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 مقدمه -1

بنأهرگونه تغییر و تحول در اوضاع سیاسی کمک های مالی جامعه جهانی میباشد،  هدر حال حاضر اقتصاد افغانستان متکی ب     

و انتقال مسؤلیت  3131انتخابات ریاست جمهوری سال طوالنی شدن  .ملی و بین المللی اثراتی را روی اقتصاد کشور بجا میگذارد

های امنیتی از نیروهای آیساف به نیروهای امنیتی کشور تأثیرات منفی را در جهت تحقق کمک های انکشافی جامعه جهانی و 

دالر ضرر  میلیارد 5حدود  3131تأثیرات منفی دو روند فوق در سال . بهمین ترتیب در فعالیت های اقتصادی کشور نیز داشت

 . اقتصادی را در قبال داشته است

دلیل کاهش در رشد اقتصادی . کاهش نموده است 3131فیصد در سال  1.3به  3133فیصد در سال  31.1رشد اقتصادی کشور از 

د که ا میباشکشور شایعات و تبلیغات سؤ از خروج نیروهای نظامی جامعه جهانی از افغانستان و کاهش در کمک های انکشافی آنه

 .نیز باالی آن افزود گردید، میباشد( 3131)وضعیت سیاسی سال جاری آغاز و  3133از سال 

اری و سیاست های مالی سعی نموده است تا از ذاما حکومت افغانستان در طی دو سال اخیر با تطبیق پالیسی های تشویق سرمایه گ

پالیسی  3131بدین جهت در سال . ادی و مالی را حفظ نمایدبروز بحران اقتصادی و مالی جلوگیری نموده و ثبات نسبی اقتص

تشویق سرمایه گذاری بمنظور جذب سرمایه گذاری سکتور خصوصی در دوره انتقال و ایجاد اشتغال دوامدار برای مردم 

راه  حل  وی که در برابر سرمایه گذاری سکتور خصوصی موجود بود شناسائرا ین پالیسی موانع عمده اافغانستان، طرح گردید، 

 .کرده است مناسب برای تشویق سرمایه گذاری داخلی و خارجی معرفیهای 

در سالهای آینده، و به اری ذیک فرصت خاص برای سکتور خصوصی در زمینه جذب سرمایه گ پالیسی تشویق سرمایه گذاری 

ستان از امتیازات بی سابقه در مقابل سرمایه گذاری در اقتصاد افغانبود که  3131و  3131های  طور مشخص طی سال

و عده ای نیز منحصر به بوده  سند درج گردیده دایمی ر آنشماری از امتیازات و اقدامات تشویقی ایکه د .میگردیدبرخوردار 

بادرنظرداشت طرح تشویقی سرمایه گذاری مذکور . فتگیرصورت می فوق الذکرکه در طی دو سال  میباشد ییسرمایه گذاری ها

بخصوص سرمایه گذاری در عرصه های معادن و نفت، سکتور زراعت و صنعت که توقع میرود میزان سرمایه گذاری ها 

افزایش یافته و زمینه اشتغال دوامدار را برای مردم کشور فراهم افغانستان درین سکتورها دارای مزیت نسبی خوبی میباشد، 

   .دساز

یک سلسله اقدامات در پالیسی مالی جهت تقویه عواید داخلی و جلوگیری از مصارفات  3131و  3131ضمناً در طی سال های 

اقدامات زبا وجود اینکه عواید داخلی شدیداً در طی دو سال گذشته متأثر گردید، اما با استفاده ا. ه استغیر ضروری صورت گرفت

افزایش عواید در بعضی از اقالم عایداتی سبب ادامه فعالیت ها و تطبیق  همچنین ای مصرفی واولویت ه به نظرکنترول مصارف 

 .ه استپروژه های انکشافی دارای اولویت گردیده و از بروز بحران مالی جلوگیری بعمل آمد

تمویل کننده کار آن  در قسمت تطبیق پروژه های غیراختیاری که از طرف دونر ها تمویل میگردید نیز در هماهنگی با مراجع

دارای اولویت که  و در زمینه تطبیق پروژه های اختیاری نیز سعی گردید تا پروژه های مهم. پروژه ها بخوبی جریان پیدا نمود

 .حال تقریباً متناسب با وضعیت مالی به پیش میرود بهتحت تطبیق قرار داشت موانع زیاد ایجاد نگردد که تا 

و توأم با آغاز کار رئیس جمهور و حکومت جدید  3131از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال پس  3131بودجه سال مالی 

و محدودیت های مالی در ترتیب این بودجه ناشی از تحوالت سیاسی  یترتیب و تهیه گردیده است که بدون شک تأثیرات اقتصاد

یکی از مهم ترین عوامل  3131از محدودیت های مالی سال ناشی   و کسر 3131فشار های مالی سال مالی . تأثیر گزار بوده است

که در حدود  3131بدین جهت بودجه ملی سال مالی . داشته است 3131میباشد که تأثیر خویش را در ترتیب بودجه سال مالی 

محدودیت های اشت ص داخلی را تشکیل میدهد بادرنظردفیصد تولیدات ناخال 11حدود  ، درمیلیارد افغانی میگردد 436.172

منابع مالی برای تمویل مصارف عادی دولت و ادامه کار برنامه ها و پروژه های انکشافی که تحت تطبیق قرار دارد پیشبینی 

 .گردیده است

بیشتر تمرکز روی تمویل مصارف عادی دولت و تمویل مصارف برنامه ها و پروژه های که  3131سال مالی  ملیدر بودجه 

 .گردیده است ،رد و نیمه کاره میباشدتحت تطبیق قرار دا

 

 اهداف و پالیسی های دولت  -2

عودی را آغاز صانکشاف یک اقتصاد با ثبات بوده و سعی میگردد تا رشد اقتصادی مجدداً سیر  ،اهداف دولت در میان مدت    

ین قسمت حکومت میخواهد تا از طریق سرمایه گذاریهای دولتی و خصوصی ادر. نموده، و باعث ایجاد شغل و کاهش فقر گردد

در حال حاضر افغانستان نیازمند کمک های بالعوض جامعه جهانی میباشد و . زمینه رشد و انکشاف اقتصادی را میسر سازد
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سهم اقتصاد  فیصد 38حدود  میگردد،فیصد بودجه ملی از طریق کمک های انکشافی جامعه جهانی تمویل  71برعالوه اینکه حدود 

بدین صورت در وضعیت فعلی رشد اقتصادی کشور بدون جذب سرمایه . کشور نیز از طریق همین کمک ها در دوران میباشد

 . ممکن نمی باشدو کمک های انکشافی جامعه جهانی اری های خصوصی داخلی و خارجی ذگ

:  در سکتور های چون یبرنامه ها و پروژه های انکشافی و زیربنایبودجه دولت که جهت تدارک مصارف عادی دولت و تطبیق 

زیربنا و منابع طبیعی، معارف، تحصیالت عالی، عرضه خدمات صحی، زراعت و انکشاف دهات، مهارت های مسلکی و 

اری ذمایه گفراهم آوری تسهیالت در جذب سر ،بهبود مدیریت امور مالی و مصارف عامه  ،مصؤنیت اجتماعی، جمع آوری عواید

اها برای تشویق و جهت عرضه خدمات دولتی و ایجاد زیربن درهای خصوصی و انکشاف تجارت اختصاص یافته است، راه را 

 .اری های خصوصی داخلی و خارجی فراهم نموده و زمینه رشد اقتصادی و کاهش فقر را مساعد میسازدذترغیب سرمایه گ

دارای اولویت و پالیسی حکومت  ملی ستراتیژی انکشاف ملی افغانستان، برنامه هایدر مطابقت با ا 3131بودجه ملی سال مالی 

جمع آوری عواید و اختصاص منابع جهت تطبیق پالیسی های افزایش جدید ترتیب و تهیه گردیده است که هدف از این سند، پالن 

در فرجام دولت را در مقابل  بوده  و  بیشترچوب سیستم امور مالی و مصارف عامه با شفافیت و مؤلدیت رانکشافی دولت در چا

 . پاسخگو میسازد ،ملت و جامعه جهانی که حد اکثر این بودجه را تمویل می نمایند

تأمین امنیت و ایجاد اداره سالم در تمام بخش ها و ارگانهای دولت از برنامه های مهم حکومت میباشد، چونکه عدم موجودیت 

اران از جمله نگرانی های جدی محسوب میگردد، ثانیاً ذسرمایه گبرای فرد کشور بخصوص امنیت فزیکی و روانی برای هر 

 . محسوب میگردداری ذاداره ناسالم نیز از علت های اساسی فرا راه جذب سرمایه گ

شهای مهم مین مینماید از بخضو ثانوی در مکاتب و مدارس که آینده اطفال این کشور را ت یافزایش ظرفیت جذب تعلیمات ابتدای

برعالوه، افزایش ظرفیت و کمیت، موضوع بلند بردن کیفیت تعلیمات و تحصیالت نیز از دیگر مسایل . پالن کاری دولت میباشد

ین زمینه تهیه مواد اموزشی و تدریسی، ارتقای سطح دانش مدارس و استخدام معلمان و ادر. مهم در سکتور معارف میباشد

 . لی از برنامه های دارای اولویت دولت میباشداستادان مسلکی و با تحصیالت عا

ی و دارای اولویت که اساس زیر ساخت های اقتصادی را تشکیل یسرعت در تطبیق کار برنامه ها و پروژه های انکشافی زیربنا

در بودجه انکشافی سال مالی . قرار داده شده است 3131میدهد نیز در صدر اولویت های کاری دولت و بودجه ملی سال مالی 

رق و بند آبیاری، توسعه مانند سرکها، بند ب یپروژه های زیربنایو تکمیل دالر برای ادامه کار میلیارد  2.678در حدود  3131

شبکه های برق و توزیع آن، سرمایه گذاری در سکتور معادن و نفت، اعمار میدانهای هوای و طرح پالن های شهری درنظر 

 . گرفته شده است

م بین المللی فراه د تا ازین طریق زمینه خط ترانزیتبیاب توسعهدولت می کوشد که راه های مواصالتی کشور بصورت معیاری آن 

ین اهمچنان جذب سرمایه گذاری در سکتور معادن، نفت و گاز از اولویت های دیگری برنامه کاری دولت میباشد، در. گردد

ین سکتورها اراج معادن اقدام خوبی در امر جذب سرمایه گذاری درخقسمت تصویب قانون معادن، نفت و گاز و طرزالعمل است

 .میباشد

د در کاهش میزان بیکاری، افزایش عواید داخلی و ایجاد ده ها فعالیت اقتصادی ممد واقع نوانمیت هااری در این سکتورذسرمایه گ

 .مدت در رشد و انکشاف اقتصاد افغانستان نقش عمده را بازی نماید درازگردیده و در 

رانجام باعث تحرک صادرات و س ، افزایشهمچنان انکشاف سکتور زراعت که باعث ایجاد صنایع داخلی، تقویه تولیدات داخلی  

میلیون دالر بودجه برای  311حدود  3131در بودجه ملی سال مالی . عوامل اقتصادی میگردد از ساحات مورد توجه میباشد

، زه علیه آفات و امراض نباتی احیاکود کمیاوی، مبار ،پروژه های انکشافی در بخش های، توزیع تخم های اصالح شده بذری

تحقیقاتی، ترویجی و تولیدی و کانال های آبیاری، احداث سردخانه ها و احیا و حفاظت از جنگالت توسعه و مراقبت فارمهای 

 .اختصاص داده شده است

ین طریق نیروی ابه همین ترتیب تقویه برنامه های آموزش مسلکی و حرفوی نیز از بخش های اساسی مورد توجه میباشد تا از 

فعال را در بازار کار بازی نماید ازین طریق در کاهش بیکاری و افزایش درآمد کار حرفوی و مسلکی ایجاد گردیده و سهم 

 .خانواده ها کمک قابل مالحظه صورت میگیرد

 

 دورنمای اقتصادی منطقه -3

را  آسیای شمالی موقعیت داشته و این کشور در مرکز آسیا. دارای اهمیت خاص میباشد جغرافیاییافغانستان از نظر موقعیت      

این موقعیت خاص باعث تنوع بخشیدن تجارت بین المللی . میسازد شرق میانه و بر عکس آن وصل و جنوبی و شرقی ایبا آسی
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تجارت بین المللی افغانستان به پیمانه وسیع  با آسیای مرکزی، آسیای جنوبی و . افغانستان با نواحی مختلف در آسیا شده است

در مورد دورنما های اقتصاد بزرگ این نواحی و نیز اینکه چگونه تجارت بین  ذیال. کشور های شرق میانه مدغم گردیده است

 . المللی و پالیسی های اقتصادی را در افغانستان شکل میدهد توضیحات ارایه می گردد

 

 یبآسیای جنو. 3-1

دومین منطقه از نظر رشد سریع  ،پاکستان، هندوستان، بنگلدیش، نیپال و سریالنکا میباشدکشور های آسیای جنوبی که متشکل از 

به نرخ ( GDP )رشد تولیدات ناخالص داخلی . در جهان میباشد و توقع میرود که رشد پایدار را در پیشرو داشته باشداقتصادی 

در صد افزایش  5.1 به 1831در صد بوده و پیشبینی میشود که در سال  1.4حدود   1831بازار در آسیای جنوبی در جریان سال 

بیشتر رشد نموده  1833افزایش خواهد یافت و توقع میرود در سال  1835درصد در سال  5.3د که این رقم بصورت متداوم به یاب

و  1831درصد در سال  1.1در صد به  8.3به همین ترتیب، انتظار میرود که واردات داخلی از منفی . درصد برسد 3.1و به 

 .افزایش یابد 1835درصد در سال  3.1

درصد  3.1و  1831در صد در سال  5.3در هندوستان که بزرگترین کشور درمنطقه است به   اقتصادی ر  میرود این رشدانتظا

و  1831درصد در سال  1.3این کشور به اقتصادی به تعقیب آن پاکستان قرار داشته که انتظار میرود رشد . برسد  1835در سال 

کشور بتناسب سایر در اوضاع سیاسی پاکستان، بنظر میرسد رشد اقتصادی آن  بدلیل ابهامات. برسد 1835درصد در سال  1.1

 . آسیب پذیر بوده و باعث کاهش اعتماد در اقتصاد گرددکشور های جنوب آسیا 

 

 شرق میانه و افریقای شمالی . 3-2

میزان . را در پیشرو دارد نواحی شرق میانه و افریقای شمالی سالهای نوید بخش 1831بعد از یک دوره رکود  نسبی در سال 

 1833و  1835در صد افزایش یابد و در سالهای  1.3به  1831درصد بوده، تخمین گردیده که در سال  3.3،  1831رشد در سال 

باعث رکود در اقتصاد آن منطقه گردیده  1831کشمکش های منطقوی و کاهش در صادرات در سال . در صد افزایش یابد 1.3به 

 . کمک می نماید اقتصادی و همچنان تقاضای فزاینده به صادرات در رشد نفته بهبود مجدد در تولید و صنعت در حالیک. است

باوجودیکه بعضی کشور ها از طریق انتقال مسالمت آمیز سیاسی پیشرفت نموده اند، ولی رشد در منطقه تا هنوز هم آسیب پذیر 

منطقه هنوز هم با چالش های امنیتی مواجه بوده و به تجارت بین کشورها و رشد این . بوده و پایین تر از سطح احتمالی قرار دارد

به دنبال بی ثباتی های اخیر که در کشور های عربی رخ داد، کسر مالی به پیمانه وسیع به میان . کلی منطقه صدمه وارد میکند

به منظور کاهش ( شات عامه و سبسایدی هامزد و معا)عواید طور چشمگیر پایین آمد هنگامیکه مصارف در دو کتگوری . آمد

عالوتا جریان سرمایه های خصوصی به کشور های روبه انکشاف منطقه در مقایسه با . نارضایتی های روز افزون افزایش یافت

 .درصد کاهش یافته است 13،  1831سال 

 نجریانات سرمایه های خصوصی، جریا باوجود کاهش در.  با این همه، توقع میرود بعضی کشور ها رشد پایدار داشته باشند

بطور  نفتبه همین ترتیب،  قیمت های اسمی . داخلی سرمایه دولت و کمک های دولتی در جبران نمودن این نقیصه کمک مینماید

کاهش بیشتر داشته و  1833و  1835تخمین گردیده است و توقع میرود در سال های   1831در سال  دالر فی بیلر 103اوسط 

در صد در  1.3عالوه برآن رشد در کشور های رو به انکشاف از . دالر فی بیلر تخمین گردیده است 98دالر و  99رتیب به باالت

 .آغاز میگردد 1833سال 

این چالش ها اکثراً در . دورنمای منطقه نیز در معرض خطرات منفی قرار داشته و احتماالً با یک سلسله چالش هایی مواجه گردد

شدت بیشتر خشونت ها در منطقه به اعتماد صدمه رسانده ، اصالحات ساختاری تحت کار را به تاخیر مواجه . میباشندداخل منطقه 

از طرف دیگر تاثیرات غیرمتوقعه مناطق دیگر  باعث افزایش تهدیدات در منطقه و وضعیت . را کاهش میدهد نفتمیسازد و تولید 

 .اقتصادی میگردد

 

 فدراتیف روسیه، ترکیه و اتحادیه اروپاآسیای مرکزی، . 3-3

اساساً در آسیای مرکزی چهار کشور موجود است که عبارتند از ترکمنستان، تاجکستان، ازبکستان و قرغزستان در حالیکه بعضی 

عضا به همین ترتیب افغانستان برخی اوقات منحیث یک قسمت آسیای مرکزی و ب. ادارات قزاقستان را نیز در آن شامل میسازند

 .قسمت از آسیای جنوبی پنداشته میشود
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آن اوکراین  میانکشور است و در   13فدراتیف روسیه نیز دارای یک اقتصاد بزرگ بوده و همچنان اتحادیه اروپا که متشکل از 

 1.3از  انتظار میرود رشد حقیقی تولیدات ناخالص داخلی در آسیای مرکزی و اروپا. اخیرا در این اتحادیه شامل گردیده است

کاهش یابد و پیشبینی نشان میدهد که این رشد دوباره مسیر صعودی خویش  1831درصد در سال  1.1به  1831درصد در سال 

 .حفظ خواهد کرد 1835را در سال 

 پیشبینی گردیده است که رشد حقیقی تولیدات ناخالص داخلی. قزاقستان و ترکیه  شرکای اصلی تجارتی افغانستان محسوب میشوند

دوباره بیشتر  1833و  1835پایین بیاید در حالیکه انتظار میرود رشد در سالهای  1831درصد در سال  5.3در قزاقستان به 

 . افزایش یابد 1833درصد تا ختم سال  3.8و  1835درصد در سال  5.3گردیده  و به 

کاهش یابد چون توقع میرود تولیدات ناخالص  1831عالو براین، پیشبینی گردیده است که رشد اقتصادی ترکیه نیز تا ختم سال 

و  1835همچنان، پیشبینی گردیده است که رشد در سال . کاهش یابد 1831درصد در سال  1.1درصد به  1.8داخلی حقیقی آن  از 

 . درصد افزایش یابد 1.3درصد و  1.5باالترتیب به  1833

در حالیکه انتظار میرود که عقب مانی ها بصورت موقتی باشند، با .  داین در مطابقت با عقب مانی های اقتصادی جهان قرار دار

به دلیل زمستان شدید در ایاالت متحده  1831عقب مانی ها در اوایل سال . نگاه به آینده قرار است این رشد دوباره تقویت گردد

جه این عقب مانی نیاز به اجرای دوباره در نتی. امریکا و همچنان فشارهای سیاسی جغرافیایی در اروپای شرقی عنوان شده است

درصد و  1.3به  1831در نتیجه ، رشد جهانی در سال . یک سلسله فعالیت ها می باشد که احتمال دارد بشکل قسمی صورت گیرد

 .درصد خواهد رسید 1.3رشد در کشورهای رو به انکشاف به 

 1835درصد در سال  1.1جدول پایین نشان داده شده برای بعضی کشور های انتخاب شده رشد جهانی عالوه براین طوریکه در 

پیشبینی گردیده است که نقش کشورهای دارای عواید بلند در آن پررنگ می باشد، و طی آن این باز  1833درصد در سال  1.3و 

رشد . ری افزایش یافته، و وضعیت مالی سازگار باقی میماندیابی سریع گردیده و ادغام مالی بطی میگردد، استخدام یا کارگما

در صد  5.5و  1835در صد در سال  5.1کشور های رو به انکشاف نیز از چنین پیشرفت های مستفید میگردند، طوریکه با رشد 

 .همراه خواهند بود 1833در سال 

 

  1831دورنمای اقتصادی بانک جهانی، جون :  منبع

ری کشورهای متذکره واردات داشته ، بناًء، تغیرات در محیط اقتصاد بزرگ باالی اقتصاد افغانستان تاثیر مثبت افغانستان از بسیا

. طور مثال کاهش ارزش پول در این کشور ها به معنی  واردات دارای قیمت کمتر برای افغانستان میباشد. یا منفی به جا میگذارد

 . ن افزایش یافته بنا برین تقاضای اجناس وارداتی افزایش میابددر نتیجه قدرت یکسان خریداری در افغانستا

قیمت  که درنتیجه   سبب افزایش نرخ ها گردیده ابعمندارای این در کشور های  عرضه کمبود دریا  نفتی ومواد در کمبودهمچنان 

واردات بلند رفته و تقاضا برای واردات در افغانستان کاهش خواهد یافته چون این امر باعث تضعیف قدرت یکسان خریداری 

 . افغان ها می گردد

 

 1334و پیشبینی سال  1333 مالی سالافغانستان در  یاجراات اقتصاد -4

میالن عاید سرانه .  فیصد بوده است 4.3ساالنه حدود حد اوسط رشد اقتصاد افغانستان  3131الی  3133در جریان سال های 

تولیدات ناخالص . رسیده است 3131دالر در سال  333به  3133دالر امریکائی در سال  113.1بشکل صعودی بوده است که از 

 میلیارد3,143و  3,131باالترتیب  3131و  3131لیارد افغانی میباشد و برای سال یم 33,158بالغ بر  3131داخلی در سال 

رشد تولیدات داخلی 

 ناخالص حقیقی

 پیشبینی  2013 2012

2114 

 شبینی پی

2112 

 پیشبینی 

2112 

 4.0 3.7 2.4 3.6  1.9 آسیای مرکزی و اروپا

 6.0 5.9   5.1 6.0  5.0 قزاقستان 

 N.A 2.3 1.3 1.3 3.4 فدراتیف روسیه 

 3.9  3.5  2.4  4.0  2.1 ترکیه 

اتحادیه اقتصادی و 

 ایریا  -وجهی ایرو

-0.6  -0.4  1.1  1.8  1.9 
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درصد  38.5حدود  3131به اساس پیشبینی های قبلی رشد تولیدات ناخالص داخلی اسمی در سال . افغانی پیشبینی گردیده است

 . تخمین گردیده بود

باعث گردید که تقریبآ  3131جریان سال مالی  اما بنابر طوالنی شدن انتخابات ریاست جمهوری و بحران های سیاسی کشور در

کاهش در سکتور منجر به کاهش درعواید داخلی رونما گردد، همچنان بطی شدن میزان سرمایه گذاریهای خصوصی، درصد  14

درصد تجدید نظر  3درحدود  3131میزان رشد تولیدات ناخالص داخلی درسال به همین دلیل خدمات، زراعت و صنعت گردید، 

فیصد پیشبینی شده است، درحالیکه رشد حقیقی  1الی  1میان  3131همچنان رشد تولیدات ناخالص داخلی حقیقی در سال  .گردید

 .درصد میرسید 3.1 به نظر به ارقام حقیقی احصائیه مرکزی 3131تولیدات ناخالص داخلی درسال 

با کاهش یافتن تدریجی  از آنجایکه فعالیت های اقتصادی افغانستان در حال حاضر بیشتر متکی به کمک های جامعه جهانی بوده،

تأثیرات مستقیم باالی تجارت، صنعت و سایر  و تأثیرات سؤ آن، باعث ایجادخروج نیروهای بین المللی از افغانستان، ،کمک ها

که تاثیرات مستقیم  هافزایش نرخ بیکاری را در قبال داشت این مسئله به نوبه خود و  استشده فعالیت های اقتصادی افغانستان  

 .باالی تولیدات ناخالص داخلی و سرمایه گذاری رونما گردیده است

از مارکیت داخلی تأثیرات عمده " بخصوص دالر "بیرون شدن اسعار سکتگی در فعالیت های اقتصادی، کاهش سرمایه گذاری و 

نوسانات  3131در طی سال مالی . داشته است"  بخصوص دالر"پول افغانی در مقابل اسعار خارجی  ارزش  نوسانات  را در

افغانی صعود  53 افغانی نزدیک به 53 ازامریکائی  یک دالر  مقابل دالر  بسیار فاحش بوده است چنانچه ارزش پول افغانی در

و  مسؤلیت های امنیتیپروسه انتقال  مؤفقانه ه و پس از تکمیلاما پیشبینی میگردد که حالت موجود کوتاه مدت بود. نموده است

به سرمایه  أ، نگرانی های موجود را در سکتور خصوصی دور خواهد ساخت و سرمایه گذاران مجددآغاز کار حکومت جدید

 . گذاری در عرصه های مختلف تشویق خواهند شد

که در حال حاضر تحت تطبیق قرار دارد،  یژه های انکشافی زیربنایمتعهد به تمویل و تکمیل برنامه ها و پرو نیز دولتهمچنان 

توقع میرود تا روند کار پروژه های انکشافی از طریق بودجه  ،میباشد، که با بهتر شدن حاالت امنیتی در مناطق دور دست کشور

، اعمار ساختمانهای مکاتب، یین هوایاعمار سرکها، بند های برق و آب، اعمار میاد)بخصوص پروژه های زیربنایی  ملی

 .ه شوددیسرعت بخش( شفاخانه ها و کلینیک های صحی، پروژه های توسعه زراعت، پروژه های انکشاف روستاها

که " معادن و نفت" فراهم آوری زمینه سرمایه گذاری در عرصه صنایع استخراجی کشور همچنان مهمتر از همه دولت متعهد به 

 .، می باشد، افزایش عواید داخلی و رشد اقتصاد کشور را رونق دهدهرا فراهم نمود زمینه کاریابی

بالغ %   3با رشد حدود  3131پیشبینی میگردد که تولیدات ناخالص داخلی در سال مالی  ،بنابرین بادرنظرداشت موضوعات فوق

 .میگرددفیصد پیشبنی  4الی  5و رشد تولیدات ناخالص داخلی حقیقی در میان مدت حدود  گرددمیلیارد افغانی  3,144

 

 (کار ایجاد)شغل در ایجاد  بودجه ملی نقش -2

وار یده بلکه تاثیرات ناگدزیر بناهای اقتصادی آن گر جنگهای متواتر بیشتر از سه دهه نه تنها باعث تخریب کشور ما افغانستان و

قوای کار هنوز هم از مشکالت گوناگون چون بیکاری. به جا مانده است مارکیت کاررا باالی قوه کار و 
1

، کمکاری
2

و فقر رنج  

میلیون  5.4بدینسو، بیشتر از  3133ازسال . میبرد
3

که باعث فشار زیاد باالی بازار کار گردیده  ه انداز مهاجرین به کشور برگشت 

 15.2بیکاری و کمکاری در روستاها و همچنان در میان کار شخصی بشمول کارگر و کارگر فامیلی وسعت نموده، که . است

درصد
4
میلیون 7.2مجموع  از 

5
 .تشکیل میدهد 3133نیروی کار پیشبینی شده را در سال  

سکتور خصوصی،  هدات قوی اش مصمم است تا شغل های جدید را ذریعه حمایت ازحکومت نو تاسیس وحدت ملی بنابر تع

برای رشد هرچه بهتر . تشویق متشبثین و همکاران بین المللی بمنظور استفاده وخریداری از عرضه کنندگان محلی بوجود آورد

                                                           
1
 .کردن کار نگردد تالش کار باشد ولی قادر به پیدا یک شخص بیکار شخص که در 

2
 .ظرفیت اش کم کار میکند نظر به شایستگی و و. کمتر میکند اما او در تالش ساعات زیاد کار در هفته میباشد یک شخص کم کار شخص کار 

 
3
 www.unhcr.org 

 
4
  7002/7002ارزیابی ملی آسیب پذیری  

5
 . May 2012, ILO" وقت حرکت بطرف شغل دوامدار: افغانستان 

http://www.unhcr.org/
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خوب سرمایه گذاری موثر، بانکداری  راستای ثبات اقتصادی، تامین امنیت، حکومتداری بازاریابی، دولت باید کارهای را در

حکومت به . ورتی انجام دهد، که این باعث تسهیالت بیشتر برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی میگرددوعرضه خدمات مش

 .فیصد میباشد، نمی باشد 35که بیشتر از  تنهایی قادر به حل مشکالت بیکاری

افغانی باعث اشتغال زایی بیشتر  318,388پیشبینی که توسط وزارت مالیه بعمل آمده است، هر مصرف اضافی حکومت به مبلغ 

که ایجاد شغل  (سناریوهای)فرضیه بنابراین، به اساس نرخ های مختلف اجرای مصارف انکشافی، یک عدد . در اقتصاد میگردد

  .ور ذیل بوجود آورده استدرنظرمیگیرد، بط 3131را برای  سال مالی 

 4.5فیصد رسد، که این ازدیاد در مجموع مصارف را به  58به  3131 ردد که نرخ اجرای بودجه برای سالاگر فرض گ 

در  51,888و توقع میرود که این باعث ایجاد شغل اضافی به تعداد . میباشد 3131به مصارف سال  میلیارد میرساند، که برابر

 .ر نکندیدد که طی آن مصارف دولت تغیمقایسه با حالتی گر

  میلیارد نسبت به  15.3فیصد، میتواند مصارف مجموعی را به  38به  3131ازدیاد در میزان اجرای بودجه انکشافی درسال

نفر به مقایسه حالت که مصارف  331,888توقع میرود که این باعث ایجاد شغل اضافی به تعداد . افزایش دهد 3131سال 

 .یر ننماید، گرددیدولت تغ

  میلیارد  31.1فیصد در اجرای بودجه انکشافی میتواند که مصارف مجموعی را به  38تعقیب نمودن چنین شیوه، افزایش

شغل اضافی را نسبت به حالت که مصارف دولت درآن  111,888که میتواند به تعداد . افزایش دهد 3131بیشتر نسبت به سال 

 . ر ننماید، ایجاد نمایدیتغی

ابهامات ناشی . ر سیاسی و نظامی را پشت سر میگذراندایک سال ویژه برای افغانستان بوده که کشور گذ 3131همچنان سال مالی 

. ساخته است متزلزل امریکا وضعیت اقتصادی کشور را  طوالنی شدن نتیجه انتخابات و تاخیر در امضای موافقتنامه امنیتی با از

ارقام غیر رسمی نشان میدهد که دراین دوران تعداد . کاهش نموده استای بطور قابل مالحظه  که درنتیجه عواید داخلی کشور

و به تعداد  تعطیل شده اند کمپنی های داخلی  زیادی از
6

با نظرداشت . کارهای خویش را از دست داده اند، از کارگران 18,888

 باعث کاهش دهد، اما در کل نمیتواند یتواند نرخ بیکاری رامصارف حکومت م چنین حقایق، گفته میتوانیم که افزایش اضافی در

 .بیکاری گردد کاهش گسترده

افغانی  388پیشبینی گردیده است که هر. توام با ازدیاد در تولیدات ناخالص داخلی باشد در اشتغالتوقع میرود که این افزایش 

و این در مقایسه با حالتی که مصارف . افزایش دهد افغانی 31مصرف توسط حکومت میتواند که رشد تولید ناخالص کشور را 

میلیارد افغانی، به اساس  31.1میلیارد و  15.3میلیارد،  4.5بودجه به ارزش  ر ننماید، مصارف اضافی دولت دریحکومت تغی

 .تولید ناخالص کشور افزایش بعمل آورد درصد در  1.3، و 3.1، 8.1میتواند به ترتیب  سناریوها،

مصارف  بااین حالاما، طوریکه ذکر گردید مصارف توسط حکومت میتواند باعث افزایش در رشد تولیدات ناخالص داخلی گردد 

وضعیت اقتصادی و رکود  دیگر رشد تولیدات ناخالص داخلی بشمار میرود بنابر ابهامات در مهم و خصوصی که یک عنصر

 .یش می یابد که سکتور خصوصی یکبار دیگر باالی اقتصاد اعتماد کننداقتصادی کاهش می یابد، و این زمانی دوباره افزا

 :یا کانال عمده که ذیال قابل بحث بوده بوجود میاید مصارف اضافی دولت بوده توسط سه مجرا و که ناشی از اشتغال زاییفواید 

قسمت فوق العاده  مصارف بودجه  مزد که روز معاش و. داخل دولت مهیا میگردد اول، فرصت های عمده کار بطور مستقیم در

نفر درسال  135,388دهه گذشته از  تشکیالت مامورین دولتی در .عادی را تشکیل میدهد هر سال بشمول امسال  مصرف میگردد

این ازدیاد بنابر بهبود وسعی درجمع آوری مالیات، و جوه اضافی به  و ازدیاد نموده است 3131سال در  313,113به  3131

را  یمهم یملت سازی همکاری های بدینسو در انکشاف نهادی و 3133سال  کارمندان اضافی از. لی فراهم گردیده استبودجه اص

 .اینها باعث افزایش در واحدهای بودجوی گردیده تا خدمات بهتر و موثرتر را برای هموطنان فراهم نمایند. انجام داده اند

والیات مختلف تطبیق می گردند، باعث ایجاد  ورهای مختلف اقتصادی و درهای انکشافی که توسط حکومت درسکته دوم، پروژ

قبیل سرکها، کلینیکهای صحی، مکاتب، کانالهای آبیاری یا بند های  از ابطور مثال، احداث زیربناه. زمینه های مهم شغل شده اند

را تولیدی و فعالیتهای  میتواند اقتصاد کشور تهیه چنین زیربناها. برق آبی میتواند باعث ایجاد شغل برای کارگران افغان گردد

 .را بیشتر سازد اشتغال زاییاقتصادی و 

بنابر فراهم آوری  کشور سوم، مصارف توسط حکومت میتواند باعث ایجاد شغل در سکتور خصوصی گردد، طوریکه تجارت

خدمات توسط حکومت خریداری  هر قدر که اجناس و. اجناس و خدمات که توسط حکومت خریداری میگردد توسعه می یابد

 .میگردد به همان اندازه زمینه شغل دربخش خصوصی بوجود میاید

                                                           
6
 . بعد از اعالن نتایچ انتخابات نشرگردیده استتوسط اتاق های تجارت این ارقام  
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1394پیشبینی عواید داخلی  )ارقام به میلیون افغانی(
فیصدی از 

مجموع عواید

%73        91,477.30عواید مالیاتی )تکس(

 مالیه باالی عایدات، مفاد و مفاد باالی حصول 

سرمایه
32,581.89        26%

%25        31,058.47 مالیه باالی داد و ستد وتجارت  بین المللی

%16        20,518.35 مالیه داخلی اجناس و خدمات

%6          7,318.59  سایر عواید مالیاتی

%25        31,522.70عواید غیر مالیاتی

%2          2,388.61عواید حق عبور تیل

%1          1,794.28عواید خط آهن

%22        27,339.81سایر عواید غیر مالیاتی

%2          2,513.00سایر عواید داخلی

%2          2,000.00عواید از معادن و پطرولیم

%0             456.00عواید از شهرک پیروزی )وزارت شهر سازی(

%0               57.00عواید از بورد مستقل کابل جدید

%100      125,513.00مجموع عواید داخلی

 1334دورنمای مالی سال مالی  -2

 1334منابع مالی سال مالی  .2-1

 عواید داخلی: الف

ریاست بدین جهت، بادرنظرداشت طوالنی شدن انتخابات  وضعیت اقتصادی کشور تأثیر مستقیم باالی عواید داخلی داردچون 

تأثیرات منفی زیادی را در اقتصاد افغانستان  3131و خروج نیروهای بین المللی از افغانستان در سال  3131جمهوری سال 

میلیارد دالر باشد، همچنان  5حدود  3131تخمین میگردد که اثرات منفی فوق در اقتصاد افغانستان در سال . ه استگذاشت

 .ر تحقق عواید داخلی کسرات رونما گردیده استمیلیارد افغانی د 18حدود بیشتر از 

میلیارد افغانی تخمین گردیده بود، اما به اساس گزارش سیستم مالی  311.3مبلغ   3131پالن عواید داخلی در آغاز سال مالی 

 14حدود  میلیارد افغانی میرسد که  درین صورت در 33بالغ به  3131مجموع عواید داخلی تا اخیر سال مالی افغانستان در

  .میلیارد افغانی کسر پالن عواید را نشان میدهد

، توقع آغاز مینماید اما اینکه حکومت جدید کار خویش را با پالیسی های جدید مبتنی بر ایجاد شفافیت و انکشاف اقتصادی

در افزایش عواید  فعالیت های اقتصادی مجدداً آغاز گردد که در آنصورت تأثیرات زیاد را 3131میرود که در سال مالی 

ادامه داشته باشد  3131تا ربع اول و دوم سال مالی  3131داخلی داشته باشد، ولی ممکن اثرات منفی وضعیت اقتصادی سال 

ین صورت پیشبینی میگردد، اکه در

 3131 مالی سالدر عواید داخلی 

داشته باشد، نچندان سیر صعودی 

خواهد  افزایشبلکه بصورت بطی 

  . نمود

ین عواید داخلی در سال مالی ابنابر

متناسب با تحقق عواید در  3131

و وضعیت  3131سال مالی 

در حدود جمعاً اقتصادی کشور 

میلیارد افغانی تخمین  315.531

میلیارد  13.5گردیده است که حدود 

افزایش را نسبت % (  13) افغانی 

 3131سال مالی  حقیقیبه عواید 

 .نشان میدهد

عواید مالیاتی و شامل عواید داخلی 

میباشد که بیشترین  یغیر مالیات

 .آن در جدول ذیل تذکر گردیده استتفصیل  قسمیکه ،قسمت عواید داخلی پیشبینی شده از مدرک عواید مالیاتی میباشد

فیصد مجموع  13طوریکه مالحظه میگردد عواید از مدرک مالیه باالی عایدات، مفاد و مفاد باالی حصول سرمایه حدود 

 .مینماید احتوا را فیصد 15 حدود یالملل بین تجارت و ستد و داد باالی مالیه مدرک از عواید .اید داخلی را تشکیل میدهدعو

فیصد میرسد که عواید حق العبور تیل و عواید از مدرک خط آهن از  15سهم عواید غیر مالیاتی در مجموع عواید در حدود 

عواید از مدرک معادن و عواید از مدرک فیس توزیع و فروشات شهرک مربوط به همچنان  .اقالم عمده آنرا تشکیل میدهد

فیصد عواید  1وزارت امور شهر سازی و بورد مستقل کابل جدید که شامل مجموع عواید داخلی محاسبه گردیده نیز در حدود 

 .را تشکیل میدهد

ای مالی و گمرکی ازدیاد بعمل آید که در جداول برای رسیدن به اهداف فوق الذکر عواید باید در نرخ بعضی از تعرفه ه

  .است ذیل نشان داده شده

قابل یادآوری است که ازدیاد در تعرفه های مالیاتی و گمرکی نیاز به تعدیل قوانین مربوطه مالی دارد در صورتیکه این 

 .قوانین تعدیل نشود در آنصورت نایل شدن به اهداف تعین شده عواید ناممکن خواهـد بود

  .ده استازدیاد در تعرفه های مالیاتی و گمرکی در جداول ذیل خالصه ش
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125,513.0 

302,753.1 
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عواید داخلی کمک های خارجی کسر

             

    

    

   

                                        

نرخ مالیه جدید / پیشنهادینرخ مالیه فعلینوع مالیاتشماره

%4%2مالیه معامالت انتفاعی1

%10%0کریدت کارت مبایل2

 2 افغانی 1 افغانیفیس تیل3

 ۵۰۰ دالر امریکایی۴۰۰ دالر امریکاییعواید حق العبور هوائی4

نرخ تعرفه جدید / پیشنهادینرخ تعرفه فعلینوع مالیاتشماره

%5%2.50روغن خوراکی1

%8%5پرزه جات موتر2

%3.50%2.50نساجی3

%3.50%2.50چای4

%12%8سامان االت مخابراتی5

%16%10سگرت6

%30%20نوشابه7

%10%5مرغ8

%30%20فرنیچر9

%25%16سامان ارایش10

%10%5تخم مرغ11

%35%25موتر ها12

%40%30موتر ها13

%50%35موتر ها14

%60%40موتر ها15

%70%50موتر ها16

در نرخ مالیه عواید  تغیرات : ۱جدول   
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

 

مرکاتگتغیرات در نرخ تعرفه : ۲جدول   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (منابع خارجی)کمک ها : ب

مجموع کمک ها جهت تمویل 

 حدود  3131بودجه ملی سال مالی 

میلیارد افغانی معادل  181.451

( میلیارد دالر امریکائی 5.133)

فیصد  43جمعاً حدود میگردد که 

. بودجه ملی را تمویل مینماید

جدول ذیل مجموع منابع تمویل 

 .بودجه ملی را نشان میدهد

میلیارد  333.431ازین جمله مبلغ 

از کمک های مالی افغانی آن 

 امانتی صندوقسیستکا، )

 صندوق ،افغانستان بازسازی

و بعضی دونر  قانون و نظم امانتی



9 
 

 .است پیشبینی گردیده 3131عادی سال مالی  میباشد که جهت تمویل مصارف عادی دولت در بودجه( های دیگر

منابع )جهت تمویل پروژه های انکشافی که شامل منابع جدید و منابع انتقالی ( کمک های اختیاری و غیر اختیاری)منابع مالی 

میلیارد  33.431مبلغ که از آنجمله  میرسد میلیارد افغانی 318.333 میباشد جمعاً در حدود( 3131 مالی سال مصرف ناشده

کمک های غیر  (میلیارد دالر 1.331) میلیارد افغانی 318.513کمک های اختیاری، مبلغ ( میلیون دالر 131.3)افغانی 

  . قرضه تشکیل میدهد را (میلیون دالر 31) میلیارد افغانی 1.313اختیاری و مبلغ 

 

 

 (1334بودجه ملی سال مالی ) مصارف .2-2

 مجموع بودجه ملی: الف

د و گردمی( میلیارد دالر امریکائی 4.351)میلیارد افغانی معادل  113.341بالغ به  3131مجموع بودجه ملی سال مالی 

 4.431در حدود  3131بودجه ملی سال مالی . فیصد تولیدات ناخالص داخلی را تشکیل دهد 11که در حدود  پیشبینی میگردد

 . افزایش نموده است 3131در مقایسه با بودجه آغاز سال مالی %(  3.3)میلیارد افغانی 

ل میدهد دیگری آنرا بودجه انکشافی تشکی%  15آنرا بودجه عادی تشکیل میدهد و حدود %  35از مجموع بودجه ملی حدود 

ارقام . میرسید% 15و سهم بودجه انکشافی %  35سهم بودجه عادی در مجموع بودجه ملی  نیز 3131در بودجه سال  که 

 .در گراف ذیل نشان داده شده است 3131و  3131مقایسیوی بودجه ملی سال های 

 

 113.341به  3131میلیارد افغانی در آغاز سال مالی  113.143طوریکه گراف فوق نشان میدهد، مجموع بودجه ملی از 

 . افزایش نموده است 3131میلیارد افغانی در پیشبینی سال مالی 

میلیارد افغانی  1.438حدود  بودجه انکشافی انکشافی میباشد که در ادی وع جهدبودجه ملی ناشی از افزایش در بو افزایش

 .میباشدافغانی میلیارد  1در حدود  3131ادی سال مالی در بودجه عافزایش و است  بعمل آمدهافزایش 

 .گراف ذیل بودجه عادی به اساس مصارف امنیتی و ملکی در سه سال را نشان میدهد 
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. بیشترین قسمت افزایش بودجه در مصارف امنیتی بوده است 3131سال مالی  الی 3131گراف فوق نشان میدهد که از سال 

این افزایش بطور  3131 مالی میباشد ولی در سال%(  48)در حدود  3131 – 3131افزایش بودجه امنیتی در طی سالهای 

 . فیصد افزایش را نشان میدهد 3بطی بوده و در حدود 

در  )نسبتاً کمتر  بمقایسه مصارف امنیتی 3131تا  3131سال مالی  طی در( تیغیر امنی)افزایش در بودجه سکتور ملکی 

  . فیصد کاهش نموده است 31برعکس در حدود  3131پیشبینی بودجه سال مالی بوده است اما در ( %  38حدود 

 

 1334سال مالی  بودجه عادی: ب

میگردد که در حدود ( میلیارد دالر امریکائی 1.341)میلیارد افغانی معادل  131.133در حدود  3131بودجه عادی سال مالی 

که مصارف عادی دولت را تشکیل میدهد در  3131بودجه عادی سال مالی . فیصد مجموع بودجه ملی را تشکیل میدهد 35

 .فیصد تولیدات ناخالص داخلی را احتوا خواهد نمود 13حدود 

را تشکیل میدهد اختصاص یافته %(  53)خش مزد و معاشات کارمندان دولت که حدود بیشترین قسمت بودجه عادی در ب

فیصد بودجه  18 طبق گراف ذیل. است

اجناس و ) 11عادی را مصارف کود 

فیصد آنرا مصارف کود  1و ( خدمات

 . تشکیل میدهد( کسب و دارای) 15

بودجه کود های احتیاط و متفرقه در 

 .فیصد میباشد 38حدود 

در  3131بودجه عادی سال مالی در 

بتناسب %(  3)میلیارد افغانی  1حدود 

 افزایش 3131بودجه آغاز سال مالی 

 .بعمل آمده است

 3131بودجه عادی سال مالی 

در بادرنظرداشت پالیسی صرفه جوی 

 .یده استرونما گرددر مصارف ادارات ملکی فیصد کاهش   33پیشبینی گردیده است که بدین جهت در حدود  ،مصارف

 :شامل موارد ذیل میباشد 3131تغییرات عمده در بودجه عادی سال مالی 

 

 



11 
 

 کاهش در بودجه عادی -

که در تشکیل منظور شده  دگردمیبادرنظرداشت ارزیابی ها و گزارشات تشکیل، مالحظه  13فیصد از کود  5کاهش حدود 

موجود میباشد و اکثراً واحدهای بودجوی بااستفاده  دفیصد کمبو 38 - 5وزارت ها و ادارات مستقل بصورت اوسط حدود 

ین خالء بدون اینکه تشکیل اصلی اداره مطابق به اهداف واحد بودجوی تکمیل شود اقدام به استخدام کارمندان باالمقطع و ااز

 . دنها می نمای یپرداخت بخشیش

 3، حدود  13فیصد از کود  5ود کاهش در مصارف بودجه عادی صرف در سکتور ملکی صورت گرفته است که در حد

فیصد صورت گرفته  58در حدود ( کسب و دارای) 15در کود . صورت گرفته است( اجناس و خدمات) 11فیصد در کود 

 .فیصد کاهش در مصارف کود های احتیاط و متفرقه صورت گرفته است 18همچنان در حدود  .است

 :جدید ادارات تزئید -

در نظرگرفته شده است  3131دو اداره جدید در بودجه سال مالی  ،تشکالتی حکومت جدیدبادرنظرداشت پالیسی و ساختار 

 .شورای اقتصاد ملی میباشد -1دفتر ریاست اجرائیوی و  -3که شامل 

 

 :بودجه انکشافی: ج

پیشبینی گردیده ( میلیارد دالر امریکائی 1.343)میلیارد افغانی معادل  351.333در حدود  3131بودجه انکشافی سال مالی 

بودجه . فیصد تولیدات ناخالص داخلی را تشکیل میدهد 33در حدود  وفیصد مجموع بودجه ملی  15است که در حدود 

افزایش نموده  3131به تناسب بودجه انکشافی آغاز سال مالی %(  1)میلیارد افغانی  1.4در حدود  3131انکشافی سال مالی 

فیصد  34شامل ، فیصد میرسد 14 ایش در بودجه انکشافی در بخش بودجه غیر اختیاری میباشد که جمعاً در حدودافز. است

به بودجه  3131مصرف ناشده سال پروژه های   یانتقالدر بودجه  51افزایش حدود جدید غیر اختیاری و  بودجه افزایش در 

 .میباشد 3131 مالی سال

کاهش رونما  3131فیصد به تناسب بودجه اختیاری شروع سال  11اما برعکس آن در بودجه اختیاری جمعاً در حدود 

 3131بمقایسه بودجه انکشافی آغاز سال مالی  3131سال مالی جدول ذیل نشان دهنده تفصیل بودجه انکشافی  .گردیده است

 .میباشد

 

 11)میلیارد افغانی  13.333در حدود  3131بمقایسه سال  3131ال مالی طوریکه مالحظه میگردد در بودجه اختیاری س

 .فیصد کاهش در بودجه اختیاری جدید میباشد 31کاهش رونما گردیده است که در حدود %( 

میلیارد افغانی افزایش  13.133در حدود  3131بتناسب بودجه غیر اختیاری  3131اما در بودجه غیر اختیاری سال مالی 

میلیارد افغانی  31.811میلیارد افغانی افزایش در بودجه غیر اختیاری جدید و حدود  31.113ده است که شامل حدود بعمل آم

 3131سال  قوس 18مصرف تا ارقام بودجه انتقالی به اساس گزارش . میباشد 3131در پروژه های مصرف ناشده سال 

 .شدن گزارش حساب قطعیه واحدهای بودجوی محاسبه میگرددو ارقام دقیق بودجه مصرف ناشده بعد از نهای محاسبه شده 
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اولویت تخصیص منابع در قدم نخست  3131انکشافی سال مالی  اختیاری در بودجه ،مالیهای منابع بادرنظرداشت محدودیت

 . تطبیق قرار دارد، داده شده استحاضر تحت  حال در کهزیربنایی مالی برای پروژه های انکشافی 

بودجه بخش در  (میلیون دالر 313.433)میلیارد افغانی معادل  4.384در حدود  3131کشافی سال مالی کسر بودجه ان

 .تخمین گردیدده استاختیاری 

بصورت استثناء طرح گردیده است ولی پالیسی شامل نمودن پروژه های جدید بصورت مکمل  3131اگرچه بودجه سال مالی 

فاقد اسناد مکمل مطالعاتی و مطابق به اولویت دولت نباشد در بودجه درنظر  تغییر نموده و دراین صورت هر پروژه که

 .گرفته نمی شود

 

 سال گذشته چندنظر اجمالی بر دست آوردهای  -7

بر اساس سند . که بصورت خالصه قابل تذکر میباشد هدر طی دهه گذشته افغانستان به دست آوردهای عمده و حیاتی دست یافت

سال گذشته رشد تولیدات ناخالص  38دولت جمهوری اسالمی افغانستان در طی  3135 – 3131الهای پالن انکشاف اقتصادی س

عاید .فیصد در نوسان بوده است 34.1الی  1.1بین  3133 – 3135فیصد بوده است و بین سالهای  3داخلی بصورت اوسط ساالنه 

فیصد افزایش را  138که حدود  افزایش نموده است 3131دالر در سال  433به حدود  3133دالر در سال  184ناخالص سرانه از 

 . نشان میدهد

که قادر به گرفتن مسؤلیت  و قطعات دفاتراردوی ملی و امنیت ملی مسلکی و مجهز با  ملی، ایجاد یک نیروی متشکل از پولیس

از نیروهای نظامی آیساف میباشد از دست آورد های عمده سکتور امنیتی ( 1831) 3131امنیت تمام ساحات کشور در سال 

بهره برداری سپرده به قطعات آنها نیز از کمک های جامعه جهانی اعمار و و دفاتر  ،میباشد که در کنار آن حدود زیاد از تعمیرات

 .شده است

قانون از طرف کابینه و مجلسین شورای ملی، برگزاری سه دور انتخابات ریاست جمهوری و  38طرح و تصویب بیشتر از 

تنظیم و اعزام حجاج به زیارت بیت هللا شریف، بازسازی و برگزاری انتخابات شورا های والیتی و ولسی جرگه شورای ملی، 

و سایر موراد دیگر از دست آوردهای عمده در سکتور حکومتداری و  یایاعمار ادارات مرکزی و والیتی سکتور عدلی و قض

 .حاکمیت قانون میباشد

اری های قابل ذسرمایه گ( شاهراه ها، سرکهای والیتی و ولسوالی ها )سال گذشته در زمینه اعمار و ایجاد سرکها  38در طی 

ز طریق تولیدات بند برق داخلی و وارداتی، بازسازی میگاوات انرژی برق ا 3,118توجه صورت گرفته است، فرام آوری حدود 

بازسازی گردیده و بیشتر  یاکثر میادین هوای. و اعمار بند های برق بزرگ و کوچک از دست آورد های عمده این سکتور میباشد

ور به آن فیصد مردم کش 38تا  38خدمات مخابراتی که حدود  عرضه. اعمار گردیده است أجدیددیگر  یمیدان هوای 38از 

ایجاد زمینه  نموده،رشد اقتصادی را فراهم  که معادن و نفت انکشاف. دسترسی پیدا نموده است مؤفقیت عمده ده سال گذشته میباشد

 قابل مالحظه ای صورت گرفته است همچنان طرح وسرمایه گذاریهای درین بخش سازد میرا فراهم و افزایش عواید اشتغال 

ها قانونی درین سکتور ی زیادی را در امر سرمایه گذاری مربوط به معادن و نفت سهولت هاهای و طرزالعمل تصویب قوانین 

