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 سریزه

په لسیزه کې د ځان بسیایي،  ) خودکفایي( او ملي ګډون اسناد د خپل   دملي یو والي حکومت د  بدلون
کاري پالن  د بنسټ په توګه تر الس الندې نیولي دي، چې نړیواله ټولنه یې هم د لندن په کانفرانس 

( ۳۱۳۲فرانس  )وږی ( او هم په کابل کې د لوړپوړو چارواکو په کان۴۱۳۲دسمبر  -۳۱۳۱)مرغومی 
امینت ښه والي، د کې د تمویل په هکله خپل مالتړ اعالن وکړ. د دې سند د طرح شویو برنامو تطبیق به: 

د حکومتوالۍ په نظام کې سمون ، د بنسټیزو جوړښتونو رامنځته کیدل، د اقتصادي ودې پروسې چټکتیا 
موده کې المل شي. د ځان بسیایي سند مهم او د بیوزلۍ په کمولو کې به په منځ مهاله او اوږد مهاله 

د امنیت ښه والی او سیاسیي ټیکاو، د فساد سره مبارزه، ښه حکومتوالۍ، د قانون او د  لکه )شاخصونه 
انساني حقوقو پلي کیدل، د ملي ټیکاو بیا رامنځته کیدل، د عامه مالي چارو او سوداګریزې بانکدارۍ 

په برخه کې سمون، د خلکو پراختایي حقوقو تامینول او مدیریت، د  ړونتیا، د پرمختیایې پالن  جوړونې 
ځانګړي سکټور پراختیا، پراختیایي  وده، پراختیایي  همکاري   او د مرستو مؤثریت( به په منځمهاله او 

 اوږد مهاله موده کې  د اقتصادي ودې  او د بیوزلۍ د کمولو زیرۍ  وي. 

تنه )لومړیتوب ورکونه( او همدارنګه د پلې کولو لپاره یې د مالي د ملي لومړیتوب لرونکو برنامو بیا ک
امکاناتو برابرول د حکومت په کاري  اجندا کې ځای  لر ي. د ځان بسیایي سند په  پام کې نیولو سره د  
بدلون په لسیزه کې د کرنې او کښنې )استخراجي( صنایعو په برخه کې پانګه اچونه او د ځانګړي سکتور 

ا له الرې  د خدماتو وړاندې  کول د دولت د لومړنیو برنامو څخه ګڼل کیږ ي . همدا رنګه د د پراختی
وړتیاوو پراختیا په ګډون د ترانسپورت او ملکي  هوایي  چلند د دولت په   بنسټیزو او اجرائي 

 ځای لري چې  په اقتصادي وده کې له ستر اهمیت څخه برخه من دي .   لومړیتوبونو کې 

کوونکو په هکله، نړیواله ټولنه یو ځل بیا د لندن اوکابل په کانفرانسونو کې ژمنې  وکړ ې چې د  د مرسته
 ۱۸٪دوی مالي مرستې د حکومت د لومړیتوب لروونکو برنامو سره همغږې  او ټینګار شوئ،  چې 

 مرستې د ملي بودجې له الرې ولګول  شې.  

چې د کورنیو سرچینو له الرې د عامه او ځانکړي په همدې  توګه په عین حال کې دولت زیار باسې  
سکتور د ګدون  میکانیزمونو او د ځانګړي سکتور په تشویق ترغیب سره د  بنسټیزو زیربناوو ، کرهنې 

 پروسه ګړندۍ  کړې .   -او خدماتو په برخه کې د پانګه اچونې 

ن پانګه اچونې میکانیزم پلي  ګدو خصوصي د پانګه اچونې د الپراختیا او اغیزې  په موخه د عامه او
لومړنۍ پړاونو باندی کار شوئ ، د عامه او کول تر کار الندې دی، چې په دې هکله په ځینو ادارو کې 

. خصوصي ګډون پانګه اچوني مقرري طرح او د دی میکانزم  د پلي کولو ارزونه ترسره شو ئ  ده.
ویو او منځینیو ملې پروژو او برنامو د تطبیق شونې ده چې د دغې پانګه اچونې میکانیزم د پیل سره د ل

پروسه په اغیزمنه توګه ګړندۍ او ګټه اخیستنې ته وسپارل  شي. چې پدې هکله په منځمهاله او اوږد 
مهاله موده کې د پانګه اچونې کچه به خورا ډیره او د ښه کیفیت لرونوکو خدماتو د وړاندې  کولو او د 

 ت المل شي.  اقتصادي  ودې  د عواملو د خوځښ

په مالي ټیکاو باندې  ) د اقتصادی فعالیتونو کموالي( څرنګه چی په تېرو دوو کلونو کې اقتصادي ستونزې
اغیزه درلوده، او هم د دولت په خزانه کې د فزیکي پیسو د کسر له کبله د دولت د لګښتونو په تمویلولو 

ه رسیدل هم د دولت د لمړیتوب لروونکو کې ځیني محدودیتونه رامنځته شوي  وو، ځکه مالي  ټیکاو ت
په ټولو د هیواد برنامه ده . د ځان بسیاینې د سند پر بنسټ، د ګمرګاتو دسمون طرح، ه  برنامو څخه یو

پلي کول او همدارنګه په ټول هیواد کې د ګمرک  د ( ASYCUDA) برخو کې د ارزښت موندنې مودل
رامنځته کول هغه شاخصونه دي چې د کورنیو عوایدو د بریښنایي ورکړې )الکترونیکي تادیاتو( سیستم 

زیاتوالي لپاره پیژندل شوي. همدارنګه د هیواد د مالي او بانکي سیستم د پیاوړي کولو لپاره، دبانکي 
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( تطبیقول د مهمو AML/CFTڅارنې مالتړ، د پیسو د وینځلو او تروریزم د تمویل مخنیوي قوانین ) 
 دي.   شاخصونو په توګه پیژندل شوي

د تدارکاتو پروسه په عملي توګه د ملي تدارکاتو کمیسیون ته چې په نیغه توګه د جمهوري ریاست او 
اجرائیه ریاست مقاماتو تر رهبری الندې صورت نیسي تغیر کړئ. پدې هکله هیله کیږي چې  د تدارکاتو 

وژو د تطبیق په برخه کې په پروسه کې به ګړندیتوب او روڼتیا رامنځته شي، همدارنګه د پرختیایي پر
 کوم ستونزې چې په ګوته کیږي را ښکته،  او د عامه پانګه اچونې کچه به زیات شي. 

کال جمهوري  ۳۱۳۱په  تېرو درې کلونو کې د افغانستان اقتصاد د بین المللي ځواکونو د وتلو او د 
د د افغانستان اقتصادي وده ریاست  د ټولټاکنو  اوږدوالۍ او د بي امنیتی له امله اغیزمن شوې ده،  

او  3.7  په کلونو   ۳۱۳۲ -۳۱۳۱د سلنې څخه  9.6له کلونو په موده کې په منځنۍ توګه  ۳۱٪۳-۳۱۳۳
کمه  شوېده. هیله کیږي چې د امنیتي حاالتو  د ښه والي او همدارنګه د ځان بسیایی سند را سلنې ته 1.3

کی به  ۳۱۳۱کې  او په کال  ۳۱۳۲دي وده په کال په تطبیق کې د حکومت کړنو سره د افغانستان اقتصا
 سلنې ته ورسیږي. 4.4

 

 د ستر اقتصاد لیدلوری .1

 ېکلونو کې به اقتصادي کړنې د تېرو کلونو په پرتله کمزور ۳۱۳۱او  ۳۱۳۲که څه هم تمه ده چې په 
ه را وګرځي.  وي، خو هیله ده چې د فعالیتونو په زیاتوالي   سره به اقتصادي حالت بېرته عادي حالت ت

ښه کیدو  کلونو کې د خدمتونو د سکټور د وضعیت په ۳۱۳۱او  ۳۱۳۲د افغانستان اقتصادي وده به په  
سره الښه شي، او د ودې کچه به خپل عادي حالت ته بېرته را وګرځي. په بیو کې د بدلون کچه اوس 

د ارقامو څخه یوڅه زیات کال  ۳۱۳۲منځنۍ شوې، خو اټکل کیږي چې په روان او راتلونکي کال کې د 
کال په لومړیو کې د انفالسیون ټېته کچه تر ډیره بریده د کرایو د بیو د ۳۱۳۱بدلون راشي، ځکه چې د 

 پرېوتلو او منځینیو نړیوالو بیو له امله وه. 
 د ستراقتصاد منځمهاله چوکاټ:     

 مخکنی   بدلون بنسټ دسلنه په 
 اوس 
 بودجه مهال

کلونو  ينکودراتلو
 خمینت

    1393 1394 1395 1396 1397 

              

د بازار  -دکورنیو ناخالصو تولیداتو حقیقی وده 
 په نرخ

2.1% 2.6% 3.4% 4.3% 4.5% 

 
            

کورنیو ناخالصو تولیدات 
   (ۍ)ملیاردافغان

1,193.2 1,219.3 1,350.2 1,533.4 1717.3 

              
 )ملیارد   بنسټ پرش د سکتورنوېیداتو وکورنیو ناخالصو تول

         (ۍافغان

 382.9 3340.5 299.1 280.5 294.0   کرهڼه

 372.0 330.3 287.6 253.0 252.9   صنایع

 931.9 832.3 733.4 655.7 620.3   خدمتونو

              

 %7.2 %8.9 %7.1 %0.4- %1.1-   دکورنیو ناخالصو تولیداتو دیفلیتر

 %5.7 %6.1 %3.9 %0.9- %1.3   وکو د بیو شاخصټتی ښګدل

     67.0 61.0 57.3   /دالر(ۍافغان داسعارو بیه )

 
 اټکلونه پالیسی ریاست يدمال سرچینه:
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 شاخص قیم مواد و دیفلیتر تولیدات ناخالص داخلی

 (ختم سال)شاخص قیم مواد مصرفی 

تغیر در دیفلیتر تولیدات ناخالص 
 داخلی

:1گراف   

هم زیات شوي د ي، خو کرهنې د کورنیو   GDPپه خدمتونو کې له ودې سره ناخالصه کورني تولیدات
توګه سمه وده نه وه کړې. خو د اټکلونو له مخې، د صنعتي سکټور د  د عوایدو د یوې مهمې سرچینې په

پراختیا  په اړه د محافظه کارانه فرضیاتو د شتون له امله  به د  دوهمي سکټور عادي حالت ته د را 
 ګرځیدو بهیر یوڅه ټکنی وي. د پورتني جدول ارقام د معیاري او ستنډرډ  بیو پربنسټ  دي.

انفالسیون او په ټولیزه توګه په ناخالصو کورني تولیداتو کې د ډیفالسیون عوامل د لګښتکوونکو د بیو 
اوس معتدل او نورمال شوي دي، او تمه کیږي چې اقتصادي ټیکاو به د پالیسیو د بریالیتوب د دلیل په 

توګه د اعتدال په لور الړ شي. په تېرو 
درې کلونو کې انفالسیون په منځنۍ توګه  

کال کې   ۴۹۳۱په  سلنه وه، او4.8
یوازې د خوراکې توکو او تېلوو په بیو 
کې د پام وړ اعتدال راغلی وو، په هېواد 
کې ددغو توکو د بیو د را ښکته کېدو 

 (۳المل شوي وو. )ګراف 
تمه کیږي چې د وخت په تېریدو سره 

زیات شي، ځکه چې د کوردننه  واردات
تولیدوونکي اجناس لږ دي، او په 

د نړیوالو اجناسو وارداتو دوامداره توګه 
ته خورا زیاته اړتیا لرو. کیدای شي دا د 
مرستو او د بهرنیو مستقیمو پانګونو او د 

کال  ۴۹۳۹شي. تمه ده  چې د  متعادلهځانګړو شرایطو لروونکو پورونو د ورکړې  پربنسټ  به 
ښه شي، په  تصادراکال کې  ۴۹۳۱په  رکود)یعني د اقتصاد د ودې را ښکته کېدل( څخه وروسته

 . او په منځمهاله کې به همداسې پاتې شي ۴۹۳۱
 

 مالي پالیسي .2

 
 مالي چوکاټ .2.2

د افغانستان د اسالمی جمهوریت مالي پالیسي د منځمهاله مالي سیناریو د چوکاټ په جوړولو کې مرسته 
د  مویلوونکوکال د مالي کړکېچ او د افغانستان له دولت سره د ت ۳۱۳۲کوي.  د افغانستان مالي پالیسۍ د 

او د امنیتي مسؤولیت د لیږد پر  کال کې پر ټولټاکنو ۳۱۳۱مالي مرستو کموالي تر آغېزې الندې دی . په 
پروسې پورې د اړوندو مسایلو له امله، د عواید کچه راټیټه شوې وه، چې دا رکود د خزاینو په واحد 

ل شوه چې د افغانستان مالي پالیسي د حساب کې د شته دولتي پیسو د کارونې المل شو. دا پېښه ددې الم
 اقتصادي رکود د اغېزو په له منځه وړلو او د کورني عوایدو د سرچینو په پیاوړي کولو ټینګار وکړي. 

دولت غواړي چې په تدریجي ډول د دولت د عملیاتي چارو دنده له تمویل کوونکو څخه دولت ته 
الرې ترسره کړي، ډاډ ترالسه کړي چې کورني ولیږدوي، زیاتره دغه چارې او مرستي د بودجې له 

عواید به داسې وده وکړي چې په اوږد مهاله موده کې به کورني عواید د عادي لګښتونو د پوره کولو 
پورې د امنیتي  ۴۱۴۲وړتیا ترالسه کړي. ددې ترڅنګ دولت هڅه کوي چې په اوږدمهاله کې تر

 ځواکونو د لګښتونو مسؤولیت پرغاړه واخلي.
ت په بودجه کې د عملیاتي چارو شاملیدل د افغان دولت یوه مهمه موخه ده، ترڅو ډاډ ترالسه شي د دول

چې د امنیت، پالیسي جوړونې، پلټنې او څارنې او د بودجې جوړونې په ګډون دولت د خپلو چارو د 
دولت د ترسره کولو دعملیاتي برخو کنټرول ترالسه کوي.  په همدې بنسټ، په منځمهاله چوکاټ کې د 

 مالي پالیسیو موخې و په الندې ډول دي: 
کال د پورونو د اسټراټیژۍ سره سم د دولت له  ۴۱۱۱د پیسو له نړیوال صندوق سره د هوکړې او په 
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خوا د پورونو له اخیستلو څخه ډډه کول، مګر داچې د ځانګړو شرایطو لروونکې وي، د لنډې مودې 
 لپاره نه وي. 

، او د وارداتولپاره د یوشمیر استثناءاتو پالیسۍ ته دوام ورکوي  لیاتي لګښتونهدولت همدارنګه یوشمیر ما
 په سندونو کې په تفصیلي ډول ذکر شوي دي (. Outturns)دا د مالي پالیسۍ او مالي 

 

 مالي لرلید .2.2

 

عوایدو نه یوچې د پالن شوي دي، میلیارده افغانۍ کورني عواید را ټول شو ۳۱۱مالي کال کې ۳۱۳۱په 
مالي کال په عادی بودجه کې  د اجناسو، خدماتو او د شتمنیو  ۳۱۳۱. د عوایدو کسر د دي  کمسلنه  ۸۴۱

کال عادی  ۳۱۳۱چې لدې امله د  ،یو لړ محدودیتونو او کنترول المل شو د کړنو په لګښتو نو کې د
 کموالی راغلی. ۳۱۸بودجې په تناسب سره  ۳۱۳۴بودجې لګښت  د

کال د  ۳۱۳۲، چې د يکیږ ۲۸،،۳ میلیارد افغانۍ  ٪،۳۴۳ شوئ عواید  مالي کال راټول ۳۱۳۲د 
 ښه والۍ منځته راغلی.۸ ۴۴کال په پرتله  ۳۱۳۱د پالن کې په راټولولو  دعوایدو 

کال کې د تادیاتو او د خزانې په نغدي سیستم کې یو اندازه محدودیتونه او  ۳۱۳۲سره له دې بیاهم په  
 د په لګښتونو کې یو سلسله محدودیتونه او کنترول چې په مجموعي توګه دکو ۴۴د  ،کنترول احساس کیده

کود بودجه  کنترول شوی  ۴۱د تخصیصاتو په اجراکې وضع او د  ۸٪دریو اخرینیو ربعو  پهکود  ید
 دی. 

 7.9تولیدات شاوخوا ي میلیارد افغانۍ چې د ناخالصه کورن  ۳۱۳عوایدي مالي کال لپاره کورن ۳۱۳۱د 
 سلنه زیاتوالی ښیي.۴کال د کورنیو عوایدو په پرتله ي مال ۳۱۳۲چې د  ،ن شوی ديسلنه پال

چې  ،میلیارده افغانۍ اټکل شوي دی ۱۱۱،٪،۴ مالي کال لپاره  ۳۱۳۱د دولت اسمي عادی لګښت د 
تشه د عادي ي سلنه مال ۱۱سلنه ناخالص کورني تولیدات جوړوي، چې پدی صورت کې  ۴۱،۲شاوخوا 

 سلنه جوړوی ۴،۳۳، چې د ناخالصه کورنۍ تولیدات کې کتل کیږي لګښت په تمویل

مالی کال د بودجې په طرحه که زیار  ۳۱۳۱کې نیولو سره د  پامپه  ې ئ مالې تشي یاد شوي پورتند 
سره د بودجې کسر را ټیټ ي عواید زیاتوالیوبودجې جوړونه او د کورن ېتر څو د یو معقولی ویستل شو

 کموالۍ رامنځته شویده. %2,7بودجې په سقف کې ي د عادوواحدوني بودجو ۳۱۳۲. ځکه په کال ي ش

حقوقو بسپنې زیاتوالۍ، د د  چې یو اندازه مالي فشار د متقاعیدینو، شهیدانو او معلولینو ې سر بیره پر د
مرکزی بانک د سرمایي د کموالۍ  جبران بسپنې، د رتب او معاشونو د برنامي بسپنې زیاتوالۍ، د 

نو د ورکړي بسپنې وپور یود توپیر بسپنې، د اضطراری حاالتو لپاره د بسپنې زیاتوالۍ او د بهرن اسعارو
 ۳۱۳۲مالی کال په عادی بودجه کې د  ۳۱۳۱له درکه رامنځته شویده خو بیا هم په مجموعی توګه د 

 سلنه لږ پالن شویده.( فیصد 2.9)افغانۍ میلیارده  ۲۱۴،،مالی کال په پرتله 

سلنه عادي لګښت د بالعوضه مرستو له الرې تمویل ۱۱مالي کال  شاوخوا  ۳۱۳۱کیږي چې د وړاندوېنه
کسر د له منځه وړولو لپاره د سلنې عادی بودجې  ۱۱ ېخو په اوږد مهاله موده کې حکومت د د کیږي، 

ې ترالسه زیاتوالې او معقولو لګښتونو ته به تمرکز کړي ، ترڅو مالي ثبات موخپه کورنیو عوایدو د  دبه 
 شي.

همدارنګه د اخیرو دوه کلونو راهسې په پرمختیایي اختیاري بودجه کې نوې پروژې په نظر کې نه دی 
چې اوس مهال یې کار جریان لري  ينیول شوي او زیات تمرکز په هغو پروژو دی چې نیمګړې پاتې د

 صورت مومي  ياو یا یو شمیر پروژې چې د تدارکاتو  د داوطلبی په پروسه کې چې شامل د
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 لوری  د بودجې منځمهاله لید .2.2

میلیارده افغانۍ ٪٪۲۱۲،۱ مالي کال  لپاره له ټولو سرچینو څخه د ترالسه شوې وړ بودجه  ۳۱۳۱د 
 ۍمیلیارده افغانۍ کیږی  به د کورن 211،391چې سلنه یې ۱۳اټکل شوې ده. له دغو پیسو څخه کابو  

میلیارده افغانۍ یې د مرستندویانو له وړیا مرستو څخه ۱۱۳،۳۳۴ تمه ده چې    لخوا تمیل کیږی . عواید
 2.231افغانۍ )میلیارده 213.129 او پاتې   میلیارده افغانۍ به یې عادي۳۱،،۳۱۱ ترالسه شي، چې 
 یې پرمختیایي بودجې ته تخصیص شي. میلیارد ډالر( به 

 میلیارده ډالر( 4،411) افغانۍمیلیارده  333.434 مالي کال کې به د ټولو لګښتونو مجموعه ۳۱۳۱په   
میلیارده افغانۍ  294.311 چې  ،سلنه به عادي لګښتونه وي ۴٪وي. د ټولې لګښت شوې بودجې  

. د عادي لګښتونو زیاتره برخه به کارکوونکو ته د معاشونو پر ورکولو وي جوړمیلیارده ډالر  3،223
 کال پرمختیایي لګښتونه  ۳۱۳۱ او اجناسو ، خدمتونو باندې په لګښت ورسیږي.  همدارنګه د

 اټکل شوي دي.میلیارده ډالر( 2.121)میلیارده افغانۍ 245.112
 ۳۱۳۱د  او ،کسر ولري میلیارده افغانۍ 23،323  عمومي بیالنس بهد بودجي چې  وړاندوینه کیږی  

 میلیارده افغانۍ وي. 23،323   بهلمړنۍ بیالنس  مالی کال 

 دعوایدو او مالیاتو پالیسي .2.2

 
 
  

 
 د نویو کړنو مالیاتي فشار 

 
د ترسره کولو پرمهال باید د عوایدو وضعیت ته سربېره الندې موضوعاتو ته هم  )اقداماتو(د نویو کړنو
(آیا د خلکو پرهوساینې اغېزه لري. اقتصادي مسایلو ته په  ۴( آیا اقتصادي اغېزې لري او)۳پام وشي: )

 ترسره شوي دي چې د احتمالي منفي اغېزو کچه  راټیټه کړي. پام زیاتره دغه کړنې له داسې الروچارو 

  پر تېلو نوي مالیات په داسې وخت کې وضع شول چې په نړیواله کچه د تېلو بیې راټیټې شوې
 وې او پدې  توګه د کورنیو پر اقتصاد باندې یې فشار کم وو.

  د کې۳۱۳۲ په کال (  انتفاعي معاملو د مالیاتو په اړه نوي کړنېBRT)  هغه مهال ترسره شول
چې د انفالسیون کچه راټیټه شوې وه چې تر ډیره بریده په نړیوالو مارکېټونو کې د اجناسو د بیو 

 د راټېټېدواو د کرایو د راټېټېدو له امله دي. 

  پر هوایي شرکتونو د الوتنې پر سر فیس پر اقتصاد نېغه  اغېزه نه درلوده، او د هوایي شرکتونو
 ماتیکه توګه د هوایې کرښې د بدلولو شونتیا هم نشته. له خوا په ډرا

 
د ټولنیزې هوساینې له پلوه، مونږ د هغو مالیاتو اندازه زیاتوو چې د ډیرو زیاتو بېوزلو وګړو پر ژوند 

 اغېزه نه کوي اوپه داسې اجناسو باندې مالیه زیاتوو چې زیاتره لګښتوونکي  یې شتمن وګړي وي. 
اسو پر بیو د نویو مالیاتي بدلونونو اغېزې څیړې چې د بېالبېلو ګروپونو له خوا الندې جدول د هغو اجن

 1 رانیول کیږي )له ډیرو بېوزلو نیولې تر ډیرو شتمنو پورې(.
  

                                                   
1  

ږ ته د بیو دبدلون له امله د خلکو د پیر په کچه کې بدلون نه مالومیږي. لدې مالومیږي چې د بیو  د بدلون په اټکل کې نکچه ثابته ده، یانې په مود پیر 

جنس مګر داچې د بیو د بدلون په غبرګون کې یوه اقتصادي طبقه  د یو  -مبالغه شوې وي، خو د بدلون اغیزې به د ښودل شوي جدول په څیر وي

 . دپیر کچه له نورو هغو څخه زیات یا کم کړي
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 کوم ځایونو کې چې فشار  راځي

  : دنویو مالیاتو فشار ۲ګراف  

= 

په نوي وړاندې شوې تعرفې کې  دولت 

غېزمن هڅه کړې ترڅو هغه وګړي ا

نه شي چې د تعرفې د ورکولو توان نه 

لري.  د دغو کړنو د یوې برخې په 

توګه هڅه شوې  ترڅو پر هغو شیانو 

تعرفه وضعه شي چې په لوړه کچه 

پیرودل کیږي، لکه د اړیکو وسایل، د 

سینګار توکي او فرنیچر اوداسې نور. 

پدې سره ډاډ ترالسه شوی چې ددغو 

یده پر هغو تعرفو اغېزه به تر ډیره بر

 خلکو وي چې توان یې لري.  

  څخه : دفشار زیاتوالی دتېلو اومخابراتو دفیسونو له وجې۳ګراف 

 

همدارنګه، پر مخابراتو او تېلو باندې 

د مالیاتو وضع کول هم د لوړې کچې 

او  -توزیع کوونکې وګړي اغیزمنوي

ډاډ ترالسه شوی چې د عوایدو د 

اقدامات  لوړولو  لپاره ترسره کیدونکې

د بیوزلۍ د کچې د ټیټولو  لپاره ترسره 

 شوي هڅې نه اغیزمنوي.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

0.2

0.4

 پول دار کمتر غریب غریب غریبتر غریبترین

فیس جدید باال تیل و کارت های موبایل، تاثیرات آن باالی تقسیمات 

 درآمد

 (ازدیاد فیصدی درشاخص قیم نسبت به فیصدی درآمد)

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

2

 مالدار لک غریب غریب ډیر غریب ډیره بی وسه

 ډهتاثیرات په عایداتو ون -نوی مالیاتی منابع
 په سلنهسلنه زیاتوالی دلکښتی توکو نسبت دعایداتو 

 اغېزنوي تعرفي، د عایداتو د په وېش 
لنېد سد ټوکو په شاخص د سلنې زیاتوالۍ نسبت په عوایدو   

 سهبېو               ډیر غریب        غریب        لږ غریب  مالدار
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 بهرنۍ  سرچنې .2

 بالعوضه مرستې او پورونه .1.3

 کال کې  ۳۱۳۱د بهرنیو سرچنو ټولګه  د ملي بودجې تمویل لپاره په   څرنګه چې مخکې یادونه و شوه
اټکل شوي دي، چې تخمیناْ  يسره برابر دکیږي میلیارده دالره 3.373 میلیارده افغانۍ چې  132،222

ټولګه  ینوسرچنیو وړاندوینه کیږي چې د بهرن ،سلنه ملي بودجه تمویله وي ۳٪کال کې   ۳۱۳۱په 
 کال کې کورني ناخالصه تولیدات جوړ وي.۳۱۳۱سلنه په   ۴۴او پور( تخمیناْ   ې )بالعوضه مرست

 

میلیارده ډالره کیږي او 3.314چې د  میلیارده افغانۍ279،211 چې د هغي جملې نه بالعوضه مرستې  
، ی د یسره برابر دي اټکل شو میلیونه ډالره  19.731 میلیارده افغاني چې  1.597 د پورونو ټولګه  

د یادونې وړ دی چې د پور ارقام د مرسته کوونکو د مالي ژمنو ټولګې نه د پور د سلنه پر بنسټ په 
 ې دا ارقام د تغیر وړ دي.پروژه کې محاسبه شوي دي، چ

 د عادي بودجې د تمویل لپاره بالعوضه مرستي .1.3

 میلیارده افغانۍ چې   213.971 د عادي بودجې تمویل لپاره د پورته ژمنه شویو مرستو ټولګه  
سلنه د عادي بودجې د تمویل سرچنې جوړوي. د مرستو زیاته ۱۱چې کابو  کیږي میلیارده ډالره 2.213

 .ښتونو تمویل لپاره ژمنه شوې  دهکچه د امنیتي لګ

 د پرمختیائي بودجې د تمویل لپاره بالعوضه مرستې او پورونه .1.1

د پرمختیائي بودجې د تمویل  لپاره وړاندیوینه شوې بهرنۍ مرستې په دوه شکلونه )اختیاري او غیر 
  میلیارده افغانۍ چې 213.129 اختیاري( او یو اندازه پورونو په ډول دي چې مجموعاْ  

مالي کال ۳۱۳۱سلنه پرمختیایي بودجه به په  ۳٪،  او کابو  کیږي  يبرابرد سره ه میلیارده ډالر2.231
 ،کې تمویل کړي

 بالعوضه مرستې او   -ه کیږی ملیارده ډالر2.251 ۍ چې میلیارده افغان 234.315 لدې جملې څخه 
  .جوړوي ه پورون  ي ډالره کیږمیلونه  19.731  میلیارده افغانۍ چې   1.597

 224.117 میلیونه ډالر اختیاري او  334.213 میلیارده افغانۍ یا  27.577 بالعوضه مرستې 
میلیارده ډالر غیر اختیاري مرستې څخه تشکیل شوي چې انتقالي او نوې  2.917 میلیارده افغانۍ یا 
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 مرستې په کې شاملې دي.

د   ۱۱لیندۍ میاشتي  ۳۱۳۲د  نتقالیږي ) کال ته ا ۳۱۳۱کال څخه  ۳۱۳۲غیر اختیاري مرستې چې له 
 يد غیر اختیار ډالره کیږي چې میلیون( 747.314میلیارده افغانۍ ) 43.712 راپور په اساس( تخمیناْ  

  مالي کال په بودجه کې نوې غیر اختیاري مرستې  ۳۱۳۱سلنه جوړوي او د  ۲۱۸ي مرست
( د  ۴۱۸میلیون ډالر )  334.213مرستې  . او اختیاريه دې ډالره وړاندوینه شو میلونه947.711

 جوړه  وي.  مرستي

جوړوی د مشخصو برنامو او پروژو د تمویل ۸  93د غیر اختیاری مرستی ونډه چې د بودجي د تمویل
جوړوی به غیر مشخصه توګه ژمنه شوئ او د  27اختیاری مرستي چې د تمویل لپاره ځانګړي او 

 لخوا به تخصیص ورکړ شي. لمړیتوب لرونکو پروژو لپاره د حکومت

سلنه ونډه د طبیعي سرچینو او زېرمو د سکتور پروګرامونو او  12د غیر اختیاري بالعوضو مرستو  
یې د کلیو  ۸23 چې  24. همدارنګه د کرهنې او کلیو پراختیا په برخه کی ،پروژو لپاره ژمنه شوې

او پاتې نور به  د معارف لپاره ۳۴۸او  پارهدر روغتیا ل۸ ۳۴او کابو  ،پراختیا د برنامو لپاره ژمنه شوې
 یې  په نورو څانګو کې ولګول شې.

 

  بودجه ملي کال مالي۴۹۳۱  د .2
 

میلیارده ډالره  کیږي،  4.411 میلیارده افغانۍ چې  333.434 مالي کال ملي بودجه  ۳۱۳۱د  
 سلنه  ( 2.2رده افغانۍ میلیا 5.311 مالي کال د پیل بودجې په پرتله کابو ۳۱۳۲وړاندوینه شوې چې د  

سلنه ناخالصه کورني تولیدات  11مالي کال بودجه تخمیناْ  ۳۱۳۱ده. وړاندوینه کیږي د  ې زیاته شو
  .جوړوي

 کلونو ملي بودجه  په الندې  جدول کې ښودل  شوې. ۳۱۳۲او  ۳۱۳۱د 

 

 

میلیارده  3.223 ې میلیارده افغانۍ چ294.311 سلنه یي عادي بودجه یعنی  ۴٪د ملی بودجې ټولګه  
میلیارد  2.121 میلیارده افغانۍ چې   245،112 سلنه یي پرمختیائي بودجه یعنې   ٪۱ډالره او پاتې 

 ډالره  کیږي، جوړوي.

   2.4مالی کال عادي بودجې څخه  ۳۱۳۲له  بودجه مالي کال عادي ۳۱۳۱څرنګه چې لیدل کیږي د 
سلنه زیاته ده. داچې په مجموعي ۳۱ پیل د بودجې نه   مالی کال د۳۱۳۲او پرمختیائي بودجه د  ،کمه ده

سلنه  ۱مالي کال په پرتله تخمیناْ  ۳۱۳۲مالي کال بودجه  کې د  ۳۱۳۱ډول د پرمختیائي بودجې ونډه په  
 زیاته شوې  ده.  

کال ملي بودجه کې د پرمختیائي بودجې ونډې د زیاتوالي المل د پرمختیائي انتقالي بودجې ۳۱۳۱په 
 دخو راپور پربنسټ تخمین شوی  دی، ( ۱۱لیندۍ میاشتي  ۳۱۳۲د کال پای )د  الي دی چې زیاتو
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د قطعیی د حساباتو د تصفیه کولو وروسته به تغییر مالي کال  ۳۱۳۲ انتقالي بودجې رقمونه د انکشافي
 ومومی. 

لګښتونو کال په بودجه کې د مالي سرچینو تخصیص د لومړیتوب لرونکو پروګرامونو او د ۳۱۳۱د  
مالي کال د بودجې په طرحه کې هغه شتوونکې  ۳۱۳۱ریښتني تمویل پر بنسټ سر ته رسیدلی  دی. د  

پروژې او پروګرامونه چې د دندې بهیر یې عماْل روان دی او اهمیت یي له اقتصادي پلوه ډیر زیات دی 
ر بنسټ په الندې جدول مالي کال ملي بودجه د سکتورنو پ۳۱۳۱د تمویل په لومړیتوب کې ځای لري. د  

 ښودل  شوی:

 

مالي ۳۱۳۲سلنه ملي بودجه امنیتي لګښتونه جوړوي، خو د  ۲۱څرنګه چې لېدل کیږي، تر اوسه هم  
سلنه کمه شوې ده، د نامطلوبه امنیتي وحاالتو په کتو سره او همدارنګه د امینت  5کال په پرتله تخمیناْ 

نې او اقتصادي ودې باندې د څو تېر کلونو په ترڅ کې ګواښ پر دولتی او ځانګړې خصوصی پانګې اچو
اغیزمن شوي  دي، وړاندوینه کیږي، چې په منځ مهاله وخت کې د امنیتي وضعیت او سیاسي ټیکاو په 

 ښه کېدو سره به د دې سکتور د لګښتونو ونډه به کرا کرا په ملي بودجې کې کمه شي.

ودجه جوړوي چې زیاته برخه یي د بنسټیزو سلنه ب 23د طبیعي سرچینو او بنسټونو سکتور   
پروګرامونو او پروژو په پلي کولو  کې لکه د سړکونو جوړول او اسفالت، د اوبو او بریښنا د بندونو 
جوړول، د بریښنایي انرژی برابرول، د هوائي ډګرونو جوړول، د کا نونو او تېلو پرمختیا او کښنې 

 اخالصه کورني تولیدات جوړوي، په پام کې نیول شوي  دي.سلنه ن ،)استخراج( لپاره ، چې تخمیناْ 

سلنه د بودجې ټولګه جوړوي چې زیاتره یې د پوهنې او لوړو زدکړو په 21 د پوهنې سکتور بودجه  
سلنه ناخالصه کورنې تولیدات جوړوي. د پوهنې  3.1 برخه کې په پام کې نیول شوې ده، چې تخمیناْ 

وونکو او د لوړو زدکړو استادانو په تنخواګانو کې، د پوهنیز ، روزنیز سکتور د بودجې زیاته برخه د ښ
نصاب پرمختیا او د پوهنیز، روزنیز بنسټونو او ودانیو لپاره په پام کې نیول شوې  ده. د عامي روغتیا، 

سلنه  سلنه، 3.5کرهنې، کلیو د پراختیا، او د ټولنیز خوندیتوب سکتورونو د بودجې ونډه په ترتیب سره 
 سلنه ده. 1.2او 

د پرمختیایي بودجې په برخه کې له دریو تر څلورو استثنائی مواردو نه پرته هیڅ ډول نوې پروژې په 
پام کې ندي نیول شوي، او همدارنګه مخکې یادونه و شوه د دولت هغو پروګرامونو او پروژو بشپړولو 

اتو د بهیر په لړ کې دي  تمرکز ته چې مخکې یي کار پیل شوي دی او یا یو شمېر پروژې چې د تدارک
 . کوي 

 

 



10 

 

 مالي کال عادي بودجه 1231د  .1.3
 

میلیارده ډالره کیږي اټکل  3.223 میلیارده افغانۍ چې   294.311 مالي کال عادي بودجه  ۳۱۳۱د 
مالي کال کې جوړوي. عادي بودجه  2171سلنه ناخالصه کورنۍ تولیدات په  23.3چې تخمیناْ  شوي دي

مالي کال د عادي بودجې د پیل نه کمه  2173سلنه د  %( 2.9یا   افغانیو په اندازه ردهمیلیا 9.312د 
 ٪رتله په الندي پمالی کال بودجې په  ۳۱۳۲شوي ده. عادي بودجه د اقتصادي کودنو پر بنسټ او د 

 جدول کې ښودل شویده.

 

 ۳٪افغانۍ یعنی میلیارده  249.2 مالي کال په عادي بودجه کې د دولت کارکوونکو تنخواګانې  2171د 
سلنه  22سلنه د عادي لګښتونو ټولګه جوړوي. او اټکل کیږي چې د کارکوونکو تنخواګانې تخمیناْ 

 ناخالصه کورنۍ تولیدات جوړ کړي.

سلنه تنخواګانې د تیر کال په پرتله زیاتې شوي دي په داسي حال  1.9ملي بودجې کې تخمیناْ  2171د 
کود بودجه تخمیناْ  21سلنه کمه شوي ده او د  23 کال په پرتله تخمیناْ  2173کود بودجه د  22کې چې 

میلیارده  12.271کال د بودجې په پرتله کمه شوي ده. د تنخواګانو له ټولګې نه  2173سلنه د  ۳۴
مالي کال په  2173یي د ښوونکو او د لوړو زدکړو استادانو تنخواګاني جوړوي چې د  (۳۳۸)افغانۍ 

سلنه زیاتوالي په کې  رامنځته شوی دی . د سکټورونو پر بنسټ د عادي بودجې مفصل  3یناْ پرتله تخم
 کې ښودل  شوی دی .  جدول   ،تشریحات په الندې 
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 23.4سلنه عادي بودجه جوړوي چې لدې جملې نه د کورنیو چارو وزارت ۲٪امینت سکټور تخمیناْ  
جوړوي، خو څرنګه چې لیدل کیږی د امنیت سکتور په  سلنه بودجه  12.3 سلنه او د ملي دفاع وزارت 

سلنه عادي  21.1 د پوهنې سکټور ته  کموالی  راغلی  دی. سلنه  ٪بودجه کې د تېر  کال په پرتله 
په کې    (۸۲)میلیارده افغانۍ   2.154 مالي کال په پرتله تخمیناْ  2173بودجه ځانګړي شوي ده چې د 

افغانۍ او د  میلیارد( 1تخمیناْ یو) په بودجه کې د پوهنې وزارتي څخه لدی جملزیاتوالي راغلی  دی. 
 میلیونه افغانۍ زیاتوالی  څرګند شوی  دی.۴۱۱لوړو زدکړو وزرات په بودجه کې  

میلیارده افغانۍ بسپنې  25.557د ملکي او نظامي متقاعد ېنو او شهیدانو او معیوبینو د حقوقو لپاره 
میلیارده افغانۍ زیاتوالی  راغلی  دی. د   2.321مالي کال په پرتله ۳۱۳۲ځانګړې شوي دي، چې د  

سلنه،او  ،مالي کال په عادي بودجې کې تخمیناْ 2171معیوبینو، شهیدانو او متقاعدیونو د حقوقو ونډه د  
 سلنه جوړوي. 2.3د ناخالصه کورنیو تولیدات  تخمیناْ 

 امامان د ح  او اوقافو وزارت په تشکیل کې زیات مال۱۱،مالي کال په بودجه کې د جوماتونو  ۳۱۳۱د  
میلیونه افغانۍ د قرآنکریم د حفظ او قرآنکریم د حسن تالوت د سیالیو  د ۴۱شوي دي همدارنګه تخمیناْ  

جوړولو لګښت  لپاره په پام کې  نېول شوي دي. په عادي بودجه کی ی د متفرقه او احتیاطي کوډونو 
 پام  کې نیول شوي  دي:زیاتوالۍ په الندی ډول په 

 .همیلیارد افغانۍ د شتمنیو د ساتنې  او مراقبت لپار 2.333 -
 یو میلیارد افغانۍ بسپنه  د ستراتیژیکو پرمختیایي پروژو د ساتنې او امنیت ټینګښت لپاره. -
 میلیونه افغانۍ د رتب او معاش پروګرام لپاره573تخمیناْ  -
 لپاره.میلیونه افغانۍ بسپنې د اضطراي وضیت  533 -
 ږد فیس لپارهلیملیونه افغانۍ د معاشونو د  133د   -
 شوی حقوق  ړنه ور ک تنقیصی میلون افغانی دخرد ظابطانو اوافسرانو  600 -
 میلون افغانی دستراتیژیکی ذخایرو لپاره 250 -

 

 مالي کال پراختیایې بودجه 1231د   .1.3
 

میلیارده ډالره کیږي  2.121 ې میلیارده افغانۍ چ 245.112مالي کال پراختیایي بودجه  2171د 
 51.512 میلیارده ډالر نوي بودجې او 2.243 نۍ یا امیلیارده افغ 53.927 وړایندوینه شوي ده، چې له 

مالي کال تخمیني انتقالي بودجې نه جوړه شوي ده. له  2173ملیارده ډالر  د  2.212 میلیارده افغانۍ یا 
سلنه یي  ۴۳میلیونه امریکائي ډالره یعني 925.322 ابر په میلیارده افغانی بر 35.213 دي ټولګې نه 

سلنه یي غیر اختیاري  ۳،میلیارده ډالره یعنی 2.979 میلیارده افغانی یا  223.325 اختیاري بودجه او 
 ګنه جدول کې ښودل شویده: ٪دی چې په الندي  ه بودج

 

بودجې په پرمختیایي الي کال نوي م۳۱۳۲مالي کال نوي پرمختیایي بودجه د  ۳۱۳۱په مجموعي ډول د  
مالي ۳۱۳۲بودجې په برخه کې د  ي سلنه کمه ده. ولې په تفصیل سره د نوي اختیار ۴۴پرتله تخمیناْ  

 ٪٪، خو د غیر اختیاري بودجې په برخه کې  ید  سلنه زیاتوالي رامنځته شوی ۳٪کال په پرتله تخمیناْ  
 سلنه کمښت رامنځته شوي دي.
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ل په غیر اختیاری بودجه کې ځکه کمښت رامنځته شویدی چې سږ کال د مرسته مالي کا ۳۱۳۱د 
په مطابقت سره په  وړتیاتوګه د مرستو د پالن او د اجرایې  سمه په  ې تر یو  حده پور ژمنې نکو وکو

 .ي  دي کې نیول شو پامبودجه کې په 

سلنه کمښت د  ۳،په تفصیل سره  چې ی ي را منځته شوی سلنه زیاتوال۳۱د انتقالي بودجې په برخه کې  
ی د سلنه زیاتوالي د غیراختیاري بودجې په برخه کې رامنځته شوی ۴۳اختیاري بودجې په برخه کې او 

 . 

کال د بودجې لګښت نسبت  ۳۱۳۲په اختیاری بودجه کې ځکه کمښت رامنځته شویدي چې له یوی خوا د 
کلونو په پرتله  تېروبودجې کچه د ي د اختیارکال  ۳۱۳۲او له بلي خوا د ی کال ته زیات شو ۳۱۳۱د 

 چې عمده دالیل یې په الندي توګه توضیح شویدي:ه کمه د

مالي کال د نوي اختیاري بودجې ۳۱۳۱د ی کموال  ۸۲۱۱مالي کال په نوي اختیاري بودجه کې  ۳۱۳۲د 
ندینیو کړنو د ترسره د الی ملیونه ډاګره کیږي، او دا کموال ۲۱۱تخمیناْ   ې چ و،وی په پرتله څرګند شو

 :وو کولو په نتیجه کې رامنځته شوی

هغه پروژي چې د تطبیق په هکله یې هیڅ ډول کړنۍ نه وي ترسره شوي او یوازي په اسمي  -
ي مالي کال په بودجه کې انتقال شو۳۱۳۲د  ې ،وې ډول د بودجې په سند  کې ځای په ځای شو

 ندي.

مالي کال بودجې ته ۳۱۳۱د   وان یي ډیر زیات کم وچې د پلي کولو امکې پروژې یو اندازه نور -
 لږدول شوي دي.

او همدارنګه یو اندازه نوري پروژي چې پلي کول یي د خپلي اداري له عوایدو څخه ممکن وي،  -
 تر څو له هغې الري نه د اجراء وړ وګرځي.،اړوندو ادارو ته سپارل شوي

ن( له خوا  تمویلیده، د اختیاري بودجې چې ځنې برخه یي د مرستندویانو )دونراې او هغه پروژ -
 او په مقابل کې د غیر اختیاري بودجې د تمویل سرچینې نه بسپنېی په ونډه کې کمښت راغل

 شوي.  ې برابر ورته 

 9.734مالي کال کې  2171میلیارده افغانیو نه په  23.537په پایله کې، د پرمختیایي بودجې کسر د 
سلنه کمښت را ښیي. او  245مالي کال کې ښکته شوي دي، چې تخمیناْ  2173میلیارده افغانیو ته په 

 سلنه زیاته شوي ده. 21مالي کال په پرتله  2171مالي کال غیر اختیاری بودجه د  2173همدارنګه د 

معیارونه په نظر کې نیولي دی ي مالی کال د پراختیایي بودجې په طرحه کې الندین ۳۱۳۱بناٌء حکومت د 
خوا د تمویل سرچینې په تناسب یوه واقعي بودجه طرحه او له بلې خوا د پلې کیدو پالن یې ترڅو له یوي 

 تحقق ومومي: ۸،۱

ښتونو د رامنځته کولو په موخه د بنسټیزو پروژو د کار د ادامې لپاره د ړد اقتصادی بنسټیزو جو -
  .تمویلولو تمرکز

کار د پیدا کولو زمینه برابره وي، د  چې د کرهنیزو تولیداتو د زیاتوالۍ او د ود کرهنیزو پروژ -
 .تمویلولو تمرکز

هغو پر مختیایي پروژو ته چې  د پوهنې او لوړو زده کړو د پراختیا او د کیفییت د لوړوالې المل  -
 .دي پاملرنه کول

 بشپړول.د پوهنې او لوړو زده کړو ساختمانې پروژو  -

او د روغتیایې نیمه کاره ودانیو  د روغتیایي خدماتو د پیاوړتیا لپاره د صحې پروژو تطبیق -
  بشپړول.پروژو 
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مالي کال پرمختیایي بودجه د سکتورنو ۳۱۳۱کې نیولو سره د  پامد پورتنیو مواردو او اصولو په 
 .ي دي  شو جدول کې ښودل   نهم ۳ې پربنسټ په الند

 

 53.349 ډه په پرمختیایي بودجه کې د طبیعی زیرمو او بنسټیز سکتور وني څرنګه چې لیدل کیږ
تولیدات جوړوي، له دي ټولګې نه ي سلنه ناخالصه کورن ٪سلنه ده، چې تخمیناْ  13.2 میلیارده افغانۍ 

 شل، د برې ښنا وې ښنایي انرژی تولید، د برې میلیارده افغانۍ یي د خړوبو د بندونو جوړول او د بر ۱۴
پلي کولو په حال کې دي او یا د لومړنیو ش او لیږدولو لپاره د سب استیشنونو پراختیا چې د ې ښنا د وې

میلیارده افغانۍ د شته سړکونو جوړولو ۱۳څیړنو او تدارکاتو د پروسي الندي دي، په پام کې نیول شوي. 
نېول  ، والیتي او د کلیویو او بانډو د سړکونو بشپړولو لپاره په پام کې ې پروژي چې د ملي لویي الر

 او ډیزاین هم پکې شاملیږي.  ې شوي دي او همدارنګه د پروژي سرو

میلیارده افغانۍ په بودجه  3.1 څیړنې او د راویستلو د پلي کیدو لپاره ی ، لومړنې ونو سرون د نفت او کا
ونو د راوستیلو پروژو کې پانګه اچونه تر زیاته کچه د ن ، همدارنګه د نفت او کادي کې ځانګړي شوي

ی ډول فعالیتونوته نه ې صورت کې دا بودجه دې چې پد ،ترسره کیږيې له الرې خصوصی پانګې اچون
 .ي شامیلیږ

 وهغ  سلنه پرمختیایي بودجه(۳میلیارده افغانی )٪۳مالي کال په پرمختیایي بودجه کې تخمیناْ ۳۱۳۱د  
ده. ، تر ې پرمختیایي پروژو لپاره چې د استوګنې د چاپیلایر ساتنې د ښه والې سبب ګرځي ځانګړي شو

: د خړوبولو بندونو ودانول، د خړوبولو کانالونه، بزګرو لپاره کرهڼیز اصالح شوي ېپروژډیره کچه دا 
اوبو برابرولو ملي د تخمونه، د سندونو د غاړو ټینګښت، د روغتیایي څښلو اوبو برابرول، په بانډو کې 

 پروګرام او د هستوګنیز چاپلایر ساتني روزنه جوړه وي.

سلنه بودجه  ٪۳ي چې تخمیناْ د ۍمیلیارده افغان 29.231 ر بودجه سکتوې د کلیو د پراختیا او کرهن
 د کلیو د پراختیا او بیارغونې په برخه کې او ۍ میلیارده افغان 24.317ټولګې نه ې جوړوي. د د

  برخې ته ځانګړي شوي دي.ې د کرهنۍ میلیارده افغان 5.929

ې او د پوهن .دهې کړې ه یي ځان ته ځانګړسلنه( پرمختیایي بودج  23.5د روغتیا سکتور هم د بودجې  )
  سلنه بودجه ځان ته ځانګړي کړي ده. 22.1 سکتور 
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لسمې جدول په اساس، د  ۳۱د 
سرچینو ډیره ي اختیار ې نو

سلنه( هم د طبیعي  ۲۳)برخه 
زیرمو او بنسټونو سکتور او 

نوي اختیاري سرچینې  ،۳سلنه 
د کرهني او د کلیو د پراختیا 

لنه د پوهني س ۳۱ سکتور او 
سکتور ته پام کې نیول شوي ده. 
همدارنګه در روغیتا او 
 اقتصادي ادارې هم په منظم ډول  

سلنه نوي اختیاری  ٪سلنه او ۳
  .بودجه ځانګړي شویده

 

 

 

 مالي کال السته راوړنې۴۹۳۱مالي کال بودجه او د  ۴۹۳۱د سکتورنو پربنسټ د    .1
 

ربعو السته راوړنې د سکتورنو او  ومالي کال دتیرو درې۳۱۳۲مالي کال د بودجې لنډیز او د  ۳۱۳۱د  
 . بودجوي واحدونو پر بنسټ په الندي ډول توضیح شوي دي

 د امینت سکتور  .1.3

 مالي کال بودجه ۴۹۳۱د  .1.5.5

 33میلیارده ډالره کیږي چې  2.433 مالي کال کې د امنیت سکتور د بودجې ټولګه  2171په 
 میلیارده ډالره عادي بودجه او  2.422 ټولکې نه سلنه د بودجې ټولګه جوړوي. له دي 

میلیونه ډالره پرمختیایي بودجه ده. په دي سکتور کې د بودجې ډیره برخه ملي دفاع او  21.359
 کورنیو چارو وزارتونو ته ځانګړي شوي ده چې تفصیل یې په الندینۍ جدول کې ښودل شویده.

 

 

 مالي کال السته راوړنې: ۴۹۳۱د  .1.5.5

ي ادونو سره د دوه اړخیزو او څو اړخیزو ناستې دایرول، د الکترونیکهېویزو هیویلي او سیمه د بین المل
 ۳،۲۱۳قواو ته د  ي او هوایي لوړول، ځمکن وړتیامنسوبینو د  ۱۲٪،ش، د ملي اردو د ې پاسپورت و

او په   ي،یږڅخه ګنل کو کسانو  جذبول او د عامه امن او نظم تآمینول د امنیت سکتور عمده السته راوړن
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 ډول توضیح شویدي: ې مفصله توګه په الند
 

 له منځه وړل، هکتاره ځمکې کښت 175173 کوکنارو د د   -

 ،او الرښونو کتنه وپالنونو، پالیسي ګانو، ستراتیژی۱۱د  -

په کابل او اسالم آباد کې د آسیا د زړه بهیر لوړپوړو چارواکو سره د غونډو دایرول، د  -
ریکا  په کابل کې داو  ،حده ایاالتو او چین د دري اړخیزه ناستې دایرولافغانستان، امریکا مت

 ،شپږم کانفرانس دایرول

د سیستم  Machine Readable()د لومړي ځل لپاره د پاسپورتونو د لوستلو د وړتیا ماشین -
 رامنځته کول،

د بایومتریک  په سیاسې نماینده ګیو کې د امنیت د ښوالي او د پاسپورت د اعتبار لوړو په موخه -
 ،سیستم لګول

سارک کال کې د   2321 په ، د بامیانو پرانیستلدایرول، په کابل کې د ریکا شپږم کنفرانس  -
 فرهنګې پایتخت په توګه، د آسیا د زړه هیوادونو د موسیقي فستوال دایرول.

ړو وګ215513دندو اجراکولو په موخه د    ځانګړو محاربوي قواوو په برخه کې د ي د ځمکن -
 وګړو جذبول 25432عملیاتو اجراکولو په برخه کې  ي هوای ځانګړود  ،جذبول

د ستردرستیز  ودفاع وزارت او مسلح قواوي کسانو ته د مل25251د لوړولو په موخه   وړتیاود   -
 ،په الره اچول نوپه قرارګاه کې د پروګرامو

روزنیزو او منځنیو قومندانیو کې  ،وکسانو ته په پوهنیز15322د لوړولو په موخه    وړتیاواو د   -
 د روزنیزو پروګرامونو اجراکول.

 

 حکومتوالۍ او قانون ټینګښت سکټورې د ښ .1.3

 

 بودجهمالي کال  ۴۹۳۱د  .1.5.5

ي د يډالر اټکل شو  میلیون219.753 سکټور ټولټال بودجه  نوموړي مالی کال لپاره د ۳۱۳۱د 
ډالر یی پراختیایی   ملیون31.577 او ي ډالر عاد میلیون222.351  نهچی له دی جملی  ،

په ې څانګو کړني سکټور اړونده بودجو نوموړی . لکه څنګه چی دې ته ځانګړی شوي دي بودج
بودجه ي ، عادسلنه  ۴٪ سکټور ي کبله د نوموړې نو له همداو لري تړې پورې بودجي عاد

، د جمهوری ه ارادې یزو ارګانونو خپلواکیډیره برخه د سیمه ې . د یاد سکټور د بودججوړوي،
او د  ۍلوی ریاست، ستره محکمه، ح  او اوقاف وزارت، لوی څارنوالاداری چارو ریاست د 

په تفصیل سره  جدول کې ې چې په الند ي دی، ی شوېته ځانګړي جرګي ی شورا ولسي مل
 یادونه شوې ده،. 
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 ې کال السته راوړن ۴۹۳۱د  .1.5.5

ي ل، د والیتړقضیي څی 255445رنې او ملکي څارنوالۍ لخوا ټولټال  د کورنی او بهرنی امنیت څارنوالۍ، عسکري، څا
قانوني  غړیتوب، د ي او شاروالیګانو تجهیز، د آسیا د محاکمو اساس ۱۱جوړول، د  نو تعمیرد اداري  ۳او ولسوالیو 

قضیو څیړل، د  255233په پنځه دیوانونوکې د  ې محکمې دایرول، د ستر وشوراګانو ټولټاکني او والیتي ریاست جمهور
د  ،راوستل و په اندازه  کمښتډالر ومیلیون ۳۱محراب جوماتونو جوړول او د ح  په پروسه کی د لګښتونو  ۲۳

 حکومتوالۍ سکتور عمده السته راوړنې ګنل کیږي. چې تفصیل یې په الندی ډول دی:
ی جملی څخه  ې لدې چ ،يد ي څیړل شوې قضی 15279د ې د کورنۍ او بهرنۍ امنیت څارنوالۍ تر څیړنې الند -

 ي. د تمیز په پړاوونو کښی قرار لرې قضی 35473د استیناف او ې قضی۱۳۲په لومړنی،  ې قضی۳٪۳
 دوسیو د څیړلو لړۍ ال روانه ده. ٪٪او  ې شمیر قضیي بشپړ شو ۱۱۱۱څارنوالۍ تر څیړنې الندي ي د نظام -
 ي.د  ې شو ې بشپړې شمیر قضی ۲۱۴۲  کې په برخه ې د څارن -
 ې د لومړنی محکمې جملې له دې چې دوام لري تر کار الندې استیناف محکمي د نظامې شمیر دوسی ۱۲۱۱ -

او  يته استول شوې استیناف محکمي ټوکه حکمونه نظام ٪۲٪ټوکه مسترد او  ۳،۳ټوکه حکمونه تایید،   ۴۱۳٪
 .ې دوام لري ټوکه نور تر کار الند ٪۱

ی قانون ترتیبول، د سیمه ییزو شوراګانو قانون بیا کتنه او د و لسی د سیمه ییزو ادارو او د ښاروالی ګانو نو -
 خدمتونو قوانینو طرح او بشپړتیا، ي جرګې له خوا د هغه تصویبول، د ښاروالیو او ښار

  .ښاروالیو  تجهیزولي او والیتي مرکز ۱۱او د ې او بشپړې ودانۍ جوړ ۳د ولسوالیو او والیتونو په کچه  -
 .سیسټم رامنځته کولي ټکنالوژۍ یو معیاري یتونو په کچه د مالوماتوال ۳۱مرکز او  د -
قضایي او عدلي  ،کولو اوڅار خپلواک کمیسیون په مرسته د هیواد د یو شمیر محبسونوي قانون پلي د اساس -

  .مرکزونو څخه کتنه
 د آسیا محکمو د اساسی قانون غړیتوب یی ترالسه کول کېپه بهرنی برخه  -
لیکونو تصویبول ، د تولید ځای نښانونو قانون طرح کول، د  هوکړه لپاره د اړوندو قوانینو او  ومراسم د واده  -

 .ی او د قرنطین قانون تصویبولې قانون ، د وګرو د مسافرۍ قانون ، د بوټو د ساتن ي  اداري چارومالیات
 .میلیونه افغانۍ عواید راټول 551.542د سترې محکمې   -
 .قاضیانو فارغیدل ٪۴۱خه د له قضایی ستاژ کورسونو څ -
 .محراب جوماتونو جوړول ۲۳والیتونو کې د  ۴۱په  -
 راوستلی کموال ومیلیونه ډالر ۳۱د ح  په پروسه کی د لګښتونو  -
 .مال امامانو فارغیدل ۱۲۱۱ئمه اکادیمۍ څخه د  د تعلیماتو او تدریب ادیني علومو  له  -
 .حافظانو فارغیدل ۳۱۱دارالحفاظونو څخه د  ۱۱له  -
 .دیني کتابونو چاپول وټولګ ۱۱۱۱د  -
 میلیونه افغانۍ راټولول ،۴د اوقافي عواید  -
جمهوریت او د امریکا متحده ایاالتو تر منځ د امنیتی پریکړه لیک تصویب او د ناټو ځواکونو ي د افغانستان اسالم -

 . ي د سترو السته راوړنو څخه ګڼل کیږې غور د مشرانو جرګې پر حضور باند
 .طرح او تصویبې معاهد ې نو او یوقوانی ۳۱د  -
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 ٪، ې ناست ېګډ ۴۴، استجوابیه ٪۱ ، ې ناست( استماعیه ۳۱۳)غونډو جوړول،  ۱۲۱د بیالبیلو کمیسیونونو  -
حکومتوالۍ په موخه د ګډ هیئت ې د ښ ،لیده کاته، ځله  ۱۳، ې ناست ،۳ ،  د رئیسانو کمیټوې لیدنې څارنیز
 .ې ناست

 .اخیستل ه رئیسانو د تائید راید  وادار خپلواکوارګانونو  سیمه ییزوتنه  ۲کاندید وزیرانو او  ۴۲د  -
 .دایرول وورکشاپون ۳۱د عامه پوهاوي لپاره  د دزدکوونکود ښونځي  -

 رمو سکټورې زي د طبیع .1.1

  بودجهمالي کال  ۴۹۳۱د  .1.3.5

تر ټولو زیاته برخه ې د بودجې سکټور وروسته یله د امنیت ې چ ،ده الره ډمیلیارد2.112 مو سکټور بودجه ېرزي د طبیع
برخو کی د ي په عادې سلنه ی ،ې او یواز ي ،(پراختیای۳۱۸برخه )ه ډیرې ده، د یاد سکټور د بودجې کړې ځانته ځانګړ

ترټولو  کې سکټور  ي. په نوموړهدې  شوې تنخواګانو او حفظ او مراقبت، روغنیات، وسایط او قرطاسیه لپاره ځانګړ
ې ته ځانګړې چلند اداري وزارت، د افغانستان برښنا شرکت او د هوای برېښنااو اوبوي ارت، انرژزیاته بودجه ټولګټو وز

  سره یادونه شوې ده. تفصیلې په سکټور د بودج کې د نوموړي جدول ې الندنچې په ده. ېشو

 

 ې کال السته راوړن۴۹۳۱  د .1.3.5

کیلومتره سړک  ۳۲۳۱۱پنې پټلۍ تخنیکي څیړنې، د کیلومتره اوس ۲۱٪کیلومتره سړک اسفالت او جوړول ، د  215.25د 
کیلومتره سړک رڼا کول، د  ۳۴او مراقبت، د لسو ښارونو لپاره ستراتیژیک پالن جوړول،  د آي ال دی په سیستم د  حفظ 
رامنځته او  ونه سیستمدیجتل تیلیفون مزي لروونکي ۳،۱۱ورکول، د  ود مزي پوهنتونونوته اړیک ۳۱فایبر لخوا   ينور

و لپاره د باوې کیلومتره مربع ساحې سیزمیک څیړنې، د ځمکې الند ۳،۱استفاده کول، په ګاز دارو او نفتي ساحو کې د 
چاپیلایر ساتنې کنوانسیون او پروتوکول غړیتوب تر السه کول، په ساتل شویو ساحو کې د  ۳۲څاګانو کیندل، د  ۳۱۱

ډول توضیح ې چې تفصیل یې په الندي څخه ګنل کیږ وته راوړند بنسټیزو سکتور د عمده الس ،نیالګې کیښنول ۴۱۱۱۱
 : ی شوید
 

به د بریښنا له نعمته ۍ کورن ۱۱۱۱کار بشپړچې شاوخوا ې شبکي کلی بریښنایخېلو د د ده سبز ولسوالۍ د تره  -
 .شي ې برخمن

ښنا له نعمته ې به د برۍ کورن ۱۱۱٪۳څخه بادغیس والیت ته د بریښنا غځول چی شاوخوا  هېوادد ترکمنستان   -
 ي. ش ېبرخمن

او د جالل آباد او لغمان  ړیبشپ یسلنه چار ۱، یاو رغون ډیزاین ی،بند د ارزون یښناییبر ګید منو یتوال ړد کن -
 .دلړیبشپ یسلنه چار ۱٪ یاپراخت یشبک یشلوو یښناد بر

ی چارو بشپړتیا او د بند امیر د ډیزاین تفصیلبند او ذخیری ي ښنایې د شاه توت بند ، د فراه والیت د بخش آباد بر -

 بشپړتیا غازی دوهم پړاو چاري
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 چارو پیل، د اوبو لګولو تاسیساتو اصالح او بیا رغونه.د د ټینګښت ې د آمو سیند په لسو آسیب پذیرو ځایونو ک -

 ې. کلیو بیا سرو ٪۲ی کابل د ماسټر پالن اړوند ي د نو -

او  و عوایدو را ټولولو په موخه د یوه میکانیزم جوړښتد سوداګریزو او هستوګنو ودانیو څخه د راغونډ شوی -

بازار ارزونه، د هستوګنځایونو د عرضه او تقاضا ارزونه، د صیاد بند د ، د ملکیتونو وزارت سره همغږيې مالی

 پالن جوړول.ي فاز کاري پارک لومړي د صنعتي ښارګوټنوي  لومړنی ډیزاین، د کابل 

 ې دنښلولو سرو وښونځی ٪۴نورو پوهنتونونو او  ۳۱او د  سره نښلولې بکفایبر شي د نور پوهنتونونو ۳۱د  -

ډیجیټل ټیلیفونونه ګټی اخیستنی ي لرونکمزي  وشمیری ۳،۱۱اړیکو تامینولو لپاره ي د او بهرنیمخابرات ود کورنی -

 ته سپارل شوی دی

 ېلو لړۍ اعالن ته شپارل شوغځوې ی فایبر شبکیپنځو نویو څانګو ته د نور سره الي ټره په اوږدوکیلوم ۱۴۳د  -

شوی  ي د سایبری جرمونو قانون، د بریښنایی معاملو قانون او د پوستی خدمتونو د سمون قانون مسودی بشپړ -

خدمتونو پراختیا لپاره د آزادی السرسی ي د ټکنالوژي او معلوماتي رغول او د مخابراتزېرمو دی. د ملی 

(OAP) ده.شوې ترتیب ي پالیس 

 .کیدنهي مسودو، مقررو او کړنالرو تصویب او پل ۱لوی چوکاټ طرح او ارزونه، د یو پالیس ۳۴ کانونود  -

 سلنه ۳۳لوی ریاست ې سروي سرچینو تفحص، د جیولوجیکي نقشه اخیستنه او د منرالي سیمو جیولوجیک ۳د  -

-ي شتون ولرکې  په نفټ او ګاز ي اټګل کیږې کیلو متره مربع سیمه چ ۳،۱پر  مالومات ډیجیټلی کیدنه او

 کول سیزمیکی څیړنی ترسره

 تطبیق ۸۱۱په کاڼونو کی د صحی او امنیتی الرو چارو  -

 کیندل څاه ګانی ۳۱۱د  د نورم د معلومولو په موخهې د اوبو د معلومولو او د خاورې د ځمکی الند -

 ( غړیتوب ترالسه کولCMS) د کډوالو د انواعو څخه د ساتنی د کنوانسیون -

 .کنوانسیونونو او پروتوکولونو غړیتوب ترالسه کول ۳۲د ې تند چاپیلایر سا -

( او د CDMد پاک پرمختیایی میکانیزم ) ( جوړول اوCCSAPاستراتیژی)ي ، د افغانستان د اقلیم د تغیر د مل -

 شین اقلیم د صندوق لپاره د ملی کمیټی جوړول.

کیلومتره لویه الره باندی د کابل،  ۳۲۱یو په غیر میوه لرونکو نیالګ ۴۱۱۱۱د شنه پیوستون د پروسی پیلول او د  -

 پروان، کاپیسا او پنجشیر والیتونو کی کینول. 

پرمختګ د پالیسی ، د دوامداره   داو ې سیمو د تنظیمولو د مقرري د خطرناکو زبالو )ډیرانونو( او د صنعت -

 .جوړولې کړنالرې  او څیړنې د چاپیلایر د څارنې اوسیدن

 .الرښودونو جوړول ٪۴وړو کاروبارونو د اوسیدو د چاپیلایر  -

 ټوکه کتابونه چاپول.     ۳۱۱۱د اوسیدو د چاپیلایر په اړه د ې د اسالم د زده کړو په رڼا ک -

کیلومټره فرعی سړکونو او کوڅو  19.5د  ،سره جوړول او قیرکولي تلف پلنوالکیلومټره سړک په مخ 27.15د  -

 .کانکریټ کول

 .کیلومټره ویالو او کانالونو جوړول  95.91 دې سیمو کبېال بېلود ښار په  -

 .دیوالونو جوړولي متره استناد ۱،۱د ې ( ناحیو ک٪۳او  ۳۱، ۳، ،، ۱په ) -

د سړکونو ې ناحیې سړکونه او د دولسمي د ښار مرکزي کیلومټره په اوږدوال ۳۴د ې په سیستم باند LEDد  -

 .روښانه کول
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 د او کنټرول  په موخه د کابلې ، څارني څخه د مخنیوې اخیستنې د روغنیاتو د لګښتونو د کمولو او د ناوړه ګټ -

   .د سیستم نصبول GPSد ې په نقلیه وسیلو ک ۍښاروال

د ې په برخه ک د لیږد را لیږد سره د ټرانزیټ او او پاکستان د ایران، تاجکستان، ترکمنستان، ترکیی او ازبکستان  -

(APTTAتړون السلیک کول ). 

د  کې  (SCOد غړیتوب ترالسه کول، د شانګهای په سازمان )ې ( کECOپه سازمان )ٍهمکاریو ي د اقتصاد -

غړیتوب ترالسه کول، د ې ( کSAARCآسیا د همکاریو په سازمان )ي حیثیت ترالسه کول، د سویلې څارونک

 غړیتوب ترالسه کول. د منځنۍ آسیا د سیمهې ( کTRACECAدهلیز )ي آسیا، قفقاز او اروپا په ټرانسپورټ

د لیږد غړیتوب ترالسه کول، په سړکونو د ې ( کCARECد پرمختګ په پروګرام ) وهمکاریي اقتصادییزیو 

ې ( په سازمان کIRU) په کنوانسیون او د( TIRد غړیتوب ترالسه کول، د )ې په مربوطه کنوانسیونونو کرالیږد 

 .د غړیتوب ترالسه کول

 .کیلومټره سړک جوړول ٪۱۰،د  -

او ي ی د تخنیکۍد پټل )اور ګاډی(د ریلپورې د آقینی څخه تر شیرخان بندره اوږدوالي سره  پهکیلومټره  ۲۱٪د  -

 ي. بالکونه هم شامل دي نفت سیند د آموې په کې چ ،مطالعاتو ترسره کولي اقتصاد

 ساتنه او څارنه،  ۍد پټل اورګاډي()کیلومټره د ریل ۳۰۱،کیلومټره سړک او د  ۳۲۳۱۱د ې ک هېوادپه ټول  -

  .سړک اجراکول،  GISي تفصیلد توپوګرافی د پالن جوړول،  اوې پوګرافی سرود تو -

په کچه د دو تفصیلي  هېواد د ،لسو والیتونو ښاري ستراتیژیک پالنونه جوړول ۳۱والیتونو خط اندازۍ، د  ۴۱د  -

 .او سیمه ییز پالنونه جوړول

ي سرحدونو کې د ایران د اسالم لودیځو اد په وهېد اسنادو د مدرنیزه کولو په موخه ، عالیم او سرحدي نښي او د  -

 ۱۱کیلومتره په فاصله له صفرۍ درې جانبه )د ملک سیا غر( نه تر  ٪۳۱سره په سرحدونو کې د  تجمهوری

 .دهې  شو يګیرجیودیزیکي اندازه ې ( پورېپنځوسمي عالمي )زرن  ښارته نږد

د کولو په موخه ې پروژو د اړتیاو لر ي اقتصاداو  يسکټور او پراختیایي ادارو، امنیتي او غیر دولتي د دولت -

 .ترتیب او برابرول نقشوالمقیاس  متخلفګانو او ې سرود انجنیری 

 .ي دي جمع شوکې په حساب او د دولت د وارداتو  ټولې را  افغانۍ۱۱۴۴۱٪ د -

 ورټسک ېپوهند  .1.1

 بودجه مالي کال  ۴۹۳۱د  .1.4.5

 ې که کال په بودجي مال ۳۱۳۱د  چې  ،دهې اټکل شو لراډمیلیون 591.711 د پوهنې سکټور ټولټال بودجه 
د ې برخه یه ډیرې چي بودجه جوړو ي سلنه عاد ۲٪ې سکټور د بودج د نوموړي . ي سلنه ونډه لر  22.1
ته ې سلن ۳٪د پوهنی وزارت ونډه کې ه په پراختیایی بودجد دی سکتور ده. ې شوې وزارت ته ځانګړې پوهن
ته ې سلن ۳۳او  ۳۱په ترتیب سره ې که بودجي او پراختیایي وزارت ونډه په عاد د لوړو زده کړوچې . يرسیږ
  ده. ېشو په تفصیل سره یادونه جدول کی ي په الندنه ادراو بودج اړونده . د نورو ي رسیږ
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 ې کال السته راوړن ۴۹۳۱د  .1.4.5

همدا رنګه د  ،روزل و کې علیماتو په برخپه عمومي، اسالمي او مسلکي ت لپاره واو محصلین ونکوه زده کوومیلیون ۳ دکابو
تنو ښځینه او  135555ه کتابونه چاپ او ویشنه، د میلیونه ټوک  2.24د روزنیزو پروګرامونو دایرول، د لپاره  ونکوښو

آزاده رسنۍ جوازونه  ،۲۳کمپنیو جوازونه او د ي سیاحت ۱۱٪جوړول، د  ونارینه کسانو ته د سواد د زده کړي پروګرامون
څخه  ود پوهنې سکتور عمده السته ړاون ،خپرول وخپروني ساعته تلویزون ٪۱۱او ي ساعت راډیوی ۱۲۳ول او د صادر

 چې په تفصیل سره په الندی ډول توضیح شویدي:ي ګنل کیږ
 د هیواد د لوړو زده کړو قانون او (٪۳۱۳-۳۱۳۲ستراتیژیک پالن مسوده )ي د لوړو زده کړو وزارت د مل -

 .ورستۍ کول
 ېکړزده  (E- Learning) لیکه -د پر او پالیسیي ژبه د تدریس طرح، د علمی څیړنو ملي ریزپه انګ -

 .ستراتیژۍ جوړول
 

 .اخیستل غړیتوبړو زده کړو د لوې په ایشیا پسیفیک ټولنه ک -
 نه،کیدي پل ې مقررخپلواکۍ ي د مالې پوهنتونونو کي ، په مرکزد کانکور نظام اصالحې ورکشاپ له الري د مل -

 .پالیسۍ تصویبیدلپه موخه د د مخنیوی ې او ربړونې زوروني د جنسې وهنتونونو کپه پ
ته تنو  ۳۴۴۱،۱۱)(نکو شمیر واو د زده کونکو جذبول وتنو نویو زده کو ۳۳۱۱۱۱() په عمومي تعلیماتو کې د -

 .ښځینه جوړوي  یې سلنه ۲۴ې چ ،زیاتول
نکو ود زده کو کې تعلیماتو ي او په اسالم بولنکو جذوتنو نویو زده کو ۲۳۱۱په اسالمي تعلیماتو کې د  -

 .جوړ وي یې ښځینه سلنه  ۴۴چېمومي  زیاتوالۍ  تنو ته  ۱٪،۱۲شمیر
 رامنځته کول.ټولګیو یزو یسیمه  ،،۳۳۱ او باب مدرسو  ۱بابه ښوونځیو او  ۳۳۱د  -
 کتابونه چاپ او ویشنه میلیونه ټوکه  2.24او اسالمي تعلیماتو په مدرسو کې د  په ښونځیو د عمومي تعلیماتو -
 دي نکوکو زدهتنه  ۱۱۱۱۲تنه جذبول او   ۴،٪۳۳نکو وزده کو يد روزنې په څانګه کې د خدمت و نکوښود  -

  .دی جذبول ښځینه یې سلنه ۱۱چېې خدمت نه مخک
 تنو ته ۳۱،۱۳۳نکو شمیر ود زده کو چېنکو جذبول وزده کو ينوتنو  ۴۱۳،۲څانګه کې په مسلکي تعلیماتو د -

 ي د سلنه یی ښځینه ،۳ چې مومي  الۍزیاتو
او مسلکی زده ي لیسو )کرهڼی، تخنیکي مسلک ۲انستیتیوت ته د ي انستیتیوت جوړول او مسلکي د یوه کثیرالرشتو -

  .لوړوالی( وکړ
بابه د سواد زده  225233( او ې سلنه ښځ ،٪)تنو شاملول او  1355522 په کورسونو کي دې د سواد زده کړ -

 .کول منځته راه کورسوني نوې کړ

د همدارنګه د والیتونو له خوا  ،کیدنهي کړنو غیر مرکز ې دڅارنمالوماتو او ي د احصائیوې سیسټم ک EMISپه   -
 سیسټم اداره کول. نوموړي 

، کمپیوټر، اداره او منجمنټ اړوند روزنیز مرکزونو جوړول او همداشان د لرغونو توکو/آثارو، ې د انګریزی ژب -
و، موسیقی، نطاقی، کتابداری د سیاحت صنعت او د ځوانانو چارو اړونده روزنیز کورسونو شویې پات يکلتور

 جوړول.
همدار  ،رونو او کنفرانسونو په الره اچولسیمنا بېالبېلوزیاتو  ۱،د مرکز، والیتونو او په بهر کی شاوخوا تر   -

 .ا په الره اچولشوري د ځوانانو د عال کنفرانس او ګډسیمنارونو، د ځوانانو د  ۳۲راز د 
د سارک مرکز ې په بامیان ک همداراز ،رکز په توګه د بامیان افتتاح کولمي د سارک کلتورې ک ۴۱۳۱په کال  -

 .ورځنی سیمنار جوړولې در هاړوند
 و ته سپارلچاپ او خپرول ټوکه ۲۱۱۱کتابونو ي او تخصصي ، کلتوريعلم  بېالبېل ۴۱د  -
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نورو  لسګونوپاڼو )هیواد، انیس، اصالح، کابل ټایمز او وطنداران( او په مرکز او والیتونو په کچه د پنځو ورځد  -
 .او خپرول میاشتنیو او مجلو چاپ

 الره برابرې زرګونو کسانو ته د کارموندن ېالر ې لد ېچ ،جوازونو ویشلي زیاتو شرکتونو ته سیاحت ۱۱٪تر  -
 ده.ې شو

 .کار بشپړتیا ورادیو تلویزیون ودانی د والیتونود د کندوز او بغالن  -
 .تیابشپړ کار ولو د تجهیزودانۍ او د رادیو تلویزیون  د د سمنګان والیت -
 پیل.وخپروني د خبرونو دوهم چینل سټوډیو تجهیزول او د آزمایښتې په کابل ک -
 د یو کیلوواټ په طاقت سره د اف ام راډیو نصب او فعالول.ې په زابل والیت ک -
 یویی لینک رانیولو او نصبولو سره الره هوارول. راډې پای ې یوپیل ته د  د افغانستان راډیو بهرنی خپرونی بیا -
 ساعته ټلویزیونی خپرونی ترسره کول. ٪۱۱ساعته راډیویی او  ۱۲۳ې د هیواد په کچه  په یوه شبانه روز ک -
 خپرونو خپراوی. يکلتوراو ي ، دیني ، سیاسي سترو مل ٪۳۱د  -
 حساب ته لیږل. افغانۍ راټولول او د دولت د وارداتو 2531153335333 څانګو څخه ي د بیالبیلو عایدات -

 د روغتیا سکټور .1.1

 بودجه مالي کال  ۴۹۳۱د   .1.1.5

 مالي کال کې یې بودجه   ۳۱۳۱نوموړي  سکټور کې یوازې د عامې روغتیا وزارت شامل دی، او په په 
عادې بودجې ته ځانګړې  سلنه یې  ۳۲سلنه یې پرمختیایي او  ٪٪میلیونه ډالره اټکل شوي ده، چې 124.711
 شوې ده.

 

 

 کال السته راوړنې ۴۹۳۱د  .1.1.5

بیړنیو څانکو فعالول، او د  ٪۳څلور دیرش نوې روغتیایي مرکزونه رامنځته  او په مرکزي او والیتي روغټونونو کې د 
 درملو تاسیساتو څارنه د روغتیا دسکتور عمده السته راوړنې دي چې تشریحات یي په الندې ډول دي  ٪۱
   

روغتیایي کارکوونکي په والیتونو کې روغتیایي  ۲۱،اوروغتیایي نوي مرکزونو را منځته کول،   ۱۲د  -

 خدمتونو ته د ال ښه السرسۍ د کچې د لوړولو په موخه ګمارل شوي دي. 

 په هرات والیت کې د ماشومانو د روغتیایې څارنې بیړینۍ واټ   فعال شوی دی   -

ت  مرکزونه په کابل ، کندهار، هرات  او ننګرهار والیتونو کې د پولیو د د ستراتیژیکو عملیاتي   مدیری -

 ناروغی دله منځه وړلو او د معافیت د سیستم د پیاوړي  کېدو لپاره منځته راغلي دي 

په کندوز، کندهاراو ننګرهار والیاتونو کې د هیمودیالیز د مرکزونو د جوړولو له پاره د تجهیزاتو چمتو کول  -

بستریزحوزوي  روغتون د بنسټ د  ۳۱۱۱دمرکز پیاوړي  کول ترڅو په ننګرهار والیت  کې  اود کابل د

 .ډبرې ایښودل

او د ننګرهار، وردګ، هرات او کندها په روغتونو کې د تجهیزاتو بیارغونه او د بیړنیو  ۳۲د کابل په  -

 څانګو پرانستل.

د درملو  ۳۴رملو واردونکې ادارې، د د ٪۴تاسیات  څیړل شوي دي، چې  ۱٪په ټولیزه توګه د درملو  -

 درملتونونه پکې شامل دي.  ۴۱ګودامونه او 

خوراکي توکو غیر  ۳۴۱څخه د  هېوادپه موخه له ټول  يمخنیوهمدارنګه د بې کیفیته خوړو د وارداتو د  -
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و ته الکولي مشروباتو بیلګې د درمل او خوړو د کنټرول البراتوار ته لیږل شوي او پایله یې اړوندو مراجع

 لیږل شوې ده. 

میاشتو پورې د عمر لرونکو خوار ځواکو ماشومانو د درملنې لپاره د تکمیلوونکو خوړو  ۱۳-٪همدارنګه د  -

 د تولیداتو د مرکزونو د جوړولو کار دوام لري. 

د حمل پرمهال د روغتیایي خدمتونو، د مور او ماشوم د روغتیا او د ماشومانو د مړینې د مخنیوي  او له  -

څخه د مخنیوي د میتودونو د کارونې د کچې د لوړولو له پاره د لومړیتوب لرونکو شاخصونو ته  حمل

 .پراختیا ورکول

 د کرهنې او کلیو پراختیا سکټور .1.5

 بودجه مالی کال  ۴۹۳۱د  .1.6.5

سلنه یې پرمختیایي  ۳۱ده، چې  ډالرمیلیونه  314.239 بودجه   مالي کال کې د کرنې او کلیو پراختیا سکټور ۳۱۳۱په 
سلنه بودجه د کلیو پراختیا وزارت ته ځانګړې  ٪۱سلنه یې عادي بودجې ته ځانګړې شوې ده. د یاد سکټور  ،او پاتې 

 ،سکټور  یادسلنه یې د کرنې وزارت ته ځانګړې شوې ده.  له نېشه یې توکو سره د مبارزې وزارت د  ۱۲شوې ده او 
 وړې سکټور د عادي او پرمختیایي بودجې جزیات په الندې جدول کې ښودل شوي دي. سلنه بودجه ترالسه کړې ده.  د نوم

 

 

 السته راوړنېکال  ۴۹۳۱د 

متشبثینو او کلیوالي وګړو لپاره   435427.   د ندل، یاګانو کڅ ۹۷۶۳سړک بیارغول، کیلو مترو  12222د  -

په شاوخواکې بزګرانو ته  ۱۳۳۱،یخوخونوجوړول،  ٪۳۲د وړتیا د لوړولو د پروګرامونو پلي کول، د 

کورنی   451915514ټنو په شاوخواکې د اصالح شویو تخمونو توزیع کول، د  ۱٪۳۲زدکړه ورکول، د 

ځمکی که دنباتی  ناروغی په وړاندی مبارزه کول ُنقشه کول هکتار 2،342،722په څارویو وقایه کول،

 65,934، ا کول ُ یکسانوته دوظیفه مه ،۲ُ۲۲اجاره دهی له الری  جریب ځمکی  ُ د ۱۳۱اوسروی کول د 

والیتونو کې د مخدرو توکو و  ۴۴د نباتي ناروغیوسره مبارزه په  جریبه ځمکه د غاصیبینو څخه خالصول،

تولیدي  ۴۱هکټاره ځمکې کوکنارو  له منځه وړل، د  195433د  ،وړاندې کول مخنوي لپاره د زدکړو

د کرهنې او پراختیایي  سکتور  د مهمو  السته راوړنو څخه مالي کال   ۳۱۳۲فابریکو د موادو پروسس د 

 کیږي.شوې ده به الندې ډول  حتشری چې  شمیرل کیږي،

په کندهار والیت کې د بزګرانو له پاره د معیشت بدیل له الرې د طبي بوټو، پستې، زعفران او د انګورو د   -

 تاکونو رواجول.

 او د متره پلونو جوړول ٪۳۱۲ د،ټره سړک حفظ او مراقبتکیلوم ۱۴۲۱د کیلومټره سړک بیارغول، ۳۴۴۱د  -

 کلیو سره نښلول. ۳۴۴۲ د د مواصالتي الرو د جوړولو په وسیله
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 د فرصتونو برابرول.  ورځو کاري ومیلیون ۴۰۲ دې  له الر لي الر جوړونې د پروژېپیوستو او م يمل -

 د اوبو رسولو د شبکې رغول. ۲٪ګمارل، ګرځنده تانکرونو  ۳٪سطحي څاه ګانو کیندل ، د 1492د -

وکړو ته میخانیکي زدکړو ورکړه او د  ،۱۳اطر خصحي مرکزونو جوړول ، د حفظ او مراقبت په ۳،۴۱۱د  -

 .واحد ریګي فلټرونو وېشل۳۱۱۱

واحده د  ۴عمیقو څاه ګانو کیندل. د اوبو د  ۲۱او  دالسي پمپونو نصبول. د ،سطحي څاه ګانو کیندل۱۴٪۱د  -

 وړول.زیرمو ج

پروژو سرته رسول، چې د سړکونو جوړول او قیر  ۳۲د سیمه ییزې همغږۍ د پروګرام ترچتر الندې د  -

اچول، د پلونو اواستنادي دیوالونو، جوړول، د وړو اوبو لګولو پروژې، د اوبو لګولو شبکې، جوماتونه او 

 خلکو ته برابر کړي دي. د کاري ورځو  فرصتونه یې د سیمو   ۱۱٪٪۴۴ ښوونځي پکې شامل دي  شاوخوا 

کسانو ته د دایمي کاري فرصتونه    ۱۱۱۱۱د پور ورکوونکو سپما ګروپونو جوړول. چې  کابو  ۱۳٪۱د  -

 برابر وي.

