورې د سړک  طرحه 

( کیلومتر په اوږدوالي90 )او جوړونه د 
 1391           2,000.00            2,000.00             3,000.00                         5,000.00 

 5,000.00                         3,000.00             2,000.00            2,000.00           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/4203356,000.00                         3,000.00             3,000.00            3,000.00           1391 اسفالت او جوړونه سرک د پورې لوګر تر نه کابل د 

 6,000.00                         3,000.00             3,000.00            3,000.00           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/4203365,000.00                         3,000.00             2,000.00            2,000.00           1390 جوړونه او دیزاین سرک د پورې شبرغانه تر نه سرپل د 

 5,000.00                         3,000.00             2,000.00            2,000.00           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/4203375,000.00                           -                        5,000.00            5,000.00           1390 اسفالت او جوړونه سرک ډګرد هوای د قندهار د 

 5,000.00                           -                        5,000.00            5,000.00           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/420338 3,000.00                         2,000.00             1,000.00            1,000.00           1391 جوړونهد پامیر د سرکونو 

 3,000.00                         2,000.00             1,000.00            1,000.00           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/420339
 کیلو مترو په اوږدوالي د سرک 5.5د قلعه نو د ښار دننه 

او د څلور کیلو متره پیاده روونو او ویالو جوړونه
 1391           2,162.00            2,162.00                        -                           2,162.00 

 2,162.00                           -                        2,162.00            2,162.00           اختیاريوړیادافغانستان حکومت
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AFG/420340
 کیلو مترو په اوږدوالي د غزني والیت د سرکونو 10.4د 

د جوړولو پروژه
 1391           2,000.00            2,000.00                        -                           2,000.00 

 2,000.00                           -                        2,000.00            2,000.00           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/420341
 کیلو متره سرک 550د یکاولنګ څخه تر کندهار پورې د 

اقتصادي او تخنیکی مطالعه
 1391                      -                         -               1,000.00                         1,000.00 

 1,000.00                         1,000.00               -                      غیر اختیاريوړیاد آسیا پرمختیایي بانک

AFG/4203453,000.00                         2,000.00             1,000.00            1,000.00           1391 د دهراود څخه تر ارزګان پورې د سرک جوړول 

 3,000.00                         2,000.00             1,000.00            1,000.00           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/420346
 (دویم لین) KM 106د سپری څخه تر جالل آباد پورې د 

جوړولپه اږدوالي د سرک 
 1392                      -                         -            13,000.00                       13,000.00 

 13,000.00                       13,000.00            -                      غیر اختیاريوړیاد آسیا پرمختیایي بانک

AFG/420347
 کیلو مترو په 33د چاه انجیر څخه د ګرشک پورې د 

اوږدوالی د سرک جوړول
 1392                      -                         -               5,000.00                         5,000.00 

 5,000.00                         5,000.00               -                      غیر اختیاريوړیاد آسیا پرمختیایي بانک

AFG/420348
 کیلو مترو په 50د انګور د اډی څخه تر شرنې پورې د 

اوږوالي د سرک جوړول
 1392                      -                         -               5,000.00                         5,000.00 

 5,000.00                         5,000.00               -                      غیر اختیاريوړیاد آسیا پرمختیایي بانک

AFG/420349
په بلخ والیت کې د چشمه شفا تنګی نه تر شولګره پورې 

اوږوالي د سرک جوړولپه  (DBST) کیلومتر و 30د 
 1392                      -                         -               1,000.00                         1,000.00 

 1,000.00                         1,000.00               -                      اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/4203501,000.00                         1,000.00               -                         -                      1391 د سالنګ د بدیل سرک سروې  او ډیزاین 

 1,000.00                         1,000.00               -                      غیر اختیاريوړیاد آسیا پرمختیایي بانک

AFG/420351
د خنجان له ولسوالۍ څخه تر اندراب پورې د سرک 

جوړول
 1391                      -                         -               1,000.00                         1,000.00 

 1,000.00                         1,000.00               -                      اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/420352
د فلپی کوتل نه تر سیاه کوچه کوتل پورې  د سرک ډیزاین 

او جوړول
 1391                      -                         -               1,500.00                         1,500.00 

 1,500.00                         1,500.00               -                      اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/420354
 41) د سید کرم نه تر، تشک او لجه منګل پورې د 

اوږوالي د سرک جوړولپه  (کیلومتر
 1391                      -                         -               1,500.00                         1,500.00 

 1,500.00                         1,500.00               -                      اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/420355

د غزني والیت د ګیرو ولسوالۍ څخه د اندړو د ولسوالۍ 

اوږوالي د سرک ډیزاین او په  ( کیلومترو32)پورې د 

جوړول

 1391                      -                         -               1,000.00                         1,000.00 

 1,000.00                         1,000.00               -                      اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/420356
 37د محی الدین له کلۍ نه تر جغتو ولسوالی پوري د 

کیلو متر په اوږوالي د سرک ډیزاین او جوړول
 1391                      -                         -               1,000.00                         1,000.00 

 1,000.00                         1,000.00               -                      اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/4203571,000.00                         1,000.00               -                         -                      1391 د ننګرهار والیت د بهسودو د پول بیا رغونه 

 1,000.00                         1,000.00               -                      اختیاريوړیادافغانستان حکومت
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AFG/420358

د نری بریکوت څخه د کامدیش ولسوالۍ سرک، د کولم نه 

د نورستان تر مرکز پورې او د نورستان د ښار د داخلي 

سرکونو جوړول

 1391                      -                         -               3,000.00                         3,000.00 

 3,000.00                         3,000.00               -                      اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/420359
د ارګون نه تر سر روضې ولسوالي پورې د سرک ډیزاین 

او جوړول
 1391                      -                         -               1,000.00                         1,000.00 

 1,000.00                         1,000.00               -                      اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/420360
 کیلومترو 28د خوشی څخه د محمدآغه ولسوالي پورې د 

اوږوالي د سرک ډیزاین او جوړولپه 
 1391                      -                         -               1,000.00                         1,000.00 

 1,000.00                         1,000.00               -                      اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/420361
د جالل آباد نه تر تورخم پورې د سرک ډیزاین او جوړول 

(دویم لین)
 1391                      -                         -            10,000.00                       10,000.00 

 10,000.00                       10,000.00            -                      اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/4203621,000.00                         1,000.00               -                         -                      1391 د کندهار والیت د سپین بولدک د سرک ډیزاین او جوړول 

 1,000.00                         1,000.00               -                      اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/420363 1,000.00                         1,000.00               -                         -                      1391 دننه سرکونو جوړول او ډیزایند ایبک د ښار د 

 1,000.00                         1,000.00               -                      اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/4203644,000.00                         4,000.00               -                         -                      1392 د لوړ توناژلرونکو پروژه 

 4,000.00                         4,000.00               -                         -                      اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/420365
په شهرستان ولسوالی کې د هلمند د سیند دپاسه د خربید 

د پول جوړول
1392                      -                         -               1,000.00                         1,000.00 

 1,000.00                         1,000.00            اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/420366
 کیلو مترو په 85د جاغوری نه تر قره باغ پوري د 

اوږوالي د سرک جوړول
1392                      -                         -               2,000.00                         2,000.00 

 2,000.00                         2,000.00               -                      اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

 5,264.00                         -                      5,264.00           6,513.10          د نوي کابل خپلواک بورډ 

AFG/8400015,264.00                           -                        5,264.00            6,513.10           1385 جوړول بڼستونو د ښار نوې د کابل د او پالن ماستر د 

 5,264.00                         5,264.00            6,513.10           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

 56,742.00                     3,000.00           53,742.00         61,532.47        دافغانستان برښنا شرکت

AFG/8300013,550.00                           -                        3,550.00            3,550.00           1390 شبکه ویش د بریښنا د کې والیتونو کندز او بغالن په 

 3,550.00                           -                        3,550.00            3,550.00           غیر اختیاريوړیاد آسیا پرمختیایي بانک

AFG/830002
 هغي د او دستګاه کوچنې بریښنا د اوبو د کې بهارک په

شبکه
 1390              700.00               700.00                        -                              700.00 

 700.00                              -                        700.00               700.00              غیر اختیاريوړیاد آسیا پرمختیایي بانک

AFG/830004د NEPS 220 Kv 4,600.00                           -                        4,600.00            4,600.00           1390 وسایل او توکې بیړني لپاره لین 

 4,600.00                           -                        4,600.00            4,600.00           غیر اختیاريوړیاد آسیا پرمختیایي بانک
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AFG/830005د NEPS 850.00                              -                        850.00               850.00              1390 مراقبت او حفظ 

 850.00                              -                        850.00               850.00              غیر اختیاريوړیاد آسیا پرمختیایي بانک

AFG/830006
 او بامیان په پراختیا دستګاوو کوچنېو څلورو د برښنا د 

(JFPR)کې بدخشان
 1390           1,000.00            1,000.00                        -                           1,000.00 

 1,000.00                           -                        1,000.00            1,000.00           غیر اختیاريوړیاد آسیا پرمختیایي بانک

AFG/830007
 د پورې لویدیځه سویل کابل تر څخه ستیشن سب چمتلې د

220KV غزول لین
 1390              300.00               300.00                        -                              300.00 

 300.00                              -                        300.00               300.00              غیر اختیاريوړیاد آسیا پرمختیایي بانک

AFG/830008
 سب نوی واټ کیلو ۲۲۰ د کې لویدیځ سویل په کابل د

ستیشن
 1390              170.00               170.00                        -                              170.00 

 170.00                              -                        170.00               170.00              غیر اختیاريوړیاد آسیا پرمختیایي بانک

AFG/830009
 پراخوالي شبکې د ویشنې د بریښنا د کې برچی دشت په

جوړول اوبیا
 1390              260.00               260.00                        -                              260.00 

 260.00                              -                        260.00               260.00              غیر اختیاريوړیاد آسیا پرمختیایي بانک

AFG/830010723.00                              -                        723.00               2,148.97           1390 پیرودنه ترانسفارمر واټ کیلو 20/15 د 

 723.00                              -                        723.00               2,148.97           غیر اختیاريوړیاد آسیا پرمختیایي بانک

AFG/8300111,096.00                           -                        1,096.00            3,213.32           1390 مشاوریت او اداره پروګرام د موخه په تطبیق د پروژو د 

 1,096.00                           -                        1,096.00            3,213.32           غیر اختیاريوړیاد آسیا پرمختیایي بانک

AFG/830012211.00                              -                        211.00               320.13              1390 مشاوریت ته هیت عامل شرکت بریښنا د 

 211.00                              -                        211.00               320.13              غیر اختیاريوړیاد آسیا پرمختیایي بانک

AFG/830013
 د ویشنې د او تاسیس فند رجعې د لپاره شرکت بریښنا د

پالن سیستم
 1390              100.00               100.00                        -                              100.00 

 100.00                              -                        100.00               100.00              غیر اختیاريوړیاد آسیا پرمختیایي بانک

AFG/830014
 د هغه د او پروژه فابریکې د بریښنا او اوبو د ګرشک د

شبکه ویشنې
 1390         20,580.00          16,442.00                        -                         16,442.00 

 16,442.00                         -                        16,442.00          20,580.00         غیر اختیاريوړیاد آسیا پرمختیایي بانک

AFG/830015100.00                              -                        100.00               100.00              1390 رغونه بیا شبکي ویشنې د بریښنا د ښار شبرغان د 

 100.00                              -                        100.00               100.00              غیر اختیاريوړیاد آسیا پرمختیایي بانک

AFG/830016

 د بریښنا د ته خوست او پکتیا ګردیز، لوګر، څخه کابل د

 او شبکې د غزونه لین ولت کیلو ۲۲۰ د لپاره غزولو

(اړوند موسسې بریښنا د) سره ستیشنونه سب

 1385              540.00               540.00                        -                              540.00 

 540.00                              -                        540.00               540.00              غیر اختیاريوړیاد آسیا پرمختیایي بانک

AFG/830017
 د بریښنا د واټ کیلو ۲۲۰ د پورې تالقان تر نه کندز د

غزونه لین
 1387         18,900.05          18,900.00                        -                         18,900.00 

 18,900.00                         -                        18,900.00          18,900.05         غیر اختیاريوړیاد آسیا پرمختیایي بانک

AFG/830018
 لین ولت کیلو ۲۲۰ د پورې حیرتان تر څخه کابل د

(اړوند موسسې بریښنا د) مراقبت او حفظ غزونه
 1387              100.00               100.00                        -                              100.00 

 100.00                              -                        100.00               100.00              غیر اختیاريوړیاد آسیا پرمختیایي بانک
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AFG/830019100.00                              -                        100.00               100.00              1389 ستیشن سب ویش د شبکې د بریښنا د کې سویل په کابل د 

 100.00                              -                        100.00               100.00              غیر اختیاريوړیاد آسیا پرمختیایي بانک

AFG/830021
 او غزول بریښنا د پورې سویل تر څخه شمال د دهیواد

ویش
 1390              500.00               500.00                        -                              500.00 

 500.00                              -                        500.00               500.00              غیر اختیاريوړیاد امریکا مرستې

AFG/830023
د وزبین او بادپخت د بریښنا غزول او ویش او د خاک 

جبار او سروبي په ولسوالیو کې د بریښنا د ویش شبکه
 1391           3,500.00            3,500.00             3,000.00                         6,500.00 

 6,500.00                         3,000.00             3,500.00            3,500.00           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

 3,702.00                         -                      3,702.00           3,702.95          د جیودوزۍ او کارتوګرافۍ ریاست

AFG/650004200.00                              -                        200.00               200.00              1382 د کادستر ملي سروې 

 200.00                              -                        200.00               200.00              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/650008

د جیودیزي او کارتوګرافي، ساحوي وسایطو او سامان 

آالتو خریداري او د تخنیکې تجهیزاتو د زده کړې په 

موخه د سالکارانو ګمارل

 1385           3,502.95            3,502.00                        -                           3,502.00 

 3,502.00                           -                        3,502.00            3,502.95           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

 1,426.00                       500.00              926.00              1,243.34          اداره ملی ساتنې چاپیلاير د

AFG/600006
 ودانیۍ د لپاره ریاستونو د ساتنې چاپیلاير د کې مرکز په

جوړول
 1386           1,113.87               825.00                500.00                         1,325.00 

 1,325.00                         500.00                825.00               1,113.87           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/60000913.00                                -                        13.00                 41.47                1388 تجهیزات البراتوارونو د ( هوا او خاورې اوبو، ) د 

 13.00                                -                        13.00                 41.47                اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/600020 88.00                                -                        88.00                 88.00                1391 ودانولد بادغیس والیت لپاره د مسلخ د ودانۍ 

 88.00                                -                        88.00                 88.00                اختیاريوړیادافغانستان حکومت

 26,396.00                     5,600.00           20,796.00         23,200.81        د کابل ښاروالي

AFG/790001211.00                              -                        211.00               1,042.44           1384 جوړول سرک د دښتې د برچې د 

 211.00                              -                        211.00               1,042.44           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/790002
 څخه پله له ارتل د جوړول سرک د اعتبار د ستون چهل د

پورې ماڼۍ چهلستون تر
 1386           2,530.75            2,512.00                        -                           2,512.00 

 2,512.00                           -                        2,512.00            2,530.75           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/790003
 سرکونو خواوو ددواړو د جنوبې او شمالي د سیند کابل د

جوړول
 1387              458.67               458.00                        -                              458.00 

 458.00                              -                        458.00               458.67              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/7900043,778.00                         1,600.00             2,178.00            2,293.76           1387 جوړول سرک د پورې قرغې د څخه مامورین کارته د 

 3,778.00                         1,600.00             2,178.00            2,293.76           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/7900053,313.00                           -                        3,313.00            4,267.84           1386 رغول بیا سرکونو هستوي د ښار کابل د 

 1,000.00                           -                        1,000.00            1,000.00           اختیاريوړیادافغانستان حکومت
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د افغانستان د بیا رغونې 

امانتی صندوق
 2,313.00                           -                        2,313.00            3,267.84           غیر اختیاريوړیا

AFG/790007
 او چي بر دشت آباد، وزیر) جوړول سرکونو پروژوي د

(مینه بابا شاه احمد
 1387           3,699.30            3,281.00             3,000.00                         6,281.00 

 6,281.00                         3,000.00             3,281.00            3,699.30           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/7900101,000.00                           -                        1,000.00            1,000.00           1387 جوړول پلونو هوایی دوه د موټرو د باندې سیند په کابل د 

 1,000.00                           -                        1,000.00            1,000.00           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/790011
 او االتو ماشین ثقیلو او درندو د لپاره ښاروالي د کابل د

برابرول تجهیزاتو
 1383           1,975.19            1,975.00                        -                           1,975.00 