 . مهیا ساخته است

هزار تن  188میلیون تن پسر و دختر این کشور در تعلیمات عمومی راه یافت است و بیشتر از  3.5سال گذشته حدود  38در طول 

هزار تن از  388همچنان حدود . لیمات تخنیکی و مسلکی نیز شامل گردیده اندهزار تن در تع 388در تعلیمات اسالمی و حدود 

هزار مکاتب بازسازی و اعمار گردیده، نصاب تعلیمی تجدید و چاب  38بیشتر از . برنامه های سواد آموزی مستفید گریده است

 . گردیده و مواد الزم درسی در اکثر مکاتب فراهم گردیده است

 188به حدود  3133هزار تن در سال  11یالت عالی دولتی و خصوصی از حدود صنتون ها و مؤسسات تحتعداد محصلین در پوه

 34به همین ترتیب تعداد پوهنتونها و مؤسسات تحصیالت عالی دولتی و خصوصی از  افزایش یافته است 3131هزار تن در سال 

تعمیرات اکثر پوهنتون ها و مؤسسات تحصیالت عالی بازسازی و تعداد دیگری  . افزایش یافته استباب  358باب به بیشتر از 

عالوه برین، سرمایه گزاری در بخش ورزش و سپورت دست آوردهای نهایت مهم را ببار آورده و . اعمار گردیده است أآنها جدید

 .سبب افتخار این کشور شده است

سکتور  ایه گذاری های چند سال گذشته درسرم ،رشد زراعت بوده استا متناسب با رشد تولیدات ناخالص داخلی درین ساله

زراعت سبب افزایش محصوالت زراعتی و رسیدن به خود کفایی در غله جات و در مجموع رشد زراعت از دست آوردهای مهم 

 .چندین سال گذشته میباشد



13 
 

التی، ایجاد کلینیک ها، مکاتب، فارم های در سطح ولسوالی ها و قریه جات پیشرفت های چشمگیری در عرصه راه های مواص

 .کوچک مالداری و مرغ داری، حرفه های کوچک مانند خیاطی و ایجاد بند های برق کوچک آبی صورت گرفته است

همچنان برنامه انکشاف مهارت ها و دانش مسلکی که از طریق وزارت کار و امور اجتماعی به پیش برده میشود نیز دست 

 .ته و تعداد کثیر فارغین آن شامل کار با درآمد مناسب شده اندآوردهای خوبی داش

که در حدود سه چند  3131میلیارد افغانی در سال  383به حدود  3134میلیارد افغانی در سال  18حدود افزایش عواید داخلی از 

 .افزایش را نشان میدهد دست آورد مهم در جمع آوری عواید داخلی میباشد

بودجه افغانستان در طی چند سال گذشته از دست آوردهای مهم عرصه مدیریت امور مالی و مصارف عامه افزایش در شفافیت 

مشارکت بین المللی )سازمان غیر دولتی بین المللی ( OBI)محسوب میگردد، بر اساس ارزیابی و گزارش شاخص شفافیت بودجه 

 1831درجه در سال  53و به  1838درجه در سال  13ه ب 1883درجه در سال  3افغانستان از شفافیت بودجه ( IBPبودجه 

بر اساس گزارش مذکور، شفافیت بودجه افغانستان در جمله کشور های جنوب شرق آسیا در جایگاه دوم . رسیده است( 3133)

 .قرار گرفته است

 .ختصر تذکر گردیده استذکر تفصیل دست آوردهای چندین سال گذشته درین سند قابل گنجایش نبوده و معلومات فوق بصورت م

 

 اساس سکتور هابه  1333دست آوردهای سال  و  1334 بودجه سال مالیخالصه  -8

 

     ت ک  ر   .8-1

                    1334 

. فیصد را تشکیل میدهد( 11)میلیارد افغانی میگردد که بیشترین قسمت بودجه ملی  331.353 بودجه سکتور امنیت در حدود

سکتور در بخش بودجه عادی اکثر بودجه این 

میباشد که جهت پرداخت مصارفات اردو و پولیس 

رد و قسماً از طریق عواید داخلی یملی صورت میگ

 .و کمک های خارجی تمویل میگردد

ادارات که شامل این سکتور میباشد بودجه آن در 

 .نشان داده شده است مقابلگراف 

طوریکه مالحظه میگردد بیشترین قسمت بودجه 

فیصد در وزارت های  31  در حدود سکتور امنیت

وزارت . دفاع و امور داخله اختصاص یافته است

میلیارد افغانی و وزارت امور  381دفاع با بودجه 

میلیارد افغانی در درجه اول و  41داخله با بودجه 

 .دوم قرار دارند

 

  1333دست آوردهای سال مالی خالصه 

 :بطور ذیل میباشد 3131در طی سال مالی  خالصه دست آوردهای سکتور امنیت

  35کیلوگرام مواد مختلف النوع جامد و مایع  بدست آمده است و  311,333به مقدار بالثر تالش و کنترول نیروهای امنیتی 

  جریب پاکسازی گردیده است 385,113والیت از کشت کوکنار صفر و  34باب البراتوار تخریب و 

  نفر فارغ شده و از جمله  1158 بتعداد گذشته  سالس استاف کالج ایجاد گردید که در مسلکی پولیجهت ارتقای سطح دانش

  ر کورسهای رهبریت آموزش دیده اندتن در کورس ارتقایی و متباقی د 3834

 تحت قرارداد میباشد باب تاسیسات353باب تحت کار و  118باب تاسیسات و  135اعمار 

 بهبود وقابلیت های محاربوی به قطعات مرکزی وقول اردوهای ساحوی به خاطر اجرای  اعزام پرسونل تعلیم دیده جهت

 مستقالنه و دفاع مطمئین از کشور وظایف

 م سال این پروسه تکمیل خواهند شدمرحله پنجم و ششم پروسه انتقال امنیت موفقانه انجام یافته و انشاهللا تا خت 
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مصارف )%(تخصیصات )%(بودجهمصارف )%(تخصیصات )%(بودجه

ریاست محافظت رئیس جمهور وشورای 

امنیت ملی
1,357.85    100%96%2.63            39.2%10.3%

%88.3%88.3        127.76%64%100 103,342.61 وزارت دفاع ملی

%50.0%58.9          22.30%96%100 3,334.90     وزارت امور خارجه

%61.4%66.8        236.51%87%98  66,543.00وزارت امور داخله

%32.4%46.8            3.29%100%100  11,071.37ریاست عمومی امنیت ملی

%71.8%75.9            392.50%75%185,649.7499مجموع سکتور امنیت

راپور تخصیصات و مصارف بودجه عادی و انکشافی سکتور امنیت 

 )اول جدی الی 30 قوس ( سال مالی 1393

ت وزارات و یا ادارا

بودجه منظور شده سال مالی 1393

 بودجه انکشافی )میلیون دالر( بودجه عادی )میلیون افغانی(

 مطمئن از آن سئولیت امینت آن به نیروهای اردوی ملی سپرده شده است بطور ایجاد مراکز امنیتی و دفاعی در مناطق که م

 دفاع صورت گرفته است

  گانه والیات هلمند، لوگر، قندهار و  3نفر منسوبین جهت تامین امنیت و محافظت کمپ های ( 5818)تدابیر تشکیالتی تعداد

ده و عنقریب تطبیق خواهند ه می شود، آمادگی گرفته شهرات که از نیروهای ایتالف به جانب وزارت دفاع ملی تسلیم داد

 گردید

 ا مقیم شهر الماتا کشور قزاقستان.ا.ایجاد سفارت خانه ها در کشورهای سویدن، سریالنکا و جنرال قونسلگری ج 

  تا  نافغانی عواید از مرکز ونمایندگی های سیاسی و قونسلی جمهوری اسالمی افغانستا( 111,131,851)جمع آوری مبلغ

 3131اخیر ربع سوم سال مالی 

  نشین برای سفارت خانه های خارجی جریب زمین در ساحه داراالمان، مکان دیپلومات 158احاطه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سکتور حکومتداری .8-2

  1334خالصه بودجه سال مالی  

در بودجه  از جملهفیصد مجموع بودجه ملی را تشکیل میدهد که ( 1.4)بودجه سکتور حکومتداری و حاکمیت قانون در حدود 

تفصیل بودجه این  .سهم را دارا میباشد فیصد( 1.3)حدود  بودجه انکشافی و در سهم داردفیصد (  1.3 )در حدود عادی 

 .سکتور به اساس ادارات مربوطه آن در گراف ذیل تذکر گردیده است
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  1333خالصه دست آوردهای سال مالی 

 گی ترتیب قانون ادارات محلی، قانون جدید شاروالیها، بازنگری و تصویب قانون شوراهای محلی، ایجاد میکانیزم هماهن

، حل  منازعات اولویت، استرداد ملکیتهای دولتیترتیب پالنها به اساس برنامه های ملی دارای  اداره با نهادهای جامعه مدنی،

انکشاف چارچوب نظارت و  ،حدات سیاسی واداری وامورقریه جاتجدید و تثبیت سر واحدهای اداری مختلف مربوط ایجاد

ارزیابی برای حکومتداری محلی و تصویب آن توسط مقامات اداره، انکشاف گذارشدهی ماهوار ربعوار و ساالنه، انکشاف 

پیشرفت  نظارت از و ،ت و شوراهای والیتی و شاروالیهاپرسشنامه برای اجراات ریاست مرکزی و مقامهای والیا 1

 محالت گانه در 3سکتورهای 

  احداث سرکها و ر مهمانخانه مرکز فرهنگ اسالمی، ، اعمار یک باب تعمیهای مختلف ولسوالی باب تعمیر 3اعمار و تکمیل

یک محراب مسجد، سیستم تنویر، کانالیزسیون ، یک باب  پیاده روهای ساحات  مرکز فرهنگ اسالمی غزنی،  اعمار

سرک پخته   3KM، سیستم آبرسانی واحداث پارکنگ مرکز فرهنگ اسالمی غزنی و همچنان احداث یک کیلومتر صالون

 ده مرکز فرهنگ اسالمی والیت غزنیاعمار بازار سرپوشی، والیت غزنی  BST واساسی

  تدوین والیت فراهیکی از ولسوالی  ، ولسوالی اندخوی فاریاب و(کندز)تر ولسوالی های  خان آباد تهیه و تجهیز دفا ،

شاروالی  18میکانیزم ایجاد و پالیسی  شورای هماهنگی ولسوالیها، تکمیل برنامه تثیبت و ارزیابی شاروالیها، تجهیز دفتری 

نهایی شدن قانون خدمات شهری، ایجاد سیستم  ثبت و راجستر اصناف برای شاروالیها،  ولسوالیها، تدوین و های والیات و

 بورد مشورتی شاروالیها قرارداد مربوط شاروالیها، ایجاد 34مراحل  طی چشمه های عایداتی شاروالی، 18از شناسایی بیش 

ی،اعمار تشناب های کلیومتر سرک فرع 188پارک تفریحی ،احداث  358کیلومترسرک ، ایجاد  188شاروالی،احداث  18در

  ساله 15، ترتیب ماستر پالن ملیون نهال 3، غرس زنانه مردانه و

 قرارداد تدارکاتی  33تقال ملکیت و اخذ قباله شرعی ازشرکت اریانا به اداره مستقل ارگانهای محلی منظوری واجرای ان

والیات، ایجاد دیتابیس الیکترونیکی برای شاروالی های والیات و مرکز، ایجاد سیستم تکنالوجی معلوماتی به سطح  مرکزو

  پیوترهای دفاتر ادارهترنت به کمتوسعه شبکه ان والیت  و 31مرکز و 

 کاپیسا ،لوگر ، میدان وردک،والیات غزنی و کمپاین منع خشونت علیه زنان و جلب خانمها در ادارات دولتی در مرکز، 

، آمرین ویر ورکشاپ بودجه سازی برای روساترتیب دیتابیس برای کارمندان اناث مرکز و والیات، تد. لغمان ننگرهار و

محاسبه و دفترداری، بررسی وتفتیش  ،اد دیتابیس برای آمریت های بودجهیتی و والیات، ایجمالی مسولین شوراهای وال

 ، شوراهای والیتی و شاروالیهاوالیت، ولسوالیها 11مالی وحسابی امورات 

 ایجاد شفافیت و عدالت در پروسه استخدام کارکنان خدمات ملکی از طریق استخدام رقابتی و فراهم نمودن فرصت های شغلی 

ماه  3بدین اساس توانسته است تا در . غرض جذب کادر های تحصیل یافته و جوان در خدمات ملکی افغانستان تشکیل میدهد

طریق استخدام مرکز و والیات را از  لی خدمات ملکی وزارت ها و اداراتبست خا 11,331به تعداد  3131سال مالی 

 رقابتی تکمیل نماید

  اداری با رسیدگی به شکایات کارکنان خدمات ملکی در عرصه های استخدام و اجراات اداریتطبیق قانون و تامین عدالت  .

ماه  3تن کارکن خدمات ملکی در مرکز و والیات در نظر گرفته شده بود که الی ختم  358درین برنامه رسیدگی به شکایات 

 تن رسیدگی صورت گرفته است 311ات سال جاری به شکای

 برابری جندر در خدمات ملکی و نظارت از تطبیق آن بمنظور افزایش سطح اشتراک طبقه اناث در  طرح و تطبیق پالیسی

که الی ختم . خدمات ملکی، ارتقای ظرفیت کاری کارکنان اناث و جلوگیری از تبعیض مثبت در خدمات ملکی تشکیل میدهد

 صورت گرفته استلیسی برابری جندر وزارت نظارت از تطبیق پا 13در  3131ماه سال مالی  3

  الی ختمعرصه های خاص مدیریتی تن کارکنان طبقه اناث وزارت ها و ادارات مستقل دولتی در (  411) ارتقای ظرفیت 

 3131سال مالی  3 ماه

 استخدام کارمندان دفاتر مرکز و والیات،  تقرر ، ، تصویب و منظوری تشکیل کمیسیون به شکل دایمیطرح، ترتیب

 والیت، ارتقای ظرفیت کارکنان کمیسیون در مرکز و والیات 11ایجاد دفاتر والیتی در کمیشنران والیتی، 

  دوسیه هایکه فیصله شده و مسترد شده  1838  –دوسیه هایکه فیصله شده و مسترد شده دیوان امنیت عامه ستره محکمه

،   3888 –دیوان جزاء ستره محکمه  ،   دوسیه هایکه فیصله شده ومسترد شده3000 –دیوان مدنی حقوق عامه ستره محکمه 

،   دوسیه هایکه فیصله شده و مسترد شده دیوان 538 –دوسیه هایکه فیصله شده و مسترد شده دیوان تجارتی ستره محکمه 

 ۳۱۳۱ –جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و نظامی 

 ایجاد فضای مناسب جهت  به ولسی جرگه وقانون اساسی ( 31)مادۀ (  31 – 33) ذوات شامل فقره های  (31) معرفی تعداد

کمیسون های  مقامات حکومتی غرض استیضاح، استماع واستجواب درجلسات عمومی و اخذ رای تائید، تنظیم حضور

 بودجه ملی، تسریع روند قانون گذاری و قوانین و( 11) باره تصویب تعداد ایجاد تسهیالت در مجلسین شورای ملی، معرفی و

  ای تقنینی حکومتتشخیص اولویت ه

  تصویب موافقتنامه تاسیس بانک مواد غذایی سارک و 3131تصویب بودجه ملی سال 
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 صالحیت های کمیسیون مستقل  ناشی از جرایم، طرح قانون تشکیل وظایف و پول و عواید طرح قانون جلوگیری از تطهیر

-قانون انتخابات،  تصویب طرح تعدیل ماده  انتخابات، تصویب طرح تعدیل در قانون خدمات مخابرات، تصویب طرح تعدیل

یس جمهور افغانستان، تصویب طرح قانون ئقانون مالیات برعایدات، تصویب طرح قانون تنظیم معاش و مصارف ر -381

قانون مالیات و برعایدات، -41-تصویب تعدیل فقره یک ماده معاشات مقامات دولتی، تصویب طرح قانون قاضیان دولتی،

شورای های والیتی، تصویب قانون کنترول تنباکو و دخانیات، قانون عضب و تصرف غیر قانونی امالک   تصویب قانون

 دولتی و غیر دولتی 

  درمجموع قضایای فساد اداری که ازطرف دفترمرکزی وزون های ساحوی ادارۀ عالی نظارت ثبت و مورد بررسی

ارنوالی والیات ارسال شده څارنوالی و څبه اداره محترم لوی قضیه ( 351)جمله  قضیه بوده که از( 183.)قرارگرفته است

قضیه اصالحی به مراجع مربوط ارسال ( 13)گردیده است  محولمورد به قضایای دولت درمرکز و والیات ( 13. )است

 قضیه تکمیل گردیده است( 114)و  قضیه حفظ گردیده( 43)گردیده ، 

  اردوی ملی و پولیس ملی و مرکزعدلی  ،توقیف خانه های امنیت ملی، محبس مرکزی پل چرخی ،از زندان بگرامبازدید

  کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسیاز سوی مبارزه با مواد مخدر 

 و  برای تحکیم بیشتر حاکمیت قانون اساسی؛  سیمینار های آگاهی از قانون اساسی را در مراکز و والیات کشور راه اندازی

به همین منوال  ،محافل و مجالس توزیع گردیده است هزار جلد قانون اساسی را بدسترس اتباع کشور طی 18,888به تعداد 

برنامه های خاص آگاهی از قانون اساسی در تلویزیون ها و رسانه های صوتی دیگر از برنامه های  ،تدویر میزهای مدور

 ساسی بوده استکمسیون جهت آگاهی عامه از محتویات قانون ا

   توافق چاپ دو ملیون قانون اساسی از طریق وزارت معارف و توزیع آن در مکاتب کشوریکه دیگر از کار های زیربنائی

 یسیون را درین راستا تشکیل میدهدکم

  در بخش خارجی عضویت محاکم قانون اساسی آسیا را حاصل نموده و با ارگان های مماثل عده ئی از کشور های خارجی

ارتباطات دوستانه و مسلکی تأمین کرده تا از تجارب ایشان نیز در عرصه های گوناکون کشور استفاده سالم و موثر به عمل 

 آید

 توزیع اعتبارنامه برای نهاد های ناظر و مشاهد و ۳۱۳۱شوراهای والیتی سال  برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و ،

 یات کشور میباشدشگران در مرکز و وال برای ناظرین، مشاهدین و گزارهای نظارت گزارشگر و همچنان توزیع کارت 

   بررسی ۳۱۳۱باردوم، تفتیش مجدد ارای انتخابات ریاست جمهوری سال  ۳۱۳۱برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال ،

 سال آینده ۵ ومعرفی رئیس جمهور جدید کشور برای( ازبعضی والیات )  ۳۱۳۱مجدد ارای انتخابات شورای والیتی سال 

  قضیه حقوقی از طریق مصالحه و میانجیگری درسطح مرکز و والیات حل وفصل گردیده است رسیدگی به ( 1313)به تعداد

رسیدگی به مراجعین ( وفامیلی تجارتی، دیون، امالکی،)قطعه عریضه حقوقی ( 11,111)جلد دوسیه حقوقی و ( 15,813)

 در سطح مرکز صورت گرفته است 

 ( 14) باب دوکان( 113)بسواسه ساحه تجارتی( 5) بسوه و( 3)جریب ( 1)جریب زمین زارعتی موازی( 13,138,3)موازی

یک باب مارکیت دو باب  افغانی ، یک باب سرای،( 15,114,135,435)دالر، مبلغ ( 51,338,858)دربند حویلی، مبلغ 

خروار تخم ریز زمین به ( 1) حلقه چاه( 1)اضیدانگ ار( 1) لیتر تیل دیزل و پطرول، یک باب یخدان( 51531) مکتب و

 نفع دولت حکم محاکم در مراحل مختلف بدست آ مده است                                                                    

  ند درب( 4)باب دوکان ( 11)متر مربع ساحه  تجارتی ( 555)بسواسه زمین ( 31)بسوه و( 34)جریب و ( 488)موازی

 دالر حکم محکم ابتداءیه واستیناف به نفع دولت اخذ گردید     ( 4588888)قبرستان، یک آسیاب ، مبلغ ( 1)حویلی 

 313  مورد مشکالت قانونی ادارات دولتی مورد بررسی قرارگرفته  ومشوره قانونی به این ادارات اداده شده است و به تعداد

 حقوقی وحقوقی بشر عقد گردیده استضوعات ارایه خدمات تفاهمنامه با موسسه  مختلف در مورد مو 3

  ( 1134)قضیه فیصله محاکم محترم استیناف و بتعداد (  3353)قضیه فیصله محاکم محترم ابتدائی، بتعداد ( 1533)به تعداد

 مه محترم تمیزرا حاصل نموده استفیصله محک, قضیه قطعیت حاصل

   نقدی، اختالس و قاچاق مواد مخدر نقداً حصول به هزینه دولت انتقال گردیده استملیون افغانی از بابت جرایم  134.3مبلغ. 

  تن از علما و خطبا مساجد کشور از اکادمی تدریب ایمه به همکاری امارات متحده عربی( 31,888)آموزش و فراغت تعداد 

  رتقای ترجمه کتب و تهیه مواد آموزشی مورد نیاز برای ا ،تالیف، حجاج به کشور عربستان سعودی( 11,888)اعزام تعداد

 ظرفیت خطبا و امامان مساجد

   کابلتوزیع پارتیشن های چوبی جهت فراهم آوری ادای نماز طبقه اناث در یک صد محراب مسجد نواحی شهر 

 (35 )% یات از بودجه انکشافی این وزارتمحراب مسجد در مرکز و وال( 53)پیشرفت کاری 
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مصارف )%(تخصیصات )%(بودجهمصارف )%(تخصیصات )%(بودجه

%22.7%42.2        5.85%86%99 2,032.22    دفتر ریاست دولت

%0.0%4.2        0.78%99%100 1,329.95    ولسی جرگه

%0.0%61.5        1.33%95%100 546.40       مشرانو جرگه

%79.8%80.1        3.76%90%100  1,487.40اداره امور

%32.1%42.2        5.88%99%100  3,003.69ستره محکمه

%21.0%27.8        5.66%86%99     875.76وزارت حج، ارشاد و اوقاف

%18.8%33.5        9.07%88%100     620.16وزارت عدلیه

%28.5%31.1        4.89%93%100  1,172.71لوی څا رنوارلی

کمیسون مستقل اصالحات اداری و خدمات 

ملکی
348.52     100%94%7.12        48.4%38.3%

%81%84     100.00کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی

%0.0%0.0        1.37%58%100     194.98کمیسون مستقل انتخابات

%10.2%16.6      37.09%81%95  2,501.43ارگانهای محلی دولتی

%18.4%38.7        2.74%87%98     157.49اداره عالی مبارزه  علیه فساد اداری

کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون 

اساسی
69.31       99%87%

%1.5%2.1        0.70%89%100       97.65وزارت دولت در امور پارلمانی

%0.0%29.6        1.02کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

%20.1%30      87.25%90%14,537.6899مجموع سکتور حکومت داری

راپور تخصیصات و مصارف بودجه عادی و انکشافی سکتور حکومت داری

 )اول جدی الی 30 قوس ( سال مالی 1393

ت وزارات و یا ادارا

بودجه منظور شده سال مالی 1393

 بودجه انکشافی )میلیون دالر( بودجه عادی )میلیون افغانی(

  خبرها، اعالمیه ها و پیام ها از فعالیت های رئیس جمهور به سطح ملی و بین المللی  و نشر همزمان آن از صفحات تهیه

 ریاست جمهوری  اجتماعی فیس بوک، تویتر، یوتیوب و ویب سایت ارگ

 گاری نوشته شده و چاپ گردیده استجلد کتاب وقایع ن(1)جلد کتاب تاریخ ارگ و( 1888)به تعداد 

 ی به موسسات خصوصی معرفی شده استتن کارمندان ریاست دفتر جهت ادامه تحصیالت عال( 13) دبه تعدا 

  تن کارمندان ( 15)دو برنامه آموزشی تدارکاتی در بخش تدارکات اجناس، ساختمانی و خدمات مشورتی دایرگردیده که تعداد

 از برنامه مزبور مستفید شده اندتدارکات  ریاست های مالی و تهیه و

  خارجی داخلی و های آموزشیهای شان به پروگرامتن کارمندان مطابق نیازمندی( 35)معرفی 

  قصر دلکشاه، دیوار احاطه ارگ، قصر سالم خانه، مسجد شریف، برج بیرق، قصر گلخانه، حرمسرا، چاه آب آشامیدنی در

در صد تکمیل  38 نیز داخل ارگشیف آر کار درصد تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است و 388عقب کوت باغچه  

 شده است
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  و منابع طبیعی سکتور زیربنا .8-3

  1334خالصه بودجه سال مالی 

فیصدی سهم بودجه این سکتور در . سکتور زیربنا بعد از سکتور امنیت دومین سکتور با بیشترین سهم در بودجه ملی میباشد

وزارت های فواید عامه، انرژی و آب، . فیصد میرسد که اکثراً در بودجه انکشافی میباشد( 33)ملی به  مجموع بودجه

گراف ذیل نشان دهنده تفصیل . ترانسپورت و معادن از جمله واحدهای بودجوی با بیشترین سهم در بودجه این سکتور میباشد

 .بودجه سکتور زیربنا میباشد

 
 

 1333مالی خالصه دست آوردهای سال 

  220توسعه  شبکه برق در والیت کابل و اکمال کار پروژه انتقال  لین انتقالی kV   65.68از کندز به تالقان به  طول 

 به  بهره برداری سپرده شده است" پروژه عمال  کیلومتر،

  ردیده استگبیشتر از یک میلیون فامیل به برق دولتی وصل 

  شاه و عروس در شکر دره والیت کابل، مچلغو در پکتیا، المار در فاریاب، پاشدان و سلما )بند آبیاری  5ادامه کار ساختمانی

 3131دامه آن در سال مالی و ا( در هرات و بند کمال خان در والیت نیمروز

  احیاء و بازسازی کانال ها و شبکه های آبیاری در سرتاسر کشور توسط پروژهIRDP ه توسط بانک جهانی تمویل میگرددک 

 ت بادغیس، هرات، کاپیسا و پروانوسعه شبکه برق رسانی در والیت 

  مین زراعتی هزار هکتار ز 48کیلومتر که در حدود  388ساختمان کانال شهروان و ارچی در والیات کندز و تخار به طول

 را آبیاری خواهند کرد

  بازسازی صدها کیلومتر سرک توسط پروگرام سرکهای روستایی(NRAP )ختلف کشوردر والیات م  

 یث بدیل سالنگها  که از سوی بانک جهانی تمویل میگرددآغاز کار ساختمان سرک دوشی بامیان منح 

  (بامیان)دره یوسف الی یکلونگ به والیات مرکزی  –وصل نمودن والیات شمال کشور توسط شاهراه مزارشریف 

 ( چخچران الی گردن دیوال -هرات )کزی ساختمانی لین دوم کابل جالل آباد و ادامه کار شاهراه مر ادامه کار 

 ت، هرات، دایکندی، بامیان و فراهبازسازی میادین هوایی غزنی، خوس  

 ک قلعه ادامه کار ساختمانی سرکهای ارملک المان، قیصار المان، فیض آباد بهارک، جبل السراج سروبی و لین دوم سر

 مرادبیک الی دوراهی بگرام

  احداث سب استیشن جدید در ارغندیبازسازی و ساختمان لین انتقالی از شمال به جنوب کشور، توسعه سب استیشن چمتله و 

 ها جهت دست ( مایکروهدل)احداث دستگاه های کوچک تولید برق آبی ، رق رسانی در بغالن، کندز و تخارتوسعه شبکه ب

 رسی برق در والیات بدخشان و بامیان 
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مصارف )%(تخصیصات )%(بودجهمصارف )%(تخصیصات )%(بودجه

%39.4%54.3     34.99%89%99 545.54   وزارت معادن 

%44.7%48.8     41.59%93%100 480.34   وزارت مخابرات

%36.9%50.3    197.41%87%100 594.22   وزارت انرژی  و آب

%42.0%55.7    441.52%75%3,930.15100وزارت فواید عامه

%28.8%70.7     40.22%91%100  283.31وزارت ترانسپورت 

%80%100  518.46اداره هوانوردی ملکی

%17.4%57.4     22.79%89%100  267.12وزرات امور شهرسازی

%17.2%45.3       1.65%96%100  190.71ریاست محیط زیست 

%18.4%37.1       0.70%84%100  135.11ریاست جیودیزی و کارتوگرافی

%71%95    40.05کمسیون عالی انرژی اتومی افغانستان 

%39.5%52.6     63.67شاروالی کابل

%37.0%76.9    176.84د افغانستان برشنا شرکت

%62.1%77.4       2.46بورد مستقل کابل جدید

%65.3%79.3     19.23شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون

نا رب 1,043.06%80%6,985.02100مجموع سکتور زی  59%39.4%

راپور تخصیصات و مصارف بودجه عادی و انکشافی سکتور زیربنا

 )اول جدی الی30 قوس ( سال مالی 1393

وزارات و یا ادارات

بودجه منظور شده سال مالی 1393

 بودجه انکشافی )میلیون دالر( بودجه عادی )میلیون افغانی(

  بازسازی دستگاه برق آب گرشک و کجکی در والیت هلمند و توزیع شبکه برق در والیات مختلف کشور 

  فایبرنوری در والیات مختلف کشورساختمان پروژه های 

  افغانستان توسط خدمات % 38میلیارد دالر امریکایی در سکتور مخابرات، پوشش  1.1جذب سرمایه گذاری در حدود

  میلیون اشخاص به خدمات انترنیتی 1.1مخابراتی و دسترسی 

  کیلومتر جویچه های کناری سرک و آبرو ها به منظور رد آب های سطحی شهر 518ساختمان 

  ساحات عالوالدین،  در  متر 1الی  3.1کیلومتر و عرض 18.9کانال عمده در سطح شهرکابل به طول مجموعی 15 ساختمان

پارک  ،شهرارا ،، چهارراهی تنظیف315حمان مینه، پنجصد فامیلی، ساحه قلعه احمد خان، ده قابل، انچی باغبانان، ر

  (چهارراهی راه ابریشم زرنگار، پل سوخته، بی بی مهرو، جوی مستان، آقا علی شمس و

  کیلومتر سرک در شش لین به سیستم  130تنویرLED ،Solar  کیلومتر تحت کار قرار دارد 20و 

  ا کیلومتر سرک در داخل شهر کابلشهر کابل و اسفالت ده هکیلو متر سرکهای داخل  31کانکریت 

 تهیه و( ، هرات وجالل آباد کندهار ،مزار شریف، کندز) شهر بزرک کشور  5الن باز نگری وتجدید نظرباالی ماستر پ 

 ترتیب ماستر پالن جدید

  تکمیل ماستر پالن ، شهرسازی شهر ومرکز توسط وزارت امور33تهیه پالنهای ستراتیژیک در سطح  مرکز و والیات برای

 سرسبزی شهر جدید کابل

   تن از کارمندان ادارات مختلف ذیربط در مورد حفاظت اشعه و تشخیص مواد رادیو اکتیف 588آموزش دهی بیشتر از 

  آموزش روش های کاری با دستگاهRaman Spectroscopy  ن از کارمندان وزارت امور داخلهت 188برای 

 کی برای کارمندان ادارات سکتوریی آموزشی درباره حاالت اضطراری کیمیاوی و بیولوژیبرگزاری برنامه ها 

  تخار، شهر بغالن، غزنی و شماره لین تیلفون دیجیتل در شهر های شیندند، شهر  11,588به بهره برداری رسیدن تعداد

 پلخمری

  تحت پوشش قرار می دهد حه نفوس راسا% 38توسعه پوشش خدمات مخابراتی که در حال حاضر نزدیک به  

  ن نصب تجهیزات تذکره الکترونیکیپال% 388تکمیل 

  باب مکتب با شبکه فایبر نوری 18پوهنتون و  35وصل و  تن از آموزش های کوتاه مدت تکنولوژی معلوماتی 158فراغت 
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 سکتور معارف

 1334خالصه بودجه سال مالی 

فیصد مجموع بودجه ملی را بخود اختصاص داده است ( 31)در حدود یعنی  ،راسکتور معارف نیز بیشترین قسمت بودجه 

گر سهم بودجه گراف ذیل نمایان .وزارت های معارف و تحصیالت عالی بیشترین سهم را در بودجه عادی و انکشافی دارا میباشد

 .میباشدملی این سکتور در مجموع بودجه 

 

 1333خالصه دست آوردهای سال مالی 

   ایجاد فرصت های ادامه تحصیل در سطح لسانس ماستری ودوکتورا از شروع سال مالی الـــــی ختم سال مالـــــــی برای

 ن بـــــــرنامه مستفید شده اندتن محصلین ،استادان وکـــــارمندان از ای (185)عدادبتتن پالن شده  (3188)

 ندیدان به کشور هندوستان ارسال گردیــــده است تن کا (155) لست 

  تعمیر پوهنتون ها وموسسات تحصیالت در مزکز و والیات   11به بهره بر داری سپردن 

  پوهنتون وپوهنـحی   18تجدید وانکشاف نصاب در سی 

  رد ازاین برنامه مستفید شاگ میلیون (1.5)تن پالن شده است که به تعداد میلیون  (1.6)فرصت های تعلیمات عمومی برای

 شده اند

  فرصت های تعلیمات اسالمی ذریعه برنامه های خاص تهیه گردیده ودردسترس مستفدین این برنامه قرار داده شده اند وزارت

معارف درامرتطبیق این برنامه به صورت صد درصدی موفق بوده وعلیرغم دشواری ها وتاخیر درمنظورشدن بودجه برای 

ی نهادهای بودجوی ، وزارت معارف درتطبیق این برنامه بیشترازپالن های ازقبل تعیین شده اش موفق بوده تمام برنامه ها

رد ازاین شاگ( 13,888)تن پالن شده است که به تعداد ( 14,813)است دراین برنامه فرصت های تعلیمات اسالمی برای 

 برنامه مستفید شده اند

  براساس آخرین  .معارف آموزش شاگردان دربخش تعلیمات تخنیکی ومسلکی استیکی ازبرنامه های مهم دیگروزارت

و بیشتر از پالن های از قبیل تعین  کامل،این برنامه را به صورت موثر گزارش وزارت معارف ، این وزارت توانسته است

شده است که به تعداد  تن پالن( 15,888)برای  تخنیکی ومسلکیدراین برنامه فرصت های تعلیمات . تطبیق نماید  شده

 گردازاین برنامه مستفید شده اندشا( 14,888)

 وزارت درامرتطبیق این برنامه به صورت صد  تربیه معلم یکی ازبرنامه های موفق و زارت معارف بوده که این برنامه

 ده اش موفق بوده،ن شیبیشتر از پالن های از قبل تعیعملکرد وزارت معارف درتطبیق این برنامه  موفق بوده کهدرصدی 

گرد ازاین برنامه مستفید شا( 58,833)پالن شده است که به تعداد  محصل(13,888)برای  تعلیمیدراین برنامه فرصت های 

  شده اند

  درتطبیق این برنامه بسترساز  موفقیتوزارت معارف در امر چاپ وتوزیع کتب درسی دستآورد های بزرگی داشته که

دستآوردها درسایرزمینه ها مانند باالرفتن کیفیت تدریسی ، افزایش میزان دسترسی شاگردان به کتب درسی ، تشویق معلمان 

جلد کتاب نصاب تعلیمی ( 13,888,888)به یادگیری روش های مدرن تدریسی نیزهستند دراین برنامه تعداد چاپ و تکثیر 

 توزیع گرددیده است  وجلد کتاب چاپ ( 11,888,888)که به تعداد پالن شده است 

  اشتراک در . اشتراک در مسابقات المپیک آسیایی در کشور کوریایی جنوبی. والیت کشور ۱۳هرمانان کشور در قایجاد لیگ

 بقات کسپین کپمسااشتراک در .سال به کشور آذربایجان  33سفر تیم ملی . مسابقات چلنج کپ آسیائی در کشور مالدیف
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مصارف )%(تخصیصات )%(بودجهمصارف )%(تخصیصات )%(بودجه

%45.5%62.0 279.67        %97%100 31,835.51   وزارت معارف

%28.4%37.1 92.43          %95%99 4,032.82     وزارت تحصیالت عالی

%24.5%35.4 4.57            %94%99 483.30        وزارت اطالعات و کلتور

%22.8%29.5 0.39            %97%100 176.03        اکادمی علوم

ریاست عمومی رادیو تلویزیون 

ملی افغانستان
        447.51 100%85%            3.41 25.7%14.1%

%11.1%11.1 1.00            %54%86 38.00          فدراسیون فتبال افغانستان

%8.1%19.9   -                %77%90 233.18        کمیته ملی المپیک

%40.1%55 388.52        %97%100 37,246.36    مجموع سکتور معارف

 بودجه انکشافی )میلیون دالر( بودجه عادی )میلیون افغانی(

راپور تخصیصات و مصارف بودجه عادی و انکشافی سکتور معارف

 )اول جدی الی 30 قوس ( سال مالی 1393

ت وزارات و یا ادارا

بودجه منظور شده سال مالی 1393

  وات تلویزیونی 488کیلومتر با نصب یک پایه دستگاه  58در  58افتتاح چینل دوم تلویزیون ملی در مرکز با ساحه پوشش .

تطبیق . وات تلویزیونی برای اولین بار در تاریخ کشور 588افتتاح نشرات تلویزیون محلی والیت پکتیکا با نصب دستگاه 

ملیون دالر آمریکایی شامل وسایل وتجهیزات استدیوهای تلویزیون  3.5اپان به ارزش پروژه جکس به همکاری کشور ج

 و آموزش پرسونل مربوطمرکزی، دستگاه های سیار تلویزیونی 

  عدد مسکوکات مختلف النوع صورت ( 3114)پارچه آثار مختلف النوع و تعداد ( 415)ثبت و راجستریشن و قیدیت تعداد

عواید نمایشگاه  3131ماه سال مالی  3افغانی طی ( 1,588,888)آمده از بازدید موزیم ملی مبلغ عواید بدست . گرفته است

 افغانی حاصل گردیده است( 13,334,311)آثار تاریخی طال تپه در خارج از کشور مبلغ 

  هزار تن جوان را به  3معرفی .  والیات اعم از دختر و پسر 11ماه و اشتراک جوانان از  3تدویر اجالس کنگره جوانان طی

 در صدتخفیف فیس 18بطور اوسط با  موسسات تحصیالت عالی و نیمه عالی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سکتور صحت .8-4

 1334خالصه بودجه سال مالی 

و در فیصد  3حدود عادی ملی را تشکیل میدهد که از جمله در بودجه  فیصد مجموع بودجه  1.1حدود  سکتور صحتبودجه 

 . را بخود اختصاص داده است  فیصد 38حدود  بودجه انکشافی

 

 1333خالصه دست آوردهای سال مالی 

  والیت کشور 43پوسته صحی در  سطح  861ایجاد  
   بستر ولسوالی  40بستر ولسوالی شولگره والیت بلخ و  50، بستر ولسوالی زرمت والیت پکتیا 50کارساختمانی شفاخانه

 گردیده استبلخاب والیت سرپل آغاز 
  الیات هرات، بلخ، کندهار و کندزبستر در و 800الی  00به  50بلند بردن ظرفیت بستر شفاخانه های معتادین از 
  مواد مخدرمورد مداوا قرار گرفتندمرکز تداوی معتادین  48تن ازمعتادین مواد مخدر در( 4,314)به تعداد 

 نابینا از باعث کترکت یا پرده  556و بتعداد  (لوگر و خوست ،بادغیس)ه کمپ صحی چشم در والیات س یجادا

 گردیده اندچشم دوباره بینا 
  های مربوطه مریض توسط خدمات کابل امبوالنس بعد از ارایه كمك هاي اولیه به شفاخانه ( 6,272)به تعداد

 انتقال داده  شده است
 فعال شدن مرکز و همچنان  فعال شدن مرکز هیمودیالیز در والیت بلخ و هراتICU در شفاخانه عاجل ابن سینا 
  نفر مریضان در کشور ترکیه تحت تداوی قرار گرفت 020به تعداد 
  کی به خارج از کشور ترین گردیدندنفر از دوکتوران، نرس ها و فارمسست ها در بخش های مسل 091به تعداد 
 062 والیات تاسیس گردید 41ی جدید در پوسته های صح 
  به تمام اطفال و خانم های واجد شرایط شامل پروگرام معافیت کتلوی ملی صورت تطبیق واکسین های نه گانه

 گرفت 
 ،جهت تضمین کیفیت، مؤثریت و مصئونیت ادویۀ موجود در بازار دوایی کشور نظارت از تنظیم امور ادویه 
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اداره اراضی افغانستان وزارت احیا و انکشاف دهات وزارت زراعت، آبیاری و 
مالداری

وزارت مبارزه علیه مواد 
مخدر

              ک  ر زر  ت     کش      ت                    

مصارف )%(تخصیصات )%(بودجهمصارف )%(تخصیصات )%(بودجه

%58.8%66.1  278.90%95%100 3,523.03 وزارت صحت عامه

%58.8%66  278.90%95%3,523.03100مجموع سکتور صحت

راپور تخصیصات و مصارف بودجه عادی و انکشافی سکتور صحت

 )اول جدی الی 30 قوس( سال مالی 1393

ت وزارات و یا ادارا

بودجه منظور شده سال مالی 1393

 بودجه انکشافی )میلیون دالر( بودجه عادی )میلیون افغانی(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سکتور زراعت و انکشاف دهات .8-2
 

  1334خالصه بودجه سال مالی 

درصد سهم در بودجه ملی در رده چهارم قرار  38دهات بعد از سکتور معارف با داشتن در حدود  سکتور زراعت و انکشاف

میلیارد افغانی  3میلیارد افغانی و وزارت زراعت با داشتن حدود  18انکشاف دهات با داشتن بیشتر از  وزارت احیا و. دارد

ن گر تقسیمات بودجه در چهار اداره موجود در این سکتور گراف ذیل نمایا. بودجه دارای بیشترین سهم در این سکتور میباشد

 .میباشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1333       ت آ ر    ی          

  جریب زمین جدیدا قوریه  53هکتار جنگالت طبیعی و جنگالت صنعتی احیا و جدیداً احداث گردیده و حدود  133در حدود

 لهای غیر مثمر ایجاد گردیده استنها

  کاریــــزسیستم آبیاری قطره ای)، سیفون و ذخایر آب از قبیـــــــــل آبیاری از قبیل  بند، سربند،  پلباب منابع  18بتعداد ،

 آبیاری اعمار و احیأ گردیده استو کانال  کیلومتر جوی، ترناب 138در حدود و  احیأ و بازسازی شده است( و غیره چشمه

  سبزیجات،غله )قطعات نمایشی و تجربوی (  418)درختان مثمر جدیدا احداث و بتعداد  جریب باغهای(  31411) در حدود

  و احداث گردیده است باب مراکز و فارمهای تحقیقاتی احیأ(  4) جات، میوه جات وغیره ایجاد و همچنان  

  باغداران، مالداران، کارمندان دولتی ، سکتور خصوصی ، محصلین زراعت و تکنیشن ها،  دهاقینتن  (13,433)در حدود ،

 بخش های مختلفه  آموزش دیده اندزنان وکسبه کاران در 

  متر، پل ( 3531)کیلومتر، ساختمان های اعمار شده متمم سرک بطول ( 115)اعمار و بازسازی سرک های دهاتی بطول

ی و اعمار پلچک ها کیلومتر، قیرریز( 1153)متر، سرک های حفظ و مراقبت شده بطول ( 111)های اعمار شده بطول 

 کیلومتر تکیمل گردیده اند( 5)ول کیلومتر و توسعه و جغل اندازی سرک بند زرمت بط( 1.1)بطول 

  مترساختمان هاي آبرو ( 19288)کیلومتر سرک، اعمار( 2500)کیلومتر سرک، حفظ و مراقبت ( 656)اعمار و بازسازي

حلقه (1535)احداث .روز هاي کاري( 2,065,104)قریه و ایجاد ( 3,111)متر ساختمان پل، اتصال ( 922) سرک، اعمار

  شبکه آبرساني( 25) واحد ذخیره آب، احداث( 21)حلقه چاه عمیق، اعمار ( 13)چاه سطحي، 

  زمین های دولتی و خدمات کدستری  میلیون افغانی از جهت اجاره 188ازدیاد عواید ملی تقریبا 
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مصارف )%(تخصیصات )%(بودجهمصارف )%(تخصیصات )%(بودجه

%56.4%70.0  172.54%96%100 1,145.74    وزارت زراعت 

%73.3%77.6  513.77%95%100 541.53       وزارت احیا، و انکشاف دهات

%15.4%25.9      1.80%72%100 250.00       اداره مستقل اراضی افغانستان

%87.5%98.1    25.04%96%100     157.00وزارت مبارزه بر ضد مواد مخدر

%69.5%77  713.14%93%100  2,094.26مجموع سکتور زراعت

راپور تخصیصات و مصارف بودجه عادی و انکشافی سکتور زراعت

 )اول جدی الی 30 قوس ( سال مالی 1393

ت وزارات و یا ادارا

بودجه منظور شده سال مالی 1393

 بودجه انکشافی )میلیون دالر( بودجه عادی )میلیون افغانی(

  جریب زمین در سطح کشور  58,888تصفیه و  زمین در سطح کشوریکصدو بیست هزار جریب  318,888سروی 

 تعدیل قانون استمالک زمینو  تعدیل قانون تنظیم امور زمینداری 

 های صحت عامه و کارواموراجتماعی مخدربه همکاری وزارت تصویب پالیسی ملی کاهش تقاضا به مواد ترتیب و 

  بی معتادین بعد از معالجه عرضه خدمات تعقیو  د صحت یاب شدهتن معتا 2,768فراهم نمودن آموزش های حرفوی برای

 وتداوی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سکتور مصئونیت اجتماعی .8-2

  1334خالصه بودجه سال مالی 

 افغانی میلیارد 33.313درصد سهم در بودجه ملی در رده پنجم قرار دارد که در حدود  1.3سکتور مصئونیت اجتماعی با داشتن 

تفصیل بودجه این سکتور به اساس ادارات  .سهم در بودجه انکشافی را دارا میباشدافغانی میلیارد  3.113سهم در بودجه عادی و 

  .مربوطه آن در گراف ذیل تذکر گردیده است

 

 

 1333خالصه دست آورد های سال مالی 

  تن از جوانان  138در هر کدام آنها ساالنه چهار باب مرکز آموزش فنی و حرفوی در چهار والیت اعمار شده است که

 نیاز بازارکار کسب خواهند نمود جویای کار و کم مهارت، مهارتهای جدید را در حرفه های مختلف و متناسب به

  تن از زنان و مردان واجد شرایط در حرفه های مختلف در والیات مختلف مهارتهای متناسب با بازار کار را  4888بیش از

 آنان کاریاب شده اند% 45بیش از وب برنامه انکشاف ملی مهارتها  کسب نموده اند، که در چهار چ

 کننده  یقموسسات تطب یارشده است و در اخت یهمختلف ته یدر حرفه ها یو حرفو یآموزش فن یداستندرد جد  18تعداد به

 یقرار گرفته است، تا مطابق آن و متناسب به بازار کار مهارتها یو حرفو یفن یماتو مراکز تعل یو حرفو یفن یآموزش ها

 یآموزش ها یدتن از اسات 338از  یشسابقه به ب یو استندرها یدجد یاستندردها ینا. الزم را به کار آموزان آموزش دهند

 وزارت آموزش داده شده است یحرفوو  یومراکز آموزش فن  یالمل ینو ب یموسسات مل یحرفو

127  92  226  516  267  
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مصارف )%(تخصیصات )%(بودجهمصارف )%(تخصیصات )%(بودجه

وزارت امور مهاجرین و عودت کننده 

گان
       329.38 100%95%2.30      37.9%20.8%

%9.7%40.7      0.84%86%100 188.17       وزارت امور زنان

%20.5%30.9      2.63%82%100 449.24       وزارت امور سرحدات

وزارت کار امور اجتماعی شهدآ و 

معلولین
16,314.84100%95%17.27    41.4%31.0%

%6.8%88.8      0.60%79%99       97.80اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث

%0.0%26.6      0.65%78%99       61.38ریاست عمومی انسجام کوچی ها

%26.7%41    24.29%94%17,440.82100مجموع سکتور مصونیت

راپور تخصیصات و مصارف بودجه عادی و انکشافی سکتور مصونیت

 )اول جدی الی 30 قوس ( سال مالی 1393

ت وزارات و یا ادارا

بودجه منظور شده سال مالی 1393

 بودجه انکشافی )میلیون دالر( بودجه عادی )میلیون افغانی(

 تکمیل گردیده  و پروژه مرکزی والیت ( 38)%پروژه تحقیقاتی سرحدی ( 1)پروژه مرکزی وسرحدی ( 3)ع از مجمو

 تکمیل گردیده است( 388)%ننگرهاروالیت کنر 

  فرانسه، انگلستان، دنمارک، هالند، »وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان تعداد هفت موافقت نامه سه جانبه با کشور های

غرض ابراز نظر نهایی را بازنگری و به نمایندگی های سیاسی آنها و وزارت امور خارجه « سویس ناروی، سویدن و

 ارسال نموده

  میلیون مهاجر افغان مقیم کشور پاکستان را فراهم نموده  3.3وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان زمینه تمدید کارت های

و هم چنان .  دالر افزایش داده است 188دالری را به  358مساعدت  و هم چنان جهت انتقال عودت کنندگان از نقاط مرزی 

 ا در کشور ایران فراهم نموده استهزار مهاجر افغان ر« 314»زمینه تمدید کارت های اقامت 

  شورا های کوچی ها پیرامون حل مشکالت ( 388)در حدود . والیات کوچی نشین 11تاسیس شورای افتخاری کوچی ها در

حل و فصل منازعات مردم ده نشین و کوچی .مرکز و والیات تدویر گردیده که نتایج مثبت در قبال داشته است کوچی ها در

ها در والیات های کندز، بغالن و بدخشان پیرامون علفچرها و سیمینار آموزشی غرض تربیه مواشی کوچی ها در ولسوالی 

 ده سبز برای کوچی ها از طرف موسسه تدویر گردیده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یاقتصاداداره سکتور  .8-7

 1334خالصه بودجه سال مالی 

فیصد بودجه  1.3میلیارد افغانی میباشد که در حدود  33.1بودجه سکتور اداره اقتصادی و انکشاف سکتور خصوصی در حدود 

گراف ذیل نمایانگر سهم  .وزارت مالیه دارای بیشترین سهم در مجموع بودجه این سکتورمیباشد. بودجه ملی را تشکیل میدهد

 .بودجه این سکتور در مجموع بودجه میباشد
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مصارف )%(تخصیصات )%(بودجهمصارف )%(تخصیصات )%(بودجه

%46.5%54.7    88.80%95%98 3,510.74    وزارت مالیه

%73.9%84.7      6.90%95%100 604.53       وزارت تجارت و صنایع

%61.4%71.7      6.74%79%97 260.08       وزارت اقتصاد

%28.9%38.3    11.09%84%100     158.28ریاست کنترول و تفتیش

 اداره ایجاد سهولت برای حمایه منابع 

تمویلی کوچک در افغانستان )مسفا(
15.07    23.6%13.7%

 اداره حمایت از سرمایه گذاری 

خصوصی ) ایسا (
9.51      3.6%0.0%

%9.1%10.7      5.85%92%99     144.41ریاست احصائیه مرکزی

%0.0%3.9      2.61%80%95       68.08اداره مستقل ملی ستندرد افغانستان ) انسا (

%38.5%46  146.56%94%99  4,746.11مجموع سکتور اقتصاد

راپور تخصیصات و مصارف بودجه عادی و انکشافی سکتور اقتصاد

 )اول جدی الی 30 قوس( سال مالی 1393

ت وزارات و یا ادارا

بودجه منظور شده سال مالی 1393

 بودجه انکشافی )میلیون دالر( بودجه عادی )میلیون افغانی(

 1333خالصه دست آورد های سال مالی 

 نقش میتوانند که برق مولد های دستگاه و اسفلت فابریکه ساختمانی، های دستگاه وسایط برای مصرفی نورم هزاران تثبیت 

 باشند داشته حکومت منابع موثر و دقیق مصرف در را عمده

 مراجع و خصوصی سکتور دولتی غیر و دولتی ادارات مسئولین برای آموزشی و عامه آگاهی های ورکشاپ راه اندازی 

 ساختمانی و غذایی نفتی، مواد آزمایشی، های البراتوار احداث همچنان و ستندرد دیتابیس و خانه کتاب ایجاد علمی،

 و جهانی بانک های پروژه بازرسیARTF (صندق امانتی بازسازی افغانستان )، اجرای بخاطر مرجع 443بازرسی  طرح 

 موجود تفتیش به نظر آن تفتیش و قوانین تفتیش، رعایت

 ساحوی دفاتر ایجاد جهت در اقدامات ، آن تصویب و تفتیش جدید قانون مراحل زیربط، طی مراجع به ها بازرسی نتایج ابالغ 

 ریاست به عواید تفتیش گزارش ارسال و تیب تر ننگرهار، و هرات، قندهار بلخ، وچهار زون کشور مانند در تفتیش

 ملی و شورای جمهوری

 اراتیعم به ومعلولین اموراجتماعی، شهدا عامه، کار، عامه، فواید ،صحت معارف های وزارت جهانی بانک های بنچمارک 