کوچنیو او منځنیو  ۱٪۲پور ورکوونکو ټولنې رامنځته کول. د  ۱٪۱تولیدي ګروپونو پیاوړي کول. د  ٪،٪د -

 کلیوالو متشبثینو د وړتیا لوړول. .  ۳۳٪۲مونو پلي کول، او تشبثاتو له پاره د وړتیا د لوړولو د پروګرا

 ساړو خونو جوړول.  ٪۳۲نمایشي قطعو جوړول )سبزیجاتو، غله جاتو او میوه جاتو(، د ،٪د  -

دولتی  ۲٪۳۲بزګرانو، باغدارانو، مالدارانو، ښځو او کسبه کارانو زدکړه کړوورکول. او د   ۱۳۳۱،د   -

 نز محصیلینو او تکنیشنانوته زدکړه ورکول.کارکوونکو،  ځانکړي سکتو کر

 ( او د لیږد او رالیږد وسایطو تدارک او وېشل.ماشین،کمباین، پلنتر آالتو)ټراکټور، د لو رنیزو ماشینک ،٪۱د  -

کیلومټره   ۳۱بندونو، سربندونو، پلونو، سیفونونو، د اوبو د زیرمو، چینو او کاریزونو جوړول. د   ۱۳۴د  -

 ناب او د اوبو لګولو د کانال جوړونه  او بیارغونه.ویالي، تر

ټنو اصالح شویو  9,463تولیدي مراکزو جوړول، د کرهنیزو محصوالتو پروسس او بسته بندۍ کول،  ۴۱۱د -

 ټن کیمیاوي کود تهیه او وېشل.  41,5تخمونو لکه غنم، نباتات او

 هکتاره کې ۴۳۴۴٪۴۱و سره مجادله په سر کورني څارویو وقایه او کنټرول او دنباتی ناروغی ٪۱٪۱،۱د  -

کورنیو چرګانو )د هګیو او غوښې( او کورني حیواناتو  ۲۴۱۴،میلیونه ډالرو کرنیزو پورونو ویشل. د  ۱۴د  -

 کول.  ته ځرامنټولنیزو ټولنو)د زعفرانو او میرآبونو(   ،۱(ویشل. او د  میښوا، اوزه او شیدې لرونکو )غو

سمنګان، هرات، ننګرهار، وردګ، کندز او بامیانو کې د ځمکو د خپلواکې ادارې د  په جوزجان، بلخ، بغالن، -

 .نهوالیتي دفترونو د بنسټ ډبره کیښود

د سروې او نقشه اخیستنه ترسره شوه. کادستري زره جریبه ځمکې  ۱۳۱کې د  سیمو  هېواد په بېالبېلود   -

 کاري فرصتونو رامنځته کول.   ،۲۲۲رې کې د ځمکې د اجاره ورکونې له ال سیمو ېواد په بېالبېلوه

جریبه دولتي ځمکو بیا ترالسه  ۱۳۱۲٪ غاصبینو د لیست خپرول او له غاصبینو څخه د  ۱۳٪۳۱د ځمکو د   -

 کول، 
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امالکي قضیو حلول او د ځمکو له غصب څخه د مخنیوي په موخه قضایي او امنیتي ارګانونو ته د   ٪٪د  -

 مکتوبونو لیږل.  ۱۱۲

سرپناه د رامنځته کولو د طرحې  ۴۱۱۱-۳۱۱۱د نشه ئې ټوکو اخته بی سر پناه کسانو له پاره د په کابل کې  -

 ٪۳بستریزه مرکزونو جوړول. له  ۴۱جوړول.په بلخ او کندز والیتونو کې د نشه یانو د درملنې له پاره د دوو

 والیتونو ته   ۴۴والیتونو څخه

والیتونو کې د کوکنارو څخه د  ۳۴ړو د پروګرام پراخول. په د نشه یې توکو څخه د ځان ساتلو په اړه د زده ک -

سلنه زیاتوالی څرګندوي او  ۲۱هکتاره ځمکې له منځه وړل، چې د په له منځه وړل شویو ځمکو کې  ٪۱،۱

 تولیدي او د پروسس فابریکې په بشپړه توګه ویجاړې شوې.۴۱د وژونکو توکو 

سلنې  ۳۳کنار کرل شوي و، چې د تیر کال په پرتله د هکتاره ځمکه کې کو  2515333کال کې  ۳۱۳۲په   -

 کموالي څرګندونه کوي.

 سکټورخوندیتوب  د ټولنیز  .1.5

 بودجه مالي کال  ۴۹۳۱د  .1.7.5

  129.714 میلیونه ډالره اټکل شوې ده، چې   133.1312 مالي کال کې   ۳۱۳۱د دغه سکټور بودجه په 
. د یاد سکټور جوړويمیلیونه ډالره یې پرمختیایي بودجه 24.439 سلنه یې عادي بودجه او   ۳۴یامیلیونه ډالره 
د ملکي او نظامي متقاعدینو تقاعد او د شهیدانو او معلولینو د تقاعد حقوق دي. یی سلنه(  ،٪)چې ډیره برخه 

څرنګه چې د ملکي او نظامي متقاعدینو د تقاعد حق او د شهیدانو او معلولینو حقوق د کار او ټولنیزو چارو، 
انو او معلولینو وزارت له خوا اجرا کیږي نو بودجه یې هم د یاد وزارت له بودجې سره یوځای حساب شوې شهید

سکټور د بودجې تفصیل په الندې جدول کې  یادشوي . د يده،  ځکه نو د نوموړي وزارت برخه پکې لوړه ښکار
 بیان شوی دی: په تفصیل سره 

 

  کال السته راوړنې ۴۹۳۱

ته د زده کړو د  ښوونکو او مدیرانو۱۱۱د وړکتونونو ، روزلکسانو    255333د کې  وي زده کړپه حرفوي او فن
حقوقي قضیې فیصله کول،  ۲۴۱جوړول، د ښځو  واو مدرس ولیلی باب  ٪سیمینارونو جوړول، د کوچیانو له پاره 

وطلبانه راستنیدو له پاره د الرو کډوالو ته د دا 315743ته د حرفوي زده کړو برابرول، د زده کوونکو  ینوښځ 335991
کورنیو ته  سرپناه برابرول د  45372کډوالو څخه په زوره  د ویستلو مخینیوای او  2295954چارو برابرول، د 

 چې تفصیل یې په الندی ډول توضیح شویدي: ي سکتور عمده السته راوړني بلل کیږ خوندیتوبټولنیز
 میلیونه افغانۍ عواید ترالسه شوي دي.  52.11او لدې الرې  ، ویشل شویجوازه بهرنیو اتباعو ته 55211د کار  -

 دبازار د تقاضا مطابق   کول محیا کارکوونکو لپاره فنی حرفوی زده کړی ۱۱۱،۴٪ -

درسي مفرداتو  ۴۳، د فني او حرفوي زده کړو لپاره د  جوازونه داخلي اتباعو ته ورکړل شوی دي ۳۱۱، د کار -

  .رامنځته کول
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د پروګرام )سیفتي نیټ(  خوندیتوبیکاولنګ، څمکنۍ، نورګل، خاص کنړ او دولت یار ولسوالیو کې د ټولنیز په  -

 .کورنۍ په ګوته شوي او ډیر ژر به مرستې ترالسه کړيې ډیر بیوزل نه ۳۱۱۱۱له خوا 

دغرفو د اخیستلو له  تنه معلولینو او د شهیدانو د وارثینو معرفي کول او ۴۱۱کورنیو او بهرنیو پوهنتونونو ته د  -

 تنه معلولینو معرفي کول. ۳۱۲۳پاره ښاروالی ته د 

د شهیدانو د وارثینو او معلولینو ثبت او راجسترول او  په څلورو والیتونو کې )هلمند، بادغیس، ارزګان او پکتیا(  -

 د معاشونو اجرا کول.   ید بانکونو له الرې د هغو

 .ښوونځي فعالول  ۱٪۳د کوچیانو له پاره  -

تنه فارغان خارجي بورسونو ته   ۴۲اوسلنه د سواد د زده کړې کورسونو ته معرفي شوي دي  ۱۱د کوچیانو  -

 .شوي دي ورپیژندل

 ثابت کلینکونه رغول شوي دي  ۲اوګرځنده کلینکونه  ۱د روغتیا په برخه کې  -

 ه دکال کې ګټې اخیستنې ته وړاندې شوې  ۳۱۳۲لیلیې پروژه په د د ننګرهار د لیسې  -

 ۱د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د عالي کمیسیون او   ې شوي ،حقوقي قضیې فیصل ۲۴۱د ښځو  -

 .دایریدلغونډې د ښځو چارو په وزارت کې 

د سواد زده کړې، انګلیسي، کمپیوټر، ژورنالیزم، قرآنکریم، پولیسۍ، نرسنګ او قابلګۍ له ینه ښځ ۴۱۳۴۳د -

 کورسونو څخه ګټه پورته کړې ده

السي صنایعو نندارتون جوړول. السي صنایعو ته د بازارموندنې په موخه نړیوالو نندارتونونو ته د  ،د ښځو د  -

 ښځینه سوداګرو معرفي کول. ۱،

 .کاله پورې تمدید شوی،۴۱۳کارټونه تر  )پاتې کیدو(میلیون افغانانو د اقامت 2.4 مېشتود کې په پاکستان  -

اخراجولو  باری اج کسانو د 2295954و لپاره دعودت کولوزمینه برابرول او دمهارجرین 315743همدارنګه د

 مخنو ی کول 

مدرک ۴۱۳٪،۱  په ایران او پاکستان کې ،د الروچارو برابرول زدکړوتنه ماشومانو ته د  ۱۱٪۲٪د کډوالو د  -

 د الرو چارو برابرول. زدکړوته د  مهاجرینو لرونکو

د کارټونو تمدیدول. د شپږ میاشتو لپاره په ایران کې د  ته کډوالو ۱۱۱۱٪د میشتو د یو کال له پاره په ایران کې  -

 کډوالو د ویزو تمدیدول.۲۱۱۱۱میشتو  

کورنیو بیرته خپلو ځایونو ته  یوشوبې ځایه  ٪۴۱۱سیمو کې د  بېالبېلود اړوندو ادارو په مرسته د هیواد په  -

 کورنی لپاره دکورونو برابرول  45372دلیږدول. 

  شویدي. ې پروسي سرو کیلومټره صفري نقاطو د عصري کولو ٪،۳ سرحداتو د -

 .ته روزنه ورکول زده کوونکو۲۱۱۱ د خوشحال خان د لیلیۍ د تعمیر ودانول او د -

  .جرګو جوړول ۳۳۳دکسانو په ګډون   ۴٪٪۱ملي مسایلو په اړه د  بېالبېلوپه مرکز او والیتونو کې د  -

 ي سکټور د پراختیا سکټورد اقتصادي حاکمیت او د خصوص .1.5

 بودجه مالي کال  ۴۹۳۱د  .1.8.5

 څخه جملې اقتصادي سکټور ته ځانګړې شوې ده، چې لدې  ،کیږي ډالرهمیلیونه 295.725 سلنه چې   2.9 د ملي بودجې 
میلیونه ډالره یې عادي بودجې ته 33.412 او  ته پرمختیایي بودجې کیږيسلنه(  ۱،)چې میلیونه ډالره 213.274
سلنه یې د سوداګرۍ وزارت پورې اړه   ۳۳کابو  ،سلنه بودجه مالیې وزارت ،۱سکټور  نوموړي. د ده  ې شوځانګړي 
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   :ه جدول کې په تفصیل سره توضیح شویدني سکتور بودجه په الند چې د یاد. لري

 

  السته راوړنې ۴۹۳۱د  .1.8.5

طرحې ېملي بودج ۳۱۳۱رتیب او پلي کول او د د طرحې تې ملي بودج ۳۱۳۲د  مالیاتي او غیر مالیاتي عوایدو راټولول،
 ۲،۳سکټورونو کې د  بېالبېلو، په شېوجوړول، د هیواد د اقتصادي او پالیسۍ طرحې جوړول، د سوداګریزو جوازونو 

مستقیمو  ۴۱۱۱دولتي مراجعو څارني او تفتیش او د نویو پانګه اچونې له الري د  ۱۳۲ملي سټنډرډونو تصویبول، د 
په الندې ډول تشریح  چې ي او خصوصي سکتور پراختیا عمده السته راوړنې صتونه برابرول د اقتصادي کارموندنې فر

 : کیږي 
 
ملي بودجي طرحې جوړول او د مالیاتي او غیر مالیاتي  ۳۱۳۱د  ،ملي بودجي د طرحې ترتیب او پلي کول ۳۱۳۲د 

 .عوایدو راټولول
په کار اچول او د حامد کرزي په  ،ول ، د امالکو ریاست د دیتابیس نصبودانیو جوړد د والیتي مستوفیتونو او ګمرګاتو 

 .نړیوال هوایې ډګر کې د تکنالوژیکي تجهیزاتو نصبول
 

د مستوفیتونواو ګمرکونو د ودانیو ودانول، د امالکو ریاست کې د ډیټابیس نصبول او فعالول، د حامدکرزي د  -
 نړیوال هوایي ډګر کې د نوې ټکنالوژۍ نصبول

وروسته پاتې والیتونو لپاره  ۳۴د  او  پرمختیایي پالن (۳۱۳۱-۳۱۳۴)څلور کلن ، د هیواد د اقتصادي پالیسۍ د  -
 جوړول. طرحې د درې کلن پرمختیایي پالنونو

د زریزې پراختیایي  د سترو پروژو او لومړیتوب لرونکو ملي پروګرامونولپاره د تطبیقي میکانیزمونو جوړول، -
سه کیدو په اړه د څار او ارزونې د میکانیزم رامنځته کول او دهغه د کلنیو راپورونو د ترال (MDGsهدفونو )
 .خپرول

د والیتونو  په کچه د بیوزلۍ د وضعیت  هېواد( پراساس د NRVA-22/2322د کور په کور د ملي سروې )  -
 تحلیل. 

نکو ملي ود لومړیوب لرو، جوړول د سیمه ییزې اقتصادي پراختیایي پالنونو د څار او ارزونې لپاره د میکانیزم -
 .په کچه د والیتي پراختیایي پالنونه طرح او جوړول هېوادد  ،پروګرامونو څخه څار او ارزونې ترسره کول

د والیتونو په کچه د بیوزلۍ د   ،کمیټې رامنځته کولد په کچه د بیوزلۍ د وضعیت د تحلیل اد هېود ټول  -
 شاخصونو جوړول او خپرول.

د صنایعو د  ،د سوداګرۍ پالیسۍ، د پانګونې د هڅولو د پالیسۍ وره کې د سکتوري پالیسۍ لکه په د لیږدد  -
 .ارزونه او بیا کتنهپالیسیو د پالیسۍ او د والیتي بودجې جوړونې 

 ۳۴۱د  د هندوستان هیواد سره د وروسته پاتې او سرحدي والیتونو لپاره د کوچنیو پروژو د تمویل په موخه -
 مرستو د هوکړه لیک السلیکول او دهغې د پلي کولو له پروسې څخه د څارنې کول. وډالر ومیلیون

سسو د شفافیت او حساب ورکونې د کچې د لوړولو او د هغو له فعالیتونو څخه د څار لپاره د مود غیر دولتي  -
       مرکزي ډیټابیس جوړول.  

 ،دیتابیس رامنځته کول يمرکزلپاره د  رنېڅاد حساب ورکونې او شفافیت په موخه او د غیر دولتي موسسو د  -
 .په سوداګریزو قوانینو او مقرراتو کې د اصالحاتو راوستل او د سوداګریزو جوازونو د پروسې ساده کول
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 .کول طرحهد قانون  له احتکار څخه د مخنیوي، قراردادونو، نمایندګیو)ایجنسیو( -
 .لیک السلیک کول اړخیزې هوکړې څود یو اړخیزې، دوه اړخیزې  او  سره د سیمې د هیوادونو -
 د سوداګرۍ د جوازونو د تمدید موده درې کلونو ته لوړه شوې ترڅو ملي سوداګرو ته آسانتیا رامنځته شي.     -
ملي  ۲،۳سکټورونو کې د  بېالبېلو، په د ملي سټنډرډ د قانون نافذول، د سټنډرډ د عالي شورا رامنځته کول -

 .تخنیکي کمیټو جوړول ۳۱ستان د ملي سټنډرډونو او کوډونو د تدوین لپاره د سټنډرډونو تصویبول او د افغان
 د باکیفیته ملي زیربنا د پراختیا پنځه کلن سټراټیژیک پالن جوړول. -
د ودانیزو ملي کوډونو )د مهندسۍ، ودانیو، لویو الرو او سړکونو، ښاري پراختیا، د پل ډیزاین او د انرژۍ د  -

 .تصویبول جوړول اوموثریت کوډونه( 
د جیوکیم له نړیوالې کمپنۍ سره د هیواد په مهمو بندرونو کې د نفتي موادو د معاینې کولو له پاره د البراتوارونو  -

د نصبولو قرارداد السلیکول. په جالل آباد، حیرتان، تورغنډي، اسالم قلعه، نیمروز، شیرخان بندر، آقینه او فراه 
 کې د نمایندګیو تاسیسول. 

مراجعو  ۱،۳و والیتونو کې د وزارتونو، ادارو، تصدیو، ښاروالیو، عوایدي ادارو او نورو په ګډون د په مرکز ا -
مراجع تر څیړنې او ارزونې  ۱۳۲تفتیش ترسره شوی دی، چې د تیرو درې ربعو په ترڅ کې د یادو برخو 

 الندې نیول شوي دي.
 ې شفافې پروسې له الرې یې پر پانګوالو ویشل. په ننګرهار کې د حصار شاهي د پارک چمتو کول او بیایې د یو -

 پر پانګوالو د صنعتي ځمکو د ویش د طرزالعمل، الیحې او مقرراتو جوړول. -
غیر مستقیمو کاري فرصتونو برابرول او د افغانستان  د صنعتي پارکونو د  ۳۱۱۱۱مستقیمو او  ۴۱۱۱د  -

  پراختیا لپاره د پالن جوړول. 
په ټول هیواد کې د اقتصادي   مووسسو د سروې ترسره   ،اچول هالره یت سروې پرضا د ارقامو د کارونکو د -

 .په سمنګان والیت کې د اقتصادي او دیموګرافیکې سروې ترسره کولاو کول
 
 اواصالحات ریفورمونه بودجوي .6

کې یوشمیر په چارو تونو د عامه مالي اولګښ د وروستیو کلونو په ترڅ د افغانستان اسالمي جمهوري دولت له خوا
 ریفورمونه او اصالحات معرفي او پلي شوي دي چې الندې موارد پکې شامل دي:

  .له عنعنوي بودجې څخه د پروګرام پراساس بودجې ته د افغانستان د بودجې د سیسټم بدلول -

 ، ې پلې کولجوړون ېوالیتي بودجد  -

ره بودجه جوړونه، له اجراآتو څخه جندر ته ځواب ورکوونکې بودجه جوړونه، د بیوزلۍ د له منځه وړلو لپا -
راپور ورکونه او مالي پالن جوړونه د ریفورمونو او اصالحاتو نورې برخې دي چې د پروګرام پراساس یې 

 د بودجې جوړونې په چوکاټ کې ترسره شوي دي.  

سکټور د ګډون او مشارکت پراساس د پانګونې  ځنګړيپدې وروستیو کې دافغانستان دولت دعامه او  -
د با کیفیته خدمتونو د وړاندې کولو او د اقتصادي ودې د بهیر د ګړندیتوب په  ،کانیزم معرفي کړی دیمی

 .موخه د پانګونې کچه او کیفیت یې پیاوړی کړی دی

 د پروګرام پراساس بودجې جوړونه .5.3

بودجې د چمتو  د پروګرام پراساس بودجې جوړونه له مهمو ریفورمونو څخه ګڼل کیږي. د پروګرام پراساس بودجه، د

کولو او اجرا کولو یوه وسیله ده چې بودجوي سرچینو تخصیص له پالیسۍ، سټراټیژیکو موخو او هغو محصوالتو او 

 خدماتو سره نښلوي چې د بودجې له الري السته راځي. 

ه پورې په تدریجي ډول ټولو بودجوي واحدونو ت  ۳٪۳۱څخه تر ٪٪۳۱بودجې جوړونه له د د پروګرام پر اساس 

جوړې او مالي کال کې ټولو بودجوي واحدونو خپلې بودجې د پروګرام پراساس   ۳۱۳۱، چې په هد ې شو پیژندل

 چمتو او مالیې وزارت ته وړاندې کړې.

د افغانستان د اسالمي جمهوریت کابینې په ټولو بودجوي واحدونو کې د پروګرام پراساس بودجه جوړونه تایید او په 

،  ۳۴۳۴، ۳۱۳۳، ۳۱۳۱ریفورم له پراختیا سره مالتړ څرګند کړ، نو پر همدې اساس، د  ټولو ادارو کې د دغه

 کلونو بودجه د پروګرام پراساس جوړه شوې ده. ۳۱۳۲ او ۳۱۳۱
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د پروګرام په اساس د بودجې د تطبیق په برخه کې د پام وړ پرمختګونه کړي چې دا موضوع د دې المل  افغانستان
 رامنځ ته شي. روڼتیاجې جوړونې په پروسه کې الزیات شوې تر څو د بودجې او بود

ستراتیژیکو اهدافو  ترمنځ  ي له بل پلوه د بودجوي واحدونو لخوا جوړ شوي پروګرامونه او د السته راوړنو او مل
اړیکې ال زیاتې شوي دي. که څه هم پر پایلو والړ بودجوي سیسټم د بشپړې اجرا لپاره یو پراخ اصالحاتې سیستم ته 
اړتیا لیدل کیږي او منځ مهاله او اوږد مهاله ژمنو ته اړتیا ده تر څو د پروګرام په اساس د بودجې جوړونې ریفورم 

 بشپړه ګټورتیا درک او تشخیص شي.

ملکونو تجربې دا ښودلې ده  چی د  پروګرام پر اساس د بودجې جوړونې ریفورم بشپړ  تطبیق به لږ  بېالبېلود نړی د 
زه وخت نیسی.سره لدې  چې افغانستان یو لړ مهم پرمختګونه کړي دي خو اوس هم وخت ته اړتیا ده تر لږه یوه لسی

 تر څو دغه ریفورم په بشپړه توګه تطبیق شي.    

اوس مهال ټول وزارتونه او بودجوي واحدونه خپله بودجه د پروګرام په اساس جوړوي او د مالیې وزارت ته وړاندې 
ودجې وړاندې کول په دوه ډوله  تر سره کیږي: په عنعنوي ډول د بودجې د تخصیص په کوي. خو پارلمان ته د ب

دغه موضوع  وزارتونوته د دوی د پروګرامونو  جه د خورا دقت او شفافیت له پارهموخه،  او د پروګرام په اساس بود
مالوماتو په اړه پارلمان ته د د ال ښه والي په موخه الره هواروي. او د پروګرام په اساس د بودجې په فارمټ کې د 

 الزیاتو معلوماتو د وړاندې کولو الرې چارې برابروي . 

د عنعنوي سیستم نه د پروګرام په اساس د بودجې دتخصیص سیسټم ته انتقال د پروګرام په اساس د بودجې جوړونې 
وي واحدونو په نتایجو او ریفورم د تطبیق وروستۍ پړاو بلل کیږي، چی دغه سیسټم د وزارتونو او د دولت بودج

 خدمتونو کې چی د بودجې د لګښت څخه تر السه کیږي د حساب ورکونې سیسټم د رامنځته کیدو تضمین کوی.

تر عنوان  "دوهم پړاود  د بودجې جوړونې"پروګرام په اساس  د" نو ځکه د مالیې وزارت د بودجې عمومي ریاست 
د لوړپوړو  د تطبیق مرحله به یی  یوه پنځه کلنه ستراتیژي جوړه کړې چېالندې  د یاد ریفورم د ښه تطبیق  په موخه 

  مقاماتو د تصویب څخه وروسته ډیر ژر پیل شي.

چوکاټ کې تشریح شوي دي چې پایلې،منځنۍ پایلې، په یاد پالن کي مشخص اهداف شامل دی او د نتایجو په منطقی 
بنسټیز موضوعات هغه طرزالعملونه چې د نوموړې  محاصل او واضحه فعالیتونه په کې شامل دي. دغه پالن

استراتیژۍ لپاره اړین بلل کیږي په نښه کوي چې د ظرفیت لوړونې،دتغییر د مدیریت، د اړیکو ستراتیژي او د دغه 
 ستراتیژۍ د تطبیق څخه د نظارت او ارزونې یو چوکات پکې شامل دی.

 جوړونه:والیتي بودجې  .5.3

 
په ټولو سیمو کې متوازنه پرمختیا اد هېوجمهوري دولت مکلف دی تر څو د ي نستان اسالمد اساسي قانون سره سم د افغا

رامنځته کړي. متوازنې پرمختیا ته رسیدل په بیالبیلو برخو کې لکه کرهنه او مالداري، اقتصادی، ټولنیز، سیاسي او 
لومړیتوبونو د ترالسه کولو ییزو و سیمه تعلیمي وضعیت ښه والی او د صنایعو پراختیا په برخه کې په موثر ډول د ملي ا

 څخه پرته متوازنې پرمختیا ته رسیدل ناممکنه دي. 
د واقعي لومړیتوبونو او د اد هېوسترو موخو ته د رسیدو په خاطر او د اد هېونو پرهمدې اساس د افغانستان حکومت د  

 ظام  کې اصالحات راولي.په مالي ناد هېوبرخو کې د  بېالبېالپالیسۍ د منعکسولو له پاره په 
 

نه راپدیخوا ورباندې کار کړی کال  ٪٪۳۱والیتي بودجه یو له هغو اصالحاتو څخه ګڼل کیږي چې د افغانستان حکومت د 
او په دې موده کې د والیتونو په کچه د ادارو د مسوولینو ظرفیت لوړول او دآزمایشی پروګرامونو پر پلي کولو باندې 

 وزارت  په نوموړو برخو کې ښې السته راوړنې درلودلې. تمرکز شوی او د مالیې
 
ړخیزې حساب ورکونې چوکاټ په اساس د والیتي بودجې جوړونې د وکیو د دوه اټ مالیې وزارت د دې كال ک ۳۱۳۴په 

کې یې  كال  ۳۱۳۲پالیسۍ پر یوې هر اړخیزې طرحې باندې د ښکیلو خواو په مشوره او همغږۍ کار ترسره کړی،او په 
افغانستان اسالمی جمهوري دولت کابینې ته د منظورۍ لپاره وړاندې کړی چې وروسته د افغانستان اسالمی جمهوری د 

 سیمه ییزدولت دکابینې د فیصلې سره سم نوموړې پالیسي په پرنسیپ کې منظور او د مالیې وزارت، اقتصاد وزارت او د 
بودجې جوړونې پالیسي د نورو ادارو سره په همغږي له سره وګوري ارګانونو خپلواکه اداره وګمارل شوه تر څو د والیتي 

او د منظورۍ لپاره یی د وزیرانو عالي شورا ته وړاندې کړي چې نوموړې پالیسي به د کتلو وروسته د مالیې وزارت له 
ړ را د تایید ووزیرانو شود  نېټه ۳۱کال په  ۳۱۳۲ګنې مصوبې په ترڅ کې د  ۳۱خوا د وزیرانو شورا ته وړاندې او د 

 وګرځیده. 
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 هغه ستونزې چې یاده پالیسې ورباندې تمرکز لري په الندې ډول دي:
 

نشتوالۍ، د همغږۍ او مشورې کمزورتیا او د والیتونو په سرچینو کې د تعادل نه  روڼتیاپه کافې اندازه د  .2

 .مراعاتول

کولو په موخه د عمومي بودجې د لګښت په د بودجې د پالن جوړونې او د والیتونو په کچه د خدمتونو د وړاندې  .2

 اړه د وزارتونو او اړونده والیتی ریاستونو د ظرفیتونو ترمنځ توپیر.

د لومړیتوبونو او د پروژو د قیمت ګذارۍ په اساس د پالنونو په طرح او وړاندې کولو کې د اړونده والیتونو د   .1

 .ټیټوالۍ وړتیا

 .نې د دقیقو میکانیزمونو نشتوالۍپه سیمه ییزه کچه د پالن او بودجې جوړو .3

د حفظ او مراقبت او عملیاتي لګښتونو په تمویل کې د والیتونو ستونزې چې د موجودو شتمنیو د له منځه تلو او د  .1

 .يد خدمتونو په وړاندې کولو کې د کمزورتیا المل ګرځیدلي 

والیانو او ولسواالنو لپاره د واضح او دوالیتونو په کچه د عامه مالي مدیریت په برخه کې د والیتي شوراګانو،  .4

 روښانه دندو او مسولیتونو نشتوالی

 خاطر د نظارت د دقیق میکانیزم نشتوالی.ه د والیتي پروژو او پروګرامونو د تطبیق او تعقیب پ .9

د والیتونو په کچه د بودجې د موازي سیسټمونو له الرې د پرمختیایي بودجې تطبیق چې د دولت د بودجوي  .5

 د نه پراختیا نه کارولو المل ګرځیدلي دی. سیسټم

 دغه پالیسي چې د دریو کلونو لپاره طرح او تصویب شوې ده الندې اهداف په کې شامل دي.
 

د یو قانونی چوکاټ  ادارو د دندو او مسولیتونو د تشخیص په خاطر يد والیتونو او ولسوالیو په کچه د دولت .2

 .رامنځته کول

ادارو معلومات د ي پروسې رامنځ ته کول چې په کې د اړونده وزارتونو د والیت د والیتي بودجې جوړونې د .2

بودجې د ترتیب په مهال شامل دي. او همدارنګه د والیتي پالن جوړونې د پروسې سره تړاو ولري چې په 

 هغو کې والیتي شوراګانې د مشورې ورکونې دنده لري.

 ره د نورمونو رامنځته کول اود هغو  پراختیا.د والیتي بودجې د معیاري  سقف د محاسبې له پا  .1

د والیتونو په کچه د عامه مالي مدیریت د کمیټې رامنځ ته کول او په مستوفیتونو کې د والیتي بودجې  .3

او د ي جوړونې د کارپوهانو ګمارل تر څو د والیتي بودجې جوړونې په پروسه کې ښه والۍ رامنځ ته ش

 ونو اړتیاوې ځای پر ځای شي.بودجې په وړاندیزونو کې د والیت

لوړونې  وړتیاپه والیتي ادارو کې د نویو روزنیزو پروګرامونو له الرې د عامه مالي مدیریت په برخه کې د  .1

 .د پروګرام دوام

په نورو مواردو کې د لګښتونو او یا د تخصیص شویو پیسو د تعدیل د مخنیوي لپاره  د بودجې په اړونده  .4

 رامنځ ته کول. فورمونو کې د تعدیالتو

د دغې پالیسۍ وروستۍ پایلې د والیتي ادارو د مشورو او ګډون له الرې ) د الندې نه پورته خواته( د والیتي بودجې 
جوړونې د یوې شفافې، د وړاندوینې وړ او متوازنې پروسې رامنځ ته کیدل دي تر څو خدمتونه په ملي او والیتي کچه 

 ې مهمې السته راوړنې په کې شامل دي.په موثر ډول وړاندې شي، چې الند
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: د والیتي خدمتونو پر وړاندې کولو پورې داړونده لومړیتوبونو سره سم د  والیتي لومړۍ السته راوړنه .أ 

پالن او بودجې جوړونې د یوې ګډې پروسې رامنځ ته کول او پیاوړي کول، د دغو السته راوړنو اساسي 

یتوبونو د تشخیص په بهیر کې له والیتي شورا ګانو او د ولسوالیو د پایلې په الندې ډول دي: د والیتي لومړ

 .همغږۍ د شوراګانو سره د مشورو تر سره کول

د والیتونو په کچه د بودجې اجراکول او د شفافه، متوازنه او موثرو خدمتونو وړاندې  :دویمه السته راوړنه .ب 

 .کول

 حفظ او مراقبت او عملیاتي چارې  .5.1

 
نو کې یو شمیر زیاتې شتمنۍ د اداري ودانیو، روغتونونو، ښونځیو، سړکونو، وسایطو او نور تخنیکي په تیرو لسو کلو

تجهیزاتو په ګډون د ډونرانو، والیتي بیارغونې ټیمونو او غیر دولتي موسساتو له خوا د دولت د بودجوي سیسټم څخه  بهر 
ه جوړې شوې او ګټې اخستنې ته سپارل شوې دي  چې د او همدارنګه یوه برخه یې د دولتي ادارو لخوا د هیواد په کچ

خدمتونو په وړاندې کولو کې اساسي رول لوبولۍ خو د عامه شتمنیو حفظ او مراقبت او عملیاتي چارو د لګښتونو د 
 ارزونې، قیمت ګذارۍ او بودجې جوړونې ته د نه پاملرنې له امله مخکې له وخته د شتمنیو د خرابیدو  او استهالک المل

چې د انتقال د پروسې پر مهال د بهرنیو ځواکونو څخه افغان حکومت د تاسیساتو او د بسپنه ورکوونکو لخوا  ،شوی دی
 تمویل شوي  ساختماني او غیر ساختماني پروژو انتقال  پر بودجې باندې فشارونه زیات کړي دي.

 
افي ندي او د معیاري خدمتونو د انډول سره سم خو په عادي بودجه کې  د دې ډول لګښتونو  لپاره  تخصیص شوې پیسې ک

(  د لګښټونود اجرا O&Mندي، چې عموماْ په اړونده ادارو کې د پالن جوړونې او د حفظ او مراقبت او عملیاتي چارو)
یتونو کولو لپاره  په اړونده ادارو کې د یو فعاله او معیاري میکانیزم نشتون او همدارنګه په عادي بودجه کې د مالي محدود

 له امله دي.

ځکه د مالیې وزارت د موضوع د اهمیت په پوهیدو سره او د خدمتونو د وړاندې کولو په ښه والي او د عامه شتمنیو او 
ي وزارتونو لکه معارف او عامې کي دغه ریفورم د دوو کلید كال ۳۱۳۴پانګونو د ثبات او تداوم د زیاتوالي په موخه، په 

د عامه خدمتونو په وړاندې کولو کې مهم او اساسي رول لري پیل کړ، چې د خدمتونو د روغتیا وزارتونو سره چې 
 وړاندې کولو او د شتمنیو د حفظ او مراقبت د موثریت په برخه کې یې د منلو وړ پایلې الس ته راوړې دي.

و زده کړو،اوبو او کې د لوړکال  ۳۱۳۲کال کې دغه پروسه د ټولګټو او ترانسپورت وزارتونو ته او په  ۳۱۳۱په  
انرژۍ، مخابراتو، کلیو او پراختیا او کرهنه، مالداري او اوبو لګونې وزارتونو ته پراختیا موندلې ده چې په مجموع کې  

 وزارتونو کې تطبیق شوې ده. ۳دغه پروسه په 

، چي د يموم هم پراختیا و  ته وزارتونو/ادارو نورو لسو دغه ریفورمکال کي  ۳۱۳۱ټاکل شوې ده چې په 
او  کانون،قومونو او قبایلو، اطالعاتو او کلتور،سوداګرۍ او صنایعو وزارتونه،ملی رادیو ټلویزیون، المپیک،د سرحدونو

پترولیم وزارت، د عدلیې وزارت، محلي ارګانونه، د ح  اوقافو وزارت او ښارجوړونې وزارت په کې شامل دي. د کاري 
 امات تر سره کیږي:پالن سره سم په دغه برخه کې الندې اقد

 

 د شتمنیو د حفظ او مراقبت او عملیاتي چارو دپالیسۍ نهایی کول.  .2

 د ودانیو د حفظ او مراقبت د دستورالعمل بیا کتنه او نهایی کول  .2

 د نقلیه وسایطو د طرزالعمل جوړول .1

بیق کوونکو سره دعامه شتمنیو د حفظ او مراقبت او عملیاتي چارو د ټولو اسنادو د پراختیا په موخه، د تط  .3

 مرسته کول  تر څو هغوی وکوالی شي یو بشپړه کاري پالن سره له زماني جدول جوړ کړي. 

د عامه شتمنیو د ثبت او راجستر، د نورمونو تعیین او د  شتمنیو دقیقې قیمت ګذارۍ او د مرکزی او والیتي  .1

خه کې  د آزمایشي وزارتونو/ادارو ادارو د ریفورم د تطبیق څخه دنظارت له پاره د لګښتونو د محرک په بر

 سره دوامداره مرسته.
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 کونهورڅخه څارنه او راپور ي کولود بودجی د پل .5.1

 

د اغیزمنتوب، ګټورتوب،  ېک برخهکولو په ي ژمنو پل د دولت يجمهوري وزارت د افغانستان د اسالم ېمالید 
سیسټمونو  ې څارناخیستلو او او د کړنو د   ېګټد عامه سرچینو څخه د  ې الرله  ي والښه د روڼتوب او ځواب ویلو 

 .يکو مرسته  ې کهمغږی او د بوجي په راپور ور کولو 

پایلنۍ موخه داده چی د دولت پر کړنو باندی د څارنی او ارزونی یو پراخ سیسټم رامنځته شی ترڅو پر پالیسی ګانو،  
ی. دغه برخه د مالیی وزارت د سترو لومړیتوبونو پر پایلو والړی منځمهاله لړۍ او کلنی بودجی اداری باندی والړ و

 څخه بلل کیږی.

، )ب( د ېک په رڼا  ېماد ۱۲ د قانون يادار يمالکولو د څار څانګه )الف( د عامه  يپلد د بودجی  کېبرخو  ېدپه 
ړ د مرستو د اغیزمنتوب په باب جو ېک، )ج( په بوسان (PFM Roadmapبنسټیز معیار ) ېکړنالر ې دادارعامه 

سره سم د  ېماد ۱۴د قانون  ېبودج يملد  ېککال  ۳۱۳۳د ډونرانو لخوا شرط ایښودنه او )د( په  ېکشوی کنفرانس 
 نځته شوه.رامڅانګه  ېنوموړ کېبودجی پالیسۍ او ریفورم ریاست په تشکیل 

یفون او ایمیل له غونډو، د ټیل يکارجوړو، د دیخوا هڅه کړیده د روزنیزو پروګرامونو ه دغی څانګی د جوړیدو راپ
  ې کړترسره  ېمرست کېبرخو  بېالبېلوپه  ېککلونو  ۳۱۳۱او  ۳۱۳۴، ۳۱۳۳ادارو سره په  يکارالرو د اړوندو 

د ادارو سره د هغوی پروګرامونو، پر وخت، کره او با  ېچپلۍ کیدنی د څار څانګه یوه مهمه برخه ده ې . د بودجهد
 .يکو مرسته  ېککیدلو  يپلکیفیته راپورونو 

په ربعواره توګه  راپورونه ېچ يد ې شوریفورم سره سمبال  ېدادارې )بودجوي واحدونه(  په  ۱۱اوسمهال، 
شته  کې. په ادارو ي سپارکمیسیون ته  يبودجواو  يمال ېجرګ يولسوروسته د نه  ېارزون، د څیړلو او يراټولو

 دی. شوی توګه اوچت  ي سارې ب په یې کیفیت  وراپوروړتیاوو ته په کتو سره د تیرو کلونو په پرتله اوسمهال د 

 راپوراو  ېڅارنڅانګو څخه د  يبودجوورکولو اغیزمنتوب او روڼتیا ته په کتو سره د  راپور ېوړاندد کړنو په 
 .يکیږ میکانیزم یو اړین ګام بلل  ېاخیستن

 

 يدولتترڅو په  يوغځوه هم څانګو ت يبودجودغه لړۍ نورو  ېچ يلرې څانګه په پام کې کبله د څارن ېهمدله  
او  ېڅارند دولت په کچه د  ېک. او په عین وخت يورکړروڼتیا او ځواب ورکولو ته وده او پراختیا  ېکادارو 
مالي کال په بهیر کې و ارزول  ۳۱۳۱سیسټم په رڼا کې لس بودجوي څانګې د   ېددې واحد سیسټم جوړ چ  ېارزون

 . يش مالتړ سره سم پیل  يیاسسشوي او ازمایښتی پړاو به د مالی او 
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 عامه خصوصی مشارکت/ ګډون  .5.1

 
د عامه خصوصي مشارکت / ګډون اصلي موخه د خصوصي پانګې جذبولو لپاره د مناسبې الرې چارې یا فرصت 

 برابرول او د عامه منابعو سره د هغو یو ځای کول دي.
ندي چې دا کار د هیواد د نه پرمختګ اصلي المل بلل  يکافو په پرتله د افغانستان زیربناوې د نړې او سیمه ییزو معیارون

 کیږي.
اوسنۍ زیربناوې هیڅکله هم د اوسنۍ اقتصادي ودې او د نفوس د زیاتوالي له امله رامنځته شوېو اړتیاوو ځواب 

محدود کړۍ دی  اوړتینکې نشي کیدای، په هر حال د اوسنۍ بودجې کسر او د اوسني منابعو محدودیت د حکومت وورکو
 چې دا کار په خپله د زیربناوو د اړتیا یو مهم المل او په هیواد کې د خصوصي پانګو د جذب لپاره مهم خڼډ بلل کیږي.

 
د اړتیا په اساس  وړتیااو د پانګونې اړتیا ته په پام کې نیولو سره او همداراز د منابعو او  يزیاتوالد خدمتونو لپاره د تقاضا 

ت اړتیا لري ترڅو د خصوصي سکټور مشارکت د دغه محدودو منابعو لپاره جذب کړي.چې په دې صورت د مالیې وزار
 کې عامه او خصوصي مشارکت یو ښه انتخاب بلل کیږي تر څو د خلکو لپاره ښه خدمات او زیربناوې برابرې کړي.

کې د اد هېودی چې دا په  که څه هم اوس مهال په افغانستان کې  د عامه خصوصي مشارکت لپاره محیط کمزورۍ
 خصوصي او عامه مشارکت د عملي کولو   لپاره یو عمده خنډ بلل کیږي.

د زیربنا په برخه کې د خدمتونو د وړاندې کولو په خاطر د پانګه  ګدوند مالیې وزارت  د خصوصي او عامه سکتور 
چې د دولت  کموالۍپالیسۍ  کډونعامه  -انکړيځ، قانوني چوکاټ، او د وړتیا اچونې لپاره یو ّښه میکانیزم بولي، خو د 

په ګوته کړي د عامه او خصوصي  يڅرنګوالاهداف په واضحه توګه تعریف او په دغه پروسه  کې د خصوصی سکتور 
 مشارکت د پلي کولو په الره کې یو عمده محدودیت دی.  

 د عامه او خصوصي سکټور د مشارکت مرکزي واحد  .6.1.5

تان کې پانګونې ته د اړتیا د ځان خبرولو او د عامه او خصوصي سکټورونو د مشارکت له د مالیې  وزارت په افغانس
 الرې د دولت بودجې سپما په موخه د عامه او خصوصي سکټورونو د مشارکت مرکزي واحد رامنځته کړی دی. 

ی واحد له کارپوهانو ددې له پاره چې یې ټولو اړوندو برخو ته پام وشي نو د عامه او خصوصي سکټور د مشارکت مرکز
)دولتي یامسلکي پرسونل( او متخصصینو څخه جوړ شوی دی، او یاد متخصصین په بیالبیلو برخو )اداري، 

حقوق،تخنیکي، مالي، اقتصادي او چاپیلایر( کې د عالي مهارتونو درلودونکي دي. د دغه واحد دندې او کارونه د عامه او 
 دغه واحد پر تطبیقي پالیسۍ پورې اړه لري. خصوصي سکټورونو د مشارکت پر فاز او د 

  
خواوو سره د  ښکېلومرکزي واحد یو تخنیکي بورډ دی چې د عامه او خصوصي سکټور په مشارکت کې  ګډوند عامه 

پالن جوړونې د  چارو د پیاوړتیا، د پروژو د پراختیا او پلي کولو او د دولت د عامه ګټواو بودجې د ساتلو په موخه 
 وثر او اړینې مرستې وړاندې کوي.تخنیکي، م

 
 شوي دي:هغه فعالیتونه چي تراوسه ترسره 

 
دعامه او خصوصي سکټورونو د مشارکت واحد چې د بودجې په عمومي ریاست کې رامنځته شوی دی، تراوسه یې الندي 

 فعالیتونه یې ترسره کړي دي: 
 
  درې کلن او پنځه کلن کاري پالن جوړول،  د عامه او خصوصي سکټورونو د مشارکت او ګډون واحد له پاره د -
 .سکټورونو د مشارکت د مسودې جوړولي صخصود عامه او  -
  .د عامه او خصوصي سکټور د الیحې او قانوني چوکاټ جوړول او بیاکتنه -
 .د دغې برخې له پاره د الرښوونو او طرزالعملونو جوړول -
جوړولو کې له عامې  روغتیا وزارت سره تخنکیي د عامه او خصوصي سکټور د مشارکت او ګډون د مقررې په  -

 .مرسته کول
دولتي او خصوصي ارګانونو ته د عامه او خصوصي سکټورونو د مشارکت د ورپیژندلو له پاره د معلوماتي  -

 پروګرامونو او د زده کړو ورکشاپونو تنظیم او پر الره اچول.
 ګروپونو رامنځته کول. په مالیې وزارت کې د عامه او خصوصي سکټورونو د مشارکت د -
 د مشورتي کمیتې له پاره د دندو دالیحې جوړول -
( چمتو کول او د امکان پذیرۍ او له امکان پذیرۍ څخه دمخه څیړنو RFP) وړاندیزد وړاندیز شوي طرحې لپاره  -

 ترسره کول.
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تونو سره همغږیتوب د عامه او خصوصي سکټور د پالیسۍ جوړولو له پاره د کرهنې او کاڼونو او پټرولیم له وزار -
 رامنځته کول. 

د نړیوالو تجربو راټولول، د بیلګې په توګه، په عمومي ډول د عامه او خصوصي سکټورونو، د سکټورونو، قوانینو،  -
 مالحظاتو او قراردادونو په اړه د معلوماتو راټولول.

-  
 هغه فعالیتونه چې تمه ده ترسره شي: 

 
ملي پالیسۍ جوړول او پلي کول او د کابینې او ملي  شورا له خوا  د عامه او خصوصي سکټورونو د مشارکت د -

 یې تصویبول. 
د عامه او خصوصي  سکټورونو د مشارکت د واحدونو د رامنځته کولو او د عامه او خصوصي سکټور د  -

غږۍ مشارکت د پالیسۍ او الرښوونو د رامنځته کولو په اړه له اړوندو وزارتونو او بودجوي واحدونو سره د هم
 ترسره کول.

 د آزمایښتي شرایطو سره د برابرو پروژو د معلومولو په موخه د دولت د پانګونې د سټراټیژیکو پالنونو ازموینه  -
د عامه او خصوصي سکټورونو  دمشارکت د پروژو د تشخیصولو او لومړیتوب د معلومولو په موخه د امکان  -

 ول.پذیرۍ او له امکان پذیرۍ څخه دمخه څیړنو ترسره ک

د عامه او خصوصي سکټور د  پرمختګونو په اړه د معلوماتو او اطالعاتو د خپرولو له پاره د انټرنیټ په کرښه  -
 د معلوماتي شبکې رامنځته کول.

د عامه او خصوصي سکټور په مشارکت کې د مرکزي واحدونو د رول او مسوولیتونو د جال کولو )تفکیک( په  -
 تعدیل ترسره کول.موخه د تدارکاتو په قانون کې د 

د عامه او خصوصي سکټورونو د مشارکت د پروژې د پلي کیدو د شونتیا، د مالي دوام او د عامه او خصوصي  -
 سکټورونو د مشارکت د ټولو پروژو د وړتیا ارزول، 

په افغانستان کې د عامه او خصوصي سکټور د ارزولو د الرو چارو د رامنځته کولو له پاره د عامه او  -
 سکټورونو له مسوولینو سره د سیمینارونو او غونډونو تنظیمولخصوصي 

په وزارتونو کې د عامه او خصوصي سکټورونو د مشارکت د واحدونو د ظرفیت د  لوړولو له پاره د لنډو  -
 روزنیزو پروګرامونو پر الر اچول.

کټور د مشارکت د د ظرفیت جوړونې د لنډو پروګرامونو پلي کول او مرکزي واحد ته د عامه او خصوصي س -
. ادارې د څرګندولو په موخه د مالقاتونو ترسره کول



هدف
۱۳۹۵(نمبر/٪)مقدار سال

د ورستیو پایلو شاخصد ورستیو پایلو تشریح
د سیاسی او اقتصادي اړیکو پرمختیا د سیمي، ګاونډیو او 

نړي هیوادونو سره
د سیاسی او اقتصادي اړیکو پرمختیا د سیمي، ګاونډیو او 

نړي هیوادونو سره
139080%85%

د پایلو شاخصد پایلو تشریح

نړیوالي ټولني سره د دوه اړخیزو او څو اړخیزو اړیکو  ښوالي
 نړیوالي ټولنې سره د دوه اړخیزو او څو اړخیزو اړیکو د 

%80%139080ښوالي سلنه 

د نړي، سیمي او ګاونډیو هیوادونو نه او همدارنګه د سیمه 
ایزو او نړیوالو مالي سازمانونو نه د سوداګری، ترانزیت او 

پانګه اچوني په برخه کې د مرستو السته راوړل

د ترانزیت، سوداګري او پانګه اچوني په برخه کې د 
هیوادنو، سیمه ایزو او نړیوالو مرسته کوونکو سازمانونو 

شمیر
13905055

د ورستیو پایلو شاخصد ورستیو پایلو تشریح
په کور او د هیواد نه بهر د افغنستان د اسالمي جمهوریت د 

وګړو د حقونو تامینولو
په کور او د هیواد نه بهر د افغنستان د اسالمي جمهوریت 

د وګړو د حقونو د تامینولو سلنه
139485%90%

د پایلو شاخصد پایلو تشریح

په کور او د هیواد نه بهر د افغانستان د اسالمي جمهوریت د 
وګړو د حقونو نه دفاع

په کور او د هیواد نه بهر د افغانستان اسالمي جمهوریت د 
وګړو شمیر چې حقونو ته يي الس رسي کیږي

13941000018200

د افغانستان اسالمي جمهوریت وګړو ته د پاسپورتونو او د 
ویزي د سټیکرونو صادرول او تمدیدول

د افغانستان اسالمي جمهوریت کورني او بهرنیو وګړو ته 
د پاسپورتونو او د ویزي د سټیکرونو شمیر چې صادر 

.کیږي
13946500093000

ا، د افغانستان اسالمي .ا.تصدیق اسناد مختلفه اتباع ج
جمهوریت د وګړو د بیالبیلو اسنادونو تصدیق

 د افغانستان اسالمي جمهوریت کورني او بهرني وګړو د 
.بیالبیلو اسنادونو شمیر چې تصدیق کیږي

1394100000170000

د ورستیو پایلو شاخصد ورستیو پایلو تشریح

د ښو خدمتونو وړاندي کول کې ښوالي، او د سالمي اداري 
.د رامنځته کولو په موخه کاري آسانتاوي

د ښو خدمتونو وړاندي کولو د ښوالي او د سالمي اداري 
د رامنځته کولو په موخه د کاري آسانتاوو سلنه

139478%80%

د پایلو شاخصد پایلو تشریح

د یوي سالمي اداري د رامنځته کولو په موخه د وزارت په 
.مالي او اداري چارو کې د روڼتیا او کړونو ښوالي

د یوي سالمي اداري د رامنخته کولو په موخه د وزارت 
په مالي او اداري چارو کې د روڼتیا او کړونو د ښوالې 

سلنه
139085%85%

د ورستیو پایلو شاخصد ورستیو پایلو تشریح

%80%139485د تروریستي او امنیتي پیښو د کموالي سلنهد تروریستي او امنیتي پیښو کموالي

د پایلو شاخصد پایلو تشریح
 د ملي پولیسو د وړتیا ښوالی تر څو عامه ګډوډي ته په ښه 

توګه ځواب ورکړي
ښاري سیمو کې د ګډوډي څخه د مخنوي په موخه د 

ملي پولیسو د عملیاتو اجراکول
1394521400%656200%

په ولسوالي او والیتونو کې د قانون د واکمنۍ مالټړ
یو شمیر ولسوالي چې د لوړ ګواښونو نه ټیټ ګواښونو ته 

بدلول کیږي
1394               151                  160 

د سرحدونو او لوي الرو د امنیت تامینول
د سرحدونو غیررسمي سیمو کې د تګ او راتګ  

کنترول او څارولو اوسط
1394               365                  365 

%95%139490د دولتي ملکیتونو او تاسیساتو د ساتني سلنه.د خصوصی او دولتی شتمنیو، ملکیتونو او تاسیساتو ساتنه

د پولیسو نه د خلکو د مالټړ زیاتوالي
 ته کلني ټیلیفونې 119په منځني توګه د پولیسو مرکز 

اړیکې
1394  400,000     430,000   

 مالي کال لپاره  پیامدونه او محاصل۱۳۹۵د 

د بهرنیو چارو وزارت

د پایلو او وروستې پایلو ځانګړي شاخصونه 

سکتور امنیت

مبدا

اقتصادی او سیاسی 
چاري

کلتوري او قونسلي 
چاري

مالي او اداري

د کورني امنیت 
تامینول

د کورنیو چارو وزارت
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هدف
۱۳۹۵(نمبر/٪)مقدار سال د پایلو او وروستې پایلو ځانګړي شاخصونه 

مبدا

د ورستیو پایلو شاخصد ورستیو پایلو تشریح
%85%139480د هیواد په کچه د جرمونو کمښتد جرمونو پر وړاندي مبارزه او دهغي مخنوي

%65%139460د نیشه يي توکو د کښت او قاچاقو د کموالي سلنهد نیشه یي توکو د کښت او قاچاقو پروړاندي مبارزه
د پایلو شاخصد پایلو تشریح

د پالن شوي جرمونو، فساد، د انسان قاچاق، جعل او تقلب 
او الکترونیکې جرمونو پروړاندي د کورنیو چارو وزارت د 

ادارو د وړتیا ښوالي

د عملیاتو شمیر چې د ملي پولیسو لخوا د پالن شوي 
جرمونو پروړاندي ترسره شوي دي

13945,214            6,562              

د وړتیا ښوالي د ملي پولیسو پرسول کې د مخربو عناصرو د 
نفوذ د مخنوي په موخه

د امنیتي پیښو سلنه چې د ملي پولیسو د یونیفورم او 
.وسایط په استفاده رامنځته کیږي

139465%70%

د نیشه یي توکو پروړاندي د مبارزي په موخه د وړتیاوو 
ښوالي

د کورنیو چارو وزارت د پرسونل سلنه چې د نیشه يي 
توکو د کښت او قاچاق پروړاندي د مبارزي زده کړه 

کوي
139465%70%

            29,803          139428,116د بندیانو شمیر چې ساتنه، روزنه او زده کړي کويساتنه، روزنه او زده کړه
د ورستیو پایلو شاخصد ورستیو پایلو تشریح

 د داخلي وزارت د فعالیتونو د موثریت په موخه د 
اصالحاتي لمړیتوبونو طرح او پلي کول

%85%139475 د بنیادي اصالحاتو د وړاندیزونو د ارزوني سلنې

د پایلو شاخصد پایلو تشریح

%70%139465د کورنیو چارو وزارت د کړونو د پالن د پلي کولو سلنه.د پالیسي جوړول د دفترونو د وړتیاوو غښتلي کول

د اړینو زده کړو له الري د کورنیو چارو وزارت د 
کارکوونکو د وړتیا ښوالي

            10,500          139411,526په روزنیزو مرکزونو کې د ملي پولیسو ګډون کوونکې

د بشري حقونو د ساتنو په موخه د ملي پولیسو د وړتیا ښوالي
د بشري حقونو اړونده زده کړو کې د کورنیو چارو 

وزارت د پرسونل د ګډون سلنه
139475%80%

د کورنیو چارو وزارت د راپورورکووني، ارزونې او څارنې 
د وړتیا غښتلي کول

                 312               1394295د ادارو شمیر چې څارنه او ارزونه يي کیږي

د هیواد وګړو ته  د الکترونیکې تذکرو او پاسپورتو ویشل
د وګړو شمیر چې هغوي ته الکترونیکي تذکري او 

پاسپورتونه ویشل شوي دي
میلیون 15.2میلیون 139410.2

د ورستیو پایلو شاخصد ورستیو پایلو تشریح
%90%139485د اکمال کچه او د تاسیساتو د حفظ او مراقبت سلنهد پولیسو ساتنه، پاتې کیدل او دوام

د ملي پولیسو د ځواکونو د ظرفیت لوړول او اړونده اړیني 
وړتیاوي

%75%139470د ملی پولیسو د ځواکونو د وړتیا د لوړولو سلنه

د پایلو شاخصد پایلو تشریح
د ملي پولیسو د وړتیاوو ښه والي د اړتیاوو په پیژندلو، 

اکمالوو او مناسب تجهیز کولو کې
د عملیاتې پرسونلو سلنه چې مناسبو تجهیزاتو ته الس 

رسي لري
139490%95%

د کورنیو چارو وزارت پرسونل او خپلواک ریاستونو او 
معینیتونو ته د ښه کاري فرصتونو لپاره د بنسټونو او اسانتیاو 

ښه والی

په مرکز او والیتونو کې د پرسونل لپاره د استوګنیزو 
.بالکونو د ودانولو شمیر

13941012

د ملي پولیسو د پرسونل د فزیکی او روغتیايي حالت ښه والي
 د منسوبینو، شمیر او فامیل غړي او د شهیدانو وارثینو 

شمیر چي د روغتیایی خدمات څخه برخمن کیږی
139410640001000000

%70%139465د نوي بڼسوټونو ودانولو لپاره پروخت د کلنې تادیاتو سلنهد لګښت د کچې لوړول

حمایت از طرزالعمل ها، اکمال نیازمندیها و پرداخت 
معاشات جهت موثریت و شفافیت

%80%139470فیصدی تطبیق سفارشات از چالش های پروسه تدارکات

د ورستیو پایلو شاخصد ورستیو پایلو تشریح
%74%72     1,394 د ملي اردو د پیاوړ تیا او مستقالنه دفاع سلنې د امنیت تامینول او مستقالنه دفاع

د پایلو شاخصد پایلو تشریح

            139444,000 د جذب شوئ او روزل شوئ کسانو تعدادد پرسونل د کمیت او تعلیم او تربیي زیاتوالي

              13942,880د عملیاتونو شمیر چې تر سره کیږید عملیاتونو تر سره کول

            139450,000د الوتنې تعداد د شهیدانو او ټپیانو انتقالول او د پوستو اکماالت

د نیشه يي توکو او 
جرمونو پروړاندي 

مبارزه

  بنیادي اصالحات 
او مسلکي کول

تامیناتي خدمتونه

وزارت دفاع ملی 

محاربوی قوتونه
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هدف
۱۳۹۵(نمبر/٪)مقدار سال د پایلو او وروستې پایلو ځانګړي شاخصونه 

مبدا

د ورستیو پایلو شاخصد ورستیو پایلو تشریح
%74%139472د ودي سلنیېد پالن گذاری ،تعلیمی او حمایوی قابلیتونو وده

د پایلو شاخصد پایلو تشریح

1394 د جذب شوئ او روزل شوئ کسانو تعدادد پرسونل د کمیت او تعلیم او تربیي وده
 تن11958 

                   10                 139410د ملي امنیت د پالیسۍ په نظر د ستراتیژیکو موخو شمیرد ملي دفاع وزارت د موخو تعیینول

د ورستیو پایلو شاخصد ورستیو پایلو تشریح
1391په دولتي ادارو کې د اداري فساد کموالي سلنېپه دولتي ادارو کې اداری فساد کموالي وموند

20%
20%

د پایلو شاخصد پایلو تشریح
د دارئې ګانو ثبت او د عالي مقاماتو د دارائی ګانو ثبتول   

139355د اداری فساد پر وړاندی تدبیرونه

 د ځیني اداري اداری پروسجرونه ساده کول او د فساد د 
مخینوی میکانیزمونه پراختیا

د دارائي ګانو شمیر چې پروسیجرونه او میکانیزمونه يې 
ساده کیږی

1393200200

1393200240د کارمندانو شمیر چې تخنیکی زده کړی کوید کارمندانو د ظرفیتونو لوړول

د ورستیو پایلو شاخصد ورستیو پایلو تشریح

د پایلو شاخصد پایلو تشریح

د ورستیو پایلو شاخصد ورستیو پایلو تشریح

د پایلو شاخصد پایلو تشریح

د ورستیو پایلو شاخصد ورستیو پایلو تشریح

د پایلو شاخصد پایلو تشریح

د ورستیو پایلو شاخصد ورستیو پایلو تشریح
څرنګه چې د اجرائیوي ریاست دفتر تازه د بودجوي واحد 

د پایلو شاخصد پایلو تشریح

د ورستیو پایلو شاخصد ورستیو پایلو تشریح

د پایلو شاخصد پایلو تشریح

د جمهوري ریاست د چارو د اداري لوي ریاست

د دولت د کړونو 
همغږي او تحلیل

شاء )د اجرائیوی دفتر ریاست  (د وزیرانو د شورای داراالن

د وزیرانو د شورا  
څار او مدیریت

د حکومتوالۍ، د قانون پلې کول او بشر حقون سکتور
 د اداري فساد پر وړاندي د مبارزې اداره

 
 د اداري فساد پر 

وړاندي د مبارزی د 
ستراتیژی پراختیا

حمایوی قوتونه

برنامه

اداره مستقل ارگانهای محلی

برنامه

برنامه

څرنګه چې د اجرائیوي ریاست دفتر تازه د بودجوي واحد په توګه منظور شو او تراوسه يي د خپلو پروګرامونو جوړښت په دقیقه ډول ندي طرحه کړي، له دي کبله پایلي او 
.وروستي پایلي يي د بودجې په وړاندیز کې ندي لیکل شوي

د جمهوري ریاست د چارو د اداري لوي ریاست د پروګرامونو جوړښت د تشکیالتي بدلون له کبله بدل شوي دي، له دي کبله پایلي او وروستي پایلي يي د بودجې په وړاندیز 
کې ندي لیکل شوي

د جمهوري ریاست د چارو د اداري لوي ریاست د پروګرامونو جوړښت د تشکیالتي بدلون له کبله بدل شوي دي، له دي کبله پایلي او وروستي پایلي يي د بودجې په وړاندیز 
کې ندي لیکل شوي
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هدف
۱۳۹۵(نمبر/٪)مقدار سال د پایلو او وروستې پایلو ځانګړي شاخصونه 

مبدا

د ورستیو پایلو شاخصد ورستیو پایلو تشریح

د پایلو شاخصد پایلو تشریح

د ورستیو پایلو شاخصد ورستیو پایلو تشریح

  په محاکمو باندی د ډاډ د زیاتوالی پیداکیدل
حکمی او )  د شخړی د دواړو لورو د مراجعه کونکو

شمیر  (حقوقی کسان
1393           54,612             24,000 

د پایلو شاخصد پایلو تشریح

 د جزائی قضیو د دوسیو حل او طی مراحل
  د قتل د قضیو شمیر، غال، وهل او زخمی کیدل او دا 

ډول نور جزایی جومونه طی مراحل او حل کیژی
1393 15,000  15822

    د سوداګریزو، حقوقی او مدنی دوسیو  طی مراحل او 
حل کول

 د سوداګریزو، حقوقی او مدنی قضیو شمیر چی طی 
مراحل او حل کیږی

1393 4,000  5880

300  300 1393 په کورس کی د شامل شوو قاضیانو شمیر    د قضایی ستاژ کورس

250  160 1393  د اطاقونو شمیر چی په یو کال کی ودانیږیپه مرکز او والیاتو کی  د ودانیو جوړول او ترمیم

د ورستیو پایلو شاخصد ورستیو پایلو تشریح

 دقوانینو، فرامینو او نړیوالو ژمنو تصویب او تعدیل
     د قوانینو، فرامینو او نړیوالو ژمنو شمیر چی طرح او 

تصویب شوی دی
1394

85%
 23  

  د مملکت د وګړو لپاره د کاری چارو کی ا سانتیاوی 
برابرول

  دمنظوری نه وروسته د قوانینیو، فرامینو او نړیوالو ژمنو 
نافذ کیدل

75%32

  په اداراتو د روڼنتیا او د اړونده موئكلينود مشکالتو د حل 
لپاره څارنه

 د دولتی ادارو د کړنالری د څار شمیر او د خلکو 
مشکالتو ته ځواب ویل

82%85

د پایلو شاخصد پایلو تشریح
1394280290  لوړ پوړی حکومتی چارواکی استماع شوهد قوانینو د پلی کولو او  د حکومت پر کړنو څار

د قانون جوړونی د پروسی ښه والی
د قوانینو شمیر چی د حکومت له الری پارلمان ته د 

تصویب لپاره  ارجاع کیږی
13942432

 د مشرانو جرګی د کړنو په اړه  د خلکو د پوهاوی کچه 
زیاتیږی

د مشرانو جرګی د کړنو په اړه  د خلکو د پوهاوی د  
کچی سلنه زیاتیوالی

139470%77%

 د مشرانو جرګه د اړینه اداری مالتړ څخه برخمنه شوه
 د ټکنالوژی د تجهیزاتو د کارمندانو  مالی او اداری 

مالتړ سلنه
139495%95%

د ورستیو پایلو شاخصد ورستیو پایلو تشریح

 د وګړو او دولتی ادارو ترمنځ د حقوقی اړیکو تنظیم
  د قوانینو شمیر چی د وګړو او دولتی ادارو ترمنځ د 
اړیکو د تنظیمولو په موخه دی وروسته د توشیح نافذ 

کیږی

1394
3530

 حکومتداری ته قانونیت او مشروعیت ورکول
  د قوانینو شمیر چی قانونیت او حکومتداری ته 
مشروعیت ورکوی وروسته د تو شیح نافذ کیږی

1394
3530

د پایلو شاخصد پایلو تشریح

    د قوانینو، تقنینی فرمانونو او نړیوالو ژمنو تصویب او تعدیل
   قوانین، تقنینی فرمانونه او نړیوالو ژمنی چی تصویب 

شوی دی
13943530

 (و ګړو)  د مشکالتو د رفع په خاطر  د وکیل او موکل 
ترمنځ د اړیکو تامین

%70%139470د وکیالنو او و ګړو د اړیکو د ښه والی سلنه

د ولسی جرګی د وکیالنو او د داراالنشا مالی او اداری مالتړ
 د ولسی جرګی د وکیالنو او د داراالنشا مالی او اداری 

مالتړ سلنه
139475%80%

د جمهوري ریاست د چارو د اداري لوي ریاست د پروګرامونو جوړښت د تشکیالتي بدلون له کبله بدل شوي دي، له دي کبله پایلي او وروستي پایلي يي د بودجې په وړاندیز 
کې ندي لیکل شوي

 
تقنینی او د پالیسی 

چاری

مشرانو جرگه - شورای ملی 

امور پارلمانی 
پارلمانی چاری

ستره محکمه 

 
ملی قضائی برنامه

ولسی جرگه- شورای ملی 

د توکو او خدمتونو 
پیرودلو په موخه د 
مالي سرچینو څخه 

په اغیزمن ډول 
استفاده

د جمهوري ریاست د چارو د اداري لوي ریاست د پروګرامونو جوړښت د تشکیالتي بدلون له کبله بدل شوي دي، له دي کبله پایلي او وروستي پایلي يي د بودجې په وړاندیز 
کې ندي لیکل شوي
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هدف
۱۳۹۵(نمبر/٪)مقدار سال د پایلو او وروستې پایلو ځانګړي شاخصونه 

مبدا

د ورستیو پایلو شاخصد ورستیو پایلو تشریح
 د قانون حاکیمیت زیاتوالي او د نظامی جرمونو د کچی 

کمیدل
 کال د قضیو په نسبت د نظامی جرمونو په سلنه ۱۳۹۴ د 

کی کموالی
13947%9%

د پایلو شاخصد پایلو تشریح
 په نظامی برخه کی راغلی قضیی اجرا او دوسیی یی 

محکمی ته و سپارل شوی
139440304060 د راغلو نظامی قضیو شمیر چی اجرا کیږی

د ورستیو پایلو شاخصد ورستیو پایلو تشریح
   د قانون حاکیمیت زیاتوالي او د سیاسی جرمونو کچي 

کموالي
%17%139415 د سیاسی جرمونو د سلنی کمیدل

د پایلو شاخصد پایلو تشریح
 د داخلی او خارجی امنیت په برخه کی د راغلو قضیو 
څارل، څییړل او تعقیب، او د هغی دوسیی محکمی ته 

وسپارل شوی
139445004600دقضیو شمیر چی څارل، څیړل او تعقثب کیږی

د ورستیو پایلو شاخصد ورستیو پایلو تشریح
 د قانون حاکیمیت زیات شو او دملکی جرمونو د کچه کمه 

شوه
13927200074000 په ملکي برخه کې د څیړني او نظارتي قضیو شمیر

د پایلو شاخصد پایلو تشریح
د اداری فساد اړوند قضیی اجرا او تعقیب او دوسیی یی 

محکمی ته وسپارل شوی
13922000019500  د اداری فساد د قضیو شمیر چی څیړل شوی دی

ملکی دوسیی وڅیړل شوی او د د فاع په خاطر محکمی ته 
وسپارل شوی

13925000048000   د ملکی دوسیو  شمیر چې محکمي ته وسپارل شوي

ملکی دوسیی وڅیړل شوی او د د فاع په خاطر محکمی ته 
وسپارل شوی

1392500550  ملکي دوسیو  شمیر چې دفاعیي ته چمتو شوي

د ورستیو پایلو شاخصد ورستیو پایلو تشریح
 د مال امامانو علمی او مسلکی ظرفیتونو لوړول د اسالمی 

احکامو او ارزښتونو په رڼا کی او د د خلکو د پو هاوی په 
خاطر د مطلوبو فتوا ګانو صادرول

 د ظرفیتونو د لوړلو او اسالمی زده کړو نه د علماو او د 
ټولنې ګوړو د پوهاوی سلنه

138750%65%

د پایلو شاخصد پایلو تشریح

 د دینی ادارو او اسالمی مرکزونو غښتلی کول او په ټولنیزو 
او منطقوی همکاریو مسلو کی د علماو ونډه اخیستل

 د سیمینارونو، کنفرانسونو، سیالیو او محفلونو سلنه چې د 
اسالمي موضوعګانو په اړه په الره اچول کیږي

1387
50%
75

65%
20

په والیاتو او مرکزونو کی د مسجدونو ودانول
د جوماتونو شمیر چې په مرکز او والیتونو کې ودانو او 

ترمیم کیږي
138742638

د مال امامانو او خطبا و د پاره د روزنیزو او موعظه  برنامو 
برابرول

138725040د اصالح شوو دیني نهادونو شمیر

د ورستیو پایلو شاخصد ورستیو پایلو تشریح
 د هیواد په داخل او دباندی د حاجیانو ته د خدمتونو او 

اسانتیاو برابرول
%80%138760وړاندي شوو خدمتونو نه د حاجیانو د رضیایت سلنه

د پایلو شاخصد پایلو تشریح
  په مرکز او والیاتو کی د حاجیانو روزل، حاجیانو ته د 

برابر شوو خدمتونو د ښه والی سلنه
د حاجیانو شمیر چې په مرکز او والیتونو کې د روزول 

کیږي
24000تفر 139060000

139113د روزنیزو مرکزونو شمیر چې ودانیږی  د حاجیانو د پاره د روزنیزو مرکزونو ودانول
د ورستیو پایلو شاخصد ورستیو پایلو تشریح

 د دینی ادارو په فقر کی کمول او په ځان بسیا کول
 د بیوزلو کسانو سلنه چې د السته راوړل شوو عوایدو نه 

ګټه اخلي
138730%60%

د پایلو شاخصد پایلو تشریح
1387104770591000(پوره رقم)د عوایدو کچه چې راټولیږي   د عشر، زکات او وفقی برخو د عوایدو ارټولول

د ورستیو پایلو شاخصد ورستیو پایلو تشریح

%85%138760د کارکوونکو سلنه چې د اداری خدمتونو نه ګټه اخلي د دینی او بڼسټیزو خدمتونو برابرول

د پایلو شاخصد پایلو تشریح

د خپرونکو کارمندانو د ظرفیت غښتلی کول
د سیمینارونو او روزنیزو ورکشاپونو شمیر چې په الره 

اچول کیږي
13871821

اوقافی خدمتونه

مالی او اداری 
خدمتونه

 د حج، ارشاد و اوقاف وزارت

ارشادی خدمتونه

د حج او زیارت 
خدمتونه 

 د ملکی او اداری 
څارنوالی چاری

اداره لوی حارنوالی 

 
د عسکری څارنوالی 

چاری

 د داخلی او 
خارجی امنیت 

څارنوالی
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هدف
۱۳۹۵(نمبر/٪)مقدار سال د پایلو او وروستې پایلو ځانګړي شاخصونه 

مبدا

د ورستیو پایلو شاخصد ورستیو پایلو تشریح

 د حکومت او ملی شوری تر منځ اړیکه ټینګه شوه
د تقنینی اسناد د طی مراحل نه مطلوبه پایلي، د تائیدي 

رایو اخیستل او د پارلماني څارني د السته راوړلو شوو د 
زیاتولي سلنه

139464%67%

د پایلو شاخصد پایلو تشریح
ا  د حکومت د پالن پر اساس ملی شوری ته د قوانینو او 

نړیوالو ژمنو لیږدول
  د قوانینو او نړیوالو میثاقونو شمیر چې ملی شورای 

لیږدول شوی او پلټنه یي کیږي
نظربه پالن حکومت مورد90بیشراز1394

  د رسنیو د ویاندانو سره د همغږی د غونډو او علمی او 
حقوقی ورکشاپونو جوړول

1394210د جوړشوو غونډو او ورکشاپونو شمیر

 د اداری اسانتیاو برابرول
د وزارت د کارمندانو سلنه چی د اړینو اسانتیاو څخه ګټه 

پورته کوی
13949093

د ورستیو پایلو شاخصد ورستیو پایلو تشریح

 ټولنی ته د  نوو روزل شوو کوچنیانو  ادغام
  ټولنې ته د کوچنیانو بیا رانغاړل او د تربیت کولو د 

زیاتوالي سلنه
139428%39%

د پایلو شاخصد پایلو تشریح
139456525652د محجوزینو شمیر چې ساتل، روزل او تربیه کیږي محجوزین په مصون ډول ساتل او روزل کیږی

د ورستیو پایلو شاخصد ورستیو پایلو تشریح

عدالت ته د السرسی په کچه کی زیاتوالی
د عدالت د رامنځه کولو او تآمینولو په موخه ته قضیو د 

رسیدلو سلنه
139433%36%

د پایلو شاخصد پایلو تشریح
139472088300د رایګانو حقوقی مرستو نه د ګټه اخیستوونکو شمیر  د بی وزله متهمینو لپاره د رایګانو حقوقی خدمتونو برابرول

د عامه شتمنیو تثبیت او مالتړ
د عامه شتمنیوو په اړه د قضیو شمیرو چې تثبیت شوي او 

مالټر يي کیږی
13941850390

13942800025000د دعواګانو شمیر چې هغو ته پام کیږيد راغلیو د عواو ته پر وخت او ا غیزمنه توګه څیړل
1394533496د تمدید شوو او صادر شوو جوازونو شمیرسیاسی ګوندونو ته د فعالیتونو د جوازونو صادرول

د ورستیو پایلو شاخصد ورستیو پایلو تشریح

دقوانینو په برخه کی  د اداراتو او وګړو اړتیاوی رفعه شوی
د قوانیونو د برابرولو، طرحه کولو، بیا کتنه، چاپ او 

نشرولو د زیاتوالي سلنه
139425%30%

د پایلو شاخصد پایلو تشریح
    د دولتی ادارو د اړتیا په اساس هغوی ته مشوری ورکړل 

شوی
1394450500دولتی ادارو لپاره د قانوني مشورو د برابرولو شمیر

 د اړتیا وړ قانونی اسناد تسوید، تدقیق، تعدیل او بیا و کتل 
شوه

د اړتیا وړ تقنینی اسنادو شمیر چې تسوید، تدقیق او 
تعدیل کیږی

13944550

13945255د قوانینو شمیر چې چاپ، نشر او ویشل کیږید اړتیا وړ قوانین خپاره او و ویشل شوه
د ورستیو پایلو شاخصد ورستیو پایلو تشریح

چاپیریال د ښه والی په اغیر د اداری او مالی خدمتونو 
معیاری کول او د کارمندادو د کاری ظرفیت لوړول

  د مالي او اداري خدمتونو د وړاندي کولو او دکړونو د 
زیاتولو او ښه کولو سلنه

139420%30%

د پایلو شاخصد پایلو تشریح
 د اړونده وزارتونو او ادارو د فزیکی زیربناو ودان، تجهیز او 

بیا و رغول شوه
  د اړونده وزارتونو او ادارو د فزیکی زیربناود ودانولو، 

تجهیزولو او بیا  رغولو شمیر
139462

د کارمندانو د ظرفیتونو لوړول
 د کارکوونکو شمیر چې د ظرفیتونو د لوړولو په 

پروګرامونو کې شاملیږی
139410001000

د ورستیو پایلو شاخصد ورستیو پایلو تشریح

 د اداری خدمتونو په ادارو کی د کار د مدیریت  ښه والی
 د ملکي خدمتونو په ادارو کې د کاري پالن د تحقق 

سلنه
65

  په افغانستان کی د ملکی خدمتونو د کارمندانو د کار په 
ګمارلو په پروسه کی د روڼنتیا راوستل

1100د غیر عادالنه ګمارلو په هکله شکایتونو ته د رسیدلو شمیر

د پایلو شاخصد پایلو تشریح
د لوړ پړو او ټیټو چارواکو د پستونو شمیر چې د وړوالی پر 

بڼسټ ګمارل کیږي
15750د ملکی خدمتونو د کارمندانو شکایتونو ته رسیدل

 د ملکی خدمتونو د کارمندانو  شکایتونو ته رسیدل
 د ملکی خدمتونو د کارکوونکو شکایتونو شمیر چې 

ثبت، ارزول او بشپړ کیږي
1100

د اداری اصالحاتو او ملکی خدمتونو خپلواک کمیسون

  په کار ګمارل او 
د شکایتونو ارزول

د قانون جوړونی 
چاری

اداره اومدیریت

د عدلیی وزارت

د محجوزینو چاری

حقوقی خدمتونه

په پا رلمانی چارو کی د د ولت وزارت

د :  اوله برنامه
پارلمانی چارو د 

اړیکو د ټینګښت 
ّښه والی
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هدف
۱۳۹۵(نمبر/٪)مقدار سال د پایلو او وروستې پایلو ځانګړي شاخصونه 

مبدا

د ورستیو پایلو شاخصد ورستیو پایلو تشریح

1389259 مشتری محوره ا جرائیوی پروسی ساده کیږی۹  خدمتونه په کم وخت او لنډترینه پروسی پر بڼسټ  برابرول

 د ملکی خدمتونو اړوند قانونی اسناد په ملی او محلی سطحو 
کی پلی کیږی

1389607 تقنینی سندونه نافذ کیږی۷ 

د پایلو شاخصد پایلو تشریح
  په وزارتونو او ادارو کی اجرائیوی مغلقی او وخت نیونکی 

پروسی ساده کیږی
1389259 مشتری محوره ا جرائیوی پروسی ساده کیږی۹ 

 دملکی خدمتونو د بشری منابعو د قانونی کیدو په موخه 
قانونی اسناد طرح او تسوید کیږی

607 تقنینی سندونه نافذ کیږی۷ 

د ورستیو پایلو شاخصد ورستیو پایلو تشریح

 د ملکی خدمتونو د کارمندانو د ظرفیت لوړول
د ملکی خدمتونو د کارکوونکو په کاری کړونو کې د 

زیاتوالي سلنه
65

د پایلو شاخصد پایلو تشریح
800د روزنیزو پروګرامونو شمیر چې په الره اچول کیږی لنډ مهاله او اوږد مهاله روزنیز پروګرامونه
د ورستیو پایلو شاخصد ورستیو پایلو تشریح

  په افغانستان کی په ملکی خدمتونو  د کی د اصالحاتو د 
پلی کولو بهیر په اړه د عامه پوهاوی زیاتوالی

     
د عامه پوهاوی په سلنه کی زیاتوالی

13917577

د پایلو شاخصد پایلو تشریح

  د اصالحاتو د پلی کولو د بهیر څخه مطلع کیدل
 د  غږیزو، تصویری او لیکلی پروګرامونه شمیر چی 

خپریږی
139112048

د ورستیو پایلو شاخصد ورستیو پایلو تشریح

%85%138960د وګړو سلنه چې په ټولټاکنو کې به ګډون وکړي په رڼو ټولټاکنوکی  د خلکو په ونډه اخیستو کی زیاتوالی

د پایلو شاخصد پایلو تشریح

 د ټاکنو د په الر اچولو په موخه د مسلکی کارمندانو د 
ظرفیت د لوړ ولو لپاره د روزینز پروګرامونو جوړشوه

 د کارکوونکو شمیر چې روزنیزو پروګرامونو کې 
شاملیږي

1390240350

 د ټاکنو د بهیر په موخه د عامه پوهاوی پروګرامونه جوړ شوه
د کسانو سلنه چې د عامه پوهاوي له پروګرامونو نه یي 

ګټه اخیستي ده
139060%90%

مالی او اداری خدمتونه د کمیسون په سطح سر ته و رسیدل
د کارمندانو شمیر چی د مالی، اداری، لوژستیکی او د 

معلوماتی ټکنالوژي د خدمتونو څخه مستفید کیږی
1390405462

د ورستیو پایلو شاخصد ورستیو پایلو تشریح

%25د اساسی قانون د پلي کولو د څار په اړه د تحقق سلنه  د اساسی قانون پر بڼسټ د قوانینو سم او د قیق پلی کول

د پایلو شاخصد پایلو تشریح

  د اساسی قانون د پلی کولو څخه څارنه وشوه
د دولتی او غیرو دولتي ادارو شمیر چې د هغو نه څارنه 

کیږي
139025

 د اساسی قانون په اړه د ټولنی د وګړو د پوهاوی د سطح 
لوړوالی وشو

1390250د وګړو شمیر چې د اساسی قانون د پوهني نه ګټه اخلې

 د کمیسون د کارمندانو د حقوقی او مسلکی زده کړو 
لوړوالی

 د کارمندانو شمیر چی د ظرفیت د لوړوالی د پروګرام 
څخه ګټه پورته کوی

139070

د ورستیو پایلو شاخصد ورستیو پایلو تشریح
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون تر اوسه خپل 

پروګرامونه په دقیق توګه ندي بشپړ کړي، نو د ستونزو د 
د پایلو شاخصد پایلو تشریح

د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون تر اوسه خپل 
پروګرامونه په دقیق توګه ندي بشپړ کړي، نو د ستونزو د 

درلودلو له کبله د پروګرامونو مالومات یي په دي ځاي کې 
لیکل شوي ندي

د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون

پروګرام

د اساسی قانون د پلي کولو د څار خپلواک کمیسیون

د  اساسی قانون پر 
پلي کول څارنه

 د ټولټاکنو خپلواک کمیسیون

ټولټاکني

 د ظرفیتونو د 
لوړولو بشپړه 

پروګرام

د مال تړی پرو ګرام

 د عامه اداری 
اصالح
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هدف
۱۳۹۵(نمبر/٪)مقدار سال د پایلو او وروستې پایلو ځانګړي شاخصونه 

مبدا

د ورستیو پایلو شاخصد ورستیو پایلو تشریح

د پایلو شاخصد پایلو تشریح

مالي او اداري خدمتونه د کمیسیون په کچه ترسره شول
د کارکوونکو شمیر چې د مالي، اداري، لوژستیکي او 

معلوماتي ټکنالوژي خدمتونو نه ګټه پورته کړي ده
1393342342

د عامه پوهاوي پروګرامونه چې د ټاکنیزو شکایتونو په اړه په 
الره اچول کیږي

%95%139380د خلکو سلنه چې د عامه پوهاوي پروګرامونو نه ګټه اخلي

%100%1393100د قضیو سلنه چې څیړل يي کیږيد شکایتونو څیړل

د ورستیو پایلو شاخصد ورستیو پایلو تشریح
حلقوی، سیمه ایزو، لوي الرو او والیتي سرکونه چې هغي نه 

په مصؤنه ډول ګټه اخیستل کیږي
د حلقوی، سیمه ایزو، لوي الرو او والیتي سرکونو 

کیلومتر چې هغي نه په مصؤنه ډول ګټه اخیستل کیږي
1394197.77540

د وسپني کرخه چې سروي، ډیزاین او جوړولو کیږي
د وسپني کرخې کیلومتر چې سروي، ډیزاین او جوړولو 

کیږي
13941060

139400د هوائي ډګړونو شمیر چې ودانول کیږيهوائي ډګرونه

د پایلو شاخصد پایلو تشریح

540%139478د سرک کیلومتر چې ودانیږي  د سرک سروی، ډیزاین او جوړول 

1394750د وسپنې کرخو کلیومتر چې ودانیږي د وسپنې کرخې سروی، ډیزاین او جوړول

د هوائي ډګرونو شمیر چې ودانیږي   د هوائي ډګړونو سروی، ډیزاین او جوړول

د ورستیو پایلو شاخصد ورستیو پایلو تشریح

13943988118800د سرکونو کیلومتر چې حفظ او مراقبت يي کیږي   

1394750د وسپنې د کرخو کیلومتر چې حفظ او مراقبت يي کیږي    
د پایلو شاخصد پایلو تشریح

13943988118103د سرکونو کیلو متر چې جاری حفظ او مراقبت يي کیږيد سرکونو جاری حفظ او مراقبت

139413091429د سرکونو کیلومتر چې دورانې حفظ او مراقبت يي کیږيد سرکونو دورانې حفظ او مراقبت

139475128د وسپنې د کرخو کیلومتر چې حفظ او مراقبت يي کیږيد وسپنې د کرخو حفظ او مراقبت

139400د هوائي ډګرونو شمیر چې حفظ او مراقبت يي کیږيد هوائي ډګرونو حفظ او مراقبت

د ورستیو پایلو شاخصد ورستیو پایلو تشریح
%55%139452په پرمختیايي بودجې کې د لګښت د ډیروالي سلنه

د وزارت په کچه د کارکوونکو د ظرفیتونو لوړولو د 
ودي سلنه

139416.25%33%

د پایلو شاخصد پایلو تشریح
%55%139352 د پرمختیايي بودجې د لګښت د ډیروالي سلنهد پرمختیايي بودجې لګښت

د وزارت د کارکوونکو د ظرفیت لوړول او وده
د کارکوونکو شمیر چې د ظرفیتونو د لوړولو پروګرامونو 

څخه ګټه پورته کوي
139316.2510000

د ورستیو پایلو شاخصد ورستیو پایلو تشریح
139489د والیتونو شمیر چې تر پروګرام الندی نیول کیږید والیاتو په کچه د چاپیریال ساتني نظارت او ښه والي

د پایلو شاخصد پایلو تشریح

1156330ha1426330haد ساحي کچه چې د چاپیریال ساتني لخوا ساتل کیږید والیاتو په کچه ساتل شوي ساحي

9001000د پراختیایي پروژو او ستراتیژیکو پالنونو د  ارزوني شمیرد پراختیایي پروژو او ستراتیژیکو پالنونه ارزونه

%2%2د چاپیریال ساتني فرهنګ د ترویج سلنيد چاپیریال ساتني فرهنګ ترویج

د چاپیریال ساتني ملی اداره

د : لومړی پروګرام
چاپیریال د وضعیت 

نظارت او پراختیا

د طبیعي زیرمو او زیربنا سکتور
د ټولګټو وزارت

:لومړي پروګرام
ترانسپورتي 
زیربناوي  

:دویم پروګرام
د ترانسپورتي 

زیربناوو حفظ او 
مراقبت

سرک، وسپنې کرخه او ) د ترانسپورتي شبکې د عمر لوړول 
د هیواد په کچه، د ترافیکې پیخو مخنوي او  (هوائي ډګرونه

د ګته اخیستوونکو لګښتونه

د وزارت په کچه د مالي او اداري خدمتونو د وړاندي کولو 
ښه والي :دریم پروګرام

مالي چاري

د ټاکنو د شکایتونو خپلواک کمیسیون

ټانکنیزي نیوکو او د 
شکاییتونو څیړل
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هدف
۱۳۹۵(نمبر/٪)مقدار سال د پایلو او وروستې پایلو ځانګړي شاخصونه 

مبدا

د ورستیو پایلو شاخصد ورستیو پایلو تشریح
د هوا د ککړ تیاو د کموالي څخه د څارني سلنهد هوا د ککړ تیا د کموالي څخه څارنه

د پایلو شاخصد پایلو تشریح

د چاپیریال ساتني د قوانین او پالیسۍ پراختیا او جوړول
د چاپیریال ساتني د قوانین او پالیسۍ پراختیا او جوړولو 

شمیر
1

په بین المللي کنوانسیونو کي د افغانستان شاملول
د بین المللي کنوانسیونو شمیر چې افغانستان يې عضویت 

السته راوړی
3

د ورستیو پایلو شاخصد ورستیو پایلو تشریح

%85%80د اداری تسهیالتو د برابرولو سلنهد برنامو د پلي کولو لپاره د اداری تسهیالتو برابرول

د پایلو شاخصد پایلو تشریح

2010د روزنیزو برنامو شمیرد روزنیزو پروګرامونو لپاره آسانتیاوي برابرول

د ورستیو پایلو شاخصد ورستیو پایلو تشریح

په کور او د هیواد نه بهر د هوائي ترانسپورت له الري د 
افغانستان د اړیکو ښوالي

د افغانستان نړیوالو هوائي ډګرونو شمیر چې د نړي 
 پربنسټ ودانیږيICAOهوانوردي سازمان د معیارونو 

139510%20%

د عوایدو ډیروالي د هوائي ترانسپورت په برخو کې د ملي 
بودجې د پیاوړتیا لپاره

د عوایدو د راټولوول د ګراف صعودی تګ تامینول او 
ملي بودجې ته د هغې لیږدول

139510%20%

د هوائي ترانسپورت د خدمتونو د پراختیا په موخه د نوي 
ظرفیتونو رامنځته کول

د هوانوردی خدمتونو وړاندي کولو په موخه د هوائي 
ډګرونو د تخنیکي تجهیز پراختیا، نوي کول او بیارغونه