 1,975.00                           -                        1,975.00            1,975.19           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/790012
 تر کابل د نه آریانا کارته د الرې له ګردنې د سخې کارته د

جوړول سرک د پورې پوهنتون
 1383           1,796.89            1,796.00             1,000.00                         2,796.00 

 2,796.00                         1,000.00             1,796.00            1,796.89           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/790013
 سرک د پورې مینې د بابا احمدشاه د نه زمانخان قلعه د

کول قیر او جوړول
 1384           1,030.14            1,030.00                        -                           1,030.00 

 1,030.00                           -                        1,030.00            1,030.14           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/790017
 چارې جوړولو د سرک نښلوونکي د بڼ د مردان علي د

 پورې جادې د میوند د او پیل څخه مرادخانو له چې

دې غزیدلې

 1386                91.65                 91.00                        -                                91.00 

 91.00                                -                        91.00                 91.65                غیر اختیاريوړیاجاپان

AFG/790018

 له اصغر ملک د چې چارې جوړولو د سرک د والیت د

 امتداد پورې الرې څلور د صدارت د او پیل الرې څلور

کیږي ځای یو سره واټ د سالنګ د او مومي

 1385              428.66               428.00                        -                              428.00 

 428.00                              -                        428.00               428.66              غیر اختیاريوړیاجاپان

AFG/790021
 حضوري د نه قاضي باغ د جوړول سرک د سینا ابن د

پورې چمن
 1387              582.22               520.00                        -                              520.00 

 520.00                              -                        520.00               582.22              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/790024
 د او بیارغونه سیستم د ګرمې مرکز د مکرویان لمړي د

جوړول مرکزګرمې د بالک پنځم د مکروریان څلورم
 1384              596.13               596.00                        -                              596.00 

 596.00                              -                        596.00               596.13              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/7900831,000.00                           -                        1,000.00            1,000.00           1390 پروژه کانالیزاسیون د بالکونو هوایی د 

 1,000.00                           -                        1,000.00            1,000.00           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/790085
 د لپاره رغونې بیا د تپی د بیک تاج د او داراالمان د 

جوړونه  پروژي
 1386              407.17               407.00                        -                              407.00 

 407.00                              -                        407.00               407.17              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

 11,992.00                     5,000.00           6,992.00           8,868.47          ریاست کانالیزاسیون او رسولو اوبو د

AFG/8200012,500.00                         500.00                2,000.00            2,000.00           1390 پروژه تامینولو د اوبو د څښلو د والیت فراه د 

 2,500.00                         500.00                2,000.00            2,000.00           اختیاريوړیادافغانستان حکومت
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AFG/820003366.00                              -                        366.00               1,201.24           1389 (شبکه رسولو اوبو د) تامینول اوبو د څښلو د اندخوې د 

 366.00                              -                        366.00               1,201.24           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/8200042,500.00                         500.00                2,000.00            2,000.00           1390 تامینول اوبو د څښلو د والیت سمنګان د 

 2,500.00                         500.00                2,000.00            2,000.00           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/8200056,626.00                         4,000.00             2,626.00            3,667.23           1383 د اوبو رسولو ښاري سیستم 

 6,626.00                         4,000.00             2,626.00            3,667.23           غیر اختیاريوړیانړیوال بانک

 25,304.00                     20,500.00         4,804.00           17,916.79        وزارت چارو جوړولو ښار د

AFG/4900741,140.00                           -                        1,140.00            2,179.98           1382 الښوالی ساحو پالنې غیر او پالنې د 

   -                                    400.00              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

د افغانستان د بیا رغونې 

امانتی صندوق
 1,140.00                           -                        1,140.00            1,779.98           غیر اختیاريوړیا

AFG/49007652.03                1384 ودانول ماڼۍ د شورا د وزیرانو د                       -                          -                                      -   

   -                                    52.03                اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/490082789.00                            500.00                289.00               762.45              1384 پالنونه ستراتیژیک پراختیا ښاري د 

 789.00                            500.00                289.00               762.45              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/490126
 استوګنې زرو شلو د کې سیمه په سبز ده د کابل د

ودانول کورونو
 1384           3,597.64               916.00             2,000.00                         2,916.00 

 2,916.00                         2,000.00             916.00               3,597.64           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/490178
 چارلز شهزاده د) ښوونځې اینجینري سنتي افغان د

(بنسټ
 1387              372.82               372.00                        -                              372.00 

 372.00                              -                        372.00               372.82              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/490179
 څانګې د لوړوالي د ظرفیتونو د اینجینرانو ځوانو د

جوړول
 1386                59.44                 22.00                        -                                22.00 

 22.00                                -                        22.00                 59.44                اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/490188425.00                              -                        425.00               1,018.22           1386 ویش او سروې ځمکو د لپاره ښوونکو د کچه په هیواد د 

 425.00                              -                        425.00               1,018.22           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/490204555.00                            500.00                55.00                 624.21              1388 څارنه او کول پلی تنظیم، پروژو پرمختیایی د 

 555.00                            500.00                55.00                 624.21              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/490295
 حلقوې ښار د شریف مزار د اوږدو په مترو کیلو ۹ د

جوړول سړک
 1388           3,500.00                       -               3,500.00                         3,500.00 

د جاپان دولت غیر 

پروژوي وړیا مرستې
 3,500.00                         3,500.00               -                       3,500.00           غیر اختیاريوړیا

AFG/490307
 کال کې د غزني په والیت کې د اسالمي ثقافت 2013په 

مرکز
 1391           4,750.00            1,585.00             8,000.00                         9,585.00 

 9,585.00                         8,000.00             1,585.00            4,750.00           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/490309 3,000.00                         3,000.00               -                       1,000.00           1391 (د پغمان په غوندۍ)د نوي کال پروژه 

 3,000.00                         3,000.00               -                       1,000.00           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/490310 3,000.00                         3,000.00               -                         -                      1392 پراختیا پروژهد افغانستان د ښارونو د 

 3,000.00                         3,000.00               -                      غیر اختیاريوړیانړیوال بانک
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 277,175.85                   103,000.00       174,175.85       201,723.62      د ابو او بریښنا وزارت 

AFG/410018

 په والیتونو کې د بریښنا د تولید د کوچنیو دستګاوو 

سروې او جوړول، او د پکتیا د والیت د څمکنیو د 

ولسوالې د سورې خولې د بند په اړه څیړنې، ډیزاین او د 

هغې جوړول او د لوګر د والیت د چرخ د ولسوالي د اوبو 

د بریښنا د پاتې کار بشپړول

 1382           2,275.00            2,275.00                        -                           2,275.00 

 2,275.00                           -                        2,275.00            2,275.00           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/41003821,767.99                       12,000.00          9,767.99            16,256.35         1382 اداره سرچینو د اوبو د کې حوزه لویدیځه په 

 1,190.84                           -                        1,190.84            1,190.84           غیر اختیاريوړیااسالمي پرمختیایي بانک

د آسیا پرمختیایي بانک
بخش کمک 

قرضه- وړیا
 20,047.15                       12,000.00          8,047.15            14,530.10         غیر اختیاري

 530.00                              -                        530.00               535.41              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/4100667,609.75                         5,000.00             2,609.75            6,541.15           1382 کنترول سیالب لښکري د او پروژه خړوبولو د خان کمال د 

 7,609.75                         5,000.00             2,609.75            6,541.15           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/410074
پراختیا او په افغانستان کې د خړوبولو د سیستم د 

بیارغونې پروژه
 1383         14,985.72          13,215.60          20,000.00                       33,215.60 

 33,023.14                       20,000.00          13,023.14          14,793.26         غیر اختیاريوړیانړیوال بانک

 192.46                              -                        192.46               192.46              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/410082

د کابل د )  په چټکه توکه د بریښنا د تامین د پروژو رغول

متوسط ولتاژ بیا رغول، د نغلو د بند بیا رغونه، د نغلو 

 کیلوولټه بریښنا د انتقال  بیا رغونه اود 110څخه د 

 کیلو 110چمتلې څخه د شمال ختیځ فرعي سټیشن ته د 

(غزولولټه بریښنا د لین 

 1382           1,785.66            1,785.66                        -                           1,785.66 

 605.17                              -                        605.17               605.17              غیر اختیاريوړیانړیوال بانک

د افغانستان د بیا رغونې 

امانتی صندوق
 1,180.49                           -                        1,180.49            1,180.49           غیر اختیاريوړیا

AFG/410101

د شیرخان بندر څخه  )ویش پروژهغزولو او  د بریښنا د 

 کیلو ولټه د بریښنا لین 110د امام صیب ولسوالي ته د 

 کیلوولټه سب سټیشن، 220/20غزول، د تالقانو 

 کیلوولټه په سرپل کې، د نغلو نه د جالل آباد 110/20

 کیلوولټه 110غزول،  کیلوولټه د بریښنا 110ختیځ ته د 

 کیلوولټه فرعي 220/20مهترالم او جالل آباد ته، او

(سټیشن 

 1381         12,401.98          10,812.90                        -                         10,812.90 

 6,339.26                           -                        6,339.26            7,593.88           غیر اختیاريوړیاد آسیا پرمختیایي بانک

 4,473.64                           -                        4,473.64            4,808.10           اختیاريوړیادافغانستان حکومت
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AFG/410123935.96                            500.00                435.96               435.96              1384 د وړو او متوسطو بندونو تخنیکي او اقتصادي څیړنې 

 935.96                            500.00                435.96               435.96              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/4101306,078.02                           -                        6,078.02            6,078.02           1384 طرحه او جوړول پروژې د خړوبولو د ګمبیري د 

 6,078.02                           -                        6,078.02            6,078.02           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/4101331,000.00                           -                        1,000.00            1,000.00           1384 دیزاین پروژې د اباد بخش د دفراه 

 1,000.00                           -                        1,000.00            1,000.00           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/410138

 د کندز او بغالن د فرعي سټیشنونو په ګډون د تاجکستان 

 کیلو ولټه بریښنا د 220د پولي نه کندز او پلخمبري ته د 

غزوللین 

 1384           6,313.95            4,766.77                        -                           4,766.77 

 192.00                              -                        192.00               1,544.47           غیر اختیاريقرضهاسالمي پرمختیایي بانک

 1,970.00                           -                        1,970.00            2,050.01           غیر اختیاريوړیاد آسیا پرمختیایي بانک

 2,604.77                           -                        2,604.77            2,719.47           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/410154
 210د )د باغدرې د بریښنا د بند د فابریکي عملي څیړنه 

(میګاواټه بریښنا د تولید ظرفیت لري
 1383           1,800.00            1,800.00                        -                           1,800.00 

 1,800.00                           -                        1,800.00            1,800.00           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/410178

چې  )د بند د ذخیری طرحه او ډیزاین  (ګلبهار )د پنجشیر 

 هکتاره 60000میګا واټه بریښنا د تولید او د 120د 

(ځمکې د خړوبولو ظرفیت لري

 1385              839.62               839.62                        -                              839.62 

 839.62                              -                        839.62               839.62              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/410211261.00                              -                        261.00               278.82              1385 د اوبو او بریښنا د وزارت بیا رغونه 

 261.00                              -                        261.00               278.82              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/410213
د میدان وردکو په سیند باندې د شاه توت د اوبو دبند 

(خړوبولو وړتیا لري هکتاره ځمکې د 10000د )دیزاین
 1385           1,032.53            1,032.53                        -                           1,032.53 

 1,032.53                           -                        1,032.53            1,032.53           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/410233
 ولسوالیو کشک او ګلران ، سنګي رباط والیت د هرات د

رسول بریښنا د ته
 1386           2,666.81            2,666.81             1,500.00                         4,166.81 

 4,166.81                         1,500.00             2,666.81            2,666.81           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/410254
 د بریښنا او اوبو د کې سیمه په مچلغو د والیت پکتیا د

جوړول او ډیزاین بند
 1386           8,132.16            8,132.16                        -                           8,132.16 

 8,132.16                           -                        8,132.16            8,132.16           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/410255
 شبکه توزیع د بریښنا د کې شریف مزار او ښار کابل په

جوړول سټیشن فرعي د کې ایبکو په او
 1386           5,567.97            5,567.97                        -                           5,567.97 

د افغانستان د بیا رغونې 

امانتی صندوق
 5,567.97                           -                        5,567.97            5,567.97           غیر اختیاريوړیا

AFG/4102576,588.00                         3,000.00             3,588.00            5,018.56           1386 د آمو د سیند د غاړو او سواحلو پیاوړي کول 

 6,588.00                         3,000.00             3,588.00            5,018.56           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/41027958.06                1385 پراختیا او جوړول شبکي د توزیع د بریښنا د کابل د                       -                          -                                      -   

   -                                    58.06                اختیاريوړیادافغانستان حکومت
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AFG/410283

 جبل او ګلبهار چاریکار، خنجان، دوشي، ،پلخمري، ایبک

 او نغلو د او غزول شبکو د ویش د بریښنا د ته سراج

رغونه بیا سټیشونونو فرعي د ماهیپر

 1386         41,806.99          37,900.00                        -                         37,900.00 

د افغانستان د بیا رغونې 

امانتی صندوق
 37,900.00                         -                        37,900.00          41,806.99         غیر اختیاريوړیا

AFG/410285

 او بریښنا د عروس او شاه د ولسوالې د شکردرې د

 هکتاره 1500 د) څارنه او جوړول بند د خړوبولو

 تولید د بریښنا د میګاواټه 1.2 او خړوبولو د ځمکې

(لري ظرفیت

 1386         15,483.13          14,400.00             6,000.00                       20,400.00 

 20,400.00                       6,000.00             14,400.00          15,483.13         اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/410291956.68                              -                        956.68               956.68              1388 جوړول بند کمر شین د کې شاوخوا په نهر لښکري د 

 956.68                              -                        956.68               956.68              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/410319
 پلي د پروژو د) اداره سرچینو د اوبو د کې افغانستان په

( PIU ګډون په لوړوالي د ظرفیتونو د څانګې د کولو
 1386           3,555.10            2,695.00             1,500.00                         4,195.00 

د افغانستان د بیا رغونې 

امانتی صندوق
 4,195.00                         1,500.00             2,695.00            3,555.10           غیر اختیاريوړیا

AFG/410340

 بریښنا ولټه کیلو 500 د ته پاکستان څخه تاجکستان له

 لین د ) ( CASA 1000 )غزول لین د غزولو د

 کیلومتره 650 کې خاوره په افغانستان د به اوږدوالي

 سب لرونکي ظرفیت امپیر میګاواټه 300 د او (وي

( جوړول سټیشن

 1387              215.27               215.27                        -                              215.27 

 215.27                              -                        215.27               215.27              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/410347
 نښلولو  د جنراتورونو د سره شبکي ښاري د کندهار د

پروژه
 1387              333.59               333.59                        -                              333.59 

 333.59                              -                        333.59               333.59              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/410391
 پروګرام د اچونې پانګه د کې برخه په سرچینو د اوبو د

پراختیا
 1388           8,443.95            4,420.00             8,000.00                       12,420.00 

 12,420.00                       8,000.00             4,420.00            8,443.95           غیر اختیاريوړیاد آسیا پرمختیایي بانک

AFG/4103951,004.74                         1,000.00             4.74                   4.74                  1389 شبکه ویش د بریښنا د کې ولسوالي په سبز ده د کابل د 

 1,004.74                         1,000.00             4.74                   4.74                  اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/410399 1389           8,120.38            7,700.00             2,000.00                         9,700.00 

 9,700.00                         2,000.00             7,700.00            8,120.38           اختیاريوړیادافغانستان حکومتجوړول او طرحه بند د المار د کې والیت په فاریاب د

AFG/410400
 د تولید د بریښنا د او خړوبولو د پاشدان د والیت هرات د

جوړول او طرحه بند
 1389         10,447.09          10,447.09             5,000.00                       15,447.09 

 15,447.09                       5,000.00             10,447.09          10,447.09         اختیاريوړیادافغانستان حکومت
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AFG/410412
د خړوبولو د بندونو تنظیم ، تطبیق او څارنه او د بریښنا 

.ویش پروژې غزولو اود تولید، 
 1389           1,791.60            1,370.96                500.00                         1,870.96 

 1,000.00                           -                        1,000.00            1,109.85           غیر اختیاريوړیانړیوال بانک

 870.96                            500.00                370.96               681.75              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/410422
 او اوبو د) کول سره تر خدمتونو د کچه په ولسوالیو د

(وزارت بریښنا
 1389                78.71                 78.71                        -                                78.71 

 78.71                                -                        78.71                 78.71                غیر اختیاريوړیابریتانیا

AFG/410425
 په شبکې د ویش د بریښنا د او سټیشن سب فرعي د

 بریښنا د ته والیت بادغیس د څخه ترکمنستان له ګډون

لیږد

 1390           6,018.07            6,018.07                        -                           6,018.07 