 ارسال گردید زیربط مراجع به نآ گزارش و اجرا انتوسای تفتیش المللی بین

 رهبری و مدیریت تدارکات، مدت کوتاه های کورس در کارمندان تن 113 آموزش ظرفیت ارتقای  

 در اساسی اصالحاتو  افی والیات کابل، پروان و کاپیسا و تهیه گزارش آناجرای سروی اقتصادی، اجتماعی و دیموگر 

 تجارتی جوازهای ساختن ساده و تجارتی مقررات و قوانین بخش

 شان عواید توسعه بخاطری افراد به کمک جهت مایکروفایننس های میتود و ها شرکت برای بانکی های کریدت 

 ،و طرزالعمل های جدید کنترول مرزها تسهیل درامور تجارت و ترانزیت  

 ن قوانی تدوین و طرحNGO موافقتنامه پاریس و تکمیل اسناد انجوها 

  و پیگیری از فعالیتهای کاری آنهاوالیات کشور  11ایجاد کمیته های انکشاف والیتی در 

 تکنالوژی جدید سیستم مالیاتی وایجاد قوانین و مالیاتی مقرره تصویب متعدد، والیات در متوسط گان دهنده مالیه دفاتر ایجاد 

 ها  مستوفیت وتعداد درمرکز

 یر موافقت نامه کنفرانسهای تیژی پالیسی نظارت سکتور خصوصی و تدواشتراک در طرح و تدوین بازنگری استرا

 ضروری

 کیلومتر لین برق پارک صنعتی مزار شریف که  11پروژه های همچو تمدید  در جریان نه ماه گذشته از عواید اداره،  آیسا

 34کیلومتر که  5.1پیشرفت داشته، آسفالتریزی سرک های پارک صنعتی پل چرخی کابل بطول مجموعی  در صد 18

 48درصد پیشرفت داشته، تهیه طرح تفصیلی سیستم تصفیه فاضله آب پارک صنعتی حصار شاهی والیت ننگرهار که 

در  58جریب که  188درصد پیشرفت کار داشته، اعمار دیوار احاطه پارک های صنعتی باغ سماوار خوست به مساحت 

در صد پیشرفت داشته، فعال سازی  35یسا در والیت خوست که صد پیشرفت کار داشته، اعمار تعمیر دفتر ساحوی آ

 تعمیر دفتر ساحوی آیسا در والیت کندهار   تکمیلدرصد پیشرفت  نموده و  15ورکشاپ تخنیکی پارک صنعتی پل چرخی که 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



هدف

1394(نمبر/٪)مقدار سال

محصوالت کلیدی

 زرع و ٬ فساد اداری٬جلوگیری ازتحقق پالنهای تخربیی انفجاری و محو باند گروپ های افراطی اختطاف

قاچاق مواد مخدر و سایر پدیده  های منفی
138980%

 زرع و ٬ فساد اداری٬جلوگیری ازتحقق پالنهای تخربیی انفجاری و محو باند گروپ های افراطی اختطاف

قاچاق مواد مخدر و سایر پدیده  های منفی
138980%

%85%139080 منطقه و جهان٬فیصدی توسعه روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای همسایه

جلب کمک های تعداد کشور ها٬ سازمان های منطقوی و بین المللی در عرصه های سرمایه گذاری 

تجارت و ترانزیت
139050                 55                    

%90%139390ا در داخل وخارج از کشور.ا.فیصدی تامین حقوق اتباع ج

           18,200       10,000          1,393ادرداخل و خارج از کشورکه به جقوق انها رسیده گی میگردد.ا. تعداداز  اتباع ج

           93,000       65,000          1,393تعداد  پاسپورت ها و ستیکر ویزه که برای اتباع داخلی و خارجی صادر میگردد

         170,000     100,000          1,393تعداداز اسناد مختلفه اتباع داخلی و خارجی که تصدیق میگردد

تعداداز کشورهای منطقه و جهان  وهم چنان  سازمان های منطقوی و بین المللی که از انها 

بورسها ٬پروگرام های قصیرالمدت و طویل المدت دریافت میگردد
1,393          50              60                 

%78%139378 فیصدی بهبود در عرضه خدمات بهتر٬ و ایجاد سهولت کاری به منظور فراهم ساختن اداره سالم

%85%139085فیصدی بهبود در شفافیت و اجراآت امور مالی و اداری وزارت جهت ایجاد یک اداره سالم

%80%139385فیصدی کاهش حادثات تروریستی و امنیتی

%65%60          1,393فیصدی تامین امنیت داخلی جهت حفظ ثبات

             6,502         6,844          1,393اجرای تعداد عملیات ها

               365            365          1,393اجرای تعداد گزمه های سرحدی

           28,116       26,525          1,393تعداد محبوسین که حفاطت٬ تربیت و آموزش میشوند

ولسوالی 151ولسوالی141          1,393ساحاتی که تحت پوشش پولیس محلی قرار میگیرد

%85%139380فیصدی کاهش جرایم درسطح کشور

%65%139360فیصدی کاهش در کشت و قاچاق مواد مخدر 

             11,206         139311,922تعداد مخالفین که تثبیت میگردد

                    56                 139345تعداد باندهای تروریستی که خنثی میگرد

           132,000       1393128,233تعداد افراد بیومتریک شده 

                    1393412تعداد کمپاین های که صورت میگیرد

%90%139385فیصدی سطح اکمال و حفظ ومراقبت تاسیسات

%75%139370فیصدی ارتقای قابلیت های نیروهای پولیس ملی

                 19              15          1,393تعداد پالیسی های که ترتیب میشود

           11,526       16,000          1,393مشمولین پرسونل پولیس ملی درمراکز تعلیمی 

               295            279          1,393تعداد ادارات که تفتیش شده است

    10,225,463  7,000,000          1,393تعداد افرادیکه برایشان تذکره و پاسپورت الکترونیکی  توزیع شده است

                 25              30          1,393تعداد ساختمان های که اعمار میگردد

تامیناتی و : برنامه سوم

اداری

پیآمد های کلیدی 

محصوالت کلیدی

وزارت امور داخله

امنیت داخلی: برنامه اول

پیآمد های کلیدی

محصوالت کلیدی

مبارزه با جرایم: برنامه دوم

پیآمد های کلیدی

محصوالت کلیدی

امور مالی  و : برنامه سوم

اداری

پیآمد های کلیدی 

محصوالت کلیدی

پیآمد های کلیدی

محصوالت کلیدی

امور  قونسلی : برنامه دوم

و فرهنگی

پیآمد های کلیدی

محصوالت کلیدی

امور  سیاسی  : برنامه اول

و اقتصادی

وزارت امور خارجه 

ریاست محافظت  رئیس جمهور

محافظت رئیس : برنامه

جمهوری اسالمی افغانستان

پیآمد های کلیدی

محصوالت کلیدی

ریاست عمومی امنیت ملی 

امنیت: برنامه

پیآمد های کلیدی

محصوالت کلیدی

بنابر ملحوظات امنیتی این اداره از ارایه معلومات در این رابطه ابا ورزیده است

بنابر ملحوظات امنیتی این اداره از ارایه معلومات در این رابطه ابا ورزیده است
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شاخص های کلیدی پیآمد و محصول 

سکتور امنیت

شورای امنیت ملی 

مشاوریت امنیتی : برنامه

رئیس  جمهوری

پیآمد های کلیدی

مبدا

بنابر ملحوظات امنیتی این اداره از ارایه معلومات در این رابطه ابا ورزیده است

بنابر ملحوظات امنیتی این اداره از ارایه معلومات در این رابطه ابا ورزیده است
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۱۳۹۴پیآمد ها و محاصل وزارت ها و واحد های بودجوی برای سال - 9
هدف

1394(نمبر/٪)مقدار سال

%3%2فیصدی  کاهش عملیاتهای دشمن

%72%139370 فیصدی توانمند شدن اردوی ملی در دفاع مستقالنه و تأمین امینت

                  960           13931,058اجرای تعداد عملیات های محاربوی

           312,913       1393292,913تعداد پرواز ها جهت اکماالت لوژستیکی

%72%139370فیصدی  رشد قابلیت های پالنگذاری تعلیمی و حمایوی

             10,000         139310,000پالنگذاری های ستراتیژیکی و اوپراسیونی تعداد پرسونل 

             40,000         139340,000حمایت لوژستیکی و تعلیمی تعداد پرسونل 

هدف

1394(نمبر/٪)مقدار سال

%20%139120فیصدی کاهش سطح فساد اداری در دوایر دولتی

139155تعداد اداراتی که پروسیجرها و میکانیزم های آن ساده میگردد

1391200200تعداد قضایای فساد برانگیز که بررسی و تعقیب میگردد

1391200200تعداد کارمندانی که در بخش مبارزه علیه فساد اداری آموزش های تخیکی الزم را فرا میگیرند

13031010فیصدی اصالحات در سطح ادارت محلی

13931515میزان رسیدگی به شکایات مردم وهمآهنگی میان ادارات حکومتی درمحالت

13931520فیصدی تطبیق پالن های استراتیژیک اداره٬ پالیسی٬ قوانین و مقررات

13931315تعداد منازعات  که حل میگردد

13931525فیصدی تطبیق چارچوب نظارت وارزیابی

1393320میزان ایجاد شوراهای محلی و پاسخگوئی ادارات محلی به خواسته های مردم

13932015میزان تطبیق ریفورم ها٬ نظارت وارزیابی ازامور و ارتقای ظرفیت کارمندان شاروالیها

1393374374تعداد محالت که خدمات عرضه میدارند

1393320تعداد شوراهای ولسوالی که ایجاد میگردند

13938453تعداد کارمندانی که تحت آموزش وارتقای ظرفیت قرارمیگیرند

%15%139315میزان تطبیق پالنهای مالی وتدارکاتی وارتقای ظرفیت کارمندان ادارات محلی

1393212218تعداد والیات و شاروالی های که امور مالی و حسابی شان بررسی میگردد

%139395فیصدی پالیسی های ملی که بمنظور آگاهی از فعالیت های عامه برای رئیس جمهور استفاده میگردد

%139395 فیصدی افزایش سطح آگاهی عامه از فعالیت های رئیس جمهور به وسیله رسانه ها

1393264تعداد مجالس که رئیس جمهور اشتراک مینماید 

%139330فیصدی پیشرفت کار ترمیمات وساختمان قصر های داخل ارگ 

%94%139392فیصدی تقویت حکومتداری و حاکمیت قانون

%77%139377فیصدی نتایج خوب در امور خدماتی

139325002300تعداد پالیسی ها و پیشنهادات سکتوری که تحلیل و تسهیل گردید

1393150100تعداد احکام٬ فرامین و مصوبات که به منصه اجرا قرار گرفته اند

             23,000         139254,612.به محاکم (اشخاص حکمی و حقوقی) میزان مراجعه طرفین دعوا 

13921464415000تعداد قضایای قتل٬ سرقت٬ ضرب وجرح انوع جرایم جزائی که طی مراحل و حل میگردد

139235604000.تعداد قضایای مدنی٬ حقوقی و تجارتی که طی مراحل و حل میگردد

ستره محکمه 

برنامه ملی قضائی: برنامه

پیآمد های کلیدی

محصوالت کلیدی

ریاست عمومی اداره امور 

تحلیل و همآهنگی : برنامه

فعالیتهای دولت

پیآمد های کلیدی

محصوالت کلیدی

دفتر ریاست دولت

عرضه خدمات به : برنامه

رئیس جمهور

پیآمد های کلیدی

محصوالت کلیدی

خدمات : برنامه سوم

عمومی حمایوی

پیآمد های کلیدی 

محصوالت کلیدی

اداره مستقل ارگانهای محلی

اساسات ملی : برنامه اول

برای حکومت داری محلی

پیآمد های کلیدی

محصوالت کلیدی

مدیریت : برنامه دوم

حکومت داری محلی

پیآمد های کلیدی

محصوالت کلیدی

سکتور حکومتداری، حاکمیت قانون و حقوق بشر

اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری

تحکیم و تعمیم : برنامه

 تدابیر پیشگیرانه ،قانون

فساد اداری واگاهی عامه

پیآمد های کلیدی

محصوالت کلیدی

شاخص های کلیدی پیآمد و محصول 
مبدا

وزارت دفاع ملی 

قوتهای : برنامه اول

محاربوی

پیآمد های کلیدی

محصوالت کلیدی

قوتهای  : برنامه دوم

حمایوی

پیآمد های کلیدی

محصوالت کلیدی

شاخص های کلیدی پیآمد و محصول 
مبدا

27



۱۳۹۴پیآمد ها و محاصل وزارت ها و واحد های بودجوی برای سال - 9
هدف

1394(نمبر/٪)مقدار سال

23%138885تعداد قوانین٬ فرامین و تعهدات بین المللی پیش نویس شده و تصویب شده 

85%82میزان نظارت از عملکزد های ادارات دولتی  ورسیدگي به مشكالت مردم

1389280315تعداد مقام های بلند رتبه حکومتی  استماع گردید

13892432تعداد قوانین که جهت تصویب ازطریق حکومت به پارلمان ارجاع میگردد

13932010.تعداد قوانین که در رابطه به تنظیم روابط اتباع و ارگانهای دولتی بعد از توشیح نافذ میگردد

13933535تعداد قوانین که در رابطه به قانونیت و مشروعیت بخشیدن حکومتداری بعد از توشیح نافذ میگردد

13931210تعداد قوانین٬ فرامین تقنینی ومیثاق های بین المللی که تصویب میگردد

%75%139365فیصدی تامین روابط وکال ومردم

%10%139113937فیصدی کاهش در سطح جرائم نظامی نظر به تعداد قضایای سال 

139340164500تعداد قضایای واصله جرمی نظامی که اجراء میگردد

%15%13929فیصدی کاهش در سطح جرائم سیاسی 

139245004600 تعداد قضایای که نظارت٬ تحقیق و تعقیب میگردد 

13927200074000تعداد قضایای  رسیده گی شده

13922000019500تعداد قضایای نظارتی و تحقیق در بخش ملکی 

13925000048000.تعداد دوسیه های ملکی که به محکمه تحویل داده شد

1392500550.تعداد دوسیه های ملکی که به دفاعیه آماده گردید

%65%138750فیصدی ارتقای ظرفیت و آگاهی علمآ و افراد جامعه از تعالیم اسالمی

1387تعداد سیمینارها٬ کنفرانسها٬ مسابقات و محافل که در مورد موضوعات اسالمی دایر میگردد
50%

75

65%

20

138736046تعاد مساجد که در مرکز و والیات اعمار و ترمیم میگردد

138720040تعداد نهادهای دینی اصالح شده

%70%138760فیصدی رضایت حجاج از خدمات عرضه شده

13906000024000تعداد حجاج که تحت آموزش در مرکز و والیات قرار میګرند

139113تعداد مراکز آموزشی که اعمار میگردد

%50%138730فیصدی فقرا که از عواید بدست آمده مستفید میگردند

138710477012000مقدار عواید که جمع آوری میگردد 

%70%138760فیصدی کارمندان که از خدمات اداری مستفید میشوند 

13871518تعداد سیمنار ها و ورکشاپ های آموزشی که دایر میگردد 

%64%60افزایش فیصدی نتایج مطلوب از طی مراحل اسناد تقنینی٬ اخذ رای تائیدی و نظارت پارلمانی حاصل شد

نظربه پالن حکومت مورد70بیشتراز1393تعداد قوانین٬ و میثاقهای بین الملی که به شورای ملی ارسال وپی گیری  میگردد

وزارت دولت در امور پارلمانی 

تامین و بهبود : برنامه

روابط امور پارلمانی

پیآمد های کلیدی

محصوالت کلیدی

خدمات اوقافی: برنامه سوم

پیآمد های کلیدی 

محصوالت کلیدی

خدمات مالی : برنامه چهارم

واداری

پیآمد های کلیدی 

محصوالت کلیدی

وزارت حج، ارشاد و اوقاف

خدمات ارشادی: برنامه اول

پیآمد های کلیدی

محصوالت کلیدی

خدمات حج و : برنامه دوم

زیارت

پیآمد های کلیدی

محصوالت کلیدی

امور څارنوالی : برنامه سوم

ملکی

 و امور اداری

پیآمد های کلیدی 

محصوالت کلیدی

اداره لوی څارنوالی 

امور څارنوالی : برنامه اول

نظامی

پیآمد های کلیدی

محصوالت کلیدی

څارنوالی امنیت : برنامه دوم

داخلی و خارجی

پیآمد های کلیدی

محصوالت کلیدی

ولسی جرگه- شورای ملی 

امور تقنینی و : برنامه

پالیسی

پیآمد های کلیدی

محصوالت کلیدی

مشرانو جرگه - شورای ملی 

امور پارلمانی: برنامه

پیآمد های کلیدی

محصوالت کلیدی

شاخص های کلیدی پیآمد و محصول 
مبدا
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هدف

1394(نمبر/٪)مقدار سال

%28%139315افزایش در فیصدی تجدید تربیت و ادغام مجدد اطفال به جامعه

139324925652تعداد محجوزین تحت نگهداری و آموزش و پرورش

%33%139328فیصدی رسیدگی به قضایا به منظور تامین و تحقق عدالت

139335177208تعدادمستفید شوندگان از مساعدت های حقوقی رایگان

139313241850تعداد قضایای مربوط دارایی های عامه که تثبیت ومورد حمایت قرار میگرد

13931334828000.تعداد دعاوی که به آن رسیدگی صورت میگیرد

1393536533.تعداد جوازنامه های صادر شده و تمدید شده 

%25%139320 طرح٬ بازنگری٬ چاپ و نشر قوانین٬افزایش در فیصدی تهیه

1393254450تعداد مشوره های قانونی تهیه شده برای ادارات دولتی

13934345تعداد اسناد تقنینی مورد نیاز که تسوید٬ تدقیق و تعدیل میگردد

13932052تعداد قوانین که چاپ٬ نشر و توزیع میگردد

%20%139317فیصدی بهبود و افزایش اجراآت و ارایه خدمات مالی و اداری

13936451000.تعداد کارمندان که شامل برنامه های ارتقای ظرفیت میگردند

13926560فیصدی تحقق پالن کار در ادارت خدمات ملکی 

13921128300تعداد رسیده گی ها به شکایات ناشی از تعیینات غیر عادالنه

13889500تعداد پست های عالی رتبه و پائین رتبه که به اساس شایستگی اشغال میگردد 

1388260. تعداد شکایات کارمندان خدمات ملکی که ثبت٬ بررسی و نهائی میگردد

1389189تعداد اسناد تقنینی که نافذ میگردد

455تعداد پروسه های اجرائیوی که بعد از ساده سازی تحقق پیدا میکند

1389189تعداد اسناد تقنینی که طرح و تسوید میگردند

455تعداد پروسه های اجرائیوی که ساده سازی میگردند

13925575فیصدی افزایش در اجراآت کاری کارکنان خدمات ملکی 

13921200120تعداد برنامه های  آموزشی که دایر میگردد

13925575فیصدی افزایش در اجراآت کاری کارکنان خدمات ملکی 

13921200120تعداد برنامه های  آموزشی که دایر میگردد

%80%138960فیصدی مردم که در انتخابات شرکت خواهند نمود

1390240300.تعداد کارمندان که تحت برنامه های آموزشی شامل میگردند

%80%139060فیصدی افرادیکه از برنامه های اگاهی عامه مستفید گردیدند

%1390020فیصدی تحقق در مورد نظارت بر تطبیق قانون اساسی

139003تعداد اداات دولتی و نهاد های غیر دولتی که از آن نظارت  صورت میگیرد

13900200تعداد افرادیکه از آگاهی قانون اساسی مستفید میگردند

13902070تعداد کارکنان که از برنامه های ارتقای ظرفیت مستفید میگردند

میزان شفافیت انتخابات

%85%139380فیصدی افرادیکه از برنامه های اگاهی عامه مستفید می گردند

%90%139380فیصدی قضایای که به آن رسیده گی صورت میگیرد

کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی

رسیده گی به : برنامه

شکایات و اعتراضات 

انتخاباتی

پیآمد های کلیدی

محصوالت کلیدی

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی

نظارت بر تطبیق : برنامه

قانون اساسی

پیآمد های کلیدی

محصوالت کلیدی

این اداره تا هنوز ساختار برنامه های خویش را نهایی ننموده است

کمیسیون مستقل انتخابات

انتخابات: برنامه

پیآمد های کلیدی

محصوالت کلیدی

برنامه جامع : برنامه سوم

ارتقای ظرفیت

پیآمد های کلیدی 

محصوالت کلیدی

برنامه : برنامه چهارم

حمایوی

پیآمد های کلیدی 

محصوالت کلیدی

کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی

استخدام و : برنامه اول

رسیده گی به شکایات

پیآمد های کلیدی

محصوالت کلیدی

اصالح اداره : برنامه دوم

عامه

پیآمد های کلیدی

محصوالت کلیدی

امور : برنامه سوم

قانونگذاری

پیآمد های کلیدی 

محصوالت کلیدی

اداره : برنامه چهارم

ومدیریت

پیآمد های کلیدی 

محصوالت کلیدی

وزارت عدلیه 

امور محجوزین: برنامه اول

پیآمد های کلیدی

محصوالت کلیدی

خدمات حقوقی: برنامه دوم

پیآمد های کلیدی

محصوالت کلیدی

شاخص های کلیدی پیآمد و محصول 
مبدا
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هدف

1394(نمبر/٪)مقدار سال

1391903.5کیلومتر سرک های حلقوی٬ منطقوی٬ شاهراه ها و سرک های والیتی قابل استفاده و مصؤن

1391115. دیزاین واحداث میگردد٬کیلومترخط آهن که سروی

1391903.5کیلومترسرک که اعمار میگردد

1391115کیلومتر خط آهن که احداث  میگردد

139118003کیلومتر سرکهای که حفظ و مراقبت میگردد

1391128کیلومتر خطوط آهن که حفظ و مراقبت میگردد

139118003کیلومتر سرکهای که حفظ و مراقبت میگردد

1391115کیلومتر خطوط آهن که حفظ و مراقبت میگردد

1391100100فیصدی قوانین٬ پالن های کاری٬ لوایح وظایف٬ تعداد سرتیفیکت های توزیع شده

1391401230.تعداد کارمندان که در وزارت ارتقای ظرفیت دیده اند

139368تعداد والیاتی که تحت تنظیم و بهبود محیط زیستی قرا ر میگیرند

1219294ha60941haمجموعه سا حات که کنترول و نظارت حفاظت محیط زیستی آن صورت میگیرد

%4%3فیصد ی ترویج فرهنگ وآکاهی عامه محیط زیستی 

%2فیصدی نظا رت ازکا هش آلودگی هوا 

3 مقرره ها و پالیسی های تدوین و انکشاف یافته است٬تعداد قوانین

6تعداد کنوانسیون های بین المللی محیط زیستی که افغانستان شمولیت آنرا حاصل مینماید

%80%139180فیصدی مهیا نمودن تسهیالت وامکانات برای رفع نیازمندی های برنامه ها

1391209تعداد برنامه های آموزشی که دایر میگردد

%20%138110میزان بهبود ارتباطات افغانستان با معیاری شدن میادین 

%20%138110فیصدی افزایش عواید 

%70%139360فیصدی اشخاص که از طریق  پروسه رقابت آزاد وبلند بردن  ظرفیت مسلکی مستفید   گردیدند

تعداد میدان های هوای بین المللی در افغانستان با مقصد  پرواز های بین المللی  وصل میکند کشور را با 

سایر کشورهای منطقه و جهان
139345

139345تعداد میدان های هوای مطابق نورم و قوانین  بین المللی

139346تعداد میادین هوائی که از تطبیق پروسه حفظ و مراقبت  ومصئونیت دارائی های ملی بهرمند میگردند

%5 فیصدی مستفید شوندگان شهر جدید کابل

%10فیصدی تکمیل سیستم زیر بنای فیز اول شهر جدید کابل اعمار میگردد

13938.96افزایش تولید انرژی برق به میگاوات

13932830030000فیصدی افزایش در عایدات که ایجاد میگردد

1393203تعداد سب استیشن های که اعمار میگردد

1393203میگاوات برق که به داخل انتقال میگردد

جهت بازسازی و  (شبکات پالنی و ارتفاعی ) و نیولمان GPSفیصدی پوشش سراسر افغانستان از نقاط 

نوسازی پروژه های عمرانی
9310%10%

200تعداد عالیم مرزی که مدرنیزه میگردند

1390112 که ایجاد میگرددGPSتعداد نقاط 

1390100تعداد نقاط گراویمتری که ایجاد میگردد

1390280تعداد کیلومتر خطوط نیولمان که ایجاد میگردد

1394843.کیلومتر مرزهای کشور که مدرنیزه میگردند

ریاست جیودیزی و کارتوگرافی 

خدمات جیودیزی، : برنامه

فوتوگرامتری، کارتوگرافی، 

میتادیتا و عرضه خدمات

پیآمد های کلیدی

محصوالت کلیدی

د افغانستان برشنا شرکت 

انکشاف سکتور : برنامه

انرژی برق در افغانستان

پیآمد های کلیدی

محصوالت کلیدی

بورد مستقل کابل جدید

تهیه ماسترپالن و : برنامه

اعمار سرکها، کانالیزاسیون 

و زیربنای های شهر جدید 

کابل

پیآمد های کلیدی

محصوالت کلیدی

اداره هوانوردی ملکی 

برنامه ملی : برنامه

هوانوردی ملکی

پیآمد های کلیدی

محصوالت کلیدی

ما لی واداری: برنامه سوم

پیآمد های کلیدی 

محصوالت کلیدی

اداره ملی حفاظت محیط زیست 

نظا رت وبهبود : برنامه اول

وضعیت محیط زیست

پیآمد های کلیدی

محصوالت کلیدی

تدوین، انکشاف : برنامه دوم

قوانین وپالیسی های محیط 

زیستی

پیآمد های کلیدی

محصوالت کلیدی

سکتور زیربنا و منابع طبیعی 

امور مالی: برنامه سوم

پیآمد های کلیدی 

محصوالت کلیدی

وزارت فواید عامه 

زیربناهای : برنامه اول

ترانسپورتی

پیآمد های کلیدی

محصوالت کلیدی

حفظ ومراقبت : برنامه دوم

زیربناهای ترانسپورتی

پیآمد های کلیدی

محصوالت کلیدی

شاخص های کلیدی پیآمد و محصول 
مبدا
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هدف

1394(نمبر/٪)مقدار سال

%25%139120فیصدی بهبود سرکهای شهری و کاهش ازدحام ترافیکی مطابق پالنهای شاروالی کابل

%25%139120تعداد کیلومتر سرکهای شهری که اعمار گردیده است

1047200بلند بردن فعالیت های مربوط آبرسانی در حد امکان 

1047200فیصدی نفوس شهری که تحت پوشش آبرسانی  شهری قرار میگیرند

139113018تعداد پالن های شهری که آماده تطبیق میگردند

13916113 تفصیلی و ماستر پالنها که تهیه میگردند٬تعداد پالن های استراتیژیک

453تعداد شهرک های که سروی میگردند

242تعداد شهرک های که خط اندازی میگردند

1391110فیصدی مردم که به سرپناه قابل استطاعت دسترسی پیدا میکنند  

13910تعداد پالیسی های مسکن که جهت بهتر شدن سرپناه ترتیب میگردند

1391110تعداد بالک های رهایشی قابل استطاعت که اعمار میگردند

%20%139120فیصدی بهبود عرضه خدمات شهری 

%20%139120فیصدی پیشرفت در  اعمار سرک های شهری

%15%139020تعداد متخصصین داخلی و خارجی که به منظور تقویت سیستم  اداره استخدام میگردند

%15%139020فیصدی بهبود در سیستم مالی و تدارکاتی واحد 

13938.96افزایش تولید انرژی برق به میگاوات

13932830030000(خانواده ها و موسسات صنعتی)تعداد مستعفید شونده گان انرژی برق 

%3%13933فیصدی افزایش در عایدات که ایجاد میگردد

٬13938.93 نظر به تاسیسات برقی ساختمان شده (میگاوات)میزان افزایش تولید برق 

139344115 به رینگ سرتاسری و مراکز والیات به کیلو متر110kv , 220kvتمدید لین انتقال 

13931200030000تعداد موسسات صنعتی و خانواده های که از نور برق مستفید میگردند

%12%139310فیصدی آب آشامیدنی برای رفاء عامه٬ زمین های آبیاری شده ومیزان کاهش آلودگی آب و هوا

13932030میگاوات برق اضافی که با ساختمان جدید بندهای آب و برق  تولید میگردد

139365305000هکتار زمین که از اثرات ناگوار سیالب ها تحکیم میگردد

13936080000نعداد استیشن های که نصب میگردند

139308تعداد بند ها و سربندها که حفظ و مراقبت میگردد

13930185تعداد کانال ها حفظ و مراقبت میگردد

13931502تعداد تاسیسات و بند های که باسازی و اعمار میگردند

139365305000هکتار زمین که از اثرات ناگوار سیالب ها تحکیم میگردند

13932010تعداد بند های که مطالعه و دیزاین میگردند

%7%139158(تعداد و نوع خدمات که عرضه میگردد)فیصدی رضایت ریاست ها و واحد که از خدمات 

1391640230تعداد شاگردان که تحت ریاست آموزش٬ آموزش های فنی را فرا میگیرند

اداره و مدیریت: برنامه سوم

پیآمد های کلیدی 

محصوالت کلیدی

وزارت انرژی و آب  

انرژی: برنامه اول

پیآمد های کلیدی

محصوالت کلیدی

آب: برنامه دوم

پیآمد های کلیدی

محصوالت کلیدی

زیربناهای : برنامه سوم

شهری

پیآمد های کلیدی 

محصوالت کلیدی

اداره و : برنامه چهارم

اجرائیه

پیآمد های کلیدی 

محصوالت کلیدی

وزارت امور شهرسازی 

پالنگذاری و : برنامه اول

شهرسازی

پیآمد های کلیدی

محصوالت کلیدی

مسکن: برنامه دوم

پیآمد های کلیدی

محصوالت کلیدی

شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون

تهیه آب آشامیدنی: برنامه

پیآمد های کلیدی

محصوالت کلیدی

زیربنای شهری: برنامه سوم

پیآمد های کلیدی 

محصوالت کلیدی

شاروالی کابل

بنآ . شاروالی کابل دارای سه برنامه اصلی میباشد که دو برنامه اول و دوم آن از طریق عواید داخلی شاروالی تمویل گردیده و صرف برای برنامه سوم آن از طریق بودجه ملی تمویل میگردد

شاخص های کلیدی پیآمد و محصول 
مبدا
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1394(نمبر/٪)مقدار سال

و بهبود سیستم ترانزیت  (یک ٬ دو و سه جانبه)میزان افزایش در فراهم ساختن سهولت های ترانسپورتی 

در قلمرو افغانستان
139312

%65%139360 میدان هوائی بین المللی4 ساختن Sartifaتکمیل و تطبیق معیارهای جهانی هوانوردی برای 

%75%139270(زمینی و هوائی)میزان تزئید درعواید سکتور ترانسپورت 

به خصوص والیات همسرحد با کشورهای   (مرکز٬ والیات)تعداد ترمینال های بزرگ ترانسپورتی که در 

منطقه به منظور بهبود خدمات ترانزیتی و ترانسپورتی احداث میگردد
139312

تعداد استیشن های خدمات تخنیکی و ترانسپورتی که در مرکز٬ والیات و در مسیر شاهراه های عمده 

مواصالتی کشور به منظور بهبود عرضه خدمات ترانزیتی و ترانسپورتی احداث میگردد
139302

عکس )تعداد میادین هوایی که به منظور ارتباطات افغانستان به خارج از کشور٬ و از مرکز به والیات 

احداث میگردد  (ان
1393162

139234535309273626207473بدست می آید  (زمینی و هوایی)مبالغ عواید که از درک فعالیت های ترانسپورتی 

%5%139283فیصدی مردم که به خدمات مخابراتی دسترسی دارند

13924210تعداد دوایر دولتی دارای ویب سایت رسمی 

139260000کاهش تراکم تعداد استفاده کننده گان خدمات پستی  

13922450کیلومتر فایبر نوری که تکمیل گردید

139219تعداد پسته خانه های که به سیستم عصری تجهیز و توسعه گردید

%139247فیصدی پیشرفت در ایجاد سیستم تذکره الکترونیکی

139214550تعداد محصلین که از انستیتوت تکنالوژی معلوماتی ومخابراتی فارغ خواهند شد

 در والیات آموزش دیده اندITتعداد افراد که در مرکز آموزشی بخش 

13935050تعداد محصلین جدید الشمول که در انستیتوت تکنالوژی معلوماتی جذب گردید

13929.28.58میزان افزایش عواید دولت به ملیارد افغانی

13929.28.58مبلغ عواید به ملیارد افغانی که به خزانه دولت جمع آوری گردید

13921018تعداد راپور های آماده شده و نقشه های مربوط آن

%10%13924فیصدی راپورهای دجیتال شده قابل استفاده مراجعین

1392918تعداد والیات که ازنظر شرایط محیط زیستی سروی میشود

تعداد ساحات و مناطق که به منظور حصول دیتاهای اولیه برای اجرای اکتشاف پیشرفته و یا بهره برداری 

سروی میشود (استخراج)
13921018

کیلومتر ساحات که  به منظور تشخیص ساختمان های جیولوجیکی جادهنده نفت و گاز جهت اجرای حفریا 

ت اکتشا فی پیشرفته و تثبیت ذخایرنفت و گاز سروی میشود
1392280250

%3%13924فیصدی افزایش عواید از بابت فعالیت معدنکاری

%40%13928فیصدی رشد و توسعه مهارت های معدن کاری

%65%139225فیصدی کاهش اضرار و خطرات معدنکاری

1392120160تعداد چاه های که اندازه گیری و نمونه آب اخذ می شود

%80%139270فیصدی پالن کاری تطبیق شده

%78%139271فیصدی تطبیق بودجه انکشافی وزارت معادن

139226002834تعداد کارمندان که به اساس رقابت آزاد استخدام میگردند 

13921520تعداد فعالیت های که مطابق چارچوب حقوقی جدید ایجاد و تنظیم میگردند

%25%139218فیصدی معدن کاری غیر قانونی که تحت حاکمیت در آورده میشوند

1392816تعداد پالیسی های که طرح و ارزیابی میشوند

13921610تعداد مسوده مقرره و طرزالعمل که جهت تصویب٬ توشیح و تطبیق ترتیب میگردند

جلسات٬ رودشو و تماس های روی خط و )تعداد از گفتگو های معلوماتی سرمایه گذاری بالقوه که شامل 

(کمپیوتر
13925001200

139244تعداد پالیسی ها٬ سیستم ها و شیوه های استندرد و انکشاف یافته

امور اداری: برنامه سوم

پیآمد های کلیدی 

محصوالت کلیدی

پالیسی و : برنامه چهارم

انکشاف

پیآمد های کلیدی 

محصوالت کلیدی

وزارت معادن و پطرولیم

سروی : برنامه اول

جیولوجی معادن

پیآمد های کلیدی

محصوالت کلیدی

تنظیم و انسجام : برنامه دوم

معادن

پیآمد های کلیدی

محصوالت کلیدی

اداره ومدیریت : برنامه سوم

عمومی

پیآمد های کلیدی 

محصوالت کلیدی

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی 

افغانستان : برنامه اول

الکترونیکی

پیآمد های کلیدی

محصوالت کلیدی

دانش تکنالوژی : برنامه دوم

معلوماتی ومخابراتی

پیآمد های کلیدی

محصوالت کلیدی

وزارت ترانسپورت

خدمات ترانسپورت : برنامه

زمینی و هوائی

پیآمد های کلیدی

محصوالت کلیدی

شاخص های کلیدی پیآمد و محصول 
مبدا
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هدف

1394(نمبر/٪)مقدار سال

13940(به تن)مقدار محصوالت که حفاظت میگردند 

1391500020000. تعداد افراد که از اشعه ایونایز کننده حفاظت میگردند

13945.مناطق شعاعی که در کشور تثبیت میگردند 

%139430فیصدی مطالعات که جهت ایجاد ریکتور هستوی در کشور تکمیل میگردد

1391200200.تعداد افراد که در بخش اضرار اشعه آموزش میبینند

هدف

1394(نمبر/٪)مقدار سال

%80%139370ارتقا دسترسی به تحصیالت عالی

139312501300 اساتید به پروگرام های ماستری  و دوکتورا   به خارج اعزام میګردید

13934045نصاب درسی پوهنتون ها تجدید و انکشاف یافته است

13928465برنامه های ماستری و دوکتورا به سطح پوهنتون ها طرح میگردید

%30%139325سطح شمولیت شاگردان اناث در موسسات تحصیالت عالی

13933435اداری و مالی پوهنتون ها بررسی میگردد, اسناد تحصیلی

139391117جوازنامه ها غرض ایجاد تحصیالت عالی خصوصی صادر شد

1393252559270000امتحان سراسری کانکور از فارغان مکاتب گرفته شد

13939000095000محصلین پوهنتون های دولتی در لیلیه ها جذب میگردد

13931044500911116109تعداد شاگردانیکه دسترسی به تعلیمات عمومی و اسالمی باکیفیت  دارند

13931013001110791011 تعداد شاگردان از تعلیمات عمومی با کیفیت مستفید گردیده اند

1393314998325098 تعداد شاگردان از تعلیمات اسالمی با کیفیت مستفید گردیده اند

%98%139395 فیصدی شاگردانیکه به سیت مکمل کتب درسی دسترسی دارند

%70%139360 فیصدی معلمان که از روزش های تدریس جدید و معیاری استفاده نموده اند

1393150176 تعداد کتب که از آن تجدید نظر صورت میگیرد

13938000281500 تعداد اشتراکنندگان محصلین در برنامه های تربیه معلم

 فراهم آوری تعلیمات با كیفیت تخنیکی و مسلكی برای شاگردان تا در بازار های کار کشور و منطقه در 

رشته مربوطه جذب گردند
139350%55%

1393115002136555  تعداد شاگردانیکه در تعلیمات تخنیکی و مسلکی شامل میگردند

%40%139338 ساله و باالتر۱۵ افزایش میزان سواد زنان و مردان 

1393796000856000 سواد آموزان ازتعلیمات سواد اموزی مستفید گردیده اند

13932600031000 افزایش موثریت٬ مفیدیت٬ حسابدهی و شفافیت در وزارت معارف

%100%139395  ساختار جدید وزارت معارف تطبیق میگردد

1393412412 پالن های عملیاتی انکشاف میگردد

 انجام تحقیقات علمی در عرصه های مختلف علوم و طرح های مفید و موثر فرهنگی٬ اجتماعی٬ اقتصادی 

و تخنیکی به مقام ریاست دولت و ارگان های ذیربط
13931215

1393800010000 جلد پنجم وششم دایره المعارف آریانا تالیف و طبع میگرد

اکادمی علوم افغانستان 

تحقیقات اکادمیک و : برنامه

ایجاد زیربناهای علمی

پیآمد های کلیدی

محصوالت کلیدی

انکشاف اداره : برنامه پنجم

معارف

پیآمد های کلیدی 

محصوالت کلیدی

تعلیمات : برنامه سوم

تخنیکی و مسلکی

پیآمد های کلیدی 

محصوالت کلیدی

سواد آموزی: برنامه چهارم

پیآمد های کلیدی 

محصوالت کلیدی

وزارت معارف  

تعلیمات عمومی : برنامه اول

و اسالمی

پیآمد های کلیدی

محصوالت کلیدی

انکشاف نصاب : برنامه دوم

تعلیمی و تربیه معلم

پیآمد های کلیدی

محصوالت کلیدی

سکتور معارف

وزارت تحصیالت عالی 

فراهم نمودن : برنامه اول

زمنیه تحصیالت عالی

پیآمد های کلیدی

محصوالت کلیدی

اداره و رهبری : برنامه دوم

سیستم تحصیالت عالی

پیآمد های کلیدی

محصوالت کلیدی

شاخص های کلیدی پیآمد و محصول 
مبدا

کمیسیون عالی انرژی اتمی افغانستان 

انکشاف و تطبیق : برنامه

تکنالوژی و تخنیک های 

هستوی

پیآمد های کلیدی

محصوالت کلیدی

شاخص های کلیدی پیآمد و محصول 
مبدا
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هدف

1394(نمبر/٪)مقدار سال

%50%139030 ارتقای ورزش باالثر و آگاهی دهی از مزایای ورزش صورت گرفته است

1390100100 کورسها و سمینار ها دایر میگردد

1390196300 معرفی و بدست آوردن مدال در سطح ملی و بین المللی

%50%139030. ورزشکاران به خارج به سویه های مختلف اعزام شدند

%40%139030 تسهیالت بهتر ورزشی

%50%139030 اعمار اماکن و تآسیسات ورزشی

هدف

1394(نمبر/٪)مقدار سال

 34در  ( تولید و نشر برنامه های سیاسی٬ اقتصادی٬ تفریحی٬ اجتماعی٬ دینی رادیویی و تلویزیونی

والیات کشور به زبانهای مختلف
13936000032000

13935600030000 مجموعه فعالیت های صوتی وتصویری مختلف ژورنالیزم

13947070 رشد ورزش فوتبال در جامعه

13932225 تدویر ورکشاپ ها٬ کورس های و مسابقات فوتبال

139332003500 تعداد توریست هایکه ازآبدات تاریخی دیدن مینمایند

139337004100 تعداد چاپ ونشرمواد تبلیغاتی ازطریق رسانه های جمعی

13933434 افزایش خدمات نشراتی و چاپی به سطح کشور

13931222 تعداد روزنامه ها وجراید رسمی که نشر میگردید

139319631970 تعداد کارمندان که از برنامه های ارتقای ظرفیت مستفید میگردند

13933434 تعداد نقشه جهت اعمار ساختمانها در مرکز و والیات

هدف

1394(نمبر/٪)مقدار سال

%60%139250 دسترسی مردم به خدمات صحی با استفاده از افزایش شمار مراکز عرضه کننده خدمات صحی

139237240 تعداد  مراکز گزارشدهی در ارتباط سرویالنس در سطح والیات  و حوزه ها ایجاد میگردید

 سطح پوشش مجموعه خدمات اساسی شفاخانه یی در سراسر کشور مطابق معیارات جدیدآ تعیین شده 

وزارت صحت عامه
13923540

1392226119 نفوی در یک سال100000در  (ریوی و خارج ریوی) میزان کشف تمام واقعات توبرکلوز 

%80%139270 فیصدی بهبود درعرضه خدمات مالی واداری

1392374100 تعداد نشر برنامه های رادیویی وتلویزونی پیرامون مسایل صحی

شاخص های کلیدی پیآمد و محصول 
مبدا

سکتور صحت

اداری: برنامه سوم

پیآمد های کلیدی 

محصوالت کلیدی

وزارت صحت عامه 

انکشاف زیربنا: برنامه اول

پیآمد های کلیدی

محصوالت کلیدی

عرضه خدمات : برنامه دوم

صحی

پیآمد های کلیدی

محصوالت کلیدی

شاخص های کلیدی پیآمد و محصول 
مبدا

مالی وعملیاتی: برنامه سوم

پیآمد های کلیدی 

محصوالت کلیدی

وزارت اطالعات و فرهنگ 

فرهنگ : برنامه اول

وگرحندوی

پیآمد های کلیدی

محصوالت کلیدی

نشرات و : برنامه دوم

جوانان

پیآمد های کلیدی

محصوالت کلیدی

فدراسیون فتبال افغانستان

فوتبال برای همه: برنامه

پیآمد های کلیدی

محصوالت کلیدی

ریاست عمومی رادیو تلویزیون ملی افغانستان

نشرات رادیو : برنامه

تلویزیون ملی افغانستان

پیآمد های کلیدی

محصوالت کلیدی

شاخص های کلیدی پیآمد و محصول 
مبدا

مالی و اداری: برنامه سوم

پیآمد های کلیدی 

محصوالت کلیدی

ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت

سپورت برای : برنامه اول

همه

پیآمد های کلیدی

محصوالت کلیدی

تدویر و : برنامه دوم

اشتراک در مسابقات ملی و 

بین المللی

پیآمد های کلیدی

محصوالت کلیدی
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هدف

1394(نمبر/٪)مقدار سال

1393121966766130000000(به افغانی) سطح عواید که از درک اجاره دهی زمین های دولتی افزایش مییابد 

50000 جریب جریب139243006 جریب زمین های دولتی که به اجاره داده میشوند

%24%139223فیصدي دسترسی مردم دهات به مراکز خدمات اجتماعی و اقتصادی

139265380951917600تعداد روز های کاری ایجاد شده

13923534333.91(کیلومتر)طول سرک های که اعمار میگردند 

139225003000(کیلومتر)طول سرک های که حفظ و مراقبت میگردند 

13921986700(متر)طول پل های که اعمار میگردند 

13892750تعداد منابع آبرسانی که ایجاد میگردند

1389150تعداد مبرزهای صحی که اعمارمیگردند

13892750تعداد زن ومرد که پیام دریافت مینمایند

1389تعداد ساختمان های کوچک آبیاری که اعمار میگردند
تحت پالنگذاری 

میباشد
تحت پالنگذاری میباشد

CLTS  1389تطبیق پروژه 
تحت پالنگذاری 

میباشد
تحت پالنگذاری میباشد

1392634تعداد پروژه های زیربنایی که اعمار میگردند

1392619تعداد پروژه های زیربنایی که اعمار میگردند

13922038تعداد پروژه های زیربنایی که اعمار میگردند

رشد اقتصادی: برنامه دوم

%75%94%70.فیصدی قریه جات بسیج شده که انتخابات را مطابق طرزالعمل وضع شده در زمان مناسب آن دایر مینمایند

%85%95%80. فیصدی شوراهای انکشافی قریه مطابق به رهنمود عملیاتی به کمک موسسه همکار آموزش میبینند

%25%70%20فیصد شوراهای انکشافی که ارتباطات شانرا با ادارات دولتی و غیر دولتی تامین مینمایند

%55%71%50 فیصدی قریه جات که تیم های فعال نظارت اشتراکی قریه را دارند

%67%91%64. فیصد قریه جات که از اجراآت شوراهای انکشافی قریه رضایت دارند

1392310995812تعداد قریه جاتی که در مرحله اول٬ دوم و سوم بسیج میشوند

1392310185832   تعداد شوراهای که در مرحله اول٬ دوم و سوم  ایجاد میشوند

1392307096078  تعداد پالن های که در  مرحله اول٬ دوم و سوم  تکمیل میشوند

1392302166310   تعداد شوراهای انکشافی که وجوه مالی شان  پرداخته میشود

13925373114118  تعداد پروژه های  تکمیل میشوند

فیصدی رشد ظرفیت کارمندان ملکی وزارت جهت گرفتن مسولیت بیشتر در اثر پروسه مدیریت تغیر در 

وزارت
139392.9%93.9%

%36%139332فیصدی کم نمودن کارمندان خارجی در وزارت

1393185603214تعداد مجله دهکده که نشر میگردد

1393850تعداد کارمندان که آموزش میبینند

139325فیصدی اجراآت که انجام میشود

1393472500مساحت تحت پوشش جنگالت به هکتار که به رهبری ساختارهای اجتماعی تنظیم میگردد

139340006000که به رهبری ساختارهای اجتماعی تنظیم میګردد (هکتار)مساحت تحت پوشش علفچرها  به 

1393168268.تعداد ذخایرآبی درکشوربه شمول کانال ننگرهاراحیاء وبازسازی گردیده است 

1393032636 ساحات تحت پوشش منابع طبیعی به کیلومتر مربع سروی میگردد

13935125053250مساحت  احیا شده ساحات جنگالت وعلفچرها به هکتار

138996304600مقدارتولیدغله جات٬ پنبه٬ نباتات تیلی به متریک تن

1390960580مقدارتولید زعفران به کیلوگرام

13887380418000(به تن)مقدار بذر های اصالح  وکودکیمیاوی که توزیع میشود 

1389356002500تعداد فارمهای  ترویجی و انکشافی  مالداری  که ایجاد میگردد

13891253023200(هکتار)تعداد باغات جدید احداث میشود 

1392483750تعداد ماشین آالت و وسایل تهیه و خریداری میگردد

1389296300مقدارمحصوالت زراعتی که بعد ازچک ومعاینه به خارج کشور صادرمیگردد به متریک تن

138918020مجموع سرمایه گذاری تمام شرکت های راجستر شده داخلی و خارجی زراعتی به دالر

برنامه ملی : برنامه اول

زیربنای روستایی

این برنامه بودجه ندارد 

تولید و : برنامه دوم

حاصلخیزی زراعتی

پیآمد های کلیدی

محصوالت کلیدی

پیآمد های کلیدی 

محصوالت کلیدی

احیای اقتصاد : برنامه سوم

زراعتی

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

تنظیم منابع : برنامه اول

طبیعی

پیآمد های کلیدی

محصوالت کلیدی

تقویت اداره: برنامه چهارم

پیآمد های کلیدی 

محصوالت کلیدی

حکومتداری : برنامه سوم

محلی

پیآمد های کلیدی 

محصوالت کلیدی

وزارت احیا و انکشاف دهات

پیآمد های کلیدی

محصوالت کلیدی

شاخص های کلیدی پیآمد و محصول 
مبدا

اداره مستقل اراضی افغانستان 

اصالح مدیریت و : برنامه

اداره زمین در افغانستان

پیآمد های کلیدی

محصوالت کلیدی

سکتور زراعت و انکشاف دهات 
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هدف

1394(نمبر/٪)مقدار سال

13912866500.تعداد سردخانه و ذخیره گاه برای کچالو٬ پیاز و پنبه دانه ایجاد میشود

13899919تعداد مراکز تولیدی٬ پراسس و خدماتی زراعتی  ایجاد میگردد

138923 باب  مسلخ عصری در چهار والیت کشور5اعمار 

1391130000تعداد دهاقین که از قرضه دسترسی یافته است

1391732026380000(هکتار)ساحات مجادله شده علیه آفات و امراض نباتی 

%70%139266فیصدی مصرف بودجه وزارت افزایش یافت

1392312تعداد پالیسی ها که طرح میگردد

1392308تعداد اسناد تقنینی طرح گردیده

13913434کاهش در تولید مواد مخدر والیات

13913434کمپاین های جلوگیری از کشت کوکنار٬ اعتیاد و اضرار مواد مخدر که در تمامی والیات راه اندازی گردید

13912350کشت قانونی که به عوض کوکنار جاگزین گردید

هدف

1394(نمبر/٪)مقدار سال

%10%139310فیصدی مصئونیت جامعه دربرابر خطرات حوادث 

139104 والیت4استراتیژیک در تعداد  (هنگر)ایجاد ذخایر

1391012 نوع ورکشاپ اموزشی32تعداد تدویر 

%60%139153کندوز وبلخ.  قلم وسایل وسایط جستجوونجات به زون ننگرهار33 فیصدی تهیه وتدارک 

%36%139130 وسط سال رشد فرهنگی و اقتصادی کوچیها٬ فیصدی بلند بردن سطح آموزشی

%35%139125 وسط سال. فیصدی بهبود وضع زندگی معیشتی کوچیها

%87500000%139162500000وسط سال تعداد  اطفال ونوجوانان کوچیها که برایشان زمینه فراهم آوری تعلیم وتربیه مهیا میگردد

%1200%13911000وسط سال تعداد طرح پالیسی ها و پالنگذاری در عرصه های تعلیم و تربیه

13901017510938تعداد زنان مستفید شونده گان در بخش های  اجتماعی٬ اقتصادی ٬حقوقی٬ فرهنگی وصحی

تدویر نمایشگاه های٬ بازاریابی برای تولیدات )تعداد زنان مستفید شونده گان در بخش های اقتصادی 

(زنان٬ طرح پالیسی های اقتصادی
1390102620

در بخش صحت و تعلیم و تربیه که شامل آگاهی دهی در رابطه  )تعداد كمپاین ها در بخش های اجتماعی 

به کاهش مرگ و میر مادران٬ ازدواج های قبل از وقت٬ افزایش شمولیت زنان در مکاتب
13901013

13908503805تعداد مستفید شونده گان ارائه خدمات حقوقي مجاني

13902093.تعداد ادارات دولتی و غیر دولتی که سطح آگاهی شان افزایش میابد 

13902215.تعداد برنامه های آموزشی و آگاهی تساوی جنسیت اجتماعی كه در ادارات دولتی دایر گردید 

13902010.تعداد اسپات های آگاهی عامه تهیه و نشر گردید

13902050تعداد ادارات دولتی که از تطبیق پالن های کاری ملی نظارت صورت گرفت

1390300350 فیصدی بهبود عرضه خدمات مالی و اداری 

1390210350تعداد کارمندان  كه در برنامه هاي آموزشي اشتراک مینمایند

1392700800تعداد جوانان که از لیسه های مربوطه  فارغ میګردد 

139211601328گزارشات از کیلو متراژ سرحدات که به ارگانهای ذیربط ارایه میشود

139233234000 تعلیم و تربیه  تعداد جوانان قبایل و مناطق نا امن 

1392136407تعداد شورای های که تدویر میابند

1328 کیلومتر13921160کیلو متر از سرحدات که بر رسی میگردد

وزارت امور سرحدات، اقوام و قبایل

مصؤنیت اجتماعی : برنامه

اقوام و قبایل و تنظیم امور 

سرحدات

پیآمد های کلیدی

محصوالت کلیدی

گسترش تساوی : برنامه دوم

جنسیت اجتماعی ونظلرت از 

پالیسي ها

پیآمد های کلیدی

محصوالت کلیدی

اداره و مدیریت: برنامه سوم

پیآمد های کلیدی 

محصوالت کلیدی

وزارت امور زنان 

تقویت :  برنامه اول

وتوانمند سازي زن

پیآمد های کلیدی

محصوالت کلیدی

ریاست عمومی انسجام کوچی ها 

برنامه اول

پیآمد های کلیدی

محصوالت کلیدی

شاخص های کلیدی پیآمد و محصول 
مبدا

اداره ملی آماده گی مبارزه با حوادث

آمادگی مبارزه : برنامه

باحوادث

پیآمد های کلیدی

محصوالت کلیدی

سکتور مصئونیت اجتماعی 

وزارت مبارزه علیه مواد مخدر 

مبارزه علیه مواد : برنامه

مخدر

پیآمد های کلیدی

محصوالت کلیدی

ریفورم : برنامه چهارم

وظرفیت سازی

پیآمد های کلیدی 

محصوالت کلیدی

شاخص های کلیدی پیآمد و محصول 
مبدا

احیای اقتصاد : برنامه سوم

زراعتی
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۱۳۹۴پیآمد ها و محاصل وزارت ها و واحد های بودجوی برای سال - 9
هدف