139510%20%

د پایلو شاخصد پایلو تشریح
دوو هوائي ډګرونو د نړیوال هوائي سازمان لخوا سرتفکیټونه 

واخیستل
 24څلور هوائي ډګرونه به ملي او نړیوال الوتونو ته په 

ساعته ډول تیار شي
138110%90%

په وخت او روڼتیا سره د چارو ترسره کول او د پروګرامونو 
پلي کول په لوړ پایلو او د دندي اغیزمنتیا په موخه

بیالبیلو برخو نه د عوایدو  (هوائي)د ترانسپورت سکتور 
ډیروالي او د وزارت ځانګړي بستونو ته د ازادي سیالي له 

الري د ماهره او کارپوه کسانو ګمارل
138610%40%

د پروګرامونو پلي کول د لوړي پایلي د دندي اغیزمنتیا سره
د ازادي سیالي له الري د ملکي هوانوردي په ځانګړي 

بستونو کې د ماهرو او کارپوه کسانو ګمارل

د ورستیو پایلو شاخصد ورستیو پایلو تشریح

د نوي ښار د ماستر پالن پلي کول، د استوګنې د ستونزي 
رفع کول، د اصلی زیربناوو برابرول، د کاري فرصتونو 

برابرول، د ژوند د کچې لوړول، د کرهنیز زون پراختیا د 
کرهنیز فارمونو په درلودل سره او د غذا برابرول

نوي کابل ښار د ګټه اخیستوونکو سلنه
 باشنده گان 5%

کابل بزرگ

د پایلو شاخصد پایلو تشریح

د سرکونو د دکتنګ سیستم ودانول، د کابل نوي ښار د 
. کانالیزاسیون او په لومړي فیز کې د بریښنا د سیستم ویش

خصوصي سکتور سره د قراردادونو هوډ، د خصوصي 
.سکتور او مرسته کوونکو د پانګې اچوني توجه

د کابل نوي ښار لومري فیز د زیربناوو د ودانول سیستم د 
بشپړکیږدو سلنه

% 10تکمیل 
امورات زیربنای فیز 

اول

د ورستیو پایلو شاخصد ورستیو پایلو تشریح
د صنعت لپاره د انرژی تولید

د سب استیشنونو او انتقالي لینونو او توزیعی شبکي 
جوړول

21,818,874    

د پایلو شاخصد پایلو تشریح
د افغانستان د بريشنا سکتور ښه والي

د سب استیشنونو او انتقالي لینونو او توزیعی شبکي 
جوړول

21,818,874    

:لومړي پروګرام
د هوائي ترانسپورت 

خدمتونه

: پروګرام
د کابل نوي ښار د 
ماستر پالن برابرول 

او د سرکونو، 
کانالیزاسیون او 
زیربناوو ودانول

د افغانستان د بریښنا شرکت

د برښینا : ۱پروګرام
د سکتور پراختیا

د ملکي هوائي چلند اداره

مالي : دریم پروګرام
او اداری

د : دوم پروګرام
چاپیریال ساتني د 
قوانین او پالیسۍ 
پراختیا او جوړول

د نوي کابل خپلواک بورد
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هدف
۱۳۹۵(نمبر/٪)مقدار سال د پایلو او وروستې پایلو ځانګړي شاخصونه 

مبدا

د ورستیو پایلو شاخصد ورستیو پایلو تشریح

%6%9410د سرتاسری پوښښ سنلي او نیلمان سیستم د افغانستان سر تاسری پوښښGPSپه 

د افغانستان اداري واحدنو د نقشو جوړول
 او 1:100000 ،1:250000د شیتونو شمیر چي د  

 په مقیاس کي استفاده کیږی1:50000
94738.00            

94د دیتابیسونو شمیر چي د معلوماتو د راټولو لپاره جوړیږید اطالعاتي بانک او معلوماتي مرکز جوړول
 معلومات ودیتا 41 

بس
د پایلو شاخصد پایلو تشریح

                   80 نقطي  شمیر چي په ټول هیواد رامنځته کیږیGPSد  نقطي چي په ټول هیواد رامنځته کیږیGPSد 

                   70د ګراو متري نقطي شمیر چې رامنځته کیږید ګراو متري نقطي چې رامنځته کیږی

                 200د نیولمان کرښي شمیر چې رامنځته کیږید نیولمان کرښي چې رامنځته کیږی

د سرحدی اسنادو او عالیمو مدرنیزه کول
د یو منظمي سرحدی عالیمو جیودیزیکي شبکی رامنځته 

کول
 50 کیلو متر 150 

عالمه
                     4د نوی تعمیر او والیتی آمریتونه جوړولد تعمیراتو جوړول

د ورستیو پایلو شاخصد ورستیو پایلو تشریح
د ښاري ترانسپورت د اسانتیاو برابرول او د ترافیکې ازدحام 

کمښت
د کابل ښاروالي د پالنونو پربنسټ د ترافیکې ازدحام 

کمښت او د ښاري سرکونو د ښوالي سلنه
139120%25%

د پایلو شاخصد پایلو تشریح

ښاري سرکونه جوړ شول
د کابل ښاروالي د پالنونو پربنسټ د ترافیکې ازدحام 

کمښت او د ښاري سرکونو د ښوالي سلنه
139120%25%

805863
د پایلو شاخصد پایلو تشریح

د امراضو مخنیوي او خلکو ته د کاري فرصتونو برابرول
 سلنه نفوس د ښاري اوبو رسولو د پوښښ 40د ښار 
الندي

805863

د ورستیو پایلو شاخصد ورستیو پایلو تشریح
د ښه همغږي او پایداره پراختیا په موخه د ښاري منظم 

پالنونو جوړول او برابرول او د خپلسریو نه مخنوي
139113050د ښاري پالنونو شمیر چې پلي کیدول ته اماده کیږي

د پایلو شاخصد پایلو تشریح

13916130د پالنونو شمیرد ماستر پالنونو او ښاري پراختیا پالنونو جوړول او برابرول

د هیواد په کچه د ښوونکو د ښارګوټو خط اچول او د 
سرکونو او اوبو رسولو د تفصیلي پالن برابرول

د ښارګوټو شمیر چې د خط اچولو، اوبو رسولو او 
سرکونو تفصیلي پالن يي بشپړ شوي دي

1391452

13912412د هیواد په کچه د ښوونکو د ښارګوټو د خط اچولو سروي

1391186د ښارګوټو شمیر چې خط اچونه يي کیږيد هیواد په کچه د شوونکو د ښارګوټو خط اچول
د ورستیو پایلو شاخصد ورستیو پایلو تشریح

د وګړو السرسي د استوګنې وړو سرپناه ته
د وګړو سلنه چې د استوګنې وړو سرپناه ته السرسي 

مومۍ
139216413

د پایلو شاخصد پایلو تشریح
د ټولني د مسکن پالیسي طرحه او جوړول د سرپناه د 

.الښوالي په موخه
د ټولني د مسکن پالیسي ګانو شمیر چې د سرپناه د 

الښوالي په موخه جوړول کیږي
139255

139215911د استوګنې وړ بالکونو شمیر چې ودانیږي(د استوګنې وړو سرپناه)د ټولني سرپناه برابرول 

د ښار جوړولو د چارو وزارت

د اوبو رسولو او کانالیزاسیون شرکت
:لومړي پروګرام
وګړو لپاره د 

څښاک د اوبو 
برابرول او د اوبو له 

کبله د امراضو 

دی اداري خپلي پایلي او ورستي پایلي لیکلې ندي

:لومړي پروګرام
پالن جوړونه او ښار 

جوړونه

: دریم پروګرام
زیربناوي

د کابل ښاروالي

د جیودیزي او کارتوګرافی ریاست

د : ۱پروګرام
جیودیزی 

،فوتوگرامتری ، 
کارتوگرافی ،میتا 

دیتا خدمات

د ښاروالي کورنۍ عوایدو له الري تمویل کیږي او یواځي دریم پروګرام يي له ملي بودجې له الري تمویل کیږي،  (لومړي او دویم)د کابل ښاروالي دري اصلی پروګرامو لري چې دوه پروګرامونه يي 
.ځکه په دي ځاي کې یواځي د دي اداري د دریم پروګرام په اړه مالومات شتون لري

:دویم پروګرام
مسکن
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هدف
۱۳۹۵(نمبر/٪)مقدار سال د پایلو او وروستې پایلو ځانګړي شاخصونه 

مبدا

د ورستیو پایلو شاخصد ورستیو پایلو تشریح
د ښاري زیربناوو او سرکونو د ودانولو له الري د ښاري 

.اساسی خدمتونو وړاندي کولو کې ښوالي
د ښاري خدمتونو وړاندي کولو په برخه کې پرمختګ او 

ښوالي
13925290.9

د پایلو شاخصد پایلو تشریح

د ښاري کانالیزاسیون سروي او څیړني
د ښارګوټو شمیر چې د کانالیزاسیون او اوبو رسولو برخه 

يي سروی او مطالعه کیږي
1392145

 فاز د زیر D پروژی استوګنیز واحد د ۲۰۰۰۰د ده سبز د 
بنایی سرکونو په برخه کی پر مختګ

13922027.7

 پروژی استوګنیز واحد د اوبو د ۲۰۰۰۰د ده سبز د 
شبکې تمدید د کار د پرمختګ سلنه

1392814.1

فاز د C پروژی استوګنیز واحد د ۲۰۰۰۰ د ده سبز د 
فاضله اوبو د سیستم په برخه کی پر مختګ

13921014.1

پنځم مکرویان او )د ښاری غیر پالن شوو سیمو 
.د نوی کولو برخه کی پرمختګ   (داراالمان

139230

د ورستیو پایلو شاخصد ورستیو پایلو تشریح
 د داخلی او خارجی برجسته کدرونو او متخصیصینو په کار 

ګمارل او د وزارت د ودانی نوی ودانول

 د کورنیو او بهرنیو متخصصینو شمیر چې د اداري سیستم 
د پیاوړتیا او د او د وزارت د ودانی د ودانولو لپاره 

ګمارل کیږي
139055%50%

د پایلو شاخصد پایلو تشریح
 د تشخیص او د اړتیاو پر بنسټ د اداراتو او وزارتونو د 

کارکوونکو د ظرفیتونو د لوړولو له الری د کاری فرصتونو 
را منځته کول

%25%139035 د وزارت د خدمتونو د برابرولو د ښه والی سلنه

په وزارت کې له مالټري پروژو لخوا د متخصیصینو او 
کدرونو تجهیز او ګمارل د پالن جوړوني او پروګرامونو د 

اغیزمن ترسره کولو په موخه

 د کورنیو او بهرنیو متخصصینو شمیر چې د اداري سیستم 
د پیاوړتیا او د وزارت د ودانی د ودانولو لپاره ګمارل 

کیږي
139020%25%

د ورستیو پایلو شاخصد ورستیو پایلو تشریح
1394578.94د انرژۍ د تولید زیاتوالي په میګاواتد انرژۍ د تولیدولو نوي ظرفیت

1394103000040000د ګټه اخیستونکو شمیرپه کورنیو او صنعتي موسساتو کې د بریښنا رسول
%4%139443د هیواد د ملي عوایدو سلنې زیاتوالۍد ملی عوایدو زیاتوالي

د پایلو شاخصد پایلو تشریح

1394200د کارکونکو شمیرد کارکونکو لپاره د ظرفیت د لوړول پروګرام دایرول

1394578.920د بريشنا د تولید کچه په میګاواتد برق د تولیدولو او واردلو نوی تاسیسات جوړول
1394231152 کیلو ولت لین د والیاتو او مرکزی رینګ کي تمدید کول۱۱۰ او ۲۲۰د د بريشنا انتقالول

139463257د سب استیشنونو د زیاتوالي کچهد سب استیشنونو جوړول
1394103000040000د ګتي اخیستونکو شمیرد برق د توزیع کولو لپاره د شبکي جوړول
د ورستیو پایلو شاخصد ورستیو پایلو تشریح

د څکلواو کرهني اوبو رسول او ښه والي
د خلکو لپاره د څکلو اوبه او د ځمکو لپاره اوبو رسول او 

د اوبو او هوا د ککړتیا کموالي سلنې
139452%15%

د بریښنا د تولید زیاتوالي
اضافي میګاوات بریښنا چې د نوي بندونو د جوړولو څخه 

السته راځي
139429010

1394189324500د ځمکو هکتار چې د سیالبونو دمخینوای لپاره تحکیم کیږید سیالبونو د خرابیدو مخینوای
د پایلو شاخصد پایلو تشریح

139417430د ستیشنونو شمیر چې نصب کیږید هیواد په واوره ساحو کې د هواشناسی او واري لپاره د 
1394193150د بندونو، کانالونه شمیر چي حفظ او مراقبت کیږید آبو تاسیساتو حفظ او مراقبت

1394200665د تاسیساتو او بندونو شمیر چې بیارغونه کیږید اوبو تاسیساتو اصالح او وړو او متوسطو او بندونو بیا رغونه
1394115304500د ځمکو هکتار چې د سیالبونو دمخینوای لپاره تحکیم د سیالبونو د خطراتو کموالي

139414316د بندونو شمیرپه هیواد کې د  لویو بندونو اقتصادی او تخنیکی څیړنه او 

د ورستیو پایلو شاخصد ورستیو پایلو تشریح
%7%139458د ریاستونو کارکونکو سلنې چي د خدماتونه ته ګټه پورته د کاری ظرفیتونه او اداری خدمتونو ښه والي

د پایلو شاخصد پایلو تشریح

13942993956د بستونو شمیر چې رتب او معاش سیستم کې شامیلیږید رتب او معاشونو بستونه

1394640230د زده کونکو شمیرفني او تخنیکي روزنه ورکول

: دریم پروګرام
اداره او مدیریت

وزارت انرژی و آب  

: لومړي پروګرام
انرژۍ

اوبه: دوهم پروګرام

:دریم پروګرام
ښاري زیربناوي

د مسکن په برخه کې د ښاري زیربناوو درلودل

:څلورم پروګرام
اداره او اجرائیه
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هدف
۱۳۹۵(نمبر/٪)مقدار سال د پایلو او وروستې پایلو ځانګړي شاخصونه 

مبدا

د ورستیو پایلو شاخصد ورستیو پایلو تشریح

د پایلو شاخصد پایلو تشریح

د ورستیو پایلو شاخصد ورستیو پایلو تشریح
%1%139390د خلکو سلنهد افغانستان د خلکو السرسي مخابراتي خدمتونو ته
13936010د دولتی ادارو شمیر چې رسمي ویب پاڼه لريد دولتي ادارو رسمي ویب پاني جوړي شوي دي

1393600002000د پستي خدمتونو ګټه اخیستوونکو د شمیر کمښتد پستي خدمتونو ښوالي
د پایلو شاخصد پایلو تشریح

13932550100د نوري فایبر کیلومتر چې بشپړ شوي ديد نوري فایبر د شبکې بشپړکیدل
پستي خدمتونه په عصري سیستم سمبال او پراختیا ورکړل 

شوي ده
د پسته خانو شمیر چې په عصری سیستم سمبال او پراختیا 

ورکړل شوي ده
139319

د الکترونیکې تذکرو سیستم رامنخته شوي دي
د الکترونیکي تذکرو سیستم رامنځته کیږو د پرمختګ 

سلنه
139355%

د ورستیو پایلو شاخصد ورستیو پایلو تشریح
د مخابراتو او معالوماتي تکنالوژی فنی او مسلکي کدرونو 

روزنه
د محصلینو شمیر چې د مخابراتي او معلوماتي تکنالوژي 

د انستیتوت څخه فارغ کیږي
139319550

د پایلو شاخصد پایلو تشریح

 په برخه کې په روزنیز مرکز کې روزل ITخلکو چې د 
کیږي

 در والیات ITتعداد افراد که در مرکز آموزشی بخش 
آموزش دیده اند، د خلکو شمیر چې په روزنیزو مرکزونو 

 په برخه کې روزنه لیدي دهITکې د 
1393

نوي محصلین د معالوماتي تکنالوژي په انستیتوت کې جذب 
شول

د نوي محصلین شمیر چې د معالوماتي تکنالوژي په 
انستیتوت کې جذب شوي دي

139319550

د ورستیو پایلو شاخصد ورستیو پایلو تشریح
13938.659.61عواید په میلیارد افغانیوپه عوایدو کې زیاتوالي

د پایلو شاخصد پایلو تشریح
په مستقیم او غیر مستقیم ډول عواید د دولت خزانې ته راټول 

شول
د عوایدو مبلغ په میلیارد افغانیو چې د دولت خزاني ته 

راټول شوي دي
13938.659.61

د ورستیو پایلو شاخصد ورستیو پایلو تشریح

د نوي ځایو د لومړني دیټاګانو د علمي څیړونو د راپور اماده 
کول د کانونو د پانګې اچونې د جذب په موخه

13931818د اماده شوو راپورونو شمیر او اړونده نقشي ګاني يي

د مراجعینو د استفادي په مودخه د شته راپورنو د دجیتالی 
ډول اماده کول

%25%139310د مراجعینو د استفاده وړ دجیتال شوي راپورونو سلنه

%25%139310د انګلیسی ژبی ترجمه شوي راپورونو سلنهد نورو ژبو نه د شته علمی راپورونو ترجمه انګلیسی ژبي ته

د پایلو شاخصد پایلو تشریح

 د چاپیریال استوګنې شرایطو په پام کې نیول سره د سیمو، 
هایدروجیولوجي څیړنې، )ښارونو او والیتونو سروي
(سایزمیک او جیو انجنیري

13931820د والیتونو شمیر چې سروي کیږي

د سیمو جیولوجیکي او د منرالي سرچینو کیندنو سروي د 
لومړنې دیتاګانو د السته راوړلو په موخه د پرمختللو څیړنو د 

ترسره کولو یا ګټه اخیستني په موخه سروي کیږي یا 
استخراج کیږي

13931620د سیمو او ځایونو شمیر چې سروي کیږي

د جیولوجې د سروي لوي ریاست د تولیدي دیټاګانو په 
ډیجیتال ډول راجستر کول د ریاست د علمي څانګې د 

جیوساینتفیک د معلوماتو په موخه
%50%139310د جیولوجیکي ډیتاګانو سلنه

:دریم پروګرام
عمومي اداره او 

مدیریت

د معالوماتي ټکنالوژي او مخابراتو وزارت

:لومړي پروګرام
الکترونیکي افغانستان

:دویم پروګرام
دانش تکنالوژی 

معلوماتی ومخابراتی

وزارت ترانسپورت

برنامه

:لومړي پروګرام
د کانونو جیولوجې 

سروي

د کانونو او پطرولیم وزرات
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هدف
۱۳۹۵(نمبر/٪)مقدار سال د پایلو او وروستې پایلو ځانګړي شاخصونه 

مبدا

د ورستیو پایلو شاخصد ورستیو پایلو تشریح

 د کانونو د کیندونو د کړونوله الري د عوایدو زیاتوالي 
(لوي او کوچنې کانونه)

%5%13932 د کانونو کیندونو له الري د عوایدو د زیاتوالي سلنه

%50%139335د کانونو کیندونو د مهارتونو د ودي او پرمختګ سلنهد کانونو د کیندونو د مهارتونو وده او پرمختګ

د کانونو د تړونونو مالوماتو ثبتول د کادستر کمپیوټري 
سیستم کې

کې  (CMCS)د کانونو شمیر چې په کمپیوټري سیستم 
ثبت شوي دي

1393220280

د پایلو شاخصد پایلو تشریح
د کانونو کیندونو د خطرونو او ضررونو د کموالې په موخه 

د روغتیا او امنیتي پروګرامونو پلي کول
%85%139340دکانونو کیندونو د خطرونو اوضرورنو د کمښت سلنه

د ډبرو پیژندلو او تثبیتولو په موخه د کمیټو رامنځته کول په 
هغه استخراجې سیمو کې چې په غیر قانونې ډول ترینه ګټه 

اخیستل کیږي
139359د کمیټو شمیر چې رامنځته کیږي

د ځمکو الندي اوبو نمونه او د خاورو لپاره د نورم پیداکول
د څاګانو شمیر چې نمونه او اندازه ګیری يي اخیستل 

کیږي
1393100160

1393120300د جوازونو شمیر چې اخیستل کیږيد کانونو جواز ورکونه
د ورستیو پایلو شاخصد ورستیو پایلو تشریح

د کانونو وزارت د ستراتیژیکو موخو السته راوړلو لپاره د 
مالي او اداري آسانتیاو برابرول

نورو پروګرامونو لپاره د لوجیستیکې، مالی او اداری 
خدمتونو وړاندي کولو سلنه

139398%100%

د کانونو وزارت د پنځ کلن کاری پالن او لومړیتوب 
لرونکي ملي پروګرام پربنسټ د ټکنالوجی مالوماتي کاری 

پالن پلی کول
%90%139360 د پلي شوي کاری پالن سلنه

%100%139386د کانونو وزارت د نوي تشکیل پربنسټ د کسانو سلنهد لیاقه او وړو کسانو ګمارل په خالي پوستونو کې

د پایلو شاخصد پایلو تشریح
د بودجي د لګښت د کچې لوړولو پرموخه د څانګو په 

ورځنیزو اجراآتو کې ښه والي او پلی کول
%82%139340د کانونو وزارت د پرمختیايي بودجې د پلی کولو سلنه

د مسلکی او تخنیکی کسانو د ړڼې او خپلواکې سیالیو د بهیر 
پر بنسټ د مسلکی او تخنیکی کسانو ګمارل

139327042850تعداد کارمندان که به اساس رقابت آزاد استخدام میگردند

د تکنالوجی ریاست د پالن او پالیسي پر بنسټ د د 
تکنالوجی مالوماتو د خدمتونو وړاندي کول

1393300500د روزل شو او مجهزو کارکوونکو شمیر

د ورستیو پایلو شاخصد ورستیو پایلو تشریح

تنظیم تمام فعالیت های پروسه داوطلبی، مذاکرات، عقد و 
تطبیق قرارداد ها مطابق به چارچوب حقوقی جدید ایجاد شده

تعداد فعالیت های که مطابق چارچوب حقوقی جدید 
ایجاد و تنظیم میگردند

13932025

تحت حاکمیت در آوردن معدن کاری کوچک و حرفه ای
فیصدی معدن کاری غیر قانونی که تحت حاکمیت در 

آورده میشوند
139320%50%

افزایش آگاهی جهانی در قسمت سکتور معادن افغانستان
فیصدی افزایش تعداد کمپنی های معدنکاری که از عامل 

براساس بر رسی سرمایه )افغانستان  (پتانسیل)بالقوه 
آگاهی مییابند (گذاری

139320%20%

د پایلو شاخصد پایلو تشریح

13931618د پالیسی ګانو شمیر چې طرحه او ارزونه يي کیږيد کانونو د عمومي پالیسی ګانو د طرحي او ارزونې چوکات

د تصویب، توشیح او پلی کولو پرموخه د کانونو کیندونو 
مقررو او طرزالعملونو برابرول

د تصویب، توشیح او پلی کولو پرموخه د مسودو، مقررو 
او طرزالعملونو د برابرولو شمیر

13931612

د پانګې اچوني په موخه د هیواد د کانونو په اړه د مالوماتي 
کڅوړو برابرول

د باالقوه پانګې اچوني په اړه د مالوماتي خبرو شمیر 
(جلسي، بنرونه، د ټیلفون له الري اړیکې او کمپیوتر)

13938001300

په اغیزمن او ګټور توګه د شبکې او د اړیکو د همغږي 
سیستم السته راوړل او جوړول

په پرمختللي او ستندرد ډول د سیستمونو او پالیسی ګانو 
شمیر

139345

:دویم پروګرام
د کانونو تنظیم او 

انسجام

:دریم پروګرام
اداري چاري

:څلورم پروګرام
پالیسی او پراختیا
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هدف
۱۳۹۵(نمبر/٪)مقدار سال د پایلو او وروستې پایلو ځانګړي شاخصونه 

مبدا

د ورستیو پایلو شاخصد ورستیو پایلو تشریح
139400چې ساتل کیږی (په ټن)د محصلوالته کچه زراعتي او صنعتي تولیدات له خرابیدو څخه ساتل کیږی

د هیواد اوسیدونکي د آیونایز کونکي اشعه او بیولوژیکی او 
کمیاوی ټوپک په مقابل کې د مصونیت او ساتني کچه 

زیاتوالي
1391500040000د افرادو شمیر چي ساتنه یې کیږی

د پایلو شاخصد پایلو تشریح
د آیونایز کونکو دستګاه وي په مرکز او والیتونو کې ارزونه 

کیږی
13953050د دستګاه وي شمیر چې ارزونه کیږی

13952د قوانینو او مقرراتو شمیر چې تصویب کیږید هستوی فعالیتونو لپاره قانوني چارچوب جوړول
13951د تعمیراتو شمیرد ادارې مرکزي تعمیر بیا رغونه

د ورستیو پایلو شاخصد ورستیو پایلو تشریح
%80%139370د لوړو زده کړو د السرسۍ کچي د لوړولو زیاتوالۍد لوړو زده کړو د السرسۍ کچي لوړول

د پایلو شاخصد پایلو تشریح
په بهر کې د ماستري او دوکتورا پروګرامونو لپاره د استادانو 

لیږل
139312501300د استادانو شمیرچې د ماسترۍ ا دوکتورا لپاره لیږل کیږی

د پوهنتونونو د درسي نصاب تجدید او پراختیا
د پوهنتونونو شمیر چې نصاب یې تجدید او پراختیا 

ورکول کیږی
13934045

13932025د تعمیراتو او تاسیساتو شمیرد پوهنتونونو د تعمیراتو او تاسیساتو جوړول
د پوهنتونونو په کچه د ماسترۍ او دوکتورا پروګرامونه طرح 

کول
13938465د تحقیقاتي پروګرامونو شمیر چې طرحه کیږی

د ورستیو پایلو شاخصد ورستیو پایلو تشریح
په لوړو زده کړو کې د ښیځي طبقي د شمولیت کچه

په لوړو زده کړو کې د ښیځي طبقي د شمولیت کچه 
سلنې

139325%30%

د پایلو شاخصد پایلو تشریح

د پوهنتونونو د مالي، اداري او تحصیلي اسنادو څیړنه
د پوهنتونونو شمیر چې مالي، اداري او تحصیلي اسناد یې 

څیړل کیږي
13933435

139391117د خصوصي لوړو زده کړو لپاره د جواز ون شمیرد خصوصي لوړو زده کړو لپاره جواز ورکول

1393252559270000د محصلینو شمیرد کانکور آزموینې اخیستل

د ورستیو پایلو شاخصد ورستیو پایلو تشریح
عمومي تعلیماتو ته د ټولو واجد الشرایطو ماشومانو مساویانه 

السرسۍ
%83%139480د کامیایو شاګردانو شمیر

د پایلو شاخصد پایلو تشریح
139492207009681735 د زده کونکو شمیر په عمومي تعلیماتو کې د زده کونکو السرسۍ شمیر
1394344760396474 دزده کونکو شمیر په عمومي تعلیماتو کې د زده کونکو السرسۍ شمیر

د ورستیو پایلو شاخصد ورستیو پایلو تشریح
%100%139498  د زده کونکو  په درسي کتابونو د السرسي سلنې پر اسالمي اصولو باکیفیته ملي او عصری تعلیمی نصاب

%45%139443 د مسلکي ښونوکو د سلنې زیاتوالۍ د ښونکو ملي کدر روزنه
د پایلو شاخصد پایلو تشریح

 میلیون50  میلیون20 1394 د کتابونو شمیر د درسي کتابونو چاپ او ویشنه
13945861461545 د محصلینو شمیر د ښونکو شمیر چي مسلکي زده کړي کوی

د ورستیو پایلو شاخصد ورستیو پایلو تشریح
%2%13941 د تخنیکي او مسلکي زده کونکو سلنې د تخنیکي او مسلکي با کیفیته تعلیماتو برابرول

د پایلو شاخصد پایلو تشریح

 په تخنیکي او مسلکي تعلیماتو کې د زده کونکو السرسۍ 
زیاتوالي

1394107099141906 د زده کونکو شمیر

کمیسیون عالی انرژی اتمی افغانستان 

د : لومړي پروګرام
هستوی تکنالو ژۍ او 
تخنیکونو پراختیا او 

تطبیق

: دریم پروګرام
تخنیکی او مسلکي 

تعلیمات

وزارت معارف  

: لومړي پروګرام
عمومی تعلیمات

د : دوهم پروګرام
تعلیمي نصاب 

پراختیا او د ښونکو 
ه روزن

سکتور معارف
وزارت تحصیالت عالی 

د : لومړي پروګرام
لوړو زده کړو زمینه 

برابرول

د : دوهم پروګرام
لوړو زده کړو 
سیستم اداره او 

رهبرۍ
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هدف
۱۳۹۵(نمبر/٪)مقدار سال د پایلو او وروستې پایلو ځانګړي شاخصونه 

مبدا

د ورستیو پایلو شاخصد ورستیو پایلو تشریح
%43%139440 او زیاتره کلنو د سواد کچي سلنې۱۵ د  او زیاتره کلونو د ښځو او نارینه سواد کچي زیاتوالۍ۱۵ د 

د پایلو شاخصد پایلو تشریح
1394548811603692 د سواد زده کونکو شمیر د سواد زده کونکي په تعلیماتو کې د السرسۍ زیاتوالۍ

د ورستیو پایلو شاخصد ورستیو پایلو تشریح
13941313 د اصلي او فرعي برنامو شمیر د حمایوي آسانتیاوي او خدمتونو برابرول

د پایلو شاخصد پایلو تشریح
13943100038500شمیر-  په مرکز او والیاتو کې د کارکونکو روزنه  د رونټیا او حساب ورکوني موثریت زیاتوالي

1394428428 د عملیاتي پالنونو شمیر عملیاتي پالنونه جوړول

د ورستیو پایلو شاخصد ورستیو پایلو تشریح

د پایلو شاخصد پایلو تشریح

د ورستیو پایلو شاخصد ورستیو پایلو تشریح

د پایلو شاخصد پایلو تشریح

د ورستیو پایلو شاخصد ورستیو پایلو تشریح

د پایلو شاخصد پایلو تشریح

د ورستیو پایلو شاخصد ورستیو پایلو تشریح

د پایلو شاخصد پایلو تشریح

د ورستیو پایلو شاخصد ورستیو پایلو تشریح
 په مختلفو ژبو د سیاسي اقتصادي، تفریحي اجتماعي او دیني 

رادیویي او تلویزوني خپرونه
13947500033000 د خپروني شمیر

د پایلو شاخصد پایلو تشریح
13947500033000 د صوتي او تصویري فعالیتونو شمیر د ژورنالیزم مختلف صوتي او تصویري فعالیتونه

13948085د خدمتونو سلنيد اداري خدماتو او پرمختیايي پروژ وړاندي کول

اکادمی علوم افغانستان 

برنامه

د : پنځم پروګرام
پوهنې ادارې پراختیا

سواد : څلورم برنامه
آموزي

و تلویزیون ملی افغانستان ریاست عمومی رادی

د افغانستان : ۱برنامه
و  د ملي راډی

تلویزون خپرونه

برنامه

ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت

برنامه

برنامه
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هدف
۱۳۹۵(نمبر/٪)مقدار سال د پایلو او وروستې پایلو ځانګړي شاخصونه 

مبدا

د ورستیو پایلو شاخصد ورستیو پایلو تشریح
139332003500 د توریستونو شمیر چې د تاریخي ځایونو نه لیدنه کوی د کورنۍ او بهرنۍ ګرځندوي زیاتوالۍ

د پایلو شاخصد پایلو تشریح
1393500800 د فرهنګي او تاریخي آثارو شمیر د فرهنګي او تاریخي آثارو کیندل او ساتنه

139337004100د ټولیزو رسنیو له الري د تبلیغاتي خپروني شمیرد سیاحینو جذبول

د ورستیو پایلو شاخصد ورستیو پایلو تشریح
13933434 د خپروني او ورځ پاني شمیر د هیواد په کچه د دولتي خپروني زیاتوالۍ

د پایلو شاخصد پایلو تشریح

13931232 د ورځپانو او رسمي جریدي شمیر چې نشر کیږی د چاپي با کیفیته خپروني خدماتو وړاندي کول

13931723د برنامو شمیرد ځوانانولپاره د ظرفیت د لوړولو پروګرامونو دایرول

د ورستیو پایلو شاخصد ورستیو پایلو تشریح
139419631970 د کارمندانو شمیر چې د پروګرام نه ګته اخلي د وزارت د کارکونکو د ظرفیت لوړول

د پایلو شاخصد پایلو تشریح
13933434 د ودانیو لپاره د نقشو شمیر چې جوړیږی د ودانيو انجنیري نقشو جوړول

د ورستیو پایلو شاخصد ورستیو پایلو تشریح

139368940 د روغټونونو او صحی مرکزونو شمیر چي جوړیږی صحي خدماتو ته د خلکو د السرسۍ زیاتوالي

د پایلو شاخصد پایلو تشریح
 د سترتیژیکو پالنګذاري او عملیاتي پالنونو او راپور 

ورکوني په هکله د عامي روغتیا د ریاستونو د افسرانو  
PPHOد ظرفیت لوړول

 والیتونوکي ۳۴ د والیتی صحیي تیمونو شمیر چې په 
روزنه ورکول کیږی

139327290

 والیتونو په ربعوار ٪۸۰د ملي چیک لست په استفادي سره د 
توګه کتنه

%87%139388د والیاتوی سلنۍ چي کتنه کیږی

والیتونه د آزمایښتي پوښښ الندی نیول کیږی
د والیاتوشمیر چي د اجرآتو په مقابل کې د پرداخت 

پروژی الندی نیول کیږی
13931412

1393410200د راپور ورکوني مرکوزنه جي رامنځته کیږید والیاتو او حوزو په کچه د راپور ورکوني جوړول
د نوي فارغ شويو ډاکترانو لپاره د عامي روغتیا مدیریت 

کورسونه برابرول
1393700400د ډاکترانو شمیر

د ورستیو پایلو شاخصد ورستیو پایلو تشریح

 د هیواد په کچه د صحي خدماتو مجموعي پوښښ
 د خلکو سلنه چې په دو ساعتو الرو کي  صحي 

خدماتوته السرسۍ ومومي
139387%89%

د پایلو شاخصد پایلو تشریح
 تر ریفورم الندي روغټونو نو کې د روغټوني خدماتو کچي 

ښه والي
 (BOR) تر ریفورم الندی په روغتونونو کې د بستر  

خدمتونه سلني چې  ښه والي مومی
139373%75%

139312978311358243 چي د پنتا واکسین شوئ ماشومانو شمیر د ماشومانو لپاره د پنتا واکسین دریم دور پلي کول

 د توبرکلوز پیښو کچه کشف کول
 کسانو د توبروکلوز د پیښو ۱۰۰۰۰۰ په یو کال کې په

د کشف کچه (ریوی او غیر ریوی)
1393342129

 د میندوارۍ په برخه کي د صحی کارکونکو روزنه ورکول
د صحي کارکونکي شمیر چې د میندوارۍ په برخه کي 

روزنه وکول کیږی
139370951995

د پیښو او ورسته له پیښو په ساحو کي د لمړني روغتیایي 
په شمول  )خدماتو د وړاندي کولو لپاره د روغتیایي مسئولینو

د ظرفیت لوړول (د موسساتو

د پیښو او ورسته له پیښو په ساحو کي د لمړني روغتیایي 
په  )خدماتو د وړاندي کولو لپاره د روغتیایي مسئولینو

د ظرفیت لوړول (شمول د موسساتو
1394136

روغتیا سکتور
د روغتیا وزارت

د : لومړي پروګرام
زیربنا پراختیا

د :  دوهم پروګرام
صحي خدماتو 

وړاندي کول

مالي : دریم پروګرام
او عملیاتي

د اطالعات و فرهنگ وزارت

فرهنګ او : ۱برنامه
ګرځندوی

: دوهم پروګرام
ځپروني او ځوانان
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هدف
۱۳۹۵(نمبر/٪)مقدار سال د پایلو او وروستې پایلو ځانګړي شاخصونه 

مبدا

د ورستیو پایلو شاخصد ورستیو پایلو تشریح
%80%139373 د مالي او اداري خدماتو د ښه والي کچي سلنې د مالي او اداري خدماتو کچي ښه والي

د پایلو شاخصد پایلو تشریح
13939095  په مرکز او والیتونو کي د عادي بودجې د لګښت سلنې د بودجي جوړونه ، پلي کول او راپور ورکونه

 په مربوطه برخو کې د مسلکي کارکونکو ګمارل
 د آزادو رقابت له الري د وړ کسانو شمیر چې په دندو 

ګمارل کیږی
1393180152811

 د طبي اسنادو، درملني چاري، د درمل د ویش الرښود 
(GDP)  د درمل ذخیره ،(GSP)  الرښود، د درمل

الرښود تجدید او پراختیا او همدارنګه د  (GMP)جوړول
درمل، درملتون او د درمل د تولید او دطبی سامان آالتو د 

وارداتو مقرري تجدید او پراختیا

%100%139345د درملني چاري د اسنادو د تنظیم او پراختیا سلنې

139347096د روغتیایي خپروني شمیرد روغتیایي چارو راډیوي او تلویزوني خپرونه

د ورستیو پایلو شاخصد ورستیو پایلو تشریح

 د دولتی ځمکو د اجاره ورکولو له الری د عوایدو زیاتوالي
 د عوایدو مبلغ چې د دولتی ځمکو د اجاره ورکولو له 

الري زیاتیږي
 میلیون130  میلیون121.9 1394

د پایلو شاخصد پایلو تشریح
50000 جریب جریب139243006 د دولتي ځمکو جریب چې په اجاره ورکول کیږي د دولتی ځمکو اجاره ورکول د عوایدو د ډیریدو په موخه

د خدمتونو وړاندي کولو د مدیریت ښه والي
د خدمتونو وړاندی کولو مدیریت سلنه کوم کې چې 

ښوالي راځي
13921520

د ورستیو پایلو شاخصد ورستیو پایلو تشریح
 د زیربناو د رامنځته کولو له الري د کلیو د خلکو ټولنیز او 

اقتصادی وضعیت ښه والي
%50%139430د خلکو سلنه چې اساسی خدمتونو ته السرسی مومۍ

%25%139324او ټولنیز خدمتونو مرکزونو ته د کلیو د خلکو د السرسی د لومړي خدمتونو مرکزونو ته د خلکو د السرسی ښه والي
139319176001978800د رامنځته شوو کاري ورځو شمیرد کلیو د خلکو د اقتصادی او ټولنیز وضعیت ښه والي

د پایلو شاخصد پایلو تشریح
%95%139465د زیربنايي پروژو شمیر چې ودانیږي   د زیربنايي پروژو ودانول   
%70%139449د زیربنايي پروژو شمیر چې ودانیږي   د زیربنايي پروژو ودانول   
142%139470د زیربنايي پروژو شمیر چې ودانیږي   د زیربنايي پروژو ودانول   

139346761079د کلیو د سرکونو کیلومتر چې ودانیږي    د کلیو د سرکونو ودانول
139332403200د سرکونو کیلومتر چې حفظ او مراقبت يي کیږي   د کلیو د سرکونو حفظ او مراقبت     

139327971737د پلونو متر چې ودانیږي   د موټر رو پلونو او پیاده رونو ودانول     
139312255د کارکوونکو شمیر چې ظرفیتونه يي لوړیږي    د کارکوونکو د ظرفیتونو لوړول    

د ورستیو پایلو شاخصد ورستیو پایلو تشریح
%50%139448د خصوصی تشبثاتو عواید لوړیږي

%31%139431 د تشبثاتو ګروپونه چې په مستقیم او غیر مستقیم ډول د 
13946317763177د پروژو د پلي کولو نه په مستقیم ډول د ګټه اخیستونکو 

%95%139495د پروګرامونو نه د ګټه اخیستونکو سلنه چې مالي 
د پایلو شاخصد پایلو تشریح

139443895561د سپما د ګروپونو شمیر چې جوړیږي د سپما ګروپونه جوړیږي او مالټړ یی کیږي
13948781238د تولیدي ګروپونو شمیر چې جوړیږيتولیدي ګروپونه جوړیږي او پیاوړي کیږي

1394331470د کلیوالی سپما او پور د اتحادیو شمیر چې جوړیږيد سپما او پور کلیوالی اتحادي جوړول او پیاوړتیا
1394463563د منځنیو او کوچنیو تشبثاتو شمیر چې مالټړ یي کیږید منځنیو او کوچنیو تشبثاتو مالټړ کیږي
1394113113د کوچیانو شمیر چې مالټړ يي کیږيد کوچیانو په منځ کې د تشبثاتو پراختیا

1394143193د معیبینو شمیر چې مالټړ يي کیږيد معیبینو په منځ کې د تشبثاتو پراختیا په راتولنکي کښې 

د کلیو د بیارغوني او پراختیا وزارت

د کلیو او بانډو 
زیربناوي

د سیمه ایزی تشبثاتو مالټر او د مشروع عوایدو او د 
کارمندونی د برابرولو الری نه د کلیو د خلکو د ژوند د 

کچې ښه والي

اقتصادی بیارغونه

دکرهنی و د کلیو دبیا رغوّنی سکتور

: دریم پروګرام
اداري

 د افغانستان د اراضي خپلواکه اداره

:لومړي پروګرام
 په افغانستان د 

ځمکې د اصالح 
مدیریت او اداره
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هدف
۱۳۹۵(نمبر/٪)مقدار سال د پایلو او وروستې پایلو ځانګړي شاخصونه 

مبدا

د ورستیو پایلو شاخصد ورستیو پایلو تشریح

د تنظیم شویو کلیو سلنه چې ټاکنۍ يي د طرزالعمل پر 
.بنسټ په خپل مناسب وخت کې په الره واچولي

139499%99%

د کلیو د پرمختیايي شوراګانو سلنه چې د عملیاتي 
تګالري پر بنسټ د همکاری موسسي پر مرسته روزنه 

139490%90%

د پرمختیايي شوراګانو سلنه چې دولتي او غیر دولتي 
ادارو سره خپلي اړیکې ټنګوي

139476%59%

%98%139491د کلیو سلنه چې د څارنې فعاله ټیمونه په کلیو کې لري

د کلیو سلنه چې د پرمختیايي شوراګانو د کړونو نه به 
.رضایت ولری

139455%55%

د پایلو شاخصد پایلو تشریح

د ملي همبستګې پروګرام پلي کولو په موخه د کلیو تنظیمول
د کلیو شمیر چې په لومړي، دویم او دریم پړاو کې 

تنظیمیږی
13943466212102

پرمختیايي شوراګاني چې د کلیو په کچه ټاکل کیږي   
د شوراګانو شمیر چې په لومړي، دویم او دریم پړاو کې 

.رامنځته کیږي
13943462512102

پرمختیايي پالنونه چې د کلیو په کچه جوړیږي
 د پالنونو شمیر چې په لومړي، دویم او دریم پړاو کې 

بشپړیږي
13943454312102

پرمختیايي شوراګانې چې بسپنې ورکول کیږي
د پرمختیايي شوراګانو شمیر چې مالي بسپنې يي ورکړل 

کیږي
13943416612102

13948798615732.6د پروژو شمیر چې بسپنې يي ورکړل کیږي  پروژي چې بسپنې ورکول کیږي   

13947061914945.97د پروژو شمیر چې بشپړکیږيزیربنايي، اقتصادي او ټولنیزي بشپړ شوي پروژي     
د ورستیو پایلو شاخصد ورستیو پایلو تشریح

 د وزارت د ریاستونو ړونتیا او اغیزمنتوب، د همغږي پیاوړتیا 
او تنظیمول او د پالیسی ګانو او پالن جوړوني جامع 
چوکاتونه پر موخه د بدلون مدیریت د بهیر پلی کول

د وزارت د ملکی کارکوونکو د وړتیا د ودي سلنه د 
بدلون مدیریت د بهیر پربنسټ تر ډیره بریده مسولیتونه 

واخلی
139465%90%

 د بهیر پلې کولCBRد 
د وړو او مستعدو قراردادی کارکوونکو د ګډون سلنه د 

CBRپه بهیر او همدارنګه ګډون کول يي په تشکیل کې 
13945%20%

د پایلو شاخصد پایلو تشریح

139428503214د نشریو شمیر میاشتیني نشرات چاپ او طبع شول   

کارکوونکو په روزنیزو کورسونو او ورکشاپونو کې روزنه 
ګوري

1394687850د کارکوونکو شمیر چې روزنه ګوري

د کلیو د پراختیا مسودي جوړول او د الندي نه پورته پالن 
جوړونه پیل کیږي

13942225د کړونو سلنه چې سرته رسیږي  

د ورستیو پایلو شاخصد ورستیو پایلو تشریح

د ساتل شوو سیمو او د ځنګلونو او څرځايو ښه تنظیمول
د سیمو هکتار چې د ځنګلونو او څرځایونو پوښښ 

الندي دي د ټولنیزو جوړښتونو لخوا رهبری او تنظیمیږي
1394472504150

د اوبولګوني د سیستم عصری کول او پراختیا
په هیواد کې د اوبو د زیرمو شمیر چې بیارغونه او 

بیاودانول يي کیږي
139417599

د پایلو شاخصد پایلو تشریح
پالن جوړوني لپاره د طبیعی زیرمو د پوښښ الندي سیمو 

نقشي او مالومات
د طبیعی زیرمو د پوښښ الندي سیمي په کیلومتر مربعي 

باندي سروي کیږي
1394032636

د طبیعي زیرمو ساتنه او بیارغونه چې ملی اقتصادی او 
کلتوری ارښتونه لري

د بیارغول او تنظیم شوو سیموو مساحت چې ځنګلونو، 
څرځایونو او د شنې سیموبرابرول د کابل ښار په سیمه 

1394472504150

په هیواد د اوبو ذخیري بیارغونه او بیاودانول شوي دي
د اوبولګولو ساختمانونو شمیر چې بیارغونه او یا نوي 

ودانول شوي
139417599

د ځنګلونو او روزنیز تکثیری مرکزونو د جریب شمیر 
چې بیارغونه او ساتنه يي کیږي

13941088210

د تولیدی او تکثیری مرکزونو شمیر د رواني شګي د 
تثبیتولو لپاره په هکتار

13943010

سیمه ایزه واکمنۍ

د واکمنۍ او پراختیا په برخه کې د سیمه ایزي ټولنیزو 
نهادونو پیاوړتیا او بنسټیز کول

د کرنې، اوبولګوني او مالداري وزارت

د شنو سیمو پراختیا او د هوا د ککړتیا نه مخنوي

: لومړي پروګرام
د طبیعي زیرمو 

تنظیمول

 
د اداري پیاوړتیا
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هدف
۱۳۹۵(نمبر/٪)مقدار سال د پایلو او وروستې پایلو ځانګړي شاخصونه 

مبدا

د غله جاتو، پنبې او تیلی نباتاتو د د تولید کچه په مریک 
ټن باندي

13896.87

139440004100د زعفرانو د تولید کچه په کیلوګرام باندي

د پایلو شاخصد پایلو تشریح
د تولیدی عواملو د برابرول او ویشول د سیستم اصالح او د 

کرنۍ د ښه تخنیک پیژندنه
د اصالح شویو تخمونو او کیمیاوي سري کچه چې 

(په ټن)ویشل کیږي 
13887380412800

د وترنري خدمتونو وړاندي کول، د مصنوعي القاح او د 
پیاوړي حاصل خیزه نسلونو پیژندنه

د مالداري پرمختیايي او ترویجي فارمونو شمیر چې 
جوړیږي

1389357202400

13891278873000(په هکتار)د نوي باغونو شمیر چې جوړیږي میوه لرونکې باغونه جوړیږي

139248370د ماشین آالتو او وسایلو شمیر برابر او پیرودل کیږيد کرني میکانیزه کول او د تولیداتو د کچې لوړول

د ځنګلونو، سبزیجاتو، غله جاتو او میوه جاتو د څیړینز 
فارمونو ساتنه او تجهیز

د څیړنیزو فارمونو د جریب شمیر چې ساته او تجهیز يي 
کیږي

139480

مالداري فارمونه چې د اصالح شوي څارویو د نسل ترویج 
په موخه ترینه کار اخیستل کیږي

د کرنیز غویانو شمیر چې د اصالح شوي څارویو د نسل 
ترویج په موخه ترینه کار اخیستل کیږي

980
د ورستیو پایلو شاخصد ورستیو پایلو تشریح

د باکیفیته کرنیزو محصوالتو د صادرولو زیاتوالي
په میلیون ډالرو د کرنیزو محصوالت اندازه چې د چک 

او معایني نه وروسته د هیواد نه بهر ته صادر کیږي
1393525551

د کرنۍ او مالداري په سکتورنو کې د خصوصي سکتور د 
متشبثینو د پانګې اچونې وده

د ټولو کورنۍ او بهرنۍ کرنیزو راجستر شوي شرکتونو د 
پانګې اچونې ټولګه په ډالرو

1393212231

د پایلو شاخصد پایلو تشریح

کچالو، پیاز او پنبه داني لپاره د یخچالونو جوړول
د کچالو، پیاز او پنبه داني د یخچالونو ګودامونو شمیر 

چې رامنځته شوي دي
13932111750

سرد خانه های عصری
تعداد سردخانه های عسری ایجاد وبه بهر برداری سپرده 

شده
1392610

ایجاد مراکز تولیدی، پراسس و خدماتی زراعتی
تعداد مراکز تولیدی، پراسس و خدماتی زراعتی  ایجاد 

میگردد
1393257

139228تعداد ذخایر گندم که اعمار وبه بهر برداری سپرده میشودایجاد ذخایر استراتیژیک غله جات

اعمار مسلخ عصری
تعدادمسلخ های عصری که ایجادوبه بهره برداری سپرده 

میشود
139224

13948020تعداد دهاقین که از قرضه دسترسی یافته استفراهم آوری قرضه های زراعتی

د نباتي افاتو او مریضی ګانو هر اړخیز کنترول
د والیت په کچه د نباتی افاتو او مریضي ګانو پروړاندي 

نیول شوي سیمۍ
13933434

د ورستیو پایلو شاخصد ورستیو پایلو تشریح
%65%139355افزایش در فیصدی مصرف بودجه وزارت

د پایلو شاخصد پایلو تشریح
خصوصی سکتور او بزګړانو لپاره د باکیفیته او چټکو 

خدمتونو وړاندي کول په موخه د مناسببو شرایطو برابرول
139327820د ودانیو شمیر چې ودانیږي او تجهیز کیږي

تعداد کارکنان که در خارج کشور در بورسیه ها اعزام 
گردیده

1393540260

تعداد کارکنان که در عرصه های مختلف آموزش دیده 
اند، د کارکوونکو شمیر چې په بیالبیال برخو کې يي 

روزل شوي دي
139368901459

139484د منظور شوو پالیسی ګانو شمیر

1394646د طرحه شوو تقنینی اسنادو شمیر

د هیواد د ځانبسایني کچه او بزګرو کې ښه والي راغلي دي

: برنامه سوم
احیای اقتصاد 

زراعتی و ارزش 
افزایی

د : څلورم پروګرام
مدیریت بدلون او 

مدیریت تغییر و 
اصالح اداره

د پالیسي ګانې، استراتیژی ګانو، قوانیونو او مقررو طرحه کول
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هدف
۱۳۹۵(نمبر/٪)مقدار سال د پایلو او وروستې پایلو ځانګړي شاخصونه 

مبدا

د ورستیو پایلو شاخصد ورستیو پایلو تشریح

په والیتونو کې د نیشه يي توکو د تولید کمښت
د والیتونو شمیر چې په هغو کې د نیشه يي توکو تولید 

کمښت مومۍ
13913434

د پایلو شاخصد پایلو تشریح
په ټولو والیتونو کې د کوکنارو کښت، اعتیاد او د مخدره 
توکو د ضررو په موخه د مخنوي کمپاینونه په الره واچول 

13913434د عامه پوهاوي کمپاینونو شمیر چې په الرو واچول شول

قانوني کښت چې د کوکنارو پرعوض، ځاي پرځاي شوو
د ځمکې د مساحت سلنه چې د کوکنارو پرځاي قانوني 

کښت شوي دي
139123%60%

ټولو ذیربطه ارګانونو لپاره د نیشه يي توکو کلنۍ راپورنو 
سروي برابره شوه

د مالوماتو او ارقامو سلنه چې د نیشه يي توکو د کښت او 
استفادي په اړه راټول شوي دي

1391100100

آسانتیاوي چې د نیشه يي توکو پروړاندي د مبارزي د 
پروګرام د پلي کولو لپاره رامنځته شوي دي

د زیرمو سلنه چې د نیشه يي توکو پروړاندي د مبارزي 
پروګرام د پلي کولو لپاره برابري شوي دي

1391100100

د ورستیو پایلو شاخصد ورستیو پایلو تشریح

0.1%139410د پیښو د خطرونو پروړاندي د ټولني مصئونیت سلنهد طبیعي پیښو له اړه د ټولنې د وضعیت ښه والي

د پایلو شاخصد پایلو تشریح

%1393100په وخت سره د طبیعی پیښو مخنويد ژغورلو او پلټنې د وسایلو او وسایطو برابرول

د ورستیو پایلو شاخصد ورستیو پایلو تشریح
.  رشدفرهنگی واقتصادی کوچیها,  بلند بردن سطح آموزشی

د کوچیانو د اقتصادي، کلتوري او روزنیزي کچې د 
%32%139330ودي د زیاتوالي سلنه   

%40%139330 د کوچیانو د ژوندانه د وضح ښه والي سلنهد کوچیانو د ژوندانه د وضع ښه والي

د پایلو شاخصد پایلو تشریح
عرضه خدمات اقتصادی واجتماعی به همکاری ارگانهای "

دولتی
تعداد اطفال و نوجوانان کوچیها که زمینه  تعلیم وتربیه 

برای شان فراهم میگردد
1391

6250008600

په مرکز او  (مدیریت، کمپیوتر او ژبۍ)روزنیز پروګرامونه 
والیتونو کې په الره واوچول شوي

په مرکز او والیتونو کې په روزنیز پروګرامونو کې د 
کارکوونکو د ګډون شمیر

13916060

د ورستیو پایلو شاخصد ورستیو پایلو تشریح
ټولنیز، اقتصادي، حقوقي، کلتوري او روغتیايي په برخه کې 

د ښځو د وضعیت ښه والي
1394109388952.تعداد مستفید شونده گان

د پایلو شاخصد پایلو تشریح
د تولنیزو او اقتصادي پروګرامونو له الري د ښځو پوهاوي او 

پیاوړتیا
1390102698د ګټه اخیستوونکو ښځو شمیر

د ټول هیواد په کچه ښځو لپاره د مجاني حقوقو خدمتونو 
وړاندي شول

د مجاني حقوقو د خدمتونو وړاندی کولو لخوا د ګټه 
اخیستوونکو شمیر

139037003800
معرفی و پیگیری  زنان واطفال متضررو معروض 

.به خشونت به مراکز حمایوی گردید
139438052454.تعدادمعرفي متضررين  مستفید ين

:لومړي پروګرام
د ښځو پیاوړتیا

:لومړي پروګرام
نیشه يي توکو 

پروړاندي مبارزه

د کوچیانو د انسجام لوي ریاست

پروګرام

د حوادث پروړاندي د مبارزي د تیاري ملي اداره

د حوادثو پروړاندي 
د مبارزي تیاري

د ټولنیز مصئنونیت سکتور

د ښځو د چارو وزارت

د نیشه يي توکو پروړاندي د مبارزي وزارت 
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هدف
۱۳۹۵(نمبر/٪)مقدار سال د پایلو او وروستې پایلو ځانګړي شاخصونه 

مبدا

د ورستیو پایلو شاخصد ورستیو پایلو تشریح

.افزایش سطح آگاهی زنان در ادارات از پالن کاری ملی
تعداد ادارات دولتی و غیر دولتی که سطح آگاهی شان 

.افزایش میابد 
13945025

افزایش آگاهی عامه در رابطه به حقوق زنان از طریق رسانه 
ها

تعداد برنامه های آموزشی  و آگاهی  تساوی جنسیت
. اجتماعی  كه در ادارات دولتی دایر گردید

13944345

د پایلو شاخصد پایلو تشریح

د ټولنیز جنسیت د مساواتو پوهاوي په اړه روزنیز پروګرامونه 
په دولتي ادارو کې په الره واچول شوو

د تولنیز جنسیت د مساواتو پوهاوي په اړه د روزنیز 
پروګرامونو شمیر چې په دولتي ادارو کې په الره واچول 

شول
13902215

د ټولنیز جنسیت د مساواتو په اړه عامه پوهاوی د رسنو له 
الري وشوی

د عامه پوهاوي په اړه برابر شوی او نشر شوي سپاټونو 
شمیر

13902010

عامه پوهاوي د ټولنیز جنسیت د مساواتو په اړه د نشراتو له 
الري وشولي

13902020د جریدو او مجلو شمیر چې نشر شوي دي

د ملي کاري پالن پلي کول . دولتی نظارت صورت گرفت
په اداراتو کې

13902025د دولتي اداراتو شمیر

د ورستیو پایلو شاخصد ورستیو پایلو تشریح

د وزارت د مالي او اداري خدمتونو د وړاندي کولو ښه والي
د وزارت تحقق شوو پروګرامونو په اړه د مالټړو اسانتیاوو 

برابرول
1394350102

د پایلو شاخصد پایلو تشریح
د کارکوونکو د ظرفیتونو لوړولو په موخه د پروګرامونو 

برابرول
د کارکوونکو شمیر چې د روزنیزو پروګرامونو نه يي ګټه 

اخیستي ده
1394350100

139402 د زیربناوو شمیر چې ودانیږيد وزارت زیربناوي وانول کیږي

د ورستیو پایلو شاخصد ورستیو پایلو تشریح
اړونده ارګانونو ته د سرحدونو چارو د څارني فنی ګزارش د 

فنی ګزارش برابرول
ګزارشونه د سرحداتو ملي متراژ چې اړونده ارګانونه ته 

ورکول کیږي
1393656878

139345150د شخړ او اختالفونو شمیر چې حل کیږيد قومي شخړو او اختالفونو د کچې کوالي

د پایلو شاخصد پایلو تشریح

د ورستیو پایلو شاخصد ورستیو پایلو تشریح
په کوربه هیوادونو کې د پناه اخیستونکو او مهاجرینوعمومي 

وضعیت ټه پاملرنه
            27,000            13939,537د کسانو شمیر چې وضعیت ته يي السرسی کیږي

د پایلو شاخصد پایلو تشریح
د افغانو داوطلبانه غوښتنو لپاره د کوربه هیوادونو نه د 

آسانتیاوو برابرول
افغان مهاجرین چې له ایران او پاکستان او د نړي نورو 

سیمو نه را ببل شوي سلنه
139310%100,000         

:دویم پروګرام
د پالیسی نه څارنه 

او د ټولنیز جنسیت 
د مساواتو پراختیا

:دریم پروګرام
اداره او مدیریت

د بیاراستنه شوي او مهاجرینو چارو وزارت

مهاجرین او پناه 
اخیستونکي

د قبایلو او قومونو، سرحداتو چارو وزارت

 د سرحدی او 
قبایلو سیمو 

اجتماعی مصئونیت 
او د سرحداتو 
چارې تنظیمول
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هدف
۱۳۹۵(نمبر/٪)مقدار سال د پایلو او وروستې پایلو ځانګړي شاخصونه 

مبدا

د ورستیو پایلو شاخصد ورستیو پایلو تشریح
په لوي ښارونو کې د نفوس کوالي او د کورنیو د عادي 

ژوند بهیر رانغاړل
139320000د فامیلونو شمیر چې بیرته ادغام کیږي

د پایلو شاخصد پایلو تشریح
فراهم  آوری  خدمات  زیر  بنائی  و  اجتماعی  در  

شهرکها په ښارونو کې د زیربناي او ټولنیز زیرمو د خدمتونو 
برابرول

 والیت18%139362والیتونو چې هغه کې ښارګوټي ودانول کیږي

د راستنه شوي حقونو د مالټړ لپاره د مرستو او اړینو اسانتیاوو 
.برابرول

د راستنه شویو شمیر چې د حقوقي مالټر د پوښښ الندي 
راغلي دي

1393
 نفر 45000

د ورستیو پایلو شاخصد ورستیو پایلو تشریح
د وزارت د دویمي واحدونو د ودانیو د کرایي په اړه د 

وزارت د بودجې په لکښت کې کموالي
1393د کرايي تعمیراتو له لوري د دویمي واحدونو صرفه جويي

8,278

د پایلو شاخصد پایلو تشریح
د طرفیت د لوړولو او کاري چارو د ښه والي په موخه د 

قوانینو، لوایحو او طرزالعملونو پلي کول
د کارکوونکو شمیر چې د رتب او معاش په بهیر کې 

شامل شوي دي
139385%85%

شاخص پیآمدتشریح پیآمد 

د بی کارۍ کچي کموالۍ
د مسلکی او فنی کورسونو زده کونکی چی دندی یی 

ترالسه کړی دی
1394611305800

13945500020000د کارمندني کورنۍ او بهرنۍ جوازونه چې ویشل کیږید کار قوانین پراختیا

د متقاعیدینو او بیوزلو کسانو د ژوند کچه ښه والۍ وموند
تقاعد شوی، د شهیدانو او معلولو کسانو ورثه چی په 

آسانه توګه خپل حقوق ترالسه کوی
13942100014700

شاخص محصولتشریح محصول 
 د بازار د اړتیا په مطابقت د فنی او حرفوي زده کړي 

پروګرامونو دایرول
د اشخاصو شمیر چی د فنی او مسلکی کورسونو څخه 

فارغیږی
139480006500

139421د فني او حرفوي زده کړی مرکز چي جوړیږی د فنی او حرفوی زده کړی مرکزونه جوړول

13942000020000 د کار جوازونو شمیر چې په قانوني توګه ویشل کیږید هیواد دننه او بهر کې د کاری فرصتونو پروسي قانونی کول
د متقاعیدینو او شهیدانو ورثي ته او معلولو کسانو د حقوقو د 

وړکړی پروسه ساده کول
تقاعد شوی، د شهیدانو او معلولو کسانو ورثه چی په نوی 

سیسټم کی راجسټر شوی دی
13945000025000

پرداخت مساعدتهای نقدی برای فامیل های نهایت فقیر و بی 
بضاعت

13942100014700د کورنیو شمیر چې تر پوښښ الندی نیول کیږی

شاخص پیآمدتشریح پیآمد 
د آسیب پذیرو ماشومانو لپاره د روزني او زده کړی مصئونه 

فرصتونه برابرول
د موشومانو شمیر چی د وړکتونونو او روزنتونونو څخه 

ګټه پورته کوی
13943732938000

139424002550 د ماشومانو په ګټي فیصله شوي قضیي شمیرد آسیب پذیرو ماشومانو د قضیو حل کول

شاخص محصولتشریح محصول

139400 د وړکتونونو ودانیو شمیر چې جوړیږید وړکتونونو جوړول

د روزنتونونو جوړول
هشت باب پرورشگاه که در والیات موردنظر اعمار 

میگردد
139400

139400په کابل کې د وړکټون  لوی ریاست ودانۍ جوړولپه کابل کې د وړکټون لوی ریاست ودانۍ جوړول
د ماشومانو پر وړاندي د تاو تریخوالي کموالي او د قضیو 

حلول
139426402800د قضیو شمیر چی څیړل کیږی

شاخص پیآمدتشریح پیآمد 

1394151461166807د شهیدانو ورثه چی ژوندانه کچه یی اوچته شوی دهد شهیدانو ورثي د ژوندانه وضعیت ښه والي

د معلول کسانو د ژوندانه وضعیت ښه والي
د معلولو کسانو شمیر چی اقتصادی حالت یی ښه شوی 

دی
1394107563118319

بیرته راستنه شوي او 
بیځایه شوي

اداره او مدیریت

: دوهم پروګرام
ټولنیز چارې

د : دریم پروګرام
شهیدانو او معلولینو 

چارې

وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین

د : لمړي پروګرام
کار چارې
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هدف
۱۳۹۵(نمبر/٪)مقدار سال د پایلو او وروستې پایلو ځانګړي شاخصونه 

مبدا

شاخص محصولتشریح محصول

1394151461166807د شهیدانو ورثه چی نغدی مرستی ترالسه کوید شهیدانو وارثینو ته نغدی مرسته کول

1394107563118319د معلولو کسانو شمیر چی نغدی مرستی ترالسه کوی  د معلولو کسانو سره نغذی مرسته کول

139410د انستیتیوت ودانۍ شمیرد معلولینو ملي انستیتوت جوړول

شاخص پیآمدپیآمد 

په وزارت کې د با کیفیته او موثره خدمتونو وړاندی کول
د هغو کارکونکو مسلکی وړتیاو لوړول کوم چی 

خدمتونه وړاندی کوی
139411001300

د با کیفیته او موثره خدمتونو د وړاندی کولو په موخه په 
والیتي واحدونو کې مناسب کاری فرصتونه برابرول

%60%139440مراجعینو ته ګټوره او با کیفیته خدمتونه وړاندی کول

شاخص محصولتشریح محصول

 د مرکزی او والیتي کارکونکو کاری او مسلکی ظرفیت 
لوړول

139415001550د کارکونکو شمیر چی مسلکی زده کړی ترالسه کوی

139424د تعمیرونو شمیر چې جوړیږید والیتی ریاستونو تعمیرونه جوړول

139401500د جوړ شوي دیوالونو اوږدوالي په متر د سپینو ملکیتونو چاپیریال دیوالونه جوړول

د پیامد شاخصپیآمد 

%55%139350د کلنۍ بودجي د مصرف سلنېد ملي بودجي په اجرا کې زیاتوالۍ

د محصول شاخصد محصول تشریح

2463د ادارو شمیر چې پدی ریفورم کې شامیلیږي د ملي بودجې  د پالنګذاري سیستم تطبیق

13943540د ادارو شمیر چې پدی ریفورم کې شامیلیږيد بودجي د اجرا او نظارت ریفورم پلي کول

د پیامد شاخصپیآمد 

  12,765.9 1394د عواید اندازه چې په دولت خزانه کي راټولیږيپه ګمرکی او مالیاتی عوایدو کی زیاتوالې او ښه والې

د محصول شاخصد محصول تشریح

4د والیتونو شمیر چې ریفورم پکې پلې کیږيد مالیاتو سیستم ساده کول او دمالیاتو راټولول

5د ګمرګونو تعداد، په عصری وسایلو سمبالیږی(اصالح)ګمرکونه چی ریفوم 

د پیامد شاخصپیآمد 

په کمپیوتري سیستم السرسۍ
د مالیي وزارت په مرکز او مستوفیتونو کي د کارمندانو 

السرسي سلنې
139235%50%

د محصول شاخصد محصول تشریح

%50%139235د باقیاتو د محسوبی پروسي اجرا کول سلنۍد محسوبی طرزا لعملونو تطبیق

1388164د مستوفیتونو او نورو تعمیراتو د جوړول شمیرد مستوفیتونو ریفورم او بیا رغونه

د پیامد شاخصپیآمد 

 ملی لومړیتوب لرونکو پروګرامونو د پلې کیدلو سلنه
 ملی لومړیتوب لرونکو پروګرامونو په اساس د 

پروګرامونو لومړیتوب ورکونه
139410%70%

د محصول شاخصد محصول تشریح

%50%139430 شوراګانو لپاره میکانیزموونه جوړول۶د  د ملي برنامو د تطبیق لپاره د انکشافي شوراګانو جوړول

د اقتصاد او خصوصی سکټور پراختیا سکټور

د مالیی وزارت 

د  مالی چاری  
تنظیم

د عوایدو تنظیمول

د اداري مالتړ او 
پراختیا

 د دولت پالیسی 
ګانو همغږی کیدل

: څلورم پروګرام
اداری او مالي چارې

د : دریم پروګرام
شهیدانو او معلولینو 

چارې
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هدف
۱۳۹۵(نمبر/٪)مقدار سال د پایلو او وروستې پایلو ځانګړي شاخصونه 

مبدا

د پیامد شاخصپیآمد 

د راغونډ شویو اراقامو وړاندي کول
نوری /سرشمیرنه)د راغونډ شویو مالوماتو راغونډول 

(سرویګانی
1392900950

شاخص محصولتشریح محصول 

139243 بشپړی شوی سرشمیرنی او سرویګانید سروی اجرا

13925200052000د راغونډی شوی فورید دیموګرافي ، اقتصادي او اجتماعي ارقامو وړاندي کول

13923534د خپروني تعدادد نشراتو ترتیبول

د پیامد شاخصپیآمد 
پروګرام څخه برخمن کیږی (Tup)کورنې چی د 

پروګرام څخه برخمن کیږی (Tup)کورنې چی د 
9225

د محصول شاخصد محصول تشریح
9225د عایدلرونکو شتمنیو رانیولد دبی وسي کورنیو مالتړ

د پیامد شاخصپیآمد 

د دولتي اداري د مالي شفافیت او حساب ورکونه
د وزارتونه او بودجوی څانګی چی مالی او حسابی چاری 

یی ارزول شوی دی
1392778800

د محصول شاخصد محصول تشریح
د وزارتونه او بودجوی څانګی چی مالی او حسابی چاری 

یی ارزول کیږی
د وزارتونه او بودجوی څانګی چی مالی او حسابی چاری 

یی ارزول شوی دی
1394571600

13944040په دولتي ادارو کې د مرستي اروزلد بهرنۍ مرستي ارزول

1394250260د کارمندانو شمیرد تفتیش د عالي ادارې د ظرفیتونو لوړتیا

شاخص پیآمدتشریح پیآمد 
د ملي او سکتوري ستراتیژیو تطبیق

د ملی او سکټوری ستراتیژی ګانو په پلی کیدلو کی د ښه 
والی سلنه

139140%50%

د محصول شاخصد محصول تشریح

د ملي او سکتوري ستراتیژیو ارزول
د ملی او سکټوری ستراتیژی ګانو شمیر چی بیا کتل او 

ارزول کیږی
1391615

د ربعواره ریپوټونو شمیر چی په ټاکلی نیټی د پروژه پلی 
کیدا یقینی کوی

د ربعواره ریپوټونو شمیر چی په ټاکلی نیټی د پروژه پلی 
کیدا یقینی کوی

139144

د پیامد شاخصپیآمد 
%80%139160د وزارت په مالی او اداری کړنو کی د ښه والي سلنهد وزارت په مالی او اداری کړنو کی د ښه والي

د محصول شاخصد محصول تشریح

کارکونکی چی مسلکی او تخنیکی زده کړی ترالسه کوی
د کارکونکی سلنې چی مسلکی او تخنیکی زده کړی 

ترالسه کوی
139170%75%

شاخص پیآمد تشریح پیآمد 
%20%139422د پانګه اجوني د کچې سلنېد اقتصادی ودي زیاتوالۍ

د محصول شاخصد محصول تشریح

د قرار دادنو السلیک
د قراردادنو شمیر چې خصوصی سکتور سره السلیک 

کیږی
1394434150

13941315د نندارتون شمیرد نندارتونوو دایرول

د مالوماتو را جمع 
آغونډول، ارزول، 
څیړل او د هغوی 

خپرو

په افغانستان کی د کوچینیو مالی سرچینو د مالتړ لپاره آسانتیاوی برابرول

 دکوچنیو پورونو 
برابرول او د پانګه 

واو څخه مالتر

د دولتی ادارو د 
مالی او حسابی 

چارو بیاکتنه

د کنټرول او پلټنی اداره

د اقتصاد وزارت 

 پالیسی او تګالره 
، څارنه (استراتیژی)

ه او ارزون

وزارت تجارت و صنایع 

د خصوصی سکټور 
او صنایعو پراختیا

مالی ومدیریتی

د مرکزی احصائیی اداره
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هدف
۱۳۹۵(نمبر/٪)مقدار سال د پایلو او وروستې پایلو ځانګړي شاخصونه 

مبدا

د پیامد شاخصپیآمد 

1394797735876300د صادراتو بیالنس کچه په دالرد صادراتو د بیالنس زیاتوالۍ

139452221000108716000د عوایدو مقدارچې راټولیږيد جواز ونو عواید راټول

د محصول شاخصد محصول تشریح

139469د موافقت نامې تعدادد سوداګریز هوکړه لیک قرارداد

139412د موافقت نامې تعدادد ترانزیتي هوکړه لیک قرارد

1394500012000د جوازونو تعدادد جوازونو راجیستر او صادرول
د پیامد شاخصپیآمد

%85%139480د خدماتو د وړاندي کولو ښه والي سلنۍد خدماتو د وړاندي کولو ښه والي

د محصول شاخصد محصول تشریح

139425د ساختمانونو شمیر چي تکمیلیږيد ساختمانو نو د ودانیو تکمیلیول

139445د طرح او تصویب کیدونکو قوانینو شمیرد قوانینو طرح کول

د پیامد شاخصپیآمد 

139448د ادارو شمیر چې   اقتصادي فعالیتونه یې همغږي کیږیپه اداراتو کي د اقتصادي فعالیتونو همغږي

د محصول شاخصد محصول تشریح

1394814د اقتصادي وړاندیزونو شمیرد اقتصادي وړاندیزونو طرح

د اقتصادي فعالیتونو 
انسجام

د ملي اقتصاد شورا

د سوداګرۍ : 
پالیسي او ترانزیت

اداري او مقرراتي
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 الرښود  ءد اجرا ېد بودج

 

 .بیانوي  بودجې د اجرا کړنالره مالی کال د۵۹۳۱ یالرښود د دغه 

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

 

ولسمشر د توشیح څخه  د تائید،  د ملي شورای لخوا د دبودجې د تصویب او د ېجمهوریت د کابین يافغانستان د اسالم د .1
وروسته بودجه نهایي ګڼل کیږې او بودجوي واحدونه مکلف دي چې خپل ټول پالنونه او اجراآت د نهایي ارقامو سره برابر 
کړي. د مالیي وزارت د بودجي لوي ریاست د بودجي او د تخصیصونو د اجراکول دنده په وخت سره او بې له کوم ځنډه پر 

و خپلواکو ادارو په کودونو )بابونو( کښی هر ډول اضافی مصرف د مالیی وزارت د بودجی لوی د وزارتونو ا غاړه لري.
 پرته دی اجرا، وړ نه دی.  ریاست د کتبی هوکړی

ټول وزارتونه باید خپل مالي او تدارکاتي پالنونه د مالیې وزارت د متحدالمال سره سم د مالي کال د پیل څخه د مخه د   .2
د مسودې سره سم د فصلونو پر بنسټ لګښتونه او والیتونه په  ېافغانستان د اسالمی جمهوریت د کابین بودجې په اړه د

ه ورته پاو ریاست ته دې ولیږدوي،  یاو د بودجې لو ،په برخه کې تر تیب کړي بودجې ياو پرمختیای يډول د عادی میاشتین
 ه سم چمتو کړي.   خپل ټول لګښتونه هم د مالي او تدارکاتي پالنونو سر کېوخت 

( فقرې پر بنسټ، تر  هغه پورې چې بودجه د مالي چارو او لګښتونو د قانون سره سم ۱( مادې د )۵۱د تدارکاتو د قانون د ) .3
  لخوا ېجمهوریت د کابین يافغانستان د اسالم منظور شوي نه وي، هیڅ ډول تدارکات نشي تر سره کیدالی، مګر کله چې د

یب شي، بودجوي ادارې کوالې شي د وخت د سپما په موخه د تدارکاتو لومړنۍ چارې پیل کړي. کال بودجه تصو ۵۹۳۱د 
 خو د تړون السلیک باید یوازې د ولسي جرګې د تصویب څخه وروسته تر سره شي.

وموړي باید د بودجې دکړنالرې )دغه سند( چی د ن "دولتي ادارېپربنسټ مادې  ۹۳د مالي چارو او عامه لګښتونو د قانون د  .4
 ( د حکمونو سره سم ترتیب  او د ولسي جرګې له لخوا تصویبیږي، اجراات وکړي، دد مالي چارو او عامه لګښتونوقانون )
 احکامو ته ترجیح ورکول کیږي.   ېقوانینو سره د ټکر په صورت کې د نوموړې کړنالرنورو 

لو بودجوي واحدونو لپاره د ودانیو په جوړولو کې د  د ساختماني پروژو په برخه کې لکه د دولتي ادارو، وزارتونو، او ټو .5
کار د چټکتیا او د وخت د سپما په موخه، په هغه صورت کې چې په خپل تشکیل کې ساختماني انجینران ولري، مکلف نه 

کې او نورو ساختماني چارو لپاره د ښاري پراختیا وزارت ته مراجعه وکړي. په دې برخه   د ویزه کولو دي چې د نقشې 
د ضرورت په حال کښی د پریکړی صالحیت او  هر ډول پریکړه د اړونده وزارت له صالحیتونو او مسؤولیتونو څخه ده.

ګامونه  کڅټمسولیت د مربوطه اداری پر غاړه دی، البته د ښاری پراختیا وزارت مکلف دی چی د ورته موضوع په هکله 
       پورته کړی. 

باید د  )اخستنه(د مالیې وزارت د صالحیتونو څخه دي، ټول قراردادونه او خریدارئ تعدیالتله یوه باب څخه بل باب ته  .6
شوې  منظور ځ تنظیم کړای شي، هیڅ بودجوي واحد نشي کوالی چې د تر منمنظور شوې بودجې او بودجوي فصلونو 

او یا  پروژو لپاره يپرمختیای يیاراخت ېمود ېبودجې څخه پورته قرارداد السلیک کړي. البته د یو کال څخه د زیاتعادی 
 وزارت کتبی موافقه اړینه ده.     ېمالی کله چې د قرارد قیمت د منظور شوې بودجې څخه زیات وی  د

ده او بودجوي واحدونه مکلف  ېو په پام کې نیولو سره محاسبه  شوجزئیاتد  ي )فصل(مالي کال بودجه د هر څپرک ۵۹۳۱د  .7
څخه د اجرا وړ  ېکال د بودج يمال ۵۹۳۱د تیرو کلونو باقیات د ې خپل لګښتونه تنظیم کړي. چې د هر فصل په اډانه ک يد

نه دي، مګر که چیرې د بودجې لوی ریاست د ارزونې او تحلیل وروسته پدې اړوند خپله لیکلې موافقه وښیي. په همدې توګه 
د تدارکاتو، د توکو او خدمتونو د تهیه کولو ټول بودجویي واحدونه پدې مکلف دي چې په هر مالي کال کې په خپل وخت 

 قرارداد او د باقیاتو د ادا کول د همغه کال په جریان کی تر سره کړي. 

  کال په بودجې کې الندې فصلونه د نورو فصلونو سره د تعدیل وړندي:  ۵۹۳۱د  .8

 او د تعمیراتو  ترمیمولو طوسای ت،  دحفظ او مراقب، مخابراتو محصول ، دالیاعاشه، د بریښنا لګښت، اوبه، پاكومعاشونه، 

 البته په ممنوعه فصلونو کې تعدیلو د مالیي وزارت د واکوونو څخه دي.. بیا رغونه

لخوا  (دونرانو) مرستکوونکود ېپه برخه ک ېبودج يدفاع وزارت د عاد ېد کورنیوچارو وزارت او د مل ېچ ېهغه پیس .9
. د ممنوعه فصولو نه تعدیالت غیر ممنوعه فصولوته د ينه د اجرا وړ د ې، تعدیالت یی وروسته د دونر د موافق يتمویلیږ

 د اجرا وړ نده. ېدونر په پیسو ک
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اوپراتیفی پیسی د ملی دفاع، کورنی چارو، د   ته تعدیل مجاز نه دې وفصلون يله ټولو فصلونو او كودونو څخه اوپراتیف .11
و سرحدونو چارو وزارتونو، د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداری، د ملی امنیت عمومی ریاست او د ملی قومونو، قبایلو ا

 امنیت شورای د ته د اجرا، وړی دی 

باب څخه نورو بابونو ته دی تعدیل وړ  ۱۵، او د د مالیې وزارت د صالحیتونو څخه دي تعدیالتله یوه باب څخه بل باب ته  .11
 ارګانونه له دی امر څخه مستثنی دی.نه دی البته امنیتی 

، تعدیل او یا وركړې په اړه یواځې د وزراتونو او اړونده ادارو چارواكي كوالې شي چې د مالیې وزارت ءد بودجې د اجرا .12
 ې وزارت سره اړیكې ټینګې كړي، ید مال نیغ په نیغه حق نلري چې یسره اړیكې ونیسي. هیڅ یو تړون كوونكچارواکو له 

 اړین وګڼي.   یی چې دواړه وزارتونه   حاالتو ه له هغه رسميمګر پرت

( مادی سره سم هر هغه نوی قانون او یا مقرره چې د دولت د مالی امکاناتو دی زیاتوالی او یا د ۳۹د اساسی قانون د ) .13
هغی د جبران مدرک هم وړاندیز شی. او هر هغه نوی قانون او یا  يد کېپه متن  وړاندیز، باید د يګرځ تنقیص باعث 

مقرره چې  د ملکي او یا نظامي مامورینو په معاشونو، حقوقو او یا امتیازاتو کې د زیاتوالې، د تشکیل زیاتوالۍ او یا هم 
اجرا وړ نه دی. په هغه چې د دي سند ) ملي بودجې( سره  سمون و نلري، د  ينغښتی و په کېاغیزمنتوب  ياو مصرف يمال

صورت کې چې کوم نوی قانون او یا الیحه تصویب شي، د امتیازاتو او حقوقو او نویو لګښتونو اجرا کول  د هغي پر بنسټ 
 په راتلونکي مالي کال کې به اجراء شي

شوي سقف  تصویبملی شورای لخوا وزارتونه او ادارې مکلفې دي چې خپل تشکیلونه د مرکز او والیتونو په تفکیک د د  .14
. د بودجی په سره سم چمتو کړي او د مالي کال په اوږدو کې باید د تشکیل د هر ډول زیاتوالي څخه په جدي توګه ډډه وکړي

 سند کښی ذکر شوی تشکیل د ملی شورای لخوا د بودجی د تصویب سره سم، وروستی ګنل کیږی.

ی چې په رسمي وخت کې له دوه مرجعو څخه معاش تر السه د دولت ټول کارکونکي ) لوړ رتبه او ټیټ رتبه( نشي کوال .15
 کړي.   

ساختماني قراردادونه باید د کاري حجمونو د اټکل له مخې نه، بلکه د یوه ثابت قیمت پر بنسټ تر سره شي.  البته د کار د  .16
 )نه دی کاری ورځو پر اساس(.  يواضح و کېاو د ختم موده باید په تړون  پیل

د هر ډول اضافه کارۍ لپاره د پروژې د  بسپنه ورکوونکي سره  د اختیاري بسپنو په صورت کې د مالیي  ېپه قراردادونوک .17
څخه زیات اضافه  ۵۱۱پروژو  په قراردادونو کې له  يوزارت د بودجې د لوې ریاست کتبي هوکړه اړینه ده.  د اختیار

 د اجرا وړ نده.  يکار

ټکو او د مالیي وزارت  ټکو، د تدارکاتو د کړنالرې الرښود د قانون الرښودد لګښتونو په اجرا کې باید د تداراکاتو  .18
 متحدالمالونو ته په جدي توګه پاملرنه وشي.

کاري ورځو څخه زیات له ځان  ۱۵د تدارکاتو  ملی اداره نشي کوالی چې  قراردادونه د څرګندو او معقولو الملونو پرته د  .19
 قانون سره سم اجراآت تر سره شي.   سره و ځنډوي، له دې پرته د تدارکاتو د

ې د ملي شورا لخوا کبودجه د اختیاري او غیر اختیاري بسپنو څخه جوړه شوې ده، او د کال په پیل او نیمایي  يپرمختیای  .21
 ي)انتقال ، خو د اختیاري پروژو د تمویل پریکړه د افغانستان د اسالمي جمهوریت واک او د غیر اختیاري پروژويتصویبیږ

د تمویل پریکړه د مرستندویانو له واکونو څخه دي. په همدې توګه که چیرې د مالي کال په بهیر کې غیر اختیاري  (ېنواو 
السته راوړل شوي او ویستل شوي بسپنو په هکله  د مالیې وزارت کوالی شي چې د هغو پرمختیایی انتقالي پروژ ي د 

کاري ورځو په لړکی به یي مالومات  ۳ا تصویب شوی وی او د بودجې سره ضمیمه یا مل کړی چې د ولسي جرګې له خو
 .ملی شورا ته ولیږدول شي

ریاست د عالي مقام  د ي له غیر اختیاري بسپنو نه د مؤجه اړتیاو او دجمهور ې حذف کولعادی بودجد د ضمیمی اجرا،  .21
مالومات به  ېورځو په لړ ک يکار ۳په اساس د اجراء وړ ده  او د  ېمنظوري پربنسټ د مرسته کونوکي د لیکل شوی ژمن

 شورا ته لیږدول کیږي. يمل

ټې ته له وړاندې کیدو ېهغه پروژې چې د دوه کلونو په تیریدو سره یې هیڅ ډول پرمختګ نه وي کړای، د بودجې کم .22
تګ لپاره قانع کوونکي دالیل وړاندې کړي وروسته  د لست څخه به ایستل کیږي، مګر داچې د نه پرمختګ او یا د لږ پرمخ

او یا دا چې د بودجې په سند کې پاتي شوي ارقام د تامیناتو د تادیاتو او یا د پروژو د اجراءکولو په تضمین لپاره  موجودي 
 يو

پوری  هغه پروژی چی د کلیو د پراختیا وزارت پوری اړوند کلیو ته د السرسی په ملی برنامه کښی او د ټولګټو وزارت  .23
اړوند د کلیو د سرکونو په ملی برنامه کښی درج شوی دی، د یوه بودجوی کود لرونکی دی او د ولسی جرګه د تصویب 

 وروسته د بدلون وړ نه دی. 
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صورت کې د مالیې  نو پدی که چیرې د مالي کال په اوږدو کې د پالن شوي عوایدو په پرتله راغونډ شوي عواید زیات وي   .24
 چې د عوایدو هغه اضافي برخه د منظور شوې پراختیایي بودجې د کسر د تمویل لپاره وکاروي.    وزارت کوالی شي

په  خپل وخت باندې د منظورې شوې بودجې د پلي کولو او د هغې څخه په اغیزمنه توګه د ګټې اخیستلو په موخه، هغه  .25
موضوعات بشپړ شي،  يسره تړل يد چمتوالپروژې چې د بودجوي واحدونو لخوا وړاندې  کیږي باید په لومړي ګام کې 

د پروژې د بشپړتیا  ېلکه: د اسنادو ترتیبول، د ځمکې او جایداد برابرول، عملي څیړنه، د لګښتونو اټکل او د قرارداد له مخ
 د نیټې سره سم پروژه بشپړ، او وروسته دې د تمویل په برخه کې ګامونه پورته  شي.  

سسو ښوونكي چې په نورو بودجوي واحدونو، تصدیو او دولتي ؤنورو مد مي، او د زده كړو د لوړو زده كړو، د علومو اكاد .26
 . پورته کوالی ، د علمي كادر له امتیاز څخه ګټه نشييو يګمارل شو ادارو کې په کار

ژمنه  لیکلې لپاره  بسپنه ورکولوبنسټ تړون وكړي، په دې اړه د پر وژمن يد شفاه مرستندویانو چې د یادارې نشې كوال .27
او هر کله چی مرستندوی اداره دی مالی کال په لړ کښی د خپل ژمنی څخه الس پر سر شی، په دی هکله د اړونده  اړینه ده

 . اداری لخوا په رسمی توګه دی مالیی وزارت ته ولیکل شی. 

ونه او د پیسو وركړې چې له هیواد هغه تړونتر سره شي. په افغانیو باید  هوركړ راکړه ټول تړونونه او د پیسو ېکاد هېو په .28
هیڅ قرارد  و په قراردادونو کی یوازې یو ډول اسعار وکارول شي.ا څخه بهر ترسره كیږي، له دې امر څخه مستثنى دي

 ی په عین وقت کی په دوه ډوله پولي واحدونه السلیک شينشی کوال

د الرښود سره سم د دوو اونیو په  وزارت د مالیې وراجراآتو راپد خپلو  دنده لري ترڅوواحدونه  يټولې ادارې او بودجو .29
او اقتصاد وزارتونو ته د مالیي  د مالي کال د پیل څخه تر مشخصې ربعې  اوږدو کې د هرې ربعي د ختمیدو وروسته

کې یو  وسپاري. د مالیې وزارت دنده لري تر څو د اړوندو ادارو د راپورونو د تر السه کولو وروسته په راتلونکو دوو اونیو
 جرګې مالي او بودجوي کمیسیون ته ولیږي. يتوحیدي راپور بشپړ او د ولس

نیټې  ۹۳کال د لیندۍ د میاشتې تر  ۵۹۳۱کال د مرغومې میاشتې د لومړۍ نیټې څخه پیل او د ۵۹۳۱مالي کال د ۵۹۳۱  .31
 پورې دوام کوي.