 6,018.07                           -                        6,018.07            6,018.07           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/410466
 جوړولو او طرحې د بند د بریښنا د ماڼوګې د والیت کڼر د

څیړنه
 1390           3,000.00            3,000.00                        -                           3,000.00 

 3,000.00                           -                        3,000.00            3,000.00           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/410469
د غور په والیت کې د بریښنا د تولید د کوچنیو دستګاوو 

جوړول او طرحه
 1391                      -                         -               1,000.00                         1,000.00 

 1,000.00                         1,000.00               -                      اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/4104773,000.00                           -                        3,000.00            3,000.00           1391 جوړول او ډیزاین بند دوهم د بریښنا د سروبې د 

 3,000.00                           -                        3,000.00            3,000.00           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/410478
په کندهار والیت کې د دهله د بریښنا د بند جوړونه او 

خړوبول
 1391           5,000.00            5,000.00          20,000.00                       25,000.00 

 25,000.00                       20,000.00          5,000.00            5,000.00           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/410483300.00                            300.00                  -                         -                      1392 د کابل په سویل لویدیځ کې د ګازو د توربین ترمیم 

 300.00                            300.00                  -                      اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/410484
په جالل آباد، لغمان، او د کندوز والیت په قلعه ذال کې د 

بریښنا د شبکې پراختیا او کنړ والیت ته د لین غزول
 1391                      -                         -            10,000.00                       10,000.00 

 10,000.00                       10,000.00            -                      اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/4104851,000.00                         1,000.00               -                         -                      1391 د ننګرهار والیت د کامې ولسوالۍ د خړوبولو د بند ډیزاین 

 1,000.00                         1,000.00               -                      اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/410486 200.00                            200.00                  -                         -                      1391 جوړونهد کابل والیت د غازي بند د ذخیری بیا رغونه او 

 200.00                            200.00                  -                      اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/410487
د ارزګان د والیت د چورې د ولسوالۍ د آغا جان د بند 

تخنیکي او اقتصادي څیړنه
 1391                      -                         -               1,000.00                         1,000.00 

 1,000.00                         1,000.00               -                      اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/410488
 د غزني د والیت او د ټولو والیتونو د سیندونو د حوزو

جوړونه او ودانونه
 1391                      -                         -               1,000.00                         1,000.00 

 1,000.00                         1,000.00               -                      اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/410489
 کیلو ولټه بریښنا د لین 220له هرات څخه شینډنډ ته د 

غزول
 1392                      -                         -               1,500.00                         1,500.00 

 1,500.00                         1,500.00               -                      اختیاريوړیادافغانستان حکومت
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AFG/4104901,000.00                         1,000.00               -                         -                      1392 د نغلو د کلیو د خړوبولو د کانال ودانونه 

 1,000.00                         1,000.00               -                      اختیاريوړیادافغانستان حکومت

 39,242.06                     16,620.00         22,622.06         32,369.04        د ترانسپورت او ملکي هوانوردۍ وزارت 

AFG/4500081,954.83                           -                        1,954.83            2,099.83           1381 ساتنه او پراختیا ډګر هوایي نړیوال د کابل د 

 1,954.83                           -                        1,954.83            2,099.83           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/450034
 چغچران،  آباد، فیض) جوړول ډګرونو هوایی ساحوي د

(نو قلعه او میمنه
 1383           5,582.33            2,278.30                        -                           2,278.30 

   -                                    1,500.03           غیر اختیاريقرضهد آسیا پرمختیایي بانک

 866.39                              -                        866.39               1,654.39           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

 1,411.91                           -                        1,411.91            2,427.91           غیر اختیاريوړیاد امریکا مرستې

AFG/450105
د ملکي هوانوردۍ د خدمتونو د ښیګڼې په موخه د 

ظرفیتونو لوړوالې او د تخنیکي تجهیزاتو پیرودل
 1386              933.95               100.00                        -                              100.00 

 100.00                              -                        100.00               933.95              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/4501403,930.11                         2,000.00             1,930.11            1,930.11           1390 جوړول ډګر هوایې ایز سیمه د نیمروز د 

 3,930.11                         2,000.00             1,930.11            1,930.11           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/4501626,367.82                         3,000.00             3,367.82            4,172.82           1390 جوړول ډګر هوایې د خوست د 

 6,367.82                         3,000.00             3,367.82            4,172.82           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/450164
د کندهار والیت د هوایي ډګر د ترمینل بیا رغونه، پراختیا 

او نوي کول
 1392                      -                         -                  600.00                            600.00 

 600.00                            600.00                  -                      اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/450169650.00                            500.00                150.00               150.00              1391 د بدخشان والیت د درواز ولسوالې د هوایې ډګر بیارغونه 

 650.00                            500.00                150.00               150.00              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/4501702,000.00                           -                        2,000.00            2,000.00           1390 د غزني والیت د سیمه ایز هوایی ډګر جوړول 

 2,000.00                           -                        2,000.00            2,000.00           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/450171278.00                            60.00                  218.00               400.00              1390 د دایکندي والیت د هوایی ډګر جوړول 

 278.00                            60.00                  218.00               400.00              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/450172565.00                            60.00                  505.00               600.00              1390 د بامیانو د والیت د هوایي ډګر جوړول 

 565.00                            60.00                  505.00               600.00              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/4501731,000.00                           -                        1,000.00            1,000.00           1391 د فراه والیت د هوایي ډګر جوړول 

 1,000.00                           -                        1,000.00            1,000.00           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/450174
د هوایي  (کابل، هرات ، کندهار، او مزارشریف) د 

ډګرونو د امنیت تآمین او د هغوې حفظ او مراقبت
 1390         13,400.00            9,018.00          10,000.00                       19,018.00 

 19,018.00                       10,000.00          9,018.00            13,400.00         اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/450180
د کندوز د هوایي ډګر د ترمینل بیا رغونه، پراختیا او نوي 

کول
 1392                      -                         -                  400.00                            400.00 

 400.00                            400.00                  -                      اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/450181
په فراه والیت کې د ځمکني ترانسپورت د دفتر رامنځته 

کول
 1391              100.00               100.00                        -                              100.00 

 100.00                              -                        100.00               100.00              اختیاريوړیادافغانستان حکومت
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 48,308.00                     25,500.00         22,808.00         39,063.28        د مخابراتو وزارت

AFG/34000621,194.00                       5,000.00             16,194.00          16,194.72         1382 پراختیا شبکي د فایبر نوري د 

 20,000.00                       5,000.00             15,000.00          15,000.00         غیر اختیاريوړیانړیوال بانک

 1,194.00                           -                        1,194.00            1,194.72           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/340007403.00                              -                        403.00               807.32              1381 ودانۍ اداري او تخنیکي 

 403.00                              -                        403.00               807.32              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/340015
 الکترونیکي ) پراختیا ټیکنالوژي معلوماتي د افغانستان د

(واکمني
 1382         15,657.65               500.00          15,000.00                       15,500.00 

 15,000.00                       15,000.00            -                       15,157.65         اختیاريوړیادافغانستان حکومت

 500.00                              -                        500.00               500.00              غیر اختیاريوړیاد امریکا مرستې

AFG/340071176.00                              -                        176.00               261.03              1389 د پرمختیایي پروژو تنظیم، تطبیق او څارنه 

 176.00                              -                        176.00               261.03              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/340080568.00                            500.00                68.00                 165.19              1390 د پستي خدمتونو پراختیا 

 568.00                            500.00                68.00                 165.19              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/34008210,467.00                       5,000.00             5,467.00            5,977.37           1389 پراختیا سکتور د ټیکنالوژۍ معلوماتي او مخابراتي د 

 10,467.00                       5,000.00             5,467.00            5,977.37           غیر اختیاريوړیانړیوال بانک

 46,419.35                     22,450.00         23,969.35         39,837.34        د کانونو وزارت

AFG/32002210,142.00                       5,670.00             4,472.00            5,125.68           1382 پراختیا ګانو څاه د غازو د شبرغان د 

 10,142.00                       5,670.00             4,472.00            4,625.68           غیر اختیاريوړیاد آسیا پرمختیایي بانک

   -                                    500.00              غیر اختیاريوړیاد امریکا مرستې

AFG/32008515,846.00                       7,000.00             8,846.00            14,079.34         1384 پراختیا دوامداره زیرمو طبیعي د 

 15,846.00                       7,000.00             8,846.00            14,076.02         غیر اختیاريوړیانړیوال بانک

   -                                    3.32                  اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/320090
 تجهیزاتو د هغوې د او ودانیو د کې والیتونو او مرکز په

برابرول
 1385           1,915.97            1,126.46                        -                           1,126.46 

 1,126.46                           -                        1,126.46            1,915.97           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/320093
 تجزیي د موادو ساحوی او وسایلو تخنیکي د او کانونو د

تجهیز البراتوارنو د سروی جیولوجیکي د لپاره
 1385                66.90                 66.90                        -                                66.90 

 66.90                                -                        66.90                 66.90                اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/3201072,799.58                         2,000.00             799.58               1,250.58           1388 پاکول سیمي د کان د مسو د عینک د څخه مینونو د 

 2,799.58                         2,000.00             799.58               1,250.58           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/320111539.77              1387 ودانول ودانۍ د لپاره غونډ د ساتنې د کان د عینک د                       -                          -                                      -   

   -                                    539.77              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/3201121,275.22                         800.00                475.22               838.12              1389 څانګه تنظیم او کولو پلۍ څارني، د پروژو پرمختیایي د 

 1,275.22                         800.00                475.22               838.12              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/320113
 د کان د اوسپنې د سیمې د غوریانو د والیت هرات د

پروژه اکتشاف او تفحص
 1389              308.32                       -                          -                                      -   

   -                                    308.32              اختیاريوړیادافغانستان حکومت
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AFG/320115
 تجهیزاتو د لپاره ایستنی نقشه اکتشافي د جیولوجي د

څیړنې اړونده سروې د جیولوجي د او پیرودنه
 1389              264.88                       -                          -                                      -   

   -                                    264.88              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/3201181,722.55                         800.00                922.55               7,522.79           1390 جیولوجیکي څیړنې او تفحصات او د سایزمیک سروې 

 1,722.55                         800.00                922.55               7,522.79           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/320119
 ودانیو امنیتي د موخه په امنیت د مرکزونو د کانونو د

ودانول
 1390           2,036.27            1,839.41             1,000.00                         2,839.41 

 2,839.41                         1,000.00             1,839.41            2,036.27           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/320124
 کورنیو شوو بیځایه شاوخوا د کان د مسو د عینک د

ښارګوټی
 1389           2,843.40            2,651.29                        -                           2,651.29 

 2,651.29                           -                        2,651.29            2,843.40           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/320125
 د ته هندوستان او پاکستان افغانستان، څخه ترکمنستان له

(TAPI) پروژه څیړنو تخنیکي د لیکي نل د غازو
 1390              545.32               422.25                500.00                            922.25 

 922.25                            500.00                422.25               545.32              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/320138پروژه پرمختیایي غازو طبیعي د (CNG) 1391              500.00               347.69                180.00                            527.69 

 527.69                            180.00                347.69               500.00              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/320140
د مزارشریف د کود برق د فابریکو عصري کول او بیا 

رغونه
 1391           2,000.00            2,000.00             4,000.00                         6,000.00 

 6,000.00                         4,000.00             2,000.00            2,000.00           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/320143 500.00                            500.00                  -                         -                      1392 پراختیا پروژهد شبرغان د ګازو د توربین د 

 500.00                            500.00                  -                      غیر اختیاريوړیاد امریکا مرستې
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 407,818.54                   242,613.00       165,205.54       207,671.58      د پوهنې سکتور  - 4

 82,928.40                     45,800.00         37,128.40         47,614.31        د لوړو زده کړو وزارت

AFG/280015
 )ودانول او د تجهیزاتو پیرودل د بلخ د پوهنتون د ودانیو 

(د شمال زون
 1382                      -                         -               3,000.00                         3,000.00 

 3,000.00                         3,000.00               -                      اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/280017
 ودانول او د تجهیزاتو د خوست د پوهنتون د ودانیو

(د ختیڅ زون  )پیرودل 
 1384              637.93               637.93             3,000.00                         3,637.93 

 3,637.93                         3,000.00             637.93               637.93              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/280053
ودانول او د تجهیزاتو د بامیانو د پوهنتون د ودانیو 

(والیتي )پیرودل 
 1384                67.63                 67.63             1,000.00                         1,067.63 

 1,067.63                         1,000.00             67.63                 67.63                اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/280055
ودانول او د د جوزجان والیت د پوهنتون د ودانیو 

(والیتی )تجهیزاتو پیرودل 
 1384              350.39               257.60             1,000.00                         1,257.60 

 1,257.60                         1,000.00             257.60               350.39              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/280064557.31                              -                        557.31               576.96              1383 لوړوالي ظرفیت د پوهنځي د کرهنې د پوهنتون د کابل د 

د امریکا د متحده ایالتونو د 

کرنې څانګه
 557.31                              -                        557.31               576.96              غیر اختیاريوړیا

AFG/280070782.32                              -                        782.32               1,000.00           1384 پروګرام پیاوړتیا د کړو زده لوړو د 

 782.32                              -                        782.32               1,000.00           غیر اختیاريوړیانړیوال بانک

AFG/280078
ودانول او د تجهیزاتو د کندهار د پوهنتون د ودانیو 

(جنوب لویدیځ زون )پیرودل 
 1385           1,000.00            1,000.00             3,000.00                         4,000.00 

 3,000.00                         3,000.00               -                      اختیاريوړیادافغانستان حکومت

د افغانستان د بیا رغونې 

امانتی صندوق
 1,000.00                           -                        1,000.00            1,000.00           غیر اختیاريوړیا

AFG/280095
د ننګرهار د پوهنتون او د ادبیاتو د پوهنځې د ودانیو 

(ختیځ زون  )ودانول او د تجهیزاتو پیرودل 
 1386           1,068.00            2,038.84             3,000.00                         5,038.84 

 3,970.84                         3,000.00             970.84               1,000.00           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

د افغانستان د بیا رغونې 

امانتی صندوق
 68.00                                -                        68.00                 68.00                غیر اختیاريوړیا

 1,000.00                           -                        1,000.00           غیر اختیاريوړیاهندوستان

AFG/280097
ودانول او د تجهیزاتو د کندز والیت د پوهنتون د ودانیو 

(والیتی)پیرودل
 1386              216.31               216.31             1,000.00                         1,216.31 

 1,216.31                         1,000.00             216.31               216.31              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/280098
د بدخشان د لوړو زده کړو د انسټیټیوټ د تاسیساتو او د 

هغوې د تجهیزاتو پیرودل
 1386              104.70               104.70             1,000.00                         1,104.70 

 1,104.70                         1,000.00             104.70               104.70              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/280099
ودانول او د تجهیزاتو د پکتیا د پوهنتون د ودانیو 

(والیتی)پیرودل
 1386           3,954.35            3,833.19             1,000.00                         4,833.19 

 4,833.19                         1,000.00             3,833.19            3,954.35           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/280100
ودانول او د تجهیزاتو د فاریاب والیت د پوهنتون د ودانیو 

پیرودل
 1385              270.04                 13.44                500.00                            513.44 

 513.44                            500.00                13.44                 270.04              اختیاريوړیادافغانستان حکومت
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AFG/280106
د کابل طبي پوهنتون د زړه د څیړنو د مرکز لپاره د زړه د 

"انجیو ګرافی او انجیو پالستی"پیرودل  عملیاتو د وسایلو 
 1386           1,679.60            1,679.60                        -                           1,679.60 

 1,679.60                           -                        1,679.60            1,679.60           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/280118 1,835.46           1386 بنسټیز ترمیمد علي آباد د روغتون د داخله څانګې                       -                          -                                      -   

   -                                    1,835.46           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/280120 26.75                                -                        26.75                 26.75                1386 ودانولد  لوو یس دوپری د کتابتون 

 26.75                                -                        26.75                 26.75                اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/280131
ودانول او د تجهیزاتو د البیروني د پوهنتون د ودانیو 

(والیتی)پیرودل 
 1387              687.44               214.33             1,000.00                         1,214.33 

 1,214.33                         1,000.00             214.33               687.44              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/280132
ودانول او د د کابل د پولي تخنیک  پوهنتون د ودانیو 

تجهیزاتو پیرودل
 1386              730.00               637.91             3,000.00                         3,637.91 

 3,507.91                         3,000.00             507.91               600.00              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

د افغانستان د بیا رغونې 

امانتی صندوق
 130.00                              -                        130.00               130.00              غیر اختیاريوړیا