1394(نمبر/٪)مقدار سال

1393953727000تعدادی  افراد که به وضعیت شان رسیده گی صورت میگیرد

13939537100000.تعداد افراد که برای شان سهولت فراهم میگردد

13931500017000تعداد فامیل های که از این خدمات مستفید گردیده اند

139350020000تعداد فامیل های که دوباره ادغام میگردند

139338.والیاتیکه  در  آنجا  شهرک  ها  اعمار  میگردد 

1393180045000عودت  کننده  گان  که  تحت  پوشش  حمایت  حقوقی  قرار میگیرند  

             5,500             -1393خانواده هایکه  به  محالت  اصلی شان  انتقال  میابند  

             8,278             -          1,393.صرفه  جویی  کرایه  از درک  تعمیرات  واحد  های  دومی  

             1,000          1,393تعداد  کارکنان  که  شامل  پروسه   رتب  معاش  گرده  اند 

13934125018000تعداد فارغین کورسهای فنی وحرفوی که کاریاب میگردند

1393.کوریکولم ها واستندردهای که دربخش آموزشهای فنی و حرفوی قابل استفاده میباشد
 استندرد180

 کوریکولم10

 استندرد25

 کوریکولم15

13935000050000تعداد متقاعدین٬ ورثه شهدا و معلولین که بشکل ساده حقوق شان را دریافت مینمایند

13933592514700تعداد فامیل های فقیری که وضعیت تغذی شان بصورت نسبی بهبود می یابد

13937500024000تعداد اشخاص که از کورس های فنی و حرفوی فارغ میگردند

13935000050000تعداد متقاعدین٬ ورثه شهدا و افرادا داری معلولیت که در سیستم جدید راجستر میگردد

13933732938000.تعداد اطفالی که از کودکستانها و پروشگاه ها استفاده می کنند

139321592500تعداد قضایای فیصله شده به نفع اطفال

13933732938000تعداد اطفالی که شامل کودکستانها و پرورشگاه ها میگردند

139321592500تعداد قضایای که بررسی میگردد

1393151461166807تعداد ورثه شهدا که وضع زنده گی شان بهبود می یابد

1393107563118319تعداد افراد دارای معلولیت که وضعیت اقتصادی شان بهتر میگردد

1393151461166807تعداد ورثه شهدا که کمک نقدی دریافت مینمایند

1393107563118319تعداد افراد دارای معلولیت که کمک نقدی دریافت مینمایند

139310501100رشد ظرفیت مسلکی تعداد کارمندانی که عرضه خدمات مینمایند

%13936عرضه خدمات موثر و با کیفیت برای مراجعین

139315001550تعداد کارمندان که آموزش مسلکی دریافت مینمایند

هدف

1394(نمبر/٪)مقدار سال

%85%138678تعداد معیار های قبول شده تحت اداره امور مالی عامه برای ادارات دولتی 

آن حفظ و مراقبت صورت  (افمس)تعداد واحدهای بودجودی که در مرکز و والیت از سیستم ایجاد شده 

.گرفت
13898686

ملیارد130,146ملیارد138980,477افزایش  و بهبود در جمع آوری  عواید مالیاتی و گمرکی

138955تعداد گمرکات که ریفورم٬ تجهیز و مدرنیزه میگردد

138904تعداد والیاتی که ریفورم و ساده سازی سیستم مالیات در ان تطبیق میگرد

%50%138515ترغیب و تشویق سرمایه گذاری در عرصه بیمه 

1389917تعداد کارمندان که در مرکز و والیات تحت ریفورم رتب معاشات قرار گرفت 

                   7 تعمیر تحت ترمیمات اساسی قرار دارد 16به تعداد 

%100%139170فیصدی ازنظارت روند تطبیق برنامه های ملی دارای اولویت

13912شمار گزارشات تهیه شده  پیرامون شاخص های ساالنه یی چارچوب پاسخگویی متقابل توکیو

139222 تعداد برنامه های ملی دارای اولویت که  وجه منابع ملی آن تشخیص گردیده است

محصوالت کلیدی

پیآمد های کلیدی

عودت  کننده  : برنامه دوم

گان   و  بیجاشده  گان

سکتور اقتصاد و انکشاف سکتور خصوصی

انسجام : برنامه چهارم

پالیسهای دولت

پیآمد های کلیدی 

محصوالت کلیدی

تنظیم عواید: برنامه دوم

پیآمد های کلیدی

محصوالت کلیدی

حمایوی و : برنامه سوم

انکشاف اداری

پیآمد های کلیدی 

محصوالت کلیدی

شاخص های کلیدی پیآمد و محصول 
مبدا

وزارت مالیه 

امورمالی:  برنامه اول

پیآمد های کلیدی

محصوالت کلیدی

امور مالی : برنامه چهارم

واداری

پیآمد های کلیدی 

محصوالت کلیدی

امور اجتماعی:  برنامه دوم

پیآمد های کلیدی

محصوالت کلیدی

امور شهدا: برنامه سوم

پیآمد های کلیدی 

محصوالت کلیدی

وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین

امور کار: برنامه اول

پیآمد های کلیدی

محصوالت کلیدی

اداره و مدیریت: برنامه سوم

پیآمد های کلیدی 

محصوالت کلیدی

شاخص های کلیدی پیآمد و محصول 
مبدا

وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان 

مهاجرین و  : برنامه اول

پناه جویان

پیآمد های کلیدی

محصوالت کلیدی
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۱۳۹۴پیآمد ها و محاصل وزارت ها و واحد های بودجوی برای سال - 9
هدف

1394(نمبر/٪)مقدار سال

               900            850          1,392(سایر سروریها/سرشماره )میزان ارقام جمع آوری شده 

                   2                4          1,392سرشماریها و سروی های تکمیل شده 

           52,000       52,000          1,392تعداد فورمه جات جمع آوری شده 

                 35              35          1,392تعداد نشریه های احصائیوی 

               326            254          1,392تعداد کارمندان آموزش دیده 

                   4                3تعداد تعمیرات تکمیل شده 

7500مستفید میشوند ( Tup)تعداد خانواده های که  از برنامه 

139307500خریداری دارایی های عاید زا

%139320فیصدی افزایش دسترسی سرمایه گذاران خارجی و داخلی به زمین صنعتی

13931818اعمار تعداد پارک های صنعتی معیاری

1393100200تعداد ادارات دولتی موسسات تولیدی و پروسس محصوالت 

1393250350تدوین تعداد  ستندرد های ملی و میترولوژی 

%90%80             1,393فیصدی مردم که به مواد با کیفیت دسترسی مییابند

13931045025000تعداد آزمایشات البراتواری 

1393400450تعداد نورم های که ایجاد میگردد 

%100%139380فیصدی بهبود عرضه خدمات

139312تعداد ساحتمان های که اعمار میگردد

1393570750 که اداره عالی تفتیش  از انها پیروی میکندINTOSAIتعداد معیارات بین المللی 

13899001000تعداد وزارت خانه ها و واحد های بودجوی که امورمالی و حسابی شان بازرسی گردید

صورت های مالی٬ مساعدت های بانک جهانی٬ و فند های  خارجی در وزارت خانه ها و واحد های 

بودجوی به سطح مرکز و والیات بازرسی گردید
13897085

%50%139140فیصدی بهبود در تطبیق موثر استراتیژی ملی و سکتوری

1391615تعداد استراتیژی های ملی و سکتوری که مرور٬ ارزیابی و تجدید میگردند

139144تعداد گزارشات ربعوار که جهت حصول اطمینان از تطبیق بموقع پروژه ها ترتیب میگردد

%80%139160فیصدی بهبود در اجراآت امور مالی و اداری وزارت 

%75%139170فیصدی کارمندان که آموزش های مسلکی و تخنیکی را فرا میگیرند

%26%26میزان رشد سرمایه گذاری

                   8                6          1,393.تعداد نمایشگاه های صنعتی که تدویر میگردد

                   2                3          1,393تعداد قرار داد های که با شرکت های خصوصی عقد میگرد

مستفید  (پروژه انکشاف مارکیت های جدید)تعداد شرکت های خصوصی که از خدمات مشورتی 

میگردند
1,393          200            200               

$600.000.000$1393555.000.000افزایش میزان بیالتس صادرات به دالر

120.000.000Af10.0000.000Afمقدار عواید که جمع اوری میگردد

                 12                8          1,393تعداد موافقت نامه های یک جانبه و جانبه  که عقد میگردد

                   2                2          1,392تعداد موافقت نامه های که عقد میگردد

               600         3,100تعداد جوازنامه های که ثبت و صدور میشود

13930.80.2فیصدی در بهبود عرضه خدمات

                   2                1          1,393تعداد ساختمان ها در مرکز و والیات تکمیل میگردد

                 24              13تعداد قوانین که طرح و تصویب میگردد

                 25              18تعداد کارمندان که ارتقا داده شده

محصوالت کلیدی

برنامه سوم

شاخص های کلیدی پیآمد و محصول 
مبدا

مالی و مدیریت: برنامه دوم

پیآمد های کلیدی

محصوالت کلیدی

وزارت اقتصاد

پالیسی و : برنامه اول

استراتیژی ، نظارت و 

ارزیابی

پیآمد های کلیدی

محصوالت کلیدی

پیآمد های کلیدی

محصوالت کلیدی

عرضه خدمات : برنامه دوم

نورم و ستندرد

پیآمد های کلیدی

محصوالت کلیدی

اداره و مدیریت: برنامه سوم

پیآمد های کلیدی 

محصوالت کلیدی

اداره مستقل ملی ستندرد افغانستان 

ترانزیت و : برنامه دوم

پالیسی تجارت

پیآمد های کلیدی

محصوالت کلیدی

پیآمد های کلیدی 

محصوالت کلیدی

وزارت تجارت و صنایع 

انکشاف : برنامه اول

سکتور خصوصی وصنایع

پیآمد های کلیدی

محصوالت کلیدی

زیربنای کیفیت: برنامه

پیآمد های کلیدی

محصوالت کلیدی

اداره کنترول و تفتیش

بازرسی امور مالی : برنامه

و حسابی ادارات دولتی

اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان

احداث پارک های : برنامه

صنعتی در افغانستان

پیآمد های کلیدی

محصوالت کلیدی

ایجاد سهولت برای حمایه منابع تمویلی کوچک در افغانستان 

فراهم اوری : برنامه

تسهیالت وقرضه های 

کوچک  برای حمایت 

ازسرمایه گذاری

پیآمد های کلیدی

محصوالت کلیدی

اداره احصائیه مرکزی 

جمع آوری ٬تجزیه ٬ تحلیل و 

نشر ارقام

پیآمد های کلیدی
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 ریفورم های بودجه  -01

در سال های اخیر دولت جمهوری اسالمی افغانستان تعداد از ریفورم ها را در پروسه بودجه، جهت تقویت سیستم اداره مالی عامه 

این اصالحات شامل بودجه سازی به اساس برنامه، بودجه سازی پاسخگو به جندر، بودجه سازی جهت کاهش . معرفی نموده است

 :از اجراآت و پالنگذاری مالی میباشد که دو هدف کلیدی را دنبال مینمایدفقر، گزارشدهی 

 طرح و انکشاف پالن میانمدت بودجه و اولویت های مصارف( الف)

 های اقتصادی و اجتماعی کشور ارتباط بیشتر تخصیص بودجه به اولویت( ب)

 

 بودجه سازی به اساس برنامه   .01-0

بودجه سازی به اساس برنامه وسیله است . بودجه سازی به اساس برنامه میباشد از جمله مهمترین اصالحات بودجوی معرفی

بازدهی که از آن / محصوالت  پالیسی اهداف استراتیژیک بودجه، طوریکه تخصیص منابع بودجوی را با و اجرای جهت ترتیب

به شکل  6831الی  6831برنامه از سال ریفورم بودجه سازی به اساس . منابع تولید و یا خدمات که عرضه میگردد ارتباط میدهد

تمام واحد های بودجوی بودجه  6811مرحله وار به تمام واحد های بودجوی و وزارت خانه ها معرفی و تکثیر گردید که در سال 

ه سازی به کابینه جمهوری اسالمی افعانستان تکثیر و معرفی بودج. شانرا به اساس برنامه ترتیب و به وزارت مالیه پیشنهاد نمودند

اساس برنامه را به تمام واحدهای بودجوی تایید نمود و حمایت خود را از تکثیر این ریفورم به تمام ادارات ابراز داشتند، بنابر این 

 . به اساس برنامه ترتیب گردیده است 6818و  6811، 6816، 6811بودجه سال های 

بودجه سازی به اساس برنامه در سال های اخیر داشته است واین  افغانستان پیشرفت های قابل مالحظه را در راستای تطبیق

از سوی دیگر ارتباط میان برنامه های که از . موضوع باعث شده تا شفافیت بیشتر در پروسه بودجه و بودجه سازی بوجود آید

هر چند تطبیق مکمل سیستم  .طرف واحد های بودجوی ترتیب گردیده با دستآورد ها و اهداف استراتیژیک ملی بیشتر گردیده است

ت وسیع را نیاز دارد که ضرورت به تعهدات میان مدت و دراز مدت دارد تا مفیدیت امبتنی برنتایج بودجه یک سیستم اصالح

تجارب سایر ممالک جهان نشان میدهد که تطبیق مکمل . مکمل ریفورم بودجه سازی به اساس برنامه درک و تشخیص گردد

با آنکه افغانستان یک سلسله پیشرفت های چشم . ه اساس برنامه در حدود حد اقل یک دهه را دربر میگیردریفورم بودجه سازی ب

 .گیر را در زمینه داشته است مگر هنوزهم ضرورت به زمان دارد تا این ریفورم بصورت مکمل تطبیق گردد

برنامه ترتیب و به وزارت مالیه ارایه میدارند  در حال حاضر تمام وزارت خانه ها وواحد های بودجوی بودجه خویش را به اساس

به شکل عنعنوی به منظور تخصیص بودجه، و به شکل بودجه به : مگر ارایه بودجه به پارلمان به دو طریق صورت میگیرد

ی شان این موضوع دریچه را برای وزارت خانه ها بخاطر بهبود در کیفیت برنامه ها. اساس برنامه بخاطر شفافیت و دقت بیشتر

فراهم نموده و برای پارلمان جهت درک و فهم بیشتر پیرامون معلومات که در فارمت بودجه به اساس برنامه  شامل گردیده است 

 .نیز فراهم می نماید

تغییر از سیستم عنعنوی بودجه به سیستم تخصیص بودجه به اساس برنامه منحیث مرحله نهایی تطبیق ریفورم بودجه سازی به 

امه شمرده میشود که این سیستم متضمن ایجاد حسابدهی بیشتر در نتایج و خدمات که توسط وزارت خانه ها وواحد های اساس برن

بنابراین ریاست عمومی بودجه وزارت مالیه یک استراتیِژی پنج ساله را . بودجوی دولت از مصرف بودجه بدست میاید، میباشد

جهت تطبیق بهتر و بیشتر ریفورم متذکره ترتیب نموده که عنقریب بعد از " امهمرحله دوم بودجه سازی به اساس برن"تحت نام 

پالن متذکره اهداف مشخص را در بر داشته و در یک . تصویب آن توسط مقامات عالیرتبه، مرحله تطبیق آن آغاز خواهد گردید

این پالن . فعالیت های واضح میباشد چارچوب منطقی نتایج شرح گردیده است که شامل پیامد ها، پیامد های وسطی، محاصل و

موضوعات نهادی و طرزالعمل های را که برای تطبیق این استراتیژی مهم پنداشته میشود، نیز شناسایی نموده است که شامل 

موضوعات چون ارتقای ظرفیت، تغییر مدیریت، استراتیژی ارتباطات و یک چارچوب جهت نظارت و ارزیابی از تطبیق این 

 .، میباشداستراتیژی

 

 بودجه سازی والیتی .01-2

بودجه سازی والیتی یک پروسه شفاف، قابل پیشبنی و متوازن بوده که از پائین به باال سهمگیری و مشوره دهی را با شوراهای 

والیتی در جریان پالنگذاری و بودجه سازی فراهم ساخته و عرضه خدمات را بشکل مؤثر و مثمر در سطح ملی و محلی تسهیل 

پالنگذاری، ترتیب بودجه و اجرای )اولویتهای پالنگذاری شده عرضه خدمات را از طریق مراحل بودجه  تطبیق این روند .مینماید

 .بطور واضح با اولویتهای انکشاف ملی ارتباط میدهد( بودجه

بودجه سازی والیتی ریفورم های در حال تطبیق بودجوی را در سیستم مدیریت مالی عامه افغانستان هماهنگ و زمینه را برای 

 .                                                                         یک چارچوب شفاف و پاسخگو بودجه سازی فراهم میسازد
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با وزارت خانه های زراعت، انکشاف دهات و معارف در والیات قندهار، بلخ و  ۶۸۳۱سال م در مرحله ابتدائی این ریفور

به یک برنامه  بعد ازتدویر برنامه ازمایشی و نیاز سنجی در یافت گردید که برای تطبیق این روند نیاز مبرم .گردیدغاز آپنجشیر 

برنامه اتقای ظرفیت در بخش   ۶۸۳۱که در سال  ود داردوجبسطح والیات  عامه وسیع ارتقا ظرفیت در بخش مدیریت مالی

 .ردیدگاساسات مدیریت مالی عامه طرح و در جریان سه سال در تمام والیات عملی 

معارف و  ،با وزارت خانه های صحت عامه، انکشاف دهات، زراعت و مالداری ۶۸۳۱مرحله دوم این روند ازمایشی در سال 

ل ساختن والیات در پروسه ترتیب بودجه و ادغام نیازمندی های والیتی در پیشنهادات یدخه هدف ب انهای محلی گاداره مستقل ار

ادامه یافت که در نتیجه همه سال یک مبلغ پول مشحص در  ۶۸۳۱البته این روند تا سال  . گردیدبودجوی وزارتخانه ها اغاز 

 .میشد گذاشتهاختیار ادارات مرکزی و والیتی به منظور تطبیق این روند 

مرحله سوم این روند مطابق چارچوب پاسخگوی متقابل توکیو با طرح یک پالیسی جامع بمنظور غیر مرکزی سازی مراحل 

بوجوی آغاز گردیده که این پالیسی عنقریب از طرف کابنیه دولت جمهوری اسالمی افغانستان تصویب خواهد گردید که بعد از 

 :ند گرفتتصویب در زمینه اقدامات ذیل صورت خواه

  ایجاد یک چارچوب قانونی بمنظور تشخیص نقش ها و مسئولیت های ادارات دولتی در سطوح والیتی و ولسوالی ها 

  وزارت خانه های مربوطه  ادارات والیتی در جریان ترتیب بودجهمعلومات ایجاد یک روند بودجه سازی والیتی که درآن

 .هستند مرتبط باشدذاری که شوراهای والیتی نقش مشوره دهی را درآن دارا گبا روند پالن شامل بوده و همچنان

  توسعه نورم ها جهت محاسبه سقف بودجه والیتی به اساس نورم 

 ظرفیت در عرصه مدیریت مالی عامه توسط برنامه های جدید به ادارات والیتی ادامه برنامه آموزشی ارتقا 

 

 بودجه سازی پاسخگو به جندر  .01-3

جندر یک موضوع مشترک در استراتیژی انکشاف ملی افغانستان که تساوی جندر را به مثابه یک هدف دراز مدت دولت 

“ که دیدگاه آن  (NAPWA)افغانستان معرفی نموده است؛ میباشد، بادرنظرداشت آن پالن کاری ملی برای زنان افغانستان یا 

مترقی که در آن زنان و مردان در تمام عرصه های زندگی از امنیت، حقوق تبدیل کردن افغانستان به یک کشور صلح آمیز و 

 .تهیه و از جانب دولت افغانستان حمایت گردیده است  "مساوی و فرصت ها مستفید شوند

زنان " جندر"در راستای کاهش سراسری فقر که براي نیازمندي هاي متمایز  ی مختلفاین استراتیژی زمینه را برای فعالیت ها

در عین . و راه را برای پیشرفت های قابل مالحظه در زندگی زنان هموار مینماید. مردان پاسخگو میباشد؛ مساعد میسازد و

زمان بمنظور اینکه این یک میکانیزم و ریفورم جدید در روند بودجه سازی افغانستان محسوب میگردد، باید جهت کمک به بلند 

اناث و ذکور  تالش صورت گیرد تا از تطبیق برنامه ها و فعالیت ها به شیوه  –ملکی بردن دانش فنی و ظرفیت کاری کارکنان 

 . یی که براي نیازمندي هاي ترتیب پروژه ها، برنامه ها  و بل آخره ترتیب بودجه پاسخگو به جندر باشد، اطمینان حاصل گردد

تمام وزارت ها و مؤسسات باید جهت . لقی میگرددبودجه ملی به مثابه یک ابزار اصلی برای رسیدگی به اولویت های دولت ت

 . حمایت از اقدامات در راستای تساوی حقوق جندر؛ منابع کافی را اختصاص دهند

بودجه سازی پاسخگو به جندر منحیث یک وسیله مهم برای تحلیل و تخصیص منابع در بودجه ملی جهت نیل به اهداف تساوی 

 . معرفی گردیده استپالن کاری ملی برای زنان افغانستان تذکر یافته، که در استراتیژی انکشاف ملی و جندر 

 

 بودجه سازی پاسخگو به جندر 

بودجه سازی پاسخگو به جندر عبارت از روند پالنگذاری، برنامه ریزی و بودجه سازی میباشد که در راستای انکشاف تساوی 

زم را جهت پر ساختن خال های مربوط به جندر در پالیسی ها، این پروسه اقدامات ال. جندر و تقویت حقوق زنان کمک میکند

بودجه سازی پاسخگو به جندر نه بمعنی یک بودجه جداگانه برای زنان و . پالن ها و بودجه دولت افغانستان معرفی مینماید

 .ص منابع میباشد، بلکه اولویت بندی در تخصیدرصدی بودجه میان زنان و مردان میباشد 01مردان و نه هم بمعنی تقسیم 

هدف بودجه سازی پاسخگو به جندر این است  تا بعد جندر در روند کلی تجزیه و تحلیل مصارف دولت تجسم پیدا کند، بطوریکه 

این حالت به . تاثیرات متفاوت باالی زنان و مردان جامعه برطبق ضرویات و نیازمندی های آنها در آن در نظر گرفته شده باشد

ثانیاً، ساختن بودجه سازی پاسخگو به . ت و حسابدهی مالی را در تعیین اولویت ها و مصارف دولت باال میبردنوبهء خود شفافی

جندر در از بین بردن عدم ساختار نابرابری بین زنان و مردان  کمک  نموده  و هر دو جنس، زنان و مردان مساویانه و مؤثر از  

 .تطبیق بودجه مستفید خواهد شد
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ز  بودجه سازی پاسخگو به جندر بهبود کیفی زندگی و رفاه شهروندان میباشد که شامل حال افراد فقیر، محروم و همچنان هدف ا

 . آسیب پذیر به ویژه زنان و اطفال میگردد

 

 طرح و ارزیابی بودجه سازی پاسخگو به جندر

 :مرحله مهم ذیل میباشد 0طرح و ارزیابی بودجه سازی پاسخگو به جندر شامل 

 .در سکتور های مختلف( زن و مرد)  وضعیت کنونی تحلیل .6

 –شناسایی میگردند  6ارزیابی میزان رسیدگی قوانین، پالیسی ها و برنامه ها به مسایل و خال هاییکه در مرحله  .1

 .استراتیژی انکشاف ملی افغانستان و پالن کاری ملی برای زنان افغانستان

 .معرفی میگردند 1سی ها و برنامه های جندر که در مرحله بررسی تکافوی تخصیصات بودجه جهت تطبیق پالی .8

 نظارت بر مصارف و ارایه نتایج .4

 .بررسی تأثیر پالیسی ها و برنامه های اجرا شده و میزان بهبودی وضعیت که در مرحله اول شناسایی گردیده است .0

در چارچوب جندر  پاسخگو به جندر سازی بودجهمرحله ترتیب و تطبیق  چهاربادرنظرداشت مراحل فوق، درین زمینه، 

:ند ازا عبارتبودجه ملی   

،  پیشنهادات بودجه 1و متحدالمال شماره  6وزارت خانه ها در پاسخ به متحد المال شماره : مرحله آماده ساختن بودجه .6

 . خویش را آماده میسازد

قرار داده میشود و تعدیالت و  وزارت خانه ها مورد بحثوی زمانیکه پیشنهادات مختلف بودج: مرحله تصویب بودجه .1

 .تغییرات در آنها آورده میشود و مورد تصویب  قرار میگیرد

 .وقتیکه بودجه های تصویب شده در حال اجرا قرار میگیرد: مرحله اجرای بودجه .8

وقتیکه مخارج بودجه ها باساس اثر بخشی آن ، بخصوص مؤثریت  آن از نقطه نظر جندر : مرحله تفتیش و ارزیابی .4

 .رد ارزیابی قرار داده میشودمو

 

 سازی پاسخگو به جندر بصورت عملیآغاز کار روند بودجه 

سال مالی  برای ترتیب بودجه ملی 6831خوشبختانه روند بودجه سازی پاسخگو به جندر بشکل عملی آن برای اولین بار در سال 

 .آغاز گردید 6811

 1و   6دجه سازی پاسخگو به جندر در فورمه های متحدالمال شماره درین راستا در قدم نخست برخی نیازمندی های عمده بو

شامل گردیده و رهنمودهای ترتیب بودجه پاسخگو به جندر، برای تمام واحدهای بودجوی ضم رهنمودهای متحدالمال شماره دو 

 .ایدشان که پاسخگوی جندر بوده باشد کمک نم 6811ارسال شد، تا بخاطر ترتیب و تهیه پیشنهاد بودجه 

ثانیاً، جهت تمرکز روی فعالیت ها و برنامهای وزارتهائیکه دارای مؤثریت بیشتر روی تساوی جندر میداشته باشد، بودجه 

وزارت معارف، تحصیالت عالی، صحت عامه، زراعت و مالداری، انکشاف )آن وزارت ها که شامل  6811پیشنهادی سال 

میگردید، تحلیل و مورد ارزیابی قرار گرفت که ( وزرات مالیه دهات، وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین و

چهار وزارت شامل دور اول مرحله بودجه سازی پاسخگو به جندر انتخاب  6816بادرنظرداشت نتایج تحلیل متذکره در سال 

 . گردید

 کار و ،صحت عامه دور نخست ریفورم بودجه سازی پاسخگو به جندر شامل وزارت معارف، تحصیالت عالی،در وزارت  شش

 .انداین وزارت ها در مرحله ابتدائی بودجه سازی پاسخگو به جندر دخیل شده . میگردد، زراعت و انکشاف دهات امور اجتماعی

سال در سطح تمام واحدهای بودجوی  8بر اساس پالن تطبیق بودجه سازی پاسخگو به جندر قرار است این میکانیزم در طی 

 .تطبیق گردد

 

 حفظ و مراقبتمصارف  .01-4

در ده سال گذشته، تعدادی زیادی دارائی ها بشمول تعمیرات اداری، شفاخانه ها، مکاتب، سرکها و غیره تجهیزات تخنیکی  توسط 

دونرها، تیم های بازسازی والیتی، موسسات غیر دولتی خارج از سیستم بودجه دولت و قسمتی از طرف خود دوایر دولتی در 

ه که در عرضه خدمات رول عمده و اساسی داشته ولی از اینکه به ارزیابی، قیمت سطح کشور اعمار وبه  منفعت سپرده شد

گذاری و بودجه سازی مصارف حفظ و مراقبت و عملیاتی دارایهای عامه توجه خاص صورت نگرفته موجب تخریب و اسهالک 

و پروژه های  ساختمانی وغیر ساختمانی زود هنگام این دارای ها گردیده، که انتقال تاسیسات در پروسه انتقال از قوای ائتالف  

اما . که از طرف تمویل کننده گان به حكومت افغانستان انجام میشود احتماالً فشار های بیشتر مالی را روی بودجه وارد مینماید

ارد، كه وجوه اختصاص یافته در بودجه عادی برای این نوع مصارف كافی نبوده و در مطابقت با میزان خدمات معیاری قرار ند
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عمدتاً به دلیل عدم موجودیت یک میکانیزم فعال و معیاری در ادارات ذیربط برای پالنگذاری و اجرای مصارف حفظ و مراقبت و 

 .و همچنان محدودیت های مالی در بودجه عادی میباشد( O&M)عملیاتی 

عامه در سکتور های کلیدی مانند  بهبود مصارف حفظ و مراقبت دارائی هایاین ریفورم  بمنظور با درک اهمیت موضوع 

 ۶۸۳۱در سال  ذازی های عامهگوزاتخانه های معارف، صحت عامه، فوائد عامه و ترانسپورت و افزایش ثبات و تداوم سرمای

وزارت خانه های معارف و صحت عامه آغاز نموده که نتایج قابل قبول در قسمت مؤثریت عرضه خدمات و حفظ و مراقبت 

به  ۶۸۳۱این روند به وزارت خانه های فواید عامه و ترانسپورت و در سال  ۶۸۳۸ سال که در .آمده استدارائی ها بدست 

های تحصیالت عالی و مسلکی، انرژی و آب، مخابرات، احیا و انکشاف دها و زراعت مالداری و آبیاری وزارت خانه های 

مطابق به پالن کاری در این بخش اقدامات ذیل . ردیده استگوزارت خانه تطبیق  ۳توسعه داده شده که در مجموع این روند در 

 :صورت خواهند پزیرفت

  ها دارائی و مصارف عملیاتیحفظ ومراقبت نهایی سازی پالیسی 

  ها ساختمانحفظ ومراقبت بررسی و نهایی سازی دستورالعمل  

 ی های شخصیئانکشاف طرزالعمل های وسایط نقلیه و دارا 

  حفظ پالن کاری کامل همرا با جدول زمانی جهت انکشاف  تمامی سند های ان جهت ایجاد یک گننده گهمکاری با تطبیق

 ها دارائی و مصارف عملیاتیومراقبت 

 

 اجرای بودجه از نظارتگزارش دهی و  .01-5

طریق وزارت مالیه در راستای تحقق تعهدات دولت جمهوری اسالمی افغانستان مبنی بر تقویت سیستم های مدیریت مالی عامه از 

بهبود موثریت، مثمریت، شفافیت و حسابدهی در مورد استفاده از منابع عامه و انسجام سیستم های نظارت و گزارشدهی از 

بر اجراات دولتی به میان آید که  و ارزیابی در نهایت هدف این است تا یک سیستم وسیع نظارت. اجراات دولتی کمک می نماید

این مورد از جمله اولویت های . ن مدت مبتنی برنتایج و مدیریت بودجه ساالنه متمرکز  باشدبیشتر بر پالیسی و پروسه های میا

 . مهم برای وزارت مالیه محسوب میگردد

معیار اساسی ( ب)قانون اداره امور مالی و مصارف عامه؛  04ماده ( الف)در این راستا واحد نظارت جرای بودجه در روشنایی 

پیش شرط های تمویل کنندگان در کنفرانس منعقده بوسان پیرامون ( ج)؛ (PFM Roadmap)عامه تحت راهکار اداره امور 

این . تحت ریاست پالیسی و ریفورم بودجه عرض اندام نمود 6816قانون بودجه ملی در سال  81ماده ( د)موثریت مساعدت ها؛ و

 ر گرفته در عرصه های مختلف از قبیل برنامه های آموزشی،واحد از بدو تأسیس کوشا بوده تا اداراتی را که تحت این ریفورم قرا

 6818و 6811، 6816برگزاری مجالس کاری، جروبحث و حل مشکالت از طریق تیلفون و ارسال ایمیل ها طی سالهای 

موجودیت واحد نظارت اجرای بودجه یکی از موارد عمده مدیریت است که ادارات را در تطبیق مؤثر . مساعدت نموده است

 . برنامه ها و گزارشدهی به وقت، با کیفیت و با کمیت مساعدت مینماید

واحد بودجوی تحت پوشش این ریفورم قرار داشته که به صورت مرتب گزارشات شان به طور ربعوار جمع  10، در حال حاضر

با . سی جرگه ارسال میگرددآوری گردیده و بعد از تجزیه، تحلیل، و بررسی گردیده و در نهایت به کمسیون مالی و بودجه ول

 .         توجه به میزان ظرفیت موجود در نهاد های مربوطه، کیفیت گزارش ها در مقایسه با گذشته به میزان چشم گیری بهبود یافته است

با توجه به اهمیت روزافزون گزارش دهی از اجراات و نیز شفافیت در ادارات حکومتی موجودیت یک میکانیزم نظارت و 

از همین رو است که واحد نظارت اجرای بودجه پالن دارد . رش گیری از نهادهای بودجوی یک امر الزامی به شمار می آیدگزا

تا در صورت داشتن امکانات الزم این روند را به نهاد های بیشتری توسعه دهد تا میزان شفافیت و پاسخگویی در ادارات حکومتی 

 61ل سیستم نظارت وارزیابی واحد را در سطح دولت در روشنایی ارزیابی ای که از و در عین حا. را تقویت و انکشاف دهد

صورت گرفته است، معرفی و پروسه امتحانی را با در نظر داشت امکانات مالی و  6818واحد بودجوی در جریان سال مالی 

 .حمایه سیاسی آغاز نماید
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  چارچوب میان مدت مالی  -00

میان مدت میباشد، و جهت تنظیم بسته های منابع برای بودجه  مصارفچارچوب میان مدت مالی یکی از اجزای چارچوب کامل 

در نتیجه، . چارچوب میان مدت مالی منابع احتمالی عواید و محدودیت های مصرفی بودجه را تنظیم می کند. ملی تهیه می گردد

های جمع آوری عواید را انجام میدهد، بلکه موجودیت منابع احتیاطی برای دولت را  چارچوب میان مدت مالی نه تنها پیش بینی

 . نیز پیش بینی می کند

به اساس چارچوب میان مدت مالی تنظیم می گردد، ولی اجزای بودجه از پایین  به باال به اساس  اجزای بودجه از باال به پایین

لی  منابع موجود را تنظیم می در حالیکه چارچوب میان مدت ما. م می شودادارات دولتی تنظی درخواست های مصارف وزارت و

 .چگونگی مصرف منابع موجود را تعیین می کندکند، چارچوب میان مدت بودجه 

چارچوب میان مدت مالی یک پروسه دورانی است، و برای هر سال بودجوی  و سال های آینده پیش بینی های جدیدی را ارایه می 

قرار است که  یک قابلیت . نی سال های آینده براساس بودجه گذشته در پیش بینی سال جاری نیز ممد واقع می گرددپیش بی. کند

در عوض پالن گذاری برای سال آینده زمینه پالنگذاری د گردد، تا برای واحدهای بودجوی پیش بینی در روند بودجه ایجا

 . مصارف دراز مدت را مساعد سازد

مالی به دولت در قسمت کنترول مصارف کمک نموده، و به ما زمینه تشخیص سطح  منطقی و دوامدار تمام چارچوب میان مدت 

به همین علت، چارچوب میان مدت مالی وسیله کنترول تخصیص منابع است، . مصارف را در ابتدای دوران بودجه مهیا می سازد

 . را تنظیم می کند و در آغاز پروسه بودجه مصارف غیر اختیاری و پالن قرضه گیری

 :چارچوب میان مدت مالی به ما کمک می کند تا

  میان محیط بزرگ(macro-environment ) گرددو منابع مالی ما پیوند ایجاد 

 دسپلین مالی را حفظ کرده و بر مصارف کنترول داشته باشیم 

 نه پالن گذاری میان مدتیحصول اطمینان از قابلیت پیش بینی میان مدت در منابع موجود، و مساعد کردن زم 

 فرضیات

جهت تهیه پیش بینی های عواید و پیش بینی های مصارف در سال های آینده فرضیات اقتصاد بزرگ را از مادل های داخلی و 

 .خارجی ایجاد کرده ایم

 مورد استفاده ارزش وسیله

تولید نا خالص 

 داخلی حقیقی

ش جمع آوری تخمین افزایرشد تولیدات نا خالص داخلی جهت کمک در  4.0

 مالیات به کار می رود

نرخ تورم جهت کمک در تخمین فشارهای مصرفی و همچنان رشد در  4.3 تورم

 .می باشد tax linesخطوط مالیاتی 

 سطح واردات جهت تخمین مالیات گمرکی استفاده می گردد 8.12 واردات

منطقی تنظیم می کند، اما به شکل طبیعی شوک ها و خطرات چارچوب میان مدت مالی مبدا را براساس فرضیات اقتصادی 

 .احتمالی وجود دارد، که سبب تفاوت از فرضیات شده میتواند

 



139013911392139213931394139513961397

تخمینیتخمینیتخمینیبودجهبودجهحقیقیبررسی وسط سالحقیقیحقیقی

197,964183,358328,496306,017407,528428,427430,840448,251467,723 عواید

99,34281,528114,000109,720133,837125,513132,320151,195173,034 مجموع منابع داخلی

100,672128,367121,703 سهم عواید در بودجه عادی

10,9885,4703,810 سهم عواید در بودجه انکشافي

65,715102,793140,082152,105161,784160,320159,800158,900    66,711(به بودجه عادی)کمکهای تمویل کنندگان 

به بودجه )کمکهای تمویل کنندگان به شمول منابع داخلی 

(انکشافی
31,912    36,115109,36356,215115,986141,130138,200137,256135,789

98,623101,830212,156196,297268,091302,914298,520297,056294,689 مجموع کمکها

199,535189,280348,245278,145428,378436,173457,552472,033486,973 مصارف اصلي

148,633135,687206,586197,992280,472283,486288,887295,352301,875 مصارف بودجه عادی

111,71898,332138,867139,499152,425157,484160,285164,283168,600(معاشات) ۲۱ کود 

25,86525,20341,20238,18982,47384,33177,68378,51479,298(اجناس وخدمات) ۲۲ کود 

03,7203,7018,35312,09611,9328,8308,8578,885(کسب دارای ها) ۲۵ کود 

۱11,0508,43322,81611,95133,47829,74042,08943,69845,093: /  کود های احتیاطی

50,90253,593141,65980,153147,906152,687168,665176,681185,098(به اساس سکتور ها)مصارف بودجه انکشافی 

52856626,4039,0779,4271,0551,1081,1631,221 امنیت

1,8771,2873,8441,8394,6713,1803,3393,5063,681حاکمیت  قانون و حقوق بشری‚  حکومتداری 

23,75323,53946,09928,05252,69663,55966,73770,07373,577 زیر بناء و منابع  طبعی

6,6994,25818,4667,55118,88220,17921,18822,24723,359 معارف

2,9904,5619,0727,16914,66215,48116,25517,06817,922 صحت

11,62515,87125,98122,34631,07939,63641,61843,69945,884زراعت و انکشاف دهات

4976879807521,2171,2491,3121,3771,446مصونیت اجتماعی

2,9332,8235,4013,3676,9308,3488,7659,2039,664 حاکمیت اقتصادی  و  انکشاف سکتور  خصوصی

03,8755,41308,34408,3448,3448,344پول احتیاطی برای پروژه های انکشافی

    (128,841)    (144,157)    (156,567)   (161,783)     (157,705)     (88,272)         (103,574)    (54,160)   (49,291)(بدون کمکها)کسر / میزان بودجه عادی مازاد

       30,059       15,643         3,753               0                (0)       51,810            10,207     11,555    17,420(بشمول کمکها)کسر / میزان بودجه عادی مازاد

      (19,250)      (23,782)      (26,712)     (11,556)       (20,850)       27,872           (19,749)      (5,923)     (1,570)کسر بودجه انکشافی/مازاد

       (3,649)         (2,760)             (2,837)(قروض)تمویل 

فروش جایداد ثابت

      (19,250)      (23,782)      (26,712)       (7,907)       (18,090)       27,872           (16,912)      (5,923)     (1,570)کسر بودجه انکشافی/مازاد

861,9471,085,6801,140,5841,140,5841,215,9231,291,0781,432,3711,593,1591,779,184 تولیدات ناخالص کشوربه حساب ملیون افغانی

%11.7%11.2%10.9%6.2%5.7%10.4%10.4%23.6%17.5 رشد تولیدات ناخالص اسمی کشور به حساب فیصدی

%6.7%6.6%6.1%4.0%1.9%3.1%3.1%9.9%7.0 رشد تولیدات ناخالص حقیقی کشور به حساب فیصدی

%4.5%4.3%4.2%4.3%4.6%7.2%7.2%8.5%11.8(%سال به سال )انفالسیون 

48.551.652.055.456.057.061.662.663.6نرخ تبادله اسعار از دالر به افغانی

تشریح

(1397-1390)چار چوب میان مدت مالي 

. این شامل سبسایدی ها، انتقاالت وپرداخت حقوق تقاعد میباشد۱ /:نوت

مواد قابل یادداشت
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باقی مقروضیت از مبلغ استفاده شده بیالنس اصل قرضه مبلغ استفاده شده از اصل قرضه بیالنس اصل قرضه باقی مقروضیت از مبلغ استفاده شده

به شمول افزایش مصارف اداری تغیرات اسعاری  به شمول افزایش مصارف اداری مبلغ توافق شده

1393اخیر ربع سوم  سال  1393در اخیر  ربع سوم  سال  مجموع مصارف اداری 1393در ربع سوم  سال  مصارف اداری اصل قرضه مصارف اداری اصل قرضه 1393در  ربع سوم  سال  1393در آغاز ربع دوم   سال  1393در آغاز ربع دوم   سال 

قروض جاری

23,437.3 24,095.8 بانک انکشاف جهانی

39,185.2 36,979.0 328.7 2,206.2 0.4 0.4 1.4 39.7 96.8 95.4 37,310.5 39,516.4 42,369.9 بانک انکشاف آسیائی 

2,457.8 2,457.8 -218.6 0.0 0.0 0.0 0.0 65.1 0.0 81.3 2,157.9 2,157.9 3,773.3 بانک انکشاف اسالمی

2,586.7 2,586.7 33.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 49.4 0.0 2,669.0 2,669.0 4,670.9 بانک انکشاف سعودی 

53,900.5 53,900.5 619.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54,520.2 54,520.2 53,900.5 دولت فدراسیون روسیه 
1

102.3 102.3 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 103.4 103.4 102.3 اوپک فند

1,327.7 1,327.7 -37.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,290.7 1,290.7 1,327.7 کویت فند

6,471.8 6,471.8 999.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,471.5 7,471.5 13,690.7 صندوق وجهی بین المللی 
 

129,469.2 127,263.0 2,330.4 2,206.2 0.4 0.4 52.6 125.7 149.8 176.7 129,619.0 131,824.8 145,595.9 مجموع قرضه های جاری

باقی مقروضیت از مبلغ استفاده شده بیالنس اصل قرضه مبلغ استفاده شده از اصل قرضه بیالنس اصل قرضه باقی مقروضیت از مبلغ استفاده شده سایر قروض  
2

به شمول افزایش مصارف اداری تغیرات اسعاری  به شمول افزایش مصارف اداری مبلغ توافق شده

به شمول افزایش مصارف اداری 1393در اخیر  ربع سوم  سال  مجموع مصارف اداری 1393در ربع سوم  سال  مصارف اداری اصل قرضه مصارف اداری اصل قرضه 1393در  ربع سوم  سال  1393در آغاز ربع دوم   سال  به شمول افزایش مصارف اداری

470.8 470.8 34.3 0.0 0.0 0.0 2,514.5 0.0 0.0 0.0 3,019.6 3,019.6 2,985.3 بلغاریا 

589.1 524.6 0.0 57.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 523.9 589.1 623.8 ایران

1,059.9 995.5 34.3 57.7 0.0 0.0 2,514.5 0.0 0.0 0.0 3,543.6 3,608.7 3,609.1 مجموع سایر قروض

30,996.2 30,996.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30,996.2 30,996.2 41,352.5 قروض داخلی

161,525.3 159,254.6 2,364.7 2,264.0 0.4 0.4 2,567.1 125.7 149.8 176.7 164,158.7 166,429.7 190,557.5 مجموع قروض

حقیقی

وزارت مالیه

ریاست عمومی خزاین

 راپور ربعوار اداره قروض

ارقام به ملیون افغانی

                                                                                                                                                                     (Sept/ 22/ 2014)1393 راپور ربع سوم  سال 

افزایش مصارف اداری با اصل قرضه 1393معافیت قرضه در ربع سوم  سال  1393باز پرداخت قرضه در  ربع سوم  سال 

23,437.3 603.7 0.0 0.0 0.0 51.2 19.6 3.6 0.0 24,095.8 25,760.6

افزایش مصارف اداری با اصل قرضه 1393معافیت قرضه در ربع سوم  سال  1393باز پرداخت قرضه در  ربع سوم  سال 

45
ریاست خزاین

وزارت مالیه
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 اصولنامۀ اجرای بودجه

 

 .میدارد توضیحرا  1394سال مالی  بودجه اجرایطرز  این اصول نامه،

 : اندمواد آتی ضروری  ،اجرای بودجه مطابق به مقررات بودجوی مراعات نمودن و هجهت بهبود نظم بودج

بودجه  ،ئیس جمهوررآب جاللتمو توشیح  شورای ملی تصویب ،وزیران محترم رایشوبودجه از طرف تائید بعد از  .1

ریاست  .ت شان را مطابق ارقام نهائی عیار سازندآواحد های بودجوی مکلف اند تمام پالن ها و اجرا  .نهایی پنداشته شده

 . دارد به عهدهو بدون تأخیر بموقع اجرای بودجه و تخصیصات را مکلفیت  وزارت مالیه عمومی بودجه

سال مالی  غازآدر مطابقت با متحدالمال وزارت مالیه قبل از  ی خویش راوزارت خانه ها باید پالن تدارکاتی و مال  .2

به اساس فصول مصارف و والیات به شکل ماهوار در بخش بودجه وزیران  یمطابق مسوده بودجه تایید شده شورا

ق پالن مصارف خویشرا مطاب ومی بودجه ارسال نمایند و همچنانعادی و بودجه انکشافی ترتیب نموده، به ریاست عم

 .دنمالی و تدارکاتی عیار نمای

مطابق هدایت قانون امور مالی و مصارف عامه  ملی قانون تدارکات، تا زمانیکه بودجه(  12) ماده ( 1)به اساس فقره  .3

از طرف شورای محترم  1394 مالی تدارکات صورت گرفته نمیتواند، اما بعد از تائید بودجه سال د،منظور نگرد

بعد از  اما عقد قرارداد .نمایندغاز آدجوی غرض تصرف وقت میتواند کار مقدماتی تدارکاتی را وزیران ادارات بو

 .گرفته میتواند صورتیس جمهور ئو توشیح ر توسط شورای ملی ملی تصویب بودجه

 ]ین سندا[ادارات دولتی مکلف اند طبق طرزالعمل بودجه " قانون اداره امور مالی و مصارف عامه (  33 ) نای مادهببرم .4

ز طرف ولسی جرگه تصویب می گردد، ترتیب و ا ]مالی و مصارف عامه قانون اداره امور[که مطابق احکام این قانون 

 ."دانسته میشودمرجح طرز العمل این  ورت مغایرت با سایر قوانین احکامدر ص. راآت نماینداج

در صورت داشتن انجنیران حدهای بودجوی جهت تسریع کار و جلوگیری از ضیاع  وقت در پروژه های ساختمانی وا .5

ین ادر. مراجعه نمایند امور شهرسازیبخاطر ویزه نقشه و دیگر امور ساختمانی به وزارت  نیست، مکلف ساختمانی

 . مورد هر نوع تصمیم از صالحیت و مسئولیت اداره مربوطه می باشد

جه دقرار داد ها و جمله خریداریها در محدوده بو ،از صالحیت وزارت مالیه میباشدتعدیالت از یک باب به باب دیگر  .6

عقد  منظوری ،منظور شده یم گردد، هیچ واحد بودجوی نمیتواند باالتر از حد بودجهظمنظور شده و فصول بودجوی تن

 .عقد نمایند را  قرارداد

ایت مصارف در واحد های بودجوی مکلف به رع  ،با جزئیات هر فصل محاسبه گردیده 1334مالی سال عادی بودجه  .3

 قابل اجرا نبوده، مگر اینکه  1334طلبات و باقیات سالهای گذشته از داخل بودجه سال مالی  .محدودهء هر فصل میباشند

بنابرین تمام واحدهای بودجوی . موافقه کتبی خویش را در مورد ابراز بدارد و تحلیل ،بعد از ارزیابی وزارت مالیه

خدمات و تادیه بموقع تمام طلبات هرسال مالی در جریان همان  ،قرار داد تهیه اجناس مکلف به انجام به موقع تدارکات،

 .سال مالی میباشد

 :نیست به دیگر فصول قابل تعدیل فصول آتی 1334  مالی سالبودجه در  .8

 .ترمیمات وسایط حفظ و مراقبت و ترمیمات تعمیرات صرفیه برق، آب، صفایي، محصول مخابرات،معاشات، اعاشه، 

کود ممنوعه  شاملمعاشات وجوه اضافه کاری . دتعدیالت در داخل فصول ممنوعه از صالحیت های وزارت مالیه میباش

آن  میتوانند ازو بودجه منظور شده ادارات شان با رعایت مقرره اضافه کاری در صورت نیاز  بودجوی واحدهای ،بوده

 .تعدیل صورت گرفته نمیتواندمعاشات  کاریفصول به اضافه  رگدیو به هیچ صورت از  استفاده نمایند

 مربوط  موافقه دونر از جانب دونر تمویل میگردد بعد امور داخله و دفاع ملی از وزارتعادی  جوه که در بودجهو .3

 .ان مجاز استگدر وجوه تمویل کنند ممنوعه به فصول غیر  هفصول ممنوع تعدیالت .باشدمیاجرا  قابل تعدیالت 

 .مجاز نیست اوپراتیفی فصول به ی داخل بودجهول و کودهاتعدیل از سایر فص .11

هیچ . میتوانند با مسوولین وزارت مالیه تماس بگیرند واحد های بودجویوولین ئبودجه، تنها مس اتاجرادر مورد  .11

 .دهر دو وزارت آنرا الزم بداننبجز از موارد رسمی که  ،قراردادی حق ندارد مستقیماً با وزارت مالیه در تماس شود

و یا  تزئید تشکیالتی یاو ،نظامی ،مامورین ملکیامتیازات  ،حقوق ،تزئید در معاشاتهر قانون یا مقرره جدید که در آن  .12

و یا  در صورتیکه قانون .نیست مغایرت داشته باشد قابل اجرا( بودجه ملی)که با متن این سند تأثیرات مالی و مصرفی 

 .رددگمیاجرا   بعدیمالی  سال  در برمبنای آن و یا مصارف جدیدحقوق  ،اجراء امتیازات ،جدید تصویب گردد الیحه

شده از جانب کمیسیون  منظور وزارت ها و ادارات مکلف اند تشکیل  را به تفکیک مرکز و والیات در مطابقت به سقف .13

   .سال مالی جداً خود داری نمایند از تزئید هر نوع تشکیل در جریان ،تشکیالت عیار نموده
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 .مرجع معاش اخذ کنندنمیتوانند در وقت رسمي همزمان از دو ( عالیرتبه پائین رتبه و)م مامورین دولت تما .14

 .به اساس قیمت ثابت صورت گیرد بلکه نه کاری تخمینی حجم  اساس تمانی بهقراردادهای ساخ .15

اضافه کاری در قراردادها قبل  برای هر نوع .در قرارداد پروژه اختیاری قابل اجرا نمیباشد ۵۱٪بیشتر از  اضافه کاری  .16

وزارت مالیه  ی موافقه کتبی ریاست عمومی بودجهدرصورت وجوه اختیارو از آغاز آن موافقه کتبی تمویل کننده پروژه 

 .استالزمی 

رهنمود طرزالعمل تدارکات  قانون اداره امور مالی و مصارف عامه، قانون تدارکات، هدایات بودجه در اجرای مصارف .13

 . مراعات گردد اً مالهای وزارت مالیه جدو متحدال

هرنوع شکایات و یا  .ددار طرزالعمل تدارکات را ،متناسب به همینمسئولیت ساختن پالیسی و  ،وزارت مالیه طبق قانون .18

محول گردد تا آن اداره در چارچوب  مالیه مستقر در وزارت ،معلومات از طرف مراجع ذیربط به واحد پالیسی تدارکات

 .اجراات نماید ،الزم ارائه نمودهو یا رهنمائی های ارکات در مورد معلومات قانون تد

 کاری روز 21زیادتر از نظر به قانون تدارکات  ،دالیل موجهوزارت مالیه و کمیته خاص تدارکات قراردادها را بدون  .13

 .خود معطل قرار داده نمی توانند نزد

تصمیم گیری تمویل پروژه های اختیاری از صالحیت دولت  .از سوی شورای ملی تصویب میگردد بودجه انکشافی .21