یو څلویښتمې مادې د دویمې فقرې پربنسټ د مادې او د مالي چارو او عامه لګښتونو د قانون د  ۳۹د اساسي قانون د  .31
پرمختیاي پروژو په وخت پلي کولو او د پرمختیاي بودجې د لګښتونو د لوړولو و او نړیوالې ټولنې دمرستو السته راوړلو په 

 موخه د ملي  بودجې  په سند د شته انتقالي پروژو بسپنې د ملي بودجې تر منظورۍ پورې د اجرا وړدي.  

بودجې له الرې مالي بسپنې تر السه کوي، مکلف دي چې نوموړې منظور شوی پیسې مصرف  يارې چې د ملټولې هغه اد .32
کړي او د نوموړو لګښتونو په اړه ولسي جرګې ته ځواب ووایي، خو د ستونزو د شتون په صورت کې باید د هغوی د 

 وزارت سره په کتبي ډول اړیکي ونیسي.  مالیېهوارولو لپاره د 

33.  

 بودجه په دوه برخو ویشل شوې ده )انتقالي او نوې بودجه(، چې انتقالي بودجه د لګښتونو پر بنسټ يکال پرمختیای ۵۹۳۱د  .34
کال د لیندۍ د میاشتې تر  ۵۹۳۱میاشتې د لومړۍ نیټې څخه د ې دمرغومکال د  ۵۹۳۹د ) میاشتو د راپور پر اساس ۵۱د 
و پروژو کښی د تعدیالتو د موجودیت پر دلیل او په ځینو پروژو کښی مګر په ځیناټکل او محاسبه شوې ده. (پورې  (۹۳ه)پای

مالی کال دی قطعیی د جوړیدو  ۵۹۳۱دی انتقال شوی بودجی په مصرف کښی د بدلون پر اساس د مالی کال د پایی او د 
ل د بودجی مالی کال په لړ کښی ملی بودجی ته ور زیاتیږی او د ذکر شوی کا ۵۹۳۱وروسته د ضمیمی په شکل کښی د 

 .  سند چی د تیر کال انتقالی بودجه و او ورسره ضمیمی اولسی جرګه ته د معلوماتو لپاره لیګل کیږی. 

مالیات پر معاشونو او قراردادونو دی عوایدو پر سر دی مالیاتو د قانون سره سم واخستل شی. البته دی بین المللی تړونونه د  .35
 دی امر څخه مستثنی دی. 

وجه  څاو په هی يله مخی ورکړ ش (NTA) الیحیوژو کارکونکو معاشونه باید د معاشاتو د ورکړی د د پرمختیایی پر .36

 ېهم باید مخکینۍ یاده شو ېپروژو به برخه ک ي. او د غیر اختیاريشه ن افغانیو څخه زیات  ۱۱۳۳۳۳میاشتینۍ معاش له 

طرح  ېوروسته باید نو ېاو د هغ يتوګه مراعات ش يپه جد باید، يطرح جوړیږ ېبله نو ېچ ېتر هغ( NTAطرحه )

  .يمراعات ش

تخصیصونه،  يباید هوکړه شوي والیت يهغه وزارتونه او ادارې چې د حفظ او مراقبت د لګښتونو په بهیر کې شامل شوي د .37
والیتي ادارو ته  ېاو یادي شوي بسپنې د مالي کال په پیل کې ټولو والیتي ادارو ته ابالغ کړي او د مالي پالن پربنسټ د

د والیتونو په کچه ترسره شي. دغه بسپنې بې له کوم مؤجه دالیلو او د بودجې د لوي  ېکړن یولیږدوي، تر څو ورستنین
 .ریاست هوکړي نه پرته د یو والیت نه بل والیت ته د تعدیل وړ ندي

 ي.کال تر پایه باید تصفیه کړ يالتر څو خپل مخکینۍ پیسی )پول پیشکی( د م يواحدونه/اداري مکلف د يټول بودجو .38
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 يمل ېپالن او د کړنو راپور د کال په  آخرک يپالن قوانینو پر بنسټ خپل کار يد مال ېچ يشرکتونه مکلف د يدولت  .39
 .يشورای ته واستو

.  يد باالمقطع کارکونکو د استخدام څخه دډه وکړ ېپور ه بالخصوص د بهرنیو چارو وزارت د امکان تر حد ېټولی ادار .41
نکو ګمارل په سفارتونو وکارکو ي. د خدمت يډول وګمارل ش يواد نه بهر په خدمتهېد  ېنکی نشی کوالی چوهیڅ یو کارکو

مګر په دی شرط چی د  دی ېد بهرنیو چارو وزارت په صالحیت ک ېد تشکیل په محدوده ک ېاو دیپلوماتیک دفترونوک
په بهر   ې. د بهرنیو چارو وزارت مکلف دی چخدمتی کارکن په معاش، مصرف او نورو امتیازاتو کښی زیاتوالی را نشی

ترتیب او اجرا  همغږۍنکو د معاشاتو او امتیازاتو نورم د مالیه وزارت سره په وکارکو  سیمه ییزنو ه ګاد خپلو نمایند ېک
 .يکړ

د  کېمجلسونه په دوامدار توګه د هر ربع په آخر  ېکمټ ې داخلیبودج ېد خپل ېچ يمکلف د ېونه/ادارواحد يټول بودجو .41
د بودجه لوی ریاست د اړوند  مالیې وزارتاو د  يپه موخه دایر کړ ېکال د پالن د کتن ينکواو د راتلو لګښتد  ېبودج

 .يبلنه وش يکډون لپاره رسم ېڅخه د يسکتور استاز

د  ې، باید د پروژيته اړتیا لر ۍهمغږ ېچ کېپه خپلو ټولو هغو ګډو پروژو  ېنا( سکتور اړوند وزارتونه دد بنسټیز )زیرب .42
، مخابراتو او د کلیو د . بالخصوص د ټول ګټويچارو ته جدی پاملرنه وش ۍد همغږ  ېاو دیزاین په وخت  ېطرح

د سرکونو د دیزاین په  او داسې نوراو کانالیزاسیون شرکت، د برښنا شرکت  ې، د اوبو رسونۍ، شاروالیګانونهوزارتپراختیا
 ۍاو د همغږ يوسات ېپه پام ک ېموضوګان ې)الینونه(، د کانالیزاسیون او د اوبو رسون زيفایبر او د برق م يد نور کې پړاو

 السلیک دا موضوع د تړون د  ېاره  داد يراز د تدارکاتو ملا. همديتر سره کړ ېکړن ېالزم کېکولو  يپه پل ېسره د پروژ
 .يونیس کېپه پام  کېپه وخت 

مادی د موادو سره سم د بودجوی واحدونو د مقاماتو  ۱مادی او د اداری او عامه مصارفو قانون د  ۱۱د اساسی قانون د  .43
یی وساتی او یا د څخه هیڅ شخص )حقیقی او یا حکمی( نشی کولی چی ملی عواید خپل کړی، ګټه تری نه واخلی، ځان سره 

ملی عوایدو د راټولو په موخه په کوم دولتی او یا خصوصی بانک )مرکزی او یا والیتی څانګو( کښی د وزارت مالیی د 
 هوکړی پرته حساب افتتاح کړی.

مواد  د مالیاتو دی ورکړی څخه د ډډی او د ګمرکی مالیی د بښنی څخه د نا  سمه ګټه اخیستلو دمخینیوای په موخه، هغه نفتی .44
چی افغانستان ته واردیږی دی محصول د ورکړی څخه بښل شوی دی مګر د واردولو په وخت کښی موقت محصول باید 
تری نه وګرځول شی او په یو ځانګړی حساب کښی وساتل شی. البته د موادو د تسلیمدو وروسته د اړوندی اداری څخه د 

چی وزارت مالیی لخوا جوړیږی، دی نفتو واردونکی ته ګرځول  تایید ورقی د اخیستلو وروسته دی د هغو اصولو سره سم
 شوی محصول بیرته تسلیم کړی.

د بودجی اجرا، یواځی د و وزیرانو او د صالحیت لرونکو آمرینو مسولیت نه بلکی معینانو/د اداری مرستیاالنو، د پروژې  .45
 مسولینو او دی مربوطه ادارو د مشرانو  مسولیت هم دی.

، الرښود چی بودجه د سند سره سم د ولسی جرګی لخوا په تصویب رسیږی د قانون حیثیت لری او د دی د بودجی د اجرا .46
 الرښود څخه هر نوع سرغړونه د قانون څخه سرغړونه بلل کیږی.

 

 



توافق شوی ونډه 
داستفدده شوی مبلغ څخه دقرضی پاتی 
برخه داداری مصارفو زیاتوالی سره

د قرضه اصلی بیالنس تغییراتونه  داصلی قرضه نه استفاده شوی مبلغ داصلی قرضی بیالنس 

اسعاری اداری مصارف اصلی قرضی  کال ددوهمی ربعی په شروع کی۱۳۹۴د

 کال ددوهمی ربعی په شروع ۱۳۹۴د
کی

1394اخیر ربع سوم سال کال دریم ربعی اخره ۱۳۹۴په مجموع مصارف اداری1394در ربع سوم سال  اداری مصارف اصلی قرضی 1394در ربع سوم سال 

جاری پورونه

نړیوال پرمختیایي بانک

25,938.621,678.821,678.80.0101.757.983.34.20.00.0-1,682.023,175.823,175.8

2,868.339,798.842,042.9-45,177.039,199.936,968.156.479.629.614.50.012.42,244.1آسیایی پرمختیایی پانک

199.33,106.63,106.6-3,799.42,568.72,568.7338.60.00.00.00.00.00.0اسالمی پر مختیایي بانک

4,932.32,734.72,734.70.00.00.00.00.00.00.02,946.92,946.9د سعودی پرمختیایی بانک

54,555.551,927.351,927.30.00.00.00.00.00.00.054,555.554,555.5د روسییي فدراسیون

 

5.22108.3108.3-108.3103.1103.10.00.00.00.00.00.00.0اوپک فند

5.51,297.51,304.0-1,297.51,295.21,288.80.00.00.00.00.03.26.5کویت فند

634.36,111.66,111.6-13,785.35,671.65,671.60.0194.30.00.00.00.00.0صندوق وجهی بین المللی

23.3468.4468.4-3,079.1460.3460.30.015.20.00.00.00.00.0بلغاریا

2,011.40.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0ایتالیا

 

8,258.4131,569.5133,820.1-154,684.5125,639.7123,401.5395.0390.887.597.84.215.62,250.6د جاري پورونو ټولټال

2نور پورونه 
توافق شوی ونډه 

داستفدده شوی مبلغ څخه دقرضی پاتی 
د قرضه اصلی بیالنس تغییرات   داصلی قرضه نه استفاده شوی مبلغ داصلی قرضی بیالنس برخه داداری مصارفو زیاتوالی سره

اسعاری اداری مصارف اصلی قرضی 

 کال ددوهمی ربعی په شروع کی۱۳۹۴د 
 کال ددوهمی ربعی په شروع ۱۳۹۴د

مجموع مصارف اداری1394در ربع سوم سال  اداری مصارف اصلی قرضی 1394در ربع سوم سال کی
 کال دریم ربعی اخره۱۳۹۴په 

1394اخیر ربع سوم سال 

29.7555.8617.0-660.8587.3529.00.00.00.00.00.00.061.2ایران

29.7555.8617.0-660.8587.3529.00.00.00.00.00.00.061.2د نورو پورونو ټولټال

41,352.530,996.230,996.20.00.00.00.00.00.00.00.030,996.230,996.2

196,697.8157,223.1154,926.7395.0390.887.597.84.215.62,311.8-8,288.1163,121.5165,433.3

 کال د دوهمی ربعی اخره پوری راپورونه۱۳۹۴  د

د مالیی وزارت 

د خزاینو عمومی ریاست 

 دقرضی داداری کلنی راپورونه 
 ارقام په میلون افغانی سره 

د استقاده شوي ملغ څخه پاتی 

پورونه د اداری مصارفو د 

زیاتوالی سره

حقیقی

 مالی کال کی دریم ربع د قرضی معافیت ۱۳۹۴په  کال د پورونو  ورکړه ۱۳۹۴ په دریم ربع کی د 
داداری مصارفوزیاوتوالی یا اصلی قرضی

د استقاده شوي ملغ څخه پاتی 

پورونه د اداری مصارفو د 

زیاتوالی سره

کورني پورونه

د پورونو ټولټال

-212.2

-2,628.2

 مالی کال کی دریم ربع د قرضی معافیت ۱۳۹۴په  کال قرضه ورکړه ۱۳۹۴ په دریم ربع کی د 

داداری مصارفوزیاوتوالی یا اصلی قرضی
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 : بودجهتخمینیقبلیچوکاټ مالی منځمهاله

139313941395139613971398افغانۍ میلیون په ارقام

         399,734         400,219         397,017         430,160         423,358        280,263ټولټال مرستي بالعوضه او عوایدو د

         164,996         153,126         141,762         132,927         121,800        100,011عواید کورنې

         126,887         118,035         109,861         103,147           95,422          78,044عواید مالیاتي

           15,391           14,691           14,001           13,342           12,674          10,829مالیات ثابت

           38,479           33,929           29,817           25,854           20,908          18,713مالیات باندی پرعایداتو

                950                921                889                858                921               823مالیات باندی سرمایه په

           31,239           28,943           26,777           24,723           23,677          16,568مالیات باندی خدماتو اجناسواو په

           30,932           30,687           30,465           31,383           31,505          25,964مالیه باندی معامالتو ګریزو سودا په

             9,896             8,864             7,913             6,988             5,738            5,147مالیات نوري

           38,109           35,091           31,901           29,780           26,378          21,966عواید مالیاتی غیر

         234,738         247,092         255,255         297,233         301,558        180,252 مرستي بالعوضه

         129,288         136,092         143,255         150,795         161,627        139,383چاري عملیاتي

         105,450         111,000         112,000         146,438         139,931          40,869چاري پرمختیایی

         451,003         438,216         424,937         444,607         435,501        314,261ټولګه لګښتونو د

         130,355         114,820         104,987         114,009         120,327          99,081اختیاري

         143,200         148,454         148,232         155,288         153,880          55,585اختیاری غیر

                738                751                716                 -                 -                -لګښتونه ګټي د 

             6,253             6,215             6,147                 -                 -                -پروژي جاري

           94,905           99,900         100,800         120,419         124,140          40,869 کمکونه شوي اختصاص

           41,304           41,588           40,568           34,870           29,740          14,716بسپنې تطبیقي

         177,447         174,942         171,718         175,309         161,294        159,596شوي تعیین کی پالیسي په

         167,257         165,485         162,963         167,100         157,484        150,174معاشونه کارکونکو د

           10,190             9,457             8,755             8,209             3,810            9,422برخه اختیاری بودجي پراختیایي د

         450,997         438,213         424,937         444,607         435,501        314,261ټولټال لګښتونو د

         322,792         304,668         291,061         276,054         284,386        228,337مصارف عادی

         167,257         165,485         162,963         167,100         157,484        150,174معاشونه کارکونکو د

         107,279           90,632           80,603           67,876           84,331          48,226 خدمات او اجناس 

                738                751                716                 -                 -                -لګښتونه ګتي د

           41,310           41,592           40,570           34,870           29,740          20,506انتقاالت او سبسایدی 

             6,208             6,208             6,208             6,208           12,832            9,431لګښتونه پانګي د

         128,205         133,545         133,876         168,553         151,115          85,924لګښتونه پراختیایي

                 -                 -                 -                 -                 -35.4خرڅول ګانو داریي د

          (51,269)          (37,997)          (27,920)          (14,446)          (12,143)         (33,963)مجموعه ټولو د

          (50,530)          (37,247)          (27,204)          (14,446)          (12,143)         (33,999)مجموعه لمړنۍ

تمویل خالصه  23,829          12,143           14,446           27,920           37,997           51,269           

                 -                 -                 -             2,203           13,600          22,685حساب بانکی

         133,559           79,080           37,642           10,301             1,202            2,936پورونه

                 -                 -                     5             4,084             3,144            2,936بهرنې

         133,559           79,080           37,638             6,217            (1,942)                - کورنۍ 2 

           82,290           41,082             9,722            (1,942)             2,659            1,792تادیات اصلي

             3,210             3,445             3,505                   (0)             2,659            1,792 بهرني

           79,080           37,638             6,217            (1,942)                 -                -کورنۍ

بعدی های سال
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%تفاوت به تفاوت به ارقام13941395%تفاوت به  تفاوت په ارقام13941395%تفاوت به  تفاوت په ارقام13941395

د امنیت سکتور

%109                  188,218                    360,700                    172,482%0                         -                           -                         -%109                188,218                   360,700                172,482د ملی امنیت شورای

                  (84,000)                            -                      84,000                         -                           -                         -                 (84,000)                           -                  84,000بهرنۍ مرستي

                  272,218                    360,700                      88,482                         -                           -                         -                272,218                   360,700                  88,482د کورنۍ عواید لخوا تمویل

%4                  510,713                12,535,242                12,024,529%39                    49,832                    176,487                  126,655%4                460,881               12,358,755           11,897,874د ملی امنیت لوی ریاست

%31                  334,086                  1,411,234                  1,077,148%55                    55,054                    154,862                    99,809%29                279,032                 1,256,371                977,339د ولسمشر د ساتنې ریاست

%45               1,491,792                  4,786,717                  3,294,925%53                  234,601                    675,389                  440,789%44             1,257,191                 4,111,327             2,854,136د بهرنیو چارو وزارت

%5-               (3,504,834)                  68,578,991                  72,083,825%46                    179,379                    566,931                     387,552%5-              (3,684,213)                 68,012,060             71,696,273 د کورنیو چارو وزارت

             (3,951,698)                56,160,528                60,112,226                         -                           -                         -            (3,951,698)               56,160,528           60,112,226بهرنۍ مرستي

                  267,486                11,851,532                11,584,046                         -                           -                         -                267,486               11,851,532           11,584,046د کورنۍ عواید لخوا تمویل

%14-             (14,019,193)                  89,484,022                103,503,215                             -                           -                             -%14-           (14,019,193)                 89,484,022          103,503,215د ملی دفاع وزارت

            (14,443,108)                77,621,561                92,064,669                         -                           -                         -          (14,443,108)               77,621,561           92,064,669بهرنۍ مرستي

                  423,915                11,862,461                11,438,546                         -                           -                         -                423,915               11,862,461           11,438,546د کورنۍ عواید لخوا تمویل

%7.8-             (14,999,218)                177,156,905                192,156,123%49                    518,866                   1,573,670                 1,054,804%8-           (15,518,084)               175,583,235          191,101,319ټولټال

د حکومتدارۍ، د قانون د حاکمیت او بشري حقونو سکتور

د اداري درغلیو په وړاندې د مبارزي 

عالي اداره
100,000                  117,600                   17,600                  18%127,572                  84,139                      (43,432)                  -34%227,572                    201,739                    (25,832)                  -11%

%20                  654,809                  4,008,336                  3,353,527%10                  119,616                 1,265,107               1,145,492%24                535,193                 2,743,229               2,208,036 د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره

دارالنشای )د اجرائیوی  ریاست دفتر 

(شورای وزیران
305,000                  274,400                   (30,600)                 100%-                         33,500                      33,500                    100%305,000                    307,900                    2,900                     100%

د جمهوری ریاست د چارو د ادارې 

لوى ریاست
2,534,120               2,830,098                 295,978                12%204,979                  351,905                    146,926                  72%2,739,099                  3,182,003                  442,904                  16%

%1                    26,237                  3,210,188                  3,183,951%17-                  (37,047)                    186,688                  223,735%2                  63,284                 3,023,500               2,960,216ستره محکمه

%15-                  (86,089)                    469,991                    556,080%48-                  (27,637)                      30,167                    57,804%12-                 (58,452)                   439,824                  498,276شورای ملی-  مشرانو جرگه 

%1                     9,151                  1,391,027                  1,381,876%80                    12,620                      28,327                    15,707%0                  (3,468)                 1,362,700               1,366,168شورای ملی- ولسی جرگه 

%3                    44,042                  1,344,268                  1,300,225%17-                  (37,668)                    190,024                  227,692%8                  81,711                 1,154,244               1,072,533لوی څارنوالي

%3                    30,903                  1,094,183                  1,063,280%3-                    (7,755)                    247,463                  255,217%5                  38,658                   846,720                  808,062 د حج، ارشاد او اوقافو وزارت

%41                    45,059                    154,597                    109,538%41-                  (18,441)                      26,097                    44,538%98                  63,500                   128,500                     65,000په پارلماني چارو کې د دولت وزارت

%6-                  (57,536)                    965,346                  1,022,882%15-                  (63,943)                    358,726                  422,669%1                    6,407                   606,620                  600,213د عدلیي وزارت

 د اداري اصالحاتو او د ملکي خدمتونو 

خپلواک کمیسیون
330,283                  338,369                   8,086                    2%390,825                  175,939                    (214,887)                -55%721,108                    514,307                    (206,801)                -29%

%15                    22,242                    173,460                    151,218%100-                    (5,700)                           -                      5,700%19                  27,942                   173,460                  145,518د ټاکنو خپلواک کمیسیون

 د اساسي قانون پر پلي کولو د څار 

خپلواک کمیسیون
40,000                     51,940                     11,940                  30%-                         -                           -                         0%40,000                      51,940                      11,940                    30%

%5                     4,744                    104,639                      99,895%10                     5,580                      63,675                    58,095%2-                     (836)                     40,964                     41,800د بشری حقونو خپلواک کمیسیون

افغانی' 000'  ارقام به  مالی کلونو د بودجی پرتله                                                                                                                                                                                        1395-1394د : دویم جدول

وزارت- سکتور 

1395-1394د ملی بودجې ټولټال 1395-1394پر مختیایی بودجه 1395-1394  عادی بودجه  
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%تفاوت به تفاوت به ارقام13941395%تفاوت به  تفاوت په ارقام13941395%تفاوت به  تفاوت په ارقام13941395

وزارت- سکتور 

1395-1394د ملی بودجې ټولټال 1395-1394پر مختیایی بودجه 1395-1394  عادی بودجه  

%73                    49,751                    117,529                      67,777%0                         -                           -                         -%73                  49,751                   117,529                     67,777دانتخاباتو شکایتونوخپلواک کمیسیون

%5.9                    968,423                  17,291,453                  16,323,030%4-                   (138,269)                   3,041,757                 3,180,026%8               1,106,692                 14,249,696             13,143,004ټولټال

د زیربناوو او طبیعی زیرمو سکتور

%31               9,123,608                38,130,644                29,007,037%38               9,653,261               35,108,615             25,455,354%15-               (529,653)                 3,022,029               3,551,683 د ټولګټو وزارت

%8-                  (19,494)                    231,145                    250,639%38-                  (24,699)                      40,780                    65,479%3                    5,205                   190,365                  185,160د چاپیلاير ساتنې ملي اداره

%7                  336,361                  5,028,228                  4,691,866%7                  293,603                 4,641,370               4,347,766%12                  42,758                   386,858                  344,100د ملکي هوانوردۍ اداره

%3-                    (2,864)                    107,295                    110,159%3-                    (2,864)                    107,295                  110,159%0                       -                           -                           -د نوی کابل خپلواک بورډ

%37               5,752,619                21,227,624                15,475,005%37               5,752,619               21,227,624             15,475,005%0                       -                           -                           -د افغانستان برشنا شرکت

%20                    29,465                    176,413                    146,947%110                    23,292                      44,412                    21,121%5                    6,173                   132,000                  125,827د جیودوزي او کارتوګرافي ریاست

%16                  529,074                  3,810,835                  3,281,761%16                  529,074                 3,810,835               3,281,761%0                       -                           -                           -د کابل ښاروالی

%13-                  (75,038)                    498,770                    573,808%13-                  (75,038)                    498,770                  573,808%0                       -                           -                           -د اوبو رسولو او کانالیزاسیون ریاست

%6-                (114,774)                  1,669,401                  1,784,175%12-                (182,274)                 1,341,101               1,523,375%26                  67,500                   328,300                  260,800د ښار جوړولو چارو وزارت

%11               1,192,787                11,757,282                10,564,495%12               1,196,722               11,200,642             10,003,920%1-                  (3,935)                   556,640                  560,575د اوبو او انرژۍ وزارت

%17                    56,911                    385,311                    328,400%82                    56,231                    124,631                    68,400%0                       680                   260,680                  260,000د ترانسپورټ وزارت

%193               1,525,250                  2,314,640                    789,390%455               1,461,965                 1,783,280                  321,315%14                  63,285                   531,360                  468,075د مخابراتو وزارت

%80               2,239,465                  5,050,373                  2,810,908%96               2,227,093                 4,538,323               2,311,230%2                  12,372                   512,050                  499,678د کانونو او پټرولیم وزارت

د افغانستان د اټومي انرژي عالي 

کمیسیون
39,353                     44,100                     4,747                    12%-                         -                           -                         0%39,353                      44,100                      4,747                     12%

%29.5               20,578,118                  90,432,062                  69,853,945%33               20,908,985                 84,467,680               63,558,694%5-                 (330,868)                   5,964,382               6,295,250ټولټال

د پوهنی سکتور

%16               1,234,117                  8,903,750                  7,669,633%33               1,000,453                 4,068,689               3,068,236%5                233,664                 4,835,062               4,601,398 د لوړو زده کړو وزارت

%2                  734,342                47,402,682                46,668,340%2-                (327,958)               16,177,528             16,505,487%4             1,062,300               31,225,154             30,162,853د پوهنې وزارت

%23                    42,007                    222,756                    180,749%98                    10,029                      20,215                    10,186%19                  31,978                   202,541                  170,563د علومو اکاډمي

%17                    92,364                    622,375                    530,010%32                    84,180                    347,299                  263,120%3                    8,185                   275,075                  266,891د بدني روزنې او سپورټ ریاست

د افغانستان د ملی رادیو تلویزیون لوی 

ریاست
404,000                  401,750                   (2,250)                  -1%93,696                    166,967                    73,270                    78%497,696                    568,717                    71,021                    14%

%26                  178,458                    866,788                    688,329%53                  125,994                    363,932                  237,938%12                  52,465                   502,856                  450,391د اطالعاتو او فرهنګ وزارت

%4.2                 2,352,310                  58,587,068                  56,234,758%5                    965,968                 21,144,630               20,178,663%4               1,386,342                 37,442,438             36,056,095ټولټال
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%تفاوت به تفاوت به ارقام13941395%تفاوت به  تفاوت په ارقام13941395%تفاوت به  تفاوت په ارقام13941395

وزارت- سکتور 

1395-1394د ملی بودجې ټولټال 1395-1394پر مختیایی بودجه 1395-1394  عادی بودجه  

د روغتیا سکټور

%15               2,734,671                21,236,019                18,501,348%18               2,795,069               18,276,487             15,481,417%2-                 (60,399)                 2,959,532               3,019,931د عامي روغتیا وزارت

%14.8                 2,734,671                  21,236,019                  18,501,348%18                 2,795,069                 18,276,487               15,481,417%2-                   (60,399)                   2,959,532               3,019,931ټولټال

د کرهنې او کلیو پراختیا وزارت

%49                  175,918                    532,013                    356,095%82                  118,374                    261,970                  143,595%27                  57,543                   270,043                  212,500د افغانستان د ځمکو مستقله اداره

%44-            (13,514,892)                16,913,898                30,428,790%45-            (13,504,897)               16,439,393             29,944,290%2-                  (9,995)                   474,505                  484,500 د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت

%8                  728,233                  9,871,372                  9,143,139%8                  626,127                 8,727,640               8,101,513%10                102,106                 1,143,733               1,041,626د کرهنې اوبه لګولو او مالدارۍ وزارت

د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې 

وزارت
169,452                  194,820                   25,368                  15%1,446,528               1,716,457                 269,929                  19%1,615,980                  1,911,277                  295,296                  18%

%29.6-             (12,315,445)                  29,228,561                  41,544,006%32-             (12,490,467)                 27,145,460               39,635,927%9                  175,022                   2,083,101               1,908,079ټولټال

د ټولنیز مصؤنیت سکتور

 له طبیعي پیښو سره د مبارزې له پاره د 

چمتووالي ملي اداره
95,484                     108,904                   13,420                  14%31,279                    4,760                       (26,519)                  -85%126,763                    113,664                    (13,100)                  -10%

د کوچیانو د چارو د همغږي کولو 

ریاست
58,780                     79,258                     20,478                  35%33,109                    94,820                      61,711                    186%91,889                      174,078                    82,189                    89%

%2                     4,053                    230,521                    226,468%10-                    (4,279)                      37,611                    41,890%5                    8,332                   192,910                  184,578د ښځو چارو وزارت

د سرحدونو، قومونو او قبایلو د چارو 

وزارت
396,919                  443,172                   46,253                  12%119,273                  164,289                    45,016                    38%516,192                    607,461                    91,269                    18%

 د کډوالو او بیا را ستنیدونکو د چارو 

وزارت
210,750                  268,106                   57,356                  27%56,082                    250,057                    193,975                  346%266,832                    518,163                    251,331                  94%

 دکار، ټولنیزو چارو، شهیدانو او 

معلولینو وزارت
18,882,090             20,209,384               1,327,294             7%967,557                  1,231,169                 263,612                  27%19,849,648                21,440,553                1,590,906               8%

%9.5                 2,006,648                  23,084,440                  21,077,792%43                    533,515                   1,782,706                 1,249,191%7               1,473,133                 21,301,733             19,828,601ټولټال

د اقتصادي چارو د ادارې او د خصوصي سکتور د پراختیا سکتور

%1                    92,213                  6,806,041                  6,713,829%1                    61,846                 4,946,481               4,884,635%2                  30,367                 1,859,561               1,829,194د مالیې وزارت

%14                    60,155                    499,095                    438,940%14                    41,639                    334,243                  292,604%13                  18,516                   164,852                  146,336د مرکزي احصائیې اداره

په افغانستان کې د وړو تمویلي سرچینو 

د مالتړ لپاره د اسانتیاوو د برابرولو اداره
-                           -                           -                       0%1,563,701               1,608,458                 44,757                    3%1,563,701                  1,608,458                  44,757                    3%

%82                  127,082                    282,132                    155,050%146                  124,920                    210,665                    85,744%3                    2,161                     71,467                     69,306د افغانستان د نورم او استندرد ملي اداره

%12-                (112,100)                    821,782                    933,882%13-                (103,429)                    694,014                  797,443%6-                  (8,671)                   127,768                  136,439د کنټرول او تفتیش اداره

%9                    47,263                    568,794                    521,531%9                    25,207                    294,403                  269,196%9                  22,056                   274,391                  252,335د اقتصاد وزارت

%61                  505,908                  1,340,844                    834,936%110                  470,214                    896,208                  425,994%9                  35,694                   444,636                  408,942د سوداګرۍ او صنایعو وزارت

%22-                  (16,923)                      61,077                      78,000%53-                  (15,100)                      13,400                    28,500%4-                  (1,823)                     47,677                     49,500د ملی اقتصاد شورا

%7                    748,354                  11,988,223                  11,239,869%8                    650,055                   8,997,871                 8,347,817%3                     98,299                   2,990,352               2,892,052ټولټال

67



%تفاوت به تفاوت به ارقام13941395%تفاوت به  تفاوت په ارقام13941395%تفاوت به  تفاوت په ارقام13941395

وزارت- سکتور 

1395-1394د ملی بودجې ټولټال 1395-1394پر مختیایی بودجه 1395-1394  عادی بودجه  

%0                 2,073,860                429,004,730                426,930,870%9               13,743,722               166,430,260             152,686,539%4-           (11,669,861)               262,574,470          274,244,331د بودجوي واحدونو مجموعه

%69                 6,360,026                  15,602,026                    9,242,000%100                 2,122,600                   2,122,600                             -%46               4,237,426                 13,479,426               9,242,000د متفرقه او احتیاط کوؤونو مجموعه

%1.9                 8,433,886                444,606,756                436,172,870%10               15,866,322               168,552,861             152,686,539%3-              (7,432,435)               276,053,896          283,486,331عمومی مجموعه

:یاداشت

 کال بودجوی ارقام د کال د پیل بودجې پر اساس باندي نویل شویدی او د کال ضمایم او منځنۍ بودجه پکې شامل ندي1394 د 
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مالی کال ملی بودجه1395د : 3دریم جدول 

  دالر  افغانی  دالر  افغانی  دالر  افغانی

د امنیت سکتور

%0.1 5,383.58           360,700.00               -                        -                            5,383.58           360,700.00           د ملی امنیت شورای

%0.0   -                         -                              -                        -                              -                        -                           بهرنۍ مرستی

%0.1 5,383.58           360,700.00               -                        -                            5,383.58           360,700.00           د کورنۍ عواید لخوا تمویل

%2.8 187,093.16       12,535,241.69        2,634.13           176,486.78            184,459.03       12,358,754.91       د ملي امنیت لوي ریاست

%0.3 21,063.19         1,411,233.69          2,311.38           154,862.26            18,751.81         1,256,371.43        د ولسمشر د ساتنې ریاست

%1.1 71,443.53         4,786,716.57          10,080.44         675,389.21            61,363.09         4,111,327.36        د بهرنیو چارو وزارت

%15.4 1,023,567.03    68,578,991.21        8,461.66           566,931.35            1,015,105.37   68,012,059.86       دکورنیو چارووزارت

%12.6 838,216.83       56,160,527.88          -                        -                            838,216.83       56,160,527.88      بهرنۍ مرستی

%2.7 176,888.54       11,851,531.98          -                        -                            176,888.54       11,851,531.98      د کورنۍ عواید لخوا تمویل

%20.1 1,335,582.41    89,484,021.74          -                        -                            1,335,582.41   89,484,021.74      د ملی دفاع وزارت

%17.5 1,158,530.76    77,621,560.71          -                        -                            1,158,530.76   77,621,560.71      بهرنۍ مرستی

%2.7 177,051.66       11,862,461.03          -                        -                            177,051.66       11,862,461.03      د کورنۍ عواید لخوا تمویل

%39.8 2,644,132.91    177,156,904.90      23,487.61         1,573,669.60         2,620,645.30   175,583,235.30    ټولټال

   -                              -                     د حکومتدارۍ، د قانون د حاکمیت او بشري حقونو سکتور

%0.0 3,011.03           201,739.27             1,255.81           84,139.27              1,755.22           117,600.00           د اداري درغلیو په وړاندې د مبارزي عالي اداره

%0.9 59,825.91         4,008,336.22          18,882.20         1,265,107.34         40,943.71         2,743,228.88         د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره

%0.1 4,595.52           307,900.00             500.00              33,500.00              4,095.52           274,400.00           (دارالنشای شورای وزیران)د اجرائیوی ریاست دفتر  

%0.7 47,492.58         3,182,002.87          5,252.31           351,904.97            42,240.27         2,830,097.90        د جمهوری ریاست د چارو د ادارې لوى ریاست

%0.7 47,913.25         3,210,187.53          2,786.38           186,687.53            45,126.87         3,023,500.00        ستره محکمه

%0.1 7,014.79           469,991.22             450.26              30,167.22              6,564.54           439,824.00           شورای ملی-  مشرانو جرگه 

%0.3 20,761.60         1,391,027.06          422.79              28,327.06              20,338.81         1,362,700.00        شورای ملی- ولسی جرگه 

%0.3 20,063.70         1,344,267.66          2,836.17           190,023.66            17,227.52         1,154,244.00        لوی څارنوالي

%0.2 16,331.08         1,094,182.56          3,693.47           247,462.56            12,637.61         846,720.00            د حج، ارشاد او اوقافو وزارت

%0.0 2,307.42           154,597.10             389.51              26,097.10              1,917.91           128,500.00           په پارلماني چارو کې د دولت وزارت

%0.2 14,408.15         965,346.31             5,354.12           358,726.31            9,054.03           606,620.00           د عدلیي وزارت

%0.1 7,676.23           514,307.44             2,625.95           175,938.92            5,050.28           338,368.52            د اداري اصالحاتو او د ملکي خدمتونو خپلواک کمیسیون

%0.0 2,588.96           173,460.00               -                        -                            2,588.96           173,460.00           د ټاکنو خپلواک کمیسیون

%0.0 775.22              51,940.00                 -                        -                            775.22              51,940.00              د اساسي قانون پر پلي کولو د څار خپلواک کمیسیون

%0.0 1,561.77           104,638.92             950.37              63,674.92              611.40              40,964.00             د بشری حقونو خپلواک کمیسیون

%0.0 1,754.16           117,528.72               -                        -                            1,754.16           117,528.72           دانتخاباتو شکایتونوخپلواک کمیسیون

%3.9 258,081.39       17,291,452.88        45,399.36         3,041,756.86         212,682.03       14,249,696.02      ټولټال

سلنې د بودجي له 

ټولټال څخه
مجموعپر مختیاییبودجه عادی وزارت- سکتور 

(000)ارقام به هزار 
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  دالر  افغانی  دالر  افغانی  دالر  افغانی

سلنې د بودجي له 

ټولټال څخه
مجموعپر مختیاییبودجه عادی وزارت- سکتور 

(000)ارقام به هزار 

   -                              -                     د زیربناوو او طبیعی زیرمو سکتور

%8.6 569,114.09       38,130,644.27        524,009.18       35,108,614.93       45,104.92         3,022,029.34         د ټولګټو وزارت

%0.1 3,449.93           231,145.49             608.66              40,780.49              2,841.27           190,365.00           د چاپیلاير ساتنې ملي اداره

%1.1 75,048.17         5,028,227.53          69,274.17         4,641,369.53         5,774.00           386,858.00           د ملکي هوانوردۍ اداره

%0.0 1,601.42           107,295.41             1,601.42           107,295.41              -                        -                           د نوی کابل خپلواک بورډ

%4.8 316,830.22       21,227,624.47        316,830.22       21,227,624.47         -                        -                           د افغانستان برشنا شرکت

%0.0 2,633.02           176,412.54             662.87              44,412.42              1,970.15           132,000.12           د جیودوزي او کارتوګرافي ریاست

%0.9 56,878.14         3,810,835.25          56,878.14         3,810,835.25           -                        -                           د کابل ښاروالی

%0.1 7,444.33           498,770.11             7,444.33           498,770.11              -                        -                           د اوبو رسولو او کانالیزاسیون ریاست

%0.4 24,916.44         1,669,401.28          20,016.44         1,341,101.28         4,900.00           328,300.00           د ښار جوړولو چارو وزارت

%2.6 175,481.82       11,757,281.79        167,173.76       11,200,641.79       8,308.06           556,640.00           د اوبو او انرژۍ وزارت

%0.1 5,750.90           385,310.52             1,860.16           124,630.52            3,890.75           260,680.00           د ترانسپورټ وزارت

%0.5 34,546.87         2,314,640.31          26,616.12         1,783,280.31         7,930.75           531,360.00           د مخابراتو او معلوماتی تکنالوجي وزارت

%1.1 75,378.71         5,050,373.32          67,736.17         4,538,323.32         7,642.54           512,050.00           د کانونو او پټرولیم وزارت

%0.0 658.21              44,100.00                 -                        -                            658.21              44,100.00             د افغانستان د اټومي انرژي عالي کمیسیون

%20.3 1,349,732.27    90,432,062.29        1,260,711.64   84,467,679.83       89,020.63         5,964,382.46        ټولټال

   -                              -                     د پوهنی سکتور

%2.0 132,891.80       8,903,750.31          60,726.70         4,068,688.70         72,165.10         4,835,061.61         د لوړو زده کړو وزارت

%10.7 707,502.72       47,402,682.07        241,455.65       16,177,528.43       466,047.07       31,225,153.63      د پوهنې وزارت

%0.1 3,324.72           222,756.49             301.72              20,215.31              3,023.00           202,541.18           د علومو اکاډمي

%0.1 9,289.17           622,374.54             5,183.57           347,299.32            4,105.60           275,075.22           د بدني روزنې او سپورټ ریاست

%0.1 8,488.31           568,716.81             2,492.04           166,966.55            5,996.27           401,750.26           د افغانستان د ملی رادیو تلویزیون لوی ریاست

%0.2 12,937.13         866,787.74             5,431.82           363,931.94            7,505.31           502,855.80           د اطالعاتو او فرهنګ وزارت

%13.2 874,433.85       58,587,067.97        315,591.50       21,144,630.26       558,842.35       37,442,437.71      ټولټال

%0.0   -                              -                     د روغتیا سکتور

%4.8 316,955.51       21,236,018.92        272,783.38       18,276,486.54       44,172.13         2,959,532.38        د عامې روغتیا وزارت

%4.8 316,955.51       21,236,018.92        272,783.38       18,276,486.54       44,172.13         2,959,532.38        ټولټال
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  دالر  افغانی  دالر  افغانی  دالر  افغانی

سلنې د بودجي له 

ټولټال څخه
مجموعپر مختیاییبودجه عادی وزارت- سکتور 

(000)ارقام به هزار 

سکتور زراعت و انکشاف دهات

%0.1 7,940.49           532,013.02             3,910.00           261,969.80            4,030.50           270,043.22           د افغانستان د ځمکو مستقله اداره

%3.8 252,446.24       16,913,898.20        245,364.07       16,439,392.98       7,082.17           474,505.22            د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت

%2.2 147,333.92       9,871,372.44          130,263.28       8,727,639.92         17,070.63         1,143,732.52        د کرهنې اوبه لګولو او مالدارۍ وزارت

%0.4 28,526.52         1,911,276.86          25,618.76         1,716,456.86         2,907.76           194,820.00           د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې وزارت

%6.6 436,247.17       29,228,560.51        405,156.11       27,145,459.55       31,091.06         2,083,100.96        ټولټال

   -                              -                     د ټولنیز مصؤنیت سکتور

%0.0 1,696.47           113,663.64             71.05                4,760.08                 1,625.43           108,903.56            له طبیعي پیښو سره د مبارزې له پاره د چمتووالي ملي اداره

%0.0 2,598.18           174,078.12             1,415.23           94,820.08              1,182.96           79,258.04             د کوچیانو د چارو د همغږي کولو ریاست

%0.1 3,440.61           230,520.98             561.36              37,610.92              2,879.25           192,910.06           د ښځو چارو وزارت

%0.1 9,066.58           607,460.91             2,452.08           164,289.23            6,614.50           443,171.68           د سرحدونو، قومونو او قبایلو د چارو وزارت

%0.1 7,733.77           518,162.78             3,732.19           250,056.86            4,001.58           268,105.92            د کډوالو او بیا را ستنیدونکو د چارو وزارت

%4.8 320,008.26       21,440,553.14        18,375.66         1,231,169.22         301,632.60       20,209,383.92       دکار، ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو وزارت

%5.2 344,543.87       23,084,439.57        26,607.56         1,782,706.39         317,936.32       21,301,733.18      ټولټال

د اقتصادي چارو د ادارې او د خصوصي سکتور د پراختیا سکتور

%1.5 101,582.71       6,806,041.41          73,828.07         4,946,480.63         27,754.64         1,859,560.78        د مالیې وزارت

%0.1 7,449.18           499,095.30             4,988.71           334,243.30            2,460.48           164,852.00           د مرکزي احصائیې اداره
په افغانستان کې د وړو تمویلي سرچینو د مالتړ لپاره د اسانتیاوو د 

برابرولو اداره
                           -                        -           1,608,457.54         24,006.83          1,608,457.54         24,006.83 0.4%

%0.1 4,210.93           282,132.03             3,144.25           210,664.55            1,066.68           71,467.48             د افغانستان د نورم او استندرد ملي اداره

%0.2 12,265.40         821,781.84             10,358.42         694,014.34            1,906.98           127,767.50           د کنټرول او تفتیش اداره

%0.1 8,489.46           568,794.14             4,394.07           294,402.96            4,095.39           274,391.18           د اقتصاد وزارت

%0.3 20,012.59         1,340,843.81          13,376.24         896,208.01            6,636.36           444,635.80           د سوداګرۍ او صنایعو وزارت

%0.0 911.60              61,077.00               200.00              13,400.00              711.60              47,677.00             د ملی اقتصاد شورا

%2.7 178,928.70       11,988,223.07        134,296.59       8,997,871.33         44,632.12         2,990,351.74        ټولټال

                     -                              -   

%96.5 6,403,055.67    429,004,730.11      2,484,033.74   166,430,260.36     3,919,021.94   262,574,469.75    د بودجوی واحدونو مجموعه

                     -                              -   

%3.5 232,866.06       15,602,026.33        31,680.60         2,122,600.20         201,185.46       13,479,426.13      متفرقه او احتیاطی کوډونه

                     -                              -   

%100.0 6,635,921.74    444,606,756.44      2,515,714.34   168,552,860.56     4,120,207.40   276,053,895.87    عمومی مجموعه
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 مالی کال بودجه او د تمویل سرچنیی1395د :  4څلورم جدول 

امریکائی دالر  (000)په افغانی (000)په 

        I- 6,486,360                    434,586,095             د تمویلی منابعو مجموعه 

 6,635,922                    444,606,756             د بودجې ټولټال

(149,562)                    (10,020,662)               د پورونو له ورکړې وروسته  د ملي بودجې کسر

       II-4,120,207.40               276,053,896             د عادي بودجې ټولې سرچینې 

 4,120,207.40               276,053,896             د عادي بودجې مجموعه

   -                                  -                              کسر/د عادي بودجې مازاد

      III- 2,366,152                    158,532,199              د پرمختیایي بودجې ټولې سرچینې 

 2,515,714.34               168,552,861             د پرمختیایي بودجي مجموعه

              (10,020,662)                    (149,562)




:یادداشت



افغنۍ
شمیرل
شویدی۶۷
مالی
کال
په
بودجه
کې
یو
دالر
۱۳۹۵د
اسعارو
بیه
په

اقالمګڼه

 مالی۱۳۹۵د 

کسر/د پرمختیایي بودجې مازاد
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 مالی کال بودجه او د تمویل سرچنیی خالصه1395د :  5پنځم جدول 

سلنهامریکایی دالر  (000)ارقام په افغانۍ (000)ار قام په تفصیالت

 مالی کال بودجه او د تمویل سرچنیی1395د : 1 

د ملی بودجې د تمویل سرچینې:      الف

31% 1,992,141 133,473,420
کورنۍ
منابع

69% 4,494,219 301,112,674
بهرنۍ
منابع

 6,486,360 434,586,095 د تمویل سرچیني ټولټال

ملی بودجه:     ب








1

:
%62 4,120,207 276,053,896عادی
بودجه








2

:
%38 2,515,714 168,552,861پرمختیایي
بودجه

 6,635,922 444,606,756 د ملی بودجې ټولټال

(149,562)(10,020,662) د ملی بودجې کسر

 II : مالی کال عادی بودجه۱۳۹۵د 

 4,120,207 276,053,896 د عادی بودجې ټولټال

 د عادی بودجې د تمویل سرچینې







1
:
%45 1,869,536 125,258,887کورنۍ
عواید







2:
%55 2,250,672 150,795,009په
عادي
بودجې
کې
د
تمویل
کوونکو
مرسته

 4,120,207 276,053,896(2+1)  د عادي بودجې ټولې سرچینې 

 0 0کسر بودجه عادی/  مازاد

III  : مالي کال پرمختیایي بودجه1395د 

دالر امریکائی (000)ارقام به افغانی (000)ار قام به تفصیالت

%29 718,421 48,134,213د اختیاري پروژو بودجه:   الف



الف



 489,521 32,797,930نوې
اختیاري:



ب




 228,900 15,336,283انتقالي
اختیاري:

%71 1,797,293 120,418,647د غیر اختیاري پروژو بودجه:   ب



ج




 774,955 51,921,970نوي
غیر
اختیاري:



د




 1,022,338 68,496,678غیر
اختیاري
انتقالي:

 2,515,714 168,552,861(غیر اختیاری+ اختیاری ) د پرمختیایي بودجي مجموعه 

د دپرمختیایی بودجه د تمویل سرچینی










1
:
 122,605 8,214,534په
پرمختیایی
بودجه
کې
د
کورنۍ
عواید
ونډه










2
:


)د
مرستندویانو
د
مرستو
مجموعه
 446,254 29,899,018(اختیاری










3

:


)د
مرستندویانو
د
مرستو
مجموعه
 1,739,391 116,539,169(غیر
اختیاری

 2,308,250 154,652,721(3+2+1 )  د تمویل د سرچینو مجموعه 

(207,465)(13,900,140)  د پورونو د تمویل څخه د مخه د پرمختیایي بودجې کسر

57,903 3,879,478
پورونه 

(149,562)(10,020,662)مازاد/  د پرمختیایی بودجې کسر 

: یادداشت

 افغنۍ شمیرل شویدی۶۷ مالی کال په بودجه کې یو دالر ۱۳۹۵د اسعارو بیه په 

 نیټی د راپور پر بنسټ محاسبه شوۍ ده۳۰ مالی کال د لیندی ۱۳۹۴نتفالی بودجۍ د 
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دالرافغانی دالرافغانیدالرافغانی 

          1,992,141            133,473,420           1,988,104           133,203,000                 4,036               270,420کورنۍ مالی سرچینې

          1,955,224            131,000,000           1,955,224           131,000,000                         -                           -کورنۍ عواید-1

          1,518,427            101,734,585           1,518,427           101,734,585                         -                           -تکس- مالیاتی عواید .1.1

             194,622              13,039,647              194,622             13,039,647                         -                           -ثابت
مالیات

             371,895              24,916,983              371,895             24,916,983                         -                           -پرعایداتو
باندی
مالیات

               12,577                   842,685                12,577                  842,685                         -                           -په
ملکیتونو
باندی
مالیات

             358,838              24,042,174              358,838             24,042,174                         -                           -پر
خرڅالو
باندی
مالیات

             479,722              32,141,382              479,722             32,141,382پر
وارداتو
باندی
ګمرکي
محصول

             100,772                6,751,714              100,772               6,751,714نوري
عواید

             436,797              29,265,415              436,797             29,265,415                         -                           -غیر مالیاتی عواید.1.2

               27,765                1,860,229                27,765               1,860,229                         -                           -د
ثابتو
دارایی
ګانو
عواید

               93,834                6,286,904                93,834               6,286,904                         -                           -د
خدماتو
او
اموالو
خرڅالو

             205,940              13,797,959              205,940             13,797,959                         -                           -اداري
فیسونه

                 8,281                   554,813                  8,281                  554,813                         -                           -حق
االمتیاز
ها

               13,597                   911,014                13,597                  911,014                         -                           -غیر
مالیاتي
جریمي
او
مجازات

               13,142                   880,498                13,142                  880,498                         -                           -د
کانونو
د
کیندلو
عواید

               64,348                4,311,338                64,348               4,311,338                         -                           -ټولنیز
ونده

                 9,890                   662,661                  9,890                  662,661نورو
غیر
مالیاتی
عواید

               36,917                2,473,420                32,881               2,203,000                 4,036               270,420نوري کورنۍ منابع-2

               10,000                   670,000                10,000                  670,000                         -                           -د
کال
د
پیل
بیالنس

                 6,036                   404,420                  2,000                  134,000                 4,036               270,420د
پیروژی
شارګوتي
عواید


                 7,000                   469,000                  7,000                  469,000                         -                           -(صنعتی
پارکونه)د
کرهنې
وزارت
عواید

               13,881                   930,000                13,881                  930,000                         -                           -د
ښار
جوړوني
وزارت
له
مسکن
پروژو
څخه
عواید

د کورنۍ مالی منابع ټولټال

          1,869,536            125,258,887      1,869,535.63           125,258,887                         -                           -په
عادی
بودجه
کې
د
کورنۍ
عواید
ونډه

             122,605                8,214,534              118,569               7,944,113                 4,036               270,420په
انکشافی
بودجه
کې
د
کورنۍ
عواید
ونډه

          4,494,219            301,112,674           3,471,881           232,615,997          1,022,338          68,496,678بهرنۍ منابع

          2,250,672            150,795,009           2,250,672           150,795,009                         -                           -په عادی بودجه کي بهرني منابع- 1

             100,000                6,700,000              100,000               6,700,000                         -                           -د
افغانستان
د
بیا
رغونې
امانتی
صندوق


د
افغانستان
د
بیا
رغونې
امانتی
صندوق
تشویقي
وجوه

(ARTF-IP)
-                           -                         3,612,919.36          53,924                3,612,919                53,924               

             415,835              27,860,926              415,835        27,860,925.60                         -                           -د
افغانستان
د
نظم
او
قانون
امانتي
صندول


-CSTC)د
دفاع
وزارت
لپاره
د
امریکا
دفاع
وزارت
مرستي

A)
-                           -                         77,621,561.71        1,158,531           77,621,562              1,158,531          


د
کونیو
وزارت
لپاره
د
امریکا
د
دفاع
وزارت
مرستي

(CSTC-A)
-                           -                         28,299,602.28        422,382              28,299,602              422,382             

             6,700,000.00          100,000              6,700,000                100,000                         -                           -(NDP)نوي
پراختیایۍ
پالیسی

          2,243,547            150,317,665           1,221,209             81,820,988          1,022,338          68,496,678د پراختیایې بودجې لپاره بهرنۍ منابع-2

             446,254              29,899,018              446,254             29,899,018                         -                           -بالعوضه اختیاری مرستي.1.2


د
افغانستان
د
بیا
رغونې
امانتی
صندوق
تشویقي
وجوه

(ARTF-IP)
-                           -                         16,499,018             246,254              16,499,018              246,254             



               5,360,000               80,000                5,360,000                80,000                         -                           -(DPG)نړیوال
بانک

             8,040,000               120,000              8,040,000                120,000                         -                           -(NDP)نوي
پراختیایۍ
پالیسی

          1,739,391            116,539,169              769,955             51,586,970             969,436          64,952,199(غیر اختیاری)وړیا مرستی .2.2

                    145                       9,744                      -                          -                    145              9,743.81د
هالند
نړیوال
پرمختایی
او
همکارۍ
سازمان

                 1,907                   127,741                  1,500                  100,500                    407            27,240.99اتحاد
سراسری
برای
واکسین
و
معافیت

               45,147                3,024,816                  4,000                  268,000               41,147       2,756,816.37ایتالیا

             529,206              35,456,778              227,398             15,235,666             301,808     20,221,111.95آسیایی
پراختیای
بانک

                 6,204                   415,691                      -                          -                 6,204          415,690.51د
آلمان
پر
مختیایی
بانک

             230,424              15,438,416              110,555               7,407,163             119,869       8,031,253.02نړیوال
بانک


د
مخدره
توکو
پر
وړاندی
د
مبارزی
د
قانون
د
تنفیذ
نړیواله

          914,676.63څانګه
13,652               

1,033,140               
15,420                

1,947,817                
29,072               

'000' ارقام به  مالی کال د ملی بودجی د تمویل سرچینی تفصیل                                                                                         1395د : 6شپږم جدول 

اقالمشماره
مجموعجدیدانتقالی
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دالرافغانی دالرافغانیدالرافغانی 
اقالمشماره

مجموعجدیدانتقالی

                      30                       2,008                      -                          -                      30              2,008.33د
ملګرو
ملتونو
پرمختیایي
پروګرام

                 1,580                   105,887                      -                          -                 1,580          105,887.47برونای
دار
السالم

                    712                     47,731                      -                          -                    712            47,730.67بریتانیا

               26,254                1,759,042                      -                          -               26,254       1,759,041.65جاپان

                        5                          302                      -                          -                         5                 302.04د
چک
جمهوریت

                    420                     28,150                      -                          -                    420            28,150.39د
قراقستان
حکومت

               11,384                   762,760                         0                             0               11,384          762,760.30دنمارك

30                       2,027                      -                          -                      30              2,027.22
د
متحده
ایالتو
د
کرهنی
څانګه                      

               14,150                   948,055                  6,761                  452,987                 7,389          495,067.82د
کرهنې
د
پراختیا
نړیوال
سازمان


(یونسكو)د
ملګرو
ملتونو
تعلیمي،
علمي
او
كلتوري
سازمان
323,189.58          

4,824                 
381,290                  

5,691                  
704,480                   

10,515               

                        4                          255                      -                          -                         4                 255.27سلواكیا

             555,865              37,242,983              301,022             20,168,473             254,843     17,074,510.62د
افغانستان
د
بیا
رغونې
امانتی
صندوق

د
سولې
او
بیا
یو
ځای
کیدو
امانتې
صندوق
50,741.91            

757                    
20,100                    

300                     
70,842                     

1,057                 


د
جنوبی
اسیا
د
منطقوی
همکاریو
د
پرمختیایی
صندوق


          276,116.45سارک-
سازمان
4,121                 

-                          
-                      

276,116                   
4,121                 


(TDF)صندوق
توسعه
مخابرات
1,038,789.11       

15,504               
-                          

-                      
1,038,789                

15,504               

                 2,994                   200,617                      -                          -                 2,994          200,617.36د
نتیجو
لپاره
د
صحی
ابتکاراتو
وجهی
صندوق

                 8,453                   566,322                     600                    40,200                 7,853          526,122.32فرانسه

                    118                       7,926                      -                          -                    118              7,926.10د
ملګرو
ملتونو
کمشنری
د
کټوالو
په
ځانګه
کی

             140,579                9,418,811                88,245               5,912,394               52,335       3,506,416.99د
امریکا
مرستی

                    853                     57,147                      -                          -                    853            57,146.91كویت

104                       6,971                      -                          -                    104              6,971.35
د
افغانستان
لپاره
د
ملګرو
ملتونو
ماموریت                    

                    639                     42,812                      -                          -                    639            42,811.93هسپانیه

               33,549                2,247,777                      -                          -               33,549       2,247,776.50هندوستان

               30,168                2,021,272                  7,612                  509,973               22,557       1,511,299.30یونسف/د
ښوونې
او
روزنې
لپاره
د
نړیوال
مشارکت
پروګرام

                    549                     36,802                      -                          -                    549            36,802.23چین

                 5,000                   335,000                      -                          -                 5,000          335,000.00کاسا
یک
هزار

               30,178                2,021,910                      -                          -               30,178       2,021,909.52د
جاپان
غیر
پروژوی
وړیا
مرستی

                    100                       6,700                      -                          -                    100              6,700.00د
نړیوال
بانک
پرمختیایی
مرستی

                 2,368                   158,671                     852                    57,084                 1,516          101,586.74(نړیوال
صندوق
)ګلوبل
فنډ

               57,903                3,879,478                  5,000                  335,000               52,903            3,544,478پورونه-3


               11,936                   799,736                      -                          -               11,936               799,736اسالمي
پرمختیایي
بانک


                 9,715                   650,893                      -                          -                 9,715               650,893د
آسیا
پرمختیایی
بانک

               25,251                1,691,849                      -                          -               25,251            1,691,849د
سعودی
پرمختیایی
صندوق

               11,000                   737,000                  5,000                  335,000                 6,000               402,000ایتالیا
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 مالی کال عادی بودجه۱۳۹۵د :  جدول7

مزد او معاشونه - 210 
 کوډ د 21د  % 

مجموعی څخه
توکي او خدمتونه- 220

 کوډ د 22د % 

مجموعی څخه
د شتمنیو تر السه کول-250

 کوډ د 25د % 

مجموعی څخه
ټولټال

 د امنیت سکټور

 363                    %0.1 360,700.000             %0.1 4,900.000            %0.2 107,800.000          %0.1 248,000.000              172,482.417             د ملی امنیت شورای

%0.0   -                             %0.0   -                         %0.0   -                           %0.0   -                              84,000.000               بهرني مرستي

%0.1 360,700.000             %0.1 4,900.000            %0.2 107,800.000          %0.1 248,000.000              88,482.417               د کورنیو عواید لخوا تمویل

 40,741               %4.5 12,358,754.912        %0.2 9,408.000            %3.0 2,058,000.000       %6.2 10,291,346.912         11,897,874.000         د ملي امنیت لوي ریاست

 1,730                 %0.5 1,256,371.427          %0.2 9,800.000            %0.2 142,100.000          %0.7 1,104,471.427           977,339.250             د ولسمشر د ساتنې ریاست

 1,440                 %1.5 4,111,327.360          %0.3 19,600.000          %2.2 1,527,166.340       %1.5 2,564,561.020           2,854,135.900          د بهرنیو چارو وزارت

 202,696             %24.6 68,012,059.860        %49.9 3,096,389.606      %34.9 23,671,181.275     %24.7 41,244,488.979         71,696,272.760         د کورنیو چارو وزارت

%21.3 56,160,527.880        %48.9 3,037,589.606      %31.7 21,544,581.275     %18.9 31,578,356.999         60,112,226.360        بهرني مرستي

%4.1 11,851,531.980        %0.9 58,800.000          %3.1 2,126,600.000       %5.8 9,666,131.980           11,584,046.400        د کورنیو عواید لخوا تمویل

 202,886             %32.4 89,484,021.737        %43.4 2,693,708.480      %41.8 28,401,602.420     %34.9 58,388,710.837         103,503,214.869      د ملی دفاع وزارت

%32.4 77,621,560.708        %42.4 2,634,908.480      %40.9 27,764,602.420     %28.3 47,222,049.808         92,064,668.799        بهرني مرستي

%4.1 11,862,461.029        %0.9 58,800.000          %0.9 637,000.000          %6.7 11,166,661.029         11,438,546.070        د کورنیو عواید لخوا تمویل

 449,856             %63.60 175,583,235.295      %93.97 5,833,806.086      %82.37 55,907,850.035     %68.13 113,841,579.174       191,101,319.196      ټولټال

د ښوحکومتدارۍ ،د قانون د حاکمیت او بشري حقونو سکتور

د اداري درغلیو په وړاندې د مبارزي عالي 

اداره
             100,000.000                87,220.000 0.1%            30,380.000 0.0%                         -   0.0%             117,600.000 0.0%                    300 

 7,450                 %1.0 2,743,228.880          %3.2 201,700.000        %1.8 1,202,485.280       %0.8 1,339,043.600           2,208,035.800           د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره

د وزیرانو شوری )د اجرائیوی ریاست دفتر 

(داراالنشا
             305,000.000              127,400.000 0.1%          147,000.000 0.2%                         -   0.0%             274,400.000 0.1%                    650 

د جمهوری ریاست د چارو د ادارې لوى 

ریاست
          1,802,133.402           1,886,847.900 1.1%          916,300.000 1.3%          26,950.000 0.4%          2,830,097.900 1.0%                 7,905 

 6,764                 %1.1 3,023,500.000          %0.0   -                         %0.3 178,360.000          %1.7 2,845,140.000           2,960,216.300          ستره محکمه

 1,155                 %0.2 439,824.000             %0.1 4,900.000            %0.1 71,148.000            %0.2 363,776.000              498,275.850             شورای ملی-  مشرانو جرگه 

 3,019                 %0.5 1,362,700.000          %0.0   -                         %0.2 162,000.000          %0.7 1,200,700.000           1,366,168.350          شورای ملی- ولسی جرگه 

 5,200                 %0.4 1,154,244.000          %0.0   -                         %0.2 137,200.000          %0.6 1,017,044.000           1,072,533.450          لوی څارنوالي

 8,329                 %0.3 846,720.000             %0.0   -                         %0.3 190,120.000          %0.4 656,600.000              808,062.400              د حج، ارشاد او اوقافو وزارت

 240                    %0.0 128,500.000             %0.2 15,000.000          %0.0 19,600.000            %0.1 93,900.000                65,000.000               په پارلماني چارو کې د دولت وزارت

 3,024                 %0.2 606,620.000             %0.0   -                         %0.2 151,900.000          %0.3 454,720.000              600,213.000             وزارت عدلیه

 د اداري اصالحاتو او د ملکي خدمتونو 

خپلواک کمیسیون
             330,282.650              228,118.520 0.1%          108,780.000 0.2%            1,470.000 0.0%             338,368.520 0.1%                    833 

 465                    %0.1 173,460.000             %0.0   -                         %0.1 63,700.000            %0.1 109,760.000              145,518.450             د ټاکنو خپلواک کمیسیون

 د اساسي قانون پر پلي کولو د څار خپلواک 

کمیسیون
               40,000.000                36,260.000 0.0%            15,680.000 0.0%                         -   0.0%               51,940.000 0.0%                    120 

 725                    %0.0 40,964.000               %0.0   -                         %0.1 40,964.000            %0.0   -                              41,800.000               د بشری حقونو خپلواک کمیسیون

1394 بودجه عادی  کال عادی بودجه1394 د 

 افغانۍ000 کال عادی بودجه  په 1395د 

کال تشکیل1395  د د بودجې د ټولټال څخه% 
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مزد او معاشونه - 210 
 کوډ د 21د  % 

مجموعی څخه
توکي او خدمتونه- 220

 کوډ د 22د % 

مجموعی څخه
د شتمنیو تر السه کول-250

 کوډ د 25د % 

مجموعی څخه
ټولټال

1394 بودجه عادی  کال عادی بودجه1394 د 

 افغانۍ000 کال عادی بودجه  په 1395د 

کال تشکیل1395  د د بودجې د ټولټال څخه% 

 342                    %0.0 117,528.720             %0.1 8,000.000            %0.1 44,100.000            %0.0 65,428.720                67,777.350               دانتخاباتی شکایتونو خپلواک کمیسیون

 46,521               %5.16 14,249,696.020        %4.16 258,020.000        %5.13 3,479,717.280       %6.29 10,511,958.740         13,143,003.952        ټولټال

د زیربناوو او طبیعی زیرمو سکتور

 3,233                 %1.1 3,022,029.340          %0.0 1,960.000            %0.1 87,007.340            %0.3 433,062.000              3,551,682.500            د ټولګټو وزارت

%0.9 2,500,000.000          %0.0   -                         %0.0   -                           %0.0   -                              3,024,000.000           د ټولګټو وزارت مربوطه متفرقه ګوډونه

د سړکونو د حفظ او مراقبت پیسی  - 1  

(900017)
          1,000,000.000                              -   0.0%                           -   0.0%                         -   0.0%          1,000,000.000 0.4%

د سالنګونو د حفظ او مراقبت پیسی  -2  

(900015)
             200,000.000                              -   0.0%                           -   0.0%                         -   0.0%                             -   0.0%

مزارشریف د اوسپنی پاټلۍ - د حیرتان - 3   

(900027) حفظ او مراقبت 
          1,824,000.000                              -   0.0%                           -   0.0%                         -   0.0%          1,500,000.000 0.5%

 850                    %0.1 190,365.000             %0.0 1,960.000            %0.1 51,205.000            %0.1 137,200.000              185,160.000             د چاپیلاير ساتنې ملي اداره

 1,292                 %0.1 386,858.000             %0.1 3,920.000            %0.2 138,670.000          %0.1 244,268.000              344,100.000             د ملکي هوانوردۍ اداره

 520                    %0.0 132,000.120             %0.0   -                         %0.1 39,390.120            %0.1 92,610.000                125,826.650             د جیودوزي او کارتوګرافي ریاست

 1,064                 %0.1 328,300.000             %0.1 4,900.000            %0.2 102,900.000          %0.1 220,500.000              260,800.000             د ښار جوړولو چارو وزارت

 3,070                 %0.2 556,640.000             %0.0   -                         %0.2 129,360.000          %0.3 427,280.000              560,575.000             د اوبو او انرژۍ وزارت

 1,072                 %0.1 260,680.000             %0.0 1,960.000            %0.1 86,240.000            %0.1 172,480.000              260,000.000             د ترانسپورټ وزارت

 2,792                 %0.2 531,360.000             %0.0 2,940.000            %0.2 169,540.000          %0.2 358,880.000              468,075.030             د مخابراتو وزارت

 2,704                 %0.2 512,050.000             %0.0 2,450.000            %0.2 156,800.000          %0.2 352,800.000              499,677.750             د کانونو او پټرولیم وزارت

 120                    %0.0 44,100.000               %0.0 2,450.000            %0.0 9,310.000              %0.0 32,340.000                39,353.250               د افغانستان د اټومي انرژي عالي کمیسیون

 16,717               %2.16 5,964,382.460          %0.36 22,540.000          %1.43 970,422.460          %1.48 2,471,420.000           6,295,250.180          ټولټال

د پوهنی سکتور

 12,844               %1.8 4,835,061.607          %0.2 12,985.000          %2.5 1,676,755.500       %1.9 3,145,321.107           4,601,397.550           د لوړو زده کړو وزارت

 263,961             %11.3 31,225,153.635        %0.3 19,600.000          %3.0 2,058,000.000       %17.4 29,147,553.635         30,162,853.187        د پوهنې وزارت

 460                    %0.1 202,541.185             %0.0 2,450.000            %0.0 28,790.440            %0.1 171,300.745              170,563.000             د علومو اکاډمي

 532                    %0.1 275,075.220             %0.0 1,470.000            %0.3 220,500.000          %0.0 53,105.220                266,890.623             د بدني روزنې او سپورټ ریاست

 1,658                 %0.1 401,750.264             %0.1 4,900.000            %0.2 137,200.000          %0.2 259,650.264              404,000.000             د افغانستان د ملی رادیو تلویزیون لوی ریاست

 2,219                 %0.2 502,855.800             %0.0 2,107.000            %0.2 135,600.000          %0.2 365,148.800              450,390.924             د اطالعاتو او فرهنګ وزارت

 281,674             %13.56 37,442,437.711        %0.70 43,512.000          %6.27 4,256,845.940       %19.83 33,142,079.771         36,056,095.284        ټولټال

د روغتیا سکټور
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مزد او معاشونه - 210 
 کوډ د 21د  % 

مجموعی څخه
توکي او خدمتونه- 220

 کوډ د 22د % 

مجموعی څخه
د شتمنیو تر السه کول-250

 کوډ د 25د % 

مجموعی څخه
ټولټال

1394 بودجه عادی  کال عادی بودجه1394 د 

 افغانۍ000 کال عادی بودجه  په 1395د 

کال تشکیل1395  د د بودجې د ټولټال څخه% 

 18,395               %1.1 2,959,532.380          %0.3 19,600.000          %1.4 945,896.000          %1.2 1,994,036.380           3,019,931.000          د عامي روغتیا وزارت

 18,395               %1.07 2,959,532.380          %0.32 19,600.000          %1.39 945,896.000          %1.19 1,994,036.380           3,019,931.000          ټولټال

د کرهنې او کلیو پراختیا سکټور

 1,873                 %0.1 270,043.220             %0.0 490.000               %0.1 81,600.000            %0.1 187,953.220              212,500.000             د افغانستان د ځمکو مستقله اداره

 2,125                 %0.2 474,505.220             %0.0   -                         %0.2 133,756.280          %0.2 340,748.940              484,500.000              د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت

 8,388                 %0.4 1,143,732.520          %0.0 490.000               %0.2 165,502.400          %0.6 977,740.120              1,041,626.484          د کرهنې اوبه لګولو او مالدارۍ وزارت

 459                    %0.1 194,820.000             %0.0   -                         %0.1 75,071.840            %0.1 119,748.160              169,452.142             د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې وزارت

 12,845               %0.75 2,083,100.960          %0.02 980.000               %0.67 455,930.520          %0.97 1,626,190.440           1,908,078.626          ټولټال

د ټولنیز مصؤنیت سکتور

 له طبیعي پیښو سره د مبارزې له پاره د 

چمتووالي ملي اداره
               95,484.000                68,800.000 0.0%            40,103.560 0.1%                         -   0.0%             108,903.560 0.0%                    383 

 228                    %0.0 79,258.040               %0.1 5,000.000            %0.0 24,640.000            %0.0 49,618.040                58,779.800               د کوچیانو د چارو د همغږي کولو ریاست

 875                    %0.1 192,910.060             %0.0 2,450.000            %0.1 51,587.200            %0.1 138,872.860              184,577.950             د ښځو چارو وزارت

 1,294                 %0.2 443,171.680             %0.0   -                         %0.3 222,117.000          %0.1 221,054.680              396,918.540             د سرحدونو، قومونو او قبایلو د چارو وزارت

 1,250                 %0.1 268,105.920             %0.0   -                         %0.1 63,245.540            %0.1 204,860.380              210,750.000              د کډوالو او بیا را ستنیدونکو د چارو وزارت

 دکار، ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو 

وزارت
        18,882,090.233              870,531.060 0.5%          449,042.860 0.7%                         -   0.0%        20,209,383.920 7.3%                 7,345 

د کار او ټولنیزو چارو وزارت اړوند 

متفرقه کوډونه
        17,474,036.333                              -   0.0%                           -   0.0%                         -   0.0%        18,889,810.000 6.8%

د شهیدانو او معلولینو لپاره د - 1  

(900006)تقاعد حقوق 
        11,152,000.000                              -   0.0%                           -   0.0%                         -   0.0%        13,000,000.000 4.7%

د ملکي او نظامي کارکوونکود -  2  

(900007)تقاعد حقوق 
          5,384,036.333                              -   0.0%                           -   0.0%                         -   0.0%          5,371,796.000 1.9%

د متقاعدینو د تیرو کلونو نا تادیه - 3  

(900031 )شوي حقونه  
             938,000.000                              -   0.0%                           -   0.0%                         -   0.0%             518,014.000 0.2%

 11,375               %7.72 21,301,733.180        %0.12 7,450.000            %1.25 850,736.160          %0.93 1,553,737.020           19,828,600.523        ټولټال

 د اقتصادي چارو د ادارې او د خصوصي سکتور د پراختیا سکتور

 8,607                 %0.7 1,859,560.780          %0.1 6,272.000            %0.9 632,149.000          %0.7 1,221,139.780           1,829,194.250          د مالیې وزارت

 800                    %0.1 164,852.000             %0.0 3,000.000            %0.1 37,000.000            %0.1 124,852.000              146,336.000             د مرکزي احصائیې اداره

 300                    %0.0 71,467.480               %0.0 1,470.000            %0.0 24,671.500            %0.0 45,325.980                69,306.250               د افغانستان د نورم او استندرد ملي اداره

 465                    %0.0 127,767.500             %0.0 1,837.500            %0.1 49,944.720            %0.0 75,985.280                136,438.700             د کنټرول او تفتیش اداره

 1,018                 %0.1 274,391.180             %0.1 4,900.000            %0.1 64,376.200            %0.1 205,114.980              252,335.350             د اقتصاد وزارت

 1,134                 %0.2 444,635.800             %0.1 4,900.000            %0.3 176,817.480          %0.2 262,918.320              408,941.900             د سوداګرۍ او صنایعو وزارت

 56                      %0.0 47,677.000               %0.0   -                         %0.0 24,500.000            %0.0 23,177.000                49,500.000               د ملی اقتصاد شورا
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مزد او معاشونه - 210 
 کوډ د 21د  % 

مجموعی څخه
توکي او خدمتونه- 220

 کوډ د 22د % 

مجموعی څخه
د شتمنیو تر السه کول-250

 کوډ د 25د % 

مجموعی څخه
ټولټال

1394 بودجه عادی  کال عادی بودجه1394 د 

 افغانۍ000 کال عادی بودجه  په 1395د 

کال تشکیل1395  د د بودجې د ټولټال څخه% 

 12,380               %1.08 2,990,351.740          %0.36 22,379.500          %1.49 1,009,458.900       %1.17 1,958,513.340           2,892,052.450          ټولټال

 849,763             %95.12 262,574,469.746      %100.00 6,208,287.586      %100.00 67,876,857.295     %100.00 167,099,514.865       274,244,331.211      د بودجوی واحدونو ټولټال

متفرقه او احتیاط کودونه

%0.2 431,703.277                -                            -                              -                              432,000.000             (900020) د عوایدو بیرته ورکړی پیسی 

%0.4 1,200,000.000             -                            -                              -                              800,000.000             (900001) د پالیسی مربوط پیسی 

%0.6 1,717,000.000             -                            -                              -                              1,500,000.000          (900003)  د بهرنیو پورونو د قسطونو ورکول 

  په نړیوالو سازمانونو کې د وزارتونو غړیتوب 

(900008)
             350,000.000                              -                              -                            -                400,000.000 0.1%

  د رتبو او معاشونو د پلي کولو د پروګرام لپاره 

 (ښوونکي+ ملکي کارکوونکي )بسپنی

(900005)

             400,000.000                              -                              -                            -             1,246,500.000 0.5%

%0.0 120,000.000                -                            -                              -                              150,000.000             (900009)  د پي آر آر لپاره بسپنې 

  د بیړنیو حاالتو لپاره احتیاطي پیسي 

(900002)
             700,000.000                              -                              -                            -             1,400,000.000 0.5%

%0.3 700,000.000                -                            -                              -                              200,000.000             (900030) د بانکونو د کمیشن لپاره بسپنې 

 د ځمکو د پیرودلو لپاره احتیاطي پیسې 

(900024)
             400,000.000                              -                              -                            -                700,000.000 0.3%

 د ستراتیژیکو پرمختیایی پروژو د امنیت تامین 

(900036)او محافظت 
          1,000,000.000                              -                              -                            -             1,400,000.000 0.5%

%0.1 250,000.000                -                            -                              -                              150,000.000             (900004) د اسعار د توازن احتیاطی پیسی

  د مرکزي بانک د پانګې د کموالي د جبران 

(900029)لپاره پیسې 
                             -                                -                              -                            -                774,222.852 0.3%

%0.0 50,000.000                  -                            -                              -                              43,000.000                 د المپیک د ملی کمیټه لپاره دپاره احتیاطی پیسی

%0.0 126,000.000                -                            -                              -                              57,000.000                احتیاطی بسپنی د کرمت ملی تیم د پاره

%0.0   -                                -                            -                              -                              2,850,000.000           د فوتبال د فدراسیون لپاره احتیاطي پیسي

%0.0 114,000.000                -                            -                              -                              50,000.000               (1393سال ) د تیر کال طلبات 

  د بګرام د ځمکو د کرایی لپاره احتیاطی پیسي 

(د ملی دفاع وزارت)
                             -                250,000.000 0.1%

%0.7 2,000,000.000             -                            -                              -                                -                              وجوه احتیاطی برای ذخایر ستراتیژیک

%0.2 600,000.000                -                            -                              -                                -                              د حفظ او مراقبت لګښت

در وزارت فواید عامه وجوه برای حفظ و مراقبت سرکها و حفظ و مراقبت عملیاتی ملحقات خط آهن از حیرتان الی مزار شریف و در وزارت کار و امور اجتماعی وجوه حقوق تقاعد ملکی و نظامی و  حقوق شهدا و معلولین و حقوق پرداخت ناشده متقاعدین سال های قبل در  در سرجمع : یادداشت

. و سرجع ادارات ازین سبب میباشد25 و 22-21بدین صورت تفاوت میان مجموع کود . بودجه آن دو وزارت محاسبه گردیده است
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مزد او معاشونه - 210 
 کوډ د 21د  % 

مجموعی څخه
توکي او خدمتونه- 220

 کوډ د 22د % 

مجموعی څخه
د شتمنیو تر السه کول-250

 کوډ د 25د % 

مجموعی څخه
ټولټال

1394 بودجه عادی  کال عادی بودجه1394 د 

 افغانۍ000 کال عادی بودجه  په 1395د 

کال تشکیل1395  د د بودجې د ټولټال څخه% 

 ُخرد او افسرانو تنقیصي د وزارت دفاع ملی د

 احتیاطی لپاره حقوقو شوئ تادیه د نا ضابطانو

بسپني

  د محلی ادارو د پیاوړتیا او خدمتونو د تر سره 

 (غیر اختیاري)کولو لپاره احتیاطي بسپنې 

(900034)

             100,000.000                              -                              -                            -                                -   0.0%

  د هلمند والیت د سرکونو او اوبو رسولو 

غیر )کانالونو د ترمیم د پاره احتیاطی وجوه 

(900037)(اختیاری

               60,000.000                              -                              -                            -                                -   0.0%

%4.9 13,479,426.128           -                -                            -                -                              -                    -                              9,242,000.000            د متفرقه اواحتیاط کوډونو ټولټال

%100.0      276,053,895.874%100.0     6,208,287.586%100.0     67,876,857.295%100.0     167,099,514.865     283,486,331.211عمومي ټولټال

:یاداشت
.، بودجه منظور شده شروع سال است و ضمائیم جریان سال و ارقام بررسی وسط سال در آن شامل نمی باشد1394ارقام بودجه -
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 دالر000ارقام به  مالی کال پراختیایی بودجه د اختیاری او غیر اختیاری پر بنسټ1395د :  جدول 8

غیر اختیاریاختیاریغیر اختیاریاختیاریغیر اختیاری

د غیر % 

اختیاری 

مجموعه څخه

اختیاری

د % 

اختیاری 

مجموعه 

د امنیت سکټور

%0.1 2,634                   %0.3 2,427          %0.0 207               1,500            -                927             207                 د ملي امنیت لوي ریاست

%0.1 2,311                   %0.3 2,311          %0.0   -                  1,000            -                1,311            -                   د ولسمشر د ساتنې ریاست

%0.4 10,080                 %1.4 9,826          %0.0 254               7,000            -                2,826          254                د بهرنیو چارو وزارت

%0.3 8,462                   %1.1 8,237          %0.0 225               6,500            -                1,737          225                 د کورنیو چارو وزارت

%0.9 23,488                 %3.2 22,801        %0.0 686               16,000           -                6,801          686                ټولټال

 د ښوحکومتدارۍ ،د قانون د حاکمیت او بشري حقونو سکتور

%0.0 1,256                   %0.2 1,256          %0.0   -                  500               -                756               -                   د اداري درغلیو په وړاندې د مبارزي عالي اداره

%0.8 18,882                 %2.4 17,412        %0.1 1,470            6,689            -                10,723         1,470              د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره

%0.2 5,252                   %0.7 5,152          %0.0 100               1,690          100             3,462            -                   د جمهوری ریاست د عمومی چارو اداري

%0.1 2,786                   %0.1 526             %0.1 2,261            300             900             226             1,361             ستره محکمه

%0.0 450                      %0.1 450             %0.0   -                  230               -                220               -                   ملی شورا-  مشرانو جرگه 

%0.0 423                      %0.1 423             %0.0   -                  250               -                173               -                   ملی شورا- ولسی جرگه 

%0.1 2,836                   %0.2 1,595          %0.1 1,241            300               -                1,295          1,241             لوی څارنوالي

%0.1 3,693                   %0.5 3,693          %0.0   -                  2,760            -                933               -                    د حج،ارشاد او اوقافو وزارت

%0.0 390                      %0.1 390             %0.0   -                  300               -                90                 -                   په پارلماني چارو کې د دولت وزارت

%0.2 5,354                   %0.2 1,422          %0.2 3,932            850               -                572             3,932             د عدلیې وزارت

%0.1 2,626                   %0.3 2,102          %0.0 524               1,300            -                802             524                 د اداري اصالحاتو او د ملکي خدمتونو خپلواک کمیسیون

%0.0 950                      %0.1 950             %0.0   -                  500               -                450               -                   د بشری حقونو خپلواک کمیسیون

%0.0 500                      %0.1 500             %0.0   -                  500               -                  -                  -                   (دارالنشای شورای وزیران)د اجرائیوی ریاست دفتر 

%1.8 45,399.356          %5.0 35,871        %0.5 9,528            16,169         1,000          19,702         8,528             ټولټال

د زیربناوو او طبیعی زیرمو سکتور

%0.0 609                      %0.1 609             %0.0   -                  280               -                329               -                   د چاپیلاير ساتنې ملي اداره

%2.8 69,274                 %5.1 36,552        %1.8 32,723          28,000         5,000          8,552          27,723           د ملکی هوانوردی اداره

%0.1 1,601                   %0.2 1,601          %0.0   -                  1,250            -                351               -                   د نوی کابل خپلواک بورډ

%12.6 316,830               %0.3 1,800          %17.5 315,030        1,800          144,540         -                170,490         د افغانستان برشنا شرکت

%0.0 663                      %0.1 663             %0.0   -                  500               -                163               -                   د جیودوزي او کارتوګرافي ریاست

%2.3 56,878                 %1.1 7,784          %2.7 49,095          7,000          16,000         784             33,095            کابل ښاروالی

%0.3 7,444                   %1.0 7,444          %0.0   -                  3,400            -                4,044            -                   د اوبو رسولو او کانالیزاسیون ریاست

%0.8 20,016                 %2.1 15,003        %0.3 5,013            7,000            -                8,003          5,013             د ښار جوړولو چارو وزارت

%6.6 167,174               %11.6 83,496        %4.7 83,678          40,650         20,800         42,846         62,878           د اوبو او انرژۍ وزارت

%0.1 1,860                   %0.3 1,860          %0.0   -                  1,100            -                760               -                   د ترانسپورت وزارت

بودجوی واحدونه-  سکتورونه

د پراختیایی بودجې  

ټولټال

(په زر ډالر)

ټولټال

دالر امریکائی (000)ارقام به 
د پراختیایی 

بودجې  

ټولټال ٪

(په زر ډالر)

جدیدانتقالی
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غیر اختیاریاختیاریغیر اختیاریاختیاریغیر اختیاری

د غیر % 

اختیاری 

مجموعه څخه

اختیاری

د % 

اختیاری 

مجموعه 

بودجوی واحدونه-  سکتورونه

د پراختیایی بودجې  

ټولټال

(په زر ډالر)

ټولټال

دالر امریکائی (000)ارقام به 
د پراختیایی 

بودجې  

ټولټال ٪

(په زر ډالر)

جدیدانتقالی

%20.8 524,009               %16.6 119,459      %22.5 404,550        78,400         181,600       41,059         222,950           د ټولګټو وزارت

%1.1 26,616                 %0.0   -                %1.5 26,616            -                2,500            -                24,116           د مخابراتو او معلوماتی تکنالوژی وزارت

%2.7 67,736                 %4.9 35,375        %1.8 32,361          29,128         22,777         6,248          9,584             د کانونو او پټرولیم وزارت

%50.1 1,260,712            %43.4 311,647      %52.8 949,065        198,508       393,217       113,139       555,848         ټولټال

 د پوهنی سکټور

%0.0 302                      %0.0 302             %0.0   -                  185               -                116               -                   د علومو اکاډمی

%0.2 5,184                   %0.5 3,879          %0.1 1,305            2,550            -                1,329          1,305             د بدني روزنې او سپورټ ریاست

%0.1 2,492                   %0.3 1,936          %0.0 556               1,790            -                145             556                د افغانستان د ملی رادیو تلویزیون لوی ریاست

%0.2 5,432                   %0.7 5,064          %0.0 368               3,371            -                1,693          368                د اطالعاتو او فرهنګ وزارت

%2.4 60,727                 %6.4 45,887        %0.8 14,840          29,893         8,038          15,994         6,802              د لوړو زده کړو وزارت

%9.6 241,456               %6.0 43,194        %11.0 198,261        24,872         30,322         18,323         167,939         د پوهنې وزارت

%12.5 315,591               %14.0 100,261      %12.0 215,330        62,661         38,360         37,600         176,970         ټولټال

%0.0   -                        %0.0   -                %0.0   -                    -                  -                  -                  -                   د روغتیا سکتور

%10.8 272,783               %8.2 59,058        %11.9 213,725        42,365         131,723       16,693         82,002           د عامې روغتیا وزارت

%10.8 272,783               %8.2 59,058        %11.9 213,725        42,365         131,723       16,693         82,002           ټولټال

 د کرهنې او کلیو د پراختیا سکتور

%0.2 3,910                   %0.5 3,910          %0.0   -                  2,900            -                1,010            -                   د افغانستان د ځمکو مستقله اداره

%9.8 245,364               %8.1 57,839        %10.4 187,525        45,111         110,206       12,729         77,319            د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت

%5.2 130,263               %6.6 47,507        %4.6 82,757          33,687         46,151         13,820         36,606           د کرهنې اوبه لګولو او مالدارۍ وزارت

%1.0 25,619                 %0.4 2,836          %1.3 22,783          2,113          10,270         723             12,513           د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې وزارت

%16.1 405,156               %15.6 112,092      %16.3 293,064        83,811         166,627       28,281         126,437         ټولټال

د ټولنیز مصؤنیت سکتور

%0.0 71                        %0.0 71               %0.0   -                    -                  -                71                 -                    له طبیعي پیښو سره د مبارزې له پاره د چمتووالي ملي اداره