AFG/280133
ودانول او د تجهیزاتو د غزني والیت د  پوهنتون د ودانیو 

(والیتی)پیرودل 
 1386           2,074.99            2,074.99             1,000.00                         3,074.99 

 3,074.99                         1,000.00             2,074.99            2,074.99           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/280164 550.00              1389  کال پورې د طلباتو د تصفیه پروژې1383-1372د                       -                          -                                      -   

   -                                    550.00              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/2801713,924.00                           -                        3,924.00            4,148.00           1389 د پوهنتونو او لوړو زده کړو د موسسو رامنځته کول 

 3,924.00                           -                        3,924.00            4,148.00           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/280174
د کابل پوهنتون د ښوونکو لپاره د استوګنې د بالکونو 

ودانول
 1389              494.91               494.91                        -                              494.91 

 494.91                              -                        494.91               494.91              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/280182315.81                              -                        315.81               13,858.39         1390 د لسانس، ماستری او دکتورا پروګرام 

   -                                    9,211.16           غیر اختیاريوړیانړیوال بانک

 315.81                              -                        315.81               4,647.23           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/2801831,331.63           1390 پراختیا توکو تحصیلي او نصاب د                       -                          -                                      -   

   -                                    1,331.63           غیر اختیاريوړیانړیوال بانک

AFG/2801841,719.83           1390 ودانول او بیارغونه تجهیزاتو او ودانیو د البراتوار د                       -                          -                                      -   

   -                                    1,719.83           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/280201
 بالک د پوهنځې د ژبو او ادبیاتو د پوهنتون ننګرهار د

ودانول
 1389           1,000.00                       -                          -                                      -   

   -                                    1,000.00           غیر اختیاريوړیاهندوستان

AFG/280202
د هرات د والیت پوهنتون د ودانیو ودانول او د تجهیزاتو 

(د لویدیڅ زون)پیرودل 
 1390           1,000.00               439.37             3,000.00                         3,439.37 

 3,439.37                         3,000.00             439.37               1,000.00           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/280203
ودانول او د تجهیزاتو د بغالن د والیت پوهنتون د ودانیو 

(والیتی)پیرودل 
 1390           1,000.00            1,000.00             1,000.00                         2,000.00 

 2,000.00                         1,000.00             1,000.00            1,000.00           اختیاريوړیادافغانستان حکومت
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AFG/280208

پوهنتون، کدري روغتون، علي اباد روغتون،  د کابل

ودانول او د البراتوارونو او د ښوونې او روزنې د ودانۍ 

پیرودلتجهیزاتو 

 1391              800.00            4,857.77             9,000.00                       13,857.77 

 13,857.77                       9,000.00             4,857.77            800.00              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/280210
دښوونې او روزنې پوهنتون د پخوانې تاسیساتو رغونه 

ودانۍ ودانولاو د سلو خونو په اندازه د 
 1391           1,000.00                       -                          -                                      -   

   -                                    1,000.00           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/280211
د تخار د پوهنتون د ودانۍ ودانول او د تجهیزاتو پیرودل 

(والیتی)
 1391              500.00               500.00                500.00                         1,000.00 

 1,000.00                         500.00                500.00               500.00              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/280217 1,500.00           1391 پراختیاد بشري منابعو او اداري عملیاتو                       -                          -                                      -   

   -                                    1,500.00           غیر اختیاريوړیانړیوال بانک

AFG/280218
په کنړ والیت کې د سید جمال الدین افغان د پوهنتون د 

(والیتی)ودانۍ ودانول او د تجهیزاتو پیرودل 
 1390           1,431.00            1,431.00                        -                           1,431.00 

 1,431.00                           -                        1,431.00            1,431.00           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/280219
د لغمان د پوهنتون د ودانئ ودانول او د تجهیزاتو پیرودل 

(والیتی)
 1391           1,000.00            1,000.00                500.00                         1,500.00 

 1,500.00                         500.00                1,000.00            1,000.00           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/28022718,322.69                       9,300.00             9,022.69              -                      1392 د لوړو زده کړو د پیاوړتیا د پروګرام دویمه دوره 

 18,322.69                       9,300.00             9,022.69           غیر اختیاريوړیانړیوال بانک

 297,679.43                   187,083.00       110,596.43       140,892.53      د پوهنې وزارت 

AFG/2703232,832.80                         2,616.00             216.80               623.94              1384 د پوهنې د کیفیت د ښیګڼې پروژه 

د افغانستان د بیا رغونې 

امانتی صندوق
 216.80                              -                        216.80               623.94              غیر اختیاريوړیا

د ښوونې او روزنې لپاره د 

یونسیف د مشارکت نړیوال 

پروګرام

 2,616.00                         2,616.00               -                      غیر اختیاريوړیا

AFG/270331
 او رغونه بیا تجهیز، ښوونځیو مسلکي او حرفوي د

ودانول
 1385              244.76               227.17                250.00                            477.17 

 477.17                            250.00                227.17               244.76              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/27033264.40                                -                        64.40                 64.40                1385 تجهیز ښوونځیو د تعلیماتو عمومي د 

 64.40                                -                        64.40                 64.40                اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/270335
 (۳۳) په ودانول لیلیې او ښوونځیو د لپاره کوچیانو د

کې والیتونو
 1385              391.87               391.87                        -                              391.87 

 391.87                            391.87               391.87              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/2703361,223.70                           -                        1,223.70            1,223.70           1385 رغونه بیا او تجهیز ودانول، مدرسو دینې د 

 1,223.70                           -                        1,223.70            1,223.70           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/270376723.54                              -                        723.54               768.39              1385 ودانول ښوونځیو د کې والیتونو سرحدي په 

 723.54                              -                        723.54               768.39              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/27037980.00                                -                        80.00                 80.00                1385 ودانول ودانیو د لیلیي او لیسې د کرهنې د والیت بغالن د 

 80.00                                -                        80.00                 80.00                اختیاريوړیادافغانستان حکومت
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AFG/27038342,039.25                       23,350.00          18,689.25          24,092.03         1385 پراختیا زیرمو بنسټیزو د روزنې او ښوونې د 

 1,505.25                         1,000.00             505.25               518.22              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

 50.48                                -                        50.48                 50.48                غیر اختیاريوړیاحکومت قزاقستان

 9,575.22                         4,150.00             5,425.22            6,909.66           غیر اختیاريوړیاډنمارک

د افغانستان د بیا رغونې 

امانتی صندوق
 28,219.17                       18,200.00          10,019.17          13,640.27         غیر اختیاريوړیا

 2,689.13                           -                        2,689.13            2,973.40           غیر اختیاريوړیاهندوستان

AFG/27038413,856.83                       5,000.00             8,856.83            10,855.52         1386 کړي زده میخانیکي او مسلکي 

 4,408.90                         1,000.00             3,408.90            4,962.24           غیر اختیاريوړیانړیوال بانک

 3,328.74                         3,000.00             328.74               444.44              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

 1,292.74                           -                        1,292.74            1,366.35           غیر اختیاريوړیاډنمارک

د افغانستان د بیا رغونې 

امانتی صندوق
 4,826.45                         1,000.00             3,826.45            4,082.49           غیر اختیاريوړیا

AFG/27038567,015.77                       50,000.00          17,015.77          24,131.78         1385 روزنه ښوونکي د 

 1,992.92                           -                        1,992.92            3,304.16           غیر اختیاريوړیانړیوال بانک

 130.00                            130.00               130.00              غیر اختیاريوړیاډنمارک

د افغانستان د بیا رغونې 

امانتی صندوق
 64,892.85                       50,000.00          14,892.85          20,697.62         غیر اختیاريوړیا

AFG/27038648,295.56                       37,636.00          10,659.56          15,810.54         1384 لوړول ظرفیتونو د او مدیریت 

 149.70                              -                        149.70               1,350.69           غیر اختیاريوړیانړیوال بانک

 14,192.85                       5,636.00             8,556.85            10,889.94         غیر اختیاريوړیاډنمارک

د افغانستان د بیا رغونې 

امانتی صندوق
 33,953.01                       32,000.00          1,953.01            3,569.91           غیر اختیاريوړیا

AFG/270387د کړې زده عمومي EQUIP 22,798.09                       22,300.00          498.09               2,645.61           1384 ګډون په 

 222.10                              -                        222.10               222.10              غیر اختیاريوړیانړیوال بانک

 178.00                              -                        178.00               178.00              غیر اختیاريوړیاډنمارک

د افغانستان د بیا رغونې 

امانتی صندوق
 10,397.99                       10,300.00          97.99                 2,245.51           غیر اختیاريوړیا

د ښوونې او روزنې لپاره د 

یونسیف د مشارکت نړیوال 

پروګرام

 12,000.00                       12,000.00            -                      غیر اختیاريوړیا

AFG/27038811,712.02                       6,426.00             5,286.02            5,286.02           1384 برابرول توکو روزنیزو د او پراختیا نصاب تعلیمي د 

 11,712.02                       6,426.00             5,286.02            5,286.02           غیر اختیاريوړیاډنمارک

AFG/270389 1385           4,330.76            3,758.13             3,258.00                         7,016.13 

 6,758.13                         3,000.00             3,758.13            4,330.76           اختیاريوړیادافغانستان حکومتتعلیمات اسالمی

 258.00                            258.00                  -                      غیر اختیاريوړیاډنمارک

AFG/2703906,508.60                         3,140.00             3,368.60            6,679.36           1386 کړې زده رسمی غیر او کړه زده سواد د 

 1,088.90                         1,000.00             88.90                 286.89              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

د ملګرو ملتونو ښوونیز، 

 )علمي او کلتوري سازمان 

(یونسکو

 5,419.70                         2,140.00             3,279.70            6,392.47           غیر اختیاريوړیا

AFG/270406 55.00                                -                        55.00                 55.00                1385 پراختیا پروګرامد پوهنې د وزارت د مهارتونو د 

 55.00                                -                        55.00                 55.00                اختیاريوړیادافغانستان حکومت
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AFG/270464311.05                            107.00                204.05               226.83              1387 د غور والیت د ښوونځیو د پرمختیایي پروژو لپاره وجوه 

 311.05                            107.00                204.05               226.83              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/270597
 ادارې د لپاره ښځو د کې والیتونو په هرات او ننګرهار د

ودانول انسټیټیوټ د مدیریت او
 1388              609.32               497.46                        -                              497.46 

 497.46                              -                        497.46               609.32              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/270598د SPP 670.41                              -                        670.41               696.52              1389 پروژې پاتي شرکت د 

 670.41                              -                        670.41               696.52              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/270620
 او االتو ماشین د)انسڼیټوټ ملي حرفې او تخنیک د

(ګډون په وسایلو
 1390           2,330.05            1,182.25                        -                           1,182.25 

 1,182.25                           -                        1,182.25            2,330.05           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/2706232,000.00                           -                        2,000.00            2,000.00           1391 ودانول لیسي تخنیکي د لپاره کوچیانو د کې کابل په 

 2,000.00                           -                        2,000.00            2,000.00           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/2706242,500.00                         500.00                2,000.00            2,000.00           1391 ودانول دارالعلوم د کې والیت ننګرهار په 

 2,500.00                         500.00                2,000.00            2,000.00           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/270633
په ولسوالیو کې لږ تر لږه د نجونو د یوي لیسې مالتړ او 

 ښځینه ښوونکو ګمارل۶د 
 1391              800.00               800.00                500.00                         1,300.00 

 1,300.00                         500.00                800.00               800.00              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/2706361,500.00                         500.00                1,000.00            1,000.00           1391 ودانول کامپلکس روزنیز د ښوونکو د کې کابل په 

 1,500.00                         500.00                1,000.00            1,000.00           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/2706382,000.00                         1,000.00             1,000.00            1,000.00           1391 ودانول لیلیې د لپاره دارالمعلمینو د 

 2,000.00                         1,000.00             1,000.00            1,000.00           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/2706431,500.00                           -                        1,500.00            1,500.00           1391 ودانول کمپلکس کړو زده مسلکې او تخنیکې د کې کابل په 

 1,500.00                           -                        1,500.00            1,500.00           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/270663
 پوهنې د ) کول سره تر خدمتونو د کچه په ولسوالیو د

(وزارت
 1389              345.90               345.90                        -                              345.90 

 345.90                              -                        345.90               345.90              غیر اختیاريوړیابریتانیا

AFG/270738
 ښوونځیو د کې والیتونو درلودونکو په پرمختګ لږ ډیر د

ودانول
 1390           1,136.34               617.86                        -                              617.86 

 617.86                              -                        617.86               1,136.34           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/27073923,763.04                       13,300.00          10,463.04          12,700.00         1390 کړې زده سواد د او کړې زده اساسي 

 23,763.04                       13,300.00          10,463.04          12,700.00         غیر اختیاريوړیاد امریکا مرستې

AFG/270745900.73                              -                        900.73               963.89              1390 پروژه کړو زده د موندلو کار د لپاره ښځو د 

 900.73                              -                        900.73               963.89              غیر اختیاريوړیانړیوال بانک

AFG/270747
 د هغه د او لیلیه العلوم دار د کې والیت بادغیس په

ودانول ملحقاتو
 1390              300.00               300.00                        -                              300.00 

 300.00                              -                        300.00               300.00              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/270748
 هر د ) پروژي پرمختیایي جوړوني د بودجي والیتې د

(ډالر 500،000 لپاره والیت
 1391           5,000.00            5,000.00             8,000.00                       13,000.00 
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د افغانستان د بیا رغونې 

امانتی صندوق
 13,000.00                       8,000.00             5,000.00            5,000.00           غیر اختیاريوړیا

AFG/270750
د سر پل والیت د سنچارک د دره زمچي د کلي د ښوونځي 

ودانولد ودانۍ 
 1391              100.00               100.00                        -                              100.00 

 100.00                            100.00               100.00              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/270752
په لرې پرتو سیمو کې عمومي تعلیماتو ته د السرسي ښه 

والې
 1391           7,070.00            7,070.00                        -                           7,070.00 

د ښوونې او روزنې لپاره د 

یونسیف د مشارکت نړیوال 

پروګرام

 7,070.00                           -                        7,070.00            7,070.00           غیر اختیاريوړیا

AFG/270753 240.00                              -                        240.00               240.00              1391 روزنهپه سیمه ایزه کچه د ښوونکو 

د ښوونې او روزنې لپاره د 

یونسیف د مشارکت نړیوال 

پروګرام

 240.00                              -                        240.00               240.00              غیر اختیاريوړیا

AFG/270754 1,690.00                           -                        1,690.00            1,690.00           1391 پراختیاد زده کړې او پالیسۍ 

د ښوونې او روزنې لپاره د 

یونسیف د مشارکت نړیوال 

پروګرام

 1,690.00                           -                        1,690.00            1,690.00           غیر اختیاريوړیا

AFG/270755250.00                              -                        250.00               250.00              1391 د مهاجر آباد د ښځینو د متوسطه ښوونځي ودانول 

 250.00                              -                        250.00               250.00              اختیاريوړیادافغانستان حکومت 

AFG/270756 250.00                              -                        250.00               250.00              1391 ودانولد کاریزک د نجونو د ښوونځي 

 250.00                              -                        250.00               250.00              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/270757
د جنت ګل خان کوچي د مدرسې د لیلیي د دویمې برخې 

ودانول
 1391           1,400.00            1,400.00                        -                           1,400.00 

 1,400.00                           -                        1,400.00            1,400.00           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/270758
د هرات والیت په شینډنډ ولسوالې کې د دار المعلمین او 

ودانوللیلیي د ودانۍ 
 1392                      -                         -                  200.00                            200.00 

 200.00                            200.00                  -                      اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/2707609,000.00                         9,000.00               -                         -                      1392 فنی او مسلکي زده کړې 

 9,000.00                         9,000.00               -                      اختیاريوړیادافغانستان حکومت

 931.39                          80.00                851.39              967.73             د علومو اکاډمی

AFG/610005
 د اطلس د اتنوګرافې د قومونو میشتو د کې افغانستان په

پروژه جوړولو
 1382                16.19                 16.19                  15.00                              31.19 

 31.19                              15.00                  16.19                 16.19                اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/610016356.44                              -                        356.44               356.44              1385 اداري او تحقیقي-  ودانول بالک علمي یوه د 

 356.44                              -                        356.44               356.44              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/61001920.50                                -                        20.50                 20.50                1385 برابرول او پیرودل کتابونو شوو چاپ نوو د 

 20.50                                -                        20.50                 20.50                اختیاريوړیادافغانستان حکومت
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AFG/610020248.55                            50.00                  198.55               231.92              1385 لیکل او سایل و المعارف دایره د 

 248.55                            50.00                  198.55               231.92              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/61003692.54                                -                        92.54                 92.54                1389 پیرودل تجهیزاتو او سامان د موزیم د 