درصورت بناً  .از صالحیت تمویل کننده گان میباشد پروژه های غیراختیاریتمویل و جمهوری اسالمی افغانستان 

برای  وزارت مالیه میتواند ضمیمه بودجه ،مالیدرجریان سال  و شامل نمودن پروژه جدید غیر اختیاری  حذف/تدارک

 .دماینبه شورای ملی ارسال روز کاری  3 مدترا در مذکور و معلومات  اجرا نمایدرا انکشافی انتقالی ه های پروژ

پروژه هایی که بعد از گذشت دو سال هیچ پیشرفتی نداشته باشند، بعد از پیشکش به کمیته بودجه از لست حذف خواهند  .21

ت یا پیشرفت محدود ارائه نمایند و یا ارقام باقیمانده در سند شد مگر آنکه ادارات بتوانند دالیل مقنع برای عدم پیشرف

 . بودجه شامل تادیات تامینات و یا تضمین اجرای کار پروژه ها باشد

مقام عالی ریاست  منظورینیازمندی موجه و  دالیل و بودجه عادی از وجوه غیر اختیاری بنابرحذف  ،ضمیمهاجرای  .22

روز  3 مدت درمذکور و معلومات  باشدینده در جریان سال مالی قابل اجرا متمویل کن کتبی تعهد ساساه ب جمهوری

 .گرددمیبه شورای ملی ارسال کاری 

عواید را بمنظور آن بمقایسه مقدار پالن شده، وزارت مالیه میتواند ازدیاد  عواید در جریان سال مالیدر صورت ازدیاد  .23

 .، شامل وجوه  نمایدمنظور شده بودجه کسر  تمویل 

د، غرض تطبیق به موقع و استفاده مؤثر از بودجه منظور شده، پروژه هائیکه از طرف واحدهای بودجوی پیشنهاد میگرد .24

ترتیب اسناد، تهیه زمین و جایداد، مطالعات عملی و تخمین مصرف : آمادگی از قبیل در قدم نخست موضوعات مرتبط به

  .بعد جهت تمویل آن اقدام گردد و با تاریخ ختم قرارداد تکمیل پروژه، تکمیل گردد و

و قانون تدارکات  ،تنظیم امور مالی و مصارف عامه مقرره ،قانون ،در اجرای بودجه انکشافی واحد های بودجوی  .25

 .را جداً رعایت نمایندطرزالعمل بودجه 

تصدیها و عالی، اکادمی علوم و موسسات تحصیلی که در دیگر واحد های بودجوی،  ان تحصیالتدآن عده از استا .26

 .مقرر باشند از امتیاز کادر علمی مستفید شده نمیتواننددولتی موسسات 

 .ان الزمی استگننده گتمویل  بیتعهد کت .کنند عقدقرارداد بنای تعهد شفاهی تمویل کننده گانادارات نمیتوانند بر م .23

از وجوه غیر ا و پرداخت ها قرارداده .تمام قرار دادها و پرداخت ها در داخل کشور به پول افغانی صورت گیرد .28

   . استاز این امر مستثنی  در خارج از کشورپرداخت ها و یا ، تدارکات از منابع بین اللملی اختیاری

 وزارت به وزارت مالیه و مطابق رهنموداجراآت خویش را گزارش مکلف اند که  واحد های بودجوی ادارات وتمام  .23

ظف است که بعد وزارت مالیه مؤ .نمایند سالار جریان سال  الی  سال مالیبع دو هفته بعد از ختم هر ر طولدر  اقتصاد

ارسال به کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه در ظرف دو هفته را  یتوحید گزارش، اداراتاز حصول گزارشات 

 .نماید

سی ادامه می هجری شم 1334هجری شمسی آغاز و الی اخیر قوس سال  3133از اول برج جدی سال  1334سال مالی  .31

 .یابد

قانون امور مالی و مصارف عامه بمنظور تطبیق  (٪//۱) قانون اساسی و فقره دوم ماده چهل و یکم (38 )مادهاساس  به  .31

وجوه  ،به موقع پروژه های انکشافی و بلند بردن سطح مصارف بودجه انکشافی و جذب کمک های جامعه بین المللی

 .د بودجه ملی الی منظوری بودجه ملی قابل اجرا میباشدانتقالی پروژه های انکشافی شامل سن
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در مقابل مصارف  مکلف به مصرف  وجوه منظور شده  بوده و تمام ادارات که از بودجه ملی وجوه مالی دریافت میکنند  .32

 .دندر تماس شومالیه جهت رفع آن کتباً با وزارت  ،مشکل در صورت موجودیت .به  ولسی جرگه پاسخگو میباشد

میباشد، که بودجه انتقالی به اساس مصارف از " بودجه انتقالی و جدید"شامل دو بخش  1334جه انکشافی سال مالی بود .33

نهائی پنداشته  1333سنجش و محاسبه گردیده است، از اینکه مصارف بودجه سال  1333قوس  31الی  1332جدی  1

 .نهایی و بودجه انتقالی عیار میگردد 1333نشده، بودجه حقیقی انتقالی بعد از ترتیب قطعیه سال مالی 

طرح پالیسی رهنمود پرداخت معاش کارکنان پروژه های ” اختیاری  طبق الیحه کارمندان پروژه های انکشافیمعاشات  .34

در صورت پروژه  . ننمایندافغانی تجاوز  251،111معاش ماهوار از  وجه  به هیچ  .م گرددیظتن ( NTA ) “ حمایوی

را جدا مراعات  (NTA)  “طرح پالیسی رهنمود پرداخت معاش کارکنان پروژه های حمایوی ”الیحه های غیر اختیاری

 .رددگ

باید در تخصیصات موافقه شده والیتی،  .وزارت خانه ها و ادارات که شامل پروسه مصارف حفظ و مراقبت گردیده .35

به ادارات والیتی  مطابق به پالن مالی، آنرا سال مالی به تمام ادارات والیتی ابالغ نموده و شروعوجوه مذکور را در 

این وجوه در جریان سال مالی بدون دالیل موجه و  .تمام اجراات بعدی در سطح والیات صورت گیرد .انتقال نمایند

 .موافقه ریاست عمومی بودجه از یک والیت به والیت دیگر قابل تعدیل نمی باشد

 .کی خویش را الی ختم سال مالی باید تصفیه نمایندتمام واحدهای بودجوی مکلف اند تا پول پیش .36

پالن مالی، پالن کاری و گزارش اجراات اخیر  های دولتی مکلف اند،شرکت ها و تصدی بادرنظرداشت قوانین مربوطه  .33

 .سال شانرا به ولسی جرگه شورای ملی ارسال نمایند

هیچ کارمند نمیتواند در خارج از کشور . گیری نمایدوزارت امور خارجه از استخدام کارکنان باالمقطع تا حد امکان جلو .38

تعین کارکنان خدمتی در داخل سفارتخانه و یا دفتر دیپلماتیک در محدوده تشکیالت منظور . بطور خدمتی گماشته شود

وزارت امور خارجه مکلف است تا نورم معاشات و امتیازات کارکنان . شده از صالحیت وزارت امور خارجه میباشد

 . نماینده گی های خویش را در خارج از کشور در تفاهم با وزارت مالیه ترتیب و اجرا نمایدمحلی 

 

 



%تفاوت به تفاوت به ارقام13931394%تفاوت به تفاوت به ارقام13931394%تفاوت به  تفاوت به ارقام13931394

 سکتورامنیت

%95                   84,000                    172,482                      88,482%0                        -                          -                         -%95                 84,000                   172,482                     88,482شورای امنیت ملی

                   84,000                      84,000                           -                 84,000                     84,000                          -تمویل از کمک های خارجی

                            0                      88,482                      88,482                          0                     88,482                     88,482تمویل ازعواید داخلی

%7                 805,019               12,024,529               11,219,510%15-                  (21,481)                   126,655                 148,136%7               826,500              11,897,874              11,071,374ریاست عمومی امنیت ملی

%1-                    (6,766)                 1,077,148                 1,083,914%28-                  (39,646)                     99,809                 139,454%3                 32,880                   977,339                   944,459ریاست محافظت رئیس جمهور

%26-             (1,151,762)                 3,294,925                 4,446,686%65-                (805,897)                   440,789              1,246,686%11-              (345,864)                2,854,136                3,200,000وزارت امور خارجه

%8                5,058,908                 72,083,825                 67,024,917%92-               (4,399,849)                   387,552                4,787,402%15              9,458,757              71,696,273              62,237,516 وزارت امور داخله

              7,404,711               60,112,226               52,707,516                        -                          -                         -            7,404,711              60,112,226              52,707,516تمویل از کمک های خارجی

              2,054,046               11,584,046                 9,530,000                        -                          -                         -            2,054,046              11,584,046                9,530,000تمویل ازعواید داخلی

%2-               (1,672,751)               103,503,215               105,175,966%100-               (3,105,424)                          -                3,105,424%1              1,432,673            103,503,215              102,070,542وزارت دفاع ملی

              5,994,127               92,064,669               86,070,542                        -                          -                         -            5,994,127              92,064,669              86,070,542تمویل از کمک های خارجی

             (1,061,454)               11,438,546               12,500,000                        -                          -                         -           (1,061,454)              11,438,546              12,500,000تمویل ازعواید داخلی

وجوه برای خریداری طیارات 

و ترمیم تجهیزات نظامی 

وزارت دفاع ملی

3,500,000                -                          (3,500,000)           3,500,000                 -                           (3,500,000)             

%1.6                3,116,648               192,156,123               189,039,475%89-               (8,372,297)                  1,054,804                9,427,101%6            11,488,945              191,101,319              179,612,374مجموع

سکتور حکومتداری، حاکمیت قانون و حقوق بشری

%26-                  (80,348)                    227,572                    307,920%16-                  (23,628)                   127,572                 151,200%36-                (56,720)                   100,000                   156,720اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری

%24-             (1,056,591)                 3,353,527                 4,410,118%42-                (832,947)                1,145,492              1,978,438%9-              (223,644)                2,208,036                2,431,680اداره مستقل ارگانهای محلی

دارالنشای )دفتر ریاست اجرائیوی 

(شورای وزیران
-                          305,000                   305,000               100%-                         -                          -                        0%-                           305,000                    305,000                 100%

%6-                (132,233)                 1,965,325                 2,097,558%48-                (150,897)                   163,191                 314,089%1                 18,664                1,802,133                1,783,469دفتر ریاست دولت

%18-                (165,380)                    773,774                    939,154%78-                (147,367)                     41,787                 189,154%2-                (18,013)                   731,987                   750,000ریاست عمومی اداره امور

%4-                (137,703)                 3,183,951                 3,321,654%30-                  (96,985)                   223,735                 320,720%1-                (40,718)                2,960,216                3,000,934ستره محکمه

%6-                  (32,671)                    556,080                    588,751%17-                  (12,109)                     57,804                   69,913%4-                (20,562)                   498,276                   518,838شورای ملی-  مشرانو جرگه 

%7                   88,198                 1,381,876                 1,293,678%62-                  (25,963)                     15,707                   41,671%9               114,161                1,366,168                1,252,007شورای ملی- ولسی جرگه 

%9-                (130,078)                 1,300,225                 1,430,303%15-                  (38,712)                   227,692                 266,404%8-                (91,366)                1,072,533                1,163,899اداره لوی څارنوالي

%3-                  (30,499)                 1,063,280                 1,093,778%16-                  (48,707)                   255,217                 303,924%2                 18,208                   808,062                   789,854وزارت حج ، ارشاد و اوقاف

%6-                    (7,483)                    109,538                    117,022%18                     6,766                     44,538                   37,773%18-                (14,249)                     65,000                     79,249وزارت دولت در امور پارلمانی

%7-                  (77,510)                 1,022,882                 1,100,392%15-                  (76,492)                   422,669                 499,161%0                  (1,018)                   600,213                   601,231وزارت عدلیه

کمیسیون مستقل اصالحات اداری و 

خدمات ملکی
336,168                   330,283                   (5,885)                  -2%370,063                 390,825                   20,762                   6%706,231                    721,108                    14,877                   2%

%34-                  (77,667)                    151,218                    228,885%92-                  (69,722)                       5,700                   75,422%5-                  (7,945)                   145,518                   153,463کمیسیون مستقل انتخابات

افغانی' 000'  ارقام به                                                                                                                                                                                          1394 - 1393مقایسوی بودجه سال مالی : 1جدول 

وزارت- سکتور 

1394  - 1393مجموع بودجه ملی 1394  - 1393بودجه انکشافی 1394 - 1393 بودجه عادی 
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%تفاوت به تفاوت به ارقام13931394%تفاوت به تفاوت به ارقام13931394%تفاوت به  تفاوت به ارقام13931394

وزارت- سکتور 

1394  - 1393مجموع بودجه ملی 1394  - 1393بودجه انکشافی 1394 - 1393 بودجه عادی 

کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق 

قانون اساسی
67,269                     40,000                     (27,269)                -41%-                         -                          -                        0%67,269                      40,000                      (27,269)                  -41%

%3                     2,678                      99,895                      97,216%9                     4,878                     58,095                   53,216%5-                  (2,200)                     41,800                     44,000کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

%32-                  (32,223)                      67,777                    100,000%0                        -                          -                         -%32-                (32,223)                     67,777                   100,000کمسیون مستقل شکایات انتخاباتی

%8.8-               (1,576,900)                 16,323,030                 17,899,929%32-               (1,491,123)                  3,180,026                4,671,148%1-                  (85,777)                13,143,004                13,228,781مجموع

سکتور زیربنا و منابع طبیعی

%3                 921,622               29,007,037               28,085,414%10              2,414,998              25,455,354            23,040,357%30-           (1,493,375)                3,551,683                5,045,058 وزارت فوایدعامه

%8-                  (21,628)                    250,639                    272,268%29-                  (26,788)                     65,479                   92,268%3                   5,160                   185,160                   180,000اداره ملی حفاظت محیط زیست

%0              4,183,367                 4,691,866                    508,499%0              4,347,766                4,347,766                         -%0              (164,399)                   344,100                   508,499اداره هوانوردی ملکی

%7-                    (8,641)                    110,159                    118,800%7-                    (8,641)                   110,159                 118,800%0                       -                          -                          -بورد مستقل کابل جدید

%113              8,208,872               15,475,005                 7,266,133%113              8,208,872              15,475,005              7,266,133%0                       -                          -                          -د افغانستان برشنا شرکت

%6                     8,938                    146,947                    138,010%249                   15,065                     21,121                     6,055%5-                  (6,127)                   125,827                   131,954ریاست جیودیزی و کارتوگرافی

%6-                (213,269)                 3,281,761                 3,495,030%6-                (213,269)                3,281,761              3,495,030%0                       -                          -                          -شاروالی کابل

%28-                (221,499)                    573,808                    795,306%28-                (221,499)                   573,808                 795,306%0                       -                          -                          -شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون

%24                 350,678                 1,784,175                 1,433,498%29                 339,878                1,523,375              1,183,498%4                 10,800                   260,800                   250,000وزارت امور شهرسازی

%4-                (404,802)               10,564,495               10,969,298%4-                (435,377)              10,003,920            10,439,298%6                 30,575                   560,575                   530,000وزارت انرژی و آب

%86-             (2,033,367)                    328,400                 2,361,767%97-             (2,015,367)                     68,400              2,083,767%6-                (18,000)                   260,000                   278,000وزارت ترانسپورت

%72-             (2,022,006)                    789,390                 2,811,396%86-             (2,017,081)                   321,315              2,338,396%1-                  (4,925)                   468,075                   473,000وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

%21                 479,162                 2,810,908                 2,331,746%26                 474,484                2,311,230              1,836,746%1                   4,678                   499,678                   495,000وزارت معادن و پطرولیم

%0                       (127)                      39,353                      39,480%0                        -                          -                         -%0                     (127)                     39,353                     39,480کمیسیون عالی انرژی اتمی افغانستان

%15.2                9,227,301                 69,853,945                 60,626,644%21              10,863,041                63,558,694              52,695,653%21-             (1,635,741)                  6,295,250                  7,930,991مجموع

سکتور معارف

%5-                (429,369)                 7,669,633                 8,099,002%25-             (1,030,767)                3,068,236              4,099,002%15               601,398                4,601,398                4,000,000 وزارت تحصیالت عالی

%4              1,636,473               46,668,340               45,031,867%19              2,637,696              16,505,487            13,867,790%3-           (1,001,224)              30,162,853              31,164,077 وزارت معارف

%5-                  (10,190)                    180,749                    190,939%50-                  (10,190)                     10,186                   20,376%0                       -                   170,563                   170,563اکادمی علوم افغانستان

%31-                (240,844)                    530,010                    770,854%48-                (241,735)                   263,120                 504,854%0                      891                   266,891                   266,000ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت

ریاست عمومی رادیو تلویزیون ملی 

افغانستان
343,000                   404,000                   61,000                 0%188,754                 93,696                     (95,057)                  0%531,754                    497,696                    (34,057)                  0%

%3                   23,273                    688,329                    665,056%19                   37,187                   237,938                 200,751%0                (13,914)                   450,391                   464,305وازرت اطالعات و فرهنگ

%1.7                   945,285                 56,234,758                 55,289,473%7                1,297,135                20,178,663              18,881,528%1-                (351,850)                36,056,095                36,407,945مجموع
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%تفاوت به تفاوت به ارقام13931394%تفاوت به تفاوت به ارقام13931394%تفاوت به  تفاوت به ارقام13931394

وزارت- سکتور 

1394  - 1393مجموع بودجه ملی 1394  - 1393بودجه انکشافی 1394 - 1393 بودجه عادی 

سکتور صحت

%1                 113,114               18,501,348               18,388,235%6                 819,764              15,481,417            14,661,653%19-              (706,650)                3,019,931                3,726,581وزارت صحت عامه

%0.6                   113,114                 18,501,348                 18,388,235%6                   819,764                15,481,417              14,661,653%19-                (706,650)                  3,019,931                  3,726,581مجموع

سکتور زراعت و انکشاف دهات

%0                     8,876                    356,095                    347,219%0                   46,376                   143,595                   97,219%0                (37,500)                   212,500                   250,000اداره مستقل اراضی افغانستان

%31              7,183,906               30,428,790               23,244,885%32              7,209,406              29,944,290            22,734,885%5-                (25,500)                   484,500                   510,000وزارت احیا و انکشاف دهات

%9                 759,702                 9,143,139                 8,383,437%10                 764,075                8,101,513              7,337,437%0                  (4,374)                1,041,626                1,046,000وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

%52                 551,869                 1,615,980                 1,064,111%59                 537,417                1,446,528                 909,111%9                 14,452                   169,452                   155,000وزارت مبارزه علیه مواد مخدر

%25.7                8,504,353                 41,544,006                 33,039,653%28                8,557,274                39,635,927              31,078,653%3-                  (52,921)                  1,908,079                  1,961,000مجموع

سکتور مصؤنیت اجتماعی

%1                        825                    126,763                    125,939%3                        825                     31,279                   30,455%0                       -                     95,484                     95,484اداره ملی آماده گی مبارزه با حوادث

%2                     1,508                      91,889                      90,381%6                     1,970                     33,109                   31,139%1-                     (462)                     58,780                     59,242ریاست عمومی انسجام کوچی ها

%4-                    (9,510)                    226,468                    235,978%14-                    (7,084)                     41,890                   48,974%1-                  (2,426)                   184,578                   187,004وزارت امور زنان

%8-                  (46,551)                    516,192                    562,743%13-                  (18,133)                   119,273                 137,406%7-                (28,418)                   396,919                   425,337وزارت امور سرحدات، اقوام و قبایل

وزارت امور مهاجرین و عودت کننده 

گان
209,143                   210,750                   1,607                   1%122,612                 56,082                     (66,530)                  -54%331,755                    266,832                    (64,923)                  -20%

وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و 

معلولین
21,236,561              18,882,090              (2,354,471)           -11%845,951                 967,557                   121,607                 14%22,082,512               19,849,648               (2,232,864)             -10%

%10.0-               (2,351,516)                 21,077,792                 23,429,307%3                      32,655                  1,249,191                1,216,536%11-             (2,384,170)                19,828,601                22,212,771مجموع

 سکتور اقتصاد و انکشاف سکتور خصوصی

%5                 292,237                 6,713,829                 6,421,591%7                 310,043                4,884,635              4,574,591%1-                (17,806)                1,829,194                1,847,000 وزارت مالیه

%1                     5,500                    438,940                    433,440%1                     1,664                   292,604                 290,940%3                   3,836                   146,336                   142,500اداره احصائیه مرکزی

اداره ایجاد سهولت برای حمایه منابع 

تمویلی کوچک در افغانستان
-                          -                          -                       0%45,819                   1,563,701                1,517,881              3313%45,819                      1,563,701                 1,517,881              3313%

اداره حمایت از سرمایه گذاری در 

افغانستان
-                          -                          -                       0%532,321                 -                          (532,321)                -100%532,321                    -                           (532,321)                -100%

%32-                  (71,333)                    155,050                    226,383%47-                  (75,564)                     85,744                 161,308%7                   4,231                     69,306                     65,075اداره مستقل ملی ستندرد افغانستان

%30                 212,905                    933,882                    720,977%31                 187,127                   797,443                 610,317%23                 25,779                   136,439                   110,660اداره کنترول و تفتیش

%14-                  (87,367)                    521,531                    608,898%23-                  (80,702)                   269,196                 349,898%3-                  (6,665)                   252,335                   259,000وزارت اقتصاد

%11                   80,543                    834,936                    754,393%17                   61,601                   425,994                 364,393%5                 18,942                   408,942                   390,000وزارت تجارت و صنایع

%0                   78,000                      78,000                           -%0                   28,500                     28,500                         -%0                 49,500                     49,500                          -دفتر شورای اقتصاد ملی

%15                1,496,046                 11,239,869                   9,743,823%20                1,418,229                  8,347,817                6,929,588%3                    77,817                  2,892,052                  2,814,235مجموع
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%تفاوت به تفاوت به ارقام13931394%تفاوت به تفاوت به ارقام13931394%تفاوت به  تفاوت به ارقام13931394

وزارت- سکتور 

1394  - 1393مجموع بودجه ملی 1394  - 1393بودجه انکشافی 1394 - 1393 بودجه عادی 

%5              19,474,331               426,930,870               407,456,539%9              13,124,678              152,686,539            139,561,861%2              6,349,653              274,244,331              267,894,678مجموع واحدهای بودجوی

%56-            (11,680,000)                   9,242,000                 20,922,000%100-               (8,344,000)                              -                8,344,000%27-             (3,336,000)                  9,242,000                12,578,000مجموع کود های متفرقه و احتیاط

%1.8                7,794,331               436,172,870               428,378,539%3                4,780,678              152,686,539            147,905,861%1              3,013,653              283,486,331              280,472,678مجموع کل
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1394بودجه ملی سال مالی : 2جدول 

  دالر  افغانی  دالر  افغانی  دالر  افغانی

 سکتورامنیت

%0.0 3,026                172,482                    -                       -                           3,026                172,482                 شورای امنیت ملی

%0.0 1,474                84,000                      -                       -                           1,474                84,000                   تمویل از کمک های خارجی

%0.0 1,552                88,482                      -                       -                           1,552                88,482                   تمویل از عواید داخلی

%2.8 210,957            12,024,529             2,222               126,655                 208,735            11,897,874            ریاست عمومی امنیت ملی

%0.2 18,897              1,077,148               1,751               99,809                   17,146              977,339                 ریاست محافظت رئیس جمهور

%0.8 57,806              3,294,925               7,733               440,789                 50,073              2,854,136              وزارت امور خارجه

%16.5 1,264,629         72,083,825             6,799               387,552                 1,257,829         71,696,273             وزارت امور داخله

%13.8 1,054,600         60,112,226               -                       -                           1,054,600         60,112,226            تمویل از کمک های خارجی

%2.7 203,229            11,584,046               -                       -                           203,229            11,584,046            تمویل از عواید داخلی

%23.7 1,815,846         103,503,215             -                       -                           1,815,846         103,503,215          وزارت دفاع ملی

%21.1 1,615,170         92,064,669               -                       -                           1,615,170         92,064,669            تمویل از کمک های خارجی

%2.6 200,676            11,438,546               -                       -                           200,676            11,438,546            تمویل ازعواید داخلی

%44.1 3,371,160         192,156,123           18,505             1,054,804              3,352,655         191,101,319          مجموع

سکتور حکومتداری، حاکمیت قانون و حقوق بشری

%0.1 3,992                227,572                  2,238               127,572                 1,754                100,000                 اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری

%0.8 58,834              3,353,527               20,096             1,145,492              38,737              2,208,036              اداره مستقل ارگانهای محلی

%0.1 5,351                305,000                    -                       -                           5,351                305,000                 (دارالنشای شورای وزیران)دفتر ریاست اجرائیوی  

%0.5 34,479              1,965,325               2,863               163,191                 31,616              1,802,133              دفتر ریاست دولت

%0.2 13,575              773,774                  733                  41,787                   12,842              731,987                 ریاست عمومی اداره امور

%0.7 55,859              3,183,951               3,925               223,735                 51,934              2,960,216              ستره محکمه

%0.1 9,756                556,080                  1,014               57,804                   8,742                498,276                 شورای ملی-  مشرانو جرگه 

%0.3 24,243              1,381,876               276                  15,707                   23,968              1,366,168              شورای ملی- ولسی جرگه 

%0.3 22,811              1,300,225               3,995               227,692                 18,816              1,072,533              اداره لوی څارنوالي

%0.2 18,654              1,063,280               4,477               255,217                 14,177              808,062                 وزارت حج ، ارشاد و اوقاف

%0.0 1,922                109,538                  781                  44,538                   1,140                65,000                   وزارت دولت در امور پارلمانی

%0.2 17,945              1,022,882               7,415               422,669                 10,530              600,213                 وزارت عدلیه

%0.2 12,651              721,108                  6,857               390,825                 5,794                330,283                 کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی

%0.0 2,653                151,218                  100                  5,700                     2,553                145,518                 کمیسیون مستقل انتخابات

%0.0 702                   40,000                      -                       -                           702                   40,000                   کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی

%0.0 1,753                99,895                    1,019               58,095                   733                   41,800                   کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

وزارت- سکتور 

(000)ارقام به هزار 

مجموعانکشافیبودجه عادی
فیصدی از 

مجموع بودجه
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  دالر  افغانی  دالر  افغانی  دالر  افغانی

وزارت- سکتور 

(000)ارقام به هزار 

مجموعانکشافیبودجه عادی
فیصدی از 

مجموع بودجه

%0.0 1,189                67,777                      -                       -                           1,189                67,777                   کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی

%3.7 286,369            16,323,030             55,790             3,180,026              230,579            13,143,004            مجموع

سکتور زیربنا و منابع طبیعی

%6.7 508,895            29,007,037             446,585           25,455,354            62,310              3,551,683               وزارت فوایدعامه

%0.1 4,397                250,639                  1,149               65,479                   3,248                185,160                 اداره ملی حفاظت محیط زیست

%1.1 82,313              4,691,866               76,277             4,347,766              6,037                344,100                 اداره هوانوردی ملکی

%0.0 1,933                110,159                  1,933               110,159                   -                        -                           بورد مستقل کابل جدید

%3.5 271,491            15,475,005             271,491           15,475,005              -                        -                           د افغانستان برشنا شرکت

%0.0 2,578                146,947                  371                  21,121                   2,207                125,827                 ریاست جیودیزی و کارتوگرافی

%0.8 57,575              3,281,761               57,575             3,281,761                -                        -                           شاروالی کابل

%0.1 10,067              573,808                  10,067             573,808                   -                        -                           شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون

%0.4 31,301              1,784,175               26,726             1,523,375              4,575                260,800                 وزارت امور شهرسازی

%2.4 185,342            10,564,495             175,507           10,003,920            9,835                560,575                 وزارت انرژی و آب

%0.1 5,761                328,400                  1,200               68,400                   4,561                260,000                 وزارت ترانسپورت

%0.2 13,849              789,390                  5,637               321,315                 8,212                468,075                 وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

%0.6 49,314              2,810,908               40,548             2,311,230              8,766                499,678                 وزارت معادن و پطرولیم

%0.0 690                   39,353                      -                       -                           690                   39,353                   کمیسیون عالی انرژی اتمی افغانستان

%16.0 1,225,508         69,853,945             1,115,065        63,558,694            110,443            6,295,250              مجموع

سکتور معارف

%1.8 134,555            7,669,633               53,829             3,068,236              80,726              4,601,398               وزارت تحصیالت عالی

%10.7 818,743            46,668,340             289,570           16,505,487            529,173            30,162,853             وزارت معارف

%0.0 3,171                180,749                  179                  10,186                   2,992                170,563                 اکادمی علوم افغانستان

%0.1 9,298                530,010                  4,616               263,120                 4,682                266,891                 ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت

%0.1 8,732                497,696                  1,644               93,696                   7,088                404,000                 ریاست عمومی رادیو تلویزیون ملی افغانستان

%0.2 12,076              688,329                  4,174               237,938                 7,902                450,391                 وازرت اطالعات و فرهنگ

%12.9 986,575            56,234,758             354,012           20,178,663            632,563            36,056,095            مجموع

%0.0سکتور صحت

%4.2 324,585            18,501,348             271,604           15,481,417            52,981              3,019,931              وزارت صحت عامه

%4.2 324,585            18,501,348             271,604           15,481,417            52,981              3,019,931              مجموع
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  دالر  افغانی  دالر  افغانی  دالر  افغانی

وزارت- سکتور 

(000)ارقام به هزار 

مجموعانکشافیبودجه عادی
فیصدی از 

مجموع بودجه

%0.0سکتور زراعت و انکشاف دهات

%0.1 6,247                356,095                  2,519               143,595                 3,728                212,500                 اداره مستقل اراضی افغانستان

%7.0 533,838            30,428,790             525,338           29,944,290            8,500                484,500                 وزارت احیا و انکشاف دهات

%2.1 160,406            9,143,139               142,132           8,101,513              18,274              1,041,626              وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

%0.4 28,351              1,615,980               25,378             1,446,528              2,973                169,452                 وزارت مبارزه علیه مواد مخدر

%9.5 728,842            41,544,006             695,367           39,635,927            33,475              1,908,079              مجموع

سکتور مصؤنیت اجتماعی

%0.0 2,224                126,763                  549                  31,279                   1,675                95,484                   اداره ملی آماده گی مبارزه با حوادث

%0.0 1,612                91,889                    581                  33,109                   1,031                58,780                   ریاست عمومی انسجام کوچی ها

%0.1 3,973                226,468                  735                  41,890                   3,238                184,578                 وزارت امور زنان

%0.1 9,056                516,192                  2,093               119,273                 6,963                396,919                 وزارت امور سرحدات، اقوام و قبایل

%0.1 4,681                266,832                  984                  56,082                   3,697                210,750                 وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان

%4.6 348,239            19,849,648             16,975             967,557                 331,265            18,882,090            وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین

%4.8 369,786            21,077,792             21,916             1,249,191              347,870            19,828,601            مجموع

%0.0 سکتور اقتصاد و انکشاف سکتور خصوصی

%1.5 117,786            6,713,829               85,695             4,884,635              32,091              1,829,194               وزارت مالیه

%0.1 7,701                438,940                  5,133               292,604                 2,567                146,336                 اداره احصائیه مرکزی

%0.4 27,433              1,563,701               27,433             1,563,701                -                        -                           اداره ایجاد سهولت برای حمایه منابع تمویلی کوچک در افغانستان

%0.0   -                        -                              -                       -                             -                        -                           اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان

%0.0 2,720                155,050                  1,504               85,744                   1,216                69,306                   اداره مستقل ملی ستندرد افغانستان

%0.2 16,384              933,882                  13,990             797,443                 2,394                136,439                 اداره کنترول و تفتیش

%0.1 9,150                521,531                  4,723               269,196                 4,427                252,335                 وزارت اقتصاد

%0.2 14,648              834,936                  7,474               425,994                 7,174                408,942                 وزارت تجارت و صنایع

%0.0 1,368                78,000                    500                  28,500                   868                   49,500                   دفتر شورای اقتصاد ملی

%2.6 197,191            11,239,869             146,453           8,347,817              50,738              2,892,052              مجموع

%97.9 7,490,015         426,930,870           2,678,711        152,686,539          4,811,304         274,244,331          مجموع واحد های بودجوی

%2.1 162,140            9,242,000                 -                       -                           162,140            9,242,000              کود های احتیاطی

%100.0 7,652,156         436,172,870           2,678,711        152,686,539          4,973,444         283,486,331          مجموع کل
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خالصه بودجه و منابع تمویل: 3جدول 

دالر امریکائی (000)به افغانی (000)به 

        I- 7,513,439                   428,266,050             مجموع منابع تمویل 

 7,652,156                   436,172,870             مجموع بودجه 

(138,716)                   (7,906,820)               کسر بودجه ملی بعد از تأمین قرضه/مازاد

       II-4,973,444.41              283,486,331             مجموع منابع تمویل بودجه عادی 

 4,973,444.41              283,486,331             مجموع بودجه عادی

(0)                              (0)                             کسر بودجه عادی/ مازاد

      III- 2,539,995                   144,779,719             مجموع منابع تمویل بودجه انکشافی 

 2,678,711.21              152,686,539             مجموع بودجه انکشافی

               (7,906,820)                   (138,716)

1394        سال مالی 

کسر بودجه انکشافی/ مازاد

:یادداشت

. افغانی محاسبه شده است57 یک دالر امریکائی معادل 1394نرخ تبادله اسعار در بودجه سال مالی 

اقالمشماره
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1394خالصه بودجه و منابع تمویل سال مالی :  4جدول 

فیصدیدالر امریکائی (000)ارقام به افغانی (000)ار قام به تفصیالت

 با منابع تمویل آن1394خالصه بودجه ملی سال مالی : 1 

منابع تمویل بودجه ملی:    الف

%29 2,201,982 125,513,000منابع داخلی : 1       

%71 5,311,457 302,753,051منابع خارجی : 2       

 7,513,439 428,266,050 مجموع منابع تمویل

بودجه ملی:    ب

%65 4,973,444 283,486,331بودجه عادی : 1       

%35 2,678,711 152,686,539بودجه انکشافی : 2       

 7,652,156 436,172,870 مجموع  بودجه ملی

(138,716)(7,906,820)  کسر بودجه ملی

 II : 1394بودجه عادی سال مالی

 4,973,444 283,486,331 مجموع  بودجه عادی

 منابع تمویل بودجه عادی

%43 2,135,134 121,702,646عواید داخلی : 1      

%57 2,838,310 161,783,685در بودجه عادی (دونر)کمک تمویل کننده گان  : 2      

 4,973,444 283,486,331(2 + 1) مجموع منابع تمویل بودجه عادی 

(0)(0)کسر بودجه عادی/  مازاد

III : 1394بودجه انکشافی سال مالی 

دالر امریکائی (000)ارقام به افغانی (000)ار قام به تفصیالت

%19 500,164 28,509,373بودجه پروژه های اختیاری:   الف

 90,806 5,175,914اختیاری جدید:         الف 

 409,359 23,333,459اختیاری انتقالی:          ب 

%81 2,178,547 124,177,166بودجه پروژه های غیر اختیاری:   ب

 1,456,662 83,029,735غیر اختیاری جدید:         ج 

 721,885 41,147,431غیر اختیاری انتقالی:           د 

 2,678,711 152,686,539(غیر اختیاری+ اختیاری  ) مجموع بودجه انکشافی 

منابع تمویل بودجه انکشافی                                  

 66,848 3,810,354منابع داخلی : 1         

 294,600 16,792,200(اختیاری  )مجموع کمک تمویل کننده گان  : 2         

 2,114,527 120,528,031(غیر اختیاری  )مجموع کمک تمویل کننده گان  : 3         

 2,475,975 141,130,585(3+2+1) مجموع منابع تمویل 

(202,736)(11,555,954)  کسر بودجه انکشافی قبل از تأمین قرضه

 64,020 3,649,135  قرضه

(138,716)(7,906,820) بعد از تأمین وجوه قرضه1394  مجموع کسر بودجه انکشافی 

: یادداشت

 محاسبه و 1393 محاسبه شده است اما ارقام نهائی انتقالی بعد از گزارش حساب قطعیه سال مالی 1393 قوس سال مالی 30بودجه انتقالی به اساس گزارش مصرف تا 

.دوباره عیار میگردد
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دالرافغانی دالرافغانیدالرافغانی 

                2,201,982           125,513,000          2,201,982          125,513,000                     -                          -منابع مالی داخلی

                2,192,982           125,000,000          2,192,982          125,000,000                     -                          -عواید داخلی-1

a- 1,604,865             91,477,297          1,604,865            91,477,297                     -                          -(تکس)عواید مالیاتی                

                   571,612             32,581,887        571,612.05            32,581,887                     -                          - مالیه باالی عایدات، مفاد و مفاد باالی حصول سرمایه

                   544,885             31,058,468        544,885.41            31,058,468                     -                          - مالیه باالی داد و ستد وتجارت  بین المللی

                   359,971             20,518,350        359,971.06            20,518,350                     -                          - مالیه داخلی اجناس و خدمات

                   128,396               7,318,591        128,396.33              7,318,591                     -                          -  سایر عواید مالیاتی

b-553,030             31,522,703             553,030            31,522,703                     -                          -عواید غیر مالیاتی                   

                     41,905               2,388,612          41,905.48              2,388,612                     -                          -عواید حق عبور تیل

                     31,479               1,794,277          31,478.54              1,794,277                     -                          -عواید خط آهن

                   479,646             27,339,814        479,645.86            27,339,814                     -                          -سایر عواید غیر مالیاتی

c-35,088               2,000,000               35,088              2,000,000عواید از معادن                     

                     35,088               2,000,000          35,087.72              2,000,000عواید از معادن و پطرولیم

                       9,000                  513,000                  9,000                 513,000                     -                          -سایر عواید داخلی -2

                       8,000                  456,000            8,000.00                 456,000(وزارت امور شهر سازی)عواید از شهرک پیروزی 

                       1,000                    57,000            1,000.00                   57,000عواید از بورد مستقل کابل جدید

                2,201,982           125,513,000          2,201,982          125,513,000                     -                          -مجموع منابع مالی داخلی

                2,135,134           121,702,646          2,135,134          121,702,646                          -سهم منابع داخلی به بودجه عادی

                     66,848               3,810,354          66,848.31              3,810,354                     -                          -سهم منابع داخلی به بودجه انکشافی

                5,247,437           299,103,916          4,404,672          251,066,320          842,765         48,037,596منابع مالی خارجی

                2,838,310           161,783,685          2,838,310          161,783,685                     -                          -منابع خارجی به بودجه عادی- 1

                   109,259               6,227,791             109,259              6,227,791                     -                          -صندوق امانتی بازسازی افغانستان

                     25,000               1,425,000               25,000              1,425,000کمک های موقتی از ایاالت متحده آمریکا

                       5,000                  285,000                  5,000                 285,000کمک های موقتی از کاندا

                     25,000               1,425,000               25,000              1,425,000کمک های موقتی ازبریتانیا

                               -                              -                          -                             -                     -                          -(حفظ و مراقبت)صندوق امانتی بازسازی افغانستان 

                   509,464             29,039,448             509,464            29,039,448                     -                          -صندوق امانتی نظم و قانون افغانستان

                1,580,777             90,104,277          1,580,777            90,104,277                     -                          -برای وزارت دفاع (CSTC-A)وزارت دفاع امریکا 

                   543,697             30,990,737             543,697            30,990,737                     -                          -برای وزارت داخله (CSTC-A)وزارت دفاع امریکا 

                     34,393               1,960,392               34,393              1,960,392 برای وزارت دفاعNATFOکمک های 

                       1,439                    82,040                  1,439                   82,040 برای وزارت داخلهNATFOکمک های 

                       1,474                    84,000                  1,474                   84,000 برای شورای امنیت ملیNATFOکمک های 

کمک های کشورهای فرانسه ، دنمارک و بریتانیا برای 

تقویت ادارات والیتی و ولسوالیها
-                          -                     100,000                 1,754                  100,000                  1,754                       

                       60,000                   1,053                  60,000                    1,053                     -                          -(DFID)کمک های بریتانیا 

                2,409,127           137,320,231          1,566,362            89,282,635          842,765         48,037,596منابع خارجی به بودجه انکشافی-2

                   294,600             16,792,200             144,600              8,242,200          150,000           8,550,000کمک های بالعوض اختیاری.1.2

                   193,000             11,001,000               93,000              5,301,000          100,000           5,700,000 وجوه تشویقی صندوق امانتی بازسازی افغانستان 

                     2,850,000           50,000            1,710,000              30,000               4,560,000               80,000(DPG) بانک جهانی 

حفظ و )وجوه تشویقی صندوق امانتی بازسازی افغانستان 

(مراقبت برای بودجه انکشافی
-                          -                     1,231,200              21,600               1,231,200               21,600                     

                2,114,527           120,528,031          1,421,762            81,040,435          692,765         39,487,596کمکهای بالعوض غیر اختیاری.2.2

                          145                      8,290                          -                             -                 145                  8,290 سازمان انکشاف وهمکاری بین المللی هالند

                            37                      2,085                          -                             -                   37                  2,085 موسسه همکاري بین المللي جاپان

                       1,000                    57,000                     638                   36,394                 362                20,606اتحاد سراسری برای واکسین و معافیت

                       3,814                  217,380                  1,700                   96,900              2,114              120,480المان

                          100                      5,700                          -                             -                 100                  5,700ایاالت متحده امریكا

                     53,547               3,052,157               31,257              1,781,649            22,290           1,270,508ایتالیا

                   420,407             23,963,174             240,806            13,725,942          179,601         10,237,232بانک انکشاف آسیایی

                       8,640                  492,488                          -                             -              8,640              492,488بانک انکشافی المان

                   269,125             15,340,136             178,537            10,176,593            90,588           5,163,543بانک جهانی

'000' ارقام به                                                                                       1394تفصیل منابع تمویل بودجه ملی : 5جدول 

اقالمشماره
مجموعجدیدانتقالی

58



دالرافغانی دالرافغانیدالرافغانی 
اقالمشماره

مجموعجدیدانتقالی

                     29,166               1,662,453               22,000              1,254,000              7,166              408,453بخش بین المللی تنفیذ قانون مبارزه علیه مواد مخدر

                     12,336                  703,136                          -                             -            12,336              703,136برنامه انکشاف ملل متحد

                       1,580                    90,083                          -                             -              1,580                90,083برونای دار السالم

                       1,680                    95,773                          -                             -              1,680                95,773بریتانیا

                     50,381               2,871,713               26,707              1,522,299            23,674           1,349,414جاپان

                            82                      4,660                          -                             -                   82                  4,660جمهوریت چك

                          420                    23,949                          -                             -                 420                23,949حکومت قزاقستان

                     29,849               1,701,417                          -                             -            29,849           1,701,417دنمارك

                            75                      4,295                          -                             -                   75                  4,295دیپارتمنت زراعت ایاالت متحده

                     15,397                  877,633                  7,800                 444,600              7,597              433,033سازمان بین المللی انکشافی زراعتی

                       6,411                  365,409                          -                             -              6,411              365,409(یونسكو)سازمان تعلیمى، علمى و كلتوري ملل متحد 

                          647                    36,866                          -                             -                 647                36,866سفارت ناروى

                          940                    53,581                          -                             -                 940                53,581سلواكیا

                   814,192             46,408,963             693,720            39,542,042          120,472           6,866,921صندوق امانتي بازسازي افغانستان

                       1,902                  108,421                     150                     8,563              1,752                99,858صندوق امانتی صلح و ادغام مجدد

- صندوق انکشافی سازمان همکاریهای منطقوی جنوب آسیا 

سارک
203,703              3,574              54,464                   956                     258,167                  4,529                       

                       3,164                  180,354                  2,414                 137,598                 750                42,756صندوق وجهی ابتکارات صحی برای نتایج

                     15,642                  891,567                  3,979                 226,803            11,663              664,764فرانسه

                            14                          824                          -                             -                   14                     824كانادا

                          734                    41,832                          -                             -                 734                41,832كمشنرى عالى ملل متحد در امور مهاجرین

                   210,494             11,998,171             125,473              7,151,937            85,022           4,846,235كمك هاى امریكا

                          885                    50,436                          -                             -                 885                50,436كویت

                          104                      5,931                          -                             -                 104                  5,931ماموریت کمک ملل متحد به افغانستان

                       1,559                    88,839                          -                             -              1,559                88,839هسپانیه

                     28,747               1,638,580               10,119                 576,783            18,628           1,061,797هندوستان

                     32,734               1,865,863               24,472              1,394,931              8,262              470,933یونسف/پروگرام مشارکت جهانی برای تعلیم و تربیه

                          699                    39,859                          -                             -                 699                39,859چین

                       5,000                  285,000                  5,000                 285,000                     -                          -کاسا یک هزار

                     76,459               4,358,177               44,500              2,536,500            31,959           1,821,677کمک های بال عوض غیر پروژوی جاپان

                          100                      5,700                          -                             -                 100                  5,700کمکهای انکشافی بین المللی بانک جهانی

                     11,789                  671,969                  1,534                   87,438            10,255              584,531(صندوق جهاني)گلوبل فند 

                     64,020               3,649,135               34,900              1,989,300            29,120           1,659,835قروض.3.2

                     17,167                  978,532                  8,000                 456,000              9,167              522,532بانک انکشاف اسالمی

                     10,560                  601,941                  9,900                 564,300                 660                37,641بانک انکشاف آسیایی

                     30,292               1,726,661               11,000                 627,000            19,292           1,099,661صندق انکشافی سعودی

                       6,000                  342,000                  6,000                 342,000                     -                          -ایتالیا

59



1394بودجه عادی سال مالی : 6جدول 

مزد و معاشات - 210
از مجموع کود % 

21
220- اجناس و خدمات 

از مجموع % 

22کود 
کسب دارائی ها - 250

از مجموع % 

25کود 
مجموع

 سکتورامنیت

 177%0.1 172,482                    %0.0 5,000                   %0.1 124,310                 %0.0 43,173                       88,482                    شورای امنیت ملی

%0.0 84,000                      %0.0   -                         %0.1 84,000                   %0.0   -                             تمویل از کمک های خارجی

%0.0 88,482                      %0.0 5,000                   %0.0 40,310                   %0.0 43,173                       88,482                    تمویل از عواید داخلی

 40,741%4.2 11,897,874               %0.1 7,500                   %2.3 1,950,000              %6.3 9,940,374                  11,071,374             ریاست عمومی امنیت ملی

 1,442%0.3 977,339                    %0.0 5,000                   %0.1 123,500                 %0.5 848,839                     944,459                  ورریاست محافظت رئیس جمه

 1,440%1.0 2,854,136                 %0.1 11,000                 %1.1 889,000                 %1.2 1,954,136                  3,200,000               وزارت امور خارجه

 205,854%25.3 71,696,273               %41.7 4,971,872            %28.9 24,374,912            %26.9 42,349,489                62,237,516              وزارت امور داخله

%21.3 60,112,226               %41.2 4,911,872            %26.5 22,324,911            %20.9 32,875,443                52,707,516             تمویل از کمک های خارجی

%4.1 11,584,046               %0.5 60,000                 %2.4 2,050,000              %6.0 9,474,046                  9,530,000               تمویل از عواید داخلی

 207,916%36.5 103,503,215             %54.1 6,449,254            %54.4 45,869,323            %32.5 51,184,638                102,070,542           وزارت دفاع ملی

%32.4 92,064,669               %50.7 6,046,254            %53.8 45,319,323            %25.8 40,699,092                86,070,542             تمویل از کمک های خارجی

 12,903,000%4.1 11,438,546               %3.4 403,000               %0.7 550,000                 %6.7 10,485,546                12,500,000             تمویل از عواید داخلی

 وجوه برای خریداری طیارات و 

ترمیم تجهیزات نظامی وزارت 

دفاع ملی

               3,500,000                              -   0.0%                           -   0.0%                         -   0.0%                             -   0.0%3,500,000 

 457,570%67.41 191,101,319             %95.96 11,449,627          %86.98 73,331,044            %67.50 106,320,648              179,612,374           مجموع

سکتور حکومتداری، حاکمیت قانون و حقوق بشری

 503%0.0 100,000                    %0.0   -                         %0.0 30,000                   %0.0 70,000                       156,720                  اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری

 7,241%0.8 2,208,036                 %1.4 165,000               %0.9 798,000                 %0.8 1,245,036                  2,431,680               اداره مستقل ارگانهای محلی

دارالنشای شورای )دفتر ریاست اجرائیوی  

(وزیران
                           -                       105,000 0.1%                   80,000 0.1%               120,000 1.0%                    305,000 0.1%700 

 3,981%0.6 1,802,133                 %0.2 25,000                 %0.5 435,980                 %0.9 1,341,154                  1,783,469               دفتر ریاست دولت

 1,477%0.3 731,987                    %0.0 2,500                   %0.3 294,748                 %0.3 434,739                     750,000                  ریاست عمومی اداره امور

 6,764%1.0 2,960,216                 %0.0 5,000                   %0.2 200,387                 %1.7 2,754,829                  3,000,934               ستره محکمه

 1,120%0.2 498,276                    %0.1 12,500                 %0.1 65,066                   %0.3 420,710                     518,838                  شورای ملی-  مشرانو جرگه 

 3,019%0.5 1,366,168                 %0.1 10,000                 %0.2 149,787                 %0.8 1,206,381                  1,252,007               شورای ملی- ولسی جرگه 

 5,170%0.4 1,072,533                 %0.0 2,500                   %0.2 136,069                 %0.6 933,965                     1,163,899               اداره لوی څارنوالي

 7,629%0.3 808,062                    %0.0 1,250                   %0.2 176,692                 %0.4 630,120                     789,854                  وزارت حج ، ارشاد و اوقاف

 240%0.0 65,000                      %0.0 2,000                   %0.0 18,000                   %0.0 45,000                       79,249                    وزارت دولت در امور پارلمانی

 2,966%0.2 600,213                    %0.0 2,500                   %0.2 149,625                 %0.3 448,088                     601,231                  وزارت عدلیه

کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات 

ملکی
                  336,168                     221,813 0.1%                 106,970 0.1%                   1,500 0.0%                    330,283 0.1%793 

1393 بودجه عادی وزارت- سکتور 

 افغانی000 به 1394بودجه عادی سال 

1394 تشکیل از مجموع بودجه% 
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مزد و معاشات - 210
از مجموع کود % 

21
220- اجناس و خدمات 

از مجموع % 

22کود 
کسب دارائی ها - 250

از مجموع % 

25کود 
مجموع

1393 بودجه عادی وزارت- سکتور 

 افغانی000 به 1394بودجه عادی سال 

1394 تشکیل از مجموع بودجه% 

 465%0.1 145,518                    %0.0 500                      %0.0 41,430                   %0.1 103,588                     153,463                  کمیسیون مستقل انتخابات

کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون 

اساسی
                    67,269                       30,000 0.0%                   10,000 0.0%                         -   0.0%                      40,000 0.0%131 

 0%0.0 41,800                      %0.0   -                         %0.0 4,750                     %0.0 37,050                       44,000                    کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

 177%0.0 67,777                      %0.0 2,500                   %0.0 33,250                   %0.0 32,027                       100,000                  کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی

 42,376%4.64 13,143,004               %2.96 352,750               %3.24 2,730,754              %6.39 10,059,500                13,228,781             مجموع

سکتور زیربنا و منابع طبیعی

 3,233%1.3 3,551,683                 %0.0 2,000                   %0.1 86,783                   %0.3 438,900                     5,045,058                وزارت فوایدعامه

کود های متفرقه مربوط وزارت فواید 

عامه
               4,515,407                              -   0.0%                           -   0.0%                         -   0.0%                 3,024,000 1.1%

وجوه برای حفظ و مراقبت سرکها - 1 

(900017)
               1,000,000                              -   0.0%                           -   0.0%                         -   0.0%                 1,000,000 0.4%

وجوه برای حفظ و مراقبت سالنگها - 2 

(900015)
                  200,000                              -   0.0%                           -   0.0%                         -   0.0%                    200,000 0.1%

حفظ و مراقبت عملیاتی ملحقات خط - 3 

آهن از حیرتان الی مزار شریف 

(900027)

               1,700,000                              -   0.0%                           -   0.0%                         -   0.0%                 1,824,000 0.6%

مصارف حفظ و مراقبت - 4 

(900039) (غیراختیاری)
               1,615,407                              -   0.0%                           -   0.0%                         -   0.0%                             -   0.0%

 850%0.1 185,160                    %0.0 2,000                   %0.1 52,250                   %0.1 130,910                     180,000                  اداره ملی حفاظت محیط زیست

 1,292%0.1 344,100                    %0.0 4,000                   %0.1 123,500                 %0.1 216,600                     508,499                  اداره هوانوردی ملکی

 مصارف حفظ و مراقبت برای اداره ملی 

غیر )هوانوردی ملکی 

(900040)(اختیاری

                  142,499                              -   0.0%                           -   0.0%                         -   0.0%0.0%

 520%0.0 125,827                    %0.0 563                      %0.0 39,194                   %0.1 86,070                       131,954                  ریاست جیودیزی و کارتوگرافی

 864%0.1 260,800                    %0.0 5,000                   %0.1 75,000                   %0.1 180,800                     250,000                  وزارت امور شهرسازی

 3,070%0.2 560,575                    %0.0 1,500                   %0.2 127,300                 %0.3 431,775                     530,000                  وزارت انرژی و آب