%0.1 1,415                   %0.2 1,415          %0.0   -                  1,000            -                415               -                   د کوچیانو د چارو د همغږي کولو ریاست

%0.0 561                      %0.1 561             %0.0   -                  440               -                121               -                   د ښځو چارو وزارت

%0.1 2,452                   %0.3 2,452          %0.0   -                  1,200            -                1,252            -                   د سرحدونو، قومونو او قبایلو د چارو وزارت

%0.1 3,732                   %0.5 3,614          %0.0 118               3,400            -                214             118                 د کډوالو او بیا را ستنیدونکو د چارو وزارت

%0.7 18,376                 %0.6 4,206          %0.8 14,170          3,600          3,000          606             11,170            دکار، ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو وزارت

%1.1 26,608                 %1.7 12,319        %0.8 14,288          9,640          3,000          2,679          11,288           ټولټال

  د اقتصادي چارو د ادارې او د خصوصي سکتور د پراختیا سکتور

%0.2 4,989                   %0.1 876             %0.2 4,113            500               -                376             4,113             د مرکزي احصائیې اداره

%1.0 24,007                 %0.0   -                %1.3 24,007            -                1,000            -                23,007           په افغانستان کې د وړو تمویلي سرچینو د مالتړ لپاره د اسانتیاوو د برابرولو اداره

%0.1 3,144                   %0.4 3,144          %0.0   -                  2,300            -                844               -                   د افغانستان د نورم او استندرد ملي اداره
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غیر اختیاریاختیاریغیر اختیاریاختیاریغیر اختیاری

د غیر % 

اختیاری 

مجموعه څخه

اختیاری

د % 

اختیاری 

مجموعه 

بودجوی واحدونه-  سکتورونه

د پراختیایی بودجې  

ټولټال

(په زر ډالر)

ټولټال

دالر امریکائی (000)ارقام به 
د پراختیایی 

بودجې  

ټولټال ٪

(په زر ډالر)

جدیدانتقالی

%0.4 10,358                 %0.1 846             %0.5 9,512            650               -                196             9,512             د کنټرول او تفتیش اداره

%0.0 200                      %0.0 200             %0.0   -                  100               -                100               -                   د ملی اقتصاد شورا

%0.2 4,394                   %0.6 4,394          %0.0   -                  3,250            -                1,144            -                   د اقتصاد وزارت

%0.5 13,376                 %0.3 2,027          %0.6 11,349          1,487          10,000         540             1,349             د سوداګرۍ او صنایعو وزارت

%2.9 73,828                 %3.3 24,003        %2.8 49,825          23,200         27,228         803             22,597           د مالیې وزارت

%5.3 134,297               %4.9 35,491        %5.5 98,806          31,487         38,228         4,004          60,578           ټولټال

%98.7 2,484,034            %96.0 689,540      %99.8 1,794,493     460,641       772,155       228,900       1,022,338      د اړاراتو ټولټال

%1.3 31,681                 %4.0 28,881        %0.2 2,800            28,881         2,800            -                  -                   احتیاطی کوډونه

%100.0 2,515,714            %100.0 718,421      %100.0 1,797,293     489,521       774,955       228,900       1,022,338      عمومی ټولټال

:یادداشت

 کال بودجه کی زیاتیږی1395 کال دقطعیه حساباتو بشپریدولونه وروسته دضمیمه په توگه د1394قطعی انتقالی ارقام د.. نیټی د راپور پر بنسټ محاسبه شویده۳۰ مالی کال د لیندۍ ۱۳۹۴ انتقالی بودجه د 
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 دالر000ارقام په (نوی + انتقالی ) مالی کال پرمختیائ پروژو لست 1395د:  جدول 9  

 دالر000 ارقام په 13941395

مجموعهنویانتقالیبودجه

20,401.6217,487.60616,000.00023,487.606د امنیت سکتور - ۱.۱

2,979.9491,134.1311,500.0002,634.131ریاست عمومی امنیت ملی

AFG/640003
په کابل او والیتونو کې د امنیت د ودانیو ودانول او بیا 

رغونه
 13862,206.959926.9321,500.0002,426.932

2,206.959926.9321,500.0002,426.932اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/6400251389772.990207.1990.000207.199 د افغانستان د سولې او مجدد ادغام د مالتړ څانګه

صندوق امانتی صلح و 

ادغام مجدد
772.990207.1990.000207.199غیر اختیاریبالعوض مرستی

1,755.9481,311.3771,000.0002,311.377د رئیس جمهور د ساتنی ریاست

AFG/15000413891,416.4021,285.570500.0001,785.570 د امنیتي اسباب او نقلیه وسایطو پیرودل

1,416.4021,285.570500.0001,785.570اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/1500081390339.54625.807500.000525.807 د امنیتي سیمو کاري تحکیم او د هغوې د ملحقاتو ودانول

339.54625.807500.000525.807اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

4,967.5313,080.4367,000.00010,080.436د بهرنیو چارو وزارت

AFG/23002613831,945.5031,552.9962,500.0004,052.996 د سفارتونو او قونسلګریو پیرودل او ترمیم

1,945.5031,552.9962,500.0004,052.996اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/23003313841,382.383956.8230.000956.823 د بهرنیو چارو د وزارت د اداري ودانۍ ودانول

1,382.383956.8230.000956.823اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/230069
د بهرنیو چارو د وزارت د پیاوړتیا لپاره د چین د هیواد 

مرسته
 1387404.000254.0000.000254.000

404.000254.0000.000254.000غیر اختیاریبالعوض مرستیچین

AFG/230112139176.44231.4623,000.0003,031.462 د هیواد څخه بهر د محصلینو لپاره د معاش مرستی

76.44231.4623,000.0003,031.462اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/23011413921,159.203285.155500.000785.155 د کابل په نړیوال هوایی ډګر کی د وی ای پی صالون

1,159.203285.155500.000785.155اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

غیر / اختیاری 

اختیاری
عنوان مالی ونډی انواعتمویل کوونکیکالاداره/ سکتور 
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غیر / اختیاری 

اختیاری
عنوان مالی ونډی انواعتمویل کوونکیکالاداره/ سکتور 

AFG/230116
په انګلستان کی دافغانستان سفارت په اساسی ډول  

جوړول
 13940.0000.0001,000.0001,000.000

0.0000.0001,000.0001,000.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

10,698.1931,961.6626,500.0008,461.662د کورنیو چارو وزارت

AFG/260286
د افقغانستان د سولي او بیا یو ځای کیدو د پروګرام د 

مالتړ څانګه
 1389342.448119.3530.000119.353

صندوق امانتی صلح و 

ادغام مجدد
342.448119.3530.000119.353غیر اختیاریبالعوض مرستی

AFG/26029513862,309.234542.3381,000.0001,542.338  د زندان د ودانیو  ودانول

18.6180.0000.0000.000غیر اختیاریبالعوض مرستیجمهوریت چك

2,290.616542.3381,000.0001,542.338اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/2602981391244.64745.4940.00045.494 د برقي تذکرو د ویش د دفتر ودانول

244.64745.4940.00045.494اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/26029913911,260.603425.0921,500.0001,925.092 د کمپیوتري پاسپورتونو د ویش د سیستم پیاوړتیا

1,260.603425.0921,500.0001,925.092اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/26030913916,110.945723.5844,000.0004,723.584 د بٍرقي تذکرو د ترتیب، تنظیم او ویش پروژه

6,110.945723.5844,000.0004,723.584اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/260310
 تجهیز ، تدارک ، ساختمانونو جوړول او نور موارد د 

پولیس پیاوړتیا لپاره
 1392430.316105.8010.000105.801

سازمان تعلیمى، علمى 

و كلتوري ملل متحد 

(یونسكو)

430.316105.8010.000105.801غیر اختیاریبالعوض مرستی

53,921.07528,230.35617,169.00045,399.356د حکومتدارۍ،  قانون  حاکمیت اوبشري حقوقو سکتور -   ۲.۱

2,252.641755.810500.0001,255.810د اداري درغلیو په وړاندې د مبارزي عالي 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
 13892,252.641755.810500.0001,255.810

2,252.641755.810500.0001,255.810اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

19,057.65612,193.1996,689.00018,882.199 د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره
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غیر / اختیاری 

اختیاری
عنوان مالی ونډی انواعتمویل کوونکیکالاداره/ سکتور 

AFG/59000213823,139.7681,790.3711,300.0003,090.371 په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت پروګرام

 سازمان انکشاف 

وهمکاری بین المللی 

هالند

145.430145.4300.000145.430غیر اختیاریبالعوض مرستی

2,890.2881,540.8911,300.0002,840.891اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

ماموریت کمک ملل 

متحد به افغانستان
104.050104.0500.000104.050غیر اختیاریبالعوض مرستی

AFG/59000913871,062.288454.119300.000754.119 د والیتونو د والیانو لپاره د استوګنې د ودانیو ودانول

1,062.288454.119300.000754.119اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/5900661390480.000480.000184.000664.000 د بادغیس والیت د ښار دننه سرکونو قیر کول

480.000480.000184.000664.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/5900671390131.32229.4850.00029.485 د بادغیس والیت د والیتې شورا د ودانې ودانول

131.32229.4850.00029.485اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/59006813911,164.469298.1580.000298.158 په غزني والیت کې د اسالمي ثقافت او فرهنګ مرکز

1,164.469298.1580.000298.158اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/5900691391339.370339.3700.000339.370 د غزني په ښار کې سر پتې بازار

339.370339.3700.000339.370اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/5900701391339.282107.5090.000107.509 د سولې او مجدد ادغام څانګه

صندوق امانتی صلح و 

ادغام مجدد
339.282107.5090.000107.509غیر اختیاریبالعوض مرستی

AFG/59007213911,269.295559.1100.000559.110 د ارزګان والیت د اداري ودانۍ ودانول

1,269.295559.1100.000559.110اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/59007313911,000.0001,000.0000.0001,000.000 د سرپل والیت د داخلي سرکونو ودانول او قیر کول

1,000.0001,000.0000.0001,000.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/5900741391771.000671.5170.000671.517 په فراه والیت کې د دریو ولسوالیو د ودانیو ودانول
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غیر / اختیاری 

اختیاری
عنوان مالی ونډی انواعتمویل کوونکیکالاداره/ سکتور 

771.000671.5170.000671.517اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/5900751391150.00079.7380.00079.738 په فراه والیت کي د کنفرانسونو د صالون ودانول

150.00079.7380.00079.738اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/5900761391122.93945.8880.00045.888 د فراه والیت د مقام لپاره د ملیمستون د ودانۍ ودانول

122.93945.8880.00045.888اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/5900771391500.00015.8740.00015.874 په غزني والیت کې د اسالمي ثقافت د مرکز ملحقات

500.00015.8740.00015.874اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/5900781391612.923612.9230.000612.923 د محلی ادارو د تخنیکی خدمتونو تامین

612.923612.9230.000612.923غیر اختیاریبالعوض مرستیبریتانیا

AFG/5900801392500.000500.0000.000500.000 د بلخ والیت د تعمیر جوړول

500.000500.0000.000500.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/5900821392300.000194.353300.000494.353 د سرپل والیت د اداری تعمیر جوړول

300.000194.353300.000494.353اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/5900831391170.00043.642170.000213.642 د سرپل د والیت دننه د تقریحی پارک جوړول

170.00043.642170.000213.642اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/590084
د سرپل والیت د ګوسفندی ولسوالی د اداری تعمیر 

جوړول
 1391150.00022.096150.000172.096

150.00022.096150.000172.096اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/590085
د سرپل والیت د کوهستان ولسوالی د اداری تعمیر 

جوړول
 1392150.000150.000150.000300.000

150.000150.000150.000300.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/5900871392500.000157.144500.000657.144 د سممنګان د والیت د مقام د کمپلکس د تعمیر جوړول

500.000157.144500.000657.144اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت
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غیر / اختیاری 

اختیاری
عنوان مالی ونډی انواعتمویل کوونکیکالاداره/ سکتور 

AFG/590088 1392300.000300.0000.000300.000  کیلو مترو سرک جوړول2و سرپل والیت د ښار دننه د

300.000300.0000.000300.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/590089
د سمنگان والیت د روی دواب ولسوالی د اداری تعمیر 

جوړول
 1392100.000100.000200.000300.000

100.000100.000200.000300.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/5900901392300.000300.0000.000300.000 د پکتیا والیت د خوشامند ولسوالۍ د تعمیر جوړول

300.000300.0000.000300.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/590091 1392300.000247.6870.000247.687 شرنی د سرک جوړول- د ارګون

300.000247.6870.000247.687اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/590092
د بادغیس والیت د دولتی ارګانونو د اداری مجتمع د 

تعمیراتو جوړول
 1392765.000482.396765.0001,247.396

765.000482.396765.0001,247.396اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/5900931392150.00095.249150.000245.249 \د سرپل والیت د صیاد ولسوالۍ د اداری تعمیر جوړول

150.00095.249150.000245.249اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/5900941392150.00030.134150.000180.134 د سمنګان والیت د والیتی شورای د اداری تعمیر جوړول

150.00030.134150.000180.134اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/5900951392175.00018.233175.000193.233 د غور والیت د ساغر ولسوالۍ د اداری تعمیر جوړول

175.00018.233175.000193.233اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/5900961392175.00017.197175.000192.197 د غور والیت د تیوره ولسوالۍ د اداری تعمیر جوړول

175.00017.197175.000192.197اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/590097
د غور والیت د جهار صدی ولسوالۍ د اداری تعمیر 

جوړول
 1392175.000112.039175.000287.039

175.000112.039175.000287.039اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/5900981392175.00033.963175.000208.963 د غور والیت د شهرک ولسوالۍ د اداری تعمیر جوړول

88



 دالر000 ارقام په 13941395

مجموعهنویانتقالیبودجه

غیر / اختیاری 

اختیاری
عنوان مالی ونډی انواعتمویل کوونکیکالاداره/ سکتور 

175.00033.963175.000208.963اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/5900991392175.00035.094175.000210.094 د غور والیت د تولک ولسوالۍ د اداری تعمیر جوړول

175.00035.094175.000210.094اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/5901001392175.00024.673175.000199.673 د غور والیت د پسا بند ولسوالۍ د اداری تعمیر جوړول

175.00024.673175.000199.673اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/5901011392175.000175.000175.000350.000 د غور والیت د دولتیار ولسوالۍ د اداری تعمیر جوړول

175.000175.000175.000350.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/5901021392165.00030.255545.000575.255 د غور والیت د اداری تعمیر جوړول

165.00030.255545.000575.255اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/5901031392200.000200.0000.000200.000 د غور والیت د والیتی شورای د تعمیر جوړول

200.000200.0000.000200.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/59010413931,500.0001,500.0000.0001,500.000  په والیتونو کې د ولسیوالیو د تعمیراتو جوړول

1,500.0001,500.0000.0001,500.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/590105
د دایکندی والیت د والی استوګنی او میلمستون او اداری 

تعمیر جوړول
 1392300.000300.0000.000300.000

300.000300.0000.000300.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/5901061393100.000100.0000.000100.000 د افغانساتان د ښاروالیو پروژی

کمکهای انکشافی بین 

المللی بانک جهانی
100.000100.0000.000100.000غیر اختیاریبالعوض مرستی

AFG/5901081392400.000400.0000.000400.000 دباد غیس والیت د محلی اداراتو خخه همایت کول

400.000400.0000.000400.000غیر اختیاریبالعوض مرستیهسپانیه

AFG/5901121392250.000139.9820.000139.982 د لغمان والیت د ښجینه فاتجه خوانی تعمیر جوړونه

250.000139.9820.000139.982اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/59020713940.0000.000500.000500.000 په کابل والیت کی داداری مجتمع کمپلکس جوړول
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اختیاری
عنوان مالی ونډی انواعتمویل کوونکیکالاداره/ سکتور 

0.0000.000500.000500.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/59020813940.0000.000100.000100.000 دلوګروالیت مرکز کی د استقالل دبارک احاطه کول

0.0000.000100.000100.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

0.0000.000500.000500.000د اجرائیه رئیس دفتر او د وزیرانو شورای داراالنشا ریاست

AFG/88000113940.0000.000500.000500.000 د الحاقیي تعمیر جوړول

0.0000.000500.000500.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

6,331.3613,462.3131,790.0005,252.313د جمهوری ریاست د چارو داداري لوي ریاست

AFG/13000813891,514.172179.903450.000629.903 ترمیم اساسی قصر دلکشا

1,514.172179.903450.000629.903اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/130009
لمړي نمبر )د ارګ د احاطې د دیوال له سره ودانول 

(قصر
 1392794.871575.917240.000815.917

794.871575.917240.000815.917اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/1300261387503.862156.4720.000156.472 د ارګ دننه آرشیف

503.862156.4720.000156.472اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/130027
د زیړې ودانۍ او سالمخانې د ماڼې جومات په بنسټیز 

ډول په وسپنې باندي پوښ کول
 1387382.89387.2290.00087.229

382.89387.2290.00087.229اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/130028138788.89171.298500.000571.298 د دویم نمبر قصر په ساحه کې د نوي ودانۍ ودانول

88.89171.298500.000571.298اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/1300591389427.228378.3490.000378.349 د ارګ دننه د دریو برجونو د ودانونې کار

427.228378.3490.000378.349اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/130060139432.79032.7900.00032.790 د موټر مینځلو او د ورکشاپونو جوړول

32.79032.7900.00032.790اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت
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عنوان مالی ونډی انواعتمویل کوونکیکالاداره/ سکتور 

AFG/1300611394110.342110.3420.000110.342 د ارګ دننه د حلقوي سړک جوړول

110.342110.3420.000110.342اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/1300731392279.553269.8780.000269.878 د ولسمشر لپا ره خاص آشپز خانه جوړول

279.553269.8780.000269.878اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/130074139477.41577.4150.00077.415 د ګلخاني او حرمسراي دیزاین او ترمیمات

77.41577.4150.00077.415اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/130080
په ارګ کې د تنویر او د بریښنا د شبکې او د اوبو 

رسولو د سیستم غزول
 1391531.577497.7720.000497.772

531.577497.7720.000497.772اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/1301331391522.924107.9610.000107.961 د ادارې چارو د تاسیساتو طرح او ودانول

522.924107.9610.000107.961اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/13014013921,064.843916.9870.000916.987  د اولسمشرد دفتر او د اوسیدو د ځای جوړول

1,064.843916.9870.000916.987اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/13017013940.0000.000100.000100.000 د ملي تدارکاتو ادري حمایت

0.0000.000100.000100.000غیر اختیاریبالعوض مرستیبانک جهانی

AFG/13017113940.0000.000500.000500.000 دخاص اقتصادی زونونو  پرمختیا

0.0000.000500.000500.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت
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 دالر000 ارقام په 13941395

مجموعهنویانتقالیبودجه

غیر / اختیاری 

اختیاری
عنوان مالی ونډی انواعتمویل کوونکیکالاداره/ سکتور 

3,925.3311,586.3811,200.0002,786.381ستره محکمه

AFG/140006
په والیتونو کې د لومړنیو او مرافعه محاکمو د ودانیو 

ودانول
 1384299.603117.561300.000417.561

299.603117.561300.000417.561اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/14002113873,503.3871,360.763900.0002,260.763 عدلي او قضایي ملي پروګرام

صندوق امانتي 

بازسازي افغانستان
3,503.3871,360.763900.0002,260.763غیر اختیاریبالعوض مرستی

AFG/140030
د کابل والیت د محکمې د کمپلیکس ودانۍ د دیوال  

ودانولو پروژه
 1390122.341108.0570.000108.057

122.341108.0570.000108.057اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

1,014.113220.257230.000450.257مشرانو جرگه شورای ملی 

AFG/110002
د مشرانو جرګې د غړو د کاري دفاترو لپاره د ودانۍ 

ودانول
 1387500.00029.4220.00029.422

500.00029.4220.00029.422اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/1100051390444.113120.8350.000120.835 د امنیتي ستنو او بریښنا د ستنو احاطه او لندسکیپ

444.113120.8350.000120.835اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/110011139270.00070.000230.000300.000 د دویم نمبر په الحاقیه کې د یو باب جومات ودانول

70.00070.000230.000300.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

172.792172.792250.000422.792ولسی جرگه شورای ملی 

AFG/120023
د فرعي سټیشن څخه د نوي ولسي جرګې د وداني پورې 

د بریښنا د مزي غزول
 1392172.792172.7920.000172.792

172.792172.7920.000172.792اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/12003613940.0000.000150.000150.000 په نوی پارلمان کی د ترصدی اوامنیتی برجونو جوړول

0.0000.000150.000150.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/12003713940.0000.000100.000100.000 دمیدیا پول دسیستم نقلول

0.0000.000100.000100.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

92



 دالر000 ارقام په 13941395

مجموعهنویانتقالیبودجه

غیر / اختیاری 

اختیاری
عنوان مالی ونډی انواعتمویل کوونکیکالاداره/ سکتور 

4,033.9162,536.174300.0002,836.174 لوی څارنوالي

AFG/5100011383949.254630.6700.000630.670 په کابل کې د لوې څارنوالۍ د مرکزې ودانۍ ودانول

949.254630.6700.000630.670اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/510003
په والیتونو او ولسوالیو کې د لوې څارنوالي د ودانیو 

ودانول
 1383260.917247.678300.000547.678

260.917247.678300.000547.678اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/51000713872,258.5831,241.3850.0001,241.385  ملي عدلي او قضایي پروګرام

صندوق امانتي 

بازسازي افغانستان
2,258.5831,241.3850.0001,241.385غیر اختیاریبالعوض مرستی

AFG/510013
 د لوی څارنوالي په نوی ودانۍ کی د مرکز ګرمی د 

سیستم نصبول
 1391565.162416.4410.000416.441

565.162416.4410.000416.441اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت
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 دالر000 ارقام په 13941395

مجموعهنویانتقالیبودجه

غیر / اختیاری 

اختیاری
عنوان مالی ونډی انواعتمویل کوونکیکالاداره/ سکتور 

4,506.017933.4712,760.0003,693.471 د حج،ارشاد او اوقافو وزارت

AFG/24000813853,823.807791.8342,400.0003,191.834 د جوماتونو ودانول

3,823.807791.8342,400.0003,191.834اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/2400231387102.26579.0280.00079.028 د ودانونې پروژو د اینجینرۍ او څارنې څانګه

102.26579.0280.00079.028اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/240063
د رغول شوو جوماتونو تر څنګ د ښځو لپاره د لمانځه د 

اداء کولو د ځاې جوړول
 139244.44011.5720.00011.572

44.44011.5720.00011.572اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/2400731391385.50544.1180.00044.118 د ارزګان والیت د چوري په ولسوالۍ کې د جومات ودانول

385.50544.1180.00044.118اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/240084
د سمنگان والیت د ایبک د جامع جومات الحاقیه اساسی 

ودانول
 1392150.0006.9190.0006.919

150.0006.9190.0006.919اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/24008913940.0000.000360.000360.000 په ارګون ولسیوالۍ کې د جومات ودانې بیا جوړول

0.0000.000360.000360.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

781.67989.509300.000389.509په پارلماني چارو کې د دولت وزارت 

AFG/210010
په پارلیمانی چارو کی د دولت وزارت د مرکزی ودانی 

جوړول
 1391781.67989.509300.000389.509

781.67989.509300.000389.509اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

7,439.1884,504.124850.0005,354.124د عدلیې وزارت 

AFG/50005613874,560.8933,932.2540.0003,932.254 عدلي او قضایي ملي پروګرام

صندوق امانتي 

بازسازي افغانستان
4,560.8933,932.2540.0003,932.254غیر اختیاریبالعوض مرستی

AFG/50014013911,304.726380.416300.000680.416 د والیاتو د عدلیي ریاستونو د ودانیو ودانول

1,304.726380.416300.000680.416اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

94



 دالر000 ارقام په 13941395

مجموعهنویانتقالیبودجه

غیر / اختیاری 

اختیاری
عنوان مالی ونډی انواعتمویل کوونکیکالاداره/ سکتور 

AFG/50014113911,423.569122.978450.000572.978 د کوچنیانو د تربیي او اصالح د مرکزونو د وداني ودانول

1,423.569122.978450.000572.978اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/500151
د عدلیی وزارت په مرکزی تعمیر کی د کودکستان، مسجد 

او وسایطو ورکشات جوړول
 1393150.00068.476100.000168.476

150.00068.476100.000168.476اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

3,387.1721,325.9541,300.0002,625.954 د اداري اصالحاتو او د ملکي خدمتونو خپلواک کمیسیون

AFG/62013413901,687.172802.0401,300.0002,102.040 د ادارې اصالحاتو د کمیسیون لپاره د ودانۍ ودانول

1,687.172802.0401,300.0002,102.040اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/62013513901,700.000523.9140.000523.914 د افغانستان د ملکي خدمتونو مالتړ

1,700.000523.9140.000523.914غیر اختیاریبالعوض مرستیكمك هاى امریكا

1,019.209450.372500.000950.372د بشری حقونو خپلواک کمیسیون

AFG/860001
د )د ننګرهار والیت وداني او مرکزې وداني  ودانول 

(افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون
 13901,019.209450.372500.000950.372

1,019.209450.372500.000950.372اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

1,210,499.049668,987.266591,724.3731,260,711.639د زیربناوو او طبیعی زیرمو سکتور -  ۳.۱

1,157.848328.664280.000608.664د چاپیلاير ساتنې ملي اداره

AFG/600006
په مرکز کې د چاپیلاير ساتنې د ریاستونو لپاره د ودانیۍ 

جوړول
 13861,157.848328.664280.000608.664

1,157.848328.664280.000608.664اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

76,567.24136,274.17233,000.00069,274.172د ملکی هوانوردی اداره

AFG/44000813911,594.565866.5160.000866.516 د کابل هوایی ډګر حفظ او مراقبت

594.565591.4450.000591.445اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

کمک های بال عوض 

غیر پروژوی جاپان
1,000.000275.0710.000275.071غیر اختیاریبالعوض مرستی

AFG/440034
فیض آباد،چغچران ، )د دسیمه ایز هوایی ډګرونو جوړول 

(میمنه او قلعه نو
 1389852.401497.3440.000497.344

238.0322.5510.0002.551اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت
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 دالر000 ارقام په 13941395

مجموعهنویانتقالیبودجه

غیر / اختیاری 

اختیاری
عنوان مالی ونډی انواعتمویل کوونکیکالاداره/ سکتور 

614.369494.7930.000494.793غیر اختیاریبالعوض مرستیكمك هاى امریكا

AFG/440105
د ظرفیتونو لوړل او د تجهیزاتو پیرودل د ملکی  

هوانوردی د خدماتو د شه والی لپاره
 1393934.960264.3110.000264.311

934.960264.3110.000264.311اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/44014013923,329.003178.2003,200.0003,378.200 د نیمروز سیمه ایز هوایی ډګر ودانول

3,329.003178.2003,200.0003,378.200اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/44016213936,355.5256,203.8042,000.0008,203.804 د خوست والیت هوایی ډګر ودانول

1,355.5251,355.5252,000.0003,355.525اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

کمک های بال عوض 

غیر پروژوی جاپان
5,000.0004,848.2790.0004,848.279غیر اختیاریبالعوض مرستی

AFG/4401641393580.454580.454580.0001,160.454 د کندز د هوایی ډګر ترمینل بیا رغول

580.454580.454580.0001,160.454اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/4401701392799.620107.110420.000527.110  غزنی سیمه ییز هوایی ډګر وانول

799.620107.110420.000527.110اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/4401711390518.068510.4470.000510.447 د دایکندی والیت هوایی ډګر ودانول

518.068510.4470.000510.447اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/44017313936,109.836391.077100.000491.077 د فراه والیت د هوایی ډګر جوړول

6,109.836391.077100.000491.077اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/440174
د کابل، هرات، کندهار او مزارشریف د هوایی میدانونو د 

امنیت تامین او حفظ او مراقبت
 139217,816.100805.31710,000.00010,805.317

5,816.100497.80010,000.00010,497.800اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

کمک های بال عوض 

غیر پروژوی جاپان
12,000.000307.5170.000307.517غیر اختیاریبالعوض مرستی

AFG/440180
 د کندز والیت هوایی ډګر  ترمینل بیارغونه بیا جوړونه 

او توسعه
 13931,079.724635.9110.000635.911

1,079.724635.9110.000635.911اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/440208
سیمه ایز هوایی ډګرونو ودانول په جاغوری ، لعل او 

سرجنګل  او شبرغان کی
 1392252.99737.782200.000237.782
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 دالر000 ارقام په 13941395

مجموعهنویانتقالیبودجه

غیر / اختیاری 

اختیاری
عنوان مالی ونډی انواعتمویل کوونکیکالاداره/ سکتور 

252.99737.782200.000237.782اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/440209
 MLAT 35دافغانستان دهوای فضا کنترول لپاره د

دستگا سا تل او مراقبت کول
 13938,243.9885,442.1285,000.00010,442.128

2,243.9882,243.9885,000.0007,243.988اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

کمک های بال عوض 

غیر پروژوی جاپان
6,000.0003,198.1400.0003,198.140غیر اختیاریبالعوض مرستی

AFG/440210
ناتو  )دملی سیستم دهوانوردی ملکی دپروؤو تسلیمول د

ته  دافغانستان دولت ته (نه ایساف
 139225,100.00017,698.7714,000.00021,698.771

25,000.00017,598.7710.00017,598.771غیر اختیاریبالعوض مرستیجاپان

100.000100.0004,000.0004,100.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/44021113931,000.0001,000.0005,000.0006,000.000 د هرات هوایی ډگر بیا رغول

ایتالیا
بالعوض مرستی 

قرضه;  
1,000.0001,000.0005,000.0006,000.000غیر اختیاری

AFG/440212
د فضایی کنترول د  (SAT)د سټالیتونو خفظ او مراقبت 

پاره
 13932,000.0001,055.0000.0001,055.000

2,000.0001,055.0000.0001,055.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/44021513940.0000.0002,000.0002,000.000 د جالاباد هواي دګر بیارغوونه  اوجوړول

0.0000.0002,000.0002,000.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/44021613940.0000.000500.000500.000 دفاریاب والیت هوای ډګر ترمینل جوړول

0.0000.000500.000500.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

1,981.389351.4241,250.0001,601.424د نوی کابل خپلواک بورډ

AFG/84000113851,981.389351.4241,250.0001,601.424 د ماستر پالن او د کابل د نوې ښار د بڼستونو جوړول

1,981.389351.4241,250.0001,601.424اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

300,263.959170,490.216146,340.000316,830.216د افغانستان برشنا شرکت

AFG/830001139037,243.64835,386.3566,480.00041,866.356 په بغالن او کندز والیتونو کې د بریښنا د ویش شبکه
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 دالر000 ارقام په 13941395

مجموعهنویانتقالیبودجه

غیر / اختیاری 

اختیاری
عنوان مالی ونډی انواعتمویل کوونکیکالاداره/ سکتور 

37,243.64835,386.3566,480.00041,866.356غیر اختیاریبالعوض مرستیبانک انکشاف آسیایی

AFG/830004 دNEPS 220 Kv139012,349.33412,349.334780.00013,129.334  لین لپاره بیړني توکې او وسایل

12,349.33412,349.334780.00013,129.334غیر اختیاریبالعوض مرستیبانک انکشاف آسیایی

AFG/830006
 د برښنا د څلورو کوچنېو دستګاوو پراختیا په بامیان او 

(JFPR)بدخشان کې
 13905.5905.5900.0005.590

5.5905.5900.0005.590غیر اختیاریبالعوض مرستیبانک انکشاف آسیایی

AFG/830007
د چمتلې سب ستیشن څخه تر کابل سویل لویدیځه پورې 

 لین غزول220KVد 
 13908,903.7927,027.2961,100.0008,127.296

8,903.7927,027.2961,100.0008,127.296غیر اختیاریبالعوض مرستیبانک انکشاف آسیایی

AFG/830008
 کیلو واټ نوی سب ۲۲۰د کابل په سویل لویدیځ کې د 

ستیشن
 139020,850.0007,324.28614,570.00021,894.286

20,850.0007,324.28614,570.00021,894.286غیر اختیاریبالعوض مرستیبانک انکشاف آسیایی

AFG/830009
په دشت برچی کې د بریښنا د ویشنې د شبکې پراخوالي 

اوبیا جوړول
 139027,668.73620,404.59210,420.00030,824.592

27,668.73620,404.59210,420.00030,824.592غیر اختیاریبالعوض مرستیبانک انکشاف آسیایی

AFG/83001113906,254.885925.3454,920.0005,845.345 د پروژو د تطبیق په موخه د پروګرام اداره او مشاوریت

6,254.885925.3454,920.0005,845.345غیر اختیاریبالعوض مرستیبانک انکشاف آسیایی

AFG/830014
د ګرشک د اوبو او بریښنا د فابریکې پروژه او د هغه د 

ویشنې شبکه
 139046,929.02140,272.4610.00040,272.461

46,929.02140,272.4610.00040,272.461غیر اختیاریبالعوض مرستیبانک انکشاف آسیایی

AFG/830016

د کابل څخه لوګر، ګردیز، پکتیا او خوست ته د بریښنا د 

 کیلو ولت لین غزونه د شبکې او ۲۲۰غزولو لپاره د 

(د بریښنا موسسې اړوند)سب ستیشنونه سره 

 1385100.000100.0000.000100.000

100.000100.0000.000100.000غیر اختیاریبالعوض مرستیبانک انکشاف آسیایی

AFG/830017
 کیلو واټ د بریښنا د ۲۲۰د کندز نه تر تالقان پورې د 

لین غزونه
 13874,756.3653,817.0880.0003,817.088

4,756.3653,817.0880.0003,817.088غیر اختیاریبالعوض مرستیبانک انکشاف آسیایی
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مجموعهنویانتقالیبودجه

غیر / اختیاری 

اختیاری
عنوان مالی ونډی انواعتمویل کوونکیکالاداره/ سکتور 

AFG/830021
دهیواد د شمال څخه تر سویل پورې د بریښنا غزول او 

ویش
 139070,723.36316,855.31760,000.00076,855.317

70,723.36316,855.31760,000.00076,855.317غیر اختیاریبالعوض مرستیكمك هاى امریكا

AFG/830026

 کیلو ۵۰۰د اقینی څخه تر اندخوی او شبرغان پوری د 

ولت برق انتقال او په لوګر او ګردیز کی د سب 

سټیشنونو د شبکو توزیع

 139320,000.00014,383.09510,000.00024,383.095

20,000.00014,383.09510,000.00024,383.095غیر اختیاریبالعوض مرستیبانک انکشاف آسیایی

AFG/83002713922,285.7962,063.8672,170.0004,233.867 د نغلو د برق د بند بیا جوړول

صندوق امانتي 

بازسازي افغانستان
2,285.7962,063.8672,170.0004,233.867غیر اختیاریبالعوض مرستی

AFG/830028139235,093.4292,475.58916,800.00019,275.589 د کجلی بند د دوهمی پروژهی بیا جوړول

35,093.4292,475.58916,800.00019,275.589غیر اختیاریبالعوض مرستیكمك هاى امریكا

AFG/8300291392100.000100.000100.000200.000 دنورستان والیت بارون ولسوالی کی د بریسنا انتقالول

100.000100.000100.000200.000غیر اختیاریبالعوض مرستیبانک جهانی

AFG/830032

 کیلومتر سب ستیشن د پلخمری په دشت الوان 500د 

 کیلو ولت انتقالی لین تر ارغندی 500سیمه ګی او د 

پوری

 13937,000.0007,000.00017,200.00024,200.000

7,000.0007,000.00017,200.00024,200.000غیر اختیاریبالعوض مرستیبانک انکشاف آسیایی

AFG/83003313940.0000.000300.000300.000 داندربها دبرښنا استیشن بیا روغوونه

0.0000.000300.000300.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/830034
د جبل السراج برق استیشن نه تر غوربند ولسوالیو 

پوری دبرښنا انتقالول
 13940.0000.000500.000500.000

0.0000.000500.000500.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت
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غیر / اختیاری 

اختیاری
عنوان مالی ونډی انواعتمویل کوونکیکالاداره/ سکتور 

AFG/83003513940.0000.0001,000.0001,000.000 کابل والیت خاکی جبار ولسوالی ته دبرښنا انتقالول

0.0000.0001,000.0001,000.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

373.408162.872500.000662.872د جیودوزي او کارتوګرافي ریاست

AFG/650023
د افغانستان او ایران د اسالمي جمهوریتونو د ګډو پولو د 

نوي کولو پروژه
 1393373.408162.872500.000662.872

373.408162.872500.000662.872اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

58,248.65733,878.13823,000.00056,878.138 کابل ښاروالی 

AFG/79000413871,105.074742.0780.000742.078 د کارته مامورین څخه د قرغې پورې د سرک جوړول

1,105.074742.0780.000742.078اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/790005138630,667.83320,776.90910,000.00030,776.909 د کابل ښار د هستوي سرکونو بیا رغول

صندوق امانتي 

بازسازي افغانستان
30,667.83320,776.90910,000.00030,776.909غیر اختیاریبالعوض مرستی

AFG/790007
دشت بر چي او  وزیر آباد،)د پروژوي سرکونو جوړول 

(احمد شاه بابا مینه
 13872,129.929130.7192,500.0002,630.719

1,002.17141.4652,500.0002,541.465اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

کمک های بال عوض 

غیر پروژوی جاپان
1,127.75889.2540.00089.254غیر اختیاریبالعوض مرستی

AFG/790018

د والیت د سرک د جوړولو چارې چې د ملک اصغر له 

څلور الرې پیل او د صدارت د څلور الرې پورې امتداد 

مومي او د سالنګ د واټ سره یو ځای کیږي

 1385428.660428.6600.000428.660

428.660428.6600.000428.660غیر اختیاریبالعوض مرستیجاپان

AFG/790087139123,917.16111,799.7726,000.00017,799.772 د کابل د شاروالي د پراختیا پروګرام

صندوق امانتي 

بازسازي افغانستان
23,917.16111,799.7726,000.00017,799.772غیر اختیاریبالعوض مرستی

AFG/79008813940.0000.0001,500.0001,500.000 د کابل پوهنتون نه تر کارته آریانا پورني د سړک جوړول

0.0000.0001,500.0001,500.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/79008913940.0000.0001,000.0001,000.000 د خیرخاني د دوم برخي د سړکونو جوړول

0.0000.0001,000.0001,000.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت
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 دالر000 ارقام په 13941395

مجموعهنویانتقالیبودجه

غیر / اختیاری 

اختیاری
عنوان مالی ونډی انواعتمویل کوونکیکالاداره/ سکتور 

AFG/79009013940.0000.0001,000.0001,000.000 د ماشینونو اخستل

0.0000.0001,000.0001,000.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/79009113940.0000.0001,000.0001,000.000 د پول پاچا او پول شینه جوړول

0.0000.0001,000.0001,000.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

10,292.3334,044.3303,400.0007,444.330د اوبو رسولو او کانالیزاسیون ریاست

AFG/82000113902,335.2671,054.5471,600.0002,654.547 د فراه والیت د څښلو د اوبو د تامینولو پروژه

2,335.2671,054.5471,600.0002,654.547اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/820003 13891,000.9021,000.9020.0001,000.902 (د اوبو رسولو شبکه)د اندخوې د څښلو د اوبو تامینول

1,000.9021,000.9020.0001,000.902اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/82000413905,456.164488.8811,500.0001,988.881 د سمنګان والیت د څښلو د اوبو تامینول

5,456.164488.8811,500.0001,988.881اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/820010
لوگر والیت مرکزپل عا لم  کی د اوبو لگولو پروژی 

تطبیق
 13931,000.0001,000.0000.0001,000.000

1,000.0001,000.0000.0001,000.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/8200111392500.000500.0000.000500.000 شبرغان شار کی داسکلو اوبو تامینول

500.000500.0000.000500.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/820013
 دپروان والیت چاریکارولسوالی دابرسانی دپروژی 

 پارچو شبکه سازی کول۱۲،۹،۸د
 13940.0000.000300.000300.000

0.0000.000300.000300.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

24,046.50113,016.4377,000.00020,016.437د ښار جوړولو چارو وزارت

AFG/4900821384282.01347.723500.000547.723 د ښاري پراختیا ستراتیژیک پالنونه

282.01347.723500.000547.723اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/490126
د کابل د ده سبز په سیمه کې د شلو زرو استوګنې 

کورونو ودانول
 13847,400.6784,036.1232,000.0006,036.123
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غیر / اختیاری 

اختیاری
عنوان مالی ونډی انواعتمویل کوونکیکالاداره/ سکتور 

7,400.6784,036.1232,000.0006,036.123اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/4901881386705.76088.6901,000.0001,088.690 د هیواد په کچه د ښوونکو لپاره د ځمکو سروې او ویش

705.76088.6901,000.0001,088.690اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/4902041388502.61873.649500.000573.649 د پرمختیایی پروژو تنظیم، پلی کول او څارنه

502.61873.649500.000573.649اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/490295
 کیلو مترو په اوږدو د مزار شریف د ښار حلقوې ۹د 

سړک جوړول
 13883,500.0002,000.0000.0002,000.000

کمک های بال عوض 

غیر پروژوی جاپان
3,500.0002,000.0000.0002,000.000غیر اختیاریبالعوض مرستی

AFG/490307
 کال کې د غزني په والیت کې د اسالمي ثقافت 2013په 

مرکز
 13913,000.7483,000.7480.0003,000.748

2,845.6982,845.6980.0002,845.698اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

کمک های بال عوض 

غیر پروژوی جاپان
155.050155.0500.000155.050غیر اختیاریبالعوض مرستی

AFG/490309 13915,522.622911.5190.000911.519 (د پغمان په غوندۍ)د نوي کال پروژه

5,522.622911.5190.000911.519اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/4903101392200.000200.0000.000200.000 د افغانستان د ښارونو د پراختیا پروژه

200.000200.0000.000200.000غیر اختیاریبالعوض مرستیبانک جهانی

AFG/49031713932,932.0622,657.9850.0002,657.985 د شارودانول منابع د مرکزی تزبیوی پروؤه

کمک های بال عوض 

غیر پروژوی جاپان
2,932.0622,657.9850.0002,657.985غیر اختیاریبالعوض مرستی

AFG/490325
مکرویان نه )دکابل ښار دغیرپالنی پروژو پالنی کول د 

(تر میدان هوائی و ساحه داراالمان
 13940.0000.0001,000.0001,000.000

0.0000.0001,000.0001,000.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/49032713940.0000.0002,000.0002,000.000 د داراالمان دقصر جوړول

0.0000.0002,000.0002,000.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت
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غیر / اختیاری 

اختیاری
عنوان مالی ونډی انواعتمویل کوونکیکالاداره/ سکتور 

178,865.193105,723.75861,450.000167,173.758د اوبو او انرژۍ وزارت 

AFG/410018
  د لوګر  والیت په شمول په والیتونو کې د بریښنا د 

تولید د کوچنیو دستګاوو سروې او جوړول
 13821,585.54550.1933,000.0003,050.193

1,585.54550.1933,000.0003,050.193اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/410038138222,869.31418,342.7440.00018,342.744 په لویدیځه حوزه کې د اوبو د سرچینو اداره

6,202.3023,760.1440.0003,760.144غیر اختیاریقرضهبانك انكشاف اسالمى

16,257.76014,582.6000.00014,582.600غیر اختیاریبالعوض مرستیبانک انکشاف آسیایی

409.2520.0000.0000.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/410066
د کمال خان د خړوبولو پروژه او د لښکري سیالب 

کنترول
 13827,756.452348.47910,000.00010,348.479

7,756.452348.47910,000.00010,348.479اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/410074
په افغانستان کې د خړوبولو د سیستم د پراختیا او 

بیارغونې پروژه
 138332,533.53216,471.9367,300.00023,771.936

24,033.53213,779.0747,300.00021,079.074غیر اختیاریبالعوض مرستیبانک جهانی

صندوق امانتي 

بازسازي افغانستان
8,500.0002,692.8620.0002,692.862غیر اختیاریبالعوض مرستی

AFG/410082

د کابل )  په چټکه توکه د بریښنا د تامین د پروژو رغول

د 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 

(ولټه بریښنا د لین غزول

 13824,320.0464,320.0460.0004,320.046

94.55694.5560.00094.556غیر اختیاریبالعوض مرستیبانک جهانی

صندوق امانتي 

بازسازي افغانستان
4,225.4904,225.4900.0004,225.490غیر اختیاریبالعوض مرستی

AFG/410101

د شیرخان بندر څخه  ) د بریښنا د غزولو او ویش پروژه

 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

 110 کیلوولټه د بریښنا غزول، 110ختیځ ته د 

 کیلوولټه 220/20کیلوولټه مهترالم او جالل آباد ته، او

(فرعي سټیشن 

 138111,125.6512,660.2880.0002,660.288
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مجموعهنویانتقالیبودجه

غیر / اختیاری 

اختیاری
عنوان مالی ونډی انواعتمویل کوونکیکالاداره/ سکتور 

9,500.0001,034.6370.0001,034.637غیر اختیاریبالعوض مرستیبانک انکشاف آسیایی

1,625.6511,625.6510.0001,625.651اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/41013013842,560.4802,117.0870.0002,117.087 د ګمبیري د خړوبولو د پروژې جوړول او طرحه

2,356.3542,117.0870.0002,117.087اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

204.1260.0000.0000.000غیر اختیاریبالعوض مرستیهندوستان

AFG/41013313841,187.4361,168.9270.0001,168.927 دفراه د بخش اباد د پروژې دیزاین

1,187.4361,168.9270.0001,168.927اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت
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غیر / اختیاری 

اختیاری
عنوان مالی ونډی انواعتمویل کوونکیکالاداره/ سکتور 

AFG/410138

 د کندز او بغالن د فرعي سټیشنونو په ګډون د 

 کیلو 220تاجکستان د پولي نه کندز او پلخمبري ته د 

ولټه بریښنا د لین غزول

 13844,674.8844,674.8840.0004,674.884

4,280.6364,280.6360.0004,280.636غیر اختیاریقرضهبانك انكشاف اسالمى

90.31090.3100.00090.310غیر اختیاریبالعوض مرستیبانک انکشاف آسیایی

303.938303.9380.000303.938اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/410154
د )د باغدرې د بریښنا د بند د فابریکي عملي څیړنه 

( میګاواټه بریښنا د تولید ظرفیت لري210
 13831,408.855250.9781,000.0001,250.978

1,408.855250.9781,000.0001,250.978اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/4102111385104.76434.3630.00034.363 د اوبو او بریښنا د وزارت بیا رغونه

104.76434.3630.00034.363اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/410213
د میدان وردکو په سیند باندې د شاه توت د اوبو دبند 

( هکتاره ځمکې د خړوبولو وړتیا لري10000د )دیزاین
 1385404.58146.9870.00046.987

404.58146.9870.00046.987اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/410233
د هرات د والیت رباط سنګي ، ګلران او کشک ولسوالیو 

ته د بریښنا رسول
 13862,170.3571,061.7010.0001,061.701

2,170.3571,061.7010.0001,061.701اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/410254
د پکتیا والیت د مچلغو په سیمه کې د اوبو او بریښنا د 

بند ډیزاین او جوړول
 13862,138.5132,084.3741,500.0003,584.374

2,138.5132,084.3741,500.0003,584.374اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/410255
په کابل ښار او مزار شریف کې د بریښنا د توزیع شبکه 

او په ایبکو کې د فرعي سټیشن جوړول
 1386771.700771.7000.000771.700

صندوق امانتي 

بازسازي افغانستان
771.700771.7000.000771.700غیر اختیاریبالعوض مرستی

AFG/41025713864,707.6753,536.6250.0003,536.625 د سندونو د غاړو او سواحلو پیاوړی کول

4,707.6753,536.6250.0003,536.625اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/41027913851,943.3041,388.3840.0001,388.384 د کابل د بریښنا د توزیع د شبکي جوړول او پراختیا

1,943.3041,388.3840.0001,388.384اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت
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غیر / اختیاری 

اختیاری
عنوان مالی ونډی انواعتمویل کوونکیکالاداره/ سکتور 

AFG/410283

ایبک ،پلخمري، دوشي، خنجان، چاریکار، ګلبهار او جبل 

سراج ته د بریښنا د ویش د شبکو غزول او د نغلو او 

ماهیپر د فرعي سټیشونونو بیا رغونه

 138610,221.0145,812.7920.0005,812.792

624.712624.7120.000624.712غیر اختیاریبالعوض مرستیبانک جهانی

صندوق امانتي 

بازسازي افغانستان
9,596.3025,188.0800.0005,188.080غیر اختیاریبالعوض مرستی

AFG/410285

د شکردرې د ولسوالې د شاه او عروس د بریښنا او 

 هکتاره 1500د )خړوبولو د بند جوړول او څارنه 

 میګاواټه د بریښنا د تولید 1.2ځمکې د خړوبولو او 

(ظرفیت لري

 13867,177.0767,093.6610.0007,093.661

7,177.0767,093.6610.0007,093.661اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/41029113881,548.507787.7000.000787.700 د لښکري نهر په شاوخوا کې د شین کمر بند جوړول

1,548.507787.7000.000787.700اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/410340

 کیلو ولټه بریښنا د 500له تاجکستان څخه پاکستان ته د 

د لین اوږدوالي  ) ( CASA 1000 )غزولو د لین غزول

او د  ( کیلومتره وي650به د افغانستان په خاوره کې 

 میګاواټه امپیر ظرفیت لرونکي سب سټیشن 300

(جوړول 

 13872,411.0231,631.5840.0001,631.584

2,110.9571,335.5180.0001,335.518غیر اختیاریبالعوض مرستیبانک جهانی

300.066296.0660.000296.066اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/410391
د اوبو د سرچینو په برخه کې د پانګه اچونې د پروګرام 

پراختیا
 138815,433.7115,371.5480.0005,371.548

15,433.7115,371.5480.0005,371.548غیر اختیاریبالعوض مرستیبانک انکشاف آسیایی

AFG/4103951389562.63553.604600.000653.604 د کابل د ده سبز په ولسوالي کې د بریښنا د ویش شبکه

562.63553.604600.000653.604اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/410399
د فاریات والیت کی د المار د اوبو خړوبولو د بند ډیزاین 

او ساختمان
 13894,091.2484,055.1022,000.0006,055.102

4,091.2484,055.1022,000.0006,055.102اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/410400
د هرات والیت د پاشدان د خړوبولو او د بریښنا د تولید د 

بند طرحه او جوړول
 13899,246.7841,026.10915,000.00016,026.109

9,246.7841,026.10915,000.00016,026.109اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/410412
د خړوبولو د بندونو تنظیم ، تطبیق او څارنه او د بریښنا 

.د تولید، غزولو او ویش پروژې
 13891,534.3851,091.382750.0001,841.382
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غیر / اختیاری 

اختیاری
عنوان مالی ونډی انواعتمویل کوونکیکالاداره/ سکتور 

754.840754.8400.000754.840غیر اختیاریبالعوض مرستیبانک جهانی

779.545336.542750.0001,086.542اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/410425

د فرعي سب سټیشن او د بریښنا د ویش د شبکې په 

ګډون له ترکمنستان څخه د بادغیس والیت ته د بریښنا 

لیږد

 1390691.982687.6630.000687.663

691.982687.6630.000687.663اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/410466
د کڼر والیت د ماڼوګې د بریښنا د بند د طرحې او 

جوړولو څیړنه
 13903,147.693538.7632,000.0002,538.763

3,147.693538.7632,000.0002,538.763اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/410469
د غور په والیت کې د بریښنا د تولید د کوچنیو دستګاوو 

جوړول او طرحه
 13913,000.0001,460.0003,000.0004,460.000

3,000.0001,460.0003,000.0004,460.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/41047713911,000.0001,000.0000.0001,000.000 د سروبې د بریښنا د دوهم بند ډیزاین او جوړول

1,000.0001,000.0000.0001,000.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

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
 13913,654.7173,114.7010.0003,114.701

3,654.7173,114.7010.0003,114.701اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/4104861391114.71298.3270.00098.327 د کابل والیت د غازي بند د ذخیری بیا رغونه او جوړونه

114.71298.3270.00098.327اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/410487
د ارزګان د والیت د چورې د ولسوالۍ د آغا جان د بند 

تخنیکي او اقتصادي څیړنه
 13911,000.0001,000.0000.0001,000.000

1,000.0001,000.0000.0001,000.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/410488
د غزني د والیت او د ټولو والیتونو د سیندونو د حوزو 

جوړونه او ودانونه
 1391205.84979.9380.00079.938

205.84979.9380.00079.938اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/410489
 کیلو ولټه بریښنا د لین 220له هرات څخه شینډنډ ته د 

غزول
 13921,500.0001,500.0000.0001,500.000

1,500.0001,500.0000.0001,500.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/410540
فندهاروالیت کی دارغستان دابیاری او بریشنا برق 

جورول دیزاین کول
 13921,700.0001,700.0000.0001,700.000
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غیر / اختیاری 

اختیاری
عنوان مالی ونډی انواعتمویل کوونکیکالاداره/ سکتور 

1,700.0001,700.0000.0001,700.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/41054513921,500.0001,500.0000.0001,500.000 د کاپیسا په والیت کی د برق د شبکی توزیع

1,500.0001,500.0000.0001,500.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/4105491392500.000500.0000.000500.000 به دایکندی والیت کی دمایکروهایدل دیزانول او جورول

500.000500.0000.000500.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/41055013921,000.0001,000.0000.0001,000.000 دچک دبریشنا بند بیا جورول او دبریشنا توزیع کول

1,000.0001,000.0000.0001,000.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/410552
دچمکنی ولسوالی دسوری خولی بند مطالعه کول دیزاین 

نول او جورول
 13931,000.0001,000.0000.0001,000.000

1,000.0001,000.0000.0001,000.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/410654
د کندز او تخار والیتونو د  شهروان او ارچی کانالونو بیا 

رغونه
 13934,360.7684,291.1888,500.00012,791.188

4,360.7684,291.1888,500.00012,791.188غیر اختیاریبالعوض مرستیبانک انکشاف آسیایی

AFG/410660
په شمال کې د سیالبونو له امله د ورانیو بیا جوړولو 

پروژه
 13940.0000.0005,000.0005,000.000

0.0000.0005,000.0005,000.000غیر اختیاریبالعوض مرستیبانک انکشاف آسیایی

AFG/41066113940.0000.0001,000.0001,000.000 د سلمې بند حفظ او مراقبت

0.0000.0001,000.0001,000.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/410667
بغالن والیت دپلخمری دبرښنا دلومړی بندرد ددروازو 

جوړول په اساسی ډول
 13940.0000.000500.000500.000

0.0000.000500.000500.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/410668
دکندز والیت دامام صاحب ولسوالی دقدم جای دکلی نوبر 

جوړول
 13940.0000.000300.000300.000

0.0000.000300.000300.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

1,200.000760.1571,100.0001,860.157د ترانسپورت وزارت 

AFG/450181
په فراه والیت کې د ځمکني ترانسپورت د دفتر رامنځته 

کول
 1391100.00027.7490.00027.749

100.00027.7490.00027.749اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت
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غیر / اختیاری 

اختیاری
عنوان مالی ونډی انواعتمویل کوونکیکالاداره/ سکتور 

AFG/4501881392100.00040.5140.00040.514 د سمنگان والیت د ترانسپورت د اداری مرکز تعمیر

100.00040.5140.00040.514اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/450189
د ښار د ننوتلو او وتلو په ځایونو کی د څلورو 

جوړولو (د بار او مسافر وړلو )ترانسپورټی ترمینلونو 
 1392500.000495.882600.0001,095.882

500.000495.882600.0001,095.882اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/450190
په خوست، ننګرهار او کابل والیتونو کی د عبوری د 

کمپوټری دروازو د جوړولو مطالعه
 1392500.000196.012500.000696.012

500.000196.012500.000696.012اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

455,243.779264,009.178260,000.000524,009.178  د ټولګټو وزارت 

AFG/420011
له دوشي څخه تر پلخمري پورې د سرک بیا رغونه  او 

قیر کول
 13838,532.4344,995.5751,500.0006,495.575

7,032.4343,895.5750.0003,895.575غیر اختیاریقرضهبانك انكشاف اسالمى

1,500.0001,100.0001,500.0002,600.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/420022
 کیلومترو په 140د  )کابل د سرک جوړونه -د بامیان

(اوږدوالي سره
 138229,022.37914,034.5262,000.00016,034.526

29,022.37914,034.5262,000.00016,034.526غیر اختیاریبالعوض مرستیایتالیا

AFG/420064
کیلو مترو په اوږدوالي د مزارشریف او دره 180د 

صوف د سرک جوړونه
 138425,377.50324,819.96140,000.00064,819.961

24,819.96124,819.96140,000.00064,819.961غیر اختیاریبالعوض مرستیبانک انکشاف آسیایی

557.5420.0000.0000.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/420105
- باالمرغاب -  کیلو متره په اوږدوالي د قیصار233د 

المان د سرک  جوړونه
 138456,517.32550,739.8192,000.00052,739.819

56,517.32550,739.8190.00050,739.819غیر اختیاریبالعوض مرستیبانک انکشاف آسیایی

0.0000.0002,000.0002,000.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/420106 1383115,094.21742,753.39585,000.000127,753.395 (د ټولګټو وزارت  )د کلیو د سرکونو ملی پروګرام

12,252.59312,252.5930.00012,252.593غیر اختیاریبالعوض مرستیایتالیا

35,160.0006,802.7741,000.0007,802.774غیر اختیاریبالعوض مرستیبانک جهانی
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غیر / اختیاری 

اختیاری
عنوان مالی ونډی انواعتمویل کوونکیکالاداره/ سکتور 

0.0000.00025,000.00025,000.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

صندوق امانتي 

بازسازي افغانستان
39,803.35111,555.15859,000.00070,555.158غیر اختیاریبالعوض مرستی

کمک های بال عوض 

غیر پروژوی جاپان
27,878.27312,142.8700.00012,142.870غیر اختیاریبالعوض مرستی

AFG/420109
المان د سرک -  کیلو مترو په اوږدوالي د ارملک50د 

جوړونه
 138428,394.74825,348.5890.00025,348.589

544.93797.1110.00097.111اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

27,849.81125,251.4780.00025,251.478غیر اختیاریقرضهصندق انکشافی سعودی

AFG/4201171384506.080506.080500.0001,006.080 د شبرغان د ښار د داخلي سرکونو جوړونه

506.080506.080500.0001,006.080اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/420120
رستاق - آي خانم -  کیلو مترو په اندازه د تالقان 187د 

(DBST)د سرک جوړونه 
 138523.64523.6450.00023.645

23.64523.6450.00023.645اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/420121
 کیلو متره په اندازه د سید آباد، چک، دایمیرداد او 75د 

بهسودو د سرک ودانول
 1385860.140860.1401,250.0002,110.140

860.140860.1401,250.0002,110.140اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/4201291386402.51326.6040.00026.604 د چغچران د ښار د سرکونو جوړونه

402.51326.6040.00026.604اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/420164

اشکاشم د - کیلو مترو په اوږدوالي د فیض آباد150د 

 50بهارک - فیض آباد )سرک جوړونه او ډیزاین 

(کیلومتره لومړې مرحله

 138716,277.8029,212.50820,000.00029,212.508

16,277.8029,212.50820,000.00029,212.508غیر اختیاریبالعوض مرستیبانک انکشاف آسیایی

AFG/420165
سروبی د -  کیلو مترو په اوږدوالي د جبل السراج 101د 

سرک جوړول
 13877,669.6361,317.19013,000.00014,317.190

7,669.6361,317.19013,000.00014,317.190غیر اختیاریبالعوض مرستیبانک انکشاف آسیایی

AFG/420167
 کیلو متره په اوږدوالي د کابل د حلقوي سرک 117د 

ډیزاین او جوړونه
 13872,254.1972,206.610150.0002,356.610

2,000.0002,000.0000.0002,000.000غیر اختیاریبالعوض مرستیبانک انکشاف آسیایی

254.197206.610150.000356.610اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت
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غیر / اختیاری 

اختیاری
عنوان مالی ونډی انواعتمویل کوونکیکالاداره/ سکتور 

AFG/4201821387157.8797.3170.0007.317 د فراه د ښار د داخلي سرکونو جوړول یا قیر کول

157.8797.3170.0007.317اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/420194
 کیلو مترو په اوږدوالي د بګرامو څخه تر سپری 50د 

پورې د سرک رغول
 138715,327.7658,700.5856,000.00014,700.585

15,327.7658,700.5856,000.00014,700.585غیر اختیاریبالعوض مرستیبانک انکشاف آسیایی

AFG/420213
 د قلعه مراد بیګ څخه د بګرام د دوسرکې پورې  د 

سرک جوړونه او ډیزاین
 13884,254.992510.421500.0001,010.421

4,254.992510.421500.0001,010.421اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/420231
د حیرتانو څخه تر مزار شریف پوری د اوسپنې د پټلې 

حفظ او مراقبت، د عملیاتې او ملحقاتو لګښتونه
 138810,615.8212,901.1163,800.0006,701.116

9,947.5352,822.8073,500.0006,322.807غیر اختیاریبالعوض مرستیبانک انکشاف آسیایی

668.28678.309300.000378.309اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

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

 13896,467.324647.0191,500.0002,147.019

6,467.324647.0191,500.0002,147.019اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/420242
د هرات نه تر چغچران او چغچران ګردندیوال پورې د 

سرک طرحه او جوړول
 138910,024.8597,498.4270.0007,498.427

2,000.0002,000.0000.0002,000.000غیر اختیاریبالعوض مرستیبانک انکشاف آسیایی

8,024.8595,498.4270.0005,498.427اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/420253
 کیلو 69د ارغستان څخه تر معروف ولسوالۍ پورې د 

متره سرک طرحه او جوړول
 1392963.900471.9280.000471.928

963.900471.9280.000471.928اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/420308
 کیلو مترو په اوږدوالي د نیمروز د ښار د داخلي 10د 

سرکونو قیر کول
 13903,800.0003,800.0001,000.0004,800.000

800.000800.0001,000.0001,800.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

کمک های بال عوض 

غیر پروژوی جاپان
3,000.0003,000.0000.0003,000.000غیر اختیاریبالعوض مرستی

AFG/420320
د ټولګټو په وزارت کې د کاري ځواک د پروګرامونو د 

پراختیا څانګه
 1389937.908546.856500.0001,046.856

675.179284.710500.000784.710اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت
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غیر / اختیاری 

اختیاری
عنوان مالی ونډی انواعتمویل کوونکیکالاداره/ سکتور 

صندوق امانتی صلح و 

ادغام مجدد
262.729262.1460.000262.146غیر اختیاریبالعوض مرستی

AFG/42032313903,098.563157.7572,000.0002,157.757 د تالقان د ښار د داخلی سرکونو اسفالت یا قیر کول

3,098.563157.7572,000.0002,157.757اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت
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غیر / اختیاری 

اختیاری
عنوان مالی ونډی انواعتمویل کوونکیکالاداره/ سکتور 

AFG/420332 13911,500.000194.8075,500.0005,694.807 ( کیلومترو په اوږدوالي40)د لته بند د سرک جوړونه د

1,500.000194.8075,500.0005,694.807اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/420333
د شوراوک څخه تر سپین بولدک پورې د سړک  طرحه 

( کیلومتر په اوږدوالي90 )او جوړونه د 
 13911,004.347654.8001,000.0001,654.800

1,004.347654.8001,000.0001,654.800اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/4203351391835.487835.4872,000.0002,835.487 د کابل نه تر لوګر پورې د سرک جوړونه او اسفالت

835.487835.4872,000.0002,835.487اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/4203361390500.000500.0000.000500.000 د سرپل نه تر شبرغانه پورې د سرک دیزاین او جوړونه

500.000500.0000.000500.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/42033713908,959.5411,201.4077,000.0008,201.407 د قندهار د هوای ډګرد سرک جوړونه او اسفالت

8,959.5411,201.4077,000.0008,201.407اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/42033813911,000.000786.6270.000786.627 د پامیر د سرکونو جوړونه

1,000.000786.6270.000786.627اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/420339
 کیلو مترو په اوږدوالي د 5.5د قلعه نو د ښار دننه 

سرک او د څلور کیلو متره پیاده روونو او ویالو جوړونه
 13912,162.0001,118.7450.0001,118.745

2,162.0001,118.7450.0001,118.745اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/420340
 کیلو مترو په اوږدوالي د غزني والیت د 10.4د 

سرکونو د جوړولو پروژه
 13911,729.2211,729.2210.0001,729.221

1,729.2211,729.2210.0001,729.221اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/420341
 کیلو متره 550د یکاولنګ څخه تر کندهار پورې د 

سرک اقتصادي او تخنیکی مطالعه
 13911,757.146454.5231,000.0001,454.523

1,757.146454.5231,000.0001,454.523غیر اختیاریبالعوض مرستیبانک انکشاف آسیایی

AFG/42034513915,413.6501,176.8801,500.0002,676.880 د دهراود څخه تر ارزګان پورې د سرک جوړول

5,413.6501,176.8801,500.0002,676.880اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/420346
دویم ) KM 106د سپری څخه تر جالل آباد پورې د 

په اږدوالي د سرک جوړول (لین
 139216,595.23912,387.3341,000.00013,387.334
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مجموعهنویانتقالیبودجه

غیر / اختیاری 

اختیاری
عنوان مالی ونډی انواعتمویل کوونکیکالاداره/ سکتور 

16,595.23912,387.3341,000.00013,387.334غیر اختیاریبالعوض مرستیبانک انکشاف آسیایی

AFG/420347
 کیلو مترو په 33د چاه انجیر څخه د ګرشک پورې د 

اوږدوالی د سرک جوړول
 139215,000.0009,083.9953,000.00012,083.995

15,000.0009,083.9953,000.00012,083.995غیر اختیاریبالعوض مرستیبانک انکشاف آسیایی

AFG/420348
 کیلو مترو په 50د انګور د اډی څخه تر شرنې پورې د 

اوږوالي د سرک جوړول
 13926,021.0551,973.46512,000.00013,973.465

6,021.0551,973.46512,000.00013,973.465غیر اختیاریبالعوض مرستیبانک انکشاف آسیایی

AFG/420349

په بلخ والیت کې د چشمه شفا تنګی نه تر شولګره 

په اوږوالي د سرک  (DBST) کیلومتر و 30پورې د 

جوړول

 13921,000.000105.3581,500.0001,605.358

1,000.000105.3581,500.0001,605.358اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/420351
د خنجان له ولسوالۍ څخه تر اندراب پورې د سرک 

جوړول
 13914,502.381381.2044,000.0004,381.204

4,502.381381.2044,000.0004,381.204اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/420352
د پلپی کوتل نه تر سیاه کوچه کوتل پورې د سرک ډیزاین 

او جوړول
 13911,000.0001,000.000750.0001,750.000

1,000.0001,000.000750.0001,750.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/420354
 41) د سید کرم نه تر، تشک او لجه منګل پورې د 

په اوږوالي د سرک جوړول (کیلومتر
 13911,000.0001,000.000500.0001,500.000

1,000.0001,000.000500.0001,500.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/420355

د غزني والیت د ګیرو ولسوالۍ څخه د اندړو د ولسوالۍ 

په اوږوالي د سرک ډیزاین او  ( کیلومترو32)پورې د 

جوړول

 13912,500.0000.0001,000.0001,000.000

2,500.0000.0001,000.0001,000.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/420356
 37د محی الدین له کلۍ نه تر جغتو ولسوالی پوري د 

کیلو متر په اوږوالي د سرک ډیزاین او جوړول
 13911,000.0001,000.0000.0001,000.000

1,000.0001,000.0000.0001,000.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/420357
د ننګرهار والیت د بهسودو د پول او دو نور پل بیا 

 کیلو متر سرک بیارغونه12رغونه او 
 13911,879.592662.238750.0001,412.238

1,879.592662.238750.0001,412.238اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

114



 دالر000 ارقام په 13941395

مجموعهنویانتقالیبودجه

غیر / اختیاری 

اختیاری
عنوان مالی ونډی انواعتمویل کوونکیکالاداره/ سکتور 

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

 13914,081.011594.2521,000.0001,594.252

4,081.011594.2521,000.0001,594.252اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/420359
د ارګون نه تر سر روضې ولسوالي پورې د سرک 

ډیزاین او جوړول
 1391350.000350.000500.000850.000

350.000350.000500.000850.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/420360
 28د خوشی څخه د محمدآغه ولسوالي پورې د 

کیلومترو په اوږوالي د سرک ډیزاین او جوړول
 13911,000.0001,000.000750.0001,750.000

1,000.0001,000.000750.0001,750.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/4203621391649.644649.6441,000.0001,649.644 د کندهار والیت د سپین بولدک د سرک ډیزاین او جوړول

649.644649.6441,000.0001,649.644اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/4203631391316.056316.056500.000816.056 د ایبک د ښار د دننه سرکونو جوړول او ډیزاین

316.056316.056500.000816.056اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/420365
په شهرستان ولسوالی کې د هلمند د سیند دپاسه د خربید 

د پول جوړول
 1392800.000800.0000.000800.000

800.000800.0000.000800.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/420366
 کیلو مترو په 85د جاغوری نه تر قره باغ پوري د 

اوږوالي د سرک جوړول
 1391942.458204.7151,000.0001,204.715

942.458204.7151,000.0001,204.715اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/420367
سروی ، دیزاین و ساختمان سرک ولسوالی دشت ارچی 

والیت کندز از امتداد سرک حلقوی,
 13911,000.0001,000.000500.0001,500.000

1,000.0001,000.000500.0001,500.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/420368
د هرات نه تر چغچران او چغچران ګردندیوال پورې 

(دوهم فیز)سرک 
 139110,925.76810,925.7680.00010,925.768

5,000.0005,000.0000.0005,000.000غیر اختیاریبالعوض مرستیایتالیا

5,925.7685,925.7680.0005,925.768اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/420371
 کیلو ۲۰د بامیانو په سفید غولیاورس کی د اسپیالن 

مترو سرک جوړول
 13921,000.0001,000.0000.0001,000.000
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غیر / اختیاری 

اختیاری
عنوان مالی ونډی انواعتمویل کوونکیکالاداره/ سکتور 

1,000.0001,000.0000.0001,000.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/420372

د ده سرخک بوه پایه جوړول، د اب کمری ولسوالی د 

 کیلو ۵استنادی دیوال سنګ کاری، د جوند ولسوالی د 

مترو په سرک جغل اچول

 1392338.38179.5440.00079.544

338.38179.5440.00079.544اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/42037313923,000.0002,046.1750.0002,046.175 د سالنګونو د لوی الری د اساسی ترمیمولو پروګرام

3,000.0002,046.1750.0002,046.175اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/42037713923,240.4923,240.49216,000.00019,240.492 د دوشی نه تر بامیانه د سرک ډیزاین او ساختمان

3,240.4923,240.49216,000.00019,240.492غیر اختیاریبالعوض مرستیبانک جهانی

AFG/420378
د کاپیسا والیت د نجراب او کوهستان ولسوالیو د جمال 

اغه نه تر بوله غین او دره بته د سرک جوړول
 13921,918.680332.3841,000.0001,332.384

1,918.680332.3841,000.0001,332.384اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/420381 1392600.000600.0001,000.0001,600.000  کیلو متر سرکونو ودانول17بلخ والیت دسار دننی د

600.000600.0001,000.0001,600.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/420385

د کرتاز نه تر نواباد دسرک سروی کول او ودانول 

اوهمدارنگه  (دکاپیسا والیت د کوچیانو هستوگن )

دکالوطه پل ودانول

 13931,000.0001,000.000750.0001,750.000

1,000.0001,000.000750.0001,750.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/4203871392500.00037.998500.000537.998 د چاریکار ولسوالی د سار دننی دسرکونو ودانول

500.00037.998500.000537.998اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/4203881392640.000640.000500.0001,140.000 دباد پخت دسرک ودانول

640.000640.000500.0001,140.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/42044113931,000.000859.9910.000859.991 د میمنه ښار سړکونو جوړونه

1,000.000859.9910.000859.991اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/42044313940.0000.0001,000.0001,000.000 د دره صوف الی شباشک کاڼو پوري سرګ جوړول
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غیر / اختیاری 

اختیاری
عنوان مالی ونډی انواعتمویل کوونکیکالاداره/ سکتور 

0.0000.0001,000.0001,000.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/42044513940.0000.0004,100.0004,100.000 د کابل نه تر جالل اباد پوری دسړګ ساتنه او مراقبت کول

0.0000.0004,100.0004,100.000غیر اختیاریبالعوض مرستیبانک انکشاف آسیایی

AFG/420446
 کیلومتر سړک ساتنه ۱۰۵د ګردیز نه تر پتان پوری د

اومراقبت کول
 13940.0000.0001,500.0001,500.000

0.0000.0001,500.0001,500.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/420447
 کیلومتر سړکونو ساختمان جوړول ۲۰د کاپیسا والیت د

(خارج دره غچوالن کله حوت )
 13940.0000.000700.000700.000

0.0000.000700.000700.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/42044813940.0000.0001,000.0001,000.000 دبګرام دوه الری نه تر جبل السراج پوری دسړک جوړول

0.0000.0001,000.0001,000.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/420449
 پل حصار ولسوالی نه تر  خاواک پنجشیرپوری دسړک 

قیر اچوونه
 13940.0000.000500.000500.000

0.0000.000500.000500.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/420450
 ۵۲د  لوگروالیت خاک جبار نه تر ولسوالی ازره پوری د

کیلومتر سړک قیراچوونه
 13940.0000.0002,000.0002,000.000

0.0000.0002,000.0002,000.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/420451
کندز نه تر مرکز ولسوالی - دشیرخان بندرعمومی سړګ 

 کیلومتر سړګ قیر اچوونه۲۱دشت ارچی پوری د
 13940.0000.0001,000.0001,000.000

0.0000.0001,000.0001,000.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

45,214.74424,116.1242,500.00026,616.124د مخابراتو او معلوماتی تکنالوژی وزارت

AFG/340006138210,108.1945,272.358500.0005,772.358 د نوري فایبر د شبکي پراختیا

10,108.1945,272.358500.0005,772.358غیر اختیاریبالعوض مرستیبانک جهانی

AFG/340015
الکترونیکي  )د افغانستان د معلوماتي ټیکنالوژي پراختیا 

(واکمني
 138228,545.97315,076.9100.00015,076.910

صندوق توسعه 

(TDF)مخابرات 
28,100.00014,704.3150.00014,704.315غیر اختیاریبالعوض مرستی

445.973372.5950.000372.595غیر اختیاریبالعوض مرستیكمك هاى امریكا

117



 دالر000 ارقام په 13941395

مجموعهنویانتقالیبودجه

غیر / اختیاری 

اختیاری
عنوان مالی ونډی انواعتمویل کوونکیکالاداره/ سکتور 

AFG/34008213894,760.5772,038.3461,000.0003,038.346 د مخابراتي او معلوماتي ټیکنالوژۍ د سکتور پراختیا

4,760.5772,038.3461,000.0003,038.346غیر اختیاریبالعوض مرستیبانک جهانی

AFG/340086

ددیتا سنتر او (Hot Standby)د بک آپ جوړول  

مایکرویف دتجهیز دتامین  دانترنیتی تبادله مرکز لپاره 

(Internet Exchange point)

 1392800.000800.0000.000800.000

صندوق توسعه 

(TDF)مخابرات 
800.000800.0000.000800.000غیر اختیاریبالعوض مرستی

AFG/34009113931,000.000928.5101,000.0001,928.510 د الکترونیکی واکمنی د معلوماتی منابعو مرکز

1,000.000928.5101,000.0001,928.510غیر اختیاریبالعوض مرستیكمك هاى امریكا

57,043.99715,831.79651,904.37367,736.169د کانونو او پټرولیم وزارت

AFG/32002213823,575.7322,189.3685,720.0007,909.368 د شبرغان د غازو د څاه ګانو پراختیا

3,575.7322,189.3685,720.0007,909.368غیر اختیاریبالعوض مرستیبانک انکشاف آسیایی

AFG/320085138416,921.5124,533.93212,500.00017,033.932 د طبیعي زیرمو دوامداره پراختیا

16,921.5124,533.93212,500.00017,033.932غیر اختیاریبالعوض مرستیبانک جهانی

AFG/320090
په مرکز او والیتونو کې د ودانیو او د هغوې د تجهیزاتو 

برابرول
 13851,374.599720.4741,000.0001,720.474

1,374.599720.4741,000.0001,720.474اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/32010713881,853.517350.3470.000350.347 د مینونو څخه د عینک د مسو د کان د سیمي پاکول

1,853.517350.3470.000350.347اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت
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غیر / اختیاری 

اختیاری
عنوان مالی ونډی انواعتمویل کوونکیکالاداره/ سکتور 

AFG/3201121389357.969229.244450.000679.244 د پرمختیایي پروژو د څارني، پلۍ کولو او تنظیم څانګه

357.969229.244450.000679.244اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/3201181390540.063231.0264,000.0004,231.026 جیولوجیکي څیړنې او تفحصات او د سایزمیک سروې

540.063231.0264,000.0004,231.026اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/320119
د کانونو د مرکزونو د امنیت په موخه د امنیتي ودانیو 

ودانول
 1390909.394853.734150.0001,003.734

909.394853.734150.0001,003.734اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/320124
د عینک د مسو د کان د شاوخوا بیځایه شوو کورنیو 

ښارګوټی
 1389971.662741.787628.0001,369.787

971.662741.787628.0001,369.787اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/320125
له ترکمنستان څخه افغانستان، پاکستان او هندوستان ته د 

(TAPI)غازو د نل لیکي د تخنیکي څیړنو پروژه 
 1390403.203228.913899.6801,128.593

403.203228.913899.6801,128.593اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/320140
د مزارشریف د کود برق د فابریکو عصري کول او بیا 

رغونه
 13911,182.0141,182.0142,500.0003,682.014

1,182.0141,182.0142,500.0003,682.014اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/320143139225,813.3072,517.4328,186.69310,704.125 د شبرغان د ګازو د توربین د پراختیا پروژه

0.0000.0004,000.0004,000.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

25,813.3072,517.4324,186.6936,704.125غیر اختیاریبالعوض مرستیكمك هاى امریكا

AFG/3201441392373.54587.7672,500.0002,587.767 دپطرولیم پرمختیای پروژه

373.54587.7672,500.0002,587.767اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/3201471391767.480343.327270.000613.327 د افغایستان د دهلیزونو د سرچینو د پراختیا پروګرام

صندوق امانتي 

بازسازي افغانستان
767.480343.327270.000613.327غیر اختیاریبالعوض مرستی

AFG/320149
 کیلومتره پایپ الین نصبول د شبرغان له ښاره تر 94د 

مزار شریف پوری
 13932,000.0001,622.4312,000.0003,622.431

2,000.0001,622.4312,000.0003,622.431اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت
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غیر / اختیاری 

اختیاری
عنوان مالی ونډی انواعتمویل کوونکیکالاداره/ سکتور 

AFG/320151 پهTAPI13940.0000.00011,100.00011,100.000  پروژه کی سهم نیول

0.0000.000100.000100.000غیر اختیاریبالعوض مرستیبانک انکشاف آسیایی

0.0000.00011,000.00011,000.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

353,893.208214,570.383101,021.113315,591.496د پوهنی سکتور - ۳.۲

208.655116.401185.320301.721د علومو اکاډمی 

AFG/610005
په افغانستان کې د میشتو قومونو د اتنوګرافې د اطلس د 

جوړولو پروژه
 138529.97229.97249.97279.944

29.97229.97249.97279.944اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/6100201385149.17056.91695.835152.751 د دایره المعارف و سایل او لیکل

149.17056.91695.835152.751اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/610043139029.51329.51339.51369.026 د پشتو ژبي لهجوي قاموس

29.51329.51339.51369.026اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت
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غیر / اختیاری 

اختیاری
عنوان مالی ونډی انواعتمویل کوونکیکالاداره/ سکتور 

5,600.2442,633.5722,550.0005,183.572د بدني روزنې او سپورټ ریاست

AFG/6300071383684.169207.3481,000.0001,207.348 په کابل کې د ورزشي کمپلکسونو ودانول

684.169207.3481,000.0001,207.348اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/630017
په خوست، بلخ او پنجشیر والیتونو کې د ستدیمونو 

( کسیز18,000)ودانول 
 1387479.06639.2520.00039.252

479.06639.2520.00039.252اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/630025

په لوګر، پکتیکا، زابل، ارزګان، فراه، غور، سرپل، 

دایکندی، کندز، نورستان، بدخشان، کاپیسا، غزنی، 

لغمان او بامیان والیتونو کې د ورزشي میدانونو  

 13862,268.0271,123.2171,100.0002,223.217

1,688.313543.5031,100.0001,643.503اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

579.714579.7140.000579.714غیر اختیاریبالعوض مرستیهندوستان

AFG/6300291391493.454185.426100.000285.426 د معلولینو لپاره د جمنازیوم ودانول

493.454185.426100.000285.426اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/630030139296.42127.032150.000177.032 د ګلف د میدان جوړول او بیا رغونه

96.42127.032150.000177.032اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/63004313871,579.1071,051.297200.0001,251.297 د کابل والبت د ورزشی ستډیوم د ودانی بیا رغول

724.871724.8710.000724.871غیر اختیاریبالعوض مرستیجاپان

854.236326.426200.000526.426اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

1,656.184701.6491,790.3892,492.038د افغانستان د ملی رادیو تلویزیون لوی ریاست

AFG/16001213940.0000.000100.000100.000 د ملی ارشیف دیجیتل کول

0.0000.000100.000100.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/160082
 والیتونو کی د تلویزیونی سټیډیو ګانو ۳۳د هیواد په 

( ډالر200,000د بغالن والیت لپاره )جوړول 
 1385343.07790.9071,100.0001,190.907

286.73334.5631,100.0001,134.563اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

56.34456.3440.00056.344غیر اختیاریبالعوض مرستیهندوستان

AFG/160199
د رادیو تلویزیون د نشراتو، تجهیزاتو او تخنیکی وسایلو 

ماډرن کول
 13901,313.107610.742590.3891,201.131
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اختیاری
عنوان مالی ونډی انواعتمویل کوونکیکالاداره/ سکتور 

813.107110.742590.389701.131اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

کمک های بال عوض 

غیر پروژوی جاپان
500.000500.0000.000500.000غیر اختیاریبالعوض مرستی

3,991.7952,060.9723,370.8485,431.820د اطالعاتو او فرهنګ وزارت

AFG/3600181382170.84972.433170.848243.281 د کابل تیاتر ودانول

170.84972.433170.848243.281اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/360028
په کابل او والیتونو کې د اطالعاتو او کلتور د وزارت د 

اړونده ودانیو ودانول
 1382464.028195.1741,000.0001,195.174

464.028195.1741,000.0001,195.174اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/3600971386127.71516.250100.000116.250 د ملی آرشیف د الحاقیه ودانۍ ودانول

127.71516.250100.000116.250اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/360124
په والیتونو کې د پخوانېو آثارو ثبت، حفظ او مراقبت او 

رغونه
 13862,348.0511,136.779800.0001,936.779

313.278149.0480.000149.048غیر اختیاریبالعوض مرستیجاپان

1,815.723768.681800.0001,568.681اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

219.050219.0500.000219.050غیر اختیاریبالعوض مرستیهندوستان

AFG/360154
د افغان فلم د البراتوار لپاره د تجهیزاتو پیرودل او د هغه 

فعالول
 1387157.591157.5910.000157.591

157.591157.5910.000157.591اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/3602081390223.561106.3800.000106.380 د توریزم د انسټیټوټ د ودانۍ ودانول

223.561106.3800.000106.380اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/3602421391500.000376.3650.000376.365 د ملي موزیم د ودانې ودانول

500.000376.3650.000376.365اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/36027213940.0000.000150.000150.000 د خپروني تجهیزول او پراختیا

0.0000.000150.000150.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/36027313940.0000.000150.000150.000 د ځوانانو د مهارتونو پراختیا
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غیر / اختیاری 

اختیاری
عنوان مالی ونډی انواعتمویل کوونکیکالاداره/ سکتور 

0.0000.000150.000150.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/36027413940.0000.000500.000500.000 د غزنی والیت دساختمانی او تاریخی پروژو توسعه کو ل

0.0000.000500.000500.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/36027513940.0000.000500.000500.000 دهرات والیت جامع جومات او دجاه ګذره دزیارت ودانول

0.0000.000500.000500.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

58,545.92422,795.91237,930.78560,726.697 د لوړو زده کړو وزارت

AFG/280015
د بلخ د پوهنتون د ودانیو ودانول او د تجهیزاتو پیرودل 

(د شمال زون )
 13821,243.166148.189160.811309.000

1,243.166148.189160.811309.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/280017
د خوست د پوهنتون د ودانیو ودانول او د تجهیزاتو 

(د ختیڅ زون  )پیرودل 
 1384770.078361.1891,000.0001,361.189

770.078361.1891,000.0001,361.189اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/280053
د بامیانو د پوهنتون د ودانیو ودانول او د تجهیزاتو 

(والیتي )پیرودل 
 1384762.252115.810134.190250.000

762.252115.810134.190250.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/280055
د جوزجان والیت د پوهنتون د ودانیو ودانول او د 

(والیتی )تجهیزاتو پیرودل 
 1384490.953122.2250.000122.225

490.953122.2250.000122.225اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/280078
د کندهار د پوهنتون د ودانیو ودانول او د تجهیزاتو 

(جنوب لویدیځ زون )پیرودل 
 13851,958.4721,318.055181.9451,500.000

1,958.4721,318.055181.9451,500.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/280095
د ننګرهار د پوهنتون او د ادبیاتو د پوهنځې د ودانیو 

(ختیځ زون  )ودانول او د تجهیزاتو پیرودل 
 13863,271.7041,375.401900.0002,275.401

3,138.3621,242.059900.0002,142.059اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

133.342133.3420.000133.342غیر اختیاریبالعوض مرستیهندوستان

AFG/280097
د کندز والیت د پوهنتون د ودانیو ودانول او د تجهیزاتو 

(والیتی)پیرودل
 1386593.271450.3830.000450.383
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غیر / اختیاری 

اختیاری
عنوان مالی ونډی انواعتمویل کوونکیکالاداره/ سکتور 

593.271450.3830.000450.383اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/280098
د بدخشان د لوړو زده کړو د انسټیټیوټ د تاسیساتو او د 

هغوې د تجهیزاتو پیرودل
 1386629.544381.899118.101500.000

629.544381.899118.101500.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/280099
د پکتیا د پوهنتون د ودانیو ودانول او د تجهیزاتو 

(والیتی)پیرودل
 13861,455.625371.449500.000871.449

1,455.625371.449500.000871.449اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/280100
د فاریاب والیت د پوهنتون د ودانیو ودانول او د 

تجهیزاتو پیرودل
 13851,502.9361,321.411500.0001,821.411

506.936325.411500.000825.411اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

996.000996.0000.000996.000غیر اختیاریبالعوض مرستیهندوستان

AFG/280106

د کابل طبي پوهنتون د زړه د څیړنو د مرکز لپاره د زړه 

انجیو ګرافی او انجیو "د عملیاتو د وسایلو پیرودل  

"پالستی

 1386200.00049.4233,950.5774,000.000

200.00049.4233,950.5774,000.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/280131
د البیروني د پوهنتون د ودانیو ودانول او د تجهیزاتو 

(والیتی)پیرودل 
 1387438.791438.791361.209800.000

438.791438.791361.209800.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/280132
د کابل د پولي تخنیک  پوهنتون د ودانیو ودانول او د 

تجهیزاتو پیرودل
 13861,334.3261,018.531500.0001,518.531

1,334.3261,018.531500.0001,518.531اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/280133
د غزني والیت د  پوهنتون د ودانیو ودانول او د 

(والیتی)تجهیزاتو پیرودل 
 13861,178.295338.16261.838400.000

1,178.295338.16261.838400.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/28017113891,644.3191,355.6460.0001,355.646 د پوهنتونو او لوړو زده کړو د موسسو رامنځته کول