 92.54                                -                        92.54                 92.54                اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/61003739.88                                -                        39.88                 109.25              1389 لندسکیب ودانیو اداري او علمي د اکاډمۍ د علومو د 

 39.88                                -                        39.88                 109.25              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/610040110.89                              -                        110.89               110.89              1390 تجهیزات ودانۍ پوړیزې اووه د 

 110.89                              -                        110.89               110.89              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/61004331.40                              15.00                  16.40                 30.00                1390 اوتدوین لیکنه قاموس لهجوی ژبی دپښتو 

 31.40                              15.00                  16.40                 30.00                اختیاريوړیادافغانستان حکومت

 11,230.17                     2,100.00           9,130.17           10,079.78        د اطالعاتو او کلتور وزارت 

AFG/360018605.00                              -                        605.00               605.56              1382 ودانول تیاتر کابل د 

 605.00                            605.00               605.56              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/36002472.71                                -                        72.71                 72.71                1381 بیارغونه مطبعو دولتي د 

 72.71                                -                        72.71                 72.71                اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/360028
 د وزارت د کلتور او اطالعاتو د کې والیتونو او کابل په

ودانول ودانیو اړونده
 1382           1,474.75            1,309.72                        -                           1,309.72 

 209.76                              -                        209.76               209.76              غیر اختیاريوړیاجاپان

 1,099.96                           -                        1,099.96            1,264.99           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/360082
د ) والیتونو کې د تلویزیون د ستدیوګانو جوړول ۳۳په 

( ډالر200,000بغالن والیت لپاره 
 1385           1,508.94            1,186.25                        -                           1,186.25 

 667.34                              -                        667.34               856.11              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

 518.91                              -                        518.91               652.83              غیر اختیاريوړیاهندوستان

AFG/3600961,656.00                           -                        1,656.00            1,656.00           1386 د ملی رادیو تلویزیون د کمپلکس د ودانۍ ودانول 

 1,456.00                           -                        1,456.00            1,456.00           غیر اختیاريوړیاجاپان

 200.00                              -                        200.00               200.00              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/36009746.25                                -                        46.25                 46.25                1386 د ملی آرشیف د الحاقیه ودانۍ ودانول 

 46.25                              46.25                 46.25                اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/360098
 د وزارت د ځوانانو او فرهنګ د کې والیاتو او مرکز په

(PMU) لوړول ظرفیتونو د
 1386                58.87                 51.27                        -                                51.27 

 51.27                                -                        51.27                 58.87                اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/360124
 او مراقبت او حفظ ثبت، آثارو پخوانېو د کې والیتونو په

رغونه
 1386           2,578.42            2,124.69             1,000.00                         3,124.69 

 3,124.69                         1,000.00             2,124.69            2,578.42           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/360154
 هغه د او پیرودل تجهیزاتو د لپاره البراتوار د فلم افغان د

فعالول
 1387                17.07                 17.07                        -                                17.07 

 17.07                                -                        17.07                 17.07                اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/3601866.45                                  -                        6.45                   6.45                  1389 د غالم محمد میمنګي د نندارتون د احاطي د دیوال ودانول 

 6.45                                6.45                   6.45                  اختیاريوړیادافغانستان حکومت
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AFG/360199
عصري  د رادیو تلویزیون د تجهیزاتو او تخنیکي وسایلو 

کول
 1390              364.48               364.48             1,000.00                         1,364.48 

 1,364.48                         1,000.00             364.48               364.48              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/360208540.00                              -                        540.00               540.00              1390 د توریزم د انسټیټوټ د ودانۍ ودانول 

 540.00                              -                        540.00               540.00              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/36024070.26                                -                        70.26                 70.26                1391 په هرات د کاشي د جوړولو هنر 

 70.26                                -                        70.26                 70.26                اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/36024180.02                                -                        80.02                 80.02                1391 تجهیز او اکمال ریاست د آژانس اطالعاتې باختر د 

 80.02                                -                        80.02                 80.02                اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/3602421,000.00                           -                        1,000.00            1,000.00           1391 ودانول ودانې د موزیم ملي د 

 1,000.00                         1,000.00            1,000.00           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/360243
د مخزنونو د تهویی د دستګاه نصبول او د ملي آرشیف د 

البراتوار د دستګاه نصبول
 1392                      -                         -                  100.00                            100.00 

 100.00                            100.00                  -                      اختیاريوړیادافغانستان حکومت

 15,049.15                     7,550.00           7,499.15           8,117.23          د سپورت او بدني روزنې عمومي ریاست 

AFG/630007 2,479.82                         500.00                1,979.82            2,342.32           1383 ودانولپه کابل کې د ورزشي کمپلکسونو 

 430.96                              -                        430.96               430.96              غیر اختیاريوړیاجاپان

 2,048.86                         500.00                1,548.86            1,911.36           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/630017
په خوست، بلخ او پنجشیر والیتونو کې د ستدیمونو 

( کسیز18,000)ودانول 
 1387           5,205.58            1,650.00                650.00                         2,300.00 

 2,300.00                         650.00                1,650.00            5,205.58           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/630025

 سرپل، غور، فراه، ارزګان، زابل، پکتیکا، لوګر، په

 لغمان غزنی، کاپیسا، بدخشان، نورستان، کندز، دایکندی،

 هر)ودانول  میدانونو ورزشي د کې والیتونو بامیان او

(ډالر 300,000 لپاره والیت

 1391                69.33                 69.33             3,000.00                         3,069.33 

 3,069.33                         3,000.00             69.33                 69.33                اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/630029 1,500.00                         1,000.00             500.00               500.00              1391 ودانولد معلولینو لپاره د جمنازیوم 

 1,500.00                         1,000.00             500.00               500.00              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/630030600.00                            600.00                  -                         -                      1392 د ګلف د میدان جوړول او بیا رغونه 

 600.00                            600.00                  -                      اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/630031 2,300.00                         650.00                1,650.00           1392 ( کسیز18,000)ودانول په پنجشیر کې د ستدیم 

 2,300.00                         650.00                1,650.00           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/630032 2,300.00                         650.00                1,650.00           1392 ( کسیز18,000)ودانول د بلخ په والیت کې د ستدیمونو 

 2,300.00                         650.00                1,650.00           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/630033500.00                            500.00                  -                         -                      1392د کابل د ورزشی سټیډیوم بنسټیز ترمیم او جوړول 

 500.00                            500.00               اختیاریبالعوضحکومت افغانستان
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 202,581.65                   112,451.00       90,130.65         141,210.89      د روغتیا سکتور - 5

 202,581.65                   112,451.00       90,130.65         141,210.89      د عامې روغتیا وزارت 

AFG/3700681,887.40                         725.00                1,162.40            1,701.20           1380 .د کتلوي معافیت ملي پروګرام 

د واکسین او معافیت لپاره 

سراسري اتحادیه
 1,111.20                           -                        1,111.20            1,650.00           غیر اختیاريوړیا

 776.20                            725.00                51.20                 51.20                اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/370070

کابل، پروان، وردک، )د بنسټیزو طبي مرستو ټولګه 

غزنی، پکتیا، 

پکتیکا،خوست،سمنګان،بلخ،جوزجان،فاریاب،بامیان،سرپل

،کاپیسا،لغمان،کندز،بدخشان،کندهار،تخار، 

بغالن،فراه،بادغیس،هلمند،نیمروز،هرات،پنجشیر،لوګر 

(اونورستان

 1382         57,219.88          30,290.75          70,786.00                     101,076.75 

 19,378.43                       14,208.00          5,170.43            10,271.84         غیر اختیاريوړیانړیوال بانک

 3,001.04                         622.00                2,379.04            3,379.37           غیر اختیاريوړیاد ناروې سفارت

د افغانستان د بیا رغونې 

امانتی صندوق
 26,619.18                       13,000.00          13,619.18          16,138.38         غیر اختیاريوړیا

 45,103.55                       40,000.00          5,103.55            20,908.46         غیر اختیاريوړیاد امریکا مرستې

د جاپان د ټولنیز پرمختګ 

مرستې
 6,974.55                         2,956.00             4,018.55            6,521.83           غیر اختیاريوړیا

AFG/370135

په روغتونونو کې د خدمتونو د تر سره کولو د کیفیت ښه 

والي 

کابل،پروان،وردک،غزنی،،سمنګان،بلخ،سرپل،کاپیسا،کندز)

،بدخشان،تخار،بغالن،فراه،بادغیس،زابل،نیمروز،هرات،پنج

(شیر اوغور

 1382         20,810.29            6,444.75          17,000.00                       23,444.75 

 4,770.84                         3,000.00             1,770.84            4,051.23           غیر اختیاريوړیانړیوال بانک

 500.00                              -                        500.00               500.00              غیر اختیاريوړیاجاپان

 12,669.37                       12,000.00          669.37               11,137.85         اختیاريوړیادافغانستان حکومت

 5,504.54                         2,000.00             3,504.54            5,120.14           غیر اختیاريوړیاد امریکا مرستې

   -                                    1.07                  غیر اختیاريوړیاناروى

AFG/3701442,724.92                         2,392.00             332.92               1,167.85           1380 پروژې پرمختایي او پروژه تنظیم د مرستو د 

 2,724.92                         2,392.00             332.92               1,167.85           غیر اختیاريوړیانړیوال بانک

AFG/3701454,003.09                         2,300.00             1,703.09            2,965.19           1382 پروګرام ملي ارزوني او څارني د 

 4,003.09                         2,300.00             1,703.09            2,965.19           غیر اختیاريوړیانړیوال بانک

AFG/370180
 blood د وزارت د روغتیا عامي د

transfusion البراتوارونو مرکزي د او سیستم د 

رغونه بیا

 1384           3,799.97            3,681.00             2,500.00                         6,181.00 

 6,181.00                         2,500.00             3,681.00            3,799.97           غیر اختیاريوړیافرانسه

AFG/370188934.95                            700.00                234.95               279.96              1384 پیاوړتیا طب عدلي د افغانستان د 

 934.95                            700.00                234.95               279.96              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/3701971,817.19                         1,000.00             817.19               1,452.14           1385 مراقبتونه روغتیایي کوچیانو د 

 1,817.19                         1,000.00             817.19               1,452.14           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/370233
 د درملنې د کسانو روږدو د کې والیتونو په هیواد د

ودانول مرکزونو
 1384           2,284.32            1,320.00             2,500.00                         3,820.00 

 3,820.00                         2,500.00             1,320.00            2,284.32           اختیاريوړیادافغانستان حکومت
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AFG/3702352,992.55                         1,000.00             1,992.55            1,992.55           1385 روغتون بستریز سل والیت کاپیسا د 

 1,580.41                           -                        1,580.41            1,580.41           غیر اختیاريوړیابرونای دار السالم

 1,412.14                         1,000.00             412.14               412.14              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/370236627.52                              -                        627.52               707.84              1385 پروګرام مبارزې د وړاندي په مالریا د کې افغانستان په 

 627.52                              -                        627.52               707.84              غیر اختیاريوړیا(نړیوال صندوق )ګلوبل فنډ 

AFG/370241
 مرغانو او ناروغیو ساري د لخوا انسټیټیوت طبي افغان د

مراقبت او مبارزه وړاندې په خپریدو د والګې د
 1384              652.78               570.67                        -                              570.67 

د ناروغیو د کنترول او 

مخنیوي مرکز
 570.67                              -                        570.67               652.78              غیر اختیاريوړیا

AFG/370277
 ) مرکزونو روغتیایي لومړنیو د کې والیتونو په هیواد د

BHC ) مرکزونو روغتیایي جامع او  (CHC )

ودانول

 1386              273.91               200.87                        -                              200.87 

 200.87                              -                        200.87               273.91              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/370278مخنیوې او کنترول ایډز د HIV 1385           3,125.75            2,376.16             3,253.00                         5,629.16 

 5,629.16                         3,253.00             2,376.16            3,125.75           غیر اختیاريوړیانړیوال بانک

AFG/3702802,723.07                         700.00                2,023.07            2,288.48           1386 ودانول روغتون بستریز سل د والیت پل سر د 

 1,288.48                           -                        1,288.48            1,288.48           غیر اختیاريوړیاجاپان

 1,434.59                         700.00                734.59               1,000.00           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/370298
 د کې والیتونو په ارزګان او زابل هلمند، کندهار، د

ودانول مرکزونو روغتیایي او روغتونونو
 1386           1,654.14            1,654.14                500.00                         2,154.14 

 2,154.14                         500.00                1,654.14            1,654.14           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/370319
 2 او BHC بابه 11 د کې والیتونو سرحدي په هیواد د

ودانول CHC بابه
 1386           2,360.84            2,247.47                207.00                         2,454.47 

 2,454.47                         207.00                2,247.47            2,360.84           غیر اختیاريوړیاهندوستان

AFG/3703214,055.07                         2,000.00             2,055.07            4,299.93           1386 پیاوړتیا سیستم روغتیایی د 

د واکسین او معافیت لپاره 

سراسري اتحادیه
 4,055.07                         2,000.00             2,055.07            4,299.93           غیر اختیاريوړیا

AFG/3703541,205.73                         100.00                1,105.73            1,105.73           1387 ودانول روغتون والیتي د فاریاب د 

 1,205.73                         100.00                1,105.73            1,105.73           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/370383
 او BHCs) روغتیایي د کې والیت په نورستان د

CHCs) ودانول
 1386              479.50               462.31                        -                              462.31 

 462.31                              -                        462.31               479.50              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/370405
 والیتي د مبارزې د وړاندې په وایرس د HIV د

پیاوړتیا پروګرامونو
 1387                99.54                       -                          -                                      -   

   -                                    99.54                غیر اختیاريوړیا(نړیوال صندوق )ګلوبل فنډ 

AFG/370406
 دیرش د کې ولسوالي په ورس د والیت د بامیانو د

ودانول روغتون بستریز
 1387              544.51               544.51                386.00                            930.51 

 531.00                            386.00                145.00               145.00              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

 399.51                              -                        399.51               399.51              غیر اختیاريوړیاد قزاقستان حکومت
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AFG/370442151.10                            100.00                51.10                 118.88              1386 کول رامنځته کمپونو د مراقبت سیار د سترګو د 

 151.10                            100.00                51.10                 118.88              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/370542
 تر د خدمتونو روغتیایي د او اقدامات کنترول د مالریا د

پیاوړتیا سیستم د کولو سره
 1388           5,005.47            4,935.92                        -                           4,935.92 

 4,935.92                           -                        4,935.92            5,005.47           غیر اختیاريوړیا(نړیوال صندوق )ګلوبل فنډ 

AFG/370544
 د احاطې د انسټیټیوټ ملي د روغتیا عامي د افغانستان د

ودانول دیوال
 1389                11.91                 11.91                        -                                11.91 

 11.91                                -                        11.91                 11.91                اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/370545712.47                              -                        712.47               1,685.45           1389 ودانول تاسیساتو روغتیایی د کې والیت بادغیس په 

 712.47                              -                        712.47               1,685.45           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/370546458.04                            434.00                24.04                 110.40              1389 رغیدنه بیا او معلولیت 

 458.04                            434.00                24.04                 110.40              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/370547
 د موخه په خوندیتوبه د څخه کثافاتو طبي او معمول د

نصبول دستګاو
 1389              442.65               421.61                200.00                            621.61 

 621.61                            200.00                421.61               442.65              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/370607602.20                            250.00                352.20               356.94              1390 تجهیز البراتوار د توکو خوراکي او درملو د 

 602.20                            250.00                352.20               356.94              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/370622
 روغتیایي ملي د کې والیتونو هرات او کابل په

مالتړ څخه پروګرامونو
 1389           4,182.63            4,065.51                        -                           4,065.51 

 4,065.51                           -                        4,065.51            4,182.63           غیر اختیاريوړیاایټالیا

AFG/370623د H1 N1 1,000.00                           -                        1,000.00            1,000.00           1389 وقایه او کنټرول انفالنزا 

 1,000.00                           -                        1,000.00            1,000.00           غیر اختیاريوړیاچین

AFG/370641
د هیواد په - د کورنیو د روغتیایي کارکوونکو  پروګرام 

کچه د زده کوونکو د روغتیایي پوهې او مهارت لوړول
 1390                54.69                 54.69                500.00                            554.69 

 554.69                            500.00                54.69                 54.69                اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/370642
په افغانستان کې د کوچنیانو او میندو لپاره د مخابراتې 

لوړواليتکنالوجې په مرسته د روغتیایي خدمتونو د اړتیا 
 1390              282.81               259.12                100.00                            359.12 

 359.12                            100.00                259.12               282.81              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/370645888.85                            518.00                370.85               517.87              1390 د هیمو دیالیز پروژه 

 888.85                            518.00                370.85               517.87              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/370646څانګه مراقبت عاجل د I C U 1390              300.00               283.97             1,000.00                         1,283.97 