 1,072%0.1 260,000                    %0.0 2,000                   %0.1 83,000                   %0.1 175,000                     278,000                  وزارت ترانسپورت

 2,792%0.2 468,075                    %0.0 4,000                   %0.1 115,900                 %0.2 348,175                     473,000                  وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

 2,704%0.2 499,678                    %0.0 2,500                   %0.2 149,150                 %0.2 348,028                     495,000                  وزارت معادن و پطرولیم

 120%0.0 39,353                      %0.0 750                      %0.0 8,531                     %0.0 30,072                       39,480                    کمیسیون عالی انرژی اتمی افغانستان

 16,517%2.22 6,295,250                 %0.20 24,313                 %1.02 860,608                 %1.52 2,386,330                  7,930,991               مجموع
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مزد و معاشات - 210
از مجموع کود % 

21
220- اجناس و خدمات 

از مجموع % 

22کود 
کسب دارائی ها - 250

از مجموع % 

25کود 
مجموع

1393 بودجه عادی وزارت- سکتور 

 افغانی000 به 1394بودجه عادی سال 

1394 تشکیل از مجموع بودجه% 

سکتور معارف

 12,844%1.6 4,601,398                 %0.1 13,250                 %2.0 1,700,975              %1.8 2,887,173                  4,000,000                وزارت تحصیالت عالی

 263,996%10.6 30,162,853               %0.2 20,000                 %2.3 1,945,475              %17.9 28,197,379                31,164,077              وزارت معارف

 مصارف حفظ و مراقبت برای 

 (غیر اختیاری)وزارت معارف 

(900041)

                  774,077                              -   0.0%                           -   0.0%                         -   0.0%                             -   0.0%

 498%0.1 170,563                    %0.0 2,500                   %0.0 28,378                   %0.1 139,685                     170,563                  اکادمی علوم افغانستان

 532%0.1 266,891                    %0.0 1,500                   %0.3 211,201                 %0.0 54,190                       266,000                  ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت

 1,708%0.1 404,000                    %0.0 5,000                   %0.2 140,000                 %0.2 259,000                     343,000                  ریاست عمومی رادیو تلویزیون ملی افغانستان

 2,219%0.2 450,391                    %0.0 2,150                   %0.1 110,200                 %0.2 338,041                     464,305                  وازرت اطالعات و فرهنگ

 281,797%12.72 36,056,095               %0.37 44,400                 %4.91 4,136,228              %20.24 31,875,467                36,407,945             مجموع

سکتور صحت

 18,395%1.1 3,019,931                 %0.2 20,000                 %1.1 965,200                 %1.3 2,034,731                  3,726,581               وزارت صحت عامه

 مصارف حفظ و مراقبت برای 

غیر )وزارت صحت عامه 

(900042 )(اختیاری

               1,201,351                              -   0.0%                           -   0.0%                         -   0.0%                             -   0.0%

 18,395%1.07 3,019,931                 %0.17 20,000                 %1.14 965,200                 %1.29 2,034,731                  3,726,581               مجموع

سکتور زراعت و انکشاف دهات

 1,273%0.1 212,500                    %0.0 2,500                   %0.1 60,000                   %0.1 150,000                     250,000                  اداره مستقل اراضی افغانستان

 2,125%0.2 484,500                    %0.0   -                         %0.2 144,790                 %0.2 339,711                     510,000                  وزارت احیا و انکشاف دهات

 8,388%0.4 1,041,626                 %0.0 500                      %0.2 162,833                 %0.6 878,294                     1,046,000               وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

 459%0.1 169,452                    %0.0   -                         %0.1 61,808                   %0.1 107,644                     155,000                  وزارت مبارزه علیه مواد مخدر

 12,245%0.67 1,908,079                 %0.03 3,000                   %0.51 429,430                 %0.94 1,475,649                  1,961,000               مجموع

سکتور مصؤنیت اجتماعی

 383%0.0 95,484                      %0.0 562                      %0.0 40,922                   %0.0 54,000                       95,484                    اداره ملی آماده گی مبارزه با حوادث

 228%0.0 58,780                      %0.0 750                      %0.0 17,318                   %0.0 40,712                       59,242                    ریاست عمومی انسجام کوچی ها

 875%0.1 184,578                    %0.0 2,500                   %0.1 52,640                   %0.1 129,438                     187,004                  وزارت امور زنان

 1,259%0.1 396,919                    %0.0 1,500                   %0.2 202,052                 %0.1 193,367                     425,337                  وزارت امور سرحدات، اقوام و قبایل

 1,000%0.1 210,750                    %0.0 750                      %0.1 43,000                   %0.1 167,000                     209,143                  وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان

 7,345%6.7 18,882,090               %0.0 2,500                   %0.5 463,279                 %0.6 942,275                     21,236,561             وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین
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از مجموع % 

22کود 
کسب دارائی ها - 250

از مجموع % 

25کود 
مجموع

1393 بودجه عادی وزارت- سکتور 

 افغانی000 به 1394بودجه عادی سال 

1394 تشکیل از مجموع بودجه% 

کود های متفرقه مربوط وزارت کار و 

امور اجتماعی
             19,700,000                              -   0.0%                           -   0.0%                         -   0.0%               17,474,036 6.2%

برای شهدا و - حقوق تقاعد- 1 

(900006)معلولین 
             13,152,000                              -   0.0%                           -   0.0%                         -   0.0%               11,152,000 3.9%

حقوق تقاعد مامورین ملکی و - 2 

(900007)نظامی  
               5,610,000                              -   0.0%                           -   0.0%                         -   0.0%                 5,384,036 1.9%

-  حقوق پرداخت نا شده متقاعدین- 3 

(900031 )سال های قبل 
                  938,000                              -   0.0%                           -   0.0%                         -   0.0%                    938,000 0.3%

 11,090%6.99 19,828,601               %0.07 8,562                   %0.97 819,210                 %0.97 1,526,792                  22,212,771             مجموع

 سکتور اقتصاد و انکشاف سکتور خصوصی

 8,665%0.6 1,829,194                 %0.1 6,400                   %0.8 670,650                 %0.7 1,152,144                  1,847,000                وزارت مالیه

 800%0.1 146,336                    %0.0 3,000                   %0.0 30,000                   %0.1 113,336                     142,500                  اداره احصائیه مرکزی

 300%0.0 69,306                      %0.0 1,500                   %0.0 25,175                   %0.0 42,631                       65,075                    اداره مستقل ملی ستندرد افغانستان

 465%0.0 136,439                    %0.0 1,875                   %0.1 50,964                   %0.1 83,600                       110,660                  اداره کنترول و تفتیش

 950%0.1 252,335                    %0.0 5,000                   %0.1 68,099                   %0.1 179,237                     259,000                  وزارت اقتصاد

 1,135%0.1 408,942                    %0.0 5,000                   %0.2 175,426                 %0.1 228,516                     390,000                  وزارت تجارت و صنایع

 60%0.0 49,500                      %0.1 6,000                   %0.0 15,500                   %0.0 28,000                         -                           دفتر شورای اقتصاد ملی

 12,315%1.02 2,892,052                 %0.24 28,775                 %1.23 1,035,814              %1.16 1,827,464                  2,814,235               مجموع

 852,305%96.74 274,244,331             %100.00 11,931,426          %100.00 84,308,288            %100.00 157,506,581              267,894,678           مجموع واحدهای بودجوی

کود های متفرقه و احتیاط

%0.2 432,000                       -                            -                              -                              400,000                  (900020) وجوه برای بازپرداخت عواید 

%0.3 800,000                       -                            -                              -                              1,000,000               (900001) وجوه مربوط به پالیسی 

%0.5 1,500,000                    -                            -                              -                              2,400,000               (900003) پرداخت قسط قروض خارجی 

 عضویت وزارتها در سازمانهای بین المللی 

(900008)
                  400,000                              -                              -                            -                       350,000 0.1%

 وجوه برای تطبیق برنامه رتب و معاشات 

(900005) (معلمین+ کارمندان ملکی )
               1,000,000                              -                              -                            -                       400,000 0.1%

%0.1 150,000                       -                            -                              -                              200,000                  (900009) وجوه برای پی آر  آر 

 وجوه احتیاطی برای حاالت اضطراری 

(900002)
                  800,000                              -                              -                            -                       700,000 0.2%

%0.1 200,000                       -                            -                              -                              200,000                  (900030) وجوه برای کمیشن بانک ها 

%0.1 400,000                       -                            -                              -                              500,000                  (900024) وجوه احتیاط برای خریداری زمین 

 محافظت و تامین امنیت پروژه های انکشافی 

(900036)استراتیژیکی 
               1,000,000                              -                              -                            -                    1,000,000 0.4%
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25کود 
مجموع

1393 بودجه عادی وزارت- سکتور 

 افغانی000 به 1394بودجه عادی سال 

1394 تشکیل از مجموع بودجه% 

%0.1 150,000                       -                            -                              -                              150,000                  (900004) وجوه احتیاطی برای توازن اسعار 

%0.0   -                                -                            -                              -                              3,800,000               (900029) جبران کاهش سرمایه بانک مرکزی 

%0.0 43,000                         -                            -                              -                              وجوه احتیاط برای کمیته ملی المپیک افغانستان

%0.0 57,000                         -                            -                              -                              وجوه احتیاطی برای تیم ملی کرکت

%1.0 2,850,000                    -                           (1393سال ) طلبات سال گذشته 

 وجوه احتیاط برای کرایه زمین های بگرام 

(وزارت دفاع)
                      50,000 0.0%

 کود های متفرقه غیر اختیاری

 وجوه احتیاط برای برنامه تقویت ادارات محلی 

(900034) (غیر اختیاری)وعرضه خدمات 
                  616,000                              -                              -                            -                       100,000 0.0%

 وجوه احتیاط برای ترمیم سرک ها و کانال های 

(900037) (غیر اختیاری)آبیاری  والیت هلمند 
                    56,000                              -                              -                            -                         60,000 0.0%

 ترمیم و پاک کاری کانالهای ابیاری در والیت 

(900038)(غیر اختیاری)هلمند 
                    56,000                              -                              -                            -                                -   0.0%

%3.3 9,242,000                    -                            -                              -                              12,578,000              مجموع کود های متفرقه و احتیاط

%100.0            283,486,331%100.0          11,931,426%100.0            84,308,288%100.0           157,506,581         280,472,678مجموع کل
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 به اساس اختیاری و غیر اختیاری1394بودجه انکشافی سال مالی : 7جدول 

غیر اختیاریاختیاریغیر اختیاریاختیاریغیر اختیاری
از مجموع % 

غیر اختیاری
اختیاری

از % 

مجموع  

اختیاری

سکتورامنیت - -۱.۱

%0.3 6,799                  %1.2 6,035                %0.0 764                     2,500                  -                       3,535             764                  وزارت امورداخله

%0.1 2,222                  %0.4 2,192                %0.0 30                         -                       -                       2,192             30                   ریاست عمومی امنیت ملی

%0.1 1,751                  %0.4 1,751                %0.0   -                          -                       -                       1,751               -                    ریاست محافظت رئیس جمهور

%0.3 7,733                  %0.9 4,529                %0.1 3,204                    -                       -                       4,529             3,204              وزارت امور خارجه

%0.7 18,505                %2.9 14,508              %0.2 3,998                  2,500                  -                       12,008           3,998              مجموع

سکتور حکومتداری، حاکمیت قانون و حقوق بشری -  ۲.۱

%0.1 2,238                  %0.4 2,238                %0.0   -                          -                       -                       2,238               -                    اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری

%0.8 20,096                %3.3 16,302              %0.2 3,795                    -                       -                       16,302           3,795              اداره مستقل ارگانهای محلی

%0.1 2,863                  %0.6 2,863                %0.0   -                          -                       -                       2,863               -                    دفتر ریاست دولت

%0.0 733                     %0.1 733                   %0.0   -                        300                     -                       433                  -                    ریاست عمومی اداره امور

%0.1 3,925                  %0.1 502                   %0.2 3,424                    -                       -                       502                3,424              ستره محکمه

%0.0 1,014                  %0.2 1,014                %0.0   -                          -                       -                       1,014               -                    شورای ملی-  مشرانو جرگه 

%1445.5 276                     %0.1 261                   %0.0 14                         -                       -                       261                14                   شورای ملی- ولسی جرگه 

%0.1 3,995                  %0.4 1,771                %0.1 2,223                  500                     -                       1,271             2,223              اداره لوی څارنوالي

%0.2 4,477                  %0.9 4,477                %0.0   -                        48                       -                       4,430               -                    وزارت حج ، ارشاد و اوقاف

%0.0 781                     %0.2 781                   %0.0   -                        88                       -                       694                  -                    وزارت دولت در امور پارلمانی

%0.3 7,415                  %0.6 2,906                %0.2 4,509                  50                       -                       2,856             4,509              وزارت عدلیه

%0.3 6,857                  %0.4 2,183                %0.2 4,674                  500                   1,965                 1,683             2,709              کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی

%0.0 100                     %0.0   -                      %0.0 100                       -                       -                         -                   100                 کمیسیون مستقل انتخابات

%0.0 1,019                  %0.2 1,019                %0.0   -                          -                       -                       1,019               -                    کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

%2.1 55,790                %7.4 37,051              %0.9 18,739                1,486                1,965                 35,565           16,774            مجموع

سکتور زیربنا و منابع طبیعی - ۳.۱

%16.7 446,585              %18.9 94,359              %16.2 352,226              17,200              215,400             77,159           136,826           وزارت فوایدعامه

%0.0 1,149                  %0.2 1,149                %0.0   -                          -                       -                       1,149               -                    اداره ملی حفاظت محیط زیست

%2.8 76,277                %5.1 25,667              %2.3 50,610                5,060                45,000               20,607           5,610              اداره هوانوردی ملکی

%0.1 1,933                  %0.4 1,933                %0.0   -                        1,000                  -                       933                  -                    بورد مستقل کابل جدید

واحدهای بودجوی- سکتور ها
مجموع بودجه انکشافی

(به هزار دالر )

دالر امریکائی (000)ارقام به 

از مجموع % 

بودجه انکشافی

مجموع جدیدانتقالی
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غیر اختیاریاختیاریغیر اختیاریاختیاریغیر اختیاری
از مجموع % 

غیر اختیاری
اختیاری

از % 

مجموع  

اختیاری

واحدهای بودجوی- سکتور ها
مجموع بودجه انکشافی

(به هزار دالر )

دالر امریکائی (000)ارقام به 

از مجموع % 

بودجه انکشافی

مجموع جدیدانتقالی

%10.1 271,491              %0.0   -                      %12.5 271,491                -                     155,200               -                   116,291          د افغانستان برشنا شرکت

%0.0 371                     %0.1 371                   %0.0   -                          -                       -                       371                  -                    ریاست جیودیزی و کارتوگرافی

%2.1 57,575                %0.4 2,000                %2.6 55,575                  -                     36,340               2,000             19,235            شاروالی کابل

%0.4 10,067                %2.0 10,067              %0.0   -                        4,000                  -                       6,067               -                    شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون

%1.0 26,726                %3.4 17,158              %0.4 9,568                  6,600                1,500                 10,558           8,068              وزارت امور شهرسازی

%6.6 175,507              %14.9 74,410              %4.6 101,098              12,500              65,000               61,910           36,098            وزارت انرژی وآب

%0.0 1,200                  %0.2 1,200                %0.0   -                          -                       -                       1,200               -                    وزارت ترانسپورت

%0.2 5,637                  %0.0   -                      %0.3 5,637                    -                     1,000                   -                   4,637              وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

%1.5 40,548                %2.4 11,897              %1.3 28,651                7,000                12,550               4,897             16,101            وزارت معادن و پطرولیم

%41.6 1,115,065           %48.0 240,210            %40.2 874,855              53,360              531,990             186,850         342,865          مجموع

سکتور معارف - ۳.۲

%2.0 53,829                %9.9 49,544              %0.2 4,284                  7,660                1,000                 41,884           3,284               وزارت تحصیالت عالی

%10.8 289,570              %5.8 28,866              %12.0 260,704              1,000                160,972             27,866           99,731             وزارت معارف

%0.0 179                     %0.0 179                   %0.0   -                          -                       -                       179                  -                    اکادمی علوم

%0.2 4,616                  %0.8 4,185                %0.0 431                     100                     -                       4,085             431                 ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت

%0.1 1,644                  %0.2 1,087                %0.0 556                     400                   500                    687                56                   ریاست عمومی رادیو تلویزیون ملی افغانستان

%0.2 4,174                  %0.7 3,444                %0.0 731                     1,150                  -                       2,294             731                 وازرت اطالعات و فرهنگ

%13.2 354,012              %17.5 87,305              %12.2 266,706              10,310              162,472             76,995           104,234          مجموع

سکتور صحت - ۳.۳

%10.1 271,604              %8.4 42,155              %10.5 229,449              12,100              152,182             30,055           77,267            وزارت صحت عامه

%10.1 271,604              %8.4 42,155              %10.5 229,449              12,100              152,182             30,055           77,267            مجموع

سکتور زراعت و انکشاف دهات - ۳.۴

%19.6 525,338              %4.7 23,529              %23.0 501,809              1,500                433,121             22,029           68,688             وزارت احیا و انکشاف دهات

%0.1 2,519                  %0.5 2,519                %0.0   -                        1,000                  -                       1,519               -                    اداره مستقل اراضی افغانستان

%5.3 142,132              %4.9 24,639              %5.4 117,493                -                     78,608               24,639           38,885            وزارت زراعت آبیاری و مالداری

%0.9 25,378                %0.1 631                   %1.1 24,747                  -                     22,000               631                2,747              وزارت مبارزه علیه مواد مخدر

%26.0 695,367              %10.3 51,318              %29.6 644,049              2,500                533,728             48,818           110,321          مجموع

سکتور مصؤنیت اجتماعی - ۳.۵

%0.0 549                     %0.1 549                   %0.0   -                          -                       -                       549                  -                    اداره ملی آماده گی مبارزه با حوادث
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غیر اختیاریاختیاریغیر اختیاریاختیاریغیر اختیاری
از مجموع % 

غیر اختیاری
اختیاری

از % 

مجموع  

اختیاری

واحدهای بودجوی- سکتور ها
مجموع بودجه انکشافی

(به هزار دالر )

دالر امریکائی (000)ارقام به 

از مجموع % 

بودجه انکشافی

مجموع جدیدانتقالی

%0.0 581                     %0.1 581                   %0.0   -                          -                       -                       581                  -                    ریاست عمومی انسجام کوچی ها

%0.0 735                     %0.1 735                   %0.0   -                          -                       -                       735                  -                    وزارت امور زنان

%0.1 2,093                  %0.4 2,093                %0.0   -                          -                       -                       2,093               -                    وزارت امور سرحدات، اقوام و قبایل

%0.0 984                     %0.0 250                   %0.0 734                       -                       -                       250                734                 وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان

%0.6 16,975                %0.3 1,732                %0.7 15,243                  -                     9,000                 1,732             6,243              وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین

%0.8 21,916                %1.2 5,939                %0.7 15,977                  -                     9,000                 5,939             6,977              مجموع

سکتور اداره اقتصادی - ۳.۶

%3.2 85,695                %3.1 15,453              %3.2 70,242                7,050                36,777               8,403             33,465             وزارت مالیه

%0.2 5,133                  %0.1 374                   %0.2 4,759                    -                       -                       374                4,759              اداره احصائیه مرکزی

اداره ایجاد سهولت برای حمایه منابع تمویلی 

کوچک در افغانستان
            13,008                   -                 14,425                     -                  27,433 1.3%                      -   0.0%                27,433 1.0%

%0.1 1,504                  %0.3 1,504                %0.0   -                          -                       -                       1,504               -                    اداره مستقل ملی ستندرد افغانستان

%0.5 13,990                %0.1 712                   %0.6 13,278                  -                     6,321                 712                6,957              اداره کنترول و تفتیش

%0.2 4,723                  %0.4 1,978                %0.1 2,744                  1,000                1,800                 978                944                 وزارت اقتصاد

%0.3 7,474                  %0.2 1,157                %0.3 6,316                    -                     6,000                 1,157             316                 وزارت تجارت و صنایع

%0.0 500                     %0.1 500                   %0.0   -                        500                     -                         -                     -                    دفتر شورای اقتصاد ملی

%5.5 146,453              %4.3 21,679              %5.7 124,774              8,550                65,324               13,129           59,450            مجموع

%100.0 2,678,711           %100.0 500,164            %100.0 2,178,547           90,806              1,456,662          409,359         721,885          مجموع کل

اما بنابر نبود منابع مالی کافی، در پروژه های انتقالی سال مالی .   محاسبه و دوباره عیار میگردد1393 محاسبه شده است اما ارقام نهائی انتقالی بعد از گزارش حساب قطعیه سال مالی 1393 قوس سال مالی 30بودجه انتقالی به اساس گزارش مصرف تا  :یادداشت

. انتقال گردیده است1395بودجه بعضی پروژه ها کاهش یافته است و بودجه تعداد پروژه های انکشافی بطی گردیده است و یکمقدار وجوه مالی آنها به سال مالی .  تغییرات ذیل رونما گردیده است1394
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1394لست پروژه های انکشافی سال مالی : 8جدول 

13931395

پیشبینیمجموع بودجهبودجه جدیدانتقالی دور اولمجموع بودجه

38,091.33316,005.3352,500.00018,505.3353,315.535سکتورامنیت - ۱.۱

3,288.7692,222.0110.0002,222.0110.000ریاست عمومی امنیت ملی

AFG/64000313862,758.8922,192.1340.0002,192.1340.000 اعماروبازسازي تعمیرات امنیت ملي درکابل ووالیات

2,758.8922,192.1340.0002,192.1340.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/6400251389529.87729.8770.00029.8770.000 واحد حمایوی برنامه صلح وادغام مجددافغانستان

صندوق امانتی صلح و 

ادغام مجدد
529.87729.8770.00029.8770.000غیر اختیاریبالعوض

1,970.2781,751.0300.0001,751.0300.000ریاست محافظت رئیس جمهور

AFG/15000413891,270.0671,106.0830.0001,106.0830.000 خریداری تجهیزات امنیتی و وسایط نقلیه

1,270.0671,106.0830.0001,106.0830.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/1500081390700.211644.9470.000644.9470.000 اعمارملحقات وتحکیم کاری محالت امنیتی

700.211644.9470.000644.9470.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

21,883.5817,733.1340.0007,733.1343,315.535وزارت امور خارجه

AFG/23002613835,556.5382,778.2690.0002,778.2692,778.269 خریداري وترمیم سفارت خانه هاوقونسلگریها

5,556.5382,778.2690.0002,778.2692,778.269اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/23003313841,584.693537.2660.000537.266537.266 اعمار تعمیرات اداري وزارت امور خارجه

1,584.693537.2660.000537.266537.266اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/2300691387404.000404.0000.000404.0000.000 کمک کشورچین برای تقویه وزارت امورخارجه

404.000404.0000.000404.0000.000غیر اختیاریبالعوضچین

AFG/2301121391138.35074.1650.00074.1650.000 مدد معاش محصلین در خارج از کشور

138.35074.1650.00074.1650.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/230113139212,300.0002,800.0000.0002,800.0000.000 خریداری یک دربند حویلی

2,800.0002,800.0000.0002,800.0000.000غیر اختیاریبالعوضبانک انکشاف آسیایی

9,500.0000.0000.0000.0000.000غیر اختیاریبالعوضبانک جهانی

AFG/230114

اعمار ساختمان صالون وی وی ای پی و مصارف 

عملیاتی صالون وی ای پی در میدان هوائی بین المللی 

کابل

 13921,900.0001,139.4340.0001,139.4340.000

1,900.0001,139.4340.0001,139.4340.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

10,948.7054,299.1602,500.0006,799.1600.000وزارت امور داخله

AFG/2602861389362.877147.5140.000147.5140.000 واحد حمایوی برنامه صلح وادغام مجددافغانستان

صندوق امانتی صلح و 

ادغام مجدد
362.877147.5140.000147.5140.000غیر اختیاریبالعوض

 دالر امریکائی000ارقام به 

/ کود پروژه 

واحدهای بودجوی

1394
عنوان

سال 

آغاز
تمویل کننده

نوعیت 

وجوه

غیر / اختیاری 

اختیاری

68



13931395

پیشبینیمجموع بودجهبودجه جدیدانتقالی دور اولمجموع بودجه

/ کود پروژه 

واحدهای بودجوی

1394
عنوان

سال 

آغاز
تمویل کننده

نوعیت 

وجوه

غیر / اختیاری 

اختیاری

AFG/26029513863,045.0932,752.7510.0002,752.7510.000 اعمار  تعمیر ات زندان

18.61818.6180.00018.6180.000غیر اختیاریبالعوضجمهوریت چك

3,026.4752,734.1330.0002,734.1330.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/2602981391409.621239.9630.000239.9630.000 اعمار دفتر کمپلکس توزیع تذکره الکترونیکی

409.621239.9630.000239.9630.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/2602991391913.57240.095500.000540.0950.000 تقویت سیستم توزیع پاسپورت های کمپیوتری

913.57240.095500.000540.0950.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/260310
اعمار ساختمانها و سایر موارد جهت , تدارک ,تجهیز 

تقویت پولیس
 1392636.194597.7130.000597.7130.000

سازمان تعلیمى، علمى و 

كلتوري ملل متحد 

(یونسكو)

636.194597.7130.000597.7130.000غیر اختیاریبالعوض

AFG/260309 13915,581.348521.1242,000.0002,521.1240.000 تنظیم و توزیع تذکره الکترونیکی, پروژه ترتیب

5,581.348521.1242,000.0002,521.1240.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

78,900.48752,339.5043,450.41855,789.9228,317.786سکتور حکومتداری، حاکمیت قانون و حقوق بشری -  ۲.۱

2,743.2402,238.0980.0002,238.0980.000اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری

AFG/67000313892,743.2402,238.0980.0002,238.0980.000 اعمارتعمیرمرکزی اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری

2,743.2402,238.0980.0002,238.0980.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

30,844.02820,096.3430.00020,096.3436,925.000اداره مستقل ارگانهای محلی

AFG/59000213823,422.2142,717.6160.0002,717.6160.000 برنامه تحکیم ثبات در افغانستان

 سازمان انکشاف 

وهمکاری بین المللی هالند
145.430145.4300.000145.4300.000غیر اختیاریبالعوض

3,172.7342,468.1360.0002,468.1360.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

ماموریت کمک ملل متحد 

به افغانستان
104.050104.0500.000104.0500.000غیر اختیاریبالعوض

AFG/59000913871,284.9141,055.8200.0001,055.8200.000 اعمار  تعمیرات رهایشی والیان والیات

1,284.9141,055.8200.0001,055.8200.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/59003813893,658.6842,243.6370.0002,243.6370.000 برنامه تقویت ادارات محلی وعرضه خدمات

1,925.486971.3900.000971.3900.000غیر اختیاریبالعوضبریتانیا

46.7140.0000.0000.0000.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

417.030417.0300.000417.0300.000غیر اختیاریبالعوضدنمارك

1,231.375817.1380.000817.1380.000غیر اختیاریبالعوضفرانسه

38.07938.0790.00038.0790.000غیر اختیاریبالعوضكمك هاى امریكا

AFG/5900661390480.000480.0000.000480.0000.000 قیرریزی سرک های داخل شهر والیت بادغیس

480.000480.0000.000480.0000.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/5900671390131.322131.3220.000131.3220.000 اعمار تعمیر شورای والیتی والیت بادغیس

131.322131.3220.000131.3220.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان
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پیشبینیمجموع بودجهبودجه جدیدانتقالی دور اولمجموع بودجه

/ کود پروژه 

واحدهای بودجوی

1394
عنوان

سال 

آغاز
تمویل کننده

نوعیت 

وجوه

غیر / اختیاری 

اختیاری

AFG/59006813912,047.9491,553.9180.0001,553.9180.000 مرکز فرهنگ وثقافت اسالمی دروالیت غزنی

2,047.9491,553.9180.0001,553.9180.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/5900691391968.859834.9310.000834.9310.000 بازار سرپوشیده شهر غزنی

968.859834.9310.000834.9310.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/5900701391608.158188.7280.000188.7280.000 واحد صلح وادغام مجدد

صندوق امانتی صلح و 

ادغام مجدد
608.158188.7280.000188.7280.000غیر اختیاریبالعوض

AFG/59007213911,658.0051,259.2870.0001,259.2870.000 اعمار تعمیرات اداری والیت ارزگان

1,658.0051,259.2870.0001,259.2870.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/59007313913,400.0001,000.0000.0001,000.0002,400.000 احداث و قیریزی سرک های داخل شهر والیت سرپل

3,400.0001,000.0000.0001,000.0002,400.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/5900741391771.000771.0000.000771.0000.000 اعمار تعمیرات سه ولسوالی در والیت فراه

771.000771.0000.000771.0000.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/5900751391150.000150.0000.000150.0000.000 اعمار صالون کنفرانس ها در والیت فراه

150.000150.0000.000150.0000.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/5900761391150.000122.1610.000122.1610.000 اعمار تعمیر مهمانخانه مقام والیت فراه

150.000122.1610.000122.1610.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/5900771391500.000500.0000.000500.0000.000 ملحقات مرکز ثقافت اسالمی والیت غزنی

500.000500.0000.000500.0000.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/5900781391612.923612.9230.000612.9230.000 تامین خدمات تخنیکی ادارات محلی

612.923612.9230.000612.9230.000غیر اختیاریبالعوضبریتانیا

AFG/59008013921,000.000500.0000.000500.000500.000 اعمار تعمیر والیت بلخ

1,000.000500.0000.000500.000500.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/5900821392600.000300.0000.000300.000300.000 اعمار تعمیر اداری والیت سرپل

600.000300.0000.000300.000300.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/5900831391340.000170.0000.000170.000170.000 احداث پار ک تفریحی داخل شهر والیت سرپل

340.000170.0000.000170.000170.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/5900841391300.000150.0000.000150.000150.000 اعمار تعمیر اداری ولسوالی گوسفندی والیت سر پل

300.000150.0000.000150.000150.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/5900851392300.000150.0000.000150.000150.000 اعمار تعمیر اداری ولسوالی کوهستانات والیت سر پل

300.000150.0000.000150.000150.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/59008713921,000.000500.0000.000500.000500.000 اعمار تعمیر کمپلکس مقام والیت سمنگان

1,000.000500.0000.000500.000500.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/590088 1392600.000300.0000.000300.000300.000 کیلومتر سرک داخل شهر والیت سرپل2احداث

600.000300.0000.000300.000300.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/5900891392100.000100.0000.000100.0000.000 اعمار تعمیر اداری  ولسوالی روی دوآب والیت سمنگان

100.000100.0000.000100.0000.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان
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/ کود پروژه 

واحدهای بودجوی
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عنوان

سال 

آغاز
تمویل کننده

نوعیت 

وجوه

غیر / اختیاری 
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AFG/5900901392300.000300.0000.000300.0000.000 اعمار تعمیر ولسوالی خوشامند والیت پکتیکا

300.000300.0000.000300.0000.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/590091 1392300.000300.0000.000300.0000.000 سرک ارگون- اعمار سرک در شهر شرنه

300.000300.0000.000300.0000.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/590092
اعمار تعمیرات مجتمع اداری برای ارگانهای دولتی 

والیت بادغیس
 13921,530.000765.0000.000765.000765.000

1,530.000765.0000.000765.000765.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/5900931392300.000150.0000.000150.000150.000 اعمار تعمیر اداری ولسوالی صیاد والیت سرپل

300.000150.0000.000150.000150.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/5900941392300.000150.0000.000150.000150.000 اعمار تعمیر اداری شورای والیتی والیت سمنګان

300.000150.0000.000150.000150.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/5900951392350.000175.0000.000175.000175.000 اعمار تعمیر اداری ولسوالی ساغر والیت غور

350.000175.0000.000175.000175.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/5900961392350.000175.0000.000175.000175.000 اعمار تعمیر اداری ولسوالی تیوره والیت غور

350.000175.0000.000175.000175.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/5900971392350.000175.0000.000175.000175.000 اعمار تعمیر اداری ولسوالی چهار صده والیت غور

350.000175.0000.000175.000175.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/5900981392350.000175.0000.000175.000175.000 اعمار تعمیر ات اداری ولسوالی شهرک والیت غور

350.000175.0000.000175.000175.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/5900991392350.000175.0000.000175.000175.000 اعمار تعمیر اداری ولسوالی تولک والیت غور

350.000175.0000.000175.000175.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/5901001392350.000175.0000.000175.000175.000 اعمار تعمیر اداری ولسوالی پسا بندوالیت غور

350.000175.0000.000175.000175.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/5901011392350.000175.0000.000175.000175.000 اعمار تعمیر اداری ولسوالی دولتیار والیت غور

350.000175.0000.000175.000175.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/5901021392330.000165.0000.000165.000165.000 اعمار تعمیر اداری والیت غور

330.000165.0000.000165.000165.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/5901031392200.000200.0000.000200.0000.000 اعمار تعمیر شورای والیتی والیت غور

200.000200.0000.000200.0000.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/590105
مهمانخانه وتعمیر اداری , اعمار تعمیر رهایشی والی 

والیت دایکندی
 1392300.000300.0000.000300.0000.000

300.000300.0000.000300.0000.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/5901061393100.000100.0000.000100.0000.000 پروژه شاروالی ها ی افغانستان

کمکهای انکشافی بین 

المللی بانک جهانی
100.000100.0000.000100.0000.000غیر اختیاریبالعوض

AFG/5901081392400.000400.0000.000400.0000.000 حمایت از ادارات محلی والیت بادغیس

400.000400.0000.000400.0000.000غیر اختیاریبالعوضهسپانیه

AFG/5901121392250.000250.0000.000250.0000.000 اعمار تعمیر صالون فاتحه خوانی والیت لغمان

250.000250.0000.000250.0000.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

5,079.4822,863.0080.0002,863.0081,164.738دفتر ریاست دولت

AFG/10000813852,087.768500.0000.000500.000743.655 ترمیم اساسي قصر دلکشا

2,087.768500.0000.000500.000743.655اختیاریبالعوضحکومت افغانستان
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AFG/100009 1385479.892432.4190.000432.4190.000 (قصر نمبریک)اعمار مجدد دیوار احاطه ارگ

479.892432.4190.000432.4190.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/10002613871,081.233500.0000.000500.000421.083 ارشیف داخل ارگ

1,081.233500.0000.000500.000421.083اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/100027
ترمیم اساسي آهن پوش بام مسجد شریف، تعمیر زرد و 

قصر سالم خانه
 1387382.893382.8930.000382.8930.000

382.893382.8930.000382.8930.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/100028138788.89188.8910.00088.8910.000 اعمار تعمیر جدید در ساحه قصر نمبر دو

88.89188.8910.00088.8910.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/1000591389427.228427.2280.000427.2280.000 کار ساختمان احیای سه برج داخل ارگ

427.228427.2280.000427.2280.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/1000801391531.577531.5770.000531.5770.000 تجدید و تمدید شبکه برق وآبرسانی داخل ارگ

531.577531.5770.000531.5770.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

3,434.014433.109300.000733.1090.000ریاست عمومی اداره امور

AFG/1301331391222.924222.924300.000522.9240.000 دیزاین و ساختمان تاسیسات اداره امور

222.924222.924300.000522.9240.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/13014013923,211.090210.1850.000210.1850.000 ساختمان اقامتگاه ودفتر رئیس جمهور

3,211.090210.1850.000210.1850.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

5,765.9523,925.1700.0003,925.1700.000ستره محکمه

AFG/140006
اعمار و ترمیم اساسي محاکم  ابتدائیه و مرافعه در 

والیات
 1384409.868295.9170.000295.9170.000

409.868295.9170.000295.9170.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/14002113875,150.4163,423.5850.0003,423.5850.000 برنامه ملی عدلی و قضائی

صندوق امانتي بازسازي 

افغانستان
5,150.4163,423.5850.0003,423.5850.000غیر اختیاریبالعوض

AFG/140027138983.32783.3270.00083.3270.000 اعمار صالون جلسات ستره محکمه

83.32783.3270.00083.3270.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/140030
پروژه سازی و اعمار دیوار تعمیر کمپلکس محکمه 

والیت کابل
 1390122.341122.3410.000122.3410.000

122.341122.3410.000122.3410.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

1,242.1611,014.1130.0001,014.113228.048مشرانو جرگه شورای ملی 

AFG/1100021387728.048500.0000.000500.000228.048 اعمار تعمیر  برای دفاتر کاری اعضاء مشرانو جرگه

728.048500.0000.000500.000228.048اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/1100051390444.113444.1130.000444.1130.000 برج های امنیتی و برج برق,  لندسکیپ,  احاطه

444.113444.1130.000444.1130.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/110011139270.00070.0000.00070.0000.000 اعمار یک باب کلینیک در الحاقیه نمبر دو

70.00070.0000.00070.0000.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان
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275.568275.5680.000275.5680.000ولسی جرگه شورای ملی 

AFG/120007
 امنیت ملی برای وکالء 5بازسازی تعمیر سابقه ریاست 

در ساحه داراالمان
 138633.32633.3260.00033.3260.000

33.32633.3260.00033.3260.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/120014138714.45514.4550.00014.4550.000 اعمار وتجهیز انستیتیوت پارلمانی

14.45514.4550.00014.4550.000غیر اختیاریبالعوضكانادا

AFG/120021
اعمارصالون پذیرش و تالشی درالحاقیه نمبردوم ولسی 

جرگه
 139211.03011.0300.00011.0300.000

11.03011.0300.00011.0300.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/1200231392172.792172.7920.000172.7920.000 تمدید لین برق ازسب استشن الی مقر پارلمان جدید

172.792172.7920.000172.7920.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/120028139243.96543.9650.00043.9650.000 اعمار مسجد در الحاقیه نمبر دوم ولسی جرگه

43.96543.9650.00043.9650.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

4,888.1113,494.593500.0003,994.5930.000لوی څارنوالي

AFG/5100011383649.254649.254300.000949.2540.000 اعمار تعمیر مرکزي لوي ٌخارنوالي درکابل

649.254649.254300.000949.2540.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/5100031383102.23959.917200.000259.9170.000 اعمار تعمیر ات لوي ٌخارنوالي در والیات و ولسوالی ها

102.23959.917200.000259.9170.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/51000713873,447.5402,223.4260.0002,223.4260.000 برنامه ملی عدلی و قضائی

صندوق امانتي بازسازي 

افغانستان
3,447.5402,223.4260.0002,223.4260.000غیر اختیاریبالعوض

AFG/5100131391689.078561.9960.000561.9960.000 نصب سیستم مرکز گرمی درتعمیر جدید لوی ٌحارنوالی

689.078561.9960.000561.9960.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

5,617.1134,429.71147.7874,477.4980.000وزارت حج ، ارشاد و اوقاف

AFG/24000813854,586.7453,804.4620.0003,804.4620.000 اعمار مساجد

4,586.7453,804.4620.0003,804.4620.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/2400231387139.05952.21347.787100.0000.000 واحد انجنیری ونظارت از پروژه های ساختمانی

139.05952.21347.787100.0000.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/240063
اعمار  محل ادای نماز برای  زنان در جنب مساجد 

اعمار شده
 1392147.01041.9680.00041.9680.000

147.01041.9680.00041.9680.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/2400731391594.299381.0680.000381.0680.000 اعمار مسجد ولسوالی چوری والیت ارزګان

594.299381.0680.000381.0680.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/2400841392150.000150.0000.000150.0000.000 ترمیم اساسی والحاقیه مسجد جامع ایبک والیت سمنګان

150.000150.0000.000150.0000.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان
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704.100693.65487.719781.3730.000وزارت دولت در امور پارلمانی

AFG/2100101391704.100693.65487.719781.3730.000 اعمار تعمیرمرکزی وزارت دولت در امور پارلمانی

704.100693.65487.719781.3730.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

9,066.4607,365.25350.0007,415.2530.000وزارت عدلیه

AFG/50005613875,970.2224,508.9850.0004,508.9850.000 برنامه ملی عدلی و قضائی

صندوق امانتي بازسازي 

افغانستان
5,970.2224,508.9850.0004,508.9850.000غیر اختیاریبالعوض

AFG/50014013911,539.4051,299.4350.0001,299.4350.000 اعمارتعمیرات ریاست های عدلیه والیات

1,539.4051,299.4350.0001,299.4350.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/50014113911,423.5691,423.5690.0001,423.5690.000 اعمارتعمیرمراکزاصالح وتربیت اطفال

1,423.5691,423.5690.0001,423.5690.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/500142
اعمار تعمیر مدیریت حقوق ولسوالی آب کمری والیت 

بادغیس
 139033.26433.2640.00033.2640.000

33.26433.2640.00033.2640.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/500151
مسجد و ورکشاپ وسایط , اعمار تعمیرات کودکستان 

در تعمیر مرکزی وزارت عدلیه
 1393100.000100.00050.000150.0000.000

100.000100.00050.000150.0000.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

7,121.0494,391.6752,464.9126,856.5870.000کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی

AFG/62013413901,839.8861,682.782500.0002,182.7820.000 اعمار تعمیر کمیسیون مستقل اصالحات اداری

1,839.8861,682.782500.0002,182.7820.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/62013513905,281.1632,708.8931,964.9124,673.8050.000 حمایه از خدمات ملکی افغانستان

5,281.1632,708.8931,964.9124,673.8050.000غیر اختیاریبالعوضكمك هاى امریكا

1,100.000100.0000.000100.0000.000کمیسیون مستقل انتخابات

AFG/720061 13921,100.000100.0000.000100.0000.000 خریداری تجهیزات و ارتقای ظرفیت, استخدام مشاورین

1,100.000100.0000.000100.0000.000غیر اختیاریبالعوضبرنامه انکشاف ملل متحد

1,019.2091,019.2090.0001,019.2090.000کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

AFG/860001
اعمار تعمیر مرکزی و تعمیر والیت ننگرهار کمیسیون 

مستقل حقوق بشر افغانستان
 13901,019.2091,019.2090.0001,019.2090.000

1,019.2091,019.2090.0001,019.2090.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان
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1,016,669.649529,714.813585,350.0001,115,064.81351,362.913سکتور زیربنا و منابع طبیعی - ۳.۱

1,432.9011,148.7620.0001,148.7620.000اداره ملی حفاظت محیط زیست

AFG/600006
ساختمان تعمیر برای ریاست محیط زیست در مرکز، 

تعمیرات والیتی و احاطه آن
 13861,432.9011,148.7620.0001,148.7620.000

1,432.9011,148.7620.0001,148.7620.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

38,100.99926,216.59950,060.00076,276.5990.000اداره هوانوردی ملکی

AFG/44000813811,037.099942.3001,000.0001,942.3000.000 توسعه حفظ و مراقبت میدان هوائی کابل

1,037.099942.3000.000942.3000.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

کمک های بال عوض 

غیر پروژوی جاپان
0.0000.0001,000.0001,000.0000.000غیر اختیاریبالعوض

AFG/440034
, چغچران,  فیض آباد)احیا ي میادین هوایي منطقوي 

(میمنه و قلعه نو
 13831,140.581609.7350.000609.7350.000

326.5730.0000.0000.0000.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

814.008609.7350.000609.7350.000غیر اختیاریبالعوضكمك هاى امریكا

AFG/440105
ارتقای ظرفیت و خریداری تجهیزات تخنیکی جهت 

بهبود خدمات هوانوردی ملکی
 13861,508.638919.8410.000919.8410.000

1,508.638919.8410.000919.8410.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/44014013901,342.3621,328.6702,000.0003,328.6700.000 اعمار میدان هوایی  محلی در والیت نیمروز

1,342.3621,328.6702,000.0003,328.6700.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/44016213908,064.7866,548.4380.0006,548.4380.000 اعمارمیدان هوایی والیت خوست

3,064.7861,548.4380.0001,548.4380.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

کمک های بال عوض 

غیر پروژوی جاپان
5,000.0005,000.0000.0005,000.0000.000غیر اختیاریبالعوض

AFG/440164
باز سازی ، توسعه و نوسازی ترمینل میدان هوائی 

کندهار
 1392580.454580.4540.000580.4540.000

580.454580.4540.000580.4540.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/44017013901,266.713420.8320.000420.8320.000 اعمار میدان هوائی منطقوی غزنی

1,266.713420.8320.000420.8320.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/4401711390772.535509.5000.000509.5000.000 اعمارمیدان هوائی دایکندی

772.535509.5000.000509.5000.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/44017313913,854.9933,847.7611,000.0004,847.7610.000 اعمارمیدان هوائی والیت فراه

3,854.9933,847.7611,000.0004,847.7610.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/440174
کابل، )تامین امنیت  وحفظ و مراقبت میادین هوائی 

(هرات ، کندهار، و مزارشریف
 139013,453.1145,637.34712,000.00017,637.3470.000

13,453.1145,637.3470.0005,637.3470.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

کمک های بال عوض 

غیر پروژوی جاپان
0.0000.00012,000.00012,000.0000.000غیر اختیاریبالعوض
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AFG/44018013921,079.7241,079.7240.0001,079.724 باز سازی ، توسعه و نوسازی ترمینل میدان هوائی کندز

1,079.7241,079.7240.0001,079.724اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/440208
اعمار و بازسازی میادین هوائی کوچک محلی  

جاغوری، لعل سرجنګل و شبرغان
 1392200.000192.76860.000252.7680.000

200.000192.76860.000252.7680.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/440209
 ( MLAT ستیشن دستگاه های 35حفظ ومراقبت 

جهت کنترول فضای افغانستان
 13923,700.0003,499.2296,000.0009,499.2290.000

3,700.0003,499.2290.0003,499.2290.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

کمک های بال عوض 

غیر پروژوی جاپان
0.0000.0006,000.0006,000.0000.000غیر اختیاریبالعوض

AFG/440210
پروژه سپردن مسولیت های سیستم ملی هوانوردی 

.به دولت افغانستان (ناتو به آیساف)ملکی از 
 1392100.000100.00025,000.00025,100.0000.000

0.0000.00025,000.00025,000.0000.000غیر اختیاریبالعوضجاپان

100.000100.0000.000100.0000.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/44021113930.0000.0001,000.0001,000.0000.000 بازسازی میدان هوایی بین المللی هرات

0.0000.0001,000.0001,000.0000.000غیر اختیاری قرضهایتالیا

AFG/440212 حفظ و مراقبت ستالیت ها(VSAT) 13930.0000.0002,000.0002,000.0000.000 جهت کنترول فضا

0.0000.0002,000.0002,000.0000.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

2,461.308932.6181,000.0001,932.6180.000بورد مستقل کابل جدید

AFG/840001
تهیه ماستر پالن  و اعمار سرکها ،کانالیزاسیون و 

زیربنای های شهر جدید کابل
 13852,461.308932.6181,000.0001,932.6180.000

2,461.308932.6181,000.0001,932.6180.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

186,863.505116,291.324155,200.000271,491.3240.000د افغانستان برشنا شرکت

AFG/830001139034,866.94432,920.9064,270.00037,190.9060.000 شبکه توزیع برق در بغالن و کندوز

34,866.94432,920.9064,270.00037,190.9060.000غیر اختیاریبالعوضبانک انکشاف آسیایی

AFG/830004
 NEPS 220تجهیزات ووسایل ایمرجنسی برای لین 

Kv
 139013,116.92810,920.4911,380.00012,300.4910.000

13,116.92810,920.4911,380.00012,300.4910.000غیر اختیاریبالعوضبانک انکشاف آسیایی

AFG/830006
توسعه چهار پایه دستگاه برق کوچک در بامیان و 

(JFPR)بدخشان 
 13901,500.0941,320.5730.0001,320.5730.000

1,500.0941,320.5730.0001,320.5730.000غیر اختیاریبالعوضبانک انکشاف آسیایی

AFG/830007
 از سب ستیشن چمتله به سب 220KVلین انتقال 

ستیشن جنوب غرب کابل
 139012,145.47836.9244,440.0004,476.9240.000

12,145.47836.9244,440.0004,476.9240.000غیر اختیاریبالعوضبانک انکشاف آسیایی

AFG/830008
 کیلوولت در جنوب غرب کابل و 220سب ستیشن جدید 

توسعه سب ستیشن چمتله
 13903,150.0003,150.0008,000.00011,150.0000.000

3,150.0003,150.0008,000.00011,150.0000.000غیر اختیاریبالعوضبانک انکشاف آسیایی
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AFG/830009139018,233.97017,030.44910,600.00027,630.4490.000 نوسازی و گسترش شبکه توزیعی در دشت برچی

18,233.97017,030.44910,600.00027,630.4490.000غیر اختیاریبالعوضبانک انکشاف آسیایی

AFG/830011
اداره پروگرام و مشاوریت هئیت عامل برشتا جهت 

تطبیق پروژها
 13905,622.768319.7764,550.0004,869.7760.000

5,622.768319.7764,550.0004,869.7760.000غیر اختیاریبالعوضبانک انکشاف آسیایی

AFG/830014139022,293.2981,934.82435,860.00037,794.8240.000 پروژه فابریکه برق ابی گیرشک و شبکه توزیعی آن

22,293.2981,934.82435,860.00037,794.8240.000غیر اختیاریبالعوضبانک انکشاف آسیایی

AFG/830016

 کیلو ولت از کابل به لوگر ، 220تمدید لین انتقال برق 

گردیز، پکتیکا و خوست بشمول شبکه وسب ستیشن 

(مربوط برشنا موسسه)های مربوطه 

 13850.0000.000100.000100.0000.000

0.0000.000100.000100.0000.000غیر اختیاریبالعوضبانک انکشاف آسیایی

AFG/830017 13877,884.0251,957.8930.0001,957.8930.000  کیلو ولت از کندوز با تالقان220تمدید لین انتقال

7,884.0251,957.8930.0001,957.8930.000غیر اختیاریبالعوضبانک انکشاف آسیایی

AFG/830021

لین انتقال و توزیع برق از شمال به جنوب کشور 

وارتقاع ظرفیت برشنا شرکت در عرصه تجارتی ، 

( PTEC )عملیاتی  مالی و اداری  

 139035,500.00026,056.58140,000.00066,056.5810.000

35,500.00026,056.58140,000.00066,056.5810.000غیر اختیاریبالعوضكمك هاى امریكا

AFG/830026
 کیلو ولت ازآقینه به اندخوی وشبرغان 500انتقال برق 

وسب ستیشن های شکبه توزیعی درلوگروگردیز
 13930.0000.00020,000.00020,000.0000.000

0.0000.00020,000.00020,000.0000.000غیر اختیاریبالعوضبانک انکشاف آسیایی

AFG/83002713922,450.0002,281.0030.0002,281.0030.000 بازسازی بند برق نغلو

صندوق امانتي بازسازي 

افغانستان
2,450.0002,281.0030.0002,281.0030.000غیر اختیاریبالعوض

AFG/830028 139230,000.00018,261.90415,000.00033,261.9040.000 (هلمند)نصب وبازسازی توربین دوم بند برق کجکی

30,000.00018,261.90415,000.00033,261.9040.000غیر اختیاریبالعوضكمك هاى امریكا

AFG/8300291392100.000100.0000.000100.0000.000 واحد حمایه پالنگذاری و ارتقا ظرفیت برشنا شرکت

100.000100.0000.000100.0000.000غیر اختیاریبالعوضبانک جهانی

AFG/830032

 کیلو ولت در دشت الوان شهر 500سب استیشن 

 کیلو ولت الی   ارغندی و ۵۰۰پلخمری  و لین ا نتقال 

 کیلو ولت در ارغندی۵۰۰سب ستیشن  

 13930.0000.00011,000.00011,000.0000.000

0.0000.00011,000.00011,000.0000.000غیر اختیاریبالعوضبانک انکشاف آسیایی

500.000370.5370.000370.5370.000ریاست جیودوزی و کارتوگرافی

AFG/650023
پروژه مدرنیزاسیون سرحدات مشترک دولت جمهوری 

افغانستان و جمهوری اسالمی ایران
 1393500.000370.5370.000370.5370.000

500.000370.5370.000370.5370.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

51,272.29421,234.75236,340.00057,574.7525,301.823شاروالی کابل

AFG/79000413876,398.9031,000.0000.0001,000.0001,339.705 ساختمان سرک  چهاراهی قمبر الی قرغه

6,398.9031,000.0000.0001,000.0001,339.705اختیاریبالعوضحکومت افغانستان
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AFG/790005138616,707.77910,486.88420,000.00030,486.8840.000 توسعه و بهبود سیستم ترانسپورت در شهر کابل

صندوق امانتي بازسازي 

افغانستان
16,707.77910,486.88420,000.00030,486.8840.000غیر اختیاریبالعوض

AFG/79000713877,804.3632,085.6140.0002,085.6143,962.118 ساختمان سرکهاي پروژوي در شهر کابل

5,027.6001,000.0000.0001,000.0003,962.118اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

کمک های بال عوض 

غیر پروژوی جاپان
2,776.7631,085.6140.0001,085.6140.000غیر اختیاریبالعوض

AFG/790018

ساختمان وتوسعه سرک جاده والیت اعتبار از 

چهارراهي ملک اضغر الي چهارراهي صدارت واتصال 

ان به جاده سالنک وات

 1385428.660428.6600.000428.6600.000

428.660428.6600.000428.6600.000غیر اختیاریبالعوضجاپان

AFG/790087139119,932.5897,233.59416,340.00023,573.5940.000 برنامه انکشافی شاروالی کابل

صندوق امانتي بازسازي 

افغانستان
19,932.5897,233.59416,340.00023,573.5940.000غیر اختیاریبالعوض

8,201.4696,066.8034,000.00010,066.8030.000شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون

AFG/82000113902,000.0001,758.8012,000.0003,758.8010.000 پروژه تامین آب آشامیدنی والیت فراه

2,000.0001,758.8012,000.0003,758.8010.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/820003
شبکه )تآمین آب آشامیدنی آندخوی  وشهر میمنه 

(آبرسانی
 13891,000.9021,000.9020.0001,000.9020.000

1,000.9021,000.9020.0001,000.9020.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/82000413903,700.5671,807.1002,000.0003,807.1000.000 تآمین آب آشامیدنی والیت سمنگان

3,700.5671,807.1002,000.0003,807.1000.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/82001013931,000.0001,000.0000.0001,000.0000.000 پروژه آبرسانی  پل علم در والیت لوګر

1,000.0001,000.0000.0001,000.0000.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/8200111392500.000500.0000.000500.0000.000 تامین آب آشامیدنی شهر شبرغان

500.000500.0000.000500.0000.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

22,545.13818,625.8808,100.00026,725.8800.000وزارت امور شهرسازی

AFG/4900821384808.55162.379200.000262.3790.000 طرح و ترتیب پالنهای شهری

808.55162.379200.000262.3790.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/49012613842,310.5101,378.1086,000.0007,378.1080.000 (پیروزی)بیست هزار واحدمسکوني در ده سبز کابل

2,310.5101,378.1086,000.0007,378.1080.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/49018813861,258.980690.2070.000690.2070.000 پالن گذاری شهرک های معلمین در سراسر کشور

1,258.980690.2070.000690.2070.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/4902041388755.71786.618400.000486.6180.000 انکشاف اداره و مهارت های تخنیکی

755.71786.618400.000486.6180.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/490295
 کیلو 9سرک حلقوی داخل شهر مزار شریف به طول 

متر
 13883,500.0003,500.0000.0003,500.0000.000

کمک های بال عوض 

غیر پروژوی جاپان
3,500.0003,500.0000.0003,500.0000.000غیر اختیاریبالعوض
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AFG/490307 13913,000.7483,000.7480.0003,000.7480.000 2013مرکز ثقافت اسالمی در شهر غزنی برای سال

2,845.6982,845.6980.0002,845.6980.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

کمک های بال عوض 

غیر پروژوی جاپان
155.050155.0500.000155.0500.000غیر اختیاریبالعوض

AFG/490309 13916,428.0075,495.1820.0005,495.1820.000 (تپه پغمان)پرژه نوروز

6,428.0075,495.1820.0005,495.1820.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/49031013922,982.6252,982.6250.0002,982.6250.000 پروژه انکشاف شهر های افغانستان

2,982.6252,982.6250.0002,982.6250.000غیر اختیاریبالعوضبانک جهانی

AFG/49031713931,500.0001,430.0131,500.0002,930.0130.000 پروژه مرکز تربیوی و منابع شهرسازی

کمک های بال عوض 

غیر پروژوی جاپان
1,500.0001,430.0131,500.0002,930.0130.000غیر اختیاریبالعوض

186,345.30098,007.37077,500.000175,507.37013,003.455وزارت انرژی و آب

AFG/410018

احیاء ، دیزاین وساختمان دستگاه های کوچک برق آبی 

و تکمیل امور باقیمانده دستگاه برق آبی ولسوالی چرخ 

والیت لوگر

 13822,673.7592,072.0370.0002,072.0370.000

2,673.7592,072.0370.0002,072.0370.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/410038138213,888.8632,181.86820,000.00022,181.8680.000 مدیریت منابع  آبي در حوزه غرب

1,629.4791,181.3065,000.0006,181.3060.000غیر اختیاری قرضهبانك انكشاف اسالمى

بانک انکشاف آسیایی
بالعوض 

قرضه;
12,226.4431,000.56215,000.00016,000.5620.000غیر اختیاری

32.9410.0000.0000.0000.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/41006613826,761.7492,765.2714,000.0006,765.2710.000 پروژه آبیاري کمال خان  وکنترول سیالب  لشکري

6,761.7492,765.2714,000.0006,765.2710.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/410074138326,880.8356,987.79725,000.00031,987.7970.000 پروژه احیاء و انکشاف سیستم آبیاری در افغانستان

21,480.8356,987.79716,500.00023,487.7970.000غیر اختیاریبالعوضبانک جهانی

400.0000.0000.0000.0000.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

صندوق امانتي بازسازي 

افغانستان
5,000.0000.0008,500.0008,500.0000.000غیر اختیاریبالعوض

AFG/410082 13824,944.7584,944.7580.0004,944.7580.000

719.268719.2680.000719.2680.000غیر اختیاریبالعوضبانک جهانی

صندوق امانتي بازسازي 

افغانستان
4,225.4904,225.4900.0004,225.4900.000غیر اختیاریبالعوض

بازسازي ولتاژ )بازسازي عاجل پروژه هاي تامین برق

متوسط شبکه کابل، بازسازي بند برق نغلو، بازسازي 

 کیلوولت از نغلو به کابل و ساختمان 110لین انتقال 

 کیلولت از سب ستیشن چمتله به سب 110لین انتقال 

(ستیشن شمال شرق
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AFG/410101

 110لین انتقال برق  )پروژه انتقال وتوزیع برق 

کیلوولت ازشیرخان بندر الي ولسوالي امام صاحب ، 

 110/20 کیلوولت تالقان، 220/20سب ستیشن 

 کیلوولت ازنغلو 110کیلوولت درسرپل، لین انتقال برق 

 کیلوولت مهترالم وجالل آباد، 110الي شرق جالل آباد، 

( کیلوولت220/20سب ستیشن 

 13817,489.9107,486.3000.0007,486.3000.000

5,860.7685,860.7680.0005,860.7680.000غیر اختیاریبالعوضبانک انکشاف آسیایی

1,629.1421,625.5320.0001,625.5320.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/41013013842,987.6322,337.3400.0002,337.3400.000 دیزاین و ساختمان  پروژه آبیاري گمبیري

2,987.6322,337.3400.0002,337.3400.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/4101331384203.794187.0011,000.0001,187.0010.000 (فراه )دیزاین پروژه بند بخش آباد

203.794187.0011,000.0001,187.0010.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/410138
 کیلو ولت از سرحد تاجکستان به 220تمدید لین انتقال 

کندز و پلخمري به شمول سب ستیشن هاي کندز وبغالن
 13848,970.6054,586.5570.0004,586.557677.665

7,776.1534,196.2470.0004,196.2470.000غیر اختیاریقرضهبانك انكشاف اسالمى

90.31090.3100.00090.3100.000غیر اختیاریبالعوضبانک انکشاف آسیایی

1,104.142300.0000.000300.000677.665اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/410154
ظرفیت )مطالعه عملي براي فابریکه بند برق آبي باغدره

( میگاوات210تولید برق 
 1383808.855808.8550.000808.8550.000

808.855808.8550.000808.8550.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/4102111385204.764204.7640.000204.7640.000 بازسازی وزارت انرژی و اّب

204.764204.7640.000204.7640.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/410213
دیزاین بند آب شاه توت باالی دریای میدان وردک 

( هکتار10000ظرفیت آبیاری )
 13851,213.743404.5810.000404.581809.162

1,213.743404.5810.000404.581809.162اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/410233
برق رساني ولسوالي هاي رباط سنگي ، گلران و کشک 

والیت هرات
 13862,230.1912,168.8840.0002,168.8840.000

2,230.1912,168.8840.0002,168.8840.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/410254
دیزان و ساختمان بند  آب و برق در ساحه مچلغو  

والیات پکتیا
 13867,342.7285,000.0000.0005,000.0002,289.564

7,342.7285,000.0000.0005,000.0002,289.564اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/410255
مزارشریف و اعمار , شبکه توزیع برق در شهر کابل 

سب استیشن در ایبک
 13862,500.4882,500.4880.0002,500.4880.000

صندوق امانتي بازسازي 

افغانستان
2,500.4882,500.4880.0002,500.4880.000غیر اختیاریبالعوض

AFG/41025713863,694.4362,253.5730.0002,253.5730.000 تحکیم سواحل دریا ها

3,694.4362,253.5730.0002,253.5730.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/41027913852,026.3281,941.3620.0001,941.3620.000 احیاء و توسعه  شبکه توزیع برق کابل

2,026.3281,941.3620.0001,941.3620.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان
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AFG/410283

تمدید شبکه هاي توزیع برق در ایبک ، پلخمري، 

دوشي ، خنجان، چاریکار، گلبهار و جبل سراج، و 

بازسازي سب استیشن هاي نغلو وماهیپر

 138621,742.1433,976.4730.0003,976.4730.000

صندوق امانتي بازسازي 

افغانستان
21,742.1433,976.4730.0003,976.4730.000غیر اختیاریبالعوض

AFG/410285

نظارت و ساختمان بند برق و آبیاری شاه و عروس 

 هکتار و 1500ظرفیت آبیاری )ولسوالی شکردره 

( میگاوات1.2تولید برق 

 13869,515.4116,385.0222,000.0008,385.0220.000

9,515.4116,385.0222,000.0008,385.0220.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/41029113881,348.5071,348.5070.0001,348.5070.000 ایجاد کمر بند سبز در اطراف نهر لشکری

1,348.5071,348.5070.0001,348.5070.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/410340

 کیلوولت  آ سیای  مرکزی از طریق 500تمدید لین 

افغانستان به آسیای جنوبی  و احداث سب ستیشن به 

 میگاولت در کابل300ظرفیت 

 13871,300.066402.2922,000.0002,402.2920.000

1,000.000102.2262,000.0002,102.2260.000غیر اختیاریبالعوضبانک جهانی

300.066300.0660.000300.0660.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/410391138811,298.1835,256.87710,000.00015,256.8770.000 پروگرام انکشاف سرمایه گذاری منابع آبی

11,298.1835,256.87710,000.00015,256.8770.000غیر اختیاریبالعوضبانک انکشاف آسیایی

AFG/4103951389578.759562.2380.000562.2380.000 شبکه توزیع برق در ولسوالی ده سبز والیت کابل

578.759562.2380.000562.2380.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/41039913894,634.4593,038.6571,000.0004,038.6570.000 دیزاین و ساختمان بند آبیاری المار در والیت فاریاب

4,634.4593,038.6571,000.0004,038.6570.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/410400
دیزاین و ساختمان بند آبیاری و تولید برق پاشدان 

والیت هرات
 13898,938.4107,024.8404,000.00011,024.8400.000

8,938.4107,024.8404,000.00011,024.8400.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/410412
تنظیم ، تطبیق ومراقبت بندهای  آبیاری وپروژه های 

.تولید ، انتقال و توزیع برق
 13891,409.110180.597500.000680.5970.000

754.8400.0000.0000.0000.000غیر اختیاریبالعوضبانک جهانی

654.270180.597500.000680.5970.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/410425
برق رسانی والیت بادغیس از ترکمنستان به شمول سب 

استیشن و شبکه توزیع برق
 1390765.537689.8820.000689.8820.000

765.537689.8820.000689.8820.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/41046613903,228.8853,145.4500.0003,145.4500.000 مطالعه دیزاین و ساختمان بند برق منوګی والیت کنر

3,228.8853,145.4500.0003,145.4500.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/410469
دیزاین وساختمان دستگاه کوچک برق آبی  در والیت 

غور
 13913,000.0003,000.0000.0003,000.0000.000

3,000.0003,000.0000.0003,000.0000.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/41047713912,000.0001,000.0000.0001,000.0001,000.000 دیزاین وساختمان بند برق سروبی دوم

2,000.0001,000.0000.0001,000.0001,000.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/41048413917,000.0004,654.1270.0004,654.1272,327.064 توسعه شبکه برق در والیات

7,000.0004,654.1270.0004,654.1272,327.064اختیاریبالعوضحکومت افغانستان
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AFG/4104861391200.000113.0520.000113.0520.000 احیا وبازسازی بند ذخیره امیر غازی والیت کابل

200.000113.0520.000113.0520.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/410487
مطالعه تخنیکی و اقتصادی بند آغا جان و منغار در 

والیت ارزگان
 13911,000.0001,000.0000.0001,000.0000.000

1,000.0001,000.0000.0001,000.0000.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/410488
اعمار و ساختمان حوزه های دریائی غزنی و سایر 

والیات کشور
 1391462.392197.9200.000197.9200.000

462.392197.9200.000197.9200.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/410489 13921,500.0001,500.0000.0001,500.0000.000  کیلو ولت از هرات به شیندند220تمدید انتقال لین

1,500.0001,500.0000.0001,500.0000.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/410540
مطالعه، ډیزاین، و ساختمان بند برق و آبیاري ارغستان 

در والیت کندهار
 13925,100.0001,700.0000.0001,700.0003,400.000

5,100.0001,700.0000.0001,700.0003,400.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/41054513921,500.0001,500.0000.0001,500.0000.000 توزیع شبکه برق دروالیت کاپیسا

1,500.0001,500.0000.0001,500.0000.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/41054913921,000.000500.0000.000500.000500.000 دیزاین و ساختمان مایکروهایدل در والیت دایکندی

1,000.000500.0000.000500.000500.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/410550
باسازی و ترمیم بند برق چک  و توسعه شبکه توزیع 

آن
 13922,000.0001,000.0000.0001,000.0001,000.000

2,000.0001,000.0000.0001,000.0001,000.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/410552
مطالعات ، دیزاین و ساختمان بند سوری خولی 

ولسوالی چمکنی
 13932,000.0001,000.0000.0001,000.0001,000.000

2,000.0001,000.0000.0001,000.0001,000.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/410654
پروژه باسازی کانال های شهروان و ارچی والیت کنذ و 

تخار
 13930.0000.0008,000.0008,000.0000.000

0.0000.0008,000.0008,000.0000.000غیر اختیاریبالعوضبانک انکشاف آسیایی

1,200.0001,200.0000.0001,200.0000.000وزارت ترانسپورت

AFG/4501811391100.000100.0000.000100.0000.000 اعمار دفاتر ترانسپورت زمینی در والیت فراه

100.000100.0000.000100.0000.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/4501881392100.000100.0000.000100.0000.000 تعمیر اداری مرکز ترانسپورت والیت سمنگان

100.000100.0000.000100.0000.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/450189
در  (مسافر بری.باربری ) ترمینال ترانسپورت 4احداث 

نقاط دخولی وخروجی شهر ها
 1392500.000500.0000.000500.0000.000

500.000500.0000.000500.0000.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/4501901392500.000500.0000.000500.0000.000 کمپیوترایز ساختن دروازه های عبوری در والیات

500.000500.0000.000500.0000.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان
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445,609.511213,985.162232,600.000446,585.16233,057.635وزارت فواید عامه

AFG/420011 138313,575.2263,789.6834,500.0008,289.6830.000 قیرریزي سرک از دوشي الي پلخمري- احیاي مجدد

13,575.2263,789.6833,000.0006,789.6830.000غیر اختیاری قرضهبانك انكشاف اسالمى

0.0000.0001,500.0001,500.0000.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/420022138221,912.57913,845.74115,000.00028,845.7410.000 ( کیلومتر140بطول  )کابل -ساختمان سرک بامیان

21,912.57913,845.74115,000.00028,845.7410.000غیر اختیاریبالعوضایتالیا

AFG/420064
 180ساختمان سرک  دره صوف الی یکولنگ به طول 

کیلومتر
 13844,218.8211,818.72823,000.00024,818.7280.000

1,885.0911,818.72823,000.00024,818.7280.000غیر اختیاریبالعوضبانک انکشاف آسیایی

2,333.7300.0000.0000.0000.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/420105
 233المان بطول -باالمرغاب -- ساختمان سرک قیصار

کیلومتر
 138455,981.62925,987.25330,000.00055,987.2530.000

47,972.36425,987.25330,000.00055,987.2530.000غیر اختیاریبالعوضبانک انکشاف آسیایی

8,009.2650.0000.0000.0000.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/420106 1383100,387.11718,497.38381,000.00099,497.3830.000 (وزارت فوایدعامه )برنامه ملي سرکهاي روستایي

6,000.000102.75012,000.00012,102.7500.000غیر اختیاریبالعوضایتالیا

26,121.9540.00034,000.00034,000.0000.000غیر اختیاریبالعوضبانک جهانی

15,475.0940.0000.0000.0000.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

صندوق امانتي بازسازي 

افغانستان
30,343.112606.06325,000.00025,606.0630.000غیر اختیاریبالعوض

کمک های بال عوض 

غیر پروژوی جاپان
22,446.95717,788.57010,000.00027,788.5700.000غیر اختیاریبالعوض

AFG/420109 138422,936.89319,832.70011,000.00030,832.7000.000  کیلومتر50المان بطول - ساختمان سرک ارملک

691.206540.4020.000540.4020.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

22,245.68719,292.29811,000.00030,292.2980.000غیر اختیاری قرضهصندق انکشافی سعودی

AFG/42011713841,006.0801,006.0800.0001,006.0800.000 ساختمان سرکهاي حلقوی شهر شبرغان

1,006.0801,006.0800.0001,006.0800.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/420120
رستاق به طول - آي خانم - ساختمان سرک تالقان 

(DBST) کیلومتر 187
 13853,323.6453,323.6451,500.0004,823.6450.000

3,323.6453,323.6451,500.0004,823.6450.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/420121
دایمیرداد و بهسود به طول , چک, اعمار سرک سید آباد

 کیلومتر75
 1385860.140860.1400.000860.1400.000

860.140860.1400.000860.1400.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/42012913861,012.173349.9230.000349.9230.000 ساختمان سرکهای شهر چغچران

1,012.173349.9230.000349.9230.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/420164
اشکاشم به طول -دیزاین و ساختمان سرک فیض آباد

 کیلومتر150
 138715,909.3659,662.32110,000.00019,662.3210.000

15,909.3659,662.32110,000.00019,662.3210.000غیر اختیاریبالعوضبانک انکشاف آسیایی
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AFG/420165
 101سروبی به طول - ساختمان سرک جبل السراج 

کیلومتر
 13879,453.0234,049.5510.0004,049.5510.000

9,327.7674,049.5510.0004,049.5510.000غیر اختیاریبالعوضبانک انکشاف آسیایی

125.2560.0000.0000.0000.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/420167
دیزاین و ساختمان سرک حلقوی شهر کابل به طول 

 کیلومتر117
 13872,160.3302,051.903200.0002,251.9030.000

2,000.0002,000.0000.0002,000.0000.000غیر اختیاریبالعوضبانک انکشاف آسیایی

160.33051.903200.000251.9030.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/4201821387387.955387.9550.000387.9550.000 قیرریزي سرکهاي داخل شهر  فراه

387.955387.9550.000387.9550.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/420194 50ساختمان سرک بگرامی الی سپری به طول km 138716,024.0858,133.7247,000.00015,133.7240.000

16,024.0858,133.7247,000.00015,133.7240.000غیر اختیاریبالعوضبانک انکشاف آسیایی

AFG/420213
دیزاین و ساختمان لین دوم سرک قلعه مراد بیگ الی 

دوسرکه بگرام
 13885,800.5304,219.8920.0004,219.8920.000

5,800.5304,219.8920.0004,219.8920.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/420231

حفظ و مراقبت، مصارف عملیاتی و ملحقات  خط آهن 

از حیرتان الی مزارشریف و حمایت تخنیکی برای اداره 

حفظ آهن

 138819,406.1655,681.6514,500.00010,181.6510.000

18,490.0345,020.1564,500.0009,520.1560.000غیر اختیاریبالعوضبانک انکشاف آسیایی

916.131661.4950.000661.4950.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/420233
ساختمان  سرک موجوده از پارک فردوسی الی کمربند 

کابل  ساختمان سرک حلقوی مزار شریف
 13894,475.5881,169.0032,000.0003,169.0030.000

4,475.5881,169.0032,000.0003,169.0030.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/420242
دیزاین و ساختمان سرک از هرات الی چغچران و 

چغچران گردندیوال
 138917,114.82312,000.0000.00012,000.0004,242.884

2,000.0002,000.0000.0002,000.0000.000غیر اختیاریبالعوضبانک انکشاف آسیایی

15,114.82310,000.0000.00010,000.0004,242.884اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/420253
دیزاین وساختمان سرک ولسوالی ارغستان الی 

 کیلومتر69ولسوالی معروف 
 13923,000.0001,000.0000.0001,000.0002,000.000

3,000.0001,000.0000.0001,000.0002,000.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/420308 13906,500.0004,500.0000.0004,500.0002,000.000  کیلومتر10قیرریزی سرکهای داخل شهر نیمروز بطول

3,500.0001,500.0000.0001,500.0002,000.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

کمک های بال عوض 

غیر پروژوی جاپان
3,000.0003,000.0000.0003,000.0000.000غیر اختیاریبالعوض

AFG/42032013894,554.001677.9530.000677.9530.000 واحد انکشاف برنامه قووه کار در وزارت فواید عامه

553.997134.5660.000134.5660.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

صندوق امانتی صلح و 

ادغام مجدد
4,000.004543.3870.000543.3870.000غیر اختیاریبالعوض

84



13931395

پیشبینیمجموع بودجهبودجه جدیدانتقالی دور اولمجموع بودجه

/ کود پروژه 

واحدهای بودجوی

1394
عنوان

سال 

آغاز
تمویل کننده

نوعیت 

وجوه

غیر / اختیاری 

اختیاری

AFG/42032313903,092.6701,092.6702,000.0003,092.6700.000 قیرریزی سرک های داخل شهر تالقان

3,092.6701,092.6702,000.0003,092.6700.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/42033213912,000.0001,500.0000.0001,500.000500.000 ( کیلومتر40)ساختمان سرک لته بند

2,000.0001,500.0000.0001,500.000500.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/420333
دیزاین و ساختمان سرک شوراوک الی سپین بولدک 

 کیلو متر90بطول 
 13913,650.2881,500.0000.0001,500.0001,970.839

3,650.2881,500.0000.0001,500.0001,970.839اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/4203351391835.487835.4870.000835.4870.000 ساختمان واسفالت ریزی سرک کابل الی لوگر

835.487835.4870.000835.4870.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/42033613903,026.9121,000.0000.0001,000.0002,026.912 دیزاین و ساختمان سرک سرپل الی شبرغان

3,026.9121,000.0000.0001,000.0002,026.912اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/42033713905,000.0004,448.0562,500.0006,948.0560.000 ساختمان واسفالت ریزی سرک میدان هوایی قندهار

5,000.0004,448.0562,500.0006,948.0560.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/42033813912,000.0002,000.0000.0002,000.0000.000 اعمار سرک پامیر ها

2,000.0002,000.0000.0002,000.0000.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/420339
 کیلومتر پیا ده ۴ کیلومتر سرک وساختن ۵.۵اسفالت 

رو و جویچه های   داخل شهر قلعه نو
 13912,162.0002,162.0000.0002,162.0000.000

2,162.0002,162.0000.0002,162.0000.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/420340
 10.4پروژه ساختمان سرک های والیت غزنی بطول 

کیلومتر
 13911,791.1071,216.979500.0001,716.9790.000

1,791.1071,216.979500.0001,716.9790.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/420341
مطالعه اقتصادی و تخنیکی سرک از یکولنگ الی 

 کیلو متر550کندهار بطول 
 13911,500.000736.5561,000.0001,736.5560.000

1,500.000736.5561,000.0001,736.5560.000غیر اختیاریبالعوضبانک انکشاف آسیایی

AFG/42034513912,153.650547.1152,000.0002,547.1150.000 ساختمان سرک دهراود الی ارزگان

2,153.650547.1152,000.0002,547.1150.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/420346
 KM 106ساختمان سرک سپری الی جالل آباد بطول 

(لین دوم)
 13929,341.2136,758.45710,000.00016,758.4570.000

9,341.2136,758.45710,000.00016,758.4570.000غیر اختیاریبالعوضبانک انکشاف آسیایی

AFG/420347
 کیلو 33ساختمان سرک چاه انجیر الی گرشک به طول 

متر
 139210,000.00010,000.0005,000.00015,000.0000.000

10,000.00010,000.0005,000.00015,000.0000.000غیر اختیاریبالعوضبانک انکشاف آسیایی

AFG/420348 13926,500.000597.4465,000.0005,597.4460.000  کیلو متر50ساختمان سرک انگور اده الی شرنه بطول

6,500.000597.4465,000.0005,597.4460.000غیر اختیاریبالعوضبانک انکشاف آسیایی

AFG/420349
ساختمان سرک تنګی چشمه شفا الی بازار ولسوالی 

دروالیت بلخ  (DBST) کیلومتر 30شولګره  بطول 
 13921,000.0001,000.0000.0001,000.0000.000

1,000.0001,000.0000.0001,000.0000.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان
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AFG/42035113912,500.9801,482.9443,000.0004,482.9440.000 ساختمان سرک ولسوالی خنجان الی ولسوالی اندراب

2,500.9801,482.9443,000.0004,482.9440.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/420352
ترمیم و ساختمان سرک از نهرین الی خوست دهن 

فرنگ  الی  کوتل پلفی
 13911,000.0001,000.0000.0001,000.0000.000

1,000.0001,000.0000.0001,000.0000.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/420354
دیزاین و ساختمان سرک سید کرم، تشک الی لجه منگل 

( کیلومتر41)
 13912,500.0001,500.0000.0001,500.0001,000.000

2,500.0001,500.0000.0001,500.0001,000.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/420355
دیزاین و ساختمان سرک ولسوالی گیرو الی ولسوالی 

( کیلومتر32)اندر والیت غزنی 
 13911,250.0001,000.0000.0001,000.000250.000

1,250.0001,000.0000.0001,000.000250.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/420356
دیزاین و ساختمان سرک از قریه محی الدین الی 

 کیلومتر37ولسوالی جغتو 
 13911,250.0001,000.0000.0001,000.000250.000

1,250.0001,000.0000.0001,000.000250.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/420357
 22بازسازی پل بهسود و دو پل دیگر وقیرریزی 

در والیت ننګرهارDBSTکیلومتر سرک 
 13911,972.7131,876.3990.0001,876.3990.000

1,972.7131,876.3990.0001,876.3990.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/420358

دیزاین و ساختمان سرک نری بریکوت الی ولسوالی 

کامدیش ، سرک کولم الی مرکز نورستان ، و اعمار 

سرک های داخل شهر نورستان

 13914,445.3233,492.4170.0003,492.4170.000

4,445.3233,492.4170.0003,492.4170.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/420359
دیزاین و ساختمان سرک ولسوالی ارگون الی ولسوالی 

گیان والیت پکتیکا
 1391400.000400.0000.000400.0000.000

400.000400.0000.000400.0000.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/420360
دیزاین و ساختمان سرک ولسوالی خوشی الی ولسوالی 

 کیلومتر28محمد اغه  
 13911,000.0001,000.0000.0001,000.0000.000

1,000.0001,000.0000.0001,000.0000.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/42036213911,000.000643.5310.000643.5310.000 دیزاین و ساختمان سرک سپین بولدک والیت کندهار

1,000.000643.5310.000643.5310.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/42036313911,000.000811.4050.000811.4050.000 دیزاین و ساختمان سرک های داخل شهر ایبک

1,000.000811.4050.000811.4050.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/420365
ساختمان پل باالی دریای هلمند و سا ختمان سرک نیلی 

الی قناق
 13923,000.0001,000.0000.0001,000.0002,000.000

3,000.0001,000.0000.0001,000.0002,000.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/42036613914,000.0002,000.0000.0002,000.0002,000.000 دیزاین و ساختمان سرک قره باغ الی جاغوری

4,000.0002,000.0000.0002,000.0002,000.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/420367
سروی ، دیزاین و ساختمان سرک از امتداد سرک 

حلقوی به طرف ولسوالی دشت ارچی والیت کندز
 13911,000.0001,000.0000.0001,000.0000.000

1,000.0001,000.0000.0001,000.0000.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان
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AFG/420368
ساختمان سرک از هرات الی چغچران و چعچران 

(هرات الی چشت شریف)گردندیوال 
 139115,000.0006,500.0005,000.00011,500.0008,500.000

0.0000.0005,000.0005,000.0000.000غیر اختیاریبالعوضایتالیا

15,000.0006,500.0000.0006,500.0008,500.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/420371
 کیلومتر درمنظقه سفید 20احداث سرک اسپیالن بطول 

غولیا ورس بامیان
 13921,500.0001,000.0000.0001,000.000500.000

1,500.0001,000.0000.0001,000.000500.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/420372

اعمار یک پایه پل درده سرخک ، دیواراستنادی سنگ 

کاری ولسوالی اب کمری ، جغل اندازی سرک ولسوالی 

 کیلومتر5جوند به طول 

 1392720.000331.0980.000331.0980.000

720.000331.0980.000331.0980.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/420373139210,817.0005,000.0000.0005,000.0005,817.000 برنامه ملی ترمیمات اساسی شاهراه سالنگها

10,817.0005,000.0000.0005,000.0005,817.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/420375 13921,500.0001,007.5051,800.0002,807.5050.000 (کلسترزیربنا)پروژه دهلیزهای منابع افعانستان

صندوق امانتي بازسازي 

افغانستان
1,500.0001,007.5051,800.0002,807.5050.000غیر اختیاریبالعوض

AFG/42037713921,900.00085.5813,100.0003,185.5810.000 دیزاین و ساختمان سرک دوشی الی بامیان

1,900.00085.5813,100.0003,185.5810.000غیر اختیاریبالعوضبانک جهانی

AFG/420378
اعمارسرک جمال آغا الی بوله غین و دره بته ولسوالی 

نجراب و کوهستان والیت کاپیسا
 1392700.000514.287500.0001,014.2870.000

700.000514.287500.0001,014.2870.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/420381
 ۱۷ساختمان سرکهای داخل شهر مزار شریف بطول 

کیلومتر
 1392600.000600.0000.000600.0000.000

600.000600.0000.000600.0000.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/420385
سروی، دیزاین و ساختمان سرک کرتازالی نو آباد 

کوچی های ساکن والیت کاپیسا
 13931,000.0001,000.0000.0001,000.0000.000

1,000.0001,000.0000.0001,000.0000.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/4203871392500.000500.0000.000500.0000.000 ساختمان سرکهای داخل شهر چاریکار

500.000500.0000.000500.0000.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/42038813921,000.0001,000.0000.0001,000.0000.000 ساختمان سرک بادپخت

1,000.0001,000.0000.0001,000.0000.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/42044113930.0000.0001,500.0001,500.0000.000اعمار سرکهای داخل شهرمیمنه

0.0000.0001,500.0001,500.0000.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

37,309.6784,637.1031,000.0005,637.1030.000وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

AFG/340006138216,790.8591,784.6510.0001,784.6510.000 توسعه شبکه  فایبر نوری

15,726.1391,784.6510.0001,784.6510.000غیر اختیاریبالعوضبانک جهانی

1,064.7200.0000.0000.0000.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/340015
حکومت داری  )توسعه تکنالوژي معلوماتي افغانستان

(الکترونیکی
 138214,044.248402.1760.000402.1760.000

13,544.2480.0000.0000.0000.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

500.000402.1760.000402.1760.000غیر اختیاریبالعوضكمك هاى امریكا
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AFG/34008213896,474.5712,450.2760.0002,450.2760.000 انکشاف سکتور مخابراتی و تکنالوژی معلوماتی

6,474.5712,450.2760.0002,450.2760.000غیر اختیاریبالعوضبانک جهانی

AFG/34009113930.0000.0001,000.0001,000.0000.000 مرکز منابع معلومات حکومتداری الکترونیکی

0.0000.0001,000.0001,000.0000.000غیر اختیاریبالعوضكمك هاى امریكا

34,827.54620,997.90319,550.00040,547.9030.000وزارت معادن و پطرولیم

AFG/32002213825,303.9843,552.1240.0003,552.1240.000 انکشاف چاه های ګاز دار شبرغان

4,698.8343,552.1240.0003,552.1240.000غیر اختیاریبالعوضبانک انکشاف آسیایی

605.1500.0000.0000.0000.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/320085138412,348.3973,942.38512,550.00016,492.3850.000 انکشاف متداوم منابع طبیعي

12,345.0773,942.38512,550.00016,492.3850.000غیر اختیاریبالعوضبانک جهانی

3.3200.0000.0000.0000.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/32009013851,289.388761.606600.0001,361.6060.000 اعمارتعمیرات وتجهیزات آن درمرکزو والیات

1,289.388761.606600.0001,361.6060.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/32010713881,178.092128.0921,700.0001,828.0920.000 مین پاکی ساحه مس عینک

1,178.092128.0921,700.0001,828.0920.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/3201121389957.122464.0810.000464.0810.000 تنظیم، تطبیق و نظارت  پروژه های انکشافی

687.122194.0810.000194.0810.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

270.000270.0000.000270.0000.000غیر اختیاریبالعوضفرانسه

AFG/3201181390714.753689.4940.000689.4940.000 مطالعات جیولوجی وتفحصات و سروی سایزیمیک

714.753689.4940.000689.4940.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/3201191390569.089405.233500.000905.2330.000 اعمار تاسیسات امنیتی برای مراکزمعدنی

569.089405.233500.000905.2330.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/3201241389564.941335.648600.000935.6480.000 شهرک بیجا شدگان قرای همجوارمس عینک

564.941335.648600.000935.6480.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/320125
پروژه مطالعات نخنیکی پایپ الین گاز ازترکمنستان به 

(TAPI)افغانستان،پاکستان وهندوستان 
 1390208.991100.687300.000400.6870.000

208.991100.687300.000400.6870.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/320138 پروژه انکشافی گاز فشرده(CNG) 1391210.77538.2250.00038.2250.000

210.77538.2250.00038.2250.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/320140
باز سازی و عصری سازی فابریکات کود برق مزار 

شریف
 13912,182.0142,182.0140.0002,182.0140.000

2,182.0142,182.0140.0002,182.0140.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/32014313927,500.0007,500.0000.0007,500.0000.000 پروژه انکشاف گاز توربین شبرغان

7,500.0007,500.0000.0007,500.0000.000غیر اختیاریبالعوضكمك هاى امریكا

AFG/3201441392500.00062.251300.000362.2510.000 پروژه انکشاف پطرولیم

500.00062.251300.000362.2510.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/32014713911,200.000736.0630.000736.0630.000 پروگرام انکشاف منابع دهلیز های افغانستان

صندوق امانتي بازسازي 

افغانستان
1,200.000736.0630.000736.0630.000غیر اختیاریبالعوض
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AFG/3201481391100.000100.0000.000100.0000.000 سرمایه گذاری غرض پایدار ماندن معادن برای افغانها

100.000100.0000.000100.0000.000غیر اختیاریبالعوضایاالت متحده امریكا

AFG/320149
 کیلومتر از شهر 94الین جدید -پروژه نصب پایب

شبرغان الی مزار شریف
 13930.0000.0003,000.0003,000.0000.000

0.0000.0003,000.0003,000.0000.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

374,188.629181,229.162172,782.465354,011.62732,345.369سکتور معارف - ۳.۲

195.215178.7100.000178.7100.000اکادمی علوم افغانستان

AFG/610005138529.97229.9720.00029.9720.000 پروژه تهیه اطلس اتنوگرافی اقوام ساکن در افغانستان

29.97229.9720.00029.9720.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/6100201385165.243148.7380.000148.7380.000 و سایل و نوشتن دایره المعارف

165.243148.7380.000148.7380.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

7,106.1144,516.133100.0004,616.1331,902.361ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت

AFG/63000713831,345.3761,204.099100.0001,304.0990.000 اعمار کمپلکس هاي ورزشي در کابل

430.959430.9590.000430.9590.000غیر اختیاریبالعوضجاپان

914.417773.140100.000873.1400.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/630017
دروالیت خوست   ( نفری 18,000)اعمار ستدیوم ها 

و ننګرهار
 1387882.692441.3460.000441.346441.346

882.692441.3460.000441.346441.346اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/63002513912,377.8221,438.6280.0001,438.628719.314 اعمار جمنازیوم و آمریت های ورزشی در والیات

2,377.8221,438.6280.0001,438.628719.314اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/63002913911,000.000492.9590.000492.959492.958 اعمار جمنازیوم برای معلولین

1,000.000492.9590.000492.959492.958اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/6300301392500.22450.0000.00050.000248.743 اعمار وبازسازی میدان گلف

500.22450.0000.00050.000248.743اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/630043
پروژه ترمیم و تجهیز  اساسی ساختمان استدیوم 

ورزشی کابل
 13931,000.000889.1010.000889.1010.000

1,000.000889.1010.000889.1010.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

1,815.445743.791900.0001,643.791590.389ریاست عمومی رادیو تلویزیون ملی افغانستان

AFG/160082 1385299.816243.791400.000643.7910.000

243.472187.447400.000587.4470.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

56.34456.3440.00056.3440.000غیر اختیاریبالعوضهندوستان

AFG/160199
مدرن سازی نشرات تجهیزات و وسایل تخنیکی رادیو 

تلویزیون
 13901,515.629500.000500.0001,000.000590.389

1,515.629500.0000.000500.000590.389اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

کمک های بال عوض 

غیر پروژوی جاپان
0.0000.000500.000500.0000.000غیر اختیاریبالعوض

اعمار ستدیوهاي تلویزیوني در پروان و سایر والیت 

کشور
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4,273.5993,024.3571,150.0004,174.357233.186وازرت اطالعات و فرهنگ

AFG/3600181382341.697170.8490.000170.849170.848 ترمیم و احیاي  کابل تیاتر

341.697170.8490.000170.849170.848اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/360028
انکشاف ساختمانهاي مربوطه وزارت اطالعات و 

فرهنگ  درکابل ووالیات
 1382729.956672.4020.000672.4020.000

209.759209.7590.000209.7590.000غیر اختیاریبالعوضجاپان

520.197462.6430.000462.6430.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/3600971386124.67762.3390.00062.33962.338 اعمارتعمیر الحاقیه آرشیف ملي

124.67762.3390.00062.33962.338اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/360124
ترمیم، ثبت، حفظ و مراقبت اثار باستاني در مرکز 

ووالیات
 13861,935.7051,138.7451,150.0002,288.7450.000

764.464301.8940.000301.8940.000غیر اختیاریبالعوضجاپان

952.191617.8011,150.0001,767.8010.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

219.050219.0500.000219.0500.000غیر اختیاریبالعوضهندوستان

AFG/3601541387222.967222.9670.000222.9670.000 خریداری تجهیزات وفعال نمودن البراتوار افغان فلم

222.967222.9670.000222.9670.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/3602081390418.597257.0550.000257.0550.000 اعمار تعمیر انستیتوت توریزم

418.597257.0550.000257.0550.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/3602421391500.000500.0000.000500.0000.000 اعمار تعمیر موزیم ملی

500.000500.0000.000500.0000.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

87,345.86045,168.6948,660.00053,828.69418,141.910وزارت تحصیالت عالی

AFG/280015
اعمار تاسیسات وخریداری تجهیزات پوهنتون بلخ 

(زون شمال)
 13823,459.8191,231.4900.0001,231.4901,847.234

3,459.8191,231.4900.0001,231.4901,847.234اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/280017
اعمار تاسیسات و خریداری تجهیزات پوهنتون خوست 

(زون جنوب شرق)
 13844,092.5331,637.0130.0001,637.0132,455.520

4,092.5331,637.0130.0001,637.0132,455.520اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/280053
اعمار  تاسیسات وخریداری تجهیزات پوهنتون 

(والیتی)بامیان
 13841,524.504762.2520.000762.252762.252

1,524.504762.2520.000762.252762.252اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/280055
اعمار تاسیسات و خریداری تجهیزات پوهنتون جوزجان 

(والیتی)بشمول تعمیرلیلیه نسوان 
 13841,451.552689.1280.000689.128689.127

1,451.552689.1280.000689.128689.127اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/280078
اعمارتاسیسات وخریداری تجهیزات  پوهنتون 

(زون جنوب غرب)کندهار
 13854,188.4712,762.6300.0002,762.6301,226.298

3,878.4382,452.5970.0002,452.5971,226.298اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

صندوق امانتي بازسازي 

افغانستان
310.033310.0330.000310.0330.000غیر اختیاریبالعوض
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AFG/280095
اعمارتاسیسات و خریداری تجهیزات پوهنتون ننگرهار 

(زون شرق)
 13866,337.2993,756.2520.0003,756.2521,813.501

6,000.0003,627.0030.0003,627.0031,813.501اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

صندوق امانتي بازسازي 

افغانستان
1.8971.8970.0001.8970.000غیر اختیاریبالعوض

335.402127.3520.000127.3520.000غیر اختیاریبالعوضهندوستان

AFG/280097
اعمارتاسیسات و خریداری تجهیزات پوهنتون کندز 

(والیتی)بشمول تعمیر لیلیه نسوان 
 13861,034.985588.8260.000588.826294.413

1,034.985588.8260.000588.826294.413اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/280098
اعمار تاسیسات وخریداری تجهیزات موسسه تحصیالت 

عالي بدخشان
 13861,904.702952.3510.000952.351952.351

1,904.702952.3510.000952.351952.351اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/280099
اعمار تاسیسات وخریداری تجهزات پوهنتون 

(والیتی)پکتیا
 13862,783.4381,855.6250.0001,855.625927.813

2,783.4381,855.6250.0001,855.625927.813اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/280100
اعمارتاسیسات وخریداری تجهیزات موسسه تحصیالت 

عالي فاریاب بشمول تعمیرلیلیه نسوان
 13851,013.872506.9360.000506.936506.936

1,013.872506.9360.000506.936506.936اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/280106
انجیو گرافی و انجیو "خریداری وسایل عملیات قلبی 

برای مرکز تحقیقات قلبی پوهنتون طبی کابل" پالستی
 13866,220.1433,000.0000.0003,000.0003,220.143

6,220.1433,000.0000.0003,000.0003,220.143اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/280131
اعمار  تاسیسات وخریداری تجهیزات پوهنتون البیرونی 

(والیتی)
 1387800.661800.6610.000800.6610.000

800.661800.6610.000800.6610.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/280132
اعمار تاسیسات و خریداری تجهیزات پوهنتون 

پولیتخنیک کابل
 13863,576.3192,397.8240.0002,397.8241,178.495

3,535.4862,356.9910.0002,356.9911,178.495اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

صندوق امانتي بازسازي 

افغانستان
40.83340.8330.00040.8330.000غیر اختیاریبالعوض

AFG/280133
اعمار تاسیسات وخریداری  تجهیزات پوهنتون 

(والیتی)غزني
 13861,639.8451,370.0270.0001,370.0270.000

1,639.8451,370.0270.0001,370.0270.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/2801711389946.319640.0230.000640.0230.000 اعمار پوهنتون وردگ و دیگر موسسات تحصیالت عالی

946.319640.0230.000640.0230.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/280182139018,339.6202,342.4827,660.00010,002.4820.000 برنامه های لسانس ماستری و دکتورا

18,339.6202,342.4827,660.00010,002.4820.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/280202
اعمار تاسیسات و خریداری تجهیزات پوهنتون هرات 

(زون غرب)
 13904,005.9022,980.7630.0002,980.7630.000

4,005.9022,980.7630.0002,980.7630.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان
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AFG/280203
اعمار تاسیسات وخریداری تجهیزات پوهنتون 

(والیتی)بغالن
 13901,834.2031,222.8020.0001,222.802611.401

1,834.2031,222.8020.0001,222.802611.401اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/280208

اعمارتاسیسات وخریدار تجیزات برای  پوهنتون کابل ، 

شفاخانه کدری ، شفاخانه علی اباد ، البراتوارها و 

تعمیر پوهنتون تعلیم وتربیه و توسعه مرکز سرطان

 13918,292.4536,064.7610.0006,064.7610.000

8,292.4536,064.7610.0006,064.7610.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/280211
اعمار تاسیسات وخریداری تجهیزات پوهنتون 

(والیتی)تخار
 1391761.747411.9810.000411.9810.000

761.747411.9810.000411.9810.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/280218
اعمار  تاسیسات وخریداری تجهیزات پوهنتون سید 

(والیتی)جمال الدین افغان در والیت کنر
 1390644.215644.2150.000644.2150.000

644.215644.2150.000644.2150.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/280219
اعمار تاسیسات وخریداری تجهیزات پوهنتون 

(والیتی)لغمان
 1391851.866376.4260.000376.426376.426

851.866376.4260.000376.426376.426اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/280228
فراهم نمودن  دوره های اموزشی برای محصلین طب و 

جیولوژی و فراهم نمودن البراتوار جیولوژی
 1391689.326689.3260.000689.3260.000

689.326689.3260.000689.3260.000غیر اختیاریبالعوضفرانسه

AFG/280236
اعمار تاسیسات و خریداری تجهیزات شفاخانه کدری 

والیت ننگرهار
 13921,000.000800.0000.000800.000200.000

1,000.000800.0000.000800.000200.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/280237
اعمار تاسیسات و خریداری تجهیزات تحصیالت عالی 

لوگر
 13921,000.000800.0000.000800.000200.000

1,000.000800.0000.000800.000200.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/280238
اعمار تاسیسات و خریداری تجهیزات تحصیالت عالی 

دایکندی
 13921,000.000800.0000.000800.000200.000

1,000.000800.0000.000800.000200.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/28023913911,400.0001,120.0000.0001,120.000280.000 اعمارپوهنحی انجنیری موسسه تحصیالت عالی پکتیکا

1,400.0001,120.0000.0001,120.000280.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/28024013924,302.0662,114.9000.0002,114.9000.000 پروژه بهبود سیستم تحصیالت عالی

صندوق امانتي بازسازي 

افغانستان
4,302.0662,114.9000.0002,114.9000.000غیر اختیاریبالعوض

AFG/28024113921,000.000800.0000.000800.000200.000 اعمار پوهنتون فراه

1,000.000800.0000.000800.000200.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/2802441392250.000250.0000.000250.0000.000 اعمار تاسیسات وخریداری تجهزات پوهنتون پروان

250.000250.0000.000250.0000.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان
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AFG/280260
اعمار تعمیر جدید پوهنحی کمپیوتر ساینس والیت 

ننگرهار
 13931,000.000800.0000.000800.000200.000

1,000.000800.0000.000800.000200.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/28027113930.0000.0001,000.0001,000.0000.000 برنامه انکشاف تحصیالت عالی

0.0000.0001,000.0001,000.0000.000غیر اختیاریبالعوضبانک جهانی

273,452.396127,597.477161,972.465289,569.94211,477.523وزارت معارف

AFG/27032313841,464.7201,343.3501,445.0012,788.3510.000 پروژه بهبود کیفیت معارف

صندوق امانتي بازسازي 

افغانستان
225.846216.6850.000216.6850.000غیر اختیاریبالعوض

پروگرام مشارکت جهانی 

یونسف/برای تعلیم و تربیه
1,238.8741,126.6651,445.0012,571.6660.000غیر اختیاریبالعوض

AFG/2703311385779.764389.8820.000389.882389.882 اعمار،بازسازي و تجهیز مکاتب مسلکي و حرفوي

779.764389.8820.000389.882389.882اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/2703321385564.398523.1550.000523.1550.000 اعمار و تجهیز مکاتب تعلیمات عمومي

564.398523.1550.000523.1550.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/2703351385721.890360.9450.000360.945360.945 اعمار مکاتب و لیلیه براي کوچیان

721.890360.9450.000360.945360.945اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/2703361385734.830632.9251,000.0001,632.9250.000 .اعمار ،بازسازي و تجهیز مدارس دیني

734.830632.9251,000.0001,632.9250.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/2703761385607.375404.9170.000404.917202.458 .اعمار مکاتب در والیات سرحدي

607.375404.9170.000404.917202.458اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/270383138535,595.43223,366.30334,100.00057,466.3030.000 انکشاف زیر بناي تعلیم و تربیه

1,355.1021,355.1020.0001,355.1020.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

20.64320.6430.00020.6430.000غیر اختیاریبالعوضحکومت قزاقستان

9,503.2526,985.2880.0006,985.2880.000غیر اختیاریبالعوضدنمارك

صندوق امانتي بازسازي 

افغانستان
22,477.10612,919.12534,100.00047,019.1250.000غیر اختیاریبالعوض

2,239.3292,086.1450.0002,086.1450.000غیر اختیاریبالعوضهندوستان

AFG/270384138614,399.4304,299.0070.0004,299.007945.903 تعلیمات میخانیکي و مسلکي

2,226.3270.0000.0000.0000.000غیر اختیاریبالعوضبانک جهانی

3,312.0381,891.8050.0001,891.805945.903اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

3,393.7122,407.2020.0002,407.2020.000غیر اختیاریبالعوضدنمارك

صندوق امانتي بازسازي 

افغانستان
5,467.3530.0000.0000.0000.000غیر اختیاریبالعوض

AFG/270385138546,216.0986,083.75342,000.00048,083.7530.000 تربیه معلم

507.81530.6720.00030.6720.000غیر اختیاریبالعوضدنمارك

صندوق امانتي بازسازي 

افغانستان
45,708.2836,053.08142,000.00048,053.0810.000غیر اختیاریبالعوض
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AFG/270386138431,412.7018,498.47517,400.00025,898.4750.000 مدیریت و ارتقاي ظرفیت

160.718160.7180.000160.7180.000غیر اختیاریبالعوضبانک جهانی

12,656.3554,825.3110.0004,825.3110.000غیر اختیاریبالعوضدنمارك

صندوق امانتي بازسازي 

افغانستان
18,595.6283,512.44617,400.00020,912.4460.000غیر اختیاریبالعوض

AFG/270387 تعلیمات عمومي(  بشمولEQUIP) 138419,809.2479,554.47819,312.94028,867.4180.000

222.102222.1020.000222.1020.000غیر اختیاریبالعوضبانک جهانی

577.294577.2940.000577.2940.000غیر اختیاریبالعوضدنمارك

صندوق امانتي بازسازي 

افغانستان
13,009.8516,683.36412,000.00018,683.3640.000غیر اختیاریبالعوض

پروگرام مشارکت جهانی 

یونسف/برای تعلیم و تربیه
6,000.0002,071.7187,312.9409,384.6580.000غیر اختیاریبالعوض

AFG/27038813849,961.4069,595.7980.0009,595.7980.000 انکشاف نصاب تعلیمي و تهیه مواد اموزشي

9,961.4069,595.7980.0009,595.7980.000غیر اختیاریبالعوضدنمارك

AFG/27038913856,912.1682,138.4150.0002,138.4154,126.701 تعلیمات اسالمي

6,522.1682,063.3500.0002,063.3504,126.701اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

390.00075.0650.00075.0650.000غیر اختیاریبالعوضدنمارك

AFG/27039013869,806.8975,993.7110.0005,993.7110.000 سواد اموزي و تعلیمات غیر رسمي

2,508.4140.0000.0000.0000.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

340.000180.7420.000180.7420.000غیر اختیاریبالعوضدنمارك

سازمان تعلیمى، علمى و 

كلتوري ملل متحد 

(یونسكو)

6,958.4835,812.9690.0005,812.9690.000غیر اختیاریبالعوض

AFG/2704641387285.685259.8130.000259.8130.000 وجوه برای پروژه های انکشافی مکاتب والیت غور

285.685259.8130.000259.8130.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/270598 پروژه های باقیمانده کمپنیSPP 1389488.835143.4800.000143.480286.959

488.835143.4800.000143.480286.959اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/270620
بشمول ماشین االت )انستیتوت ملی تخنیک وحرفه

(ووسایل
 1390473.032473.0320.000473.0320.000

473.032473.0320.000473.0320.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/2706231391729.474291.7900.000291.790437.684 اعمار لیسه تخنیکی برای کوچی ها در کابل

729.474291.7900.000291.790437.684اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/27062413911,672.2191,558.6230.0001,558.6230.000 اعمار دار العلوم در والیت ننگرهار

1,672.2191,558.6230.0001,558.6230.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/27063813912,770.8132,447.4350.0002,447.4350.000 اعمار لیلیه برای دارالمعلمین ها

2,770.8132,447.4350.0002,447.4350.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/27064313911,147.278458.9110.000458.911688.367 اعمار کمپلکس تعلیمات تخنیکی ومسلکی در کابل

1,147.278458.9110.000458.911688.367اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/270663 1389219.61695.9140.00095.9140.000 (وزارت معارف)عرضه خدمات در سطح ولسوالی ها

219.61695.9140.00095.9140.000غیر اختیاریبالعوضبریتانیا
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AFG/27073913909,157.7471,657.9361,500.0003,157.9360.000 تعلیمات اساسی وسواد اموزی

821.0930.0000.0000.0000.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

8,336.6541,657.9361,500.0003,157.9360.000غیر اختیاریبالعوضكمك هاى امریكا

AFG/27074513901,503.008773.6290.000773.6290.000 پروژه تعلیمات کاریابی طبقه اناث

1,503.008773.6290.000773.6290.000غیر اختیاریبالعوضبانک جهانی

AFG/2707471390333.734333.7340.000333.7340.000 اعمار لیلیه دار العلوم و ملحقات آن در والیت بادغیس

333.734333.7340.000333.7340.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/270748
 500،000)پروژه های انکشافی بودجه سازی والیتی 

(دالر برای هر والیت
 139112,500.0009,145.1191,500.00010,645.1190.000

صندوق امانتي بازسازي 

افغانستان
12,500.0009,145.1191,500.00010,645.1190.000غیر اختیاریبالعوض

AFG/270750
اعمار تعمیر مکتب قریه دره زمچی ولسوالی سنچارک 

والیت سرپل
 1391100.000100.0000.000100.0000.000

100.000100.0000.000100.0000.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/270752139111,615.4612,305.26413,464.10015,769.3640.000 بهبود دسترسی به تعلیمات عمومی در مناطق دور دست