648.319359.6460.000359.646اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

996.000996.0000.000996.000غیر اختیاریبالعوض مرستیهندوستان

AFG/280182139016,952.4411,545.85712,900.00014,445.857 د لسانس، ماستری او دکتورا پروګرام

16,952.4411,545.85712,900.00014,445.857اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت
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غیر / اختیاری 

اختیاری
عنوان مالی ونډی انواعتمویل کوونکیکالاداره/ سکتور 

AFG/280202
د هرات د والیت پوهنتون د ودانیو ودانول او د تجهیزاتو 

(د لویدیڅ زون)پیرودل 
 13907,565.514392.61117.389410.000

7,565.514392.61117.389410.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/280203
د بغالن د والیت پوهنتون د ودانیو ودانول او د تجهیزاتو 

(والیتی)پیرودل 
 13901,222.802354.1920.000354.192

1,222.802354.1920.000354.192اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/280208

پوهنتون، کدري روغتون، علي اباد روغتون،  د کابل

البراتوارونو او د ښوونې او روزنې د ودانۍ ودانول او د 

تجهیزاتو پیرودل

 13914,352.0163,445.2421,008.0234,453.265

4,352.0163,445.2421,008.0234,453.265اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/280211
د تخار د پوهنتون د ودانۍ ودانول او د تجهیزاتو پیرودل 

(والیتی)
 1391221.350221.350278.650500.000

221.350221.350278.650500.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/280218
په کنړ والیت کې د سید جمال الدین افغان د پوهنتون د 

(والیتی)ودانۍ ودانول او د تجهیزاتو پیرودل 
 1390644.215240.3760.000240.376

644.215240.3760.000240.376اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/280219
د لغمان د پوهنتون د ودانئ ودانول او د تجهیزاتو 

(والیتی)پیرودل 
 1391774.823392.045254.105646.150

428.67345.895254.105300.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

346.150346.1500.000346.150غیر اختیاریبالعوض مرستیهندوستان

AFG/280228
د طب او جیولوژی محصلیینو د ازمایښتی دورو او 

البراتوار د سهولت برابرول
 1391689.326231.8830.000231.883

689.326231.8830.000231.883غیر اختیاریبالعوض مرستیفرانسه

AFG/280236
د ننګرهار والیت د کدری روغتون د تاسیساتو جوړول 

او د تجهیزاتو رانیول
 1392200.000200.000600.000800.000

200.000200.000600.000800.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/280237
د لوګر والیت د لوړو زده کړو د تاسیساتو جوړول او د 

تجهیزاتو رانیول
 13921,175.8501,024.453275.5471,300.000

475.850324.453275.547600.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

700.000700.0000.000700.000غیر اختیاریبالعوض مرستیهندوستان
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 دالر000 ارقام په 13941395

مجموعهنویانتقالیبودجه

غیر / اختیاری 

اختیاری
عنوان مالی ونډی انواعتمویل کوونکیکالاداره/ سکتور 

AFG/280238
د دایکندی والیت د لوړو زده کړو د تاسیساتو جوړول او 

د تجهیزاتو رانیول
 13921,499.9831,499.983178.0001,677.983

800.000800.000178.000978.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

699.983699.9830.000699.983غیر اختیاریبالعوض مرستیهندوستان

AFG/280239
د پکتیا د لوړو زده کړو د موسسی د انجنیرۍ پوهنځی 

جوړول
 13911,989.8301,414.9880.0001,414.988

1,120.000545.1580.000545.158اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

869.830869.8300.000869.830غیر اختیاریبالعوض مرستیهندوستان

AFG/28024013921,826.215828.7880.000828.788 د لوړو زده کړو د سیستم د ښه کیدو پروژه

صندوق امانتي 

بازسازي افغانستان
1,826.215828.7880.000828.788غیر اختیاریبالعوض مرستی

AFG/2802411392507.827507.827292.173800.000 د فراه د پوهنتون جوړول

507.827507.827292.173800.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/28024213920.0000.0003,000.0003,000.000 د شبانه ماستری پروګرامونو دایرول

0.0000.0003,000.0003,000.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/2802441392250.000129.753120.247250.000 دپروان پوهنتون دتاسیساتو ودانول د تجهیزاتو اخستل

250.000129.753120.247250.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/280260
د ننګرهار پوهنتون د کمپیوټر ساینس پوهنځی لپاره د 

نوې خونې جوړونه
 1393200.000200.000600.000800.000

200.000200.000600.000800.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت
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 دالر000 ارقام په 13941395

مجموعهنویانتقالیبودجه

غیر / اختیاری 

اختیاری
عنوان مالی ونډی انواعتمویل کوونکیکالاداره/ سکتور 

AFG/28027113931,000.0001,000.0006,000.0007,000.000 د لوړو زده ګړو اکشافی پروګرام

1,000.0001,000.0000.0001,000.000غیر اختیاریبالعوض مرستیبانک جهانی

صندوق امانتي 

بازسازي افغانستان
0.0000.0006,000.0006,000.000غیر اختیاریبالعوض مرستی

AFG/28027713940.0000.0002,037.9802,037.980 عملیاتي او تخنیکي برنامي

صندوق امانتي 

بازسازي افغانستان
0.0000.0002,037.9802,037.980غیر اختیاریبالعوض مرستی

AFG/280278
دوردګ والیت لوړوازده کړو دتاسیساتو خریداری  تجهیز 

کول او جوړول
 13940.0000.000500.000500.000

0.0000.000500.000500.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/28027913940.0000.000500.000500.000 دننګرها داسالمی پوهنتون احاطه کول

0.0000.000500.000500.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/280280

دکابل پوهنتون،  )دمرکزی پوهنتونو دپراختیا برنامه  

پوهنتون طبی کابل، پوهنتون پولیتخنیک کابل و پوهنتون 

(تعلیم و تربیه شهید استاد برهان الدین ربانی

 13940.0000.000500.000500.000

0.0000.000500.000500.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/280268
داوروزګان  والیت لوړوازده کړو دتاسیساتو خریداری  

تجهیز کول او جوړول
 13940.0000.000500.000500.000

0.0000.000500.000500.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

283,890.406186,261.87755,193.771241,455.648د پوهنې وزارت 

AFG/27032313842,791.8072,415.4850.0002,415.485 د پوهنې د کیفیت د ښیګڼې پروژه

صندوق امانتي 

بازسازي افغانستان
216.923216.9230.000216.923غیر اختیاریبالعوض مرستی

پروگرام مشارکت 

جهانی برای تعلیم و 

یونسف/تربیه

2,574.8842,198.5620.0002,198.562غیر اختیاریبالعوض مرستی

AFG/270331 13850.0000.000539.882539.882 د حرفوي او مسلکي ښوونځیو تجهیز، بیا رغونه او

0.0000.000539.882539.882اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/2703321385623.964623.9647,660.0008,283.964 د عمومي تعلیماتو د ښوونځیو تجهیز

623.964623.9647,660.0008,283.964اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت
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 دالر000 ارقام په 13941395

مجموعهنویانتقالیبودجه

غیر / اختیاری 

اختیاری
عنوان مالی ونډی انواعتمویل کوونکیکالاداره/ سکتور 

AFG/270335
 (۳۳)د کوچیانو لپاره د ښوونځیو او لیلیې ودانول په 

والیتونو کې
 1385360.945305.546360.945666.491

360.945305.546360.945666.491اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/27033613851,434.888796.2580.000796.258 د دینې مدرسو ودانول، تجهیز او بیا رغونه

1,434.888796.2580.000796.258اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/2703761385204.917164.268202.458366.726 په سرحدي والیتونو کې د ښوونځیو ودانول

204.917164.268202.458366.726اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/270383138558,009.58647,279.579500.00047,779.579 د ښوونې او روزنې د بنسټیزو زیرمو پراختیا

855.102449.416500.000949.416اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

20.64320.6430.00020.643غیر اختیاریبالعوض مرستیحکومت قزاقستان

7,103.3562,538.7990.0002,538.799غیر اختیاریبالعوض مرستیدنمارك

صندوق امانتي 

بازسازي افغانستان
47,940.44542,273.1250.00042,273.125غیر اختیاریبالعوض مرستی

2,090.0401,997.5960.0001,997.596غیر اختیاریبالعوض مرستیهندوستان
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 دالر000 ارقام په 13941395

مجموعهنویانتقالیبودجه

غیر / اختیاری 

اختیاری
عنوان مالی ونډی انواعتمویل کوونکیکالاداره/ سکتور 

AFG/27038413864,141.9171,687.5481,000.0002,687.548 مسلکي او میخانیکي زده کړي

1,704.510666.1191,000.0001,666.119اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

2,437.4071,021.4290.0001,021.429غیر اختیاریبالعوض مرستیدنمارك

AFG/270385138552,146.29028,317.0780.00028,317.078 د ښوونکي روزنه

47.60147.6010.00047.601غیر اختیاریبالعوض مرستیدنمارك

صندوق امانتي 

بازسازي افغانستان
52,098.68928,269.4770.00028,269.477غیر اختیاریبالعوض مرستی

AFG/270386138426,319.85312,493.5410.00012,493.541 مدیریت او د ظرفیتونو لوړول

5,025.4341,059.9890.0001,059.989غیر اختیاریبالعوض مرستیدنمارك

صندوق امانتي 

بازسازي افغانستان
21,294.41911,433.5520.00011,433.552غیر اختیاریبالعوض مرستی

AFG/270387 عمومي زده کړې دEQUIP138429,272.60824,878.4764,467.59029,346.066  په ګډون

577.294443.2770.000443.277غیر اختیاریبالعوض مرستیدنمارك

صندوق امانتي 

بازسازي افغانستان
19,216.45016,252.5980.00016,252.598غیر اختیاریبالعوض مرستی

پروگرام مشارکت 

جهانی برای تعلیم و 

یونسف/تربیه

9,478.8648,182.6014,467.59012,650.191غیر اختیاریبالعوض مرستی

AFG/27038813849,609.3114,225.1170.0004,225.117 د تعلیمي نصاب پراختیا او د روزنیزو توکو برابرول

9,609.3114,225.1170.0004,225.117غیر اختیاریبالعوض مرستیدنمارك

AFG/27038913852,153.077781.3203,386.9604,168.280 اسالمی تعلیمات

2,071.554699.7973,386.9604,086.757اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

81.52381.5230.00081.523غیر اختیاریبالعوض مرستیدنمارك

AFG/27039013868,921.1334,806.2145,690.89910,497.113 د سواد زده کړه او غیر رسمی زده کړې

210.47488.2900.00088.290غیر اختیاریبالعوض مرستیدنمارك
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 دالر000 ارقام په 13941395

مجموعهنویانتقالیبودجه

غیر / اختیاری 

اختیاری
عنوان مالی ونډی انواعتمویل کوونکیکالاداره/ سکتور 

سازمان تعلیمى، علمى 

و كلتوري ملل متحد 

(یونسكو)

8,710.6594,717.9245,690.89910,408.823غیر اختیاریبالعوض مرستی

AFG/2704641387260.334237.8380.000237.838 د غور والیت د ښوونځیو د پرمختیایي پروژو لپاره وجوه

260.334237.8380.000237.838اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/270620
د ماشین االتو او )د تخنیک او حرفې ملي انسڼیټوټ

(وسایلو په ګډون
 1390273.032140.4780.000140.478

273.032140.4780.000140.478اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/2706231391461.332137.569437.684575.253 په کابل کې د کوچیانو لپاره د تخنیکي لیسي ودانول

461.332137.569437.684575.253اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/27062413911,360.909621.0070.000621.007 په ننګرهار والیت کې د دارالعلوم ودانول

1,360.909621.0070.000621.007اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/2706331391878.363878.363500.0001,378.363 په ولسوالیو کې لږ تر لږه د یوه ښونځي حمایت

878.363878.363500.0001,378.363اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/27063613911,621.1531,621.1531,500.0003,121.153 د ښونکې د روزني لپاره د کمپلکیس جوړول

1,621.1531,621.1531,500.0003,121.153اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت
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 دالر000 ارقام په 13941395

مجموعهنویانتقالیبودجه

غیر / اختیاری 

اختیاری
عنوان مالی ونډی انواعتمویل کوونکیکالاداره/ سکتور 

AFG/27063813912,455.241645.743300.000945.743 د دارالمعلمینو لپاره د لیلیې ودانول

2,455.241645.743300.000945.743اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/270643
په کابل کې د تخنیکې او مسلکې زده کړو کمپلکس 

ودانول
 1391458.911458.911688.3671,147.278

458.911458.911688.3671,147.278اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/270663
د پوهنې  )د ولسوالیو په کچه د خدمتونو تر سره کول 

(وزارت
 138999.47599.4750.00099.475

99.47599.4750.00099.475غیر اختیاریبالعوض مرستیبریتانیا

AFG/27073913903,318.6113,081.5020.0003,081.502 اساسي زده کړې او د سواد زده کړې

3,318.6113,081.5020.0003,081.502غیر اختیاریبالعوض مرستیكمك هاى امریكا

AFG/270747
په بادغیس والیت کې د دار العلوم لیلیه او د هغه د 

ملحقاتو ودانول
 1390333.734264.5290.000264.529

333.734264.5290.000264.529اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/270748
د هر  )د والیتې بودجي د جوړوني پرمختیایي پروژي 

( ډالر500،000والیت لپاره 
 139110,733.9547,781.7870.0007,781.787

صندوق امانتي 

بازسازي افغانستان
10,733.9547,781.7870.0007,781.787غیر اختیاریبالعوض مرستی

AFG/270750
د سر پل والیت د سنچارک د دره زمچي د کلي د 

ښوونځي د ودانۍ ودانول
 1391100.000100.0000.000100.000

100.000100.0000.000100.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/270752
په لرې پرتو سیمو کې عمومي تعلیماتو ته د السرسي 

ښه والې
 139117,415.1137,811.4912,983.33010,794.821

پروگرام مشارکت 

جهانی برای تعلیم و 

یونسف/تربیه

17,415.1137,811.4912,983.33010,794.821غیر اختیاریبالعوض مرستی

AFG/27075313911,520.0531,520.053160.6161,680.669 په سیمه ایزه کچه د ښوونکو روزنه

پروگرام مشارکت 

جهانی برای تعلیم و 

یونسف/تربیه

1,520.0531,520.053160.6161,680.669غیر اختیاریبالعوض مرستی

AFG/27075413913,548.3692,843.9990.0002,843.999 د زده کړې او پالیسۍ پراختیا

پروگرام مشارکت 

جهانی برای تعلیم و 

یونسف/تربیه

3,548.3692,843.9990.0002,843.999غیر اختیاریبالعوض مرستی
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 دالر000 ارقام په 13941395

مجموعهنویانتقالیبودجه

غیر / اختیاری 

اختیاری
عنوان مالی ونډی انواعتمویل کوونکیکالاداره/ سکتور 

AFG/270757
د جنت ګل خان کوچي د مدرسې د لیلیي د دویمې برخې 

ودانول
 1391875.000875.000525.0001,400.000

875.000875.000525.0001,400.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/270758
د هرات والیت په شینډنډ ولسوالې کې د دار المعلمین او 

لیلیي د ودانۍ ودانول
 1392755.560660.9960.000660.996

755.560660.9960.000660.996اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/27076013913,255.329626.7955,000.0005,626.795 فنی او مسلکي زده کړې

3,255.329626.7955,000.0005,626.795اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/270773
په کابل کی د سید جمال الدین د تربیي د مرکز بیا جوړول 

او ترمیم
 1391305.527240.7280.000240.728

305.527240.7280.000240.728غیر اختیاریبالعوض مرستیفرانسه

AFG/270774
په بادغیس والیت کی د دارلمعلیمینونو څخه مالتړ او 

تجهیز
 1391270.812238.9840.000238.984

270.812238.9840.000238.984غیر اختیاریبالعوض مرستیهسپانیه

AFG/270787
د سمنګان په والیت کی د جوپالن روی او اب د ښونځی 

جوړول
 1391100.00074.2630.00074.263

100.00074.2630.00074.263اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/270788
د سمنګان والیت په دره صوف کی د رشک د انجونو 

لیسه
 1391100.00044.5790.00044.579

100.00044.5790.00044.579اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/2707891391100.00044.1310.00044.131 د سمنګان والیت د د خبر اباد پ تخجیر کی ابتدایه

100.00044.1310.00044.131اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/2707901391100.00090.0390.00090.039 د سمنګان والیت د سر اوزان خرم سار باغ متوسطه

100.00090.0390.00090.039اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/270791
د سمنګان والیت په روی دو اب چهار چشمه کی د 

متوسطی مکتب
 1391100.00078.9520.00078.952

100.00078.9520.00078.952اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/2707921391100.00031.0370.00031.037 د سمنګان والیت د حضرت سلطان د نسواد مرکز

100.00031.0370.00031.037اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

132



 دالر000 ارقام په 13941395

مجموعهنویانتقالیبودجه

غیر / اختیاری 

اختیاری
عنوان مالی ونډی انواعتمویل کوونکیکالاداره/ سکتور 

AFG/270793
د سمنګان والیت  په دره صوف علیا کی د علی خیل 

مکتب
 1391100.00075.6900.00075.690

100.00075.6900.00075.690اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/2707941391500.000500.000700.0001,200.000 د دایکندی والیت د لومړیتوبونو پروژی

500.000500.000700.0001,200.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/270796 13924,059.5644,059.5640.0004,059.564  شمالی او غربی سرحدی والیتونو انکشافی پروژی۱۱د

4,059.5644,059.5640.0004,059.564غیر اختیاریبالعوض مرستیهندوستان

AFG/2707981392235.558153.1890.000153.189 د ساینس او ټیکنالوجۍ تعلیمات

235.558153.1890.000153.189غیر اختیاریبالعوض مرستیدنمارك

AFG/270799139212,852.55012,021.4846,258.00018,279.484 د افغانستان د کاری قوی د پراختیا پروګرام

12,852.55012,021.4846,258.00018,279.484غیر اختیاریبالعوض مرستیكمك هاى امریكا

AFG/270800 1392600.000416.156300.000716.156  نوی ساختمانی پروژی۵د پکتیا والیت

600.000416.156300.000716.156اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/270802
د بادغیس والیت د سواد د زده کړی او د کنفرانس د 

صالون د تعمیر جوړول
 1392142.3428.39970.37478.773

142.3428.39970.37478.773اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/270803
 ټولګیزه لیسه د ۱۶د بادغیس والیت د خارستان د 

احاطی د دیوال سره
 1392243.71133.7330.00033.733

243.71133.7330.00033.733اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/270804

په تخار، دایکندی، پنجشیر، غور او بادغیس والیتونو 

کی د نسوانو لپاره د کثیرالرشتوی مسلکی انسټیټیوټ 

جوړول

 1392633.949315.686500.000815.686

633.949315.686500.000815.686اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/270808 138911,995.3363,017.89210,761.66613,779.558 دوهم دور- د افغانستان د مهارتونو د پراختیا پروژه

11,995.3363,017.89210,761.66613,779.558غیر اختیاریبالعوض مرستیبانک جهانی

AFG/270827
د کنړ والیت د ولسوالیو په مرکزونو کې د ښوونځیو 

جوړول
 1393600.000600.0000.000600.000
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غیر / اختیاری 

اختیاری
عنوان مالی ونډی انواعتمویل کوونکیکالاداره/ سکتور 

600.000600.0000.000600.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/2708281393700.000700.0000.000700.000 د زابل والیت په مرکز کې د ښوونځیو جوړول

700.000700.0000.000700.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/270829
د پکتیکا والیت د زیړوک ولسوالی اته صنفی ښوونځي 

جوړول
 1393200.000200.0000.000200.000

200.000200.0000.000200.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/270830
د پکتیکا والیت د تروه ولسوالی په مرکز کې د اته صنفي 

ښوونځی جوړول
 1393200.000200.0000.000200.000

200.000200.0000.000200.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/2708311393150.000150.0000.000150.000 د فراه والیت د خاک سفید لیسې لپاره د تعمیر جوړونه

150.000150.0000.000150.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/270832139350.00050.0000.00050.000 د فراه والیت د باغ کافي لپاره د څلور دیواله جوړول

50.00050.0000.00050.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/270833
د پکتیکا والیت د ورمم ولسوالی د مرکز لپاره د اته 

صنفي ښوونځي جوړول
 1393200.000200.0000.000200.000

200.000200.0000.000200.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/2708341393200.000200.0000.000200.000 د فراه والیت د عسکر آباد ښځینه لیسې جوړونه

200.000200.0000.000200.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/2708361393122.143122.1430.000122.143 په بلخ والیت کې د بادام باغ ښوونځي جوړونه

122.143122.1430.000122.143اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/270839
په بدخشان والیت کې د ښځو د ښوونځې څلور دیوالي 

جوړونه
 139345.00045.0000.00045.000

45.00045.0000.00045.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/270840
په قادس ولسوالی کې د متوسطه ښوونځي د تعمیر 

جوړونه
 1393150.000150.0000.000150.000

150.000150.0000.000150.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت
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اختیاری
عنوان مالی ونډی انواعتمویل کوونکیکالاداره/ سکتور 

AFG/2708411393150.000150.0000.000150.000 د آیکمري ولسوالی متوسطه ښوونځي د تعمیر جوړول

150.000150.0000.000150.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/270842 1393150.000150.0000.000150.000  صنفی مکتب جوړول۸د مرکز په ولسوالیو کی د

150.000150.0000.000150.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/2708431393150.000150.0000.000150.000 د اته صنفي ښوونځي جوړول په بدخشان والیت کې

150.000150.0000.000150.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/2708441393126.161126.1610.000126.161 د نارینه ښوونځي جوړول په فاریاب والیت کې

126.161126.1610.000126.161اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/2708451393126.161126.1610.000126.161 د ښځینه ښوونځي جوړول په فاریاب والیت کې

126.161126.1610.000126.161اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/2708461393159.429159.4290.000159.429 په غزني والیت کې د لړم لس صنفي تعمیر جوړونه

159.429159.4290.000159.429اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/270847
د کاپیسا والیت د عطا خان قلعه کې د میر اکبر حقیار د 

ښوونځي جوړول
 1393150.000150.0000.000150.000

150.000150.0000.000150.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/270848
په غزني والیت کې د عبداالحد آخندزاده لس صنفي تعمیر 

جوړول
 1393159.429159.4290.000159.429

159.429159.4290.000159.429اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/270849
په غزني والیت کې د امیر محمد خان قلعه لس صنفي 

نسوان ښوونځي د تعمیر جوړول
 1393159.429159.4290.000159.429

159.429159.4290.000159.429اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/270850
په هلمند والیت کې د صافیان شپږ صنفي ښوونځي د 

تعمیر جوړونه
 1393120.357120.3570.000120.357

120.357120.3570.000120.357اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/270851
په هلمند والیت کې د رحیم ګل بابا جي د ښوونځي 

جوړونه
 1393125.000125.0000.000125.000

125.000125.0000.000125.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت
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غیر / اختیاری 

اختیاری
عنوان مالی ونډی انواعتمویل کوونکیکالاداره/ سکتور 

AFG/270852
د شرقي لوی باغ د ښوونځي د تعمیر جوړونه په هلمند 

والیت کې
 1393150.179150.1790.000150.179

150.179150.1790.000150.179اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/270853
په جوزجان والیت کې د الحاج عبدالرشید دوستم د 

ښوونځي جوړونه
 1393150.000150.0000.000150.000

150.000150.0000.000150.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/270854
د جوزجان والیت د آقچې په ولسوالی کې د نسوان د 

لیسې جوړونه
 1393200.000200.0000.000200.000

200.000200.0000.000200.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/270855
د کاپیسا والیت په آله سای ولسوالی کې د شمال دیني 

مدرسې جوړول
 139350.00050.0000.00050.000

50.00050.0000.00050.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/270856
 صنفي تعمیر ۲۰د لوګر والیت د کوچیانو په لیسه کې د 

جوړول د ابو له څاه او لس غرفو سره
 1393300.000300.000200.000500.000

300.000300.000200.000500.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/270857
 مترو ۱۴۰د لوګر والیت د زراعت په مسلکۍ لیسه کې د 

په ژروالي څاه کیندنه د روتري برمې په وسیله
 139330.00030.0000.00030.000

30.00030.0000.00030.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/270858
په تخار والیت کې د بنګي قلعه د ښوونځي د احاطي 

دیوال جوړونه
 139330.00030.0000.00030.000

30.00030.0000.00030.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/270859
د نیمروز والیت په چخانسور ولسوالی کې د شپږ صنفي 

ښوونځي جوړول
 139370.00070.0000.00070.000

70.00070.0000.00070.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/270860
د نیمروز والیت په زرنج ولسوالی کې د شپږ صنفي 

ښوونځي جوړول
 139367.00067.0000.00067.000

67.00067.0000.00067.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/270861139367.00067.0000.00067.000 د نیمروز والیت د زرنج ولسوالی و شونځی ودانول

67.00067.0000.00067.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/270862
د قاضي محمود خان مدرسې جوړونه په پنجشیر والیت 

کې
 1393149.000149.0000.000149.000
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اختیاری
عنوان مالی ونډی انواعتمویل کوونکیکالاداره/ سکتور 

149.000149.0000.000149.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/270863
د تخار والیت د تالقان ولسوالی په مرکز کې د لته بند 

ښوونځي د احاطي دیوال جوړونه
 139330.00030.0000.00030.000

30.00030.0000.00030.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/270864
د تخار والیت د نهر چمن په سیمه کې د شهید فیاض د 

ښوونځي د احاطوي دیوار جوړول
 139360.00060.0000.00060.000

60.00060.0000.00060.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/270865
په تخار والیت کې د عبدالرحمن تخاري قزاق لیسې د 

احاطوي دیوار جوړول
 139340.00040.0000.00040.000

40.00040.0000.00040.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/270866
د تخار والیت د شهید مولوي عزت هللا ښوونځي د 

احاطوي دیوار جوړونه
 139330.00030.0000.00030.000

30.00030.0000.00030.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/270867
د تخار والیت د نمک آب ولسوالی د ښوونځي د احاطوي 

دیوار جوړونه
 139320.00020.0000.00020.000

20.00020.0000.00020.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/27086913940.0000.000500.000500.000 داسالمی کتابونو تهیه کول او چاپ کول

0.0000.000500.000500.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

282,616.03698,695.028174,088.353272,783.381د روغتیا سکتور - ۳.۳

282,616.03698,695.028174,088.353272,783.381د عامې روغتیا وزارت

AFG/37006813802,635.338406.5821,825.0002,231.582 .د کتلوي معافیت ملي پروګرام

اتحاد سراسری برای 

واکسین و معافیت
1,135.338406.5820.000406.582غیر اختیاریبالعوض مرستی

1,500.0000.0001,825.0001,825.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/370070138236,299.98212,643.1590.00012,643.159 د بنسټیزو طبي مرستو ټولګه

1,707.0000.0000.0000.000غیر اختیاریبالعوض مرستیجاپان

34,592.98212,643.1590.00012,643.159غیر اختیاریبالعوض مرستیكمك هاى امریكا

AFG/370135138211,602.2223,281.1407,823.00011,104.140 په روغتونونو کی د خدمتونو د کیفیت ښه کیدل
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غیر / اختیاری 

اختیاری
عنوان مالی ونډی انواعتمویل کوونکیکالاداره/ سکتور 

10,455.3482,860.8537,823.00010,683.853اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

1,146.874420.2870.000420.287غیر اختیاریبالعوض مرستیكمك هاى امریكا

AFG/370180
 د blood transfusionد عامي روغتیا د وزارت د 

سیستم او د مرکزي البراتوارونو بیا رغونه
 1384579.0000.0000.0000.000

579.0000.0000.0000.000غیر اختیاریبالعوض مرستیفرانسه

AFG/3701881384402.024208.942200.000408.942 د افغانستان د عدلي طب پیاوړتیا

402.024208.942200.000408.942اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت
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اختیاری
عنوان مالی ونډی انواعتمویل کوونکیکالاداره/ سکتور 

AFG/3701971385784.864142.687400.000542.687 د کوچیانو روغتیایي مراقبتونه

784.864142.687400.000542.687اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/370233
د هیواد په والیتونو کې د روږدو کسانو د درملنې د 

مرکزونو ودانول
 13849,042.4291,894.05612,569.35314,463.409

بخش بین المللی تنفیذ 

قانون مبارزه علیه مواد 

مخدر

4,418.8141,139.0375,150.0006,289.037غیر اختیاریبالعوض مرستی

4,623.615755.0197,419.3538,174.372اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/37023513852,192.5502,192.5500.0002,192.550 د کاپیسا والیت سل بستریز روغتون

1,580.4101,580.4100.0001,580.410غیر اختیاریبالعوض مرستیبرونای دار السالم

612.140612.1400.000612.140اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/370277
 )د هیواد په والیتونو کې د لومړنیو روغتیایي مرکزونو 

BHC )  او جامع روغتیایي مرکزونو (CHC )ودانول
 138686.85786.8570.00086.857

86.85786.8570.00086.857اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/37028013862,651.645211.8621,000.0001,211.862 د سر پل والیت د سل بستریز روغتون ودانول

1,288.4800.0000.0000.000غیر اختیاریبالعوض مرستیجاپان

1,363.165211.8621,000.0001,211.862اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/370298
د کندهار، هلمند، زابل او ارزګان په والیتونو کې د 

روغتونونو او روغتیایي مرکزونو ودانول
 1386152.877152.8771,000.0001,152.877

152.877152.8771,000.0001,152.877اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/370319
 2 او BHC بابه 11د هیواد په سرحدي والیتونو کې د 

 ودانولCHCبابه 
 13862,049.5901,949.4140.0001,949.414

2,049.5901,949.4140.0001,949.414غیر اختیاریبالعوض مرستیهندوستان

AFG/3703541387898.600898.6000.000898.600 د فاریاب د والیتي روغتون ودانول

898.600898.6000.000898.600اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/370383
 او BHCs)د نورستان په والیت کې د روغتیایي 

CHCs) ودانول
 1386490.110470.3620.000470.362

490.110470.3620.000470.362اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت
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عنوان مالی ونډی انواعتمویل کوونکیکالاداره/ سکتور 

AFG/370405
 د وایرس په وړاندې د مبارزې د والیتي HIVد 

پروګرامونو پیاوړتیا
 13871,076.811223.572352.000575.572

صندوق )گلوبل فند

(جهاني
1,076.811223.572352.000575.572غیر اختیاریبالعوض مرستی

AFG/370406
د بامیانو د والیت د ورس په ولسوالي کې د دیرش 

بستریز روغتون ودانول
 1387450.419450.41979.000529.419

50.90750.90779.000129.907اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

399.512399.5120.000399.512غیر اختیاریبالعوض مرستیحکومت قزاقستان

AFG/3704421386267.74084.969120.000204.969  د سترګو د مراقبت د پاره د سیارو کمپونو جوړول

267.74084.969120.000204.969اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/370542
د مالریا د کنترول اقدامات او د روغتیایي خدمتونو د تر 

سره کولو د سیستم پیاوړتیا
 13881,317.3800.0000.0000.000

صندوق )گلوبل فند

(جهاني
1,317.3800.0000.0000.000غیر اختیاریبالعوض مرستی

AFG/3705451389511.064449.624379.000828.624 په بادغیس والیت کې د روغتیایی تاسیساتو ودانول

511.064449.624379.000828.624اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/3705461389256.01524.314400.000424.314 معلولیت او بیا پیاوړتیا

256.01524.314400.000424.314اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/370547
د معمول او طبي کثافاتو څخه د خوندیتوبه په موخه د 

دستګاو نصبول
 1389272.74261.612100.000161.612

272.74261.612100.000161.612اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/3706071390100.91799.083200.000299.083 د درملو او خوراکي توکو د البراتوار تجهیز

100.91799.083200.000299.083اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/370622
په کابل او هرات والیتونو کې د ملي روغتیایي 

پروګرامونو څخه مالتړ
 13891,976.3211,428.2850.0001,428.285

1,976.3211,428.2850.0001,428.285غیر اختیاریبالعوض مرستیایتالیا

AFG/370623 دH1 N11389295.287295.2870.000295.287  انفالنزا کنټرول او وقایه

295.287295.2870.000295.287غیر اختیاریبالعوض مرستیچین
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غیر / اختیاری 

اختیاری
عنوان مالی ونډی انواعتمویل کوونکیکالاداره/ سکتور 

AFG/370641
او د هیواد په کچه - د کورنیو صحي کارکوونکو پروګرام 

د روغتیایی زده کوونکو د وړتیاوو لوړوالی
 139072.5162.779120.000122.779

72.5162.779120.000122.779اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/370642
د مخابراتي ټکنالوژی په وسیله دمیندو او کوچنیانو لپاره 

د روغتیایی خدمتونو د غوښتنو زیاتوالی په افغانستان کې
 139051.8466.5940.0006.594

51.8466.5940.0006.594اختیاری; نا معینبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/37064513901,337.177754.101900.0001,654.101 د هیمو دیالیز پروژه

1,337.177754.101900.0001,654.101اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/370646 د عاجل مراقبت څانګهI C U 13902,424.700984.6903,000.0003,984.690

2,424.700984.6903,000.0003,984.690اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/370647
 بستریز زیژنتون روغتون 50په هلمند والیت کې د 

ودانول
 13911,259.00785.1381,000.0001,085.138

1,259.00785.1381,000.0001,085.138اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/37065513912,730.000513.5491,000.0001,513.549 د فراه والیتې روغتون ودانول

2,730.000513.5491,000.0001,513.549اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/37067413911,407.107223.762800.0001,023.762 د نیمروز والیتې روغتون ودانول

1,407.107223.762800.0001,023.762اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/37072613911,833.333951.870500.0001,451.870  د لغمان په والیت کې د روغتون ودانول

1,833.333951.870500.0001,451.870اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/370727
  د ننګرهار والیت حوزوی روغتون بیارغونه او نورو 

روغتونو جوړونه په والیتونوکی
 13914,803.7751,539.7822,600.0004,139.782

4,803.7751,539.7822,600.0004,139.782اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/3707321391533.33368.7231,000.0001,068.723 د دایکندي والیت د سل بیستریز روغتون ودانول

533.33368.7231,000.0001,068.723اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت
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غیر / اختیاری 

اختیاری
عنوان مالی ونډی انواعتمویل کوونکیکالاداره/ سکتور 

AFG/3707341391366.66763.414500.000563.414 د نورستان په والیت کې د روغتون ودانول

366.66763.414500.000563.414اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/370745
د بلخ والیت په شولګره کې د پینځوس بیستریز روغتون 

ودانول
 1392657.584340.131400.000740.131

657.584340.131400.000740.131اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/370760
د پکتیا والیت د زرمت په ولسوالي کې د پنځوس 

بیستریز روغتون ودانول
 13921,667.262272.9131,000.0001,272.913

1,667.262272.9131,000.0001,272.913اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/3707611391349.299306.9630.000306.963 د بتخاک د دیرش بیستریز روغتون ودانول

349.299306.9630.000306.963اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/370762
د روغتیایي خدمتونو د تر سره کولو د ښیګڼې په موخه 

د صحي سیستم پیاوړتیا او د اقداماتو پراختیا
 13902,900.000957.162500.0001,457.162

صندوق )گلوبل فند

(جهاني
2,900.000957.162500.0001,457.162غیر اختیاریبالعوض مرستی

AFG/370763
د فراه په والیت کې د دری بابه هر اړخیزه روغتیایي 

 ودانولCHCمرکزونو  یا 
 1391313.71684.1570.00084.157

313.71684.1570.00084.157اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/370765
د قندهار والیت د صحی مرکزونو او روغتون جوړول او 

پراختیا
 13922,500.000220.2121,000.0001,220.212

2,500.000220.2121,000.0001,220.212اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/37076613921,000.000193.403600.000793.403 د غزنی د والیت د روغتون بیا جوړول او پراختیا

1,000.000193.403600.000793.403اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/3707671392957.202598.385500.0001,098.385 د پروان د والیتی روغتون بیا جوړول او پراختیا

957.202598.385500.0001,098.385اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/3707681392500.000500.0000.000500.000 د بغالن والیت د روغتون بیا جوړول او پراختیا

500.000500.0000.000500.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/3707691392210.000210.000800.0001,010.000 د زرقی محلوالتو د فابریکی جوړول

210.000210.000800.0001,010.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت
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غیر / اختیاری 

اختیاری
عنوان مالی ونډی انواعتمویل کوونکیکالاداره/ سکتور 

AFG/370770
د زابل والیت د روغتون او صحی مرکزونو جوړول او 

پراختیا
 1391300.000300.000600.000900.000

300.000300.000600.000900.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/370776
دغوروالیت د لعل سرجنگل په ولسوالی کی دروغتون 

جورول
 1393200.000200.000400.000600.000

200.000200.000400.000600.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/3707971392272.96161.302150.000211.302 د کابل امبوالنس خدمتونه د کابل والیت په سطح

272.96161.302150.000211.302اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/370800
 (BHC ) اساسی صحی مرکزونو ۳د کوچیانو لپاره د د 

جوړول
 1392400.000400.0000.000400.000

400.000400.0000.000400.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/370801 لوگروالیت کی دBHC1392200.00055.8320.00055.832 اساسی مرکزونو جورول3ا

200.00055.8320.00055.832اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت
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غیر / اختیاری 

اختیاری
عنوان مالی ونډی انواعتمویل کوونکیکالاداره/ سکتور 

AFG/3708031392158,426.18145,609.590124,221.000169,830.590 د عبور په مرحله کی د صحی نظام پیاوړتیا

40,702.28011,887.6318,422.00020,309.631غیر اختیاریبالعوض مرستیبانک جهانی

صندوق امانتي 

بازسازي افغانستان
112,809.90130,727.670115,799.000146,526.670غیر اختیاریبالعوض مرستی

صندوق وجهی 

ابتکارات صحی برای 

نتایج

4,914.0002,994.2890.0002,994.289غیر اختیاریبالعوض مرستی

AFG/37080413922,052.8041,799.4580.0001,799.458 د مور او ماشوم صحت او کتلوی معافیت

صندوق انکشافی 

سازمان همکاریهای 

- منطقوی جنوب آسیا 

سارک

2,052.8041,799.4580.0001,799.458غیر اختیاریبالعوض مرستی

AFG/370811 139215,135.00012,814.6690.00012,814.669  پرمختیایی پروژی11د شمال او غربی سرحدی والیتونو

15,135.00012,814.6690.00012,814.669غیر اختیاریبالعوض مرستیهندوستان

AFG/370812
سمنگان  والیت د حضرت سلطان په ولسوالی کلینیک 

جورول
 1392150.00034.7100.00034.710

150.00034.7100.00034.710اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/370814139350.00050.000700.000750.000 دپنجشیر والیت والیت روغتون جورول

50.00050.000700.000750.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/3708321393500.000500.000800.0001,300.000 د ننګرهار والیت حوزوی روغتون جوړونه

500.000500.000800.0001,300.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/3708331394661.782335.4860.000335.486 د توبرکلوز لپاره د چالشونو لپاره د ځواب ورکوني برنامه

صندوق )گلوبل فند

(جهاني
661.782335.4860.000335.486غیر اختیاریبالعوض مرستی

AFG/37083413940.0000.0001,500.0001,500.000 د صحي سیستم تقویه

اتحاد سراسری برای 

واکسین و معافیت
0.0000.0001,500.0001,500.000غیر اختیاریبالعوض مرستی

AFG/37083513940.0000.000300.000300.000 د الحاج جنت ګل خان کوچۍ روغتون

0.0000.000300.000300.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت
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غیر / اختیاری 

اختیاری
عنوان مالی ونډی انواعتمویل کوونکیکالاداره/ سکتور 

AFG/37083613940.0000.0001,000.0001,000.000 دجوزجان والیت د روغتون جوړول

0.0000.0001,000.0001,000.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/370837
 بستریز ۵۰د پروان والیت دسیاد ګرد ولسوالی د 

روغتون جوړول
 13940.0000.000400.000400.000

0.0000.000400.000400.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/370838

دوزیر اکبرخان دروغتون داوبورسولو کانالیزاسیون 

جوړول اوهمدارنګه د پغمان ولسوالی د خواجه جم 

دکلینک جوړول

 13940.0000.000250.000250.000

0.0000.000250.000250.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/37083913940.0000.000100.000100.000 په جمهوریت روغتون د سرطانی ناروغانو تشخیص کول

0.0000.000100.000100.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/370840
ننګرهاروالیت په رودات ده باال و حصارک شیرزاد 

ولسوالیوکی دروغتون جوړول
 13940.0000.0001,000.0001,000.000

0.0000.0001,000.0001,000.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

518,000.617154,718.427250,437.685405,156.113د کرهنې او کلیو د پراختیا سکتور - ۳.۴

2,025.9931,009.9972,900.0003,909.997د افغانستان د ځمکو مستقله اداره

AFG/87060013921,503.622571.7782,900.0003,471.778 د ځمکو د اداری د ظرفیت د لوړولو پروژه

1,503.622571.7782,900.0003,471.778اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/870602
په لوګر، ننګرهار او لغمان کی د کوچیانو د استوګن کولو 

پروژه
 1392522.371438.2190.000438.219

522.371438.2190.000438.219اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

366,511.15490,047.389155,316.685245,364.074 د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت

AFG/430017 د ملي پیوستون پروګرام(NSP) 1382240,452.75637,367.79051,000.00088,367.790

11,792.6269,843.6010.0009,843.601غیر اختیاریبالعوض مرستیایتالیا

79.5930.0000.0000.000غیر اختیاریبالعوض مرستیبانک جهانی

5,000.0005,000.0000.0005,000.000غیر اختیاریبالعوض مرستیکاسا یک هزار
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غیر / اختیاری 

اختیاری
عنوان مالی ونډی انواعتمویل کوونکیکالاداره/ سکتور 

635.1650.0000.0000.000غیر اختیاریبالعوض مرستیجاپان

4.5084.5080.0004.508غیر اختیاریبالعوض مرستیجمهوریت چك

130.001130.0011,500.0001,630.001اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

2,795.6991,725.2680.0001,725.268غیر اختیاریبالعوض مرستیدنمارك

3.8113.8110.0003.811غیر اختیاریبالعوض مرستیسلواکیا

سازمان بین المللی 

انکشافی زراعتی
5,000.0004,749.4870.0004,749.487غیر اختیاریبالعوض مرستی

صندوق امانتي 

بازسازي افغانستان
215,011.35315,911.11549,500.00065,411.115غیر اختیاریبالعوض مرستی

AFG/430060
کلیو ته د  / (NRAP)د کلیو د سرکونو ملي پروګرام 

(ARAP)السرسي ملي پروګرام 
 138176,083.36129,497.26456,450.00085,947.264

27,793.3989,717.29315,725.00025,442.293غیر اختیاریبالعوض مرستیبانک جهانی

10,164.2917,353.0030.0007,353.003غیر اختیاریبالعوض مرستیجاپان

0.0000.00025,000.00025,000.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

صندوق امانتي 

بازسازي افغانستان
28,125.67212,426.96815,725.00028,151.968غیر اختیاریبالعوض مرستی

کمک های بال عوض 

غیر پروژوی جاپان
10,000.0000.0000.0000.000غیر اختیاریبالعوض مرستی

AFG/430063
کلیو ته د اوبو رسولو ملي پروګرام او د چاپیلاير د حفظ 

الصحې روزنه
 13824,236.1273,105.7354,000.0007,105.735

4,236.1273,105.7354,000.0007,105.735اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/430228
د کلیو د بیا  )په سرحداتو کې کوچني پرمختیایي پروژې 

(رغونې او پراختیا وزارت
 13853,615.5742,974.1460.0002,974.146

3,615.5742,974.1460.0002,974.146غیر اختیاریبالعوض مرستیهندوستان

AFG/430236
په افغانستان کې د خصوصي پانګونو او صنایعو د 

(AREDP)پرمختګ پروګرام 
 13856,339.672550.2034,218.0004,768.203

6,336.757550.2034,218.0004,768.203غیر اختیاریبالعوض مرستیبانک جهانی

2.9150.0000.0000.000غیر اختیاریبالعوض مرستیدنمارك
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غیر / اختیاری 

اختیاری
عنوان مالی ونډی انواعتمویل کوونکیکالاداره/ سکتور 

AFG/43023913850.0000.000600.000600.000 د افغانستان د کلیو د پراختیا انسټیټیوټ

0.0000.000600.000600.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/430419
د کلیو د بیا رغونې او  )د سولې او مجدد ادغام پروګرام 

(پراختیا وزارت
 13892.0000.0000.0000.000

صندوق امانتی صلح و 

ادغام مجدد
2.0000.0000.0000.000غیر اختیاریبالعوض مرستی

AFG/430447 د ساحوي پراختیا ملي پروګرام(NABDP) 13901,514.103935.0761,000.0001,935.076

برنامه انکشاف ملل 

متحد
29.97529.9750.00029.975غیر اختیاریبالعوض مرستی

1,484.128905.1011,000.0001,905.101اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/43044913905,940.9892,940.6273,000.0005,940.627 د نیمروز والیت د اوبو رسولو د شبکې غزول او ویش

5,940.9892,940.6273,000.0005,940.627اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/430453 1390809.731306.4690.000306.469 (نورستان والیت)د کم پرمختللو والیتونو پروژی

809.731306.4690.000306.469اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/430459 13911,897.3161,278.5121,896.4613,174.973 (دایکندی والیت)د کم پرمختللو والیتونو پروژی

1,897.3161,278.5121,896.4613,174.973اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/430460 1392615.557431.1772,000.0002,431.177 (غور والیت)د کم پرمختللو والیتونو پروژی

615.557431.1772,000.0002,431.177اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/430461 13911,438.736666.0760.000666.076 (سمنګان والیت)د کم پرمختللو والیتونو پروژی

1,438.736666.0760.000666.076اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/430462 1392200.000200.0000.000200.000 (پکتیکا والیت)د کم پرمختللو والیتونو پروژی

200.000200.0000.000200.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/430463 13921,341.0001,185.2590.0001,185.259 (زابل والیت)د کم پرمختللو والیتونو پروژی

1,341.0001,185.2590.0001,185.259اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت
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غیر / اختیاری 

اختیاری
عنوان مالی ونډی انواعتمویل کوونکیکالاداره/ سکتور 

AFG/430464 13921,126.256108.8701,114.2241,223.094 (کنړونه والیت)د کم پرمختللو والیتونو پروژی

1,126.256108.8701,114.2241,223.094اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/43046513924,936.4671,416.643698.0002,114.643 د غریبۍ د کمولو ملی پروګرام

4,936.4671,416.643698.0002,114.643غیر اختیاریبالعوض مرستیبانک انکشاف آسیایی

AFG/430468
پروان والیت د چاریکار ولسوالی کی د اوبو رسولو 

پروژه
 13923,000.0003,000.0000.0003,000.000

1,000.0001,000.0000.0001,000.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

2,000.0002,000.0000.0002,000.000غیر اختیاریبالعوض مرستیهندوستان

AFG/430470
 مترو په 64د ارغنداب دسیند دوه طرفه دیوار پروؤه د 

اندازه
 13921,500.000213.5995,000.0005,213.599

1,500.000213.5995,000.0005,213.599اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت
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غیر / اختیاری 

اختیاری
عنوان مالی ونډی انواعتمویل کوونکیکالاداره/ سکتور 

AFG/430471
د اوبو د تقویت ُ فاضالب او صحی پروګرامونه په 

افغانستان کی
 1393955.509923.4680.000923.468

صندوق انکشافی 

سازمان همکاریهای 

- منطقوی جنوب آسیا 

سارک

955.509923.4680.000923.468غیر اختیاریبالعوض مرستی

AFG/430472139310,006.0002,689.15724,340.00027,029.157 د سیالبونو د ویجاړیو بیا رغول په شمال کی

10,006.0002,689.15724,340.00027,029.157غیر اختیاریبالعوض مرستیبانک انکشاف آسیایی

AFG/4304901392500.000257.3180.000257.318 د نغلو د کلیو د اوبو کولو د کانال جوړول

500.000257.3180.000257.318اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

123,360.94950,425.28279,838.000130,263.282د کرهنې اوبه لګولو او مالدارۍ وزارت 

AFG/390244
 په مرکز، والیتونو او ولسوالیو کې د کرهنې د دفترونو 

بیارغونه او تجهیز
 1383414.889221.3241,300.0001,521.324

414.889221.3241,300.0001,521.324اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/39025813845,187.9391,083.8635,000.0006,083.863 د بذري تخمونو او کیمیاوي سرې برابرول او ویش

5,187.9391,083.8635,000.0006,083.863اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/390323
د نسل اصالح او د حیواني ناروغیو په وړاندې مبارزه او 

د کلینکونو ودانول
 1384926.923651.5031,000.0001,651.503

926.923651.5031,000.0001,651.503اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/390331
د تحقیقاتی ترویجی او تولیدی فارمونو بیارغونه، 

پراختیا او ساتنه
 1385619.627220.8441,687.0001,907.844

619.627220.8441,687.0001,907.844اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/390356 د باغداریۍ او مالداری ملي پروګرام(NHlP) 138528,347.5434,582.15720,000.00024,582.157

صندوق امانتي 

بازسازي افغانستان
28,347.5434,582.15720,000.00024,582.157غیر اختیاریبالعوض مرستی

AFG/3903571385902.840423.0292,000.0002,423.029 د نباتي ناروغیو او افتونو په وړاندې مبارزه

902.840423.0292,000.0002,423.029اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/390395
 Border)په سرحدې ولسوالیو کې د کرهنې پراختیا 

Project)
 13861,898.2951,898.2950.0001,898.295

1,898.2951,898.2950.0001,898.295غیر اختیاریبالعوض مرستیهندوستان
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غیر / اختیاری 

اختیاری
عنوان مالی ونډی انواعتمویل کوونکیکالاداره/ سکتور 

AFG/390438 د کلیوال اقتصاد د مالتړ پروژه( RBSP 2 فیز) 13867,000.317702.1514,310.0005,012.151

7,000.317702.1514,310.0005,012.151غیر اختیاریبالعوض مرستیبانک انکشاف آسیایی

AFG/390505
د معلوماتو، معلوماتي ټیکنالوجې او کرهنې د احصائې د 

(MIS/IT)مدیریت د سیستم رامنځته کول 
 138876.12130.2570.00030.257

دیپارتمنت زراعت 

ایاالت متحده
76.12130.2570.00030.257غیر اختیاریبالعوض مرستی

AFG/390509
په کلیو کې د مالدارې د پیاوړتیا په موخه د وړو پورونو 

(RMLSP)پروګرام 
 13875,732.7891,364.8011,261.0002,625.801

سازمان بین المللی 

انکشافی زراعتی
5,732.7891,364.8011,261.0002,625.801غیر اختیاریبالعوض مرستی
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غیر / اختیاری 

اختیاری
عنوان مالی ونډی انواعتمویل کوونکیکالاداره/ سکتور 

AFG/390572 د کرنیزو کوپراتیفونو د پیاوړتیا پروژه(HCDP) 13883,771.4973,409.2800.0003,409.280

3,771.4973,409.2800.0003,409.280غیر اختیاریبالعوض مرستیفرانسه

AFG/390592
د زراعت د مارکیټونو لپاره د بنسټونو د جوړولو 

(AMIP)پروګرام 
 13884,993.820837.2782,000.0002,837.278

4,993.820837.2782,000.0002,837.278غیر اختیاریبالعوض مرستیبانک انکشاف آسیایی

AFG/390594
د ننګرهار د کانال د خړوبولو لپاره د بنسټونو د جوړولو 

(NVDA)پروګرام
 13899,075.4803,809.9574,860.0008,669.957

9,075.4803,809.9574,860.0008,669.957غیر اختیاریبالعوض مرستیبانک انکشاف آسیایی

AFG/390596 د افغانستان د کرهڼیز تولید د عواملو پروژه(AAIP) 138912,282.8186,107.4584,620.00010,727.458

صندوق امانتي 

بازسازي افغانستان
12,282.8186,107.4584,620.00010,727.458غیر اختیاریبالعوض مرستی

AFG/390598 په کروندو کې د اوبو تنظیم( OFWMP) 13898,859.9455,135.2993,000.0008,135.299

صندوق امانتي 

بازسازي افغانستان
8,859.9455,135.2993,000.0008,135.299غیر اختیاریبالعوض مرستی

AFG/390603
په شمال او ختیځ کې د کرهنې د پراختیا پروګرام  

(NEASP)
 13893,060.9711,746.421600.0002,346.421

3,060.9711,746.421600.0002,346.421غیر اختیاریبالعوض مرستیفرانسه

AFG/3906041390744.422169.2561,000.0001,169.256 د زعفرانو د کښت پراختیا

744.422169.2561,000.0001,169.256اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/39061413901,264.5411,075.8650.0001,075.865 د مچیو د پراختیا پروژه

1,264.5411,075.8650.0001,075.865غیر اختیاریبالعوض مرستیفرانسه

AFG/39062413910.0000.0001,800.0001,800.000  دغنمو داستراتیژیک دزیرمو جوړول

0.0000.0001,800.0001,800.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/39065413901,623.279848.8591,800.0002,648.859 د ځنګلونو او آبریزو رغول او ساتنه

1,609.796848.8591,800.0002,648.859اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

13.4830.0000.0000.000غیر اختیاریبالعوض مرستیدنمارك

AFG/390659
په لویدیځ زون کې د کرهنې او د کلیو د پراختیا پیاوړتیا 

(SARD)
 13901,974.1401,269.3050.0001,269.305
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غیر / اختیاری 

اختیاری
عنوان مالی ونډی انواعتمویل کوونکیکالاداره/ سکتور 

1,974.1401,269.3050.0001,269.305غیر اختیاریبالعوض مرستیایتالیا

AFG/39067613914,698.1642,410.5622,900.0005,310.562 د اوبو د ذخایرو او خړوبولو پروژه

4,698.1642,410.5622,400.0004,810.562اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

سازمان بین المللی 

انکشافی زراعتی
0.0000.000500.000500.000غیر اختیاریبالعوض مرستی

AFG/390677 د سرد خانو ودانول(Chiller House) 139210,167.0617,299.9110.0007,299.911

10,167.0617,299.9110.0007,299.911اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/390684
د ماهیانو روزنه او  )د مالداري د پراختیا پروژه 

(مصنوعي القاح 
 13901,414.5781,148.3950.0001,148.395

1,414.5781,148.3950.0001,148.395غیر اختیاریبالعوض مرستیفرانسه

AFG/390707
د لبنیاتو، میوو او سبزیو د تولید او پروسس د مرکزونو 

جوړول
 1392481.134388.3910.000388.391

481.134388.3910.000388.391اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/390711د خلکو په ونډه د طبیعي سرچینو تنظیم( CLAP) 13924,861.6911,274.7844,000.0005,274.784

سازمان بین المللی 

انکشافی زراعتی
4,861.6911,274.7844,000.0005,274.784غیر اختیاریبالعوض مرستی

AFG/390712 د صفری انرژۍ یخ کوټونه(ZECS) 1392634.058633.5390.000633.539

صندوق انکشافی 

سازمان همکاریهای 

- منطقوی جنوب آسیا 

سارک

634.058633.5390.000633.539غیر اختیاریبالعوض مرستی

AFG/390713
په ښاری منطقو کی زراعت، ښاری حومه او د کورنۍ 

افتصاد
 1392974.330852.939200.0001,052.939

0.0000.000200.000200.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

974.330852.9390.000852.939غیر اختیاریبالعوض مرستیكویت

AFG/390716
د سارک د غړو په هیوادونو کی میوو د حاصل پوره 

کیدلو او د ارزښت زیاتیدو مدیریت
 1392727.500727.5000.000727.500

صندوق انکشافی 

سازمان همکاریهای 

- منطقوی جنوب آسیا 

سارک

727.500727.5000.000727.500غیر اختیاریبالعوض مرستی

AFG/390726
دسمنګان والیت دپرمحتیای او احتیاطی پروژو توسعه 

کول
 139321.31121.3110.00021.311
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غیر / اختیاری 

اختیاری
عنوان مالی ونډی انواعتمویل کوونکیکالاداره/ سکتور 

21.31121.3110.00021.311اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/3907281393250.00037.7910.00037.791 د فراه والیت احتیاطي پرمختیایي پروژې

250.00037.7910.00037.791اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/3907311393150.0009.9510.0009.951 د جوزجان والیت احتیاطي پرمختیایی پروژې

150.0009.9510.0009.951اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/3907371393155.69619.6570.00019.657 د زابل والیت احتیاطي پرمختیایي پروژې

155.69619.6570.00019.657اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/390738139367.23013.3490.00013.349 د کنړ والیت احتیاطي پرمختیایي پروژې

67.23013.3490.00013.349اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/39074113940.0000.0003,500.0003,500.000  دکورنی باغونو جوړو ل

0.0000.0003,500.0003,500.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/39074213940.0000.0003,000.0003,000.000 د کابل والیت دسبز کمر بند جوړول

0.0000.0003,000.0003,000.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/39074313940.0000.0001,000.0001,000.000 د سلما د دوه اړخیز کانال  ابتدای مطالعه کول او جوړول

0.0000.0001,000.0001,000.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/39074413940.0000.0005,000.0005,000.000 د سلما  او کمال داوبو دبندونو تجهیز او کیندل

0.0000.0005,000.0005,000.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/39074513940.0000.000500.000500.000 د صنعتی زراعتی پارکونو جوړو ل

0.0000.000500.000500.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/390746 13940.0000.0001,500.0001,500.000  هکتارزراعتی ځمکو همواری کول۶۰۰۰۰د

0.0000.0001,500.0001,500.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت
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غیر / اختیاری 

اختیاری
عنوان مالی ونډی انواعتمویل کوونکیکالاداره/ سکتور 

AFG/39074713940.0000.0001,000.0001,000.000 دلومړی توب ملی برنامو توسعه

سازمان بین المللی 

انکشافی زراعتی
0.0000.0001,000.0001,000.000غیر اختیاریبالعوض مرستی

AFG/390748
په هلمند والیت کی دکړهنیز ځمکو تقویت کول او توسعه 

کو ل
 13940.0000.0001,000.0001,000.000

0.0000.0001,000.0001,000.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

26,102.52113,235.75912,383.00025,618.759د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې وزارت

AFG/480024د غوره کړنو یا اجراآتو قدرداني(GPI) 138625,720.82313,090.76210,270.00023,360.762

بخش بین المللی تنفیذ 

قانون مبارزه علیه مواد 

مخدر

25,070.63312,512.85310,270.00022,782.853غیر اختیاریبالعوض مرستی

650.190577.9090.000577.909اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/480059 1391381.698144.9971,500.0001,644.997  والیتونو کې د ریاستونو د ودانې ودانول۳۴په

381.698144.9971,500.0001,644.997اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/48006813940.0000.000600.000600.000 د عامه پوهنی او پنځه اړخیزه کنفرانس جوړول

0.0000.000600.000600.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/48006913940.0000.00013.00013.000 دنظارت او ارزیابی دسیستم رامنځ ته کو ل

0.0000.00013.00013.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

20,619.54713,967.55812,640.00026,607.558د ټولنیز مصؤنیت سکتور -  ۳.۵

548.76371.0460.00071.046 له طبیعي پیښو سره د مبارزې له پاره د چمتووالي ملي اداره 

AFG/680111
 ډوله وسایلو او د ۲۳د پلټنې او ژغورنې لپاره د 

وسایطو تجهیزاتو د پیرودنې پروژه
 1391548.76371.0460.00071.046

548.76371.0460.00071.046اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

580.862415.2251,000.0001,415.225د کوچیانو د چارو د همغږي کولو ریاست 

AFG/7600041388468.121343.4280.000343.428 په   والیتونو کې د اداري ودانیو ودانول

468.121343.4280.000343.428اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت
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 دالر000 ارقام په 13941395

مجموعهنویانتقالیبودجه

غیر / اختیاری 

اختیاری
عنوان مالی ونډی انواعتمویل کوونکیکالاداره/ سکتور 

AFG/7600101390112.74171.7970.00071.797 د لیسې احاطه او لیلیه د ملحقاتو سره

112.74171.7970.00071.797اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/76001513940.0000.000400.000400.000  دپالیسیو او ظرفیت ښه والی دبرنامو لوړتیا

0.0000.000400.000400.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/76001613940.0000.000600.000600.000 د کوچیانو دمرکزی ریاست ودانی جوړول

0.0000.000600.000600.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

753.614121.357440.000561.357د ښځو چارو وزارت

AFG/3800781388640.44098.667440.000538.667 د روزنیزو مرکزونو ودانول

640.44098.667440.000538.667اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/3801081389113.17422.6900.00022.690 د افغانستان د ښځو د کاري پالن همغږي او پلی کول

113.17422.6900.00022.690اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

2,106.3001,252.0781,200.0002,452.078د سرحدونو، قومونو او قبایلو د چارو وزارت

AFG/4600221388205.994149.8410.000149.841 د خوشحال خان د لیلیي د پاتې کار بشپړول

205.994149.8410.000149.841اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/460029138825.71325.7130.00025.713 د وزارت د ودانې  د ودانولو پروژه

25.71325.7130.00025.713اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/4600331390558.681220.660200.000420.660 په والیتونو کې د اداري ودانیو ودانول

558.681220.660200.000420.660اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/46004813921,315.912855.864750.0001,605.864  د خوشحال خان بابا د لیسې د تعلیمې کمپلیکس  ودانول

1,315.912855.864750.0001,605.864اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/46005213940.0000.000250.000250.000 د قبایل سرحدانو دمعلوماتو دټولولو دسیستم جوړول

0.0000.000250.000250.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت
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 دالر000 ارقام په 13941395

مجموعهنویانتقالیبودجه

غیر / اختیاری 

اختیاری
عنوان مالی ونډی انواعتمویل کوونکیکالاداره/ سکتور 

765.440332.1923,400.0003,732.192 د کډوالو او بیا را ستنیدونکو د چارو وزارت 

AFG/290128
 (ښارګوټو )د راستنیدونکو لپاره په پرانستل شوو مینو 

کې د تخنیکي، بنسټیزو او ټولنیزو خدمتونو برابرول
 1385250.440213.8923,400.0003,613.892

250.440213.8923,400.0003,613.892اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/290227
دحقوقی فعالیتونو پالن گزاری او دادغام مجدد نه خمایت 

کول
 1392515.000118.3000.000118.300

كمشنرى عالى ملل 

متحد در امور مهاجرین
515.000118.3000.000118.300غیر اختیاریبالعوض مرستی

15,864.56811,775.6606,600.00018,375.660 دکار، ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو وزارت

AFG/4700411384100.8950.0002,900.0002,900.000 د مهارتونو د پراختیا پروګرام

0.0000.0002,900.0002,900.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

100.8950.0000.0000.000غیر اختیاریبالعوض مرستیهندوستان

AFG/47009113886,318.5574,879.2651,000.0005,879.265 د تقاعد د ریفورم پروژه

6,318.5574,879.2651,000.0005,879.265غیر اختیاریبالعوض مرستیبانک جهانی

AFG/470119
د بهرنیو اتباعو راجستر کول او هغوې ته د کار د جواز 

برابرول
 1389184.03917.523150.000167.523

184.03917.523150.000167.523اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/47012413911,011.479203.5390.000203.539 د فني او حرفوي زده کړو د مرکزونو رامنځته کول

1,011.479203.5390.000203.539اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/470204
په فراه والیت کې د فنې او حرفوي زده کړو د مرکز 

ودانول او تجهیز
 1391200.000121.5440.000121.544

200.000121.5440.000121.544اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/4702111392148.96737.1760.00037.176 د ماشومانو په ورندی د خشونت مخنوی

صندوق انکشافی 

سازمان همکاریهای 

- منطقوی جنوب آسیا 

سارک

148.96737.1760.00037.176غیر اختیاریبالعوض مرستی

AFG/470212
په افغانستان کې د تعلیمی او کارموندنی د زده کړی غیر 

(NATEJA)رسمی روش 
 13937,409.6316,257.8072,400.0008,657.807
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 دالر000 ارقام په 13941395

مجموعهنویانتقالیبودجه

غیر / اختیاری 

اختیاری
عنوان مالی ونډی انواعتمویل کوونکیکالاداره/ سکتور 

1,500.0001,500.0001,000.0002,500.000غیر اختیاریبالعوض مرستیایتالیا

5,556.0194,494.8501,000.0005,494.850غیر اختیاریبالعوض مرستیبانک جهانی

353.612262.957400.000662.957اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/470214 1393491.000258.8060.000258.806  پرمختیایی پروژی11د شمال او غربی سرحدی والیتونو

491.000258.8060.000258.806غیر اختیاریبالعوض مرستیهندوستان

AFG/47023113940.0000.000150.000150.000 په کنر والیت څوکی ولسوالی داراالیتام تعمیر جوړول

0.0000.000150.000150.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت
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 دالر000 ارقام په 13941395

مجموعهنویانتقالیبودجه

غیر / اختیاری 

اختیاری
عنوان مالی ونډی انواعتمویل کوونکیکالاداره/ سکتور 

130,814.49864,581.58769,715.000134,296.587د اقتصادي چارو د ادارې او د خصوصي سکتور د پراختیا سکتور - ۳.۶

5,171.1464,488.706500.0004,988.706د مرکزي احصائیې اداره 

AFG/7300081389375.844375.844500.000875.844 په والیتونو کې د مرکزي احصایی د ودانیو ودانول

375.844375.844500.000875.844اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/73000913904,795.3024,112.8620.0004,112.862 د احصایوي سیستم پیاوړتیا

4,795.3024,112.8620.0004,112.862غیر اختیاریبالعوض مرستیبانک جهانی

27,499.82023,006.8291,000.00024,006.829په افغانستان کې د وړو تمویلي سرچینو د مالتړ لپاره د اسانتیاوو د برابرولو اداره

AFG/810001
په افغانستان کې د وړو تمویلي سرچینو لپاره د آسانتیاؤ 

(MISFA)برابرول 
 138227,499.82023,006.8291,000.00024,006.829

818.203818.2031,000.0001,818.203غیر اختیاریبالعوض مرستیایتالیا

10,697.3276,204.3360.0006,204.336غیر اختیاریبالعوض مرستیبانک انکشافی المان

15,984.29015,984.2900.00015,984.290غیر اختیاریبالعوض مرستیبانک جهانی

1,504.284844.2472,300.0003,144.247د افغانستان د ستندرد ملي خپلواکه اداره

AFG/5800041388593.196434.337300.000734.337 د البراتوار او د مرکزي ادارې د ودانې ودانول

593.196434.337300.000734.337اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/580034
جالل آباد، تورغوندی، شیر خان بندر، حیرتان )په پینځو 

بندرونو کې د تجهیزاتو پیرودل (او اقینه
 1391911.088409.9102,000.0002,409.910

911.088409.9102,000.0002,409.910اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

14,075.9719,708.423650.00010,358.423د کنټرول او تفتیش اداره 

AFG/660010
د بهرنۍ پلټنې، د ظرفیتونو د لوړولو، د سالکارانو د 

خدمتونو او د بشري منابعو د فعالیتونو د مالتړ پروژه
 138611,511.1547,919.0610.0007,919.061

11,511.1547,919.0610.0007,919.061غیر اختیاریبالعوض مرستیبانک جهانی

AFG/6600141387826.749758.2490.000758.249 د پارلمان د بودجې د دفتر سره مرسته

صندوق امانتي 

بازسازي افغانستان
826.749758.2490.000758.249غیر اختیاریبالعوض مرستی
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 دالر000 ارقام په 13941395

مجموعهنویانتقالیبودجه

غیر / اختیاری 

اختیاری
عنوان مالی ونډی انواعتمویل کوونکیکالاداره/ سکتور 

AFG/66001513891,024.387834.8630.000834.863 د تجهیزاتو د برابرولو پروژه

1,024.387834.8630.000834.863غیر اختیاریبالعوض مرستیبانک جهانی

AFG/660022
په ننګرهار او مزار شریف کې د تفتیش د زونونو ودانۍ 

ودانول
 1391713.681196.250650.000846.250

713.681196.250650.000846.250اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

100.000100.000100.000200.000د ملی اقتصاد شورا

AFG/300001 دTAPI او   CASA1393100.000100.000100.000200.000   اقتصادی او سیمه ایزی پروژی

100.000100.000100.000200.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

5,349.6491,144.0743,250.0004,394.074د اقتصاد وزارت

AFG/35002013842,797.2780.0000.0000.000 (د بیا رغونې او پرمختیایي خدمتونه )مرکزي تدارکات

2,797.2780.0000.0000.000غیر اختیاریبالعوض مرستیبانک جهانی
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 دالر000 ارقام په 13941395

مجموعهنویانتقالیبودجه

غیر / اختیاری 

اختیاری
عنوان مالی ونډی انواعتمویل کوونکیکالاداره/ سکتور 

AFG/350036
د کورنیو او بهرنیو انفرادي سالکارانو استخدام او 

تخنیکي مرسته
 13861,164.399237.2991,500.0001,737.299

1,164.399237.2991,500.0001,737.299اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/3500371386782.651465.0401,600.0002,065.040 په والیتونو کې د اقتصاد د وزارت د ریاستونو  ودانول

782.651465.0401,600.0002,065.040اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/3500471387605.321441.7350.000441.735 د پروژو د جوړولو د ریاست د ودانۍ ودانول

605.321441.7350.000441.735اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/35005313880.0000.000150.000150.000 د اقتصاد د وزارت د کارکوونکو د ظرفیت لوړول

0.0000.000150.000150.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

10,093.9851,889.23911,487.00013,376.239د سوداګرۍ او صنایعو وزارت 

AFG/250080
د کارکوونکو د ظرفیتونو د لوړولو او د پرمختیایي 

پروژو د تنظیم او پلي کولو څانګه
 1388211.151108.175400.000508.175

211.151108.175400.000508.175اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/250082
د اخری قسمت  )په والیاتو کی دغالیو دپروسس پروژی

(پاتی برخه 
 1388190.0000.0000.0000.000

190.0000.0000.0000.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/250084

د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت د الحاقیه ودانۍ  ودانول 

او په ننګرهار او بلخ والیتونو کې د سوداګرۍ او 

صنایعو د وزارت د ودانیو ودانول

 1388252.75054.689220.000274.689

252.75054.689220.000274.689اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/25011813908,917.8571,349.02210,000.00011,349.022 د نوو مارکیټونو پراختیا

8,917.8571,349.02210,000.00011,349.022غیر اختیاریبالعوض مرستیبانک جهانی

AFG/2501311392172.22727.353367.000394.353 د صادراتو پیاوړتیا او پراختیا

172.22727.353367.000394.353اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/2501401392350.000350.0000.000350.000 د افغان بلدنگ ودانی اعمارمجدد جورول په پاکستان کی

350.000350.0000.000350.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/25014513940.0000.000500.000500.000 د تجارت او سرمایه ګذاری محیط لپاره د تقویی پروژه
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 دالر000 ارقام په 13941395

مجموعهنویانتقالیبودجه

غیر / اختیاری 

اختیاری
عنوان مالی ونډی انواعتمویل کوونکیکالاداره/ سکتور 

0.0000.000500.000500.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

67,019.64323,400.06950,428.00073,828.069د مالیې وزارت

AFG/20003913841,460.19492.3472,000.0002,092.347 د والیتونو په کچه د مستوفیتونو د تعمیراتو ودانول

1,460.19492.3472,000.0002,092.347اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/200054 د خزاینو د سیستم سالکاران(PACBP) 138310,305.1925,044.7433,000.0008,044.743

10,305.1925,044.7433,000.0008,044.743غیر اختیاریبالعوض مرستیبانک جهانی

AFG/200055 د پلټنې زده کړې(ATP) 13836,841.8455,365.7450.0005,365.745

6,841.8455,365.7450.0005,365.745غیر اختیاریبالعوض مرستیبانک جهانی

AFG/200064
په دولتي ادارو کې د تدارکاتو په برخه کې د ظرفیتونو 

لوړوالي
 13844,976.6930.0000.0000.000

4,976.6930.0000.0000.000غیر اختیاریبالعوض مرستیبانک جهانی

AFG/200096
افمس، د خزاینو د )د سافټ ویر پراختیا او څارنه 

(پوړونو دفتر
 13861,291.59484.8881,200.0001,284.888

1,291.59484.8881,200.0001,284.888اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/200120
د مالیي وزارت د الحاقیه ودانې ودانول او د مالیي 

وزارت د اړونده مرکزي ودانیو بنسټیز ترمیم
 138724.0863.4531,000.0001,003.453

24.0863.4531,000.0001,003.453اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/200121 د عامه مالي چارو ریفورم( RIMU- PFMR) 1387704.266317.211250.000567.211

704.266317.211250.000567.211غیر اختیاریبالعوض مرستیبانک جهانی

AFG/200122
او دګمرکونو د  (دویمه برخه  )د ګمرکونو عصري کول 

تاسیساتو ودانول، او د ګمرکي سټیشنونو ودانول
 13878,323.839360.75213,500.00013,860.752

3,044.647101.93110,000.00010,101.931غیر اختیاریبالعوض مرستیبانک جهانی

5,279.192258.8213,500.0003,758.821اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/200126 13874,944.223770.6035,678.0006,448.603 (مرکز او والیا ت)د مالي سیستمونو د ظرفیتونو لوړوالې
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مجموعهنویانتقالیبودجه

غیر / اختیاری 

اختیاری
عنوان مالی ونډی انواعتمویل کوونکیکالاداره/ سکتور 

4,944.223770.6035,678.0006,448.603غیر اختیاریبالعوض مرستیبانک جهانی

AFG/200180  د امریکا د متحده ایاالتو تخنیکي مرسته(CTAP) 13882,152.8360.0000.0000.000

2,152.8360.0000.0000.000غیر اختیاریبالعوض مرستیكمك هاى امریكا

AFG/200187
د دولتي ادارو د ظرفیت  لوړول او د بودجې د اجرا د 

سیستم  ښه کول
 13892,707.569185.9482,000.0002,185.948

2,207.569185.9482,000.0002,185.948اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

500.0000.0000.0000.000غیر اختیاریبالعوض مرستیكمك هاى امریكا

AFG/2001881389583.95359.6571,500.0001,559.657 د مالیي وزارت د کارکوونکو د ظرفیتونو لوړول

583.95359.6571,500.0001,559.657اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/200225
د اجراآتو د تر سره کولو لپاره د دولتي ادارو د ظرفیتونو 

(CBR)لوړوالې 
 139012,509.5785,186.7096,000.00011,186.709

صندوق امانتي 

بازسازي افغانستان
12,509.5785,186.7096,000.00011,186.709غیر اختیاریبالعوض مرستی

AFG/200227
د سولې او بیا یوځاى کولو د کمیسیون د مالي ارزونې 

کمیټه او داراالنشا
 1390256.08361.135300.000361.135

صندوق امانتی صلح و 

ادغام مجدد
256.08361.135300.000361.135غیر اختیاریبالعوض مرستی

AFG/200229
د افغانستان بانک  )د مالي سکتور لپاره بیړنۍ مرسته 

(لپاره
 13907,760.1214,578.9100.0004,578.910

7,760.1214,578.9100.0004,578.910غیر اختیاریبالعوض مرستیبانک جهانی

AFG/2002301391300.935166.4710.000166.471 د افغانستان د استخراجي صنایعو د روڼتیا طرحه

300.935166.4710.000166.471غیر اختیاریبالعوض مرستیبانک جهانی
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 دالر000 ارقام په 13941395

مجموعهنویانتقالیبودجه

غیر / اختیاری 

اختیاری
عنوان مالی ونډی انواعتمویل کوونکیکالاداره/ سکتور 

AFG/20023113911,003.5881,003.588500.0001,503.588 د زده کړې اوږدمهاله پروګرام

3.5880.0000.0000.000غیر اختیاریبالعوض مرستیجاپان

0.0000.000500.000500.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

کمک های بال عوض 

غیر پروژوی جاپان
1,000.0001,003.5880.0001,003.588غیر اختیاریبالعوض مرستی

AFG/2002321391739.43894.2991,500.0001,594.299 د انټر کانټینینټل او باغ باال د دیوالونو د بیارغونې پروژه

739.43894.2991,500.0001,594.299اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/200237
د بودجې د جوړولو او د مرستو د انسجام پروژه 

(MBAW)
 139133.61023.6101,000.0001,023.610

33.61023.6101,000.0001,023.610اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/2002591393100.0000.0000.0000.000 د ګمرک ریفورم او سوداګریزی آستانتیاوی

100.0000.0000.0000.000غیر اختیاریبالعوض مرستیبانک جهانی

AFG/20026213940.0000.0002,000.0002,000.000 د مسلکی محاسبینو د سازمان پراختیا

0.0000.0002,000.0002,000.000غیر اختیاریبالعوض مرستیبانک جهانی

AFG/200263 13940.0000.0006,500.0006,500.000 چاپول (پاسپورت)د بها دار اوراقو

0.0000.0006,500.0006,500.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/20026413940.0000.0001,000.0001,000.000 د غیر مالیاتی عواید پر وزه

0.0000.0001,000.0001,000.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/20026513940.0000.000500.000500.000  مالیاتی اکاډمی

0.0000.000500.000500.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/20026713940.0000.000700.000700.000 دخدماتو  آسانتیا

0.0000.000700.000700.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

AFG/20026813940.0000.000300.000300.000 په دولتی تصدیوکی  اصالحات راوستل
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 دالر000 ارقام په 13941395

مجموعهنویانتقالیبودجه

غیر / اختیاری 

اختیاری
عنوان مالی ونډی انواعتمویل کوونکیکالاداره/ سکتور 

0.0000.000300.000300.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت

2,590,765.6521,251,238.2121,232,795.5252,484,033.737د سکتورونو ټولټال

احتیاطي کودونه

0.0000.0005,000.0005,000.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت1395د کندزوالیت لپاره احتیاطی مالی پانګه 910042

0.0000.00010,000.00010,000.000اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت1395د اسعارو توازن لپاره احتیاطی مالی پانګه910033

0.0000.00013,880.60013,880.600اختیاریبالعوض مرستیدافغانستان دولت1395د جایدادونو دپرمخنګ لپاره دورانی پانګه 910043

0.0000.0002,800.0002,800.000غیر اختیاریبالعوض مرستیبانک انکشاف آسیایی1395دیوه دربنده حویلۍ اخستل910044

0.0000.00031,680.60031,680.600مجموع وجوه احتیاطی

2,590,765.6521,251,238.2121,264,476.1252,515,714.337مجموع کل

: یادداشت

 افغانۍ محاسبه شویده۶۷ مالی کال بودجه کي یوه امریکایی ډالر ۱۳۹۵د اسعارو د تبادلي بیه په . ۱

. مالی کال په بودجه کي به زیات شي۱۳۹۵ مالی کال د قطعیي د ترتیب نه وروسته به محاسبه او د ضمیمی په شکل په ۱۳۹۴پر بنسټ محاسبه شوی او حقیقی ارقام د  (۳۰دلیندۍ ) مالی کال آخره ۱۳۹۴د پراختیایي پروژو انتقالی بودجه د . ۲
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:ضمیمی 

ولو ړ دکثیرالپروژوی پروژی جزئیات، دکلیودالری جو

ملی پروگرام او نوری برنامی



جدول تمویل د برنامو کثیرالپروژی د کی بودجه کال مالی 1395 په 

نویانتقالی تمویل کوونکی

کال دبودجی 1395 د 

مجموعه 

 دالر000رقام په ا

AFG/420106 -   127,753.40                  85,000.00                   42,753.40                  (ټولګټو وزارت  )دکلیو د سړکو جوړولو ملی پروگرام 

 12,252.59                      -                                12,252.59                  ايتاليا

 7,802.77                       1,000.00                     6,802.77                     نړيوال بانک

 25,000.00                    25,000.00                     -                               د افغانستان دولت

 70,555.16                    59,000.00                   11,555.16                  دافغانستان دبيا ودانولو مانتی کڅوړه

 12,142.87                      -                                12,142.87                  د جاپان غير پروژوی بالعوض مرستی

AFG/430060  -   دکلیو د سړک جوړولو ملی پروگرام(NRAP) /  کلیو ته دالس رسی ملی پروګرام(ARAP)29,497.26456,450.00085,947.264

 25,442.293                 9,717.29315,725.000بانک جهانی

 7,353.003                   7,353.0030.000 نړيوال بانک

 25,000.000                 0.00025,000.000د افغانستان دولت

 28,151.968                 12,426.96815,725.000دافغانستان دبيا ودانولو مانتی کڅوړه

   -                                 0.0000.000د جاپان غير پروژوی بالعوض مرستی

 72,250.659141,450.000      213,700.659(NRAP)دکلیود پروګرامونو مجموعه 

AFG/590009454.119300.000754.119 -   د والیتونو د والیانو لپاره د هستوګنې د ودانیو ودانول

 754.119                       454.119300.000د افغانستان دولت

AFG/590112  - 139.9820.000139.982د ښجینه فاتحه خوانی تعمیر جوړونه

 139.982                       139.982د افغانستان دولت

37.782200.000237.782سیمه ایز هوایی ډګرونو ودانول په جاغوری ، لعل او سرجنګل  او شبرغان کی

 237.782                       37.782200.000د افغانستان دولت

AFG/440034497.3440.000497.344 - (فیض آباد،چغچران ، میمنه او قلعه نو)د دسیمه ایز هوایی ډګرونو جوړول 

 2.551                           2.5510.000د افغانستان دولت

 494.793                       494.7930.000د آمريکا مرستی

AFG/440180  - 635.9110.000635.911د کندز والیت هوایی ډګر  ترمینل بیارغونه بیا جوړونه او توسعه

 635.911                       635.9110.000د افغانستان دولت

AFG/8200031,000.9020.0001,000.902 - (د اوبو رسولو شبکه)د اندخوې د څښلو د اوبو تامینول 

 1,000.902                   1,000.9020.000د افغانستان دولت

AFG/430447 -  د ساحوي پراختیا ملي پروګرام(NABDP)935.0761,000.0001,935.076

 29.975                         29.9750.000د ملل متحد پراختيايي پروګرام

 1,905.101                   905.1011,000.000د افغانستان دولت

AFG/430468 - 3,000.0000.0003,000.000د پروان والیت د چاریکار ولسوالی د اوبو رسولو پروژه

 1,000.000                   1,000.0000.000د افغانستان دولت

 2,000.000                   2,000.0000.000هندوستان

AFG/430470 -  213.5995,000.0005,213.599 مترو په اندازه دوه طرفه دیوار پروژه64د ارغنداب د سیند د

 5,213.599                   213.5995,000.000د افغانستان دولت

AFG/430063 - 3,105.7354,000.0007,105.735کلیو ته د اوبو رسولو ملي پروګرام او د چاپیلایر د حفظ الصحې ښوونه

 7,105.735                   3,105.7354,000.000د افغانستان دولت

AFG/240008  - 791.8342,400.0003,191.834د جومات جوړول

 3,191.834                   791.8342,400.000د افغانستان دولت

AFG/280171 - 1,355.6460.0001,355.646د پوهنتونونو او لوړو زده کړو د موسسو رامنځته کول

 359.646                       359.6460.000د افغانستان دولت

 996.000                       996.0000.000هندوستان

1



نویانتقالی تمویل کوونکی

کال دبودجی 1395 د 

مجموعه 

 دالر000رقام په ا

AFG/370727  - 1,539.7822,400.0003,939.782د ننګرهار والیت حوزوی روغتون بیارغونه او په والیتونوکی نورو روغتونونو جوړونه

 3,939.782                   1,539.7822,400.000د افغانستان دولت

AFG/370776-  دغوروالیت د لعل او سرجنگل په ولسوالی کی د روغتون جورول
200.000400.000600.000

 600.000                       200.000400.000د افغانستان دولت

AFG/500140 - د والیاتو د عدلیي ریاستونو د ودانیو ودانول
380.416300.000680.416

 680.416                       380.416300.000د افغانستان دولت

AFG/420387 - 37.998500.000537.998د چاریکار ولسوالی د ښار دننی دسرکونو ودانول

 537.998                       37.998500.000د افغانستان دولت

AFG/270332 - 623.9647,660.0008,283.964د عمومي تعلیماتو د ښوونځیو تجهیز

 8,283.964                   623.9647,660.000د افغانستان دولت

AFG/270750 - 100.0000.000100.000د سر پل والیت د سنچارک د دره زمچي د کلي د ښوونځي د ودانۍ ودانول

 100.000                       100.0000.000د افغانستان دولت

AFG/270335 -  305.546360.945666.491والیتونو کې (۳۳)د کوچیانو لپاره د ښوونځیو او لیلیې ودانول په

 666.491                       305.546360.945د افغانستان دولت

87,606.295165,970.945253,577.240مجموع

. کړی مصرف لپاره دتمويل پروژو دکثيرالپروژی دالر ميليون 253.5 چی لری تعهد وزارت دمالی :  یاداشت
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چیني سر تمویل دAFG ګڼه   پروژه اړوندهوزارت اړوندهوالیتپروژي شوی پیشنهادګڼه

 دولت افغانستان د590009ودانول ودانیو د استوګنې د لپاره والیانو د والیتونو داداره خپلواکه ارګانونو ییزو سبمه دبامیانتعمیرجوړونه  والیت دبامیان 1

 دولت افغانستان د590009ودانول ودانیو د استوګنې د لپاره والیانو د والیتونو داداره خپلواکه ارګانونو ییزو سبمه دپروانجوړونه تعمیر خوانی فاتحه ښځینه د2

 دولت افغانستان د590009ودانول ودانیو د استوګنې د لپاره والیانو د والیتونو داداره خپلواکه ارګانونو ییزو سبمه دپنجشیرجوړونه تعمیر رهایشی او دمهمانخانی مقام والیت د3

 دولت افغانستان د590112جوړونه تعمیر خوانی فاتجه ښجینه داداره خپلواکه ارګانونو ییزو سبمه دلغمانجوړونه تعمیر خوانی فاتحه ښځینه د4

 دولت افغانستان د590009ودانول ودانیو د استوګنې د لپاره والیانو د والیتونو داداره خپلواکه ارګانونو ییزو سبمه دلوگرتعمیرجوړول داداری ولسوالی ازره د 5

 دولت افغانستان د590009ودانول ودانیو د استوګنې د لپاره والیانو د والیتونو داداره خپلواکه ارګانونو ییزو سبمه دلوگرجوړول تعمیر تاالر او مهمانخانی د مقام والیت د 6

 دولت افغانستان د590009پروژه جوړونی تعمیراتو رهایشی والیانو د اداره خپلواکه ارګانونو ییزو سبمه دپنجشیرجوړونه دیوال احاطه مقبره د مسعود شاه احمد د 7

8
 ډګرتعمیر هوایی جنګل- سر اولعل مالستان دجاغوری، 

جوړول ساختمان
اداره خپلواک ملکی دهوانوردیغور و غزنی

 و سرجنگل و لعل جاغوری،) جوړول دګرونه هوایی کوچنی دمحلی

(شبرغان
 دولت افغانستان د440208

کومکونه امریکای440034کوول احیا دګرونه هوایی دمنطقویاداره خپلواک ملکی دهوانوردیفاریابجوړول ترمینل ګر ډ شارهوایی میمنه د 9

 دولت افغانستان د440180جوړول نوی او پراختیا جوړول، بیا ترمینل د ډګر هوایی د کندز داداره خپلواک ملکی دهوانوردیکندزاوپراختیا رغونی بیا ترمینل ډګر کندزهوایی د 10

 دولت افغانستان د820003میمنه شهر و اندخوی آشامیدنی آب تأمینکانالیزاسیون و آبرسانی شرکتفاریاببرابرول  اڅکلو اوبو لپاره شار میمنه د 11

12
 ولسوالی جرم په پوریجوړول کیپ دشت د  ویالی د دخستګ

جوړول دیوال استنادی طرفه دوه کی کلی رګاب د کی
 دولت افغانستان د430447پروګرام ملي پراختیا ساحوي دوزارت دکلیواوپراختیابدخشان

13
 بند ګرځولو اوبو دوه د کی ولسوالی اندراب صالح ده په

جوړول ساختمان
 دولت افغانستان د430447پروګرام ملي پراختیا ساحوي دوزارت دکلیواوپراختیابغالن