 1,283.97                         1,000.00             283.97               300.00              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/370647
 روغتون زیژنتون بستریز 50 د کې والیت هلمند په

ودانول
 1391              388.51               388.51                        -                              388.51 

 388.51                              -                        388.51               388.51              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/3706551,500.00                           -                        1,500.00            1,500.00           1391 ودانول روغتون والیتې فراه د 

 1,500.00                           -                        1,500.00            1,500.00           اختیاريوړیادافغانستان حکومت
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AFG/3706741,610.66                           -                        1,610.66            1,610.66           1391 ودانول روغتون والیتې نیمروز د 

 1,610.66                           -                        1,610.66            1,610.66           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/370713

 د انقلونزا د مرسته په انستیټوت ملي د روغتیا عامې د

 پاندیمیک او موسومي د او تداوم شبکې د سرویالنس

غبرګون وړاندې په انقلونزا

 1391              350.00               350.00                        -                              350.00 

د ناروغیو د کنترول او 

مخنیوي مرکز
 350.00                              -                        350.00               350.00              غیر اختیاريوړیا

AFG/370722

 د اوږدو په مترو 712 د باندې پرمسیر رود د نو قلعه د

 روغتون نارغیو سارې د چې جوړول دیوال استنادې یو

وکړي نیوی مخ وړلو منځه د ځایونو استوګن اړوندو او

 1390              270.00               135.25                        -                              135.25 

 135.25                              -                        135.25               270.00              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/370726 1,750.00                           -                        1,750.00            1,750.00           1391 ودانول روغتون د کې والیت په لغمان د 

 1,750.00                           -                        1,750.00            1,750.00           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/3707272,736.40                           -                        2,736.40            2,736.40           1391 د روغتونونو بیارغونه 

 2,736.40                           -                        2,736.40            2,736.40           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/370732200.00                              -                        200.00               200.00              1391 د دایکندي والیت د سل بیستریز روغتون ودانول 

 200.00                              -                        200.00               200.00              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/370733 500.00                              -                        500.00               500.00              1391 ودانولد سر پل والیت د بلخاب د ولسوالي د روغتون 

 500.00                              -                        500.00               500.00              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/370734 1,500.00                           -                        1,500.00            1,500.00           1391 ودانولد نورستان په والیت کې د روغتون 

 1,500.00                           -                        1,500.00            1,500.00           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/370745
د بلخ والیت په شولګره کې د پینځوس بیستریز روغتون 

ودانول
 1392                      -                         -                  400.00                            400.00 

 400.00                            400.00                  -                      اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/370746
د تخار والیت د رستاق په ولسوالي کې د پیځوس بیستریز 

ودانولروغتون 
 1392                      -                         -                  450.00                            450.00 

 450.00                            450.00                  -                      اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/370760
د پکتیا والیت د زرمت په ولسوالي کې د پنځوس بیستریز 

ودانولروغتون 
 1392                      -                         -                  450.00                            450.00 

 450.00                            450.00                  -                      اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/370761 500.00                              -                        500.00               500.00              1391 ودانولد بتخاک د دیرش بیستریز روغتون 

 500.00                              -                        500.00               500.00              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/370762
د روغتیایي خدمتونو د تر سره کولو د ښیګڼې په موخه د 

صحي سیستم پیاوړتیا او د اقداماتو پراختیا
 1391           3,969.32            3,969.32                        -                           3,969.32 

 3,969.32                           -                        3,969.32            3,969.32           غیر اختیاريوړیا(نړیوال صندوق )ګلوبل فنډ 

AFG/370763
هر اړخیزه روغتیایي د فراه په والیت کې د دری بابه 

ودانول CHCمرکزونو  یا 
 1391              600.00               600.00                        -                              600.00 

 600.00                              -                        600.00               600.00              اختیاريوړیادافغانستان حکومت
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 638,841.94                   356,226.49       282,615.45       450,697.43      د کرهنې او کلیو پراختیا سکتور  -  6

 471,158.23                   252,736.49       218,421.74       349,884.41      د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت 

AFG/430017 د ملي پیوستون پروګرام(NSP) 1382       261,775.80        152,207.77        206,000.00                     358,207.77 

 15,799.69                         -                        15,799.69          19,318.06         غیر اختیاريوړیانړیوال بانک

 10,392.40                         -                        10,392.40          10,392.40         غیر اختیاريوړیاجاپان

 9,924.25                         9,000.00             924.25               1,794.01           غیر اختیاريوړیاایټالیا

 79.96                                -                        79.96                 1,167.55           غیر اختیاريوړیاد چک جمهوریت

 103.69                              -                        103.69               525.88              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

 4,385.11                         3,000.00             1,385.11            11,569.88         غیر اختیاريوړیاډنمارک

 190.35                              -                        190.35               219.15              غیر اختیاريوړیانیو زیلنډ

 163.99                              -                        163.99               163.99              غیر اختیاريوړیاسویس

د افغانستان د بیا رغونې 

امانتی صندوق
 316,414.80                     194,000.00        122,414.80        215,604.84       غیر اختیاريوړیا

 460.50                              -                        460.50               727.01              غیر اختیاريوړیافرانسه

 293.03                              -                        293.03               293.03              غیر اختیاريوړیاهالند

AFG/430060
کلیو ته د  / (NRAP)د کلیو د سرکونو ملي پروګرام 

(ARAP)السرسي ملي پروګرام 
 1381         27,627.06          15,247.44          30,000.00                       45,247.44 

 20,000.00                       20,000.00            -                       9,956.66           غیر اختیاريوړیانړیوال بانک

دافغانستان حکومت
کورني 

عواید
 13,350.38                       10,000.00          3,350.38            4,367.67           اختیاري

د افغانستان د بیا رغونې 

امانتی صندوق
 11,897.06                         -                        11,897.06          13,302.73         غیر اختیاريوړیا

AFG/430063
 حفظ د چاپیلاير د او پروګرام ملي رسولو اوبو د ته کلیو

روزنه الصحې
 1382              500.00               500.00             4,000.00                         4,500.00 

 3,500.00                         3,000.00             500.00               500.00              غیر اختیاريوړیاد آسیا پرمختیایي بانک

 1,000.00                         1,000.00               -                      اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/430205
د کونړ د بر کونړ په ولسوالې کې د کونړ په سیند باندې د 

(سرحدي پروژه ) پلونو جوړول RCCدوه 
 1385                32.97                 32.97                        -                                32.97 

 32.97                                -                        32.97                 32.97                اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/430218
 عمل او پالیسي د وزارت د پراختیا او رغونې بیا د کلیو د

(پاگ)ډله
 1385              766.53               766.53                        -                              766.53 

 766.53                              -                        766.53               766.53              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/430228
 بیا د کلیو د ) پروژې پرمختیایي کوچني کې سرحداتو په

(وزارت پراختیا او رغونې
 1385              568.55               432.52                        -                              432.52 

 432.52                              -                        432.52               568.55              غیر اختیاريوړیاهندوستان

AFG/430236
په افغانستان کې د خصوصي پانګونو او صنایعو د 

(AREDP)پرمختګ پروګرام 
 1385         19,497.73          15,951.98             6,760.00                       22,711.98 

 3,476.38                         2,400.00             1,076.38            3,540.89           غیر اختیاريوړیانړیوال بانک

 2,752.62                         1,040.00             1,712.62            2,249.38           غیر اختیاريوړیاډنمارک

د افغانستان د بیا رغونې 

امانتی صندوق
 16,482.98                       3,320.00             13,162.98          13,707.46         غیر اختیاريوړیا
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AFG/43023910.14                                -                        10.14                 124.53              1385 د افغانستان د کلیو د پراختیا انسټیټیوټ 

 10.14                                -                        10.14                 37.54                غیر اختیاريوړیانړیوال بانک

   -                                    86.99                اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/430263
د زیانمنو شوو  )د نورستان والیت پرمختیایي پروژې 

(والیتونو پروژې
 1387           2,123.44            1,632.29                        -                           1,632.29 

 1,632.29                           -                        1,632.29            2,123.44           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/430264
د زیانمنو شوو والیتونو  )د زابل والیت پرمختیایي پروژې 

(پروژې
 1387           2,003.03            1,608.77                        -                           1,608.77 

 1,608.77                           -                        1,608.77            2,003.03           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/430265
د زیانمنو شوو  )د دایکندي والیت پرمختیایي پروژې 

(والیتونو پروژې
 1387           1,173.80               920.35                        -                              920.35 

 920.35                              -                        920.35               1,173.80           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/430266
د زیانمنو شوو  )د کاپیسا والیت پرمختیایي پروژې 

(والیتونو پروژې
 1387           1,291.53            1,055.06                        -                           1,055.06 

 1,055.06                           -                        1,055.06            1,291.53           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/430267
د زیانمنو شوو  )د غور والیت پرمختیایي پروژې 

(والیتونو پروژې
 1387              799.80               669.20                        -                              669.20 

 669.20                              -                        669.20               799.80              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/430391
د کلیو د بیا  )د ولسوالیو په کچه د خدمتونو وړاندې کول 

(رغونې او پراختیا وزارت
 1389              103.78                 17.69                        -                                17.69 

 17.69                                -                        17.69                 103.78              غیر اختیاريوړیابریتانیا

AFG/430419
د کلیو د بیا رغونې او  )د سولې او مجدد ادغام پروګرام 

(پراختیا وزارت
 1389              145.86                 48.52                        -                                48.52 

 د سولې او بیا یو ځای 

کیدو امانتي صندوق
 48.52                                -                        48.52                 145.86              غیر اختیاريوړیا

AFG/430447 پراختیا ملي پروګرام د ساحوي(NABDP) 1390         24,000.00          22,497.81                        -                         22,497.81 

   -                                    4,800.00           غیر اختیاريوړیاجاپان

   -                                    4,500.00           غیر اختیاريوړیاکمیسیون اروپا/اتحادیه اروپا

   -                                    3,000.00           غیر اختیاريوړیااسترالیا

   -                                    1,700.00           غیر اختیاريوړیاایټالیا

 22,497.81                         -                        22,497.81         غیر اختیاريوړیابرنامه انکشاف ملل متحد

   -                                    10,000.00         غیر اختیاريوړیاهسپانیه

AFG/430449 9,449.19                         5,976.49             3,472.70            6,000.00           1390 ویشغزول او د نیمروز والیت د اوبو رسولو د شبکې 

دافغانستان حکومت
کورني 

عواید
 9,449.19                         5,976.49             3,472.70            6,000.00           اختیاري

AFG/430451
 کیلو مترو په اندازه د 4.64د فراه والیت په مرکز کې د 

کوچنیو پلونو جوړول او قیر کول
 1391              600.00               600.00                        -                              600.00 

 600.00                              -                        600.00               600.00              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/430452
د بادغیس والیت د آبکمري ولسوالۍ د زرمست د بند د 

سرک پراختیا او کړیړ اچونه
 1391              750.00               750.00                        -                              750.00 

 750.00                              -                        750.00               750.00              اختیاريوړیادافغانستان حکومت
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 148,879.58                   92,640.00         56,239.58         89,813.02        د کرهني، خړوبولو او مالدارۍ وزارت 

AFG/390124د خلکو په ونډه د طبیعي سرچینو تنظیم( CBNRM) 1382           1,648.83            1,274.31                        -                           1,274.31 

 490.48                              -                        490.48               813.22              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

د امریکا د متحده ایالتونو د 

کرنې څانګه
 783.83                              -                        783.83               835.61              غیر اختیاريوړیا

AFG/390194
 کرهنیزې او احصاییه موخه په کولو رامنځته د ډیټابیس د

سروې
 1384              386.90               301.41                        -                              301.41 

 301.41                              -                        301.41               386.90              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/390244
 په مرکز، والیتونو او ولسوالیو کې د کرهنې د دفترونو 

بیارغونه او تجهیز
 1383           6,301.91            5,661.56                        -                           5,661.56 

 2,728.67                           -                        2,728.67            3,369.02           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

د امریکا د متحده ایالتونو د 

کرنې څانګه
 2,932.89                           -                        2,932.89            2,932.89           غیر اختیاريوړیا

AFG/390246106.19                              -                        106.19               106.19              1384 انتقالي پروژې 

 106.19                              -                        106.19               106.19              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/39025813,943.14                       12,000.00          1,943.14            14,030.60         1384 د بذري تخمونو او کیمیاوي سرې برابرول او ویش 

 13,912.54                       12,000.00          1,912.54            14,000.00         اختیاريوړیادافغانستان حکومت

د امریکا د متحده ایالتونو د 

کرنې څانګه
 30.60                                -                        30.60                 30.60                غیر اختیاريوړیا

AFG/390264649.93                              -                        649.93               649.93              1385 بشپړول کار پاتي د ودانیو نوو دوه د 

موسسه همکاري بین المللي 

جاپان
 66.08                                -                        66.08                 66.08                غیر اختیاريوړیا

 583.85                              -                        583.85               583.85              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/390283 د باغدارۍ چټکه پروژه(HLP) 1384           1,158.74                       -                          -                                      -   

   -                                    71.94                غیر اختیاريوړیانړیوال بانک

د افغانستان د بیا رغونې 

امانتی صندوق
   -                                    1,086.80           غیر اختیاريوړیا

AFG/390323
 او مبارزه وړاندې په ناروغیو حیواني د او اصالح نسل د

ودانول کلینکونو د
 1384              393.04               221.87             2,000.00                         2,221.87 

 2,221.87                         2,000.00             221.87               393.04              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/390325634.68                              -                        634.68               732.73              1385 برابرول غذا حیواني د کې حاالتو اضطراري په 

 634.68                              -                        634.68               732.73              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/390331
 پراختیا بیارغونه، فارمونو تولیدی او ترویجی تحقیقاتی د

ساتنه او
 1385                20.06                 20.06             2,000.00                         2,020.06 

 2,020.06                         2,000.00             20.06                 20.06                اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/390356 د باغداریۍ او مالداری ملي پروګرام(NHlP) 1385         15,826.32          10,882.30          13,000.00                       23,882.30 

د افغانستان د بیا رغونې 

امانتی صندوق
 23,882.30                       13,000.00          10,882.30          15,826.32         غیر اختیاريوړیا

AFG/3903572,237.92                         2,000.00             237.92               1,087.25           1385 د نباتي ناروغیو او افتونو په وړاندې مبارزه 

 2,237.92                         2,000.00             237.92               1,087.25           اختیاريوړیادافغانستان حکومت
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AFG/390395
 Border) پراختیا کرهنې د کې ولسوالیو سرحدې په

Project)
 1386              426.10               426.10                        -                              426.10 

 426.10                              -                        426.10               426.10              غیر اختیاريوړیاهندوستان

AFG/390438 د کلیوال اقتصاد د مالتړ پروژه( RBSP 2 فیز) 3,500.00                         3,000.00             500.00               500.00              1386 

 3,500.00                         3,000.00             500.00               500.00              غیر اختیاريوړیاد آسیا پرمختیایي بانک

AFG/390471
د خوست د والیت د ځاځیو میدان د ولسوالې د وترنرې د 

(سرحدي پروژه )کلینک ودانول 
 1387                37.73                 37.73                        -                                37.73 

 37.73                                -                        37.73                 37.73                اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/3904973,195.63                           -                        3,195.63            3,672.83           1388 د خړوبولو بنسټیزه پراختیا او ښه والي 

 819.69                              -                        819.69               1,250.00           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

د امریکا د متحده ایالتونو د 

کرنې څانګه
 2,375.94                           -                        2,375.94            2,422.83           غیر اختیاريوړیا

AFG/390498
د کیفیت د کنترول او نباتي او حیواني آفاتو د تشخیص د 

البراتوارونو جوړول
 1388           2,011.49            1,264.67                        -                           1,264.67 

 380.37                              -                        380.37               1,127.19           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

د امریکا د متحده ایالتونو د 

کرنې څانګه
 884.30                              -                        884.30               884.30              غیر اختیاريوړیا

AFG/390505
د معلوماتو، معلوماتي ټیکنالوجې او کرهنې د احصائې د 

(MIS/IT)مدیریت د سیستم رامنځته کول 
 1388           1,398.53            1,263.95                        -                           1,263.95 

 450.00                              -                        450.00               450.00              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

د امریکا د متحده ایالتونو د 

کرنې څانګه
 813.95                              -                        813.95               948.53              غیر اختیاريوړیا

AFG/390509
په کلیو کې د مالدارې د پیاوړتیا په موخه د وړو پورونو 

(RMLSP)پروګرام 
 1387           3,720.59            3,156.99             5,000.00                         8,156.99 

د کرنې د پراختیا نړیوال 

سازمان
 8,156.99                         5,000.00             3,156.99            3,720.59           غیر اختیاريوړیا