 دولت افغانستان د430447پروګرام ملي پراختیا ساحوي دوزارت دکلیواوپراختیابلخجوړول اوپول دیوال داستنادی کی ولسوالی نهرشاهی په 14

 دولت افغانستان د430468پروان والیت مرکز چاریکار شهر آبرسانی پروژهوزارت دکلیواوپراختیاپروانپروژی رسول آوبو شار چاریکار د15

کومکونه بالعوض جاپان د430060پروګرام ملی جوړولو الرو د کلیو دوزارت دکلیواوپراختیاپروانجوړونه سړک کیلومتراوږدوالی 7 د  بای عبدی د 16

 دولت افغانستان د430447پروګرام ملي پراختیا ساحوي دوزارت دکلیواوپراختیاتخارترمیموول سړک تالقان د رباط دشت د17

کومکونه بالعوض جاپان د430060پروګرام ملی جوړولو الرو د کلیو دوزارت دکلیواوپراختیاتخارجوړول سړک چپ تګاب د فرخارولسوالی د18

19
 کلنیک د کی ساحه په خوشک عروس ده د ولسوالی اشترلی د

جوړول ساختمان
 دولت افغانستان د430447پروګرام ملي پراختیا ساحوي دوزارت دکلیواوپراختیادایکندی

20
 سړک د بالغ ترسرخک نه چنګیزی د ولسوالی بلخاب د 

جوړول ساختمان
کومکونه بالعوض جاپان د430060پروګرام ملی جوړولو الرو د کلیو دوزارت دکلیواوپراختیاسرپل

21
 B علیاد سرجنګل ګلی دسفید اړوند ولسوالی سرجنگل و لعل 

HC جوړول دکلینیک
 دولت افغانستان د430447پروګرام ملي پراختیا ساحوي دوزارت دکلیواوپراختیاغور

22
 لیسه دنسوانو سرخک دهن د کی ولسوالی سرجنگل او لعل په

جوړول
 دولت افغانستان د430447پروګرام ملي پراختیا ساحوي دوزارت دکلیواوپراختیاغور

 دولت افغانستان د430447پروګرام ملي پراختیا ساحوي دوزارت دکلیواوپراختیاغورجوړول دسړک سرجنګل دره د ولسوالی سرجنگل و لعل د23

24
 متره ۸۰د شخصی قره د اړوند ولسوالی سبزپوش خواجه په

جوړونه پول کانکریتی او اوسپنیز
مرستی بالعوض جاپان د430060پروګرام ملي پراختیا ساحوي دوزارت دکلیواوپراختیافاریاب

25
 دیوار داستنادی دسیند ارغنداب د کی ولسوالی ارغنداب په

جوړول
 دولت افغانستان د430470ارغنداب دریای طرفه در کیلومتر 64 استنادی دیوار ساختمان پروژهوزارت دکلیواوپراختیاقندهار

26
 قرای ساکنین کوچیها اقوام اشامیدنی آب چاه حلقه 7 حفر

تاز کره و نوآباد-  زراعت
 دولت افغانستان د430063میحطی الصحه حفظ و اشامیدنی آب ملی برنامهوزارت دکلیواوپراختیاکاپیسا
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چیني سر تمویل دAFG ګڼه   پروژه اړوندهوزارت اړوندهوالیتپروژي شوی پیشنهادګڼه

 دولت افغانستان د430447پروګرام ملي پراختیا ساحوي دوزارت دکلیواوپراختیاکاپیسالپاره اوسیدونکو محلی د جوړول مکتب د کوچی اقوام د 27

28
 او کیلومتر ۲ د دبازار دغجور اړوند ولسوالی جاغوری د

لګول تیګی سړک کیلومتر ۳ دبازار دانګو
مرستی بالعوض جاپان د430060پروګرام ملی جوړولو الرو د کلیو دوزارت دکلیواوپراختیاغزنی

29
 دجامع ګی جغاره عمر محمد دشیخ کی ولسوالی انجیل  په

جوړول ساختمان جومات
 دولت افغانستان د240008جوړول جوماتوزارت اوقاف و حج دارشاد،هرات

 دولت افغانستان د280171جوړول پوهنتون دوالیتیکړووزارت دلوړوازدهوردکجوړول پوهنتون والیتی د30

 دولت افغانستان د370727پروژه جوړول او بیاودانولو کلینیکونو او دشفاخانی کی والیاتو  پهوزارت دروغتیاتخارجوړول دکلینیک ولسوالی نهراب په31

 دولت افغانستان د370727پروژه جوړول او بیاودانولو کلینیکونو او دشفاخانی کی والیاتو  پهوزارت دروغتیابغالنجوړول شفاخانی د پلفی د32

 دولت افغانستان د370727پروژه جوړول او بیاودانولو کلینیکونو او دشفاخانی کی والیاتو  پهوزارت دروغتیاسرپلل جوړو دکلینیک کی کلی مچی دره په ولسوالی سانچارک په33

34
 باغ قره  مالستان. B.H.C شیرداغ کلینیک ساختمان

جوړول ساختمان. B.H.C دکلینیک دشیرداغ ولسوالیوکی
 دولت افغانستان د370727پروژه جوړول او بیاودانولو کلینیکونو او دشفاخانی کی والیاتو  پهوزارت دروغتیاغزنی

 دولت افغانستان د370776جوړول دشفاخانی کی ولسوالی سرجنگل و لعل  پهوزارت دروغتیاغورجوړول دشفاخانی کی ولسوالی سرجنگل او لعل  په35

 دولت افغانستان د370727پروژه جوړول او بیاودانولو کلینیکونو او دشفاخانی کی والیاتو  پهوزارت دروغتیاکاپیساجوړول مرکز صحی د لپاره خلکو او کوچیانو د 36

 دولت افغانستان د370727پروژه جوړول او بیاودانولو کلینیکونو او دشفاخانی کی والیاتو  پهوزارت دروغتیاننگرهارجوړول شفاخانی دحوزوی ښار آباد جالل د37

 دولت افغانستان د370727پروژه جوړول او بیاودانولو کلینیکونو او دشفاخانی کی والیاتو  پهوزارت دروغتیاتخارجوړول کلینیک شرقی دښار تالقان د38

 دولت افغانستان د500140جوړول مرکز د اطفال تربیت او  اصالح مرکز د عدلیه وزارتفراهجوړول مرکز د اطفال تربیت او اصالح مرکز د 39

مرستی بالعوض جاپان د420106پروګرام ملی جوړولو الرو د کلیو دوزارت دټولګټوبدخشانجوړول پول د ولسوالی جرم د40

مرستی بالعوض جاپان د420106پروګرام ملی جوړولو الرو د کلیو دوزارت دټولګټوبغالنجوړول سړک دکلی قاصان دره د کی ولسوالی صالح ده په41

 دولت افغانستان د420387جوړول نو سرکو   شارداخلی د چاریکار دوزارت دټولګټوپروانجوړول نو سرکو   شارداخلی د چاریکار د42

مرستی بالعوض جاپان د420106پروګرام ملی جوړولو الرو د کلیو دوزارت دټولګټوپکتیاجوړول سړک د جاجی آریوب د43

مرستی بالعوض جاپان د420106پروګرام ملی جوړولو الرو د کلیو دوزارت دټولګټوتخارجوړول پول اساسی د باندی سیند امو په کی ولسوالی درقد په 44

45
 د ابخیل پل او تریزای و علیشیر ولسوالی  پول کلی درش د

جوړول پولونو
مرستی بالعوض جاپان د420106پروګرام ملی جوړولو الرو د کلیو دوزارت دټولګټوخوست

مرستی بالعوض جاپان د420106پروګرام ملی جوړولو الرو د کلیو دوزارت دټولګټوخوستجوړول سړک متر کیلو 15 ولسوالی بک د 46

(WB/ARTF)  بانک نړیوال420106پروګرام ملی جوړولو الرو د کلیو دوزارت دټولګټودایکندیجوړول سړک کیلومتر 180 د پوری قناق  تر نه نیلی د 47

(WB/ARTF)  بانک نړیوال420106پروګرام ملی جوړولو الرو د کلیو دوزارت دټولګټوسمنگانجوړول سړک د پوری باشک شب قریه  تر نه صوف دره د48

(WB/ARTF)  بانک نړیوال420106پروګرام ملی جوړولو الرو د کلیو دوزارت دټولګټوغزنیجوړول سړک د جاغوری-  گیالن د 49

50
 گریزوان تر نه ولسوالی  بلچراغ د جورول سړک د دمیمنی

پوری ولسولی
(WB/ARTF)  بانک نړیوال420106پروګرام ملی جوړولو الرو د کلیو دوزارت دټولګټوفاریاب

(WB/ARTF)  بانک نړیوال420106پروګرام ملی جوړولو الرو د کلیو دوزارت دټولګټوفاریابقیراچوونه سړک کلی باالحصار لین دوهم د ښار اندخوی د51

(WB/ARTF)  بانک نړیوال420106پروګرام ملی جوړولو الرو د کلیو دوزارت دټولګټوکاپیساجوړول پول د قاضی ده د  کی ولسوالی نجراب په 52
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53
 سړک د ی پور آباد خان سرکه دو  تر نه سلطان حضرت د

جوړول
(WB/ARTF) جهانی بانک420106پروګرام ملی جوړولو الرو د کلیو دوزارت دټولګټوکندز

جاپان بالعوض مساعدت420106پروګرام ملی جوړولو الرو د کلیو دوزارت دټولګټوکندزجوړول سړک د ولسوالی ذال قلعه د 54

جاپان بالعوض مساعدت420106پروګرام ملی جوړولو الرو د کلیو دوزارت دټولګټوکندزقیراچوونه سړک د  اوږدوالی په کیلومتر 2 د قدیم زاخیل د 55

56
 11  د پوری ک سړ سنگری تر نه ولسولی نوآباد کامه د

جوړول کیلومترسړک
جاپان بالعوض مساعدت420106پروګرام ملی جوړولو الرو د کلیو دوزارت دټولګټوننگرهار

57
 سړک د پوری ولسولی سنگی رباط   تر نه ولسولی گلران د 

جوړول
(WB/ARTF)  بانک نړیوال420106پروګرام ملی جوړولو الرو د کلیو دوزارت دټولګټوهرات

58
 سړک د پوری  ولسوالی انجیل  بشران  تر نه آب پایان د

قیراچوونه
(WB/ARTF)  بانک نړیوال420106پروګرام ملی جوړولو الرو د کلیو دوزارت دټولګټوهرات

59
 دره و سنگالخ دره   تر نه ولسوالی جلریز  بازارمینځ د 

جوړول سړک متر کیلو 65 د پوری پارسا سرخ
(WB/ARTF)  بانک نړیوال420106پروګرام ملی جوړولو الرو د کلیو دوزارت دټولګټووردک

60
 کیلومتر 17 د پوری  کندوبناشاهی  تر نه کلیی دانگام د 

جوړول سړک
مرستی بالعوض جاپان د420106پروګرام ملی جوړولو الرو د کلیو دوزارت دټولګټوکنر

جوړولوپروژه او  تجهیز مکتبونو تعلیمی عمومی د وزارت دپوهنیبغالنجوړول لیلی د قطیبه امام د61
 عمومی د 

 مکتبونو تعلیمی

 او  تجهیز مکتبونو تعلیمی عمومی د 

جوړولوپروژه

 دولت افغانستان د270332جوړولوپروژه او  تجهیز مکتبونو تعلیمی عمومی د وزارت دپوهنیپروانجوړول تعمیر د دارالعلوم د62

63
 ساختمان مکتب متوسطه د برکه ده د کی ولسوالی مالستان په

جوړول
 دولت افغانستان د270332جوړولوپروژه او  تجهیز مکتبونو تعلیمی عمومی د وزارت دپوهنیغزنی

 دولت افغانستان د270332جوړولوپروژه او  تجهیز مکتبونو تعلیمی عمومی د وزارت دپوهنیتخارجوړول ساختمان مکتب د شهید عبدالرحمن سید د 64

 دولت افغانستان د270332جوړولوپروژه او  تجهیز مکتبونو تعلیمی عمومی د وزارت دپوهنیتخارجوړول مکتب د شهید حسین حاجی د65

 دولت افغانستان د270750جوړول مکتب د کلی زمچی دره دوزارت دپوهنیسرپلجوړول مکتب د کلی زمچی دره د کی ولسوالی سانچارک په 66

 دولت افغانستان د270335کوچیان برای لیلیه و مکاتب اعماروزارت دپوهنیکابلجوړول لیسی د لپاره دکوچیانو 67

 دولت افغانستان د270332جوړولوپروژه او  تجهیز مکتبونو تعلیمی عمومی د وزارت دپوهنیوردکجوړول مکتب دهقان قوم ناله د68

69
 حصه دوهم په  ولسوالی بهسود د جوړول  لیسه بیرمک د  

کی
 دولت افغانستان د270332جوړولوپروژه او  تجهیز مکتبونو تعلیمی عمومی د وزارت دپوهنیوردک

 دولت افغانستان د270332جوړولوپروژه او  تجهیز مکتبونو تعلیمی عمومی د وزارت دپوهنیتخارجوړونه شونڅی متوسطه شهید عبدالباری د70

 دولت افغانستان د270332جوړولوپروژه او  تجهیز مکتبونو تعلیمی عمومی د وزارت دپوهنیپنجشیرجوړونه لیسه وقاص بن سعد د  71

72

 دمایل لیسه، دهنه  ، دزارومتوسطه) مکتبونوجوړول پایه ۹ د

 نوبهارمتوسطه، نسوان د ، لیسه دجراب ، لیسه سنگ کلوله

 محمد سبز ذکور و نسوان  ، لیسه الدین سراج مولوی دنسوان

(توسطه هجرانم خواجه متوسطه و تلک  لیسه،

 دولت افغانستان د270332جوړولوپروژه او  تجهیز مکتبونو تعلیمی عمومی د وزارت دپوهنیبغالن
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والیتپروژیAFG/شمیره
  بودجه کال 1395 د

دالر 000 په ارقام

               13,470.000 وزارت اوبیارغونی پراختیا دکلیو  

AFG/430060دکلیو سړک جوړولوملی پروګرام(NRAP)

                                 100.00وردک میداناچوونه جغل سړک کیلومتر ۱۰د پوری اباد سرخ تر نه شیرک اوبه د 1

 200.00                                  دایکندیجوړول کانال رسوونی داوبو دکلی غودار د کی مرکز په والیت د2

                                 100.00وردک میدانجوړونه پول تک د دموټرو گردم مهرخانه د او بیرون کوه د 3

 150.00                                  لغمانجوړونه دپول ګزی چهل د اړوند ولسوالی علینګار د4

 100.00                                  دایکندیجوړونه دپول هجدی د اندازه په کیلومتر 30مرکزکی په دوالیت5

 100.00                                  پروانجوړونه دپول سیند شامیرپه دسموچ اړوند ولسوالی دسالنګ6

 150.00                                  لغمانجوړونه دپول بابا شهیدان د7

 500.00                                  فاریابجوړونه سړک کیلومتر ۳د دکلی کوت افغان د اړوند ښار میمنه د8

9
 کیلومترپه ۸د دکلی رحیم سید ارباب د دمنطقی شینواری د اړوند ولسوالی ارچی دشت

اچوونه جغل دسړک اندازه
 100.00                                  کندز

 150.00                                  کندزجوړونه پول دتک دموټرو ولسوالی زال قلعه د10

 250.00                                   غوراچوونه جغل سړک کیلومتره ۲۵د  معه اود جوړونه پول یوه  د اړوند ولسوالی دپسابند11

12
 اود (  پوری سړک عمومی تر نه تناخاک) سبزک للمه دقرای اړوند ولسوالی سالنګ د

جوړول سړک پوری شامی سموچ
 200.00                                  پروان

 200.00                                  کندزاچوونه جغل سرک کیلومتر ۱۵د پوری  اخره دخشتیپه تر نه دباغچه ولسوالی زال قلعه د13

14
 او دیوار، استنادی دپولچکونو، او کانکریت سرک کیلومتر 1.4د دکلی خیل منگو د

جوړول دکانالونو
 200.00                                  لوگر

 50.00                                     غورجوړونه پول دموټرودتک قمغی دهن اړوند ولسوالی سرجنګل دلعل15

 100.00                                  تخاراچوونه جغل سړک کیلومتر ۲۰ د پوری لشم سنګ تر نه چلوخورد د اړوند ولسوالی چال د16

 50.00                                     غورجوړونه پول تک د موټرو د دکلی زرد نګ د اړوند ولسوالی سرجنګل لعل د17

18
 سړک کیلومتر ۱۰ د پوری تور پیشه ترکتل نه دکلی خانه دخیرات اړوند ولسوالی شهرک د

جوړول
 150.00                                   غور

19
 د پوری کلنیک دکلی شانه ترپادخاب نه سرک عمومی گردیز- دکابل اړوند ولسوالی خدر د

جوړول پلچکونو د او کانکریت سړک کیلومتر ۵
 200.00                                  لوگر

 200.00                                  پروانجوړونه پول ټک موټرود د باندی دسیند په دینارخیل اړوند ولسوالی خیل سید د20

 250.00                                  کابلاچوونه جغل دسړک دمموزی پوری بابا عادل شیخ تر نه دشیوکی اړوند ولسوالی دبګرام21

 70.00                                    کابلاچوونه جغل سړک کیلومتر ۱،۵د شماد کوچه د اړوند ولسوالی بګرامی د22

 250.00                                  هار ننگرکول pcc سرک کیلومتر ۴،۵د دکلی زنګوی د23

24
 سړک کیلومتر ۱۰ د پوری اخره سارا چشمه کشان تر نه دخانقا اړوند ولسوالی دفرخار

اچوونه جغل
 50.00                                    تخار

 300.00                                  کاپیساکول کانکریت سړک کیلومتر ۲ د بازار د باباعلی د اړوند مرکز والیت دکاپیسا25

 100.00                                  بغالناچوونه جغل سړک کیلومتر ۶ د پوری لغد تر نه بنو د26

 150.00                                  بادغیساچوونه جغل سړک کیلومتر ۱۵د پوری نجک دره تر نه خارستان د27

 300.00                                  پروانقیراچوونه سړک کیلومتر ۳د پوری ښارګوټی ترښوونکو نه سرک عمومی پروان-کابل د 28

 150.00                                  فراهاچوونه جغل دسړک پوری  کلی پشمیکه تر مرکزنه ولسوالی جوان الش د29

 200.00                                  فراهاچوونه جغل دسړک پوری مرکز والیت دفراه تر نه مرکز ولسوالی کوه شیب د30

 100.00                                  هراتجوړونه دپول سیند په دهریرود اړوند ولسوالی اوبه د31

 100.00                                  هراتاچوونه شګه دسړک ګذره هنو اود ینران د32

33
 جغل سړک کیلومتر ۲۰د پوری خلیفه ایشان تر نه دکلی بینا دخواجه اړوند ولسوالی دچال

اچوونه
 100.00                                  تخار

34
 مرکز سرک تنی د چی اندازه په متر ۱۲۰ د جوړونه پول د تک موټرود د غوړمبی د

نخلوی پوری
 650.00                                  خوست

35
 د خیل بابه د پوری کلی خواجه تر نه جومات د صادقی پاچا د اړوند ولسوالی دبګرام

جوړول دسړک
 100.00                                  پروان

 350.00                                  بغالنجوړونه پول ټک موټرود د سیند په دره خوش د اړوند ولسوالی بنو د36

 100.00                                  خوستجوړول سړک خواړ خوړی د37

:کیږی پلي لیاری له پروګرامونو اړوندو الندینیو د کال همدی په چی لست پروژو دنوی کال مالی ۱۳۹۵ د
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والیتپروژیAFG/شمیره
  بودجه کال 1395 د

دالر 000 په ارقام

 200.00                                  خوستجوړول سړک کیلومتر ۱۵ د پوری کچ مزرین تر نه ولسوالی د میدان جاجی د38

 150.00                                  بلخجوړل سړک د ولسوالی دکلدار39

 200.00                                  سمنگاناچوونه جغل او دیزاین دسړک پوری کلی ګوله تر نه ولسوالی پایان صوف دره د40

 100.00                                  بامیاناچوونه جغل سړک دکلی دقرغندی اړوند مرکز والیت بامیان د41

 250.00                                  پرواناچوونه قیر سړک کیلومتر 3،5د دکلیو شریف هوفیان دشت د42

 150.00                                  بدخشاناچوونه جغل سړک کیلومتر ۲۰د پوری کلی منجی تر نه شهرصفا ولسوالی درایم د43

 100.00                                  بامیاناچوونه جغل برخی پاتی دسړک دکرمان اړوند ولسوالی پنجاب د44

 100.00                                  سمنگانجوړل سړک کیلومتر 15د پنجاب-  صوف دره د45

46
 استنادی پوری کلنیک مرکزی ولسوالی اسمار تر نه اسمار خوری د اړوند اسمارولسوالی د

جوړول پول دیو دیواراو
 300.00                                  کنر

 150.00                                  کنرجوړول سربند او دپول اړوند ولسوالی پور وته د47

 300.00                                  ارزگانجوړونه پول اوسپنیز او کانکریتی اندازه په متر ۸۰د دکلی ابرده د اړوند ولسوالی ترینکوت48

49
 او داوسپنیز اندازه په مترو ۲۳ دکلی دککوزی اړوند ولسوالی چوره والیت ارزګان د

جوړونه پول کانکریتی
 100.00                                  ارزگان

50
 ۲۵ د پوری کلی اورمور ولسوالی دکامدیش تر نه کلی اګوک د اړوند ولسوالی وایګل د

اچوونه جغل کیلومتر
 150.00                                   نورستان

51
 ۲۰ د پوری کلی اشټوی تر نه کلی چتراس د اړوند پارون مرکز والیت نورستان د 

اچوونه جغل کیلومتر
 150.00                                   نورستان

52
 پوری علیا پایان دهنو دهکده تر نه مرکز ریاست دکرهڼی مرکزاړوند والیت پروان د

اچوونه قیر سړک
 200.00                                  پروان

 100.00                                   پکتیاچوړونه پول متر ۱۵د دکلی خیل ساقی د اړوند ولسوالی څمکنی53

 100.00                                  سرپلاچوونه جغل او ساختمان سړک کیلومتر ۱۱ د ترمینځ دولسوالیو ګوسفندان او سانګچارک د54

 150.00                                  سرپلکول کانکریت سړک کیلومتر ۲ د بازار د ولسوالی دبلخاب55

 50.00                                    ارزگانجوړونه پول کیبلی د متر ۳۲د کلی د دکوری اړوند ولسوالی چوره د56

 1,400.00                              هار ننگرجوړول سړک متر 14 د ګړه دشیر کی ولسوالی کامه په57

 10,970.00                            مجموع

AFG/430017 د ملی پیوستون پروګرام(NSP)

 100.00                                  کندزجوړول دسربند تیپه قلوح د اړوند ولسوالی زال قلعه د1

 100.00                                  بادغیسجوړول دیوار استنادی روخانه د اندازه په کیلومترو ۸ د کی ښار نو قلعه په2

 300.00                                  کندهارجوړول ساختمان نیولو داوبو او سربند ویالی د کلی د مانجه د اړوند ولسوالی دامان د3

 150.00                                  کندزجوړول سربند د تیپه اق درک ایشان اړوند ولسوالی زال قلعه4

 70.00                                    کندهارکول اوکانکریت کیندنه دکاریز دکلی (کاریز اسحاقزی) منجه د اړوند ولسوالی دامان5

 150.00                                  کندهارجوړونه ویالی د اندازه په کیلومتر ۵د دکلی مزنګان د اړوند ولسوالی دپنجوای6

 120.00                                  هار ننگرجوړول دیوار استنادی اندازه په متر ۴۵۰  سیند د دکلی زنګوی د7

 120.00                                  بادغیسجوړول بند اوبود د خوردک قادس د اړوند ولسوالی قادس د8

 50.00                                    فراهکول کاری پاک ( جوی) کانال کلی د شیخ ده د او جوین اباد فیض د9

 50.00                                    فراهکول کاری پاک جملی کاریز د اړوند ولسوالی کوه پشت د10

 80.00                                    غزنیکول ترمیم دکانال سنګ ګردن د اړند ولسوالی جاغوری د11

 60.00                                    لغمانجوړونه پول کیبلی  باندی سیند په علیشنګ د  کلی په بابا داخند اړوند ولسوالی علیشنګ د12

13
 دوه  اندازه په کیلومتر ۲۳ د اړوند ولسوالۍ په مرکزبهسود د کی ساحه په هلمند پیتاب د

جوړول جوی شاه
 70.00                                    وردک میدان

 30.00                                     غورجوړول بند برښنا د  دکلی حصار د اړوند ولسوالی سرجنګل لعل د14

 1,450.00                              مجموع

AFG/430063دکلیو لپاره داوبوبرابرولو ملی پروګرام او د محیطی حفظ الصحه ښوونه

1
 اوبو داڅکلو کیندل کوهی  سولری حلقی ۶ د کی کلی په مزنګان اړوند ولسوالی دپنجوای

خاطر په کولو تهیه
 150.00                                  کندهار

 50.00                                    پروانکیندنه کوهی حلقه یوه د کی خیل اشرف په اړوند ولسوالی خیل سید د2
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 300.00                                  کابلجوړول دشبکی رسوونی داوبو  اداراتوته دولتی څخه چشمه د اړوند ولسوالی خاکجبار د3

 100.00                                  کابلجوړول دشبکی رسوونی اوبو د  کی کلی خان تپه د اړوند ولسوالی سروبی د4

 150.00                                  هار ننگرکیندل داوبوکوهی حلقی ۱۰۰ د کی ولسوالیو ،بهسود خیل،سرخرود،کامه غنی په 5

 150.00                                  سمنگانانتقالول اوبو د پوری مرکز ولسوالی تر نه چشمه د اړوند  ولسوالی پایان صوف دره د6

 100.00                                  سرپلجوړول دشبکی ریګزک چشمه اب د7

 50.00                                     غور برابرول اوبو څکلو د کی کلی په جوفکمامی اړوند ولسوالی سرجنګل دلعل8

 1,050.00                              مجموع
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دالر 000 په ارقام

                    6,900.00 وزارت دټولګټو

AFG/420106 (دټولګټووزارت )دکلیو او سړک جوړولوملی پروګرام

                                 300.00وردک میداناچوونه جغل سړک اندازه په کیلومتر ۳۰ د ابدره دهن د1

                                 500.00لغمانجوړول سرک حلقوی اندازه په کیلومتر ۴،۴د دښاراړوند بابا مهترالم د2

3
 قیراچوونه پوری سروکی بیغمک تر نه دوراهی ماکوله د سرک دعمومی پرسا سرخ دره د

جوړول دیوار داستنای او پلچکونو او پول دیوه اوهمدارنګه 
                              1,000.00پروان

 1,000.00                              کابلجوړول اوساختمان سروی دیزاین دسړک پوری جګدلک تر نه سرچینو د4

 300.00                                  کابلجوړول سړک کیلومتر ۶،۶ دکلکان5

 50.00                                    تخارجوړونه دپول دشاخان کی تالقان دره او پول دکوسی کوماندو د اړوند مرکز والیت تالقان د6

 500.00                                  کاپیساجوړونه پول دموټرودتک دکلی صیاد د7

 400.00                                  بامیانجوړونه پول د ورس ابدال د سیند په دهلمند اړوند ولسوالی ورس د8

 350.00                                  بغالناچوونه جغل سړګ د پوری ولسوالی جلګه تر نه صالح ده د9

 800.00                                  فاریاباچوونه قیر سړک ترمنځ خوی اند د او ولسوالی قرغان د10

 150.00                                  تخاراچوونه قیر سړک بستی دوه کیلومتر ۲۵ د پوری بختینگان تر نه مشتان د11

 150.00                                  بادغیساچوونه جغل دسړک پوری اتش سنګ تر نه عباسی د اړوند ولسوالی دمقر12

13
 قیر سړک کیلومتر ۲ د پوری پول ایلتا تاجک تر نه منځ بازار د اړوند ولسوالی شولګره د

اچوونه
 200.00                                  بلخ

 300.00                                  کابلجوړول سړک کیلومتر ۶ د ولسوالی ګلدره د14

 200.00                                  بلخاچوونه قیر سړک متر ۱۸۰۰ د دکلی چوپان دعلی اړوند والیت مزارشریف د15

 500.00                                  سرپلقیراچوونه سړکونو کیلومتر ۵،۵ د دننه ښار د والیت سرپل د16

 200.00                                  بامیان جورونه پول موتروتک د مرغی دهن د اړوند ولسوالی یکاولنګ برج دچهل17

 6,900.00                              مجموع

                    7,580.00 وزارت دپوهنی

AFG/270638د دارالمعلیمونو لپاره لیلیی جوړول

                                 300.00لغمانجوړول تعمیر لیلیی د لپاره دارالمعلمینو لغمان د1

 300.00                                  مجموع

AFG/270332د عمومی تعلیماتو لپاره د ښوونځیو جوړول او تجهیز کول

                                 150.00وردک میدانجوړول ښوونځی مازار دشت حسن شاه د کی ولسوالی بهسود په1

2
 کار دمکتب نیک ګنده د اوهمدارنګه جوړول تعمیر مکتب علیا میش د کی مرکز دوالیت

کول بشپړ
 100.00                                  دایکندی

 100.00                                  دایکندیجوړول تعمیر مکتب غرنچ د کی ولسوالی گیتی په3

 120.00                                  پروانجوړول تعمیر لیسی صنفی24 د سفلی سیاران خواجه د4

 150.00                                  هار ننگرجوړول تعمیر لیسی نسوان مریم د5

 120.00                                  دایکندیجوړول تعمیر لیسی ذکور اشتو د کی ولسوالی میرامور په6

 100.00                                  دایکندیجوړول تعمیر ښوونځی د منطقی پایین غرینچ د کی ولسوالی کجران په7

 100.00                                  دایکندیجوړول تعمیر لیسی چوچان القان د کی ولسوالی شهرستان په8

                                 150.00کندزجوړول تعمیر لیسی نسوان د آسیه بی بی د  کی مرکز والیت کندز په9

 100.00                                  غورجوړول تعمیر ښوونځی متوسطه شاهی او شرقل د سرجنگل او لعل د10

 150.00                                  غورجوړول تعمیر لیسی کرمان تمبورک د سرجنگل او لعل د11

 100.00                                  پروانجوړول ساختمان ښوونځی صنفی 24 صادقی د12

 60.00                                    کابلجوړل ښوونځی ابتدائیه ساحه په دربند د کی ولسوالی خاکجبار په13

 100.00                                  هار ننگرجوړول تعمیر ښوونځی آباد صدیق د14

 120.00                                  تخارجوړول تعمیر لیسی فرنگرد د کی ولسوالی فرخار په15

 60.00                                    تخارجوړول تعمیر ښوونځی جلدراق د کی کلفگان په16

 500.00                                  هار ننگرکول احاطی ښونځی افغان الدین جمال سید د کی ولسوالی خیوه په17

 120.00                                  دایکندیجوړول لیسی ذکور مختلط وطنه د کی ولسوالی میرامور په18

 100.00                                  دایکندیجوړول ښوونځی نسوان شهرستان د کی ولسوالی شهرستان په19

 100.00                                  تخارجوړول تعمیر ښوونځی متوسطه شنگان د20

 60.00                                    تخارکول احاطه ښوونځی مرکزی نسوان د کی ولسوالی اشکمش په21

 200.00                                   هراتجوړول تعمیر دارالمعلمین د کی ولسوالی غوریان په22

 300.00                                  پکتیکاجوړل تعمیر ښوونځی نسوان کوتوال د23

 300.00                                  پکتیکاجوړل تعمیر ښوونځی نسوان کشیوال د24
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 100.00                                   هراتجوړونه ښوونځی د کی ولسوالی فارسی په25

 30.00                                    تخارکول احاطه  ښوونځی ولید ابن خالد د کی ولسوالی اشکمش په26

 100.00                                  تخارجوړول ښوونځی صنفی 6 کلی شلخو د کی ولسوالی ورسیج په27

 100.00                                  هار ننگرجوړل ښوونځی نسوان ننگرهار پژواک د28

 40.00                                    تخارجوړول  تشنابونو او  کول احاطه دیوارونو لیسی عبدالباری شهید د کی تالقان په29

 30.00                                    تخارکول احاطه  ښوونځی متوسطه د  اب خرم د30

 100.00                                  تخارجوړول ښوونځی متوسط خورد چلو او  جوړول ښوونځی بازارک د کی ولسوالی چال په31

 150.00                                  کاپیساجوړول تعمیر لیسی ذکور صنفی 24 خیل رحمن د کی ولسوالی کوهستان دوم حصه په32

 100.00                                  بغالنجوړول لیسی نسوان صنفی 12 د محسینی رسول محمد شهید د33

 100.00                                   هراتجوړول تعمیر لیسی آباد ترک34

 150.00                                   هراتجوړول تعمیر لیسی انجیل قفالن د35

 150.00                                  غزنیجوړنه تعمیر لیسی جمبود نسوان د کی ولسوالی مالستان په36

37
 متوسطه صنفی ۱۶ (عثمان مولوی) اسماعیل محمد شهید د کی ولسوالی شولگره په

کول احاطه اوهمدارنګه جوړونه تعمیر ښوونځی
 100.00                                  بلخ

 120.00                                  بلخکی ولسوالی شولگره په جوړنه تعمیر صنفی ۱۶ لیسی شهید حسن مالمحمد د38

 150.00                                  غزنیجوړونه ښوونځی لیسی ی جویا شهید د کی منطقه په آلو زرد د کی ولسوالی  باغ قره په39

 100.00                                  ارزگانجوړول تعمیر ښوونځی ششپر ذکور د کی ولسوالی خاص ارزګان په والیت ارزگان د40

41
 صنفی 24 افغانی الدین جمال سید د  کی کلی سکندر خواجه  اړوند ولسوالی شولگره په

کول احاطه ددیوار او جوړنه تعمیر
 120.00                                  بلخ

42
 مزار- ساحه چوپان علی په جوړونه تعمیر  صنفی 24 لیسی د مزاری عبدالعلی شهید د

کی ښار شریف
 120.00                                  بلخ

 150.00                                  سمنگانکی ولسوالی دوآب روی په جوړونه تعمیر مکتب نسوان خورک آب د43

 150.00                                  پکتیکاکی ولسوالی خیرکوت په جوړنه تعمیر ښوونځی صنفی 8 غفاری ابوذر د44

45
کی ولسوالی خیل جانی په جوړونه تعمیر  ښوونځی جاللی د

 150.00                                  پکتیکا

 200.00                                  پنجشیرجوړل تعمیر لیسی متا نسوان د46

 150.00                                  غزنیکی ولسوالی مالستان په جوړونه مدرسه دینی علوم رضاویه د47

 120.00                                  تخارجوړونه تعمیر لیسی زید حضرت د کی ولسوالی رستاق په48

 40.00                                    غزنیکی ولسوالی باغ قره په رغونه بیا ښوونځی ذکور تمکی د49

 100.00                                  سرپلجوړول تعمیر لیسی دنسوان کهنه دشهر اړوند ولسوالی سنګچارک د50

 100.00                                  تخارجوړول تعمیر دمکتب اباد تاجک  اړوند ولسوالی قلعه دشت د51

 6,480.00                              مجموع

AFG/270331د مسلکی او حرفوی مکاتب ،تجهیز،بیا رغونه او جوړول

 150.00                                  تخارجوړول انستیتوت کرهنی مسلکی او تخنیکی د کی ولسوالی فرخار په1

 150.00                                  مجموع

AFG/270389اسالمی تعلیمات

 150.00                                  کندهارجوړول تعمیر مدرسی د زاده آخند عبدالحی مال د کی ناحیه دوهمه ولسوالی دامان  په1

 150.00                                  پروان جوړول تعمیر دارلعلوم محمدیه د اړوند ولسوالی غوربند سیاګرد د2

 150.00                                  بغالنجوړول دارالعلوم صالح ده د3

 200.00                                  خوستجوړول تعمیر دارالمعلمین خوست د4

 650.00                                  مجموع

                       400.00وزارت اوقاف او حج د

AFG/240008اعمار مساجد

 90.00                                    هراتجوړول مسجد کی ولسوالی شندن  په1

 100.00                                  ننگرهارجوړول جومات  د کی ساحه په دعیدګاه کی ولسوالی غنی په 2

 80.00                                    هراتجوړول  جومات دالوند  کی  ولسوالی انجیل په3

 30.00                                    ارزگانکول احاطه او  کول تجهیز جومات جامع اړوند ولسوالی چوره د4
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 50.00                                    تخارجوړول جومات دکلی پیانی د اړوند ولسوالی فرخار د5

 50.00                                    خوستجوړول دجومات کهوا ګبر دهن د اړوند ولسوالی خیل موسی د6

 400.00                                  مجموع

                    1,185.00وزارت روغتیا دعامی

AFG/370727په والیاتو کی د روغتونونو او کلینیکونو بیا رغوونه او جوړول  

 100.00                                  غورجوړول کلینیک د چشمه سفید د اړوند ولسوالی سرجنگل او لعل د1

 100.00                                  تخارجوړول کلینیک صیاد دره د کی ولسوالی چال په  2

 100.00                                  بغالنجوړول کلینیک BHC  ترمش دره د اړوند ولسوالی برفک او تاله د3

 120.00                                  غزنیجوړول کلینیک کی کلی په احمد سید او علودال د کی ولسوالی جاغوری په4

 100.00                                  سمنگانجوړول کلینیک تور دهن صوف دره د5

 50.00                                    غزنیجوړول کلینیک شوی پاتی کاره نیمه د کی منطقه په برجگی د او ولسوالی غور په6

 100.00                                  غورجورول تعمیر کلینک د خانه بره میدان د کی مرکز والیت د7

 100.00                                  غزنیجوړول تعمیر کلینک د کی بهار دره په اړوند ولسوالی ناهور د8

 100.00                                  تخارجوړول  تعمیر کلینک د  کی ولسوالی اشکمش د9

 100.00                                  سمنگانجوړول تعمیر کلینک د کلی د بازارک د اړوند ولسوالی پایان صوف دره د10

 100.00                                  تخارجوړول کلینک د کی خسته په اړوند ولسوالی فرخار د11

 100.00                                  تخارجوړول کلینک د کی جلدارق په اړوند ولسوالی ګلفګان د12

 1,170.00                              مجموع

AFG/370135په ملی توګه د روغتونونو د خدماتو د کیفیت لوړتیا

 15.00                                    تخارامبوالنس عراده یوه لپاره روغتون ولسوالی فرخار د1

 15.00                                    مجموع

                          60.00وزارت مالداری او دکرهڼی

AFG/390323دمالداری او حیوانی د پراختیا پروژه

 60.00                                    تخارجوړول کلینیک حیوانی د کی ولسوالی فرخار په1

 60.00                                    مجموع

اداره خپلواکه ارګانونو ییزو سیمه د

AFG/590002په افغانستان کی دسولی  د پیاوړی کولو پروګرام 

 100.00                                  بغالن جوړول تعمیر اداری ولسوالی فرنگ د والیت بغالن د1

 100.00                                  بغالنمجموع

                        29,595.00 مجموعه عمومی
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حالت پروژه نوع کار اسم پروژه طول به کیلومتر طول به متر ولسوالی والیت شماره

تر کار 

الندی
قیریزی کول (قیرریزی) جوړول سړک د پوری ولسوالۍ پشتون زرغون تر نه هرات د        46.00             - پشتون زرغون هرات 1

تر کار 

الندی
قیریزی کول -             30.00        

 کانکریتي د اوږدوالۍ په متر 162 د باندی سیند هریرود پر کې ولسوالۍ اوبه په 

جوړول ُپله
غوریان هرات 2

تر کار 

الندی
قیریزی کول جوړول سړک الت دوهم د پوری ولسوالی غوریان تر نه هرات د        27.59             - غوریان هرات 3

تر کار 

الندی
قیریزی کول جوړول دسړک پوری کلی بتول سنجن تر نه گلبهار نساجی د          7.53             - حصه اول کوهستان کاپیسا 4

تر کار 

الندی
کانکریتی پول 42.00         -            

 ساختمان دپول کی کلی اسکنی په اندازه په متر 42 د کی ولسوالی په نجراب د 

جورول
نجراب کاپیسا 5

تر کار 

الندی
کانکریتی پول جورول ساختمان پول ورزال د اندازه په متر 28 د که ولسوالی په مور میرا د            -         28.00 میرامور دایکندی 6

تر کار 

الندی
کانکریتی پول 20.00         -            

 په متر 20 د کلې په ګنبذ قلعه د کی مسیر په آب جرم د باندی سند تیشکان د

(پول کانکریتی)  جورول پول اندازه
جرم بدخشان 7

تر کار 

الندی
کانکریتی پول جوړول اندازه په متر 135 د ساختمان قاضی پول د کی ولسوالی نجراب په            -       135.00 نجراب کاپیسا 8

تر کار 

الندی
کانکریتی پول 80.00         -            

 پوری (مرکز خوست تر شهر میان) کی مسیر په سړک د فرنگ تر نه خوست د 

 80 د کی کلی په جنگلک د ساختمان پول لومړی  الت لومری د (برخه شپږم) د

(پول کانکریتی) جورول پول اندازه په متر

خوست بغالن 9

تر کار 

الندی
کانکریتی پول 20.00         -            

 (مرکز خوست تر شهر میان) کې مسیر په سړک د پوری فرنگ تر نه خوست د

 دوهمی د کی کلی په دوآبی د اوږدوالۍ په مترو 20 د الت دوهم (بخش شپږوم)

(پول کانکریتی)  جورول ساختمان پول

خوست بغالن 10

تر کار 

الندی
کانکریتی پول 162.00       -            

 باندی سیند پرهریرود اندازه په متراوږدوالي 162 د  کې ولسوالی اوبې په

جوړول (پول کانکریتی)
اوبی هرات 11

تر کار 

الندی
قیریزی کول -             12.00        

 صاحب مال-   جوړول ساختمان سرک حلقوی د لپاره فامیلي خالص مولوی د

هدیره
چپرهار ننگرهار 12

تر کار 

الندی
قیریزی کول -             3.06          

 سړک د ( اندازه په کیلومتر 3 د لین دوم) بوستان باغ تر نه اندوخوی شهر د

(کول قیریزی) جوړول ساختمان
اندخوی فاریاب 13

تر کار 

الندی
قیریزی کول -             16.00        

 تر 8+000 نه کیلومتر له جوند و الش تر نه فراه له جورول ساختمان سرک د

(کول قیریزی)  000+24
الش جوند فراه 14

تر کار 

الندی
قیریزی کول -             16.00        

 تر 24+000  کیلومتر له جوند و الش تر نه فراه له جورول ساختمان سرک د

(کول قیریزی) 000+24
الش جوند فراه 15

تر کار 

الندی
قیریزی کول -             8.80          

 ده پول له ) جوړول ساختمان سړک کیلومتر 8.8 د  بابا الم مهتر عمرزی د

(کول قیریزی )(زیارت بابا مهترالم  او قیرسړک د شماکت  تر نه زیارت
مهترالم بابا لغمان 16

تر کار 

الندی
کانکریتی پول 120.00       -            

  اندازه په مترو 120 د (دوهم متون پول ) جورول  ساختمان پول کلی درش د

(پول کانکریتی)
متون خوست 17

تر کار 

الندی
کانکریتی پول 100.00       -            

-  جوړونه ساختمان پول تریزای د کی مسیر په سړک ولسوالی علیشیر د

(پول کانکریتی) متر 100 اوږدوالي
علیشیر خوست 18

تر کار 

الندی
کانکریتی پول جوړونه ساختمان یارم پول د            -         30.00 اندراب بغالن 19

تر کار 

الندی
کانکریتی پول جوړونه ساختمان باز تگاب پول د            -       120.00 تگاب بغالن 20

تر کار 

الندی
کانکریتی پول جوړونه ساختمان عبدهللا پول د            -         20.00 خوست بغالن 21

تر کار 

الندی
کانکریتی پول جوړونه ساختمان یور دهن پول د            -         20.00 خوست بغالن 22

تر کار 

الندی
کانکریتی پول جوړونه ساختمان یخه پول د            -         20.00 خوست بغالن 23

تر کار 

الندی
کانکریتی پول جوړول ساختمان پول د جلندری د            -         40.00 خوست بغالن 24

تر کار 

الندی
قیریزی کول جوړول ساختمان سرک دننی شار نیمروز د         10.00             - زرنج نیمروز 25

وزارت ټولګټو د

پروګرام ملی جوړولو الرو د کلیو د

پروژو الندی تدارکاتو او کار تر نه لخوا جاپان او حکومت افغانستان د
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حالت پروژه نوع کار اسم پروژه طول به کیلومتر طول به متر ولسوالی والیت شماره

د پول  کانکریت کول  کار الندی 16.00         -            
 کانکریت پل)  متر 16 د پوری خروار تر نه مسیر نه سرک چرخ  پنگرام اول د

( کول
چرخ لوگر 26

د پول  کانکریت کول  کار الندی 16.00         -            
 پل)  متر 16 د پوری خروار تر نه مسیر نه سرک چرخ  پنگرام دوهم د

( کول کانکریت
چرخ لوگر 27

دارزیابی 

الندی
قیراچوونه  (قیراچوونه ) کیلومتر سړک  13داناردره ولسوالی کی د         13.07             - اناردره فراه 28

دارزیابی 

الندی
قیراچوونه  (قیراچوونه ) کیلومتر سړک  19.5د دره سنگ الخ د بهسود اوله برخه           19.50             - حصه اول بهسود وردک 29

دارزیابی 

الندی
قیراچوونه  -             18.00        

 0سرحد پاکستان نه تر  قاسم خیل اوله برخه د  - د احمد خیل ولسوالی  نه تر  حاحی 

(قیراچوونه )کلیومتر پوری سړګ  18کیلومترنه تر  
احمد خیل پکتیا 30

دارزیابی 

الندی
قیراچوونه  -             17.39        

سرحد پاکستان نه تر  قاسم خیل دوهمه برخه د  - د احمد خیل ولسوالی  نه تر  حاحی 

(قیراچوونه ) کلیومتر پوری سړګ  35.393کیلومترنه تر  ۱۸
احمد خیل پکتیا 31

دارزیابی 

الندی
قیراچوونه  -             16.21        

 0سرحد پاکستان نه تر  قاسم خیل دریم  برخه د  - د احمد خیل ولسوالی  نه تر  حاحی 

 کلیومتر پوری سړګ  قیراچوونه16.214کیلومترنه تر  
احمد خیل پکتیا 32

دارزیابی 

الندی
قیراچوونه  جالل آباد کیلومتر سړک  قیراچوونه13.95د کامه نو آباد نه تر  سنگری سرای پوری د         13.95             - ننگرهار 33

دارزیابی 

الندی
قیراچوونه  -             18.67        

 18.67د دوشیخ  دوراهی نه تر  حوزه برکی راجان نه تر  پل دبر پوری د 

کیلومترسړک  قیراچوونه
برکی برک لوگر 34

دارزیابی 

الندی
قیراچوونه  انجیل کیلومتر سړک قیراچوونه20.66پوری د  (غرب انجیل)د آبن اخر نه تر  بشران         20.66             - هرات 35

دارزیابی 

الندی
قیراچوونه  انجیل کیلومترسړک  قیراچوونه20.8د امام شش نور د        20.80             - هرات 36

دارزیابی 

الندی
قیراچوونه  -             12.00        

 کیلومتر سړک 12ساختمان سرک از ولسوالی بلخ ولسوالی  نه تر کود برق پوری د 

قیراچوونه
بلخ بلخ 37

دارزیابی 

الندی
د پول  کانکریت کول  فرنگ د پول عصمت ساختمان جوړول            -         30.00 بغالن 38

دارزیابی 

الندی
قیراچوونه  -             13.50        

 ده-  باال قلعه-  سبزمرکز ده-   علم میر قلعه  تر نه ( دقیرفابریکه) ترخیل تنگی د

 سړک کیلومتر 13.5 د قسبه سرک تر نه منار پای صاحب پادشاه-  یحیا

قیراچوونه

ده سبز کابل 39

تحت 

اعالن
قیراچوونه  -             11.82        

نه تر  خان آباد نه تر  گوزر نواباد و خواجه  (حضرت سلطان)ساختمان سرک از کندز

 کیلومتر پوری دسړک قیراچوونه820+11  کیلومترنه تر  000+0مشهد د 
خان آباد کندز 40

تحت 

اعالن
قیراچوونه  -             12.27        

نه تر  خان آباد نه تر گذر نواباد و خواجه مشهد پوری د   (حضرت سلطان)د کندز

 کیلومتر پوری دسړک  قیراچوونه085+24کیلومترنه تر  11+820
خان آباد کندز 41

تحت 

اعالن
قیراچوونه  چهارکار کیلومترسړک  قیراچوونه12د نعمان لیسه  نه تر  چهارکار پوری د         12.00             - پروان 42

تحت 

اعالن
قیراچوونه  ده صالح کیلومتر سړک قیراچوونه35د دره قاصان نه تر ولسوالی ده صالح پوری د         32.40             - بغالن 43

تحت 

اعالن
قیراچوونه  -             36.00        

 پوری کیلومتر 000+58  تر کیلومترنه 000+22  د پوری ورسج تر نه فرخار د

اچوونه قیر
فرخار تخار 44

تحت 

اعالن
قیراچوونه  قیراچوونه سړک کیلومتر  4د دری د پوچاوه د           3.75             - دره پنجشیر 45
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د پروژې حالت  د کار ډول
 اوږدوالۍ په 

متر

 اوږدوالۍ 

په کیلومتر
شمیره والیت ولسوالۍ د پروژې نوم

دیزاین او سروی  تکمیل 

شوی مالی منابع ته انتظار
کانکریتی پول (کانکریتی پول  ) متر په اوږدوالۍ د پل جوړول 250په درقد ولسوالۍ کې د    -             250.00      درقد تخار 1

دیزاین او سروی  تکمیل 

شوی مالی منابع ته انتظار
قیراچوونه              -         10.24 

 کیلومترپه اندازی د 10.24  له بنګی نه تر اشکمش پوری د څلوروم برخه  د 

(قیراچوونه )سړک ساختمان جوړونه 
بنگی تخار 2

دیزاین او سروی  تکمیل 

شوی مالی منابع ته انتظار
قیراچوونه              -         10.20 

 کیلومترپه اندازی  د سړک 10.2 له بنګی نه تر اشکمش پوري د پنځم برخه د 

(قیراچوونه )ساختمان جوړونه 
بنگی تخار 3

دیزاین او سروی  تکمیل 

شوی مالی منابع ته انتظار
قیراچوونه              -         10.00 

قلعه ملک بازار - بازار چهار آسیاب نه تر باال قلعه -  د شا هراه کابل گردیز 

تر قلعه محمد عزیز خان - قلعه جرنیل - قلعه ککریها - قلعه رشید - چهار آسایب 

(قیراچوونه  ) کیلومتر په اندازی د سړک ساختمان جوړول 10او خیرآباد پوری د 

چهار آسیاب کابل 4

دیزاین او سروی  تکمیل 

شوی مالی منابع ته انتظار
کانکریتی پول واخان د بابا تنګی د پول ساختمان جوړول   -             32.00        بدخشان 5

دیزاین او سروی  تکمیل 

شوی مالی منابع ته انتظار
کانکریتی پول واخان د بروغیل د پول ساختمان جوړول   -             16.00        بدخشان 6

دیزاین او سروی  تکمیل 

شوی مالی منابع ته انتظار
کانکریتی پول واخان د اسک د پول ساختمان جوړول   -             80.00        بدخشان 7

دیزاین او سروی  تکمیل 

شوی مالی منابع ته انتظار
کانکریتی پول واخان د ګازخان د پول ساختمان جوړول   -             150.00      بدخشان 8

دیزاین او سروی  تکمیل 

شوی مالی منابع ته انتظار
قیراچوونه              -         18.00 

 کیلومتر په اندازی د سړک ساختمان 18 له آقچه نه تر  مردیان ولسوالی پوری د 

(قیراچوونه )جوړونه 
آقچه جوزجان 9

دیزاین او سروی  تکمیل 

شوی مالی منابع ته انتظار

جغل اچوونه  

ساختمان جوړول
گزرگاه نور نه اشکمش پوری دسړګ جوړول 15.00         -              گزرگاه نور بغالن 10

دیزاین او سروی  تکمیل 

شوی مالی منابع ته انتظار

جغل اچوونه  

ساختمان جوړول
جوړول سړک متر کیلو 38 د پوری شهر میان ولسوالي  تر نه سچی سرکوتل له  38.00         -              خوست بغالن 11

دیزاین او سروی  تکمیل 

شوی مالی منابع ته انتظار
قیراچوونه              -           4.00 

 کیلومتر په 4بازار صیاد نه تر  جمال آغې پله پوري د /  د  پایان جمال آغه 

(قیراچوونه )اوږدوالۍ د سړک جوړول 
صیاد کاپیسا 12

دیزاین او سروی  تکمیل 

شوی مالی منابع ته انتظار
قیراچوونه              -           9.05 

 کیلومتر په اندازی د سړک ساختمان 9.05 له مناره نه تر نقره کلی دوهم الت د 

(قیراچوونه )جوړونه 
انجیل هرات 13

دیزاین او سروی  تکمیل 

شوی مالی منابع ته انتظار
کانکریتی پول        16.00             -   

 متر په اندازی  د پول ساختمان 16  په ګلبهار بازار کی په شتل سند باندی د 

(کانکریتی پول  )جوړونه 
گلبهار پروان 14

دیزاین او سروی  تکمیل 

شوی مالی منابع ته انتظار
قیراچوونه              -         10.39 

 کیلومترپه اندازی  د سړک 10.39 له بنګی نه تر اشکمش پوري د دریم بخش د 

(قیراچوونه )ساختمان جوړونه 
بنگی تخار 15

دیزاین او سروی  تکمیل 

شوی مالی منابع ته انتظار
کانکریتی پول د فارزو پل جوړونه   -             20.00        خوست بغالن 16

 سروی  تکمیل شوی دیزاین 

الندی
کانکریتی پول (کانکریتی پول  ) متر په اوږد والۍ جوړول 90د آبدال ورس پول د    -             90.00        ورث بامیان 17

 سروی  تکمیل شوی دیزاین 

الندی
کانکریتی پول چال دهن ماندره  دپول ساختمان جوړونه   -             40.00        تخار 18

 سروی  تکمیل شوی دیزاین 

الندی
کانکریتی پول نهرین دشهرنو  نهرین لویدیځ ته موتر دتک دپول جوړول   -             120.00      بغالن 19

 سروی  تکمیل شوی دیزاین 

الندی
کانکریتی پول غارود پول  جوړول   -             80.00        گزرگاه نور بغالن 20

 سروی  تکمیل شوی دیزاین 

الندی
قیراچوونه نیلی له ورث نه ترنیلی د سړک ساختمان جوړونه 160.00       -              دایکندی 21

 سروی  تکمیل شوی دیزاین 

الندی
قیراچوونه دکابل چاریکار عمومی سړک نه تر کلکان ولسوالی پوری سړک جوړول 8.00           -              کلکان کابل 22

 سروی  تکمیل شوی دیزاین 

الندی
قیراچوونه              -           9.00 

 په کیلومتر 9 د پوری ولسوالۍ شکردرې تر نه سړک عمومی له  پروان کابل د

( قیراچوونه) جوړول سړک د اوږدوالۍ
شکر دره کابل 23

 سروی  تکمیل شوی دیزاین 

الندی
قیراچوونه د بند امیر دسړک ساختمان جوړول 15.00         -              بامیان بامیان 24

 سروی  تکمیل شوی دیزاین 

الندی
قیراچوونه              -         12.00 

 کیلومتر په اندازی د 12د قره باغ څلور الری نه تر بګرام نوی سړک پوری د 

(قیراچوونه )سړک ساختمان جوړونه 
قره باغ کابل 25

 سروی  تکمیل شوی دیزاین 

الندی
قیراچوونه              -         23.00 

 کیلومتر  په اندازی د سړک ساختمان 22له درقد نه تر خواجه بهاوالدین پوری د 

(قیراچوونه )جوړونه 
درقد تخار 26

وزارت ټولګټو د

پروګرام ملی جوړولو الری کلیو د

(پروژي الندي کار تر ) تمویلیږی لخوا حکومت افغانستان د و جاپان د چې لست پروژو د لپاره کال ۱۳۹۵ د 
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 سروی  تکمیل شوی دیزاین 

الندی
قیراچوونه              -         19.00 

 جوړول سړک د اوږدوالۍ په کیلومتر ۱۹ د پوري ولسوالۍ مردیان تر نه آقچې له

( قیراچوونه)
آقچه جوزجان 27

 سروی  تکمیل شوی دیزاین 

الندی
قیراچوونه              -         23.50 

غند غنی خیل نه تر  دور بابا ) د دوربا ولسوالی د سړک ساختمان جوړونه له 

(قیراچوونه ) کیلومتر په اندازه 23.5د  (ولسوالی مرکز پوری
دوربابا ننگرهار 28

 سروی  تکمیل شوی دیزاین 

الندی
کانکریتی پول شهرستان د سنګسارد پول ساختمان جوړول   -             20.00        دایکندی 29

 سروی  تکمیل شوی دیزاین 

الندی
کانکریتی پول شهرستان د شینیه د پول ساختمان جوړول   -             20.00        دایکندی 30

 سروی  تکمیل شوی دیزاین 

الندی
کانکریتی پول      110.00             -   

 )  اوږدوالۍ په متر 110 د-  جوړول پل د ښونځي ښځی د کې ولسوالۍ المار په

( پول کانکریتی
المار فاریاب 31

 سروی  تکمیل شوی دیزاین 

الندی
قیراچوونه جوړل سړک د پوري آب چا تر نه رستاق له  23.00         -              رستاق تخار 32

 سروی  تکمیل شوی دیزاین 

الندی
قیراچوونه              -         25.00 

 سړک د اوږدوالۍ په کیلومتر 25 د پوري باشک شب قریه تر نه صوف دره له

( قیراچوونه) جوړول
دره صوف باال سمنگان 33

 سروی  تکمیل شوی دیزاین 

الندی
کانکریتی پول      120.00             -   

 په متر 120 د (ملک خوجه قریه) باندي سیند ارغنداب د کې ولسوالۍ ارغنداب په 

( پول کانکریتی ) جوړول ساختمان پل د اوږدوالۍ
ارغنداب کندهار 34

 سروی  تکمیل شوی دیزاین 

الندی
کانکریتی پول جوړول پل جنرق د   -             17.00        پنجاب بامیان 35

قیراچوونه سروی الندی نهرین کیلومتر په اوژد والی  د نهرین سړک ساختمان جوړونه2 د  2.00           -              بغالن 36

کانکریتی پول سروی الندی (کانکریتی پول  ) متر په اودږوالۍ جوړول 220د سروبی ُپله د    -             220.00      سروبی کابل 37

کیلومتر سروی شوی 23.5 قیراچوونه              -         70.00 
 کیلومتر سړګ  نه ۶۰ کیلومتره فرعی سړک او د سنګو د کلې د دهن سنګ 10د 

(قیراچوونه ) کیلومتره سړک جوړول ۷۰تر پاالن کلیو پوری د 
خاص ارزگان 38

قیراچوونه سروی او پالن الندی              -         67.00 
قیراچوونه ) کیلومتر سړک جوړول 67گرزیوان نه تر بلچراخ پوري د -  د میمنې 

)
بلچراغ فاریاب 39

 سروی او پالن الندی
جغل اچوونه  

ساختمان جوړول
             -         50.00 

کلیومتره 50 کیلومتر نه تر  0د بلخاب ولسوالۍ نه تر یکاولنګ ولسوالۍ پوری د   

(قیراچوونه )پوری د سړک بیا رغونه او جوړول 
بلخاب سرپل 40

قیراچوونه سروی او پالن الندی              -         15.00 
 کیلومتره په اوږد والۍ د ښار داخلی سړکونه جوړول 15د کاپیسا والیت  د 

(قیراچوونه )
محمود راقی کاپیسا 41

قیراچوونه سروی او پالن الندی              -         17.00 
 کیلومتره په اوږدوالۍ د سړک 17د انگام د کلي نه تر کندو بناشاهی پوری د 

(قیراچوونه )جوړول 
دانګام کنر 42

قیراچوونه سروی او پالن الندی              -           6.00 
 کیلو متر سړک جوړول6د دادو نه تر  تتمدر پاین پوری د 

چارکار پروان 43

قیراچوونه سروی او پالن الندی د الغوري سړک بیا رغونه او جوړول 6.00           -              تنی خوست 44

کانکریتی پول سروی او پالن الندی د دیګان پل جوړول   -             40.00        تنی خوست 45

قیراچوونه سروی او پالن الندی (قیراچوونه ) کیلومتر په اندازی 15د باک سړک ساختمان جوړونه د  15.00         -              باک خوست 46

 سروی او پالن الندی
جغل اچوونه  

ساختمان جوړول
             -         80.00 

 50د سړک ساختمان جوړول او ترمیم کول بلخاب ولسوالی نه تریکاولنګ  له 

(قیراچوونه ) کیلومتره پوری 130کیلومتر نه تر 
یکاولنگ بامیان 47

قیراچوونه سروی او پالن الندی له بازار خذرنه تر پادخواب روغی او برکی برک بازار سړک جوړول 12.00         -              برکی برک لوگر 48

قیراچوونه سروی او پالن الندی              -         42.00 
 15 د سړک ساختمان جوړول له جانی خیل نه تر څمکنۍ ولسوالی پوری د 

(قیراچوونه )کیلومتر په اندازی 
څمکنی پکتیا 49

قیراچوونه سروی او پالن الندی              -           2.00 
د سړک ساختمان جوړول له  ختیځ دسیند او لویدیځ دسیند نه تر پل تاجک التن 

شولګره ولسوالی
شولگره بلخ 50

قیراچوونه سروی او پالن الندی شولگره د سړک ساختمان جوړونه له شرق پل سیلبرد علی چوپان نه تر سجادیه پروژی 1.50           -              بلخ 51

د دره پل پول ساختمان او دشت رباط دپول جوړونه   -             90.00        کانکریتی پول سروی او پالن الندی فرنگ بغالن 52

قیراچوونه سروی او پالن الندی نری په نورستان والیت کی له نری نه تر کامدیشی د سړک ساختمان جوړونه 40.00         -              کنر 53

نمک آب دبازارک او جات کلی ترمنځ نمک اب سیند باندی دپول جوړونه   -             120.00      کانکریتی پول سروی او پالن الندی تخار 54

د غوړمبی د پل جوړول   -             120.00      کانکریتی پول سروی او پالن الندی تڼی خوست 55

(کانکریتی پول  ) مترو په اوږد والۍ د شنګر ګل پله جوړول 60 د    -             60.00        کانکریتی پول سروی او پالن الندی شیگل کنر 56

   -             180.00      کانکریتی پول سروی او پالن الندی
 پل د اوږدوالۍ په متر 180 د باندي سیند شینډ په کي لویدیځ ولسوالۍ شینډنډ په 

( پول کانکریتی ) جوړول
شیندند هرات 57
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قیراچوونه سروی او پالن الندی              -         50.00 
 په کیلومتر 50 د پوري کاڼ سکاره ډبرو تر نه مرکز د ولسوالۍ باال صوف دره د 

( قیراچوونه) جوړول سړک د اوږدوالۍ
دره صوف باال سمنگان 58

قیراچوونه سروی او پالن الندی (قیراچوونه ) کیلومتر په اوږدوالۍ جوړول 9د سید خیل سړک د  9.00           -              سید خیل پروان 59

(کانکریتی پول  ) متر په اوږدوالۍ د پل جوړول  20په عفیان  کي د    -             20.00        کانکریتی پول سروی او پالن الندی چارکار پروان 60

قیراچوونه سروی او پالن الندی              -         40.00 
 اوږدوالۍ په کیلومتر 40 د سړک برخه دوهم د پوری  درزاب تر نه شبیرغان  له

( قیراچوونه) جوړول
درزاب جوزجان 61

قیراچوونه سروی او پالن الندی              -         36.00 
 ۳۶ د پوری پول یار دولت او کن دروازه تر نه سرکه چهار په واقع قتاش پل د 

قیراچوونه سړک کیلومتر
کندز کندز 62

قیراچوونه سروی او پالن الندی              -         25.00 
 بیا سړک د اوږدوالۍ کیلومترپه 20 د پوری شینه بازار تر نه ساحې له علوم بادم د

(ساختمان او اندازی جغل)  جوړول او رغونه
ما لستان غزنی 63

قیراچوونه سروی او پالن الندی جوړول سړک کیلومتر 2.5 استالف د  2.50           -              استالف کابل 64

قیراچوونه سروی او پالن الندی              -         42.00 
 جوړول سړک د اوږدوالي په کیلومتر 42 د پوري زرمت تر نه گردیز له

( قیراچوونه)
زرمت پکتیا 65

قیراچوونه سروی او پالن الندی              -         40.00 
 اوږدوالۍ په کیلومتر 40 د سړک جردبی او تیزین دره د کې ولسوالۍ سوربي په

( قیراچوونه) جوړول سړک
سروبی کابل 66

قیراچوونه سروی او پالن الندی              -         30.00 
 سرک متر کیلو 45  تر کیلومترنه15د پوری ولسوالی سنگچارک تر نه پل سر د

جورول
سنگچارک سرپل 67

قیراچوونه سروی او پالن الندی              -         11.50 
 قیراچوونه) کیلومتر 11.5 د  جوړونه سړک د پوری اوغز ادره تر نه مینه هسکه 

)
هسکه مینه ننگرهار 68

قیراچوونه سروی او پالن الندی              -           9.00 
 پل تر شینگل له)  جوړونه سړک متر کیلو 9 د پوری وانت ساحه تر نه دننگالم

( قیراچوونه )(دومی
وانت نورستان 69

قیراچوونه سروی او پالن الندی              -         11.00 
 کیلومتر 11-  جوړونه سړک د پوری الدوها و دروازها تر نه مرکز دشهیدان

( قیراچوونه) اوږدوالی
شهیدان بامیان 70

قیراچوونه سروی او پالن الندی              -         50.00 
 کیلومتر 50-  جوړونه سړک د (شهید چهارده سرک) نجات پل و سفید دخاک

( قیراچوونه)
خاک سفید فراه 71

قیراچوونه سروی او پالن الندی ( قیراچوونه ) جوړول سړک کیلومتره 75 د پوری ناهور تر نه والیت غزني د  75.00         -              ناهور غزنی 72

قیراچوونه سروی او پالن الندی کیلومتره 45-  جوړول سړک د پوری قرباغ  تر نه جاغوری د 45.00         -              کیالن غزنی 73

قیراچوونه سروی او پالن الندی              -         55.00 
 جوړول سړک کیلومتره 55  د پوری ولسوالی سنګی رباط  تر نه ګلران له

( قیراچوونه)
گلران هرات 74

قیراچوونه سروی او پالن الندی              -         54.00 
   جوړول او رغونه بیا سړک کیلومتره 54 بهسود  دویم او لومړي د کجاب دره په

( قیراچوونه)

حصه اول و دوم 

بهسود
وردک 75

 سروی او پالن الندی
جغل اچوونه  

ساختمان جوړول
             -         76.00 

 جغل) جوړول سړک کیلومتره 76 د پوری  ولسوالۍ راغستان تر نه پایان یفتل د 

(جوړونه او اچونه
یفتل پایان بدخشان 76

قیراچوونه سروی او پالن الندی جوړونه سړک کیلومتر 25د پوری برکه  تر نه ولسوال نهرین  د 25.00         -              نهرین و برکه بغالن 77

قیراچوونه سروی او پالن الندی ( قیراچوونه) کیلومتر 4-   سړکونوجورول د دننی ښار د والیت بغالن د 4.00           -              بغالن بغالن 78

   -             250.00      کانکریتی پول سروی او پالن الندی
 په متر 250 د  کی دروازه والیت دبدخشان سیند په دامو کي ولسوالی  شیکي په 

(پول کانکریتی )  جوړول پل اوږدوالي
درواز بدخشان 79

قیراچوونه سروی او پالن الندی قیراچوونه-  جوړول ک سړک د پوری ولسوالۍ ترخاکریز نه کندهار د  30.00         -              خاکریز کندهار 80

جوړونه پول قالت نوخیز  د   -             30.00        کانکریتی پول سروی او پالن الندی میزان زابل 81

جوړول پل د سړک په شیله سر او نیمروز د   -             120.00      کانکریتی پول سروی او پالن الندی کنگ نیمروز 82

قیراچوونه سروی او پالن الندی پوری غورک نه خاکریز له جوړونه سړک د 33.00         -              غورک کندهار 83

قیراچوونه سروی او پالن الندی              -         18.00 
-  جوړول سړک کیلومتره 18 پوری ولسوالۍ پنجوایي تر نه شریف ذاکر د 

قیراچوونه
پنجوائی کندهار 84

قیراچوونه سروی او پالن الندی جوړول دسړک پوری اندارب نه دخاواک 45.00         -              خاواک پنجشیر 85

 سروی او پالن الندی
جغل اچوونه  

ساختمان جوړول
             -       120.00 

 اچونه جغل) کیلومتر ۱۲۰ د پوری منجان او کران تر نه پریان له جورونه سرک د

(جوړونه او
پریان پنجشیر 86

 سروی او پالن الندی
جغل اچوونه  

ساختمان جوړول
             -       140.00 

 جغل) کیلومتر ۱۴۰ د پوری  ذیباک تر نه  منجان او کران له جورونه سړک د

(جوړونه او اچونه
زیباک بدخشان 87

 سروی او پالن الندی
جغل اچوونه  

ساختمان جوړول
(جوړونه او اچونه جغل) کیلومتر ۵۰ پوری  اشکاشم نه زیباک له جورونه سړک د 50.00         -              اشکاشم بدخشان 88
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قیراچوونه سروی او پالن الندی (قیراچوونه )له التمور نه تر خروار ولوسوالی پوری د سړک جوړول  45.00         -              خروار لوگر 89

 سروی او پالن الندی
جغل اچوونه  

ساختمان جوړول
             -         40.00 

 د میته دره سرخ ولسوالی نه تر سرخ پارسا نه تر  پغمان ولسوالی پوری  سرک 

جوړونه جغل اچوونه  ساختمان جوړول   سرخ پارسا پروان 90

قیراچوونه سروی او پالن الندی (قیراچوونه )له  دوبندی نه تر   ازرهپوری ولسوالی پوری د   سړک جوړول  57.00         -              ازره لوگر 91

قیراچوونه سروی او پالن الندی جوړول  قیراچوونه سړک د  چاربرجک تر نه زرنج د 20.00         -              زرنج نیمروز 92

قیراچوونه سروی او پالن الندی ( قیراچوونه)  جوړونه سړک د پوری دره چبه تر نه پیج ددره 40.00         -              دره پیچ نورستان 93

قیراچوونه سروی او پالن الندی جوړول د سړک پوری ولسوالی چغانسور   تر نه سړک نیمروزعمومی هلمند د 12.00         -              چغانسور نیمروز 94

 سروی او پالن الندی
جغل اچوونه  

ساختمان جوړول
جوړول دسړک چغچران  تر نه یار دولت  70.00         -              دولت یار غور 95

قیراچوونه سروی او پالن الندی جوړول سړک د پوری نهرین تر نه سرک عمومی بغالن   د 46.00         -              نهرین بغالن 96

قیراچوونه سروی او پالن الندی د کیتی نه تر گیزاب دسړک ساختمان جوړول 40.00       گیتی دایکندی 97

قیراچوونه سروی او پالن الندی              -         14.00 
 د مهترالم بابا عمومی سړک نه تر سرخکان پوری دسړک لویه ول د دوه متر په 

اندازه
سرخکان لغمان 98

قیراچوونه سروی او پالن الندی              -           4.40 
دکوته تورپول نه تر تیګری پول پوری په طرف شګی کلی د مهترالم دښار داخل 

حلقوی سړک قیر اچوونه
مهترالم لغمان 99

   -             30.00        کانکریتی پول سروی او پالن الندی
 ترمینځ دکلی های خمبک و دره بلبل-  وخشی-  نوآباد-  دره مغز چهار-  وخشی د

دجوړونه دپول
کشم بدخشان 100

(کانکریتی پول  ) دوته پور پله جوړول    -             60.00        کانکریتی پول سروی او پالن الندی وته پور کنر 101

قیراچوونه سروی او پالن الندی الینگار نه تر نورگرام پوری  سړګ  قیر اچوونه 40.00         -              الینگار لغمان 102

دصیاد دپول جوړونه   -             120.00      کانکریتی پول سروی او پالن الندی صیاد کاپیسا 103

 سروی او پالن الندی
جغل اچوونه  

ساختمان جوړول
د شهرک نه تر  تیوره پوری سړګ جغل اچوونه 40.00         -              شهرک غور 104

دشاخانده دپول جوړونه   -             140.00      کانکریتی پول سروی او پالن الندی تالقان تخار 105

پل حصار متره پول جوړول۳۵په حصار ولسوالی کی دتغانک د 35.00        کانکریتی پول سروی او پالن الندی بغالن 106

قیراچوونه مرکز کیلومتر سړک قیراچوونه۴دتخار مرکز دختیځ لوری ته د 4.00         تخار 107

قیراچوونه سروی کول تکمیل شوی کامه ولسوالی د شیرګره دسړک قیراچوونه 14.00       کامه ننگرهار 108

ارزگان کیلومتر په اندازه قیراچوونه۳۳کندهار نیمه کاری سړک د- دارزگان 33 33.00       109
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د پروژه حالت د کارانوع
اندازه  په  

متر

اندازه  په  

کیلومتر
پروژه نوم ولسوالی والیت شماره

کار الندی    -              60.00      کانکریتی پول
 مترو په اوږدوالي په 60په بامیانو والیت کښې د هلمند د سیند دپاسه د 

سلطان رباط کښې وسپنیز او کانکریټي پول جوړونه
ورث بامیان 1

کار الندی قیراچونه           -          10.64 

  له دایکنډي څخه تر شهرستان پورې د سړک جوړونې د لومړۍ برخې 

 کیلومترۍ پورې 10 کیلومترۍ څخه تر 0لومړۍ الټ له 

 دوهمه سگمینت  000+10 نه تر 000+0اوله سگمینت   (اسفلت) 

638+0 نه تر  0+000

نیلی دایکندی 2

کار الندی
جغل اچونه او 

ساختمان
          -            8.00 

جغل اچوونه او ساختمان د سړک له شهرستان څخه تر دایکنډي پورې د 

 کیلومترۍ پورې8 کیلومترۍ څخه تر 0لومړۍ برخې لومړۍ الټ له 
شهرستان دایکندی 3

کار الندی قیراچونه           -          10.46 
له دایکنډي څخه تر شهرستان پورې د سړک جوړونې د دوهمې برخې 

کیلومترۍ پورې33 کیلومترۍ څخه تر 16لومړۍ الټ له 
شهرستان دایکندی 4

کار الندی
جغل اچونه او 

ساختمان
          -          10.35 

ترمیم او رغونه د سړک له شهرستان څخه تر دایکنډي پورې د دریمې 

 کیلومترۍ پورې43.35 کیلومترۍ څخه تر 33برخې لومړۍ الټ له 
شهرستان دایکندی 5

کار الندی
جغل اچونه او 

ساختمان
          -          17.00 

ترمیم او رغونه د سړک له شهرستان څخه تر دایکنډي پورې د دوهمې 

جغل ) کیلومترۍ پورې  33 کیلومترۍ څخه تر 16برخې لومړۍ الټ له 

(اچونه او رغونه د سړک

شهرستان دایکندی 6

کار الندی
جغل اچونه او 

ساختمان
          -          18.00 

ترمیم او رغونه د سړک له شهرستان څخه تر قناق کوتل پورې د دریمې 

جغل ) کیلومترۍ پورې 51 کیلومترۍ څخه تر 33برخې لومړۍ الټ له 

(اچونه او رغونه د سړک

شهرستان دایکندی 7

کار الندی
جغل اچونه او 

ساختمان
          -            8.00 

ترمیم او رغونه د سړک له سرخار سنګ شانره څخه تر قوم دهقان پورې له 

(جغل اچونه او رغونه د سړک) کیلومترۍ پورې 8 کیلومترۍ څخه تر 0
بهسود وردک 8

کار الندی
جغل اچونه او 

ساختمان
          -            8.12 

ترمیم او رغونه د سړک د بهسودو ولسوالي له سرخار سنګ شانره څخه تر 

 کیلومترۍ 16.123 کیلومترۍ څخه تر 8قوم دهقان پورې دوهم الټ له 

(جغل اچونه او رغونه د سړک)پورې 

بهسود وردک 9

کار الندی قیراچونه           -          12.64 
 ترمیم او رغونه د سړک د کامې د پول څخه تر برکاش کوټ کلي پورې 

(قیریزی) کیلومترۍ پورې  24.639 کیلومترۍ څخه تر 12دوهمه برخه له 
کوز کنر

ننگرها 

ر
10

کار الندی
جغل اچونه او 

ساختمان
          -          14.00 

جغل اچونه او بیا  رغونه د سړک له مرورې څخه تر اسمار ولسوالۍ پورې 

 کیلومترۍ پورې 14 کیلومترۍ څخه تر 0د لومړۍ برخې لومړۍ الټ له 

(جغل اچونه او د سړک رغونه )

مروره-اسمار کنر 11

کار الندی
جغل اچونه او 

ساختمان
          -          11.10 

له مرورې څخه تر اسمار ولسوالۍ پورې د سړک جوړونې او رغونې د 

 کیلومترۍ پورې 25.1 کیلومترۍ څخه تر 15دوهمې برخې لومړۍ الټ له 

(جغل اچونه او رغونه د سړک)

مروره-اسمار کنر 12

کار الندی
جغل اچونه او 

ساختمان
          -          11.00 

له دو آب څخه تردهن  پیار پوله او تر مندله د سړک جوړونې او بیارغونې 

 کیلومترۍ پورې  11 کیلومترۍ څخه تر 0د لومړۍ برخې لومړۍ الټ له 

(جغل اچونه او رغونه د سړک )

منذول-دواب  نورستان 13

کار الندی
جغل اچونه او 

ساختمان
          -          11.00 

له دو آب څخه تر دهن پیار پوله او تر مندله د سړک جوړونې او بیارغونې 

 کیلومترۍ پورې  22 کیلومترۍ څخه تر 11د لومړۍ برخې دویم الټ له 

(جغل اچونه او رغونه د سړک )

منذول-دواب  نورستان 14

کار الندی قیراچونه           -          10.76 
 0ګردیز د لویې الرې نه ترسفید سنګ  د سړک جوړونه د - د کابل 

(قیر اچونه) کیلومترۍ پورې 10.763کیلومترۍ څخه تر 
محمد اغه لوگر 15

کار الندی قیراچونه           -          10.00 
 0له شبرغان څخه تر درزآب پورې د سړک جوړونې لومړۍ برخه له 

(قیر اچونه) کیلومترۍ پورې 10کیلومترۍ څخه تر 
درزاب

جوزجا

ن
16

کار الندی قیراچونه           -          10.00 
 10له شبرغان څخه تر درزآب پورې د سړک جوړونې دوم برخه له 

(قیر اچونه) کیلومترۍ پورې 20کیلومترۍ څخه تر 
درزاب

جوزجا

ن
17

کار الندی قیراچونه           -          10.00 
 20له شبرغان څخه تر درزآب پورې د سړک جوړونې دریم برخه له 

(قیر اچونه) کیلومترۍ پورې 30کیلومترۍ څخه تر 
درزاب

جوزجا

ن
18

کار الندی قیراچونه           -            9.14 
 30له شبرغان څخه تر درزاب پورې د سړک جوړونې څلورمه برخه له 

(قیر اچونه) کیلومترۍ پورې 40کیلومترۍ څخه تر 
درزاب

جوزجا

ن
19

کار الندی قیراچونه           -          14.00 

نه تر فیروز  (کابل مزارشریف عمومی سړګ )فیروزولسوالی اړون  صیاد  

 کیلومترۍ پورې 14 کیلومترۍ څخه تر 0نخچیر  پورې د سړک جوړونه له 

(قیر اچونه)د لومړی الیت لومړی برخی  

صیاد سمنگان 20

کار الندی
جغل اچونه او 

ساختمان
          -          20.33 

جغل اچوونه د سړک له سر حوض د میمنې څخه تر لوالش پورې د دوهمې 

 کیلومترۍ پورې52.325 کیلومترۍ څخه تر 32برخې دوهم الټ له 
میمنه فاریاب 21

کار الندی
جغل اچونه او 

ساختمان
          -            8.00 

- جغل اچوونه د سړک له نهرین څخه تر خوست دهن فرنګ او د کوتل پلفی 

 کیلومترۍ 0دهن فرنګ پورې د لومړۍ برخې لومړۍ الټ له - میان شهر 

 کیلومترۍ پورې8څخه تر 

خوست بغالن 22

کار الندی
جغل اچونه او 

ساختمان
          -            6.33 

دوهم برخی  (دهن فرنګ نه تر ولسوالی مرکز) دخوست نه تر فرنګ 

 کیلومتر جغل اچوونه اوساختمان ۴۱ کیلومتر نه تر 29.683لومړی الت د  

جوړول

فرنگ بغالن 23

کار الندی
جغل اچونه او 

ساختمان
          -            9.48 

دهن فرنگ څخه )جغل اچوونه د سړک له فرنگ څخه تر خوست پورې 

 کیلومترۍ 0د دریمې برخې لومړۍ الټ له  (ولسوالی گزرگاه نور پورې

 کیلومترۍ پورې9+481څخه تر 

گزرگاه نور بغالن 24

کار الندی
جغل اچونه او 

ساختمان
          -            7.88 

میان شهر څخه د )جغل اچوونه د سړک له فرنگ څخه تر خوست پورې 

 کیلومترۍ څخه تر 0د څلورمې برخې لومړۍ الټ له  (خوست مرکز

 کیلومترۍ پورې7.786

خوست بغالن 25

کار الندی
جغل اچونه او 

ساختمان
          -          11.32 

جغل اچوونه د سړک له فرنګ څخه تر کوتل ورسیج  پورې د پنځم  برخې 

 کیلومترۍ پورې47.333 کیلومترۍ څخه تر ۴۱لومړۍ الټ له 
فرنگ بغالن 26

 وزارت دتولگتو 

 پروګرام ملی جوړولو الری کلیو د 

تمویلیږی لخواه بانک نړیوال د چی لست پروژو د کال مالی ۱۳۹۴ د پروګرام ملی جوړولو الری کلیو د 
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د پروژه حالت د کارانوع
اندازه  په  

متر

اندازه  په  

کیلومتر
پروژه نوم ولسوالی والیت شماره

کار الندی قیریزی           -          10.00 
جغل اچوونه  د سړک له بنګي څخه تر اشکمش پورې د لومړۍ برخې 

 کیلومترۍ پورې10 کیلومترۍ څخه تر 0لومړۍ الټ له 
بنگی تخار 27

کار الندی
جغل اچونه او 

ساختمان
          -          11.33 

 تخار والیت اړوند د سړک جغل اچوونه  له ورسج څخه تر خوست فرنګ 

 23.73 کیلومترۍ څخه تر 12.4پورې د د دوهمې برخې لومړۍ الټ له 

کیلومترۍ پورې

ورسج تخار 28

کار الندی قیراچونه           -   6.225
قیراچوونه له نهر چمن د تالقان څخه تر ولسوالي د نمک آب پورې د دریم 

 کیلومترۍ پورې19.5 کیلومترۍ څخه تر 12.9برخې لومړۍ الټ له 
نمک آب تخار 29

کار الندی
جغل اچونه او 

ساختمان
          -          12.40 

جغل اچوونه د سړک له ورسج څخه تر خوست فرنګ پورې  د لومړۍ 

 کیلومترۍ پورې12.4 کیلومترۍ څخه تر 0برخې لومړۍ الټ له 
ورسج تخار 30

کار الندی قیراچونه           -            9.50 

د چار دره څخه تر قلعه ذال ولسوالۍ پورې د سړک جوړونې او رغونې د 

 کیلومترۍ پورې 19 کیلومترۍ څخه تر 9.5دوهمې برخې لومړی الټ له 

(قیر اچونه)

چاردره کندز 31

کار الندی قیراچونه           -            7.00 

د کندز  ارچي عمومی سړګ څخه تر ارچي ولسوالي پورې د سړک 

 کیلومترۍ 22کیلومترۍ څخه تر 15جوړونې او رغونې دریمه برخه له 

(قیر اچونه)پورې 

ارچی کندز 32

کار الندی
جغل اچونه او 

ساختمان
          -          12.50 

د زرنج له ښار څخه د شیلې تر سره پورې او د سرشیلې څخه د کنګ تر 

د سړک جوړونې دوهمې برخې  (زرنج نه تر سر شیله)ولسوالی پورې

 کیلومترۍ پورې جغل اچوونه24.5 کیلومترۍ څخه تر 12لومړۍ الټ له 

زرنج نیمروز 33

کار الندی قیراچونه           -          10.49 
 0د قالت له عمران کوټ څخه تر نوخیز کلي پورې د سړک جوړونه له 

 کیلومترۍ پورې قیر اچوونه10.487کیلومترۍ څخه تر 
قالت زابل 34

کار الندی قیراچونه           -          15.00 
له ګرشک څخه تر نوزادولسوالی مرګز پورې د سړک جوړونې لومړۍ الټ 

 کیلومترۍ پورې قیراچوونه15 کیلومترۍ څخه تر 0لومړی برخه له 
گرشک هلمند 35

کار الندی
جغل اچونه او 

ساختمان
          -          20.00 

له ګرماب څخه تر کرمان پورې د سړک جوړونې او رغونې د دریمې 

 کیلومترۍ پورې جغل 60 کیلومترۍ څخه تر 40برخې لومړي الټ له 

اچوونه

لعل و سرجنگل غور 36

کار الندی    -              15.00      کانکریتی پول
 کیلومتری په اندازه 20.120د دایکندی شهرستان  ولسوالی په مسیرکی د

 متر په اندازه دلمړي برخی لمړی الت  د یما پول جوړونه۱۵کی د 
شهرستان دایکندی 37

 کیلومتری  26.450د کرستی پول جوړونه دکشم تګاب دسړک مسیر  په  

 متر په اندازه20کی اود 
کشم تگاب بدخشان 38

کار الندی شهرستان د دایکندی شهرستان ولسوالی اړوند دساحوی تعمیر جوړول   -              15.00      کانکریتی پول دایکندی 39

 متر په ۱۸سره نژدی دلومړی پول جوړول په کانکریتی دول د (ده من) د  

اندازه
سیغان بامیان 40

ددوهم پول جوړونه په کانکرتی  (جرخارکوشاک) تخت خوان د تخت خوان 

 متری په اندازه۲۸دول د
سیغان بامیان 41

کار الندی    -              15.00      کانکریتی پول
  10 د دایکندی  نه تر شهرستان پوری د سړک ددوهم برخی لومړی الت د 

 کیلومتر پوری قیر اچوونه20کیلومتر نه تر
شهرستان دایکندی 42

کار الندی تعمیر           -                -   
 (پنجم برخی  )د دایکنډي والیت د شهرستان ولسوالۍ نه تر کوتل قناق 

 کیلومتری جغل اچوونه74.447 کیلومتر  نه تر  64.820لومړی الت  د 
شهرستان دایکندی 43

 اررزابی تکمیل شوی مالی منابعو ته 

انتظار ده

جغل اچونه او 

ساختمان
          -            8.00 

له میمنه حوض څخه تر لوالش پورې د سړک جوړونې او رغونې لومړۍ 

 کیلومترۍ پورې جغل اچوونه16 کیلومترۍ څخه تر 8برخې دویم الټ له 
میمنه فاریاب 44

 اررزابی تکمیل شوی مالی منابعو ته 

انتظار ده
قیراچونه           -            9.50 

له چار دره څخه تر قلعه ذال ولسوالۍ پور د سړک جوړونې د لومړۍ برخې 

 کیلومترۍ پورې قیراچوونه9.5 کیلومترۍ څخه تر 0لومړۍ الټ له 
چاردره کندز 45

 اررزابی تکمیل شوی مالی منابعو ته 

انتظار ده
قیراچونه           -          12.00 

له زرنج تر سرشیله او له سرشیله څخه تر کنګ ولسوالي پورې د سړک 

 کیلومترۍ 12 کیلومترۍ څخه تر 0جوړونې لومړۍ الټ لومړی برخه  له 

پورې قیراچوونه

زرنج نیمروز 46

 اررزابی تکمیل شوی مالی منابعو ته 

انتظار ده

جغل اچونه او 

ساختمان
          -          16.26 

له جاني خیلو څخه تر سرکي کوتل او پوسته بلخیل پورې د سړک جوړونه 

 کیلومترۍ پورې16.258 څخه تر 0او رغونه لومړۍ برخه لومړۍ الټ له 
جانی خیل پکتیا 47

 اررزابی تکمیل شوی مالی منابعو ته 

انتظار ده
قیراچونه           -          10.00 

له زرغون شار څخه تر وازه خوا پورې د سړک جوړونې او رغونې لومړۍ 

 کیلومترۍ پورې قیر اچوونه10 کیلومترۍ څخه تر 0برخه لومړۍ الټ له 
زرغون شهر پکتیکا 48