AFG/390572 د کرنیزو کوپراتیفونو د پیاوړتیا پروژه(HCDP) 1388           2,458.21            1,991.95             1,590.00                         3,581.95 

 3,581.95                         1,590.00             1,991.95            2,458.21           غیر اختیاريوړیافرانسه

AFG/390592
بنسټونو د جوړولو پروګرام د زراعت د مارکیټونو لپاره د 

(AMIP)
 1388           7,747.34            4,989.00             7,000.00                       11,989.00 

 11,989.00                       7,000.00             4,989.00            7,747.34           غیر اختیاريوړیاد آسیا پرمختیایي بانک

AFG/390594
بنسټونو د جوړولو خړوبولو لپاره د د ننګرهار د کانال د 

(NVDA)پروګرام
 1389           3,597.44            2,907.34             2,000.00                         4,907.34 

 4,907.34                         2,000.00             2,907.34            3,597.44           غیر اختیاريوړیاد آسیا پرمختیایي بانک

AFG/390596 د افغانستان د کرهڼیز تولید د عواملو پروژه(AAIP) 1389           2,446.47            1,995.04             2,000.00                         3,995.04 

 800.00                              -                        800.00               800.00              غیر اختیاريوړیااسالمي پرمختیایي بانک

د افغانستان د بیا رغونې 

امانتی صندوق
 3,195.04                         2,000.00             1,195.04            1,646.47           غیر اختیاريوړیا
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AFG/390598 په کروندو کې د اوبو تنظیم( OFWMP) 1389           4,268.30            2,936.17             8,000.00                       10,936.17 

د افغانستان د بیا رغونې 

امانتی صندوق
 10,936.17                       8,000.00             2,936.17            4,268.30           غیر اختیاريوړیا

AFG/390600500.00                            500.00                  -                         -                      1392 د ځمکو د ادارې د ظرفیتونو د لوړوالي پروژه 

دافغانستان حکومت
کورني 

عواید
 500.00                            500.00                  -                      اختیاري

AFG/390602
ننګرهار او لغمان والیتونو کې د کوچیانو د . په لوګر

اسکان پروژه
 1392                      -                         -               1,000.00                         1,000.00 

دافغانستان حکومت
کورني 

عواید
 1,000.00                         1,000.00               -                      اختیاري

AFG/390603
پراختیا پروګرام  په شمال او ختیځ کې د کرهنې د 

(NEASP)
 1389           1,300.00            1,195.61             1,000.00                         2,195.61 

 2,195.61                         1,000.00             1,195.61            1,300.00           غیر اختیاريوړیافرانسه

AFG/3906042,070.32                         1,500.00             570.32               1,542.48           1390  پراختیاد زعفرانو د کښت 

 2,070.32                         1,500.00             570.32               1,542.48           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/390614 2,060.00                         1,000.00             1,060.00            1,060.00           1390 پراختیا پروژهد مچیو د 

 2,060.00                         1,000.00             1,060.00            1,060.00           غیر اختیاريوړیافرانسه

AFG/390624 2,200.00                         1,000.00             1,200.00            1,200.00           1391 رغول او ودانولد غنمو د استراتیژیکو ذخایرو 

 2,200.00                         1,000.00             1,200.00            1,200.00           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/390629
د کرهنې  )د ولسوالیو په کچه د خدمتونو تر سره کول 

(وزارت 
 1389                82.05                 82.05                        -                                82.05 

 82.05                                -                        82.05                 82.05                غیر اختیاريوړیابریتانیا

AFG/390639صندوق پراختیا د کرهنې د (ADF) 1389                      -                         -                    50.00                              50.00 

 50.00                              50.00                    -                      غیر اختیاريوړیاد امریکا مرستې

AFG/3906545,316.42                         5,000.00             316.42               3,188.24           1390 رغول او ساتنه د ځنګلونو او آبریزو 

 5,146.83                         5,000.00             146.83               3,000.00           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

 169.59                              -                        169.59               188.24              غیر اختیاريوړیاډنمارک

AFG/390655  د سمسورتیا پروګرام(Greening Programme ) 1390           1,069.19                 77.13             1,000.00                         1,077.13 

 1,077.13                         1,000.00             77.13                 1,069.19           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/390659
په لویدیځ زون کې د کرهنې او د کلیو د پراختیا پیاوړتیا 

(SARD)
 1390           2,000.00            2,000.00                        -                           2,000.00 

 2,000.00                           -                        2,000.00            2,000.00           غیر اختیاريوړیاایټالیا

AFG/390668415.02                              -                        415.02               463.53              1389 د سولي او مجدد ادغام د پروګرام  څانګه 

 د سولې او بیا یو ځای 

کیدو امانتي صندوق
 415.02                              -                        415.02               463.53              غیر اختیاريوړیا

AFG/39067611,563.23                       10,000.00          1,563.23            2,000.00           1391 د اوبو د ذخایرو او خړوبولو پروژه 

 11,563.23                       10,000.00          1,563.23            2,000.00           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/390677 ودانول د سرد خانو(Chiller House) 1392                      -                         -               8,000.00                         8,000.00 

 8,000.00                         8,000.00               -                      اختیاريوړیادافغانستان حکومت
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AFG/390684
د ماهیانو روزنه او  )د مالداري د پراختیا پروژه 

(مصنوعي القاح 
 1390              760.00               760.00             1,000.00                         1,760.00 

 1,760.00                         1,000.00             760.00               760.00              غیر اختیاريوړیافرانسه

AFG/3906871.86                                  -                        1.86                   120.00              1390 په بادغیس والیت کې د کرهنې روزنیزه پروژه 

 1.86                                  -                        1.86                   120.00              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/390695
خاک سفید،پشت رود،اناردره او شیب )په فراه والیت کې 

کې د آبګردان د کوچني بند جوړول  (کوه
 1391              400.00               400.00                        -                              400.00 

 400.00                            400.00               400.00              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/390693
د وریجو د پروسس کولو او بسته بندی د مرکزونو 

را منځ ته کول
1392                      -                         -                  500.00                            500.00 

 500.00                            500.00               اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/3906251,000.00                         1,000.00               -                         -                      1392د میکانیزه مرکزونو را منځ ته کول او پیاوړتیا 

 1,000.00                         1,000.00            اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/390694500.00                            500.00                  -                         -                      1392د بغالن د نوی قند فابریکه 

 500.00                            500.00               اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

 18,804.13                     10,850.00         7,954.13           11,000.00        د مخدره توکو په وړاندې د مبارزې وزارت 

AFG/480024د غوره کړنو یا اجراآتو قدرداني(GPI) 1386         10,600.00            7,554.13          10,000.00                       17,554.13 

د مخدره توکو په وړاندې د 

قانون د پلي کولو نړیواله 

څانګه

 16,954.13                       10,000.00          6,954.13            10,000.00         غیر اختیاريوړیا

 600.00                              -                        600.00               600.00              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/480059 1,250.00                         850.00                400.00               400.00              1391 ودانول والیتونو کې د ریاستونو د ودانې ۳۴په 

 1,250.00                         850.00                400.00               400.00              اختیاريوړیادافغانستان حکومت
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 23,272.27                     9,350.00           13,922.27         22,316.18        د ټولنیز مصؤنیت سکتور -  7

 1,398.37                       1,000.00           398.37              557.10              له طبیعي پیښو سره د مبارزې لپاره د چمتووالي ملي اداره

AFG/680111
 ډوله وسایلو او د وسایطو ۲۳د پلټنې او ژغورنې لپاره د 

تجهیزاتو د پیرودنې پروژه
 1391              100.00               100.00             1,000.00                         1,100.00 

 1,100.00                         1,000.00             100.00               100.00              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/680124298.37                              -                        298.37               457.10              1390 ودانول ریاستونو د کې والیتونو اووه په 

 298.37                              -                        298.37               457.10              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

 1,034.27                       500.00              534.27              600.61             د کوچیانو د چارو د همغږي کولو ریاست

AFG/760004 534.27                            500.00                34.27                 100.61              1388 ودانولپه   والیتونو کې د اداري ودانیو 

 534.27                            500.00                34.27                 100.61              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/760010500.00                              -                        500.00               500.00              1390 د لیسې احاطه او لیلیه د ملحقاتو سره 

 500.00                              -                        500.00               500.00              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

 1,072.99                       500.00              572.99              1,736.18          د ښځو چارو وزارت 

AFG/380026
بڼونو د رامنځته کولو په څلورو والیتونو کې د ښځینه 

پروژه
 1384                33.62                 33.62                        -                                33.62 

 33.62                                -                        33.62                 33.62                اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/380064
 د ریاست د وزارت د چارو د ښځو د کې والیتونو اووه په

ودانول ودانیو
 1388              620.44                       -                          -                                      -   

   -                                    620.44              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/380078 846.99                            400.00                446.99               856.57              1388 ودانولد روزنیزو مرکزونو 

 846.99                            400.00                446.99               856.57              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/380108192.38                            100.00                92.38                 225.55              1389 د افغانستان د ښځو د کاري پالن همغږي او پلی کول 

 192.38                            100.00                92.38                 225.55              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

 4,706.14                       3,000.00           1,706.14           1,910.26          د سرحدونو،قومونو او قبایلو چارو وزارت 

AFG/4600221,064.16                           -                        1,064.16            1,064.16           1388 بشپړول کار پاتې د لیلیي د خان خوشحال د 

 1,064.16                           -                        1,064.16            1,064.16           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/460029 111.34                              -                        111.34               111.34              1388  د ودانولو پروژهد وزارت د ودانې 

 111.34                              -                        111.34               111.34              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/460033 1,530.64                         1,000.00             530.64               734.76              1390 ودانولپه والیتونو کې د اداري ودانیو 

 1,530.64                         1,000.00             530.64               734.76              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/460048 2,000.00                         2,000.00               -                         -                      1392  ودانول د خوشحال خان بابا د لیسې د تعلیمې کمپلیکس 

 2,000.00                         2,000.00               -                      اختیاريوړیادافغانستان حکومت
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 1,592.30                       100.00              1,492.30           2,494.48           د کډوالو او بیا را ستنیدونکود چارو وزارت 

AFG/290128
 (ښارګوټو )د راستنیدونکو لپاره په پرانستل شوو مینو 

کې د تخنیکي، بنسټیزو او ټولنیزو خدمتونو برابرول
 1385           1,424.53               617.58                        -                              617.58 

 617.58                              -                        617.58               1,424.53           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/290185121.82                            100.00                21.82                 217.05              1389 څانګه تنظیم د مرستو د 

 121.82                            100.00                21.82                 217.05              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/290222
لوړولو، د بیړنیو د راستنیدونکو لپاره د ظرفیتونو د 

حاالتو د غبرګون او مجدد استقرار پروګرام
 1391              852.90               852.90                        -                              852.90 

د کډوالو په برخه کې د 

ملګرو ملتونو عالي 

کمشنري

 852.90                              -                        852.90               852.90              غیر اختیاريوړیا

 13,468.20                     4,250.00           9,218.20           15,017.55        د کار، ټولنیزو، شهیدانو او معلولینو چارو وزارت 

AFG/4700416,396.86                         1,000.00             5,396.86            2,235.98           1384 پروګرام پراختیا د مهارتونو د 

 1,974.14                         1,000.00             974.14               1,242.50           غیر اختیاريوړیانړیوال بانک

 888.72                              -                        888.72               993.48              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

 367.99                              -                        367.99              غیر اختیاريوړیاسفارت جاپان

 225.38                              -                        225.38              غیر اختیاريوړیاسفارت هندوستان

 د سولې او بیا یو ځای 

کیدو امانتي صندوق
 2,447.43                           -                        2,447.43           غیر اختیاريوړیا

 493.20                              -                        493.20              غیر اختیاريوړیاد امریکا مرستې

AFG/470068
حرفوي زده  )په سرحدونو کې کوچنۍ پرمختیایي پروژې 

(کړې
 1386              344.26                       -                          -                                      -   

   -                                    118.88              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

   -                                    225.38              غیر اختیاريوړیاهندوستان

AFG/470072353.67                            150.00                203.67               465.27              1387 د مرستو د تنظیم څانګه 

 353.67                            150.00                203.67               465.27              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/4700913,638.47                         1,900.00             1,738.47            3,286.98           1388 د تقاعد د ریفورم پروژه 

 3,138.47                         1,400.00             1,738.47            3,286.98           غیر اختیاريوړیانړیوال بانک

 500.00                            500.00                  -                      اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/4700981,387.23           1388 په والیتونو کې د حرفوي زده کړو پروژه                       -                          -                                      -   

   -                                    727.00              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

د جاپان دولت غیر 

پروژوي وړیا مرستې
   -                                    660.23              غیر اختیاريوړیا

AFG/470115103.12                              -                        103.12               250.06              1389 پروژه ودانولو د د وړکتون د چغچران د 

 103.12                              -                        103.12               250.06              غیر اختیاريوړیالتوانیا

AFG/470119
د بهرنیو اتباعو راجستر کول او هغوې ته د کار د جواز 

برابرول
 1389              121.58               121.58                200.00                            321.58 

 321.58                            200.00                121.58               121.58              اختیاريوړیادافغانستان حکومت
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AFG/470120
ودانول او په کابل کې د معلولینو لپاره د ملي انستتیوت 

تجهیز
 1389              470.57               242.32                500.00                            742.32 

 742.32                            500.00                242.32               470.57              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/4701241,500.00                         500.00                1,000.00            1,000.00           1391 د فني او حرفوي زده کړو د مرکزونو رامنځته کول 

 1,500.00                         500.00                1,000.00            1,000.00           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/470144

په کابل، مزار او هرات و الیتونو کې د ښځو لپاره د جندر 

لوړولو د د پروژې له الرې د زده کړې او د ظرفیتونو د 

پروګرام برابر ول

 1390              144.00                       -                          -                                      -   

   -                                    144.00              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/470153
 آی، ایم، د او کول سره تر سروې معلولینو او شهیدانو د

جوړول پروګرامونو د پوهاوي عامه او ډیټابیس د ایس
 1390              370.00               145.28                        -                              145.28 

 145.28                              -                        145.28               370.00              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/470172
 د مالتړ د پروګرام د ادغام مجدد او سولې د وزارت د

پروژه څانګې
 1389              193.74                 66.90                        -                                66.90 

 د سولې او بیا یو ځای 

کیدو امانتي صندوق
 66.90                                -                        66.90                 193.74              غیر اختیاريوړیا

AFG/470173
 کې ولسوالیو مقر او آبکمرۍ قادس، په والیت بادغیس د

کړه زده  مهارتونو حرفوي د
 1390                68.39                       -                          -                                      -   

 د سولې او بیا یو ځای 

کیدو امانتي صندوق
   -                                    68.39                غیر اختیاريوړیا

AFG/4701903,986.29           1390 کړې زده حرفوي                       -                          -                                      -   

 د سولې او بیا یو ځای 

کیدو امانتي صندوق
   -                                    3,986.29           غیر اختیاريوړیا

AFG/470191 493.20              1390 حرفوي زده کړېزده کوونکو  تنو 120د                       -                          -                                      -   

   -                                    493.20              غیر اختیاريوړیاد امریکا مرستې

AFG/470204
 په فراه والیت کې د فنې او حرفوي زده کړو د مرکز

ودانول او تجهیز
 1391              200.00               200.00                        -                              200.00 

 200.00                              -                        200.00               200.00              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

84



زره ډالره - 1391

مجموعي بودجهنوې بودجهانتقاليبودجه

/سکتور 

د بسپنو ډولد پیل کالتمویل کوونکېد پروژو سر لیکونهبودجوي واحد

غیر / اختیاري 

اختیاري

زره ډالره  - 1392

 140,211.60                   76,690.00         63,521.60         93,498.38        د اقتصادي چارو د ادارې او د خصوصي سکتور د پراختیا سکتور -  8

 101,335.55                   60,990.00         40,345.55         63,341.86        د مالیې وزارت

AFG/200039 1,803.47                         1,000.00             803.47               1,478.11           1384 ودانولد والیتونو په کچه د مستوفیتونو د تعمیراتو 

 1,803.47                         1,000.00             803.47               1,478.11           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/200054 د خزاینو د سیستم سالکاران(PACBP) 1383           3,075.20               604.11             4,000.00                         4,604.11 

 4,604.11                         4,000.00             604.11               3,075.20           غیر اختیاريوړیانړیوال بانک

AFG/200055 د پلټنې زده کړې(ATP) 1383           1,456.68            1,245.90             1,500.00                         2,745.90 

 2,745.90                         1,500.00             1,245.90            1,456.68           غیر اختیاريوړیانړیوال بانک

AFG/200057 2,231.04           1384 (د پاسپورت چاپول)د ارزښت لرونکو اسنادو چاپول                       -                          -                                      -   

   -                                    2,231.04           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/200061
په ملي کچه د بانکي سیستم له الرې د دولتي کار کوونکو 

د معاشونو اجرا کول
 1383           1,072.38            1,011.84             1,000.00                         2,011.84 

 2,011.84                         1,000.00             1,011.84            1,072.38           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/200064
په دولتي ادارو کې د تدارکاتو په برخه کې د ظرفیتونو 

لوړوالي
 1384           1,904.30               589.18             2,500.00                         3,089.18 

 3,089.18                         2,500.00             589.18               1,904.30           غیر اختیاريوړیانړیوال بانک

AFG/200078455.52              1385 د دولتي تصدیو د بیځایه شوو کارکوونکو اجتماعي مالتړ                       -                          -                                      -   

   -                                    455.52              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/200096
افمس، د خزاینو د پوړونو )د سافټ ویر پراختیا او څارنه 

(دفتر
 1386           2,592.61            2,131.09             2,200.00                         4,331.09 

 4,331.09                         2,200.00             2,131.09            2,592.61           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/200120
او د مالیي وزارت  ودانولد مالیي وزارت د الحاقیه ودانې 

د اړونده مرکزي ودانیو بنسټیز ترمیم
 1387           1,866.62            1,605.98             1,500.00                         3,105.98 

 3,105.98                         1,500.00             1,605.98            1,866.62           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/200121ریفورم چارو مالي عامه د ( RIMU- PFMR) 1387              700.00               519.53                460.00                            979.53 

 979.53                            460.00                519.53               700.00              غیر اختیاريوړیانړیوال بانک

AFG/200122
او دګمرکونو د  (دویمه برخه  )د ګمرکونو عصري کول 

ودانولودانول، او د ګمرکي سټیشنونو تاسیساتو 
 1387         13,422.77          11,852.95          12,000.00                       23,852.95 

 19,000.00                       9,000.00             10,000.00          10,422.77         غیر اختیاريوړیانړیوال بانک

 4,852.95                         3,000.00             1,852.95            3,000.00           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/200126 1,722.51                         1,100.00             622.51               1,762.58           1387 (مرکز او والیا ت)د مالي سیستمونو د ظرفیتونو لوړوالې 

 1,722.51                         1,100.00             622.51               1,762.58           غیر اختیاريوړیانړیوال بانک

AFG/200167
د )د خصوصي سکتور د پروژې د پیاوړتیا برخه 

(افغانستان بانک لپاره
 1387           2,763.21            2,446.27                600.00                         3,046.27 

 3,046.27                         600.00                2,446.27            2,763.21           غیر اختیاريوړیانړیوال بانک
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AFG/200180  د امریکا د متحده ایاالتو تخنیکي مرسته(CTAP) 1388           9,200.00            4,841.97             8,200.00                       13,041.97 

 1,700.00                         1,700.00               -                       1,700.00           غیر اختیاريوړیاالمان

 609.90                            500.00                109.90               500.00              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

 10,732.07                       6,000.00             4,732.07            7,000.00           غیر اختیاريوړیاد امریکا مرستې

AFG/200187
د دولتي ادارو د ظرفیت  لوړول او د بودجې د اجرا د 

 ښه کولسیستم 
 1389           1,741.16               926.25             1,030.00                         1,956.25 

 1,956.25                         1,030.00             926.25               1,741.16           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/2001884,000.00                         2,000.00             2,000.00            4,553.44           1389 لوړول ظرفیتونو د کارکوونکو د وزارت مالیي د 

 4,000.00                         2,000.00             2,000.00            4,553.44           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/2002211,625.09                           -                        1,625.09            1,625.09           1390 د ګمرکي تجهیزاتو تدارکات 

 1,625.09                           -                        1,625.09            1,625.09           غیر اختیاريوړیاد آسیا پرمختیایي بانک

AFG/200225
د اجراآتو د تر سره کولو لپاره د دولتي ادارو د ظرفیتونو 

(CBR)لوړوالې 
 1390           4,699.17            3,486.01             9,910.00                       13,396.01 

د افغانستان د بیا رغونې 

امانتی صندوق
 13,396.01                       9,910.00             3,486.01            4,699.17           غیر اختیاريوړیا

AFG/200227
د سولې او بیا یوځاى کولو د کمیسیون د مالي ارزونې 

کمیټه او داراالنشا
 1390              158.45                 61.08                210.00                            271.08 

 د سولې او بیا یو ځای 

کیدو امانتي صندوق
 271.08                            210.00                61.08                 158.45              غیر اختیاريوړیا

AFG/200229
د افغانستان بانک  )د مالي سکتور لپاره بیړنۍ مرسته 

(لپاره
 1390           1,283.53                   4.53             1,600.00                         1,604.53 

 1,604.53                         1,600.00             4.53                   1,283.53           غیر اختیاريوړیانړیوال بانک

AFG/200230344.25                            280.00                64.25                 100.00              1391 طرحه روڼتیا د صنایعو استخراجي د افغانستان د 

 344.25                            280.00                64.25                 100.00              غیر اختیاريوړیانړیوال بانک

AFG/200231708.34                              -                        708.34               1,000.00           1391 پروګرام اوږدمهاله کړې زده د 

 708.34                              -                        708.34               1,000.00           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/2002324,195.20                         1,200.00             2,995.20            4,000.00           1391 پروژه بیارغونې د دیوالونو د باال باغ او کانټینینټل انټر د 

 4,195.20                         1,200.00             2,995.20            4,000.00           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/200234300.00                            100.00                200.00               200.00              1391 کول رامنځته سیسټم د لپاره پیاوړتیا د ارشیف د امالکو د 

 300.00                            100.00                200.00               200.00              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/200236400.00                            400.00                  -                         -                      1391 د جندر د برخې د ظرفیتونو د لوړوالې پروژه 

 400.00                            400.00                  -                      اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/200237
د بودجې د جوړولو او د مرستو د انسجام پروژه 

(MBAW)
 1391                      -                         -               8,200.00                         8,200.00 

 8,200.00                         8,200.00               -                      غیر اختیاريوړیابرنامه انکشاف ملل متحد

 1,000.00                         -                      1,000.00           1,000.00           اداره مالتړ د څخه پانګونې خصوصي له 

AFG/8000051,000.00                           -                        1,000.00            1,000.00           1391 په کابل کې د صنعتي پارکونو پراختیا 

 1,000.00                           -                        1,000.00            1,000.00           غیر اختیاريوړیاد امریکا مرستې
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 5,171.62                       900.00              4,271.62           4,626.74           اداره ملي خپلواکه ستنډرډ د افغانستان د

AFG/58000258.79                                -                        58.79                 58.79                1386 د مرکز او والیتونو د اداري او البراتواري ودانیو ډیزاین 

 58.79                                -                        58.79                 58.79                اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/5800041,444.88                           -                        1,444.88            1,800.00           1388 ودانول ودانې د ادارې مرکزي د او البراتوار د 

 1,444.88                           -                        1,444.88            1,800.00           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/5800052,057.38                           -                        2,057.38            2,057.38           1388 د البراتوارونو د وسایلو تدارک او پیرودنه 

 2,057.38                           -                        2,057.38            2,057.38           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/580006
 د غاز اوبلن او موادو نفتي د لپاره والیاتو او کابل د

تدارک البراتوار د ازمایښت
 1389              710.57               710.57                        -                              710.57 

 710.57                              -                        710.57               710.57              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/580034
جالل آباد، تورغوندی، شیر خان بندر، حیرتان )په پینځو 

بندرونو کې د تجهیزاتو پیرودل (او اقینه
 1391                      -                         -                  900.00                            900.00 

 900.00                            900.00                  -                      اختیاريوړیادافغانستان حکومت

 816.26                          600.00              216.26              300.00             اداره برابرولو اسانتیاوو د لپاره مالتړ د سرچینو تمویلي وړو د کې افغانستان په

AFG/810001
 آسانتیاؤ د لپاره سرچینو تمویلي وړو د کې افغانستان په

(MISFA) برابرول
 1382              300.00               216.26                600.00                            816.26 

 816.26                            600.00                216.26               300.00              غیر اختیاريوړیاایټالیا

 3,592.85                       1,000.00           2,592.85           2,937.25           اداره احصائیې مرکزي د

AFG/730008366.85                              -                        366.85               521.26              1389 ودانول ودانیو د احصایی مرکزي د کې والیتونو په 

 366.85                              -                        366.85               521.26              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/7300093,226.00                         1,000.00             2,226.00            2,415.99           1390 پیاوړتیا سیستم احصایوي د 

 3,226.00                         1,000.00             2,226.00            2,415.99           غیر اختیاريوړیانړیوال بانک

 8,463.67                       3,000.00           5,463.67           6,716.65           اداره تفتیش او کنټرول د

AFG/660004656.68                              -                        656.68               752.51              1384 ودانول ودانۍ نوې د لپاره ادارې د پلټنې او کنترول د 

 656.68                              -                        656.68               752.51              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/660010
 د سالکارانو د لوړولو، د ظرفیتونو د پلټنې، بهرنۍ د

پروژه مالتړ د فعالیتونو د منابعو بشري د او خدمتونو
 1386           4,819.64            4,026.30             1,000.00                         5,026.30 

 5,026.30                         1,000.00             4,026.30            4,819.64           غیر اختیاريوړیانړیوال بانک

AFG/660014263.64                              -                        263.64               263.64              1387 مرسته سره دفتر د بودجې د پارلمان د 

د افغانستان د بیا رغونې 

امانتی صندوق
 263.64                              -                        263.64               263.64              غیر اختیاريوړیا

AFG/6600151,017.05                         500.00                517.05               880.86              1389 پروژه برابرولو د تجهیزاتو د 

 1,017.05                         500.00                517.05               880.86              غیر اختیاريوړیانړیوال بانک
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AFG/660022
په ننګرهار او مزار شریف کې د تفتیش د زونونو ودانۍ 

ودانول
 1391                      -                         -               1,500.00                         1,500.00 

 1,500.00                         1,500.00               -                      اختیاريوړیادافغانستان حکومت

 9,961.79                       4,500.00           5,461.79           9,062.31          د اقتصاد وزارت 

AFG/3500203,594.15                         2,200.00             1,394.15            3,299.91           1384 (خدمتونه پرمختیایي او رغونې بیا د )تدارکات مرکزي 

 3,594.15                         2,200.00             1,394.15            3,299.91           غیر اختیاريوړیانړیوال بانک

AFG/350022
 د وزارت د اقتصاد د ګډون په نصب د ګرمۍ مرکز د

ترمیم بنسټیز ودانیو مرکزي
 1385              100.00                 74.31                        -                                74.31 

 74.31                                -                        74.31                 100.00              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/350036
 او استخدام سالکارانو انفرادي بهرنیو او کورنیو د

مرسته تخنیکي
 1386           1,605.52               686.21             1,800.00                         2,486.21 

 2,486.21                         1,800.00             686.21               1,605.52           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/3500371,805.22                           -                        1,805.22            2,207.87           1386 ودانول  ریاستونو د وزارت د اقتصاد د کې والیتونو په 

 1,805.22                           -                        1,805.22            2,207.87           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/3500471,460.08                         500.00                960.08               1,166.09           1387 ودانول ودانۍ د ریاست د جوړولو د پروژو د 

 1,460.08                         500.00                960.08               1,166.09           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/350053541.82                              -                        541.82               682.92              1388 لوړول ظرفیت د کارکوونکو د وزارت د اقتصاد د 

 541.82                              -                        541.82               682.92              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

 9,869.86                       5,700.00           4,169.86           5,513.57          د تجارت وزارت

AFG/250080
 پروژو پرمختیایي د او لوړولو د ظرفیتونو د کارکوونکو د

څانګه کولو پلي او تنظیم د
 1388              973.90               200.00                500.00                            700.00 

 700.00                            500.00                200.00               973.90              اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/2500822,589.14                         1,400.00             1,189.14            1,388.71           1388 پروژه پروسس د غالیو د کې آباد جالل او اندخوې په 

 2,589.14                         1,400.00             1,189.14            1,388.71           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/250084

 ودانول  ودانۍ الحاقیه د وزارت د صنایعو او سوداګرۍ د

 صنایعو او سوداګرۍ د کې والیتونو بلخ او ننګرهار په او

ودانول ودانیو د وزارت د

 1388           1,190.64            1,044.35                        -                           1,044.35 

 1,044.35                           -                        1,044.35            1,190.64           اختیاريوړیادافغانستان حکومت

AFG/250118 5,536.37                         3,800.00             1,736.37            1,960.32           1390 پراختیاد نوو مارکیټونو 

 5,536.37                         3,800.00             1,736.37            1,960.32           غیر اختیاريوړیانړیوال بانک

 3,173,414.86                1,907,900.41    1,265,514.45   1,862,436.09  د سکتورونو مجموعه 
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 96,351.08                     85,692.00         10,659.08         41,954.00        وجوه احتیاطی

910020
 احتیاطي لپاره پیاوړتیا د سیستم د راټولولو د عوایدو د

بسپنې
                              5,000.00               5,000.00                             -                  554.00اختیاريحکومت دافغانستان

                            15,000.00             15,000.00                             -               7,000.00اختیاريحکومت دافغانستانبسپنې احتیاطي لپاره کړې زده د کوونکو زده د910029

 یی پرمختګ لږ چې بسپنې احتیاطي والیتونو هغه د

:بیانیږي ډول الندې په چې دې کړې
20,400.00            -                            36,000.00             36,000.00                           

910004
 احتیاطي لپاره پروژو پرمختیایي د والیت د نورستان د

بودجه
                              3,000.00               3,000.00               1,500.00اختیاريحکومت دافغانستان

                              3,000.00               3,000.00               3,000.00اختیاريحکومت دافغانستانبسپنې احتیاطي لپاره والیت کنړونو د910021

                              3,000.00               3,000.00               3,000.00اختیاريحکومت دافغانستانبسپنې احتیاطي لپاره والیت پکتیکا د910022

                              3,000.00               3,000.00               3,000.00اختیاريحکومت دافغانستانبودجه احتیاطی لپاره پروژو پرمختیایې والیت زابل د910005

                              3,000.00               3,000.00               2,800.00اختیاريحکومت دافغانستانبودجه احتیاطي لپاره پروژو پرمختیایې والیت دایکندی د910006

                              3,000.00               3,000.00                             -اختیاريحکومت دافغانستانبسپنې احتیاطي لپاره والیت سرپل د910023

                              3,000.00               3,000.00                             -اختیاريحکومت دافغانستانبسپنې احتیاطي لپاره والیت بادغیس د910024

                              3,000.00               3,000.00                             -اختیاريحکومت دافغانستانبسپنې احتیاطي لپاره والیت فراه د910025

                              3,000.00               3,000.00                             -اختیاريحکومت دافغانستانبسپنې احتیاطي لپاره والیت ارزګان د910026

                              3,000.00               3,000.00               3,000.00اختیاريحکومت دافغانستانبسپنې احتیاطي لپاره غوروالیت د910013

                              3,000.00               3,000.00               3,000.00اختیاريحکومت دافغانستانبسپنې احتیاطي لپاره والیت سمنکان د910032

                              3,000.00               3,000.00               1,100.00اختیاريحکومت دافغانستانبسپنې احتیاطي لپاره کوچیانو د910027

                              2,000.00               2,000.00               2,000.00اختیاريحکومت دافغانستانبودجه احتیاطي لپاره موضوعاتو اړونده د جندر د910014

ادغام مجدد او سوله910031
 کیدو ځای یو بیا او سولې د

صندوق امانتي
                            10,659.08                             -            10,659.08            12,000.00اختیاري غیر

                              7,692.00               7,692.00                             -اختیاريحکومت دافغانستانبسپنې احتیاطي لپاره توازن د اسعارو د نوې

                            20,000.00             20,000.00                             -اختیاريحکومت دافغانستانبانک پرمختیایي کرهڼی د نوې

 3,269,765.94                1,993,592.41    1,276,173.53   1,904,390.09  کلي مجموعه 

:یادداشت

 پورې محاسبه او اټکل شوې ده، خو د انتقال دقیق ارقام په دې دلیل چې د پرمختیایي بودجې لګښتونه د کال تر پاې 15 کال د تلي د میاشتې تر 1391 لمریز مالي کال د لګښتونو په پام کې نیولو سره د 1391د انتقالي بودجې ارقام د : یادونه-1

. کال د قطعیې د حسابونو له بشپړیدو وروسته چمتو کیږي1391پورې تغیر مومي، د 

.د کال په اوږدو کې یو مقدار احتیاطي بسپنې د پروژو لپاره تعدیل شوي دي او یوه اندازه ښایی د کال تر پاې پورې تعدیل کړای شي، چې له همدې امله دمګړې نه انتقالیږي-2
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