 اررزابی تکمیل شوی مالی منابعو ته 

انتظار ده
قیراچونه           -          11.39 

له زرغون شار څخه تر وازه خوا پورې د سړک جوړونې او رغونې دوهمه 

 کیلومترۍ پورې 21.388 کیلومترۍ څخه تر 10 برخه لومړۍ الټ له 

قیراچوونه

زرغون شهر پکتیکا 49

 سروی او ډیزاین  پروسه تکمیل 

شوی د بودجه منظوری ته انتظار ده

جغل اچونه او 

ساختمان
          -          10.00 

له وایګل څخه تر چتراس پورې د سړک جوړونې او رغونې د لومړۍ 

جغل ) کیلومترۍ پورې  10 کیلومترۍ څخه تر 0برخې لومړۍ الټ له 

(اچونه او رغونه د سړک

واما- وایگل  نورستان 50

 سروی او ډیزاین  پروسه تکمیل 

شوی د بودجه منظوری ته انتظار ده

جغل اچونه او 

ساختمان
          -          10.00 

له وایګل څخه تر چتراس پورې د سړک جوړونې او رغونې د لومړۍ 

جغل )کیلومترۍ پورې  . 20 کیلومترۍ څخه تر 10برخې دویم الټ له 

(اچونه او رغونه د سړک 

واما- وایگل  نورستان 51

 سروی او ډیزاین  پروسه تکمیل 

شوی د بودجه منظوری ته انتظار ده

جغل اچونه او 

ساختمان
          -          10.00 

له وایګل څخه تر چتراس پورې د سړک جوړونې او رغونې د دویمې برخې 

جغل اچونه او ) کیلومترۍ پورې 30 کیلومترۍ څخه تر 20لومړۍ الټ له 

(رغونه د سړک 

واما- وایگل  نورستان 52

 سروی او ډیزاین  پروسه تکمیل 

شوی د بودجه منظوری ته انتظار ده

جغل اچونه او 

ساختمان
          -          10.00 

له وایګل څخه تر چتراس پورې د سړک جوړونې او رغونې د دویمې برخې 

جغل اچونه او ) کیلومترۍ پورې  40 کیلومترۍ څخه تر 30دویم الټ له 

(رغونه د سړک 

واما- وایگل  نورستان 53
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د پروژه حالت د کارانوع
اندازه  په  

متر

اندازه  په  

کیلومتر
پروژه نوم ولسوالی والیت شماره

 سروی او ډیزاین  پروسه تکمیل 

شوی د بودجه منظوری ته انتظار ده

جغل اچونه او 

ساختمان
          -          11.00 

له دو آب څخه تر دهن پل پیار الی تر مندول پورې د سړګ جوړونې او 

 33 کیلومترۍ څخه تر 22رغونې د دوهمې برخې لومړۍ الټ له 

(جغل اچونه او رغونه د سړک)کیلومترۍ پورې 

منذول-دواب  نورستان 54

 سروی او ډیزاین  پروسه تکمیل 

شوی د بودجه منظوری ته انتظار ده

جغل اچونه او 

ساختمان
          -          11.00 

له دو آب څخه تر دهن پل پیار الی تر مندول پورې د سړګ جوړونې او 

 کیلومترۍ 44 کیلومترۍ څخه تر 33رغونې د دوهمې برخې دوهم الټ له 

(جغل اچونه او رغونه د سړک)پورې 

منذول-دواب  نورستان 55

 سروی او ډیزاین  پروسه تکمیل 

شوی د بودجه منظوری ته انتظار ده

جغل اچونه او 

ساختمان
          -          13.95 

له دو آب څخه تر دهن پل پیار الی تر مندول پورې د سړګ جوړونې او 

 کیلومترۍ 55 کیلومترۍ څخه تر 44رغونې د دوهمې برخې دریم الټ له 

(جغل اچونه او رغونه د سړک)پورې 

منذول-دواب  نورستان 56

 سروی او ډیزاین  پروسه تکمیل 

شوی د بودجه منظوری ته انتظار ده

جغل اچونه او 

ساختمان
          -            9.00 

د نورستان له مرکز څخه د نورستان تر غرب پورې غزیدلې سړک جوړونې 

جغل اچونه او ) کیلومترۍ پورې 9 څخه تر 0او رغونې لومړۍ الټ له 

(رغونه د سړک

ننگراج- واما نورستان 57

 سروی او ډیزاین  پروسه تکمیل 

شوی د بودجه منظوری ته انتظار ده

جغل اچونه او 

ساختمان
          -            9.00 

 (سرک کوردر )د نورستان له مرکز څخه د نورستان تر غرب پورې 

 څخه تر 9غزیدلې سړک جوړونې او رغونې لومړی برخی لومړی الټ  له 

 کیلومترۍ پورې جغل اچوونه18

ننگراج- واما نورستان 58

سروی و دیزاین تکمیل منتظر 

منظوری بودجه میباشد

جغل اچونه او 

ساختمان
          -            9.00 

  (سرک کوردر )د نورستان له مرکز څخه د نورستان تر غرب پورې 

 څخه 18غزیدلې سړک جوړونې او رغونې دوهمی برخې  لومړی الټ له

 کیلومترۍ پورې جغل اچوونه27تر 

ننگراج- واما نورستان 59

 سروی او ډیزاین  پروسه تکمیل 

شوی د بودجه منظوری ته انتظار ده

جغل اچونه او 

ساختمان
          -            9.00 

 (سرک کوردر )د نورستان له مرکز څخه د نورستان تر غرب پورې  

 36 څخه تر 27غزیدلې سړک جوړونې او رغونې برخې دوهم الټ دوم له 

کیلومترۍ پورې

ننگراج- واما نورستان 60

 سروی او ډیزاین  پروسه تکمیل 

شوی د بودجه منظوری ته انتظار ده

جغل اچونه او 

ساختمان
          -          18.90 

له میمنه څخه تر بلچراغ ولسوالۍ  پورې د سړک جوړونې او رغونې 

 کیلومترۍ پورې 15 کیلومترۍ څخه تر 0لومړۍ برخې لومړۍ الټ له 

جغل اچوونه

میمنه فاریاب 61

 سروی او ډیزاین  پروسه تکمیل 

شوی د بودجه منظوری ته انتظار ده

جغل اچونه او 

ساختمان
          -          18.11 

له میمنه څخه تر بلچراغ ولسوالۍ  پورې د سړک جوړونې او رغونې 

 کیلومترۍ پورې 30 کیلومترۍ څخه تر 15دوهمې برخې لومړۍ الټ له 

جغل اچوونه

میمنه فاریاب 62

 سروی او ډیزاین  پروسه تکمیل 

شوی د بودجه منظوری ته انتظار ده

جغل اچونه او 

ساختمان
          -          16.88 

خواجه او دولت آباد پورې د سړک - غارتپه - له میمني څخه تر ناموسا 

 کیلومترۍ 15 څخه تر 0جوړونې او رغونې لومړۍ برخې لومړۍ الټ له 

پورې جغل اچوونه

میمنه فاریاب 63

 سروی او ډیزاین  پروسه تکمیل 

شوی د بودجه منظوری ته انتظار ده

جغل اچونه او 

ساختمان
          -          15.55 

خواجه او دولت آباد پورې د سړک - غارتپه - له میمني څخه تر ناموسا 

 30 څخه تر 15جوړونې او رغونې دوهمې برخې لومړۍ الټ له 

کیلومترۍ پورې

میمنه فاریاب 64

 سروی او ډیزاین  پروسه تکمیل 

شوی د بودجه منظوری ته انتظار ده

جغل اچونه او 

ساختمان
          -          13.99 

له ورسچ څخه تر خوست فرنګ پورې د سړک جوړونې او رغونې دریمې 

 کیلومترۍ پورې 37.72 کیلومترۍ څخه تر 23.73برخې لومړۍ الټ له 

جغل اچوونه

ورسج تخار 65

 سروی او ډیزاین  پروسه تکمیل 

شوی د بودجه منظوری ته انتظار ده

جغل اچونه او 

ساختمان
-        20.00      

له دهراود څخه تر چارچینو پورې د سړک جوړونې او رغونې لومړۍ 

 کیلومترۍ پورې جغل اچوونه20 څخه تر 0برخې لومړۍ الټ له 
چارچینو

اورزگا

ن
66

 سروی او ډیزاین  پروسه تکمیل 

شوی د بودجه منظوری ته انتظار ده

جغل اچونه او 

ساختمان
-        20.00      

له دهراود څخه تر چارچینو پورې د سړک جوړونې او رغونې دوهمې 

 کیلومترۍ پورې جغل اچوونه40 څخه تر 20برخې لومړۍ الټ له 
چارچینو

اورزگا

ن
67

 سروی او ډیزاین  پروسه تکمیل 

شوی د بودجه منظوری ته انتظار ده
قیریزی           -          15.04 

له ګرشک څخه تر نوزاد پورې د سړک جوړونې ددوهمی برخی لومړی 

 کیلومترۍ پورې قیر اچوونه30 کیلومترۍ څخه تر 15الټ له 
گرشک هلمند 68

 سروی او ډیزاین  پروسه تکمیل 

شوی د بودجه منظوری ته انتظار ده

جغل اچونه او 

ساختمان
          -          20.25 

 0له دوامنده منګل څخه تر قلندرالت پورې د سړک جوړونه او رغونه له 

 کیلومترۍ پورې جغل اچوونه20څخه تر 
قلندر خوست 69

 سروی او ډیزاین  پروسه تکمیل 

شوی د بودجه منظوری ته انتظار ده

جغل اچونه او 

ساختمان
          -          24.00 

 (انگوری بازار)له جنده تر لشکري پورې د سړک جوړونه او رغونه 

 کیلومترۍ پورې جغل اچوونه24 څخه تر 0لومړۍ الټ له 
گالن غزنی 70

 سروی او ډیزاین  پروسه تکمیل 

شوی د بودجه منظوری ته انتظار ده
قیراچونه           -          10.30 

له نوبرجه څخه تر رشیدان پورې تر ناورپوری  سړک جوړونې او رغونې 

  کیلومترۍ څخه تر 000+0لومړۍ برخه لومړۍ الټ له 

کیلومترۍ پورې10+000

رشیدان غزنی 71

 سروی او ډیزاین  پروسه تکمیل 

شوی د بودجه منظوری ته انتظار ده

جغل اچونه او 

ساختمان
          -          17.50 

له چاربرجک څخه تر رشیدان څخه تر ناورفیض پورې سړک جوړونې او 

 000+17 کیلومترۍ څخه تر 000+0رغونې لومړۍ برخه لومړۍ الټ له 

کیلومترۍ پورې

رشیدان غزنی 72

 سروی او ډیزاین  پروسه تکمیل 

شوی د بودجه منظوری ته انتظار ده

جغل اچونه او 

ساختمان
          -          17.50 

له چاربرجک څخه تر رشیدان او ناورفیض پورې سړک جوړونې او 

کیلومترۍ څخه تر 000+17رغونې لومړۍ برخه لومړۍ الټ له 

  کیلومترۍ پورې382+32

رشیدان غزنی 73

 سروی او ډیزاین  پروسه تکمیل 

شوی د بودجه منظوری ته انتظار ده

جغل اچونه او 

ساختمان
          -          18.30 

لومړۍ برخه  (گیبر)له لجا منګل څخه تر خجورۍ پورې د سړک جوړونې 

 کیلومترۍ پورې جغل اچوونه18.296 کیلومترۍ څخه تر 0لومړۍ الټ له 
لجا منگل پکتیا 74

 سروی او ډیزاین  پروسه تکمیل 

شوی د بودجه منظوری ته انتظار ده

جغل اچونه او 

ساختمان
          -          18.30 

دوهمی برخه  (گیبر)له لجا منګل څخه تر خجورۍ پورې د سړک جوړونې 

  کیلومترۍ پورې جغل 30 کیلومترۍ څخه تر 18.296لومړۍ الټ له 

اچوونه

لجا منگل پکتیا 75

 سروی او ډیزاین  پروسه تکمیل 

شوی د بودجه منظوری ته انتظار ده
قیراچونه           -          15.86 

له قلعه نو څخه تر آبکمري ولسوالۍ پورې د سړک جوړونه د لومړۍ برخې 

کیلومترۍ پورې 888+15کیلومترۍ څخه تر 0+000لومړي الټ له 

قیراچوونه

قلعه نو بادغیس 76

 سروی او ډیزاین  پروسه تکمیل 

شوی د بودجه منظوری ته انتظار ده
   -              48.00      کانکریتی پول

 مترو په اوږدوالي د سرحوض د سیند دپاسه د قیزل قول پول جوړونه 48د 

 کیلومتری4.7په مسیر د لوالش او سرحوض د سړک له 
پشتون کوت فاریاب 77

 سروی او ډیزاین  پروسه تکمیل 

شوی د بودجه منظوری ته انتظار ده

جغل اچونه او 

ساختمان
          -            7.21 

له چاتوت څخه تر دهنه عیار پورې د سړک جوړونې او رغونې لومړۍ 

 کیلومترۍ پورې جغل اچوونه6 کیلومترۍ څخه تر 0برخې  لومړۍ الټ له 
پشتون کوت فاریاب 78
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د پروژه حالت د کارانوع
اندازه  په  

متر

اندازه  په  

کیلومتر
پروژه نوم ولسوالی والیت شماره

 سروی او ډیزاین  پروسه تکمیل 

شوی د بودجه منظوری ته انتظار ده

جغل اچونه او 

ساختمان
          -          13.00 

له کشم  فیض آبادڅخه تر ولسوالی شهر بزرګ پورې د سړک جوړونې او 

 13+000څخه تر 0+000رغونې لومړۍ الټ  لومړی برخی له 

کیلومترۍ پورې

شهر بزرگ بدخشان 79

 سروی او ډیزاین  پروسه تکمیل 

شوی د بودجه منظوری ته انتظار ده

جغل اچونه او 

ساختمان
          -          13.00 

له کشم  فیض آبادڅخه تر ولسوالی شهر بزرګ پورې د سړک جوړونې او 

 څخه تر 13+000رغونې  د دوهمی برخې لومړۍ الټ له 

کیلومترۍ پورې26+000

شهر بزرگ بدخشان 80

 سروی او ډیزاین  پروسه تکمیل 

شوی د بودجه منظوری ته انتظار ده

جغل اچونه او 

ساختمان
          -          13.00 

له کشم  فیض آبادڅخه تر ولسوالی شهر بزرګ پورې د سړک جوړونې او 

څخه تر 26+000رغونې  د دریمی برخې لومړۍ الټ له 

کیلومترۍ پورې39+000

شهر بزرگ بدخشان 81

  سروی او پالن الندی
جغل اچونه او 

ساختمان
          -          10.00 

 0له شورخ سنګ څخه تر چهل کور پورې د سړک جوړونه او رغونه له 

 کیلومترۍ پورې جغل اچوونه10څخه تر 

/ ارغنداب 

داچوپان
زابل 82

21



نوم پروژه دولسوالیوالیتشمیره
 په اندازه

کیلومتر

 اندازه

متر په
حالت پروژه ددکارانواع

 پالن کال مالی 1395تجهیزات کول تجهیز او  تهیه  ساختمان، البراتورونو دملیکابل1

 پالن کال مالی 1395ترازوکول دیجیتل ترازوګانو پایو ۱۵ د والیات اکثرکی سیمو مختلف 2

 پالن کال مالی 1395 جوړول ساختمان او قیراچوونه         51 قیراچوونه او کول دیزاین دسړګ خاواک دکوتلخاواکپنجشیر3

 پالن کال مالی 1395 جوړول ساختمان او قیراچوونه         20ل کو دیزاین او ساختمان دسړک د پوری باشک شب معدن  تر نه جنوب کریدورشمال دسمنگانسمنگان4

 پالن کال مالی 1395 جوړول ساختمان او قیراچوونه         20جوړول اوساختمان دیزاین دسړک حوت کله-  غوچوالن_ دره خارج د اړوند ولسوالی دنجرابنجرابکاپیسا5

 پالن کال مالی 1395 جوړول ساختمان او قیراچوونه         55ددوآب ولسوالی نه تر  مندول ولسوالی پوری د سړک ساختمان جوړولمندولنورستان6

 پالن کال مالی 1395 جوړول ساختمان او قیراچوونه       49درزآب ولسوالی-  دیزاین او ساختمان د سړک له شبرغان نه تر قوش تیپه ولسوالی پوریدرزآبجوزجان7

 پالن کال مالی 1395 جوړول ساختمان او قیراچوونه         50دقادس ولسوالی نه تر  جوند ولسوالی پوری د سړک دیزاین اوساختمانجوندبادغیس8

 پالن کال مالی 1395 جوړول ساختمان او قیراچوونه       28د دانگام ولسوالی نه تر سرحد بنشاهی پوری دسړک دیزاین اوساختمان جوړولدانگامکنر9

 پالن کال مالی 1395 جوړول ساختمان او قیراچوونه       47د ارغنداب ولسوالی نه تر شاجوي ولسوالي پوری دسړک دیزاین او ساختمان جوړولشاجویزابل10

 پالن کال مالی 1395 جوړول ساختمان او قیراچوونه         71د تالقان نه تر بندر آی خانم پوری د سړک دیزاین کولتالقانتخار11

 پالن کال مالی 1395 جوړول ساختمان او قیراچوونه         24د کوزکنرولسوالی نه تر کامه ولسوالی پوری دسړک دیزاین او ساختمان جوړولکامهننگرهار12

 پالن کال مالی 1395 جوړول ساختمان او قیراچوونه         26 ازترینکوت نه تر چوره ولسوالی پوری د سړک دیزاین کول او ساختمان جوړولچورهارزگان13

شریف چشتغور14
 کیلومتر سړک سره د هلیز لویدیځ ۳۲۶ کیلومتر نه تر ۲۵۵د چشت شریف نه چغچران په لور د

او ختیځ سره ساختمان جوړول
 پالن کال مالی 1395 جوړول ساختمان او قیراچوونه 71        

السراج جبلپروان15
دوسرکه بگرام نه تر جبل السراج )جبل السراج دوهم لین سړک ساختمان جوړول - دچاریکار 

(ولسوالی 
 پالن کال مالی 1395 جوړول ساختمان او قیراچوونه 26        

شریف چشتغور16
کیلومتر سړک سره د هلیز لویدیځ ۲۵۵کیلومتر نه تر ۱۵۵د چشت شریف نه چغچران په لور د

او ختیځ سره ساختمان جوړول
 پالن کال مالی 1395 جوړول ساختمان او قیراچوونه 100      

شریف چشتغور17
کیلومتر سړک سره د هلیز لویدیځ ۳۳۸کیلومتر نه تر ۳۲۶د چشت شریف نه چغچران په لور د

او ختیځ سره ساختمان جوړول
 پالن کال مالی 1395 جوړول ساختمان او قیراچوونه 12        

 پالن کال مالی 1395 جوړول ساختمان او قیراچوونه 41        (بگرامی نه تر کاریزمیر پوری) د کابل والیت حلقوی سرک اوله برخه جوړول بگرامیکابل18

کابلکابل19
-  دکابل ښار حلقوی سړک دوهم برخه  ساختمان جورول د کاریزمیر نه تر جاده عمومی کابل 

قندهار
 پالن کال مالی 1395 جوړول ساختمان او قیراچوونه 16        

اسیاب چهارکابل20
کابل عمومی سړک نه تر کندهار  چهار  )  د کابل والیت حلقوی سړک دریمه برخه  جوړول  

(اسیاب  ولسوالی پوری   
 پالن کال مالی 1395 جوړول ساختمان او قیراچوونه 21        

بگرامیکابل21
چهار آسیاب  ولسوالی نه تر  بگرامی    ) دکابل ښار حلقوی سړک دریم برخه  ساختمان جورول

(ولسوالی
 پالن کال مالی 1395 جوړول ساختمان او قیراچوونه 17        

کابلوردک- کابل22
قندهار عمومی جادی دوهم لین دکمپنی پول نه تر بازار درانی پوری دسړک دیزاین -  د کابل 

اوساختمان جوړول
 پالن کال مالی 1395 جوړول ساختمان او قیراچوونه 45        

 پالن کال مالی 1395 جوړول ساختمان او قیراچوونه 56        د گوسفندی  ولسوالی اړوند دسرپل نه تر سانچارک پوری دسړک دیزاین او ساختمان جوړولگوسفندیسرپل23

 پالن کال مالی 1395 جوړول ساختمان او قیراچوونه 15          جوړول ساختمان او دیزاین سړک د پوری ولسوالی  نرخ تر نه ولسوالی جلریز دنرخوردک میدان24

ورسبامیان25
 ورس ولسوالی اړوند دیکاولنګ ولسوالی نه تر پنجاب ولسوالی پور ی دسړک دیزاین او 

ساختمان جوړول
 پالن کال مالی 1395 جوړول ساختمان او قیراچوونه 94        

اشکمشتخار- کندر26
  دیزاین او ساختمان د سړک د کندز والیت خان آباد ولسوالی نه تر تخار والیت اشکمش 

ولسوالی پوری
 پالن کال مالی 1395 جوړول ساختمان او قیراچوونه         22

 پالن کال مالی 1395 جوړول ساختمان او قیراچوونه         20 زرنج نه تر   کنگ ولسوالی پوری دسړک دیزاین او ساختمان جوړولکنگنیمروز27

کوهستاناتفاریاب28
دکوهستا نات ولسوالی اړوند د میمنه نه تر  پشتون کوت ولسوالی پوری دسړک دیزاین او 

ساختمان جوړول
 پالن کال مالی 1395 جوړول ساختمان او قیراچوونه       120

 پالن کال مالی 1395 جوړول ساختمان او قیراچوونه       40 د شهرک ولسوالی نه تر تولک ولسوالی پوری دسړک دیزاین او ساختمان جوړولتولکغور29

 پالن کال مالی 1395 جوړول ساختمان او قیراچوونه       25 دموسی قلعه ولسوالی نه تر کجکی ولسوالی پوری دسړک دیزاین او ساختمان جوړولکجکیهلمند30

 پالن کال مالی 1395 جوړول ساختمان او قیراچوونه       27دتشکان ولسوالی نه تر   کشم ولسوالی پوری دسړک دیزاین او ساختمان جوړولکشمبدخشان31

 پالن کال مالی 1395 جوړول ساختمان او قیراچوونه       15دځاخی میدان ولسوالی نه تر  زیړه كنډو پوری دسړک دیزاین او ساختمان جوړولمیدان جاجیخوست32

 پالن کال مالی 1395چوړونه پول کانکریتی      28 علینگار ولسوالی اړوند په چهل گزي کلی کی دیوه پول جوړونهعلینگارلغمان33

 پالن کال مالی 1395 جوړول ساختمان او قیراچوونه       28 کلدار ولسوالی دسړک دیزاین او ساختمان جوړولکلداربلخ34

 پالن کال مالی 1395 جوړول ساختمان او قیراچوونه         25د نجراب ولسوالی نه تر حاجی خیل ولسوالی کوهبند پوری دسړک دیزاین او ساختمان جوړولکوهبندکاپیسا35

 پالن کال مالی 1395 جوړول ساختمان او قیراچوونه       62دخاکریز ولسوالی  دسړک دیزاین او ساختمان جوړولخاکریزکندهار36

 پالن کال مالی 1395 جوړول ساختمان او قیراچوونه       40د خرم وسارباغ ولسوالی دسړک دیزاین اوجورولسارباغ و خرمسمنگان37

جاغوریغزنی38
کوتل خارزار ولسوالیو پوری دسړک دیزاین - اجرستان - د جاغوری ولسوالی نه تر مالستان 

او ساختمان جوړول
 پالن کال مالی 1395 جوړول ساختمان او قیراچوونه       120

 پالن کال مالی 1395 جوړول ساختمان او قیراچوونه         15د بکی خیل ولسوالی نه تر  جانی خیل ولسوالی پوری دسړک دیزاین او ساختمان جوړولخیل جانیپکتیکا39

خیل جانیپکتیا40
 او دیزاین دسړک پوری خوست والیت سرحد-   ولسوالی خیل جانی  تر نه ولسوالی چمکنی د

جوړول ساختمان
 پالن کال مالی 1395 جوړول ساختمان او قیراچوونه         42

پریانپنجشیر41
دآب کمان ولسوالی پریان ولسوالی اب کما ن کلی  نه تر  کوتل انجمن  پوری دسړک دیزاین او 

ساختمان جوړول
 پالن کال مالی 1395 جوړول ساختمان او قیراچوونه       16

خروارلوگر42
 ساختمان او دیزاین دسړک پوری خروارولسوالی-  ولسوالی چرخ  تر نه ولسوالی برک برکی د

جوړول
 پالن کال مالی 1395 جوړول ساختمان او قیراچوونه         45

 پالن کال مالی 1395 جوړول ساختمان او قیراچوونه         40د پشتون زرغون ولسوالی نه تر  گذره ولسوالی پوری دسړک دیزاین او ساختمان جوړولگذرههرات43

 پالن کال مالی 1395 جوړول ساختمان او قیراچوونه         20جوړول ساختمان او دیزاین دسړک پوری ولسوالی سفید خاک  تر نه  ولسوالی رود پشت د سفید خاکفراه44

 پالن کال مالی 1395 جوړول ساختمان او قیراچوونه            7جورول ساختمان او اچوونه جغل دسړک پوری کلی- آباد شهرفیض  تر نه تپه دتلویزیونکابلبدخشان45

 پالن کال مالی 1395 جوړول ساختمان دتعمیرجوړول تعمیر ریاست دټولګټو والیت لغمان دبابا مهترالملغمان46

 پالن کال مالی 1395 جوړول ساختمان او قیراچوونه         20جوړول ساختمان او دیزاین دسړک پوری مرکزبهسود تر نه دآبدرهبهسودوردک47

 پالن کال مالی 1395 جوړول ساختمان او قیراچوونه         12جوړول ساختمان او دیزاین دسړک ولسوالی قرمقل دقرمقلفاریاب48

 پالن کال مالی 1395 جوړول ساختمان او قیراچوونه            8جوړول ساختمان او دیزاین دسړک تر نه دانش دصیادکاپیسا49

 پالن کال مالی 1395 جوړول ساختمان او قیراچوونه            7جوړول ساختمان او دیزاین دسړک فرنگ ورسج کوتل دورسچبغالن50

 پروګرام ملی جوړولو الری دکلیو

 وزارت دټولګټو

 پروژی پالنی کال 1395 د
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نوم پروژهولسوالی والیتشمیره
 په اندازه 

کیلومتر

 په اندازه 

متر
انواع کار د کونکی تمویل 

اندراببغالن1
 کیلو ۲۵ د پوری حصار پول تر نه بنو له کې ولسوالی اندراب په والیت بغالن د

جوړول الرو اوبو او  اچوونه قیر  متر سانتی 5د ضخامت په سړک متره
دولت فغانستان د جوړول سړک 25

نهرینبغالن2
 جغل سړک خانه آب قرا د متره کیلو ۱۵ د کې ولسوالی نهرین په والیت بغالن د

جوړول الرو اوبو او اچونه
دولت فغانستان د جوړول سړک 15

دولت فغانستان د جوړول سړک 30جوړونه پول متره 30  رعنا گذر دنور ګزرګابغالن 3

پنجشیر اول حصهپنجشیر4
 سړک کیلومتر 12 د  پوری زاغک تر نه شابه دهنی د کی پنچشیروالیت په

اچوونه جغل او جوړونه
دولت فغانستان د جوړول سړک 12

فرخارتخار5
 داوبو او سړک کیلومتر 16  چپ تگاپ د کې ولسوالی فرخار والیت تخار په

جوړول الرو
دولت فغانستان د جوړول سړک 1650

فرخارتخار6
 کیلومتر 8د پوری ولسوالی فرخار خرماب تر نه شاه ازدی د والیت تخار د

جوړونه   اچوونه جغل شړک
دولت فغانستان د جوړول سړک 8

بکخوست7
 د پوری کوتکی تر نه سړک خیل پاالن د اړوند ولسوالی بک والیت دخوست 

اچوونه جغل او جوړونه سړک کیلومتر 14.58
دولت فغانستان د جوړول سړک 15

جوړونه سړک4ل جوړو سړک پوری گلدره تر نه سړک حلقوی کوت بچه دمیر والیت کابل دکوت میربچهکابل8 دولت فغانستان د   

جوړونه سړک6اچوونه قیر سړک کیلومتر 6د مینی دنجات د کی ناحیه 17  والیت دکابل 17 ناحیه کابلکابل9 دولت فغانستان د   

بند کوهکاپیسا 10
 کلی دورنما د او نواباد تر نه روان ریګ د ولسوالی م بند کوه والیت کاپیسا د

اچوونه قیر سړک کیلومتر 13.82 د پوری
جوړونه سړک13.82 دولت فغانستان د   

11
لوگر

جوړول سړکونه کلی د اړوند ولسوالی خوشی او اغه محمد والیت لوگر دخوشی و آغه محمد
جوړول سړک

دولت فغانستان د 

دولت فغانستان د جوړول سړک۲جړول پولونو د  ګداخیل او دپاتوګی اړوند ولسوالی زرمت  والیت دپکتیازرمتپکتیا12

صوفله یفتلیبدخشان13
 د اچونه جغل او جوړونه سړک متر کیلو ۱۰ ولسوالی یفتل د والیت بدخشان د

جوړول سړک10پورې کلي شایل تر څخه مرکز له ولسوالی

 بالعوض دجاپان

کمکونه

ورسبامیان14
 10 د پورې غورزالو تر نیولې څخه جسکه له ولسوالی ورس د والیت بامیان د

جوړول سړک10جوړونه سړک متر کیلو

 بالعوض دجاپان

کمکونه

میرامور دائیکندی15
 پول متره ۱۲ برګیر-  دراو د اړونده ولسوالی میرامور د والیت دایکندي د

جوړول سړک12لپاره تک د موټرونو د جوړول

 بالعوض دجاپان

کمکونه

دره مومندننگرهار16
 کیلومتر ۲،۱ د کی کلی باال په اړوند ولسوالی دره مهمند والیت ننگرهار د

جوړول سړک2.1جوړول ساختمان او اچوونه جغل سړک

 بالعوض دجاپان

کمکونه

ورون پانورستان 17
 د جوړونه پول متره ۲۰ کنتیو اتاتی د کې ولسوالی پارون په والیت نورستان د

 جوړونه پول 20لپاره تیریدو د موټرو

 بالعوض دجاپان

کمکونه

باغ قرهکابل18
 باغ قره د والیت کابل د پورې علم باغ تر څخه سړک عمومی له پروان کابل د

جوړول سړک4اچونه جغل او جوړونه سړک متره کیلو 5 د اړوند ولسوالی

 بالعوض دجاپان

کمکونه

کاپیسا19
 دومی حصه

کوهستان

 د باندی سیند پنجشیر د کې حصه دوهمه په ولسوالی کوهستان د والیت کاپیسا د

لپاره تګ د موټرونو د جوړونه پول کالوته متره ۱۴۰
 جوړونه پول 140

 بالعوض دجاپان

کمکونه

اغا محمدلوګر20
 د موټرونو د کې کلې په آباد زید د اړونده ولسوالی آغه محمد د والیت لوګر د

 جوړونه پول 8جوړونه پول متره ۸ د لپاره  تګ

 بالعوض دجاپان

کمکونه

پنجشیر اول حصهپنجشیر21
 او جوړونه پول پیجغور متره ۳۶ د کې ولسوالی اول حصه په والیت پنجشیر د

 جوړونه پول 36جوړونه سړک د او اچونه جغل سړک متره کیلو ۲.۳ د

 بالعوض دجاپان

کمکونه

درهپنجشیر22
 ۳ د پورې شیکارګو تر څخه میرباش له اړونده ولسوالی دره د والیت پنجشیر د

جوړول سړک3ساختمانونه تلو اوبو د او اچونه جغل سړک متره کیلو

 بالعوض دجاپان

کمکونه

چاریکارپروان23
 او رغونه سړک متره کیلو ۴.۵ د  بای عبدی-  باال یان با د کې والیت پروان په

جوړول سړک4.5جوړونه الرو اوبو

 بالعوض دجاپان

کمکونه

24
 جبل

السراج
پروان

 کیلو ۳ د اړونده کلي د تاجیکان د ولسوالی السراج جبل د کې والیت پروان په

جوړول سړک3جوړونه الرو تلو اوبو د او سړک متره

 بالعوض دجاپان

کمکونه

جوړونه سړک متره کیلو ۷ بای عبدی دپروانپروان25
جوړول سړک7

 بالعوض دجاپان

کمکونه

26
 سرخ

پارسا
جوړونه پول   موترودتگ د متره۲۰ پارسا سرخ د  کې والیت پروان پهپروان

 جوړونه پول 20

 بالعوض دجاپان

کمکونه

وردگچک27
 پول   موترودتگ د متره ۵۰ خاک امبو د کې ولسوالی چک په والیت وردک د 

 جوړونه پول 50جوړونه

 بالعوض دجاپان

کمکونه

بلخخلم28
 جوړول  سړک لقماند د اندازه مترپه کیلو ۱ د کې ولسوالی خلم په والیت بلخ د

جوړول سړک1جوړونه الرې  اوبو اود

 بالعوض دجاپان

کمکونه

بلخچمتل29
 الرې اوبو او سړک متره کیلو ۲ نواره د کې ولسوالی چمتال په والیت بلخ د

جوړول سړک2جوړونه

 بالعوض دجاپان

کمکونه

تمویلیږی لخواه حکومت افغانستان د او جاپان چی لست پروژو د کال مالی 1395 د پروګرام ملی جوړولو الری کلیو د

وزارت پراختیا او بیارغونی کلیو د

 پروګرام ملی جوړولو الری کلیو د
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30
 خواجه

سبزپوش
فاریاب

 کانکریټي اوسپني متره ۸۰ د کې کلي شخصي قره ولسوالی پوش سبر خواجه د

جوړول سړک80جوړونه  پول

 بالعوض دجاپان

کمکونه

جوړونه پول میرزایی د متره ۲۰ کې ولسوالی کوت پشتون په والیت فاریاب دکوت پشتونفاریاب 31
 جوړونه پول 20

 بالعوض دجاپان

کمکونه

جوزجانمردیان32
 متره کیلو ۶  مردیان ترکمنی و افغانی یالداش چلیک د کې والیت جوزجان په

جوړول سړک6جوړونه الرو اوبو او اچونه جغل سړک

 بالعوض دجاپان

کمکونه

33

 دره

 صوفی

پایان

سمنگان
  سړکی دوه توپچاق دقزل د اړوند ولسوالی پایان صوف دره  والیت سمنگان   د

جوړول او اچوونه جغل سړک کیلومتر 7 د پوری لبابی تر نه
جوړول سړک7

 بالعوض دجاپان

کمکونه

پورې بالغ سرخک تر جوړونه سړک چنګیزي اړونده ولسوالی بلخاب دپول سربلخاب34
جوړول سړک

 بالعوض دجاپان

کمکونه

جوړونه پول متره ۳۶ سیوک د اړونده  ولسوالی بلخاب د والیت سرپول دپول سربلخاب35
 جوړونه پول ا36

 بالعوض دجاپان

کمکونه

کندزکندز36
 متره کیلو ۲.۵ د پورې کمری شخ تر څخه ناشر مکتب د کې والیت کندز په

جوړول سړک2.5جوړونه الرو اوبو او اچونه جغل سړک

 بالعوض دجاپان

کمکونه

خمری بلبغالن37
 سړک متره کیلو ۵ تپه جرمني-  مالګیان د ولسوالی پلخمري د والیت بغالن د

جوړول سړک5جوړونه الرو اوبو او اچونه  جغل

 بالعوض دجاپان

کمکونه

بهاوالدین خواجهتخار38
 ۸ د کې سیمه په خیالنی کپه بیش د ولسوالی بهاوالدین خواجه د والیت تخار د

جوړول سړک8جوړونه الرو اوبو او اچونه  جغل سړک متره کیلو

 بالعوض دجاپان

کمکونه

دامانقندهار39
 پول متره ۹ د کې سیمه په چاال سیخ د ولسوالی ارغنداب د والیت کندهار د

 جوړونه پول 9لپاره تګ را تګ د موټرونو د جوړونه

 بالعوض دجاپان

کمکونه

ارغندابقندهار40
 د جوړونه پول متره ۹ د اړونده قلعه اعظم د ولسوالی دامان د والیت کندهار د

 جوړونه پول 8.5لپاره موټرونو

 بالعوض دجاپان

کمکونه

گاه لشکرهلمند41
 پول متره ۲۰ د اړونده شیخي جوی د ولسوالی لشکرګاه د والیت هلمند د

 جوړونه پول 20لپاره  تګ د موټرونو د جوړونه

 بالعوض دجاپان

کمکونه

بوستهلمند42
 د جوړول پول متره ۱۵ د اړونده سیمې باباجی د ولسوالی بست د والیت هلمند د

 جوړونه پول 15لپاره موټرونوتک

 بالعوض دجاپان

کمکونه

چخانصورنیمروز43
 نوتنی هللا امان حاجی د تر څخه سړک عمومی دالرام د کې والیت نیمروز په

جوړول سړک5جوړول الرو اوبو او اچونه  جغل سړک متره کیلو ۵ د پورې کلي

 بالعوض دجاپان

کمکونه

زرنجنیمروز44
 متره کیلو ۴ د پورې سیستان تر څخه مرکز له زرنج د کې والیت نیمروز په

جوړول سړک4جوړول الرو اوبو او اچونه  جغل سړک

 بالعوض دجاپان

کمکونه

گیزابارزگان45
 د جوړونه پول متره۲۰ سردارخان د کې ولسوالی په ګیزاب د والیت ارزګان د

 جوړونه پول 20لپاره تګ را تګ د خلکو

 بالعوض دجاپان

کمکونه

قالتزابل46
 کیلو ۵ د پورې کلي نوی محمد باز حاجی تر څخه قالت له کې والیت زابل په

جوړول سړک5جوړول الرو اوبو او سړک متره

 بالعوض دجاپان

کمکونه

منگل لیچهپکتیا47
 کیلو ۵ د پورې ( مقبره) کلي چازی تر څخه منګل جاجی له کې والیت پکتیا په

جوړول سړک5جوړول الرو اوبو  او سړک متره

 بالعوض دجاپان

کمکونه

جاغوریغزنی48
 انګوری تر څخه شانده سنګ له اړونده ولسوالی جاغوري د والیت غزنی د

جوړول سړک5جوړول الرو اوبو  او سړک متره کیلو ۵ د پورې

 بالعوض دجاپان

کمکونه

جوړول پلونو ابخیل او ترایزای ، ولسوالی علیشیر ، کلی درش دبکخوست49
 جوړونه پول 

 بالعوض دجاپان

کمکونه

جوړونه سړک متره کیلو ۱۵ دبکخوست50
جوړول سړک15

 بالعوض دجاپان

کمکونه

زئی مندوخوست51
 نوی خوست د تر څخه سړک عمومی د تنی- خوست د کې والیت خوست په

جوړول الرو اوبو  او سړک متره کیلو ۵د مندوزی د پورې میدان هوایی
جوړول سړک

 بالعوض دجاپان

کمکونه

خیرکوتپکتیکا52
 سړک متره کیلو ۶ د پورې شیګنه تر څخه شار زرغون له کې والیت پکتیکا په

جوړول سړک6جوړول الرو اوبو  او

 بالعوض دجاپان

کمکونه

نو قلعهبادغیس53
 شیرین چشمه تر څخه برادر دو خواجه راهی دو نولز قلعه د والیت باغیس د

جوړول سړک12جوړول الرو اوبو  او سړک متره کیلو ۱۲ د پورې

 بالعوض دجاپان

کمکونه

جویان و لشفراه54
 موټرو د جوړونه پول متره ۴۰ د دلفتان کې سیمه په جویان لش د والیت فراه د

 جوړونه پول 40لپاره تګ را تګ د

 بالعوض دجاپان

کمکونه

پنجشیر اول حصهپنجشیر55
 پل رو پیاده ندازه ا په مترو۴۲ د کلی متا ولسوالۍ اول حصه د والیت پنجشیر د

 جوړونه پول 42جوړول

 بالعوض دجاپان

کمکونه

گذرگاهبغالن56
 او کانکریتی اندازه په مترو 30د جراب د ولسوالي نور گذرگاه د والیت دبغالن

 جوړونه پول 30جوړونه پول اوسپنیز

 بالعوض دجاپان

کمکونه

صابر حاجی قریهبغالن57
 او کانکریتی اوسپنیز پول متره 30 کی کلی  صابر حاجی په والیت په بغالن د

 جوړونه پول 30جوړول پلچک 2*2

 بالعوض دجاپان

کمکونه

دوشیبغالن58
 مترو 603 د ګبینی د کی کلی زید خواجه کی ولسوالی دوشی په والیت بغالن د

استنادی دیوار ساختمان603جوړول دیوار استنادی اندازه په

 بالعوض دجاپان

کمکونه

دوشیبغالن59
 مترو 342 د سنگ تر پول دوشی کلی په اهنگران ولسوالی دوشی والیت دبغالن

استنادی دیوار ساختمان342ل جوړو دیوار استنادی اندازه په

 بالعوض دجاپان

کمکونه
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جلگهبغالن60
 استنادی اندازه په مترو 172 د  گذری بازار  د ولسوالی جلگه والیت بغالن د

استنادی دیوار ساختمان172جوړول دیوار

 بالعوض دجاپان

کمکونه

جوړول پول د اندازه په مترو 15 د کی ولسوالی پیجغور د والیت پنجشیر دخنجپنجشیر61
پل اعمار15

 بالعوض دجاپان

کمکونه

پنجشیر اول حصهپنجشیر62
 داوبو اندازه کیلومتروپه 2.5 د کی دولسوالی اول حصه په دپنجشیروالیت

جوړول سړک2.5کول اندازی جغل او  جوړول ساختمان الروسړک

 بالعوض دجاپان

کمکونه

ربوت دشتپنجشیر63
 په کیلومتر6 د پوری ریوت دشت او اسکاین تر نه چشمه چک د دپنجشیروالیت

جوړول سړک6جوړول دالرو اوبو  کول اندازی جغل او جوړول ساختمان سړک د اندازه

 بالعوض دجاپان

کمکونه

سالنگپروان64
 اندازه په مترو 30 کوگالمی دره گیوج د کی ولسوالی سالنگ په والیت دپروان

 جوړونه پول 30جوړول پول د

 بالعوض دجاپان

کمکونه

نجرابکاپیسا65
 الرو داوبو اندازه په مترو کیلو 3 د کالن دره د ولسوالی نجراب والیت کاپیسا د

جوړول سړک3کول  قیراچوونه سړک اود جوړول ساختمان

 بالعوض دجاپان

کمکونه

جاغوریغزنی66

 د انگور کیلومترواود 2 بازار د غجور د ولسوالی جاغوری والیت دغزنی

 ساختمان او دالرو اوداوبو کول کانکریت سړک اندازه په کیلومترو۲بازار

جوړول سړک5جوړول

 بالعوض دجاپان

کمکونه

انجیلهرات67

  تر نه ادامه د سړک علیا نوین د کلی تریاک د ولسوالی انجیل په والیت دهرات

 اندازه په کیلومتر 5 د پوری کلی عبدالباقی اوقاری عیسی اوکوشک کلي تریاک

جوړول سړک5اچوونه قیر او جوړول ساختمان دالرو بو او سړک د

 بالعوض دجاپان

کمکونه

خانه برهغور68
 د اندازه متروپه 60 د باندی سیند په هریرود د کی خار چغچران په والیت دغور

جوړول پلچک یو د کی کلی په خانه بره د همدارنګه او جوړول پول د تگ پیاده
جوړول سړک60

 بالعوض دجاپان

کمکونه

دندقندهار69
 ساختمان دالرو اوبو د اندازه په کیلومتر 5 د کی ولسوالی دند په والیت قندهار د

جوړول سړک5اچوونه قیر سړک د جوړول

 بالعوض دجاپان

کمکونه

می ماهبدخشان70
 کیلومترپه 12 د پوری کهواره تر نه جامرچ د ولسوالی می ماه والیت دبدخشان 

جوړول سړک12جوړونه سړک د اندازه

 بالعوض دجاپان

کمکونه

شکیبدخشان71
 اچوونه  جغل سړک کیلومتر 2 د اوجمکو د  ولسوالی شکی والیت بدخشان د

جوړول سړک2ل جوړو  الری تک اوبود اود

 بالعوض دجاپان

کمکونه

ارغندابکندهار72
 پول تک د دموترو اندازه متروپه 23 د کی ولسوالی ازغنداب په دکندهاروالیت

 جوړونه پول 23جوړونه

 بالعوض دجاپان

کمکونه

اول حصهپنجشیر73
 سړک متره کیلو ۲.۳دلندر د کې ولسوالی اول حصه په والیت پنجشیر د 

جوړول سړک2.3اچونه جغل او جوړونه

 بالعوض دجاپان

کمکونه

غوری دهنهبغالن74
 ئی دهنه سه m (  3.5x3 ) جوړونه پلچک ولسوالی غوری  دهنه والیت دبغالن 

 جوړونه پول کانکریتی ( پوشش ) باسلب 1x1 کاری سنگ وپلچک

 بالعوض دجاپان

کمکونه

جوړونه سړک حلقوی بدخشان دمامیبدخشان75
جوړول سړک

 بالعوض دجاپان

کمکونه

جوړونه سړک حلقوی بدخشان دمامیبدخشان76
جوړول سړک

 بالعوض دجاپان

کمکونه

جوړونه سړک حلقوی بدخشان دمامیبدخشان77
جوړول سړک

 بالعوض دجاپان

کمکونه

جوړونه سړک حلقوی بدخشان دمامیبدخشان78
اعمارسرک

 بالعوض دجاپان

کمکونه

غوربندپروان79
 متره کیلو ۳ د اړونده کلي نود ده د ولسوالی دغوربند  کې والیت پروان په

جوړول سړکجوړونه الرو تلو اوبو  او سړک

 بالعوض دجاپان

کمکونه

غوربندپروان80
 الرو  اوبو  او سړک متره کیلو 6 د اړونده  ولسوالی غوربند کې والیت دپروان

جوړول سړک6جوړونه

 بالعوض دجاپان

کمکونه

سراج جبلپروان81
 کارنکریت سړک متره کیلو ۱.۵ د کې ولسوالی السراج جبل په والیت پروان د

جوړول سړک1.5جوړول الرو اوبو او اچونه

 بالعوض دجاپان

کمکونه

شهرکغور 82
 جوړونه سړک اندازه په کیلومترو 21.13 کی ولسوالی شهرک په غوروالیت د

جوړول سړک21.13کول اندازی جغل او

 بالعوض دجاپان

کمکونه

جوړول ځای دلمونځ اندازه په مترو 20 د کی والیت بدخشان پهنمازگهبدخشان83
 جوړونه پول 20

 بالعوض دجاپان

کمکونه

84
 جوړونه پول 5اچوونه قیر او جوړول الره دتک داوبو اندازه په کیلومترو ۵ د کی والیت بلخبلخ

 بالعوض دجاپان

کمکونه

صوف درهسمنگان85
 او اچونه  جغل سړک متره کیلو ۱۵ د کې پاین صوف دره په والیت سمنګان د

جوړول سړک15جوړول الرو اوبو

 بالعوض دجاپان

کمکونه

جوړونه پول متره ۲۰ قتلیش د کې ولسوالیو سرجنګل او لعل په والیت غور دسرجنگل و لعلغور86
 جوړونه پول20

 بالعوض دجاپان

کمکونه

دامانقندهار87
 او جوړونه سړک د اندازه په کیلومتر 5 د ولسوالۍ دامان په کی والیت قندهار

جوړول سړک5اچوونه قیر

 بالعوض دجاپان

کمکونه

بگرامیکابل88
 اوبو او اچونه قیر سړک متره کیلو ۶ د کې ولسوالی بګرامی په والیت کابل د

اعمارسرک6جوړول الرو

 بالعوض دجاپان

کمکونه
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جوړول پول کانکریټی اوسپنیز متره ۲۰ د کې ولسوالی پریان په والیت پنجشیر دپریانپنجشیر89
 جوړونه پول20

 بالعوض دجاپان

کمکونه

90
 جوړونه پول100جوړول پول کانکریټي اوسپنیز متره ۱۰۰ د کې چمن نهر په والیت تخار دچمن نهرتخار

 بالعوض دجاپان

کمکونه

بهاوالدین خواجهتخار91
  جغل سړک متره کیلو ۲۰ د کې ولسوالی بهاوالدین خواجه په والیت تخار د

جوړول سړک20جوړول الرو اوبو او اچونه

 بالعوض دجاپان

کمکونه

درهپنجشیر92
 اوبو او اچونه  جغل سړک متره کیلو ۸ د کې ولسوالی دره په والیت پنجشیر د

جوړول سړک8جوړول الرو

 بالعوض دجاپان

کمکونه

93
 جوړونه اپول80جوړول پول کانکریټي اوسپنیز متره ۸۰ د کې شیخی قره په والیت فاریاب دشیخی قرهفاریاب

 بالعوض دجاپان

کمکونه

مالستانغزنی94
 الرو اوبو او اچونه  جغل سړک متره کیلو ۳۰ د کې مالستان په والیت غزني د

جوړول سړک3020جوړول پول کانکریټي اوسپنیز متره ۲۰ همدارنګه او جوړول

 بالعوض دجاپان

کمکونه

چالتخار95
 اوبو او اچونه  جغل سړک متره کیلو ۱۸ د کې ولسوالی چال په والیت تخار د

جوړول سړک18جوړول الرو

 بالعوض دجاپان

کمکونه

خیل جانیپکتیکا96
 اوبو او سړک د اندازه په کیلومترو 16 د کی ولسوالی خیل جانی والیت دپکتیکا

جوړول سړک16اچوونه چغل او جوړول الرو

 بالعوض دجاپان

کمکونه

جوړول پول ریګی متره ۲۴۰ د کې مرکز په والیت فراه دوالیت مرکزفراه97
 جوړونه پول240

 بالعوض دجاپان

کمکونه

جوروونه پول د اندازه په مترو 80 د کی ولسوالی ورس په والیت دبامیانورسبامیان98
 جوړونه پول80

 بالعوض دجاپان

کمکونه

اندر غزنی99
 اوبو او اچونه  جغل سړک متره کیلو ۲۵ د کې ولسوالی اندړ په والیت غزنی د

جوړول سړک25جوړول الرو

 بالعوض دجاپان

کمکونه

اندراببغالن100
 اوبو او قیرریزی سړک متره کیلو ۲۵ د کې ولسوالی اندراب په والیت بغالن د

جوړول سړک25جوړول الرو

 بالعوض دجاپان

کمکونه

وایگلنورستان101
 او اچونه  جغل سړک متره کیلو ۱۲ د کې ولسوالی وایګل په والیت نورستان د

جوړول سړک12جوړول الرو اوبو

 بالعوض دجاپان

کمکونه

ئی قرغهلغمان102
 سړک متره کیلو ۳.۰۳ د اړونده ولسوالی ئی قرغه د کې والیت لغمان په

جوړول سړک3.3اچونه جغل او  جوړونه

 بالعوض دجاپان

کمکونه

راغبدخشان103
 جوړول الرو تک اوبو د اندازه په کیلومترو 10 د ولسوالی راغ والیت بدخشان 

جوړول سړک10اچوونه جغل

 بالعوض دجاپان

کمکونه

خمکنیپکتیا104
 اوبو اود اچوونه جغل سرک کیلومتر ۱۰ د اړوند ولسوالی څمکنی والیت پکتیا د

جوړول سړک10جوړول  الری

 بالعوض دجاپان

کمکونه

پغمانکابل105
 او قیرریزی سړک متره کیلو ۶،۳۵۶ د کې ولسوالی پغمان په والیت کابل د

جوړول سړک6.356جوړول الرو اوبو

 بالعوض دجاپان

کمکونه

نو سړککاپیسا106
 جوړول الرو تک د بو او سړک کیلومتر 11 د کی نواباد کز مر والیت دکاپیسا

جوړول سړک11جوړونه سړک او اچوونه قیر پندوالی په متر سانتی 5 د

 بالعوض دجاپان

کمکونه

اول حصهپنجشیر 107
 او سړک د  اندازه په کیلومترو 10 د کی ولسوالی اول حصه والیت دپنجشیر 

جوړول سړک10اچوونه جغل او جوړول الرو اوبو

 بالعوض دجاپان

کمکونه

تو قرغنهبامیان108
 ۱۲ د پوری کوتل پای تر نه (سړک عمومی) تو قرغنه له والیت بامیان د

جوړول سړک12جوړول الرو اوبو او اچونه جغل سړک کیلومتره

 بالعوض دجاپان

کمکونه

پنجاببامیان109
 کرمان دشت  ولسوالی پنجاب  تر نه کوتل برګ صد د  کی والیت بامیان په 

جوړول سړک25جوړول الرو اوبو او اندازی جغل سړک متره کیلو 25 د پوری

 بالعوض دجاپان

کمکونه

ورس بامیان110
 جغل سړک متر کیلو 5 د کی کلی په خلجک د ولسوالی ورس والیت بامیان د 

جوړول سړک5جوړونه الرو ابو او اندازی

 بالعوض دجاپان

کمکونه

دره چهارکندز111
 اندازه په  متر کیلو 5 د کلی کوچیانو د کی ولسوالی چهاردره والیت دکندز

جوړول سړک5جوړول الرو اوداوبو اچوونه جغل سرک

 بالعوض دجاپان

کمکونه

رستاقتخار112
 کیلومترو 15 د پوری پول بیگم تر نه مرکز ولسوالی د رستاق د والیت دتخار

جوړول سړک15جورول سړک

 بالعوض دجاپان

کمکونه

جوړونه پول کیبلی اندازه متروپه 50د کی ولسوالی دبنگیبنگی ولسوالیتخار113
 جوړونه پول50

 بالعوض دجاپان

کمکونه

قزلقولفاریاب114
 د او اندازی جغل سړک کیلومترو 5 د کی کلی قزلقول په والیت دفاریاب 

جوړول سړک5جوړول اوبوالرو

 بالعوض دجاپان

کمکونه

آباد دولتفاریاب115
 2 د جوقها قلعه کوکچه اود جرقله اړوند ولسوالی اباد دولت والیت فاریاب 

 جوړونه پول2جوړول پولونو

 بالعوض دجاپان

کمکونه

جوړول پول کلی ها کیوان کمرچه د کې ولسوالی روستاق په  والیت دتخارتخارتخار116
 جوړونه پول

 بالعوض دجاپان

کمکونه

اشکمشتخار117
 د پوری کلی ها عالوالدین تر نه دکلی قینر د ولسوالی اشکمش والیت تخار د

کول  اچوونه  جغل اوسړک جوړول الرو داوبو ندازه په کیلومتر 10
جوړول سړک10

 بالعوض دجاپان

کمکونه

جاغوریغزنی118
 انگوری د او سړک اندازه په کیلومترو د 2 د  دبازار غجور د کی والیت غزنی 

جوړول سړک2(فرش سنګ ) لگول تیگی سړک ندازه په کیلومترو 3 بازار

 بالعوض دجاپان

کمکونه
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نوم پروژهولسوالی والیتشمیره
 په اندازه 

کیلومتر

 په اندازه 

متر
انواع کار د کونکی تمویل 

رستاقتخار119
 پوری ښار روستاق د تر نه کلی چقرکوتل د ولسوالی روستاق په والیت دتخار 

جوړول سړک10الروجوړول اوبو او اچونه جغل سړک کیلومتر 10 د

 بالعوض دجاپان

کمکونه

فرنگ و خوستبغالن120
 فرهنګ خوست د سمرقند محمد سبز مکتب  ګذره مکتب  رسول دشیخ  

جوړونه سړک د5جوړول پولونو رو پیاده ۵دد اړوند ولسوالییو

 بالعوض دجاپان

کمکونه

بغالن121

 برفک، تاله 

 دهنه خوست،

  فرنگ، غوری،

گذرگاه و جلگه

 د کی ولسوالیو گذرگاه و جلگه  فرنگ، غوری، دهنه خوست، برفک، تاله د

جوړول سړک کیلومتر ۱۵۸

جوړونه پل د۱۵۸

 بالعوض دجاپان

کمکونه

بغالن122

 خوست، پلخمری، 

 دهنه و برفک تاله

غوری

 پل و زرگر ده پل آبک، چاه پل انگار، پل بازار، خانه دریا پل اتفاق، کارته دپل

جوړول پولونو ۷د تک موترود د کلیو د موسی پل و ایچانی ملم، دوآب

 جوړونه پول 20

 بالعوض دجاپان

کمکونه

جوړول پولونو دتک موترو  کلود د مغزار او خچش یو د ورسیچتخار123
 جوړونه دپول

 بالعوض دجاپان

کمکونه

جوړونه پول  مترکیبلی ۵۰د  اړوند ولسوالی بنګی والیت تخار بنگیتخار124
 جوړونه دپول50

 بالعوض دجاپان

کمکونه

جوړونه پول متر ۲۰د شور سنګ د اړوند ولسوالی یار دولت والیت غوردولتیارغور125
 جوړونه دپول20

 بالعوض دجاپان

کمکونه

جوړونه پول  دتک متردموترو ۱۲ د منی روکول د ولسوالی چاواک والیت کنرچاواکیکنر126
 جوړونه دپول12

 بالعوض دجاپان

کمکونه

شیندندهرات127
 داوبو او ساختمان سړک کیلومتر ۱۰د  اړوند ولسوالی شیندند والیت هرات 

 جوړول دسړګ10جوړول الری

 بالعوض دجاپان

کمکونه

جلگهبغالن128
 جغل او ن ساختما سړک کیلومتر ۲۲ د پوری مغراز چار تر نه باجګه دهن 

 اچوونه جغل۲۲اچوونه

 بالعوض دجاپان

کمکونه
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متر په جوړونه پولکیلومتر په سړک شرحه دپروژوولسوالۍوالیت شمیره کتنېډول کار د 

 راغ بدخشان 1

 بیا دپل اندازه متروپه 42 د کی ولسوالی راغ په والیت بدخشان د

رغوونه
جوړونه پول د               10.9

 بانک نړیوال

شولگره بلخ 2

 تر نه مرکز د ولسوالی د اړوند ولسوالی شولگره والیت بلخ د

 او اچوونه جغل سړک اندازه کیلومتروپه 8 د پوری  داالن

جوړول

جوړونه سړک             2.818

 بانک نړیوال

شورتپهبلخ 3

  ولسوالی شورتپه تردالی نه ولسوالی مرکزي د والیت دبلخ

  اوبو د او اچوونه  جغل سړک کیلومترو 15 د پوری  دراهی

جوړول الرو

جوړونه سړک             5.418

 بانک نړیوال

السراج جبلپروان 4

 د اندازه په کیلومترو 12 د ولسوالی السراج جبل والیت پروان د

جوړونه (شریف اشابه پول) سموچک پول

جوړونه پول د                 3.2

 بانک نړیوال

سالنگپروان 5

 نه دوشی- کابل شاهراه د اړوند ولسوالی دسالنگ والیت پروان د 

جوړول او اچوونه جغل سړک کیلومترو 5 د پوری ناوچ تر

جوړونه سړک             1.180

 بانک نړیوال

سرخپارساپروان 6

 تر نه سړک دعمومی اړوند ولسوالی سرخپارسا والیت پروان د

اچوونه جغل سړک کیلومترو 9.55 د پوری جالل و وند

جوړونه سړک             2.331

 بانک نړیوال

(جدران) وزه پکتیا 7

 تر نه مرکز دولسوالی  اړوند ولسوالی(جدران)وزه والیت پکتیا د

 جغل او جوړول سړک اندازه په کیلومترو 12د پوری  لک لندی

اچوونه

جوړونه سړک             3.074

 بانک نړیوال

اورگونپکتیکا 8

 ترعباس نه مانده ده د اړوند ولسوالی اورگون والیت پکتیکا د

جوړول سړک اچوونه جغل اندازه په کیلومترو 7.5 پوری  خیل

جوړونه سړک             1.795

 بانک نړیوال

گیانپکتیکا 9

 تر نه مرکز د ولسوالی د اړوند ولسوالی گیان والیت پکتیکا د

جوړول سړک او اچوونه جغل کیلومترو 8.60 د پوری کندو منی

جوړونه سړک             2.207

 بانک نړیوال

برمل پکتیکا 10

 غیبی تر نه خیل عباس د اړوند ولسوالی برمل والیت دپکتیکا

جوړول سړک اچوونه جغل اندازه په کیلومتر 8.07 د پوری خیل

جوړونه سړک             2.122

 بانک نړیوال

رستاق تخار 11

 سنگولی تر نه پل قرلق د اړوند ولسوالی رستاق دتخاروالیت 

جوړول سړک کیلومتر 20 د پوری

جوړونه سړک             8.207

 بانک نړیوال

اشترلیدایکندی 12

 د باندی سیند لزیر د اړوند ولسوالی اشترلی والیت دایکندی د 

جوړونه پول عروس ده د اندازه متروپه 34
جوړونه پول د                 8.6

 بانک نړیوال

خدیردایکندی 13

 سړک کیلومتر 32.40 د اړوند ولسوالی خدیر والیت دایکندی د 

 36 د پوری  شلغم تر نه مرکز د ولسوالی اود  اچوونه جغل

جوړونه پول د اندازه په مترو

جوړونه سړک                 4.5             8.108

 بانک نړیوال

سرپل سرپل 14

 نیمدان تر نه چهارباغ د اړوند ولسوالی سرپل والیت سرپل  د

جوړول او اچوونه جغل سړک کیلومتر 10 د پوری شیرم

جوړونه سړک             6.000

 بانک نړیوال

 باال صوف درهسمنگان 15

 د اندازه په متر 20 د  ولسوالی باال صوف دره د والیت دسمنگان

جوړونه پول زیرکی

جوړونه پول د                 4.7

 بانک نړیوال

دواب رویسمنگان 16

 تر نه زاغ دره د اړوند ولسوالی دواب روی والیت سمنگان د

  اچوونه جغل سړک کیلومتر 15.78 د پوری کلی جوفالل

اوجوړول

جوړونه سړک           15.780

 بانک نړیوال

فراه فراه 17

 نه سړک رودعمومی پشته  د اړوند ولسوالی فراه والیت فراه د

 جغل اندازه په کیلومترو 6 د پوری ( مالها و خطیبان) همه تر

جوړول سړک او اچوونه

جوړونه سړک             1.615

 بانک نړیوال

وزارت رغونی بیا او پراختیا کلیو د

 پروګرام ملی جوړولو الری کلیو د

100کیږی تمویل کی کال 1395 په الندی دبرنامی پروګرام ملی جوړولو الری کلیو د لخوا صندق روغونی دبیا دافغانستان او بانک نړیوال د چی لست پروژو هغه د
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متر په جوړونه پولکیلومتر په سړک شرحه دپروژوولسوالۍوالیت شمیره کتنېډول کار د 

سای الهکاپیسا 18

 جالوخیل تر نه بلندی از د اړوند ولسوالی سای اله والیت کاپیسا د

 سړک او اچوونه جغل اندازه په کیلومترو 8 د پوری ولسوالی

جوړول

جوړونه سړک             2.889

 بانک نړیوال

بولدک سپین کندهار 19

 خان ایوب شهید د اړوند ولسوالی بولدک سپین دکندهاروالیت

 جغل اندازه په کیلومتر 4.3 د پوری کلی سلطانزو تر نه چوک

جوړول سړک او اچوونه

جوړونه سړک             1.132

 بانک نړیوال

علم پللوگر 20

 بیگ احمد تر نه سړک عمومی لوگر کابل د اړوند والیت لوگر 

جوړول سړک کیلومتر 4.5 د پوری کلیو رحمت او

جوړونه سړک             4.500

 بانک نړیوال

آغه محمد لوگر 21

 نه گردیز کابل شاهراه د اړوند ولسوالی اغه محمد لوگروالیت د

 جغل اندازه په کیلومترو 9 د پوری شهربورگ زرغون تر

جوړول سړک او اچوونه

جوړونه سړک             9.000

 بانک نړیوال

کنکنیمروز 22

 تر نه کلی جان نبی حاجی د اړوند ولسوالی کنک نیمروزوالیت د

 اچوونه جغل اندازه په کیلومتر 4.50د پوری کلی پلوان بهلوک

جوړول سړک

جوړونه سړک             0.088

 بانک نړیوال

کنکنیمروز 23

 تر نه کلی نبی حاجی د اړوند ولسوالی کنک والیت دنیمروز

 اندازه په کیلومتر 3.20 د پوری کلی محسن وحاجی صمد حاجی
جوړونه سړک             0.048

 بانک نړیوال

شهر میدانوردک 24

 د اندازه په متر 9 د اړوند ولسوالی شهر میدان والیت وردک د

جوړونه پول خمار کهنه

جوړونه پول د                 0.1

 بانک نړیوال

 چکوردک 25

 تر نه سړک عمومی چک د اړوند ولسوالی چک والیت وردک د

 او  اچوونه جغل سړک کیلومتر 5.21 د پوری کلی کنده چشمه

جوړول

جوړونه سړک             1.370

 بانک نړیوال

آباد سیدوردک 26

 تر نه خاوری سپین د اړوند ولسوالی اباد سید والیت وردگ د 

جوړول او اچوونه جغل کیلومترسړک 10 د پوری کلی خلیان

جوړونه سړک             5.524

 بانک نړیوال

ترینکوت ارزگان27

 نه غوندی دخانانو د اړوند ولسوالی ترینکوت والیت ارزګان د

 اچوونه جغل اندازه په کیلومتر 6 د پوری نبی محمد هده تر

جوړول سړک

جوړونه سړک             2.458

 بانک نړیوال

ترینکوت ارزگان28

 خودب تر نه کارنال د اړوند ولسوالی ترینکوت والیت دارزگان

 سړک او اچوونه جغل اندازه په کیلومترو 8 د پوری ولسوالی

جوړول

جوړونه سړک             3.283

 بانک نړیوال

چورهارزگان29

 چورا تر نه کلی راغ د اړوند ولسوالی چورا والیت ارزگان د

 او اچوونه جغل اندازه په کیلومتر 14.10 د پوری سړک عمومی

جوړول الرو تک داوبو

جوړونه سړک           14.100

 بانک نړیوال

ورسبامیان30

 ناوه اندازه په متر 10 د اړوند ولسوالی ورس والیت بامیان د

جوړونه پول گک
جوړونه پول د                 0.2

 بانک نړیوال

 بانک نړیوالجوړونه ددفتر پرواگرام ملی روغونی بیا کلی د کی والیت بامیانبامیانبامیان31

بامیانبامیان32

 د دکلی قولی باون د اړوند ولسوالی گاهان سیا والیت دبامیان 

جوړونه پول تیردار اوسپنیز اندازه په مترو 10
جوړونه پول د               10.0

 بانک نړیوال

ورسبامیان33

 غورزالو تر نه سرجسکه د اړوند ولسوالی ورس والیت بامیان د

جوړونه سړک او اچوونه جغل اندازه په کیلومترو 20 د پوری

جوړونه سړک             4.263

 بانک نړیوال

بامیانبامیان34

 پیو تر نه مرکز سړک د اړوند ولسوالی بامیان والیت بامیان د 

 سړک اندازه په و کیلومتر 10.06 د پوری  تو قرغن کوتل

جوړونه

جوړونه سړک           10.060

 بانک نړیوال

سفلی یفتلبدخشان35

 راست دره ) کزار د اړوند ولسوالی سفلی یفتل والیت بدخشان د 

جوړونه پول د اندازه په متر 110 د (توغک و
جوړونه پول د                 9.2

 بانک نړیوال

دوشیبغالن36

 نه پلخمری دوشی شاهراه د اړوند ولسوالی دوشی والیت دبغالن

جوړول او  اچوونه جغل مترسړک کیلو 8 د پوری کلی ارکش تر

جوړونه سړک             8.000

 بانک نړیوال

29



متر په جوړونه پولکیلومتر په سړک شرحه دپروژوولسوالۍوالیت شمیره کتنېډول کار د 

 کشنده بلخ37

 تنج تر نه مرکز ولسوالی د اړوند ولسوالی کشنده والیت دبلخ

 اوسړک اچوونه جغل اندازه په کیلومتر 13.30 د پوری ولسوالی

جوړونه پول د اندازه په متر 60 د همدارنگه او  جوړول

جوړونه سړک               24.2             5.366

 بانک نړیوال

السراج جبلپروان38

 تر نه کهنه بازاری د اړوند ولسوالی السراج جبل والیت پروان د

 تک د اوداوبو سړک کانکریتی  کیلومتر 1 د پوری کلی باال ده

اندازه په کیلومتر دیو جوړول الرو

جوړونه سړک             0.300

 بانک نړیوال

السراج جبلپروان39

 تر نه کهنه بازاری د اړوند ولسوالی السراج جبل والیت پروان د

  د-    جوړول الرو داوبو او سړک کانکریتی پوری کلی باال ده

اندازه په کیلومتر 0.45

جوړونه سړک             0.450

 بانک نړیوال

غوربندپروان40

 خرزار گیران شین د اړوند ولسوالی علی شیخ والیت دپروان

 د (0.6x60. 6x6.6) 2 نمبر چک پل و  (6x6x6.6) د کی کلی

جوړول پول

جوړونه پول د                 6.0

 بانک نړیوال

سیاگردپروان41

 چک قی خان میربچه د اړوند ولسوالی سیاگر والیت غوربند د

 او پول د اندازه په   (1x16.6) و  چک پل (6x4x6.6) د دکلی

جوړونه  پلچک

جوړونه پول د                 6.0

 بانک نړیوال

علی شیخپروان42

 کیلو 5.9 د کلی گیریان شین د ولسوالی علی شیخ والیت پروان د

جوړونه سړک او اچوونه جغل اندازه په متر
جوړونه سړک             5.900

 بانک نړیوال

 چمکنی پکتیا43

 اخندزادخیل تر نه جبو د اړوند ولسوالی چمکنی والیت پکتیا د 

جوړول سړک او اچوونه جغل اندازه رپه کیلومت 2.15 پوری

جوړونه سړک             0.046

 بانک نړیوال

 چمکنی پکتیا44

 تر نه مرکز د لسوالی و د اړوند ولسوالی چمکنی والیت پکتیا د 

اچوونه جغل او رغونه بیا سړک کیلومتر 3.82 د پوری یار منگ

جوړونه سړک             0.063

 بانک نړیوال

احمدآبادپکتیا45

 عمومی متر 30 د خیل سید د ولسوالی اباد احمد والیت پکتیا د

جوړول پول
جوړونه پول د               10.8                 -

 بانک نړیوال

شواکپکتیا46

 تر نه مرکز ولسوالی د اړوند ولسوالی  شوکت والیت پکتیا د

 اچوونه جغل کیلومترسړک 5.95 د پوری کلی خیل موسی

 پول کانکریتی ندازه په متر 30 د همدارنگه او  جوړول اوسړک

جوړونه

جوړونه سړک               30.0             5.950

 بانک نړیوال

شتل پنجشیر47

    د اندازه په متر 18 د اړوند ولسوالی شتل پنجشیروالیت د

جوړول پول دره روی

جوړونه پول د                 4.6

 بانک نړیوال

پریانپنجشیر48

 د اندازه په مترو 30 د اړوند ولسوالی پریان پنجشیروالیت د 

جوړول پول بلند شهر

جوړونه پول د               10.9

 بانک نړیوال

دره پنجشیر49

 د پوجاوه اندازه په متر 19 د اړوند ولسوالی دره پنجشیروالیت د

جوړول پول

جوړونه پول د                 4.6

 بانک نړیوال

درهپنجشیر50

 گیوچ د اندازه په متر 20 د  اړوند ولسوالی دره پنجشیروالیت د

جوړول پول (ملیمه پل)

جوړونه پول د               20.0

 بانک نړیوال

دره پنجشیر51

 تر نه مرکز ولسوالی د اړوند ولسوالی دره پنجشیروالیت د

جوړول او اچوونه جغل کیلومترسړک 4 د پوری کرامان

جوړونه سړک             1.441

 بانک نړیوال

رخهپنجشیر52

 تر نه مرکز د ولسوالی د اړوند ولسوالی رخه دپنجشیروالیت

 پولونو 7 د او اچوونه جغل کیلومترسړک 10.36 د پوری دوشاخ

جوړول (اندازه په مترو ۷۲) د

جوړونه سړک               18.4             2.721

 بانک نړیوال

پنجشیر اول حصهپنجشیر53

 کوی تر نه خار شاه د اړوند ولسوالی اول حصه پنجشیروالیت د

 په پول متر 15 د او  اچوونه جغل سړک 9.45 د پوری هزاره

جوړول ډول کانکریتی

جوړونه سړک               15.0             9.450

 بانک نړیوال
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بهاوالدین خواجهتخار54

 تر نه کیوان غاردهن د اړوند ولسوالی رستاق تخاروالیت د

جوړول بیا سړک کیلومتر 10.26 د پوری کیوان
جوړونه سړک           10.260

 بانک نړیوال

آقچه جوزجان55

 تر نه کلی حکیم کمک د اړوند ولسوالی اقچه والیت جوزجان د

 او  اچوونه جغل سړک کیلومتر 8.36 د پوری کلی اباد حیدر

جوړول

جوړونه سړک             2.127

 بانک نړیوال

درزابجوزجان56

 غان شبر-  مزار د اړوند ولسوالی اقچه والیت جوزجان د 

 کیلومتر 12.45 د پوری کلی سربند چاکوش تر نه سړک عمومی

جوړول ساختمان پولونو متر 39.5 او  اچوونه جغل سړک

جوړونه سړک           12.450

 بانک نړیوال

تنیخوست57

 سړک کیلومتر 4.4 دسنکی اړوند ولسوالی تنی د والیت دخوست

جورل

جوړونه سړک             1.590

 بانک نړیوال

تنیخوست58

 تر مرکزنه د ولسوالی د اړوند ولسوالی تنی والیت دخوست 

جوړول او  اچوونه جغل سړک کیلومتر 2.88 د پوری زخال

جوړونه سړک             2.880

 بانک نړیوال

میدان جاجیخوست59

 نه دوسرکی دانی د اړوند ولسوالی میدان جاجی والیت دخوست

 جغل سړک کیلومتر13.05 د پوری (اینزرپایاله) کلی بیداده تر

جوړول پول متر 10 د او  اچوونه

جوړونه سړک                 2.8             3.288

 بانک نړیوال

کوت نادرشاه خوست60

 نه کلی ورزی د اړوند ولسوالی کوت شاه نادر والیت دخوست 

 د او  اچوونه جغل سړک کیلومتر 11.24 د پوری کلی بتلی تر

جورونه پول متر 42

جوړونه سړک             2.808

 بانک نړیوال

خدیردایکندی61

 پول سنگ سر متر 17 د ولسوالی خدیر د والیت دایکندی د

جوړول تیردارپول متراوسپنیز 20 د او جوړول
جوړونه پول د               37.0

 بانک نړیوال

قالت زابل62

 نه کلی محمد سید حاجی د اړوند ولسوالی قالت د والیت زابل د

 او  اچوونه جغل سړک کیلومتر 4.24 د پوری تیروکی تر

جوړول

جوړونه سړک             0.073

 بانک نړیوال

جلدک وی ترنک زابل63

 کندهار قالت د د اړوند ولسوالی جلدک وی ترنک والیت زابل د

 جغل سړک کیلومتر 3 د پوری خاربلوک تر نه سړک عمومی

جوړول او  اچوونه

جوړونه سړک             0.052

 بانک نړیوال

قالت زابل64

 عمومی قندهار قالت د اړوند ولسوالی قالت د والیت زابل د

جوړول سړک کیلومتر 1.6 د پوری کلی نعیم حاجی تر نه سړک

جوړونه سړک             0.028

 بانک نړیوال

قالت زابل65

 عمومی کندهار قالت د اړوند ولسوالی قالت د والیت زابل د

جوړول سړک کیلومتر 2.20 د پوری کلی توره تر نه سړک

جوړونه سړک             0.038

 بانک نړیوال

قالتزابل66

 عمومی کندهار قالت د اړوند ولسوالی قالت د والیت زابل د

 او جوړول سړک کیلومتر 0،200 د پوری کلی توره تر نه سړک
جوړونه سړک             0.200

 بانک نړیوال

قالتزابل67

 سړک عمومی قندهار قالت د اړوند ولسوالی قالت والیت زابل د

جوړول سړک کیلومتر 1 د پوری کلی نعیم حاجی تر نه

جوړونه سړک             0.320

 بانک نړیوال

وجلدک ترنکزابل68

 قالت د اړوند ولسوالی جلدک و ترنک والیت زابل د

 سړک کیلومتر 0.6 د پوری زاغی تر نه سړک کندهارعمومی

جوړول

جوړونه سړک             0.600

 بانک نړیوال

قالتزابل69

 تر نه شاهراه کندهار زابل د اړوند ولسوالی قالت والیت زابل د 

اوجوړول  اچوونه جغل سړک کیلومتر 1.5 د پوری شدوولسوالی

جوړونه سړک             0.900

 بانک نړیوال

سرپلسرپل70

 د اړوند کورک بهسود په ولسوالی سرپل د کی والیت سرپل په 

جورول پول د  اندازه مترپه 12.5
جوړونه پول د                 6.9                 -

 بانک نړیوال

بلخابسرپل71

 نه سړک عمومی بلخاب د اړوند ولسوالی بلخاب والیت دسرپل 

  اچوونه جغل سړک کیلومتر 8.73 د پوری بوالق سرخک تر

اوجوړونه

جوړونه پول د                 5.4             2.239

 بانک نړیوال
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باال  صوف درهسمنگان72

 قوریق تگاب د اړوند ولسوالی باال صوف دره د والیت سمنگان د

 او  اچوونه جغل سړک کیلومتر 3.1 د میرهزارپوری تر نه کلی

جوړول

جوړونه سړک             1.100

 بانک نړیوال

مالستان غزنی73

 30 د قابجوی جنگل د اړوند ولسوالی مالستان د والیت دغزنی 

جوړونه پول متره
جوړونه پول د               14.0

 بانک نړیوال

اندر غزنی74

 تر مرکزنه د ولسوالی د اړوند ولسوالی اندړ د والیت غزنی د

  او  اچوونه جغل سړک کیلومتر 15 د پوری خان صاحب حبیب

الروجوړول اوبو د

جوړونه سړک             6.000

 بانک نړیوال

باغ قره غزنی75

  پوری ولسوالی باغ قره اولتو  تر نه آباد علی له والیت دغزنی 

اچوونه جغل او رغونه بیا  سړک کیلومتر 15 د
جوړونه سړک                 -             6.163

 بانک نړیوال

اندرغزنی76

 کلی خان حبیب تر نه دمرکز اړوند ولسوالی اندړ والیت دغزنی

جوړونه پول متر 16 اود سړک کیلومتر 13.65 د پوری

جوړونه سړک               16.0           13.650

 بانک نړیوال

 تیوره  غور77

 دهن تر نه حصار پای اړوند ولسوالی تیوره د والیت غور د

جوړول او  اچوونه جغل سړک کیلومتر 28.54 د پوری کافردره

جوړونه سړک             8.138

 بانک نړیوال

قیصارفاریاب78

 خان وپایین باال چکام تر نه مرکز ولسوالی د والیت فاریاب د

 او اچوونه جغل  سړک کیلومتر 15 د پوری ولسوالی چهارباغ

الروجوړول اوبو اود  رغونه بیا

جوړونه سړک             2.647

 بانک نړیوال

قیصارفاریاب79

 متر 36 اود  رغاونه بیا سړک کیلومتر 12.3 د والیت فاریاب د 

جوړونه ډول گادری په پول
جوړونه پول د               36.0           12.300

 بانک نړیوال

فراهفراه80

 سړک کیلومتر 4.45 د  نه ښارګوتی مهاجرینود د والیت فراه د

رغونه بیا اچوونه جغل
جوړونه سړک             4.450

 بانک نړیوال

کابلکابل81

 کلی فیزبیک تر نه سړک عمومی کابل- کندهار د والیت کابل د

رغونه بیا سړک او ساختمانونه کیلومتر0.770 د پوری

جوړونه سړک             0.770

 بانک نړیوال

پغمانکابل82

 دره تر نه سرخ کوتی د اړوند ولسوالی  پغمان د  والیت کابل د

رغونه بیا  سړک کیلومتر 1.4د پوری کلی  پایان
جوړونه سړک             0.900

 بانک نړیوال

باغ قرهکابل83

 عمومی پروان- کابل د اړوند ولسوالی باغ قره والیت کابل د 

 جغل سړک کیلومتر 3.1د پوری کلی ترسبزسنگ نه سړک

اوجوړول  اچوونه

جوړونه سړک             1.200

 بانک نړیوال

پغمانکابل84

 کیلومتر 1.32 د دکلی جاپان د اړوند ولسوالی پغمان والیت دکابل

جوړول دول کانکریتی په سړک
جوړونه سړک             1.320

 بانک نړیوال

فرزه کابل85

 سلیم تر مرکزنه ولسوالی د اړوند ولسوالی فرزه والیت دکابل 

 اوبو اود او  اچوونه جغل کیلومترسړک 2.6 د پوری کلی خان

جوړول الرو

جوړونه سړک             0.681

 بانک نړیوال

 باغ قرهکابل86

 توت یکه تر نه سړک عمومی باغ قره-کابل د والیت دکابل

وړول  UTRCP په سړک کیلومتر 4.3 د پوری کلی نوروز

جوړونه سړک             1.344

 بانک نړیوال

کوت میربچهکابل87

 خان بچه درمی د اړوند ولسوالی کوت میربچه والیت کابل د

 2 د اوهمچنان اندازه په کیلومتر 3.21د جوړول سړک کودامن

 کیلومتر 1.21 د او جوړول ډول کانکریتی په سړک کیلومتر

اچوونه قیر سړک

جوړونه سړک             3.210

 بانک نړیوال

اسیاب چهار کابل88

 عمومی لوگر کابل د اړوند ولسوالی اسیاب چهار د والیت کابل د

  جوړول سړک کیلومتر 5 د پوری کلی خیل الیاس تر نه سړک

رغونه بیا او

جوړونه سړک             2.761

 بانک نړیوال

سبز دهکابل89

 5.89 د چشت خوجه د اړوند ولسوالی سبز ده والیت دکابل 

رغونه بیا او جوړول ساختمانونو سړک کیلومتر
جوړونه سړک             5.890

 بانک نړیوال

سروبیکابل90

 تیزین تر نه سړک بند لته د اړوند ولسوالی سروبی والیت کابل د

 او اچوونه جغل کیلومترسړک 25.45 د پوری جروبی دره خس

جوړول دساختمانونو

جوړونه سړک             8.323

 بانک نړیوال

 چهارآسیابکابل91

 د پوری گلباغ پل تر نه سړک عمومی لوگر کابل د والیت دکابل

جوړول او قیراچوونه سړک کیلومتر 7
جوړونه سړک             3.245

 بانک نړیوال
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 باغ قرهکابل92

 ) پروان کابل شاهراه د اړوند ولسوالی باغ قره والیت دکابل

 جغل سړک کیلومتر 7.76 د پوری استرغچ تر نه ( آب ماشین

جوړونه بیا او  اچوونه

جوړونه سړک             3.505

 بانک نړیوال

پغمان کابل93

 کته تر نه (باال ارغندی )سړک قندهار کابل د ولسوالی پغمان د

 واره او  اچوونه جغل سړک کیلومتر 10 د پوری کلی خیل

رغونه بیا او جوړول ساختمانونو

جوړونه سړک             5.604

 بانک نړیوال

کوهستان اول حصهکاپیسا94

  توغک د اړوند ولسوالی کوهستان اول حصه په والیت کاپیسا د 

 د پوری ولسوالی اولیا تر نه (بهار گل-   کاپیسا اصلی سړک)

جوړول اوبوالرو د او سړک کیلومتر 1.50

جوړونه سړک             1.050

 بانک نړیوال

محمودراقیکاپیسا95

 بی بی ده د اړوند قالچه ولسوالی راقی محمود والیتد کاپیسا د 

جوړول کانکریتی سړک کیلومتر 1.71 د کلی
جوړونه سړک             1.720

 بانک نړیوال

کوهستان دوم حصهکاپیسا96

 مسجد د اړوند ولسوالی کوهستان دوهم حصه والیت کاپیسا د 

 4.25 د پوری پول متره چهل یکصد تر نه اغه جمال جامه

جوړول سړک کیلومتر

جوړونه سړک             4.250

 بانک نړیوال

کوهستان اول حصهکاپیسا97

 شوی مات متر 80 د کی کوهستان اول حصه په والیت کاپیسا د

جوړول سړک اتصالی متر 750 د پولونواو  تیردار ای لوله

جوړونه پول د               80.0

 بانک نړیوال

ذال قلعه کندز98

 باغیچه تر نه تپه کلوخ د اړوند ولسوالی ذال  قلعه کندزوالیت د

جوړول او اچوونه جغل سړک کیلومتر 10 د پوری

جوړونه سړک             2.618

 بانک نړیوال

ککندز99

 تر نه کلی عبدهللا رئیس د اړوند ولسوالی ارچی والیت دکندز

 او  اچوونه جغل سړک کیلومتر 12.50 پوری کلی ها داوی

جوړول

جوړونه سړک             3.125

 بانک نړیوال

پیچ کنر100

 شاموند د اندازه په مترو 76 د اړوند ولسوالی پیچ د  کنروالیت د

جوړونه پول
جوړونه پول د               18.9

 بانک نړیوال

نرنگکنر101

 دره تر نه سړک عممومی د اړوند ولسوالی نرنگ دکنړوالیت

ل جورو او اچوونه جغل کیلومترسړک 12 د پوری بادل

جوړونه سړک             4.132

 بانک نړیوال

علینگارلغمان102

 بارتک تر نه سندروه د اړوند ولسوالی علینگار والیت لغمان د 

 سړک او اچوونه جغل اندازه په کیلومتر 7.25 د پوری کلی

جوړول

جوړونه سړک             1.897

 بانک نړیوال

ئی قرغهلغمان103

 حاجی تر نه غوندی د اړوند ولسوالی ی قرغه د والیت لغمان د 

 سړک او اچوونه جغل اندازه په کیلومتر 9.18 د پوری کلی امین

جوړول

جوړونه سړک             3.282

 بانک نړیوال

دولتشاهلغمان104

 مرکزنه د ولسوالی د اړوند ولسوالی شاه دولت د والیت لغمان د 

 او اچوونه جغل اندازه په کیلومتر 16.60 د پوری پور منگل تر

جوړول سړک

جوړونه پول د                 5.5             7.714

 بانک نړیوال

جوړونه پول گادری اندازه په مترو 40 د اړوند ولسوالی علم پل دعلم پللوگر105
جوړونه پول د               40.0

 بانک نړیوال

کنگنیمروز106

 دکلی جان نبی حاجی د اړوند ولسوالی کنک د  نیمروزوالیت د

 رغونه بیا سړک کیلومتر 1.1 د پوری کلی پهلوان بهلوک تر نه

اچوونه جغل او

جوړونه سړک             1.100

 بانک نړیوال

اوبیهرات107

 سیروان تر نه بیدک د اړوند ولسوالی اوبی د والیت دهرات

اچوونه جغل او رغونه بیا سړک د اندازه په کیلومتر 8 د پوری
جوړونه سړک           18.500

 بانک نړیوال

سیدآبادوردک108

 22 د کلی په اموخاک د اړوند ولسوالی چک د والیت وردک د

جوړونه  پول گادری اندازه په متر
جوړونه پول د               22.0

 بانک نړیوال
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