پروگرام مشارکت جهانی 

یونسف/برای تعلیم و تربیه
11,615.4612,305.26413,464.10015,769.3640.000غیر اختیاریبالعوض

AFG/27075313911,033.000899.384561.0001,460.3840.000 اموزش معلمان در سطح محلی

پروگرام مشارکت جهانی 

یونسف/برای تعلیم و تربیه
1,033.000899.384561.0001,460.3840.000غیر اختیاریبالعوض

AFG/27075413911,858.9451,858.9451,689.4243,548.3690.000 انکشاف پالیسی ها و آموزش

پروگرام مشارکت جهانی 

یونسف/برای تعلیم و تربیه
1,858.9451,858.9451,689.4243,548.3690.000غیر اختیاریبالعوض

AFG/27075713911,400.000875.0000.000875.000525.000 اعماربخش دوم  لیلیه مدرسه جنت گل خان کوچی

1,400.000875.0000.000875.000525.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/270758
اعمار تعمیر دار المعلمین و لیلیه در ولسوالی شیندد 

والیت هرات
 13921,100.000950.6060.000950.6060.000

1,100.000950.6060.000950.6060.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/27076013916,011.6303,000.0000.0003,000.0001,409.302 اموزش های فنی وحرفوی

6,011.6303,000.0000.0003,000.0001,409.302اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/270773
باز سازی و ترمیم مرکز تربیه معلم سید جمال الدین در 

کابل
 1391322.115304.9280.000304.9280.000

322.115304.9280.000304.9280.000غیر اختیاریبالعوضفرانسه

AFG/2707741391322.115250.3480.000250.3480.000 حمایت و تجهیز دارالمعلمین ها در والیت بادغیس

322.115250.3480.000250.3480.000غیر اختیاریبالعوضهسپانیه
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AFG/2707871391100.000100.0000.000100.0000.000 مکتب جوپالن روی دو آب در والیت سمنگان

100.000100.0000.000100.0000.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/270788
لیسه ذکور ابن سینا رشک دره صوف باال در والیت 

سمنگان
 1391100.000100.0000.000100.0000.000

100.000100.0000.000100.0000.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/2707891391100.000100.0000.000100.0000.000 ابتدایه خیر آباد فیروز نخجیز در والیت سمنگان

100.000100.0000.000100.0000.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/2707901391100.000100.0000.000100.0000.000 متوسطه سر اوزان خرم سار باغ در والیت سمنگان

100.000100.0000.000100.0000.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/270791
مکتب متوسطه چهار چشمه روی دوآب در والیت 

سمنگان
 1391100.000100.0000.000100.0000.000

100.000100.0000.000100.0000.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/2707921391100.000100.0000.000100.0000.000 مکتب نسوان  مرکز حضرت سلطان در والیت سمنگان

100.000100.0000.000100.0000.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/2707931391100.000100.0000.000100.0000.000 مکتب علی خیل علیا دره صوف پائین در والیت سمنگان

100.000100.0000.000100.0000.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/27079413911,400.000700.0000.000700.000700.000 پروژه های دارای اولویت والیت دایکندی

1,400.000700.0000.000700.000700.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/27079613924,059.5644,059.5640.0004,059.5640.000  والیت سرحدی شمال وغرب11پروژه های انکشافی

4,059.5644,059.5640.0004,059.5640.000غیر اختیاریبالعوضهندوستان

AFG/27079713922,000.0002,000.00015,000.00017,000.0000.000 پروژه تعلیمات محلی

2,000.0002,000.00015,000.00017,000.0000.000غیر اختیاریبالعوضكمك هاى امریكا

AFG/2707981392600.000226.1040.000226.1040.000 تعلیمات ساینس وتکنالوژی

600.000226.1040.000226.1040.000غیر اختیاریبالعوضدنمارك

AFG/27079913925,000.0004,848.8698,000.00012,848.8690.000 برنامه توسعه نیروی کار افغانستان

5,000.0004,848.8698,000.00012,848.8690.000غیر اختیاریبالعوضكمك هاى امریكا

AFG/270800513921,100.000600.0000.000600.000500.000  پروژه های ساختمانی جدید والیت پکتیکا

1,100.000600.0000.000600.000500.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/270802
اعمار تعمیر سواد آموزی و صالون کنفرانس در والیت 

بادغیس
 1392286.428140.7490.000140.74970.374

286.428140.7490.000140.74970.374اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/270803
 صنفی خارستان با دیوار احاطه در والیت 16لیسه 

بادغیس
 1392343.572240.5010.000240.5010.000

343.572240.5010.000240.5010.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/270804

اعمار تعمیر انستیتیوت مسلکی کثیر الرشتوی برای 

تخار ، دایکندی ، پنجشیر ، غور و )نسوان در والیات 

(بادغیس 

 13921,667.897833.9490.000833.949833.948

1,667.897833.9490.000833.949833.948اختیاریبالعوضحکومت افغانستان
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AFG/270808 139216,127.5845,742.4485,000.00010,742.4480.000 2پروژه انکشاف مهارتهای افغانستان دور

16,127.5845,742.4485,000.00010,742.4480.000غیر اختیاریبالعوضبانک جهانی

AFG/2708271393800.000800.0000.000800.0000.000 اعمار مکاتب در مرکز ولسوالی های والیت کنر

800.000800.0000.000800.0000.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/2708281393900.000900.0000.000900.0000.000 اعمار مکاتب معارف در مرکز والیت زابل

900.000900.0000.000900.0000.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/270829
اعمار مکتب هشت صنفی ولسوالی زیروک والیت 

پکتیکا
 1393200.000200.0000.000200.0000.000

200.000200.0000.000200.0000.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/270830
اعمار مکتب هشت صنفی ولسوالی مرکز ولسوالی تروه 

والیت پکتیکا
 1393200.000200.0000.000200.0000.000

200.000200.0000.000200.0000.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/2708311393150.000150.0000.000150.0000.000 اعمار تعمیر یرای لیسه خاکسفید در والیت فراه

150.000150.0000.000150.0000.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/270832139350.00050.0000.00050.0000.000 اعمار دیوار احاطه باغ کافی در والیت فراه

50.00050.0000.00050.0000.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/270833
اعمار مکتب هشت صنفی ولسوالی مرکز ولسوالی 

ورمم والیت پکتیکا
 1393200.000200.0000.000200.0000.000

200.000200.0000.000200.0000.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/2708341393200.000200.0000.000200.0000.000 اعمار تعمیر لیسه اناث عسکر آباد در والیت فراه

200.000200.0000.000200.0000.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/2708361393122.143122.1430.000122.1430.000 اعمار مکتب بادام باغ در والبت بلخ

122.143122.1430.000122.1430.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/270839139345.00045.0000.00045.0000.000 اعمار  دیوار احاطه مکتب اناث در والیت بدخشان

45.00045.0000.00045.0000.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/270840 1393150.000150.0000.000150.0000.000  صنفی در ولسوالی قادس8اعمار تعمیر مکتب متوسطه

150.000150.0000.000150.0000.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/270841
 صنفی در ولسوالی 8اعمار تعمیر مکتب متوسطه 

آبکمری
 1393150.000150.0000.000150.0000.000

150.000150.0000.000150.0000.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/270842 1393150.000150.0000.000150.0000.000  صنفی در ولسوالی مرکز8اعمار تعمیر مکتب متوسطه

150.000150.0000.000150.0000.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/270843 1393150.000150.0000.000150.0000.000  صنفی در والیت بدخشان8اعمار مکتب

150.000150.0000.000150.0000.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/2708441393126.161126.1610.000126.1610.000 اعمار مکتب ذکور در والیت فاریاب

126.161126.1610.000126.1610.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/2708451393126.161126.1610.000126.1610.000 اعمار مکتب اناث در والبت فاریاب

126.161126.1610.000126.1610.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان
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AFG/2708461393159.429159.4290.000159.4290.000 اعمار تعمیر ده صنفی لرم در والیت غزنی

159.429159.4290.000159.4290.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/270847
اعمار مکتب میر اکبر حقیار قلعه عطا خان در والیت 

کاپیسا
 1393150.000150.0000.000150.0000.000

150.000150.0000.000150.0000.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/270848
اعمار تعمیر ده صنفی عبد االحد اخند زاده در والیت 

غزنی
 1393159.429159.4290.000159.4290.000

159.429159.4290.000159.4290.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/270849
اعمار تعمیر ده صنفی نسوان قلعه امیر محمد خان در 

والیت غزنی
 1393159.429159.4290.000159.4290.000

159.429159.4290.000159.4290.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/270850 1393120.357120.3570.000120.3570.000  صنفی صافیان در والیت هلمند6اعمار تعمیر مکتب

120.357120.3570.000120.3570.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/2708511393125.000125.0000.000125.0000.000 اعمار مکتب باباجی رحیم گل در والیت هلمند

125.000125.0000.000125.0000.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/2708521393150.179150.1790.000150.1790.000 اعمار تعمیر مکتب لوی باغ شرقی هلمند

150.179150.1790.000150.1790.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/2708531393150.000150.0000.000150.0000.000 اعمار لیسه الحاج عبدالرشید دوستم در والیت جوزجان

150.000150.0000.000150.0000.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/2708541393200.000200.0000.000200.0000.000 اعمار لیسه نسوان اقچه در والیت جوزجان

200.000200.0000.000200.0000.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/270855
اعمار مدرسه دینی شمال ولسوالی اله سای در والیت 

کاپیسا
 139350.00050.0000.00050.0000.000

50.00050.0000.00050.0000.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/270856
 صنفی معه ده غرفه مبرز ویک حلقه 20اعمار تعمیر 

چاه اب در لیسه کوچیها والیت لوگر
 1393400.000400.0000.000400.0000.000

400.000400.0000.000400.0000.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/270857
 متر توسط برمه روتری 140حفر چاه عمیق به عمق 

 انچ در لیسه مسلکی زراعت والیت لوگر12به قط 
 139330.00030.0000.00030.0000.000

30.00030.0000.00030.0000.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/270858139330.00030.0000.00030.0000.000 دیوار احاط مکتب لیسه ینکی قلعه والیت تخار

30.00030.0000.00030.0000.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/270859
 صنفی ولسوالی چخانسور والیت 6اعمار تعمیر مکتب 

نمیروز
 139370.00070.0000.00070.0000.000

70.00070.0000.00070.0000.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/270860
 صنفی ولسوالی زرنج والیت 6اعمار تعمیر مکتب 

نیمروز
 139367.00067.0000.00067.0000.000

67.00067.0000.00067.0000.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان
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AFG/270861
 صنفی ولسوالی زرنج والیت 6اعمار تعمیر مکتب 

نیمروز
 139367.00067.0000.00067.0000.000

67.00067.0000.00067.0000.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/2708621393149.000149.0000.000149.0000.000 اعمار مدرسه قاضی محمود خان در والیت پنجشیر

149.000149.0000.000149.0000.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/270863
دیوار احاطه مکتب لته بند تالقان ولسوالی مرکز والیت 

تخار
 139330.00030.0000.00030.0000.000

30.00030.0000.00030.0000.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/270864
دیوار احاطه مکتب لیسه فیاض شهید واقع نهر چمن 

والیت تخار
 139360.00060.0000.00060.0000.000

60.00060.0000.00060.0000.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/270865
دیوار احاطه مکتب لیسه مولوی عبد الرحمن تخاری 

قزاق سر ایسنگ والیت تخار
 139340.00040.0000.00040.0000.000

40.00040.0000.00040.0000.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/270866139330.00030.0000.00030.0000.000 دیوار احاطه مکتب مولوی عزت هللا شهید والیت تخار

30.00030.0000.00030.0000.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/270867139320.00020.0000.00020.0000.000 دیوار احاطه مکتب ولسوالی نمک آب والیت تخار

20.00020.0000.00020.0000.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

282,815.408107,321.328164,282.486271,603.8148,712.660سکتور صحت - ۳.۳

282,815.408107,321.328164,282.486271,603.8148,712.660وزارت صحت عامه

AFG/37006813803,455.591361.5142,138.4862,500.0000.000 برنامه ملي معافیت کتلوي

اتحاد سراسری برای 

واکسین و معافیت
1,405.591361.514638.4861,000.0000.000غیر اختیاریبالعوض

2,050.0000.0001,500.0001,500.0000.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/370070138270,764.02922,833.28816,107.00038,940.2880.000 بسته کمک هاي اساسی طبي به سطح ملی

1,506.0201,506.0200.0001,506.0200.000غیر اختیاریبالعوضبانک جهانی

2,601.0521,185.6071,707.0002,892.6070.000غیر اختیاریبالعوضجاپان

1,575.701640.9430.000640.9430.000غیر اختیاریبالعوضسفارت ناروى

صندوق امانتي بازسازي 

افغانستان
3,802.5483,802.5480.0003,802.5480.000غیر اختیاریبالعوض

61,278.70815,698.17014,400.00030,098.1700.000غیر اختیاریبالعوضكمك هاى امریكا

AFG/370135138213,175.2352,960.2806,400.0009,360.2800.000 بهبود کیفیت خدمات درشفاخانه ها به سطح ملی

544.491544.4910.000544.4910.000غیر اختیاریبالعوضبانک جهانی

500.0000.0000.0000.0000.000غیر اختیاریبالعوضجاپان

8,927.3211,020.8466,000.0007,020.8460.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

5.8275.8270.0005.8270.000غیر اختیاریبالعوضسفارت ناروى

صندوق امانتي بازسازي 

افغانستان
690.252690.2520.000690.2520.000غیر اختیاریبالعوض

2,507.344698.864400.0001,098.8640.000غیر اختیاریبالعوضكمك هاى امریكا
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AFG/370180
 و blood transfusionاحیاي مجدد سیستم 

البراتواري مرکزي وزارت صحت عامه
 13844,127.6883,574.086579.0004,153.0860.000

4,127.6883,574.086579.0004,153.0860.000غیر اختیاریبالعوضفرانسه

AFG/3701881384713.693400.0000.000400.000249.292 تقویت طب عدلي افغانستان

713.693400.0000.000400.000249.292اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/37019713851,061.369355.5430.000355.5430.000 مراقبت هاي صحي کوچي ها

1,061.369355.5430.000355.5430.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/37023313848,352.1255,033.8333,000.0008,033.8330.000 تاسیس تداوي مراکز معتادین در والیات کشور

بخش بین المللی تنفیذ 

قانون مبارزه علیه مواد 

مخدر

4,418.8144,418.8140.0004,418.8140.000غیر اختیاریبالعوض

3,933.311615.0193,000.0003,615.0190.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/37023513852,492.5502,492.5500.0002,492.5500.000 شفاخانه صد بستر والیت کاپیسا

1,580.4101,580.4100.0001,580.4100.000غیر اختیاریبالعوضبرونای دار السالم

912.140912.1400.000912.1400.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/3702361385531.045531.0450.000531.0450.000 برنامه مجادله علیه مالریا در افغانستان

531.045531.0450.000531.0450.000غیر اختیاریبالعوض(صندوق جهاني)گلوبل فند

AFG/370277
ومراکز صحی  ( BHC )اعمارمراکز صحی ابتدایی 

ا در والیت هاي  کشور(CHC )جامع
 138686.85786.8570.00086.8570.000

86.85786.8570.00086.8570.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/37028013862,097.7341,795.2670.0001,795.2670.000 اعمار شفاخانه ولسوالی بلخاب و صد بستر والیت سرپل

1,288.4801,288.4800.0001,288.4800.000غیر اختیاریبالعوضجاپان

809.254506.7870.000506.7870.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/37029813861,052.8771,052.8770.0001,052.8770.000 اعمار شفاخانه و مراکزصحي در والیت ارزگان

1,052.8771,052.8770.0001,052.8770.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/370319
 در والیات CHC باب 2 و BHC باب 11اعمار 

سرحدي کشور
 13862,244.8402,045.4660.0002,045.4660.000

2,244.8402,045.4660.0002,045.4660.000غیر اختیاریبالعوضهندوستان

AFG/3703541387898.600898.6000.000898.6000.000 اعمار شفا خانه والیتي فاریاب

898.600898.6000.000898.6000.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/370383
در والیت  (CHCs و BHCs)اعمار مرا کز صحي 

نورستان
 1386490.110490.1100.000490.1100.000

490.110490.1100.000490.1100.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/370405
میکانیزم تمویل )تقویه والیتی پروگرام اچ آی وی 

(انتقالی
 13871,623.990141.579891.0001,032.5790.000

1,623.990141.579891.0001,032.5790.000غیر اختیاریبالعوض(صندوق جهاني)گلوبل فند
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AFG/3704061387696.419696.4190.000696.4190.000 اعمار شفاخانه سي بستر ولسوالي ورس والیت بامیان

296.907296.9070.000296.9070.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

399.512399.5120.000399.5120.000غیر اختیاریبالعوضحکومت قزاقستان

AFG/3704421386223.45963.777100.000163.7770.000ایجاد کمپ هاي سیار مراقبت چشم

223.45963.777100.000163.7770.000غیر اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/370542
اقدامات کنترول مالریا و تقویه سیستم عرضه خدمات 

صحی
 13881,270.959616.562643.0001,259.5620.000

1,270.959616.562643.0001,259.5620.000غیر اختیاریبالعوض(صندوق جهاني)گلوبل فند

AFG/3705451389511.064511.0640.000511.0640.000 اعمار تاسیسات صحی در والیت بادغیس

511.064511.0640.000511.0640.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/3705461389294.389183.3590.000183.3590.000 معلولیت و بازتوانائی

294.389183.3590.000183.3590.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/370547
نصب دستگاه ها  جهت دفع مصون کثافات معمول و 

طبی
 1389400.114100.0000.000100.000205.154

400.114100.0000.000100.000205.154اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/3706071390381.161100.0000.000100.000248.841 تجهیز البرتوار ادویه و مواد غذائی

381.161100.0000.000100.000248.841اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/37062213893,270.0452,907.0892,757.0005,664.0890.000 حمایت ازبرنامه های صحی ملی در والیات کابل و هرات

3,270.0452,907.0892,757.0005,664.0890.000غیر اختیاریبالعوضایتالیا

AFG/370623 وقایه و کنترول انفالنرایH1 N1 1389295.287295.2870.000295.2870.000

295.287295.2870.000295.2870.000غیر اختیاریبالعوضچین

AFG/370641
و ارتقای مهارت و - برنامه کارکنان صحی فامیلی 

دانش صحی متعلمین در سطح کشور
 1390253.24972.0000.00072.000166.207

253.24972.0000.00072.000166.207اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/370642

افرایش تقاضا برای خدمات صحی برای اطفال ومادران 

ذریعه تکنالوجی مخابراتی به مادران واطفال در 

افغانستان

 139078.49370.5850.00070.5850.000

78.49370.5850.00070.5850.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/37064513901,370.390877.3390.000877.3390.000 پروژه هیمو دیالیز

1,370.390877.3390.000877.3390.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/370646   بخش مراقبت عاجلI C U 13901,900.2341,348.6770.0001,348.6770.000

1,900.2341,348.6770.0001,348.6770.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/370647
 بستر نسای والدی و مراکز صحی 50اعمار شفاخانه 

دروالیت هلمند
 13911,888.5101,259.0070.0001,259.007629.503

1,888.5101,259.0070.0001,259.007629.503اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/37065513911,500.0001,000.0000.0001,000.000500.000 اعما ر شفاخانه والیتی والیت فراه

1,500.0001,000.0000.0001,000.000500.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان
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AFG/37067413912,110.6601,407.1070.0001,407.107703.553 عمار شفاخانه والیتی والیت نیمروز

2,110.6601,407.1070.0001,407.107703.553اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/37072613912,750.0001,833.3330.0001,833.333916.667 اعمار شفاخانه در والیت لغمان

2,750.0001,833.3330.0001,833.333916.667اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/370727
اعمار وبازسازی شفا خانه حوزوی والیت ننگرهار 

وسایر شفاخانه ها وکلینیک ها در والیات
 13914,955.2101,883.7160.0001,883.7161,325.575

4,955.2101,883.7160.0001,883.7161,325.575اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/37073213911,700.0001,133.3330.0001,133.333566.667 اعمار شفاخانه صدبستر والیت دایکندی

1,700.0001,133.3330.0001,133.333566.667اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/37073413912,500.0001,666.6670.0001,666.667833.333 اعمارشفاخانه دروالیت نورستان

2,500.0001,666.6670.0001,666.667833.333اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/370745 1392900.000649.2720.000649.2720.000  بستردر شولگره والیت بلخ50اعمارشفاخانه

900.000649.2720.000649.2720.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/370760 13921,099.869554.3270.000554.3270.000  بسترزرمت والیت پکتیا50اعمارشفاخانه

1,099.869554.3270.000554.3270.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/370761 1391349.299349.2990.000349.2990.000  بستر بتخاک30اعمارکلنیک

349.299349.2990.000349.2990.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/370762
توسعه اقدامات تقویت سیتم صحی ومداخالت آن 

دربهبودعرصه خدمات صحی
 139113,372.9828,965.7400.0008,965.7400.000

13,372.9828,965.7400.0008,965.7400.000غیر اختیاریبالعوض(صندوق جهاني)گلوبل فند

AFG/370763 اعمارسه باب مرکزصحی جامعCHC1391780.000167.2670.000167.267334.535  دروالیت فراه

780.000167.2670.000167.267334.535اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/37076513921,800.0001,200.0000.0001,200.000600.000 اعمارو توسعه مراکز صحی و شفاخانه والیت قندهار

1,800.0001,200.0000.0001,200.000600.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/37076613921,500.0001,000.0000.0001,000.000500.000 اعمار شفاخانه والیتی غزنی

1,500.0001,000.0000.0001,000.000500.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/37076713921,500.0001,000.0000.0001,000.000500.000 اعمار شفاخانه والیتی پروان وکلینیک صیادان

1,500.0001,000.0000.0001,000.000500.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/37076813921,300.000866.6670.000866.667433.333 اعمار شفاخانه والیتی بغالن

1,300.000866.6670.000866.667433.333اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/3707691392700.000700.0000.000700.0000.000 اعمارفابریکه محلوالت زرقی

700.000700.0000.000700.0000.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/37077013911,300.0001,300.0000.0001,300.0000.000 اعمارمراکز صحی و شفاخانه والیت زابل

1,300.0001,300.0000.0001,300.0000.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/3707761393600.000600.0000.000600.0000.000 اعمار شفاخانه در ولسوالی لعل سر جنگل والیت غور

600.000600.0000.000600.0000.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

102



13931395

پیشبینیمجموع بودجهبودجه جدیدانتقالی دور اولمجموع بودجه

/ کود پروژه 

واحدهای بودجوی

1394
عنوان

سال 

آغاز
تمویل کننده

نوعیت 

وجوه

غیر / اختیاری 

اختیاری

AFG/3707971392300.000272.2050.000272.2050.000 خدمات کابل امبوالنس در سطح والیت کابل

300.000272.2050.000272.2050.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/370800
در والیت لوگر  (BHC )   مرکز صحی اساسی 3ایجاد 

برای کوچی ها
 1392400.000400.0000.000400.0000.000

400.000400.0000.000400.0000.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/3708011392200.000200.0000.000200.0000.000 اعمار تعمیر کلینیک ولسوالی جانی خیل

200.000200.0000.000200.0000.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/3708031392106,548.79717,371.850120,048.000137,419.8500.000 تقویت نظام صحی در مرحله عبور

48,222.6398,913.50932,024.00040,937.5090.000غیر اختیاریبالعوضبانک جهانی

صندوق امانتي بازسازي 

افغانستان
55,826.1587,708.23385,610.00093,318.2330.000غیر اختیاریبالعوض

صندوق وجهی ابتکارات 

صحی برای نتایج
2,500.000750.1082,414.0003,164.1080.000غیر اختیاریبالعوض

AFG/370804 13922,072.2572,072.2570.0002,072.2570.000 طفل و معافیت کتلوی, صحت مادر

صندوق انکشافی سازمان 

همکاریهای منطقوی 

سارک- جنوب آسیا 

2,072.2572,072.2570.0002,072.2570.000غیر اختیاریبالعوض

AFG/3708051392908.228908.2280.000908.2280.000 بهبود مراکز صحی در بادغیس

908.228908.2280.000908.2280.000غیر اختیاریبالعوضهسپانیه

AFG/370811| 13925,016.0005,016.00010,119.00015,135.0000.000  والیت سرحدی شمال وغرب11پروژه های انکشافی

5,016.0005,016.00010,119.00015,135.0000.000غیر اختیاریبالعوضهندوستان

AFG/370812
اعمارکلینیک اوملی ولسوالی حضرت سلطان والیت 

سمنگان
 1392150.000150.0000.000150.0000.000

150.000150.0000.000150.0000.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/3708141393500.000500.0000.000500.0000.000 اعمار شفاخانه والیتی پنجشیر

500.000500.0000.000500.0000.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/37083213940.0000.0001,500.0001,500.0000.000اعمار شفاخانه حوزوی ننگرهار

0.0000.0001,500.0001,500.0000.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

700,513.956159,138.648536,228.491695,367.13913,094.116سکتور زراعت و انکشاف دهات - ۳.۴

1,795.2111,519.2171,000.0002,519.2170.000اداره مستقل اراضی افغانستان

AFG/87060013921,200.877998.7201,000.0001,998.7200.000 زیربنا سازی اداره مستقل اراضی افغانستان

1,200.877998.7201,000.0001,998.7200.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/8706021392594.334520.4970.000520.4970.000 پروژه اسکان کوچی ها دروالیات لوگر، ننگرهارولغمان

594.334520.4970.000520.4970.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان
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509,026.67090,717.600434,620.829525,338.42910,923.756وزارت احیاء و انکشاف دهات

AFG/430017 برنامه همبستگي ملي(NSP) 1382339,884.44126,151.168354,059.320380,210.4880.000

13,981.4122,641.6930.0002,641.6930.000غیر اختیاریبالعوضایتالیا

79.5930.0000.0000.0000.000غیر اختیاریبالعوضبانک جهانی

10,392.4009,757.2350.0009,757.2350.000غیر اختیاریبالعوضجاپان

182.70963.1280.00063.1280.000غیر اختیاریبالعوضجمهوریت چك

130.001130.0000.000130.0000.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

6,625.5322,761.7610.0002,761.7610.000غیر اختیاریبالعوضدنمارك

سازمان بین المللی 

انکشافی زراعتی
5,000.0005,000.0000.0005,000.0000.000غیر اختیاریبالعوض

1,115.268940.0230.000940.0230.000غیر اختیاریبالعوضسلواكیا

صندوق امانتي بازسازي 

افغانستان
302,286.3634,766.165349,059.320353,825.4850.000غیر اختیاریبالعوض

91.16391.1630.00091.1630.000غیر اختیاریبالعوضفرانسه

0.0000.0005,000.0005,000.0000.000غیر اختیاریبالعوضکاسا یک هزار

AFG/430060
برنامه ملي  /(NRAP)برنامه ملی سرکهای روستایی 

(ARAP)دسترسي به دهات 
 138183,554.33021,163.33954,100.00075,263.3390.000

34,460.5748,151.89619,100.00027,251.8960.000غیر اختیاریبالعوضبانک جهانی

13,500.00010,071.1450.00010,071.1450.000غیر اختیاریبالعوضجاپان

22,547.0490.0000.0000.0000.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

صندوق امانتي بازسازي 

افغانستان
13,046.7072,940.29825,000.00027,940.2980.000غیر اختیاریبالعوض

کمک های بال عوض 

غیر پروژوی جاپان
0.0000.00010,000.00010,000.0000.000غیر اختیاریبالعوض

AFG/430063
برنامه ملي تهیه آب درروستاها و آموزش حفظ الصحه 

محیطي
 13828,059.3043,750.27410,000.00013,750.2743,650.273

7,959.3043,650.2740.0003,650.2743,650.273اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

صندوق امانتي بازسازي 

افغانستان
100.000100.00010,000.00010,100.0000.000غیر اختیاریبالعوض

AFG/430228
وزارت احیآ  )پروژه هاي کوچک انکشافي در سرحدات

(و انکشاف دهات
 13851,223.326531.6520.000531.6520.000

1,223.326531.6520.000531.6520.000غیر اختیاریبالعوضهندوستان

AFG/430236
برنامه انکشاف تشبثات خصوصي و صنایع در 

(AREDP)افغانستان 
 138526,680.8255,816.3800.0005,816.3800.000

13,429.0534,062.7080.0004,062.7080.000غیر اختیاریبالعوضبانک جهانی

1,891.3071,753.6720.0001,753.6720.000غیر اختیاریبالعوضدنمارك

صندوق امانتي بازسازي 

افغانستان
11,360.4650.0000.0000.0000.000غیر اختیاریبالعوض

AFG/430239138511.17211.1720.00011.1720.000 انستتیوت انکشاف دهات افغانستان

11.17211.1720.00011.1720.000غیر اختیاریبالعوضبانک جهانی
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AFG/430419
وزارت احیا و )واحد حمایوی برنامه صلح وادغام مجدد 

(انکشاف دهات
 1389188.78994.9800.00094.9800.000

صندوق امانتی صلح و 

ادغام مجدد
188.78994.9800.00094.9800.000غیر اختیاریبالعوض

AFG/430447برنامه ملی انکشاف ساحوی(NABDP) 139016,429.16813,718.7900.00013,718.7901,483.063

13,429.16812,235.7260.00012,235.7260.000غیر اختیاریبالعوضبرنامه انکشاف ملل متحد

3,000.0001,483.0640.0001,483.0641,483.063اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/430449
مرحله )انتقال و توزیع شبکه  آبرسانی والیت نیمروز

(اول ودوم
 13909,717.5906,867.8631,000.0007,867.8630.000

9,717.5906,867.8631,000.0007,867.8630.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/430453 13921,481.232793.8430.000793.8430.000 (والیت نورستان)پروژه والیات كمتر انكشاف یافته

1,481.232793.8430.000793.8430.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/430459 13913,832.9531,896.4620.0001,896.4621,896.461 (والیت دایکندی)پروژه والیات كمتر انكشاف یافته

3,832.9531,896.4620.0001,896.4621,896.461اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/430460 1392692.408613.7950.000613.7950.000 (والیت غور)پروژه والیات كمتر انكشاف یافته

692.408613.7950.000613.7950.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/430461 13912,877.4711,438.7360.0001,438.7361,438.735 (والیت سمنگان)پروژه والیات کمتر انکشاف یافته

2,877.4711,438.7360.0001,438.7361,438.735اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/430462 1392200.000200.0000.000200.0000.000 (والیت پکتیکا)پروژه والیات كمتر انكشاف یافته

200.000200.0000.000200.0000.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/430463 13922,682.0001,341.0000.0001,341.0001,341.000 (والیت زابل)پرژه والیات كمتر انكشاف یافته

2,682.0001,341.0000.0001,341.0001,341.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/430464 13922,764.3921,114.2240.0001,114.2241,114.224 (والیت کنرهار)پروژه والیات كمتر انكشاف یافته

2,764.3921,114.2240.0001,114.2241,114.224اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/43046513924,247.269713.9224,000.0004,713.9220.000 برنامه ملی کاهش فقر

4,247.269713.9224,000.0004,713.9220.000غیر اختیاریبالعوضبانک انکشاف آسیایی

AFG/43046813923,000.0003,000.0000.0003,000.0000.000 پروژه آبرسانی شهر چاریکار مرکز والیت پروان

1,000.0001,000.0000.0001,000.0000.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

2,000.0002,000.0000.0002,000.0000.000غیر اختیاریبالعوضهندوستان

AFG/430470
 کیلومتر دوطرفه دریای 64پروژه دیوار استنادی 

ارغنداب
 13921,000.0001,000.000500.0001,500.0000.000

1,000.0001,000.000500.0001,500.0000.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/43047113930.0000.000955.509955.5090.000 تقویت آب،فاضالب وخدمات بهداشتی در افغانستان

صندوق انکشافی سازمان 

همکاریهای منطقوی 

سارک- جنوب آسیا 

0.0000.000955.509955.5090.000غیر اختیاریبالعوض

AFG/430472
پروژه های بازسازی خسارات ناشی از سیالب ها در 

شمال کشور
 13930.0000.00010,006.00010,006.0000.000

0.0000.00010,006.00010,006.0000.000غیر اختیاریبالعوضبانک انکشاف آسیایی
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AFG/4304901392500.000500.0000.000500.0000.000 اعمار کانال آبیاری قریه جات نغلو

500.000500.0000.000500.0000.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

164,657.11963,524.14178,607.662142,131.8032,170.360وزارت زراعت آبیاری و مالداری

AFG/39024413831,638.572400.0000.000400.000656.969 ساختمان و تجهیز دفتر ترویج در والیات و ولسوالی ها

1,638.572400.0000.000400.000656.969اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/39025813848,200.8124,569.1600.0004,569.1600.000 تهیه و توزیع  تخمهای بذری و کود کیمیاوی

8,200.8124,569.1600.0004,569.1600.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/3902641385607.86536.5870.00036.5870.000 تکمیل کار باقی مانده  دو تعمییر جدید اداری

 موسسه همکاري بین 

المللي جاپان
36.58736.5870.00036.5870.000غیر اختیاریبالعوض

571.2780.0000.0000.0000.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/390323
اصالح نسل ومبارزه با امراض حیوانی و اعمار کلینک 

ها
 13841,588.625871.9060.000871.9060.000

1,588.625871.9060.000871.9060.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/390331
احیا ، توسعه و مراقبت فارمهای تحقیقاتی ، ترویجی و 

تولیدی
 13851,828.760403.9790.000403.979807.958

1,828.760403.9790.000403.979807.958اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/390356 پروگرام ملی باغداری و مالداری(NHLP) 138521,318.1192,679.69725,000.00027,679.6970.000

صندوق امانتي بازسازي 

افغانستان
21,318.1192,679.69725,000.00027,679.6970.000غیر اختیاریبالعوض

AFG/39035713852,324.383755.8460.000755.8460.000 مبارزه علیه آفات و امراض نباتی

2,324.383755.8460.000755.8460.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/390395
 Border)انکشاف زراعت در ولسوالی های سرحدی

Project)
 13861,937.3301,897.3890.0001,897.3890.000

1,937.3301,897.3890.0001,897.3890.000غیر اختیاریبالعوضهندوستان

AFG/390438ارتقاء پایدار زنجیره ارزشی محصوالت(EAVS) 13864,667.526238.3854,000.0004,238.3850.000

4,667.526238.3854,000.0004,238.3850.000غیر اختیاریبالعوضبانک انکشاف آسیایی

AFG/390498
ایجادالبراتوارهای کنترول کیفیت  و قرانطین حیوانی و 

نباتی
 1388335.791117.0690.000117.0690.000

335.791117.0690.000117.0690.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/390505
ایجاد سیستم مدیریت معلومات ، تکنالوژی معلوماتی و 

(MIS/IT)احصائیه زراعتی
 1388438.14875.3560.00075.3560.000

336.9370.0000.0000.0000.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

دیپارتمنت زراعت ایاالت 

متحده
101.21175.3560.00075.3560.000غیر اختیاریبالعوض

AFG/390509
برنامه قرضه های کوچک با تقویت مالداری روستائی 

(RMLSP)
 13874,796.1971,847.5853,800.0005,647.5850.000

سازمان بین المللی 

انکشافی زراعتی
4,796.1971,847.5853,800.0005,647.5850.000غیر اختیاریبالعوض
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AFG/390572پروژه تقویت کوپراتیف ها ی زراعتی(HCDP) 13884,204.5283,150.051500.0003,650.0510.000

4,204.5283,150.051500.0003,650.0510.000غیر اختیاریبالعوضفرانسه

AFG/390592برنامه زیرساخت های مارکیت زراعت( AMIP) 13889,173.8827,370.9462,000.0009,370.9460.000

9,173.8827,370.9462,000.0009,370.9460.000غیر اختیاریبالعوضبانک انکشاف آسیایی

AFG/390594
برنامه احیا ی زیرساخت های آبیاری کانال 

(NVDA)ننگرهار
 13898,638.2117,021.0082,000.0009,021.0080.000

8,638.2117,021.0082,000.0009,021.0080.000غیر اختیاریبالعوضبانک انکشاف آسیایی

AFG/390596 پروژه عوامل تولید زراعتی افغانستان(AAIP) 13896,993.2454,207.0168,000.00012,207.0160.000

صندوق امانتي بازسازي 

افغانستان
6,993.2454,207.0168,000.00012,207.0160.000غیر اختیاریبالعوض

AFG/390598 تنظیم آب در مزرعه( OFWMP) 138912,728.2852,611.9996,000.0008,611.9990.000

صندوق امانتي بازسازي 

افغانستان
12,728.2852,611.9996,000.0008,611.9990.000غیر اختیاریبالعوض

AFG/390603 برنامه انکشاف زراعت در شمال و شرق(NEASP) 13892,443.8831,521.9731,500.0003,021.9730.000

2,443.8831,521.9731,500.0003,021.9730.000غیر اختیاریبالعوضفرانسه

AFG/39060413901,462.5531,183.3090.0001,183.3090.000 توسعه کشت زعفران

1,462.5531,183.3090.0001,183.3090.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/39061413901,431.927437.541800.0001,237.5410.000 پروژه انکشاف زنبورداری

1,431.927437.541800.0001,237.5410.000غیر اختیاریبالعوضفرانسه

AFG/390639صندوق انکشاف زراعت(ADF ) 138931,958.1160.00020,407.66220,407.6620.000

1,000.0000.0000.0000.0000.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

3,500.0000.0000.0000.0000.000غیر اختیاریبالعوضدنمارك

27,458.1160.00020,407.66220,407.6620.000غیر اختیاریبالعوضكمك هاى امریكا

AFG/39065413903,944.799822.5190.000822.519225.307 احیا و حفاظت جنگالت و آبریزه ها

3,931.316809.0360.000809.036225.307اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

13.48313.4830.00013.4830.000غیر اختیاریبالعوضدنمارك

AFG/390659
تقویت زراعت و انکشاف دهات  در زون غرب 

(SARD)
 13901,974.1401,974.1400.0001,974.1400.000

1,974.1401,974.1400.0001,974.1400.000غیر اختیاریبالعوضایتالیا

AFG/39067613916,991.8494,324.6690.0004,324.6690.000 پروژه آبیاری و ذخایر آب

6,991.8494,324.6690.0004,324.6690.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/390677139213,000.00010,108.4120.00010,108.4120.000 احداث  سردخانه ها

13,000.00010,108.4120.00010,108.4120.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/390684
ماهی و پروری و القاح )پروژه انکشاف مالداری 

(مصنوعی
 13901,184.537806.314600.0001,406.3140.000

1,184.537806.314600.0001,406.3140.000غیر اختیاریبالعوضفرانسه

AFG/390707
ایجاد مراکز تولید و پروسس سبزیجات ، میوه جات و 

لبنیات
 13921,000.000480.1260.000480.126480.126

1,000.000480.1260.000480.126480.126اختیاریبالعوضحکومت افغانستان
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AFG/390711 برنامه زراعت و مالداری به اشتراک مردم(CLAP) 13924,609.148749.4804,000.0004,749.4800.000

سازمان بین المللی 

انکشافی زراعتی
4,609.148749.4804,000.0004,749.4800.000غیر اختیاریبالعوض

AFG/390712 سردخانه های انرژی صفری(ZECS) 1392634.058634.0580.000634.0580.000

صندوق انکشافی سازمان 

همکاریهای منطقوی 

سارک- جنوب آسیا 

634.058634.0580.000634.0580.000غیر اختیاریبالعوض

AFG/390713
زراعت در مناطق شهری ، حومه شهری و اقتصاد 

خانواده
 1392974.330884.8390.000884.8390.000

974.330884.8390.000884.8390.000غیر اختیاریبالعوضكویت

AFG/390716
مدیریت رفع حاصل و ارزش افزائی محصوالت میوه در 

کشورهاای عضو سارک
 1392727.500727.5000.000727.5000.000

صندوق انکشافی سازمان 

همکاریهای منطقوی 

سارک- جنوب آسیا 

727.500727.5000.000727.5000.000غیر اختیاریبالعوض

AFG/3907281393250.000250.0000.000250.0000.000 پروژه های انکشافی  احتیاطی والیت  فراه

250.000250.0000.000250.0000.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/3907311393150.000150.0000.000150.0000.000 پروژه های انکشافی احتیاطی والیت جوزجان

150.000150.0000.000150.0000.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/3907371393350.000150.4910.000150.4910.000 پروژه انکشافی احتیاطی والیت زابل

350.000150.4910.000150.4910.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/3907381393150.00064.7910.00064.7910.000 پروژه های انکشافی احتیاطی والیت کنر

150.00064.7910.00064.7910.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

25,034.9563,377.69022,000.00025,377.6900.000وزارت مبارزه علیه مواد مخدر

AFG/480024تقدیر ازاجراات خوب(GPI) 138624,611.4642,997.22422,000.00024,997.2240.000

بخش بین المللی تنفیذ 

قانون مبارزه علیه مواد 

مخدر

24,361.2742,747.03422,000.00024,747.0340.000غیر اختیاریبالعوض

250.190250.1900.000250.1900.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/480059 1391423.492380.4660.000380.4660.000  والیت34اعمار ساختمان ریاست های در

423.492380.4660.000380.4660.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان
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23,429.47612,915.6329,000.00021,915.6323,281.682سکتور مصؤنیت اجتماعی - ۳.۵

548.763548.7630.000548.7630.000اداره ملی آماده گی مبارزه با حوادث

AFG/680111
 نوع وسایل و وسایط تجهیزات 23پروژه خریداری 

برای جستجو و نجات
 1391548.763548.7630.000548.7630.000

548.763548.7630.000548.7630.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

580.862580.8620.000580.8620.000ریاست عمومی انسجام کوچی ها

AFG/7600041388468.121468.1210.000468.1210.000 اعمار تعمیر اداري در والیات

468.121468.1210.000468.1210.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/7600101390112.741112.7410.000112.7410.000 احاطه لیسه و لیلیه همرا با ملحقات

112.741112.7410.000112.7410.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

812.061734.9150.000734.9150.000وزارت امور زنان

AFG/3800781388698.887638.8570.000638.8570.000 اعمار مراکز آموزشی

698.887638.8570.000638.8570.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/3801081389113.17496.0580.00096.0580.000 هماهنگی و تطبیق پالن کاری ملی زنان افغانستان

113.17496.0580.00096.0580.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

2,633.7102,092.5130.0002,092.5130.000وزارت امور سرحدات، اقوام و قبایل

AFG/4600221388205.994205.9940.000205.9940.000 تکمیل کار باقیمانده لیلیه خوشحال خان

205.994205.9940.000205.9940.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/460029138825.71325.7130.00025.7130.000 پروژه اعمار تعمیر وزارت

25.71325.7130.00025.7130.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/4600331390718.643554.8710.000554.8710.000 اعمار تعمیر اداری در والیات

718.643554.8710.000554.8710.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/46004813921,683.3601,305.9350.0001,305.9350.000 اعمار کمپلیکس تعلیمی لیسه خوشخال خان

1,683.3601,305.9350.0001,305.9350.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

1,728.187983.8890.000983.889346.316وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان

AFG/290128
تامین خدمات تخنیکي و اساسي اجتماعي شهرک هاي 

افتتاح شده عودت کننده گان
 1385609.543250.0000.000250.000346.316

609.543250.0000.000250.000346.316اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/29022713921,118.644733.8890.000733.8890.000 حمایت از فعالیت های حقوقی، پالن گذاری و ادغام مجدد

كمشنرى عالى ملل متحد 

در امور مهاجرین
1,118.644733.8890.000733.8890.000غیر اختیاریبالعوض
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17,125.8937,974.6909,000.00016,974.6902,935.366وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین

AFG/47004113844,234.9041,294.4950.0001,294.4950.000 برنامه انکشاف مهارتها

784.74145.0130.00045.0130.000غیر اختیاریبالعوضبانک جهانی

48.9490.1990.0000.1990.000غیر اختیاریبالعوضجاپان

1,685.3820.0000.0000.0000.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

صندوق امانتی صلح و 

ادغام مجدد
999.156658.0330.000658.0330.000غیر اختیاریبالعوض

493.200493.2000.000493.2000.000غیر اختیاریبالعوضكمك هاى امریكا

223.47698.0500.00098.0500.000غیر اختیاریبالعوضهندوستان

AFG/4700721387254.66440.0000.00040.0000.000 واحد انکشاف برنامه ریزی و ایجاد کار

254.66440.0000.00040.0000.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/47009113885,038.7113,272.9043,000.0006,272.9040.000 پروژه ریفورم تقاعد

4,854.2723,272.9043,000.0006,272.9040.000غیر اختیاریبالعوضبانک جهانی

184.4390.0000.0000.0000.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/4701191389317.026180.6440.000180.6440.000 پروژه راجستراتباع خارجی وتهیه جوازکاربه آنها

317.026180.6440.000180.6440.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/470120
اعمار و تجیهز انستتیوت ملی  برای افراد دارای 

معلولیت در کابل
 1389190.113190.1130.000190.1130.000

190.113190.1130.000190.1130.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/470124
ایجاد مراکز تعلیمات فنی و حرفوی و تجهیز مراکز 

وردک و پکتیا
 13912,568.4701,000.0000.0001,000.0001,153.777

2,568.4701,000.0000.0001,000.0001,153.777اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/470144
برای زنان  (آموزشها و ارتقاي  ظرفیت )پروژه جندر 

در والیات  کابل، مزارو هرات
 139090.00561.0770.00061.0770.000

90.00561.0770.00061.0770.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/470204
اعمار و تجهیز مرکز آموزش تعلیمات فنی و حرفوی در 

فراه
 1391200.000200.0000.000200.0000.000

200.000200.0000.000200.0000.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/4702111392241.000139.9180.000139.9180.000 محو خشونت علیه اطفال

صندوق انکشافی سازمان 

همکاریهای منطقوی 

سارک- جنوب آسیا 

241.000139.9180.000139.9180.000غیر اختیاریبالعوض

AFG/470212
پروژه روش غیر رسمی آموزش تعلیمی و شغل در 

(NATEJA)افغانستان 
 13933,500.0001,104.5396,000.0007,104.5391,781.589

0.0000.0001,500.0001,500.0000.000غیر اختیاریبالعوضایتالیا

1,500.0001,044.5394,500.0005,544.5390.000غیر اختیاریبالعوضبانک جهانی

2,000.00060.0000.00060.0001,781.589اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/4702141393491.000491.0000.000491.0000.000  والیت سرحدی شمال وغرب11پروژه های انکشافی

491.000491.0000.000491.0000.000غیر اختیاریبالعوضهندوستان
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133,324.51672,579.26473,873.660146,452.9242,959.232سکتور اداره اقتصادی و انکشاف سکتور خصوصی - ۳.۶

5,851.4245,133.4060.0005,133.406187.058اداره احصائیه مرکزی

AFG/7300081389620.503374.1170.000374.117187.058 احداث تعمیر احصایه مرکزی در والیات

620.503374.1170.000374.117187.058اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/73000913905,230.9214,759.2890.0004,759.2890.000 تقویت سیستم احصایوی

5,230.9214,759.2890.0004,759.2890.000غیر اختیاریبالعوضبانک جهانی

15,065.53013,008.34514,425.00027,433.3450.000اداره ایجاد سهولت برای حمایه منابع تمویلی کوچک در افغانستان

AFG/810001
ایجاد سهولت  براي حمایه منابع تمویلي کوچک 

(MISFA)درافغانستان 
 138215,065.53013,008.34514,425.00027,433.3450.000

818.203818.2030.000818.2030.000غیر اختیاریبالعوضایتالیا

10,697.3278,640.1420.0008,640.1420.000غیر اختیاریبالعوضبانک انکشافی المان

3,550.0003,550.00014,425.00017,975.0000.000غیر اختیاریبالعوضبانک جهانی

2,544.6491,504.2840.0001,504.2841,040.365اداره مستقل ملی ستندرد افغانستان

AFG/5800041388463.918463.9180.000463.9180.000 ساختمان تعمیرات البراتوار و تعمیر مرکزي اداره

463.918463.9180.000463.9180.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/580034
جالل آباد، )خریداری تجهیزات در پنج بنادر 

(تورغوندی، شیر خان بندر، حیرتان و اقینه
 13912,080.7311,040.3660.0001,040.3661,040.365

2,080.7311,040.3660.0001,040.3661,040.365اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

11,089.9987,668.8026,321.42813,990.230213.534اداره کنترول و تفتیش

AFG/660010
پروژه حمایت از فعالیت هاي تفتیش خارجي ، ارتقاي 

ظرفیت ، خدمات مشاورین و منابع بشري
 13869,102.5436,072.2035,357.14311,429.3460.000

9,102.5436,072.2035,357.14311,429.3460.000غیر اختیاریبالعوضبانک جهانی

AFG/6600141387416.035416.035410.714826.7490.000 کمک به دفتر بودجه پارلمان

صندوق امانتي بازسازي 

افغانستان
416.035416.035410.714826.7490.000غیر اختیاریبالعوض

AFG/6600151389582.354468.783553.5711,022.3540.000 پروژه تهیه تجهیزات

582.354468.783553.5711,022.3540.000غیر اختیاریبالعوضبانک جهانی

AFG/660022
اعمار تعمیر زون های تفتیش در والیات 

(ننگرهار،مزارشریف،هرات و کندهار)
 1391989.066711.7810.000711.781213.534

989.066711.7810.000711.781213.534اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

0.0000.000500.000500.0000.000دفتر شورای اقتصاد ملی

AFG/300001CASA, TAPI ,13930.0000.000500.000500.0000.000 و سایر پروژه های اقتصادی منطقوی

0.0000.000500.000500.0000.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان
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7,065.2401,922.7342,800.0004,722.734801.262وزارت اقتصاد

AFG/35002013843,103.106944.4861,800.0002,744.4860.000 (خدمات بازسازي و انکشافي )تدارکات مرکزي

3,103.106944.4861,800.0002,744.4860.000غیر اختیاریبالعوضبانک جهانی

AFG/350036
استخدام مشاورین انفرادي داخلی و خارجی و معاونت 

تخنیکي
 13861,687.122126.2181,000.0001,126.2180.000

1,687.122126.2181,000.0001,126.2180.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/3500371386886.589100.0000.000100.000319.228 اعمار ریاستهای وزارت اقتصاد در والیات

886.589100.0000.000100.000319.228اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/3500471387967.099602.0300.000602.030210.710 اعمار تعمیر ریاست پروژه سازی

967.099602.0300.000602.030210.710اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/3500531388421.324150.0000.000150.000271.324 ارتقای ظرفیت برای کارمندان وزارت اقتصاد

421.324150.0000.000150.000271.324اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

6,827.1101,473.5826,000.0007,473.582307.248وزارت تجارت و صنایع

AFG/250080
واحد تطبیق و انسجام پروژه های انکشافی و ارتقای 

ظرفیت کارمندان
 1388618.32850.0000.00050.00084.505

618.32850.0000.00050.00084.505اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/250082 1388238.963190.0000.000190.00048.963 (باقیمانده قسط اخیر )پروژه پروسس قالین در والیات

238.963190.0000.000190.00048.963اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/250084
تعمیر الحاقیه برا ي وز ارت تجارت و صنایع و 

تعمیرات وزارت تجارت در والیات
 1388627.792248.2570.000248.257173.780

627.792248.2570.000248.257173.780اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/25011813904,526.617316.4246,000.0006,316.4240.000 انکشاف مارکیت های جدید

4,526.617316.4246,000.0006,316.4240.000غیر اختیاریبالعوضبانک جهانی

AFG/2501311392315.410168.9010.000168.9010.000 پروژه توسعه وتقویه صادرات

315.410168.9010.000168.9010.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/2501401392500.000500.0000.000500.0000.000 اعمار مجدد تعمیر افغان بلدنگ در شهر پشاور پاکستان

500.000500.0000.000500.0000.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

84,880.56541,868.11143,827.23285,695.343409.765وزارت مالیه

AFG/20003913842,274.2121,520.1470.0001,520.1470.000 اعمارتعمیرات مستوفیت ها در سطح والیات

2,274.2121,520.1470.0001,520.1470.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/200054 مشاورین سیستم خزاین(PACBP) 13838,996.5566,211.7494,000.00010,211.7490.000

8,996.5566,211.7494,000.00010,211.7490.000غیر اختیاریبالعوضبانک جهانی

AFG/200055آموزشي تفتیش(ATP) 13834,339.7323,226.9873,592.0006,818.9870.000

4,339.7323,226.9873,592.0006,818.9870.000غیر اختیاریبالعوضبانک جهانی

AFG/20006413843,496.0681,028.8393,885.0004,913.8390.000 ظرفیت سازی در بخش تدارکات در ادارات دولتی

3,496.0681,028.8393,885.0004,913.8390.000غیر اختیاریبالعوضبانک جهانی
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13931395

پیشبینیمجموع بودجهبودجه جدیدانتقالی دور اولمجموع بودجه

/ کود پروژه 

واحدهای بودجوی

1394
عنوان

سال 

آغاز
تمویل کننده

نوعیت 

وجوه

غیر / اختیاری 

اختیاری

AFG/200096 13861,305.91661.4032,000.0002,061.4030.000 (افمس، دفترقروض خزاین)مراقبت و توسعه سافت ویر

1,305.91661.4032,000.0002,061.4030.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/200120
اعمارتعمیر الحاقیه وزارت مالیه و ترمیمات اساسی 

سایر تعمیرات مرکزی  مربوط وزارت مالیه
 1387385.486385.4860.000385.4860.000

385.486385.4860.000385.4860.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/200121 ریفورم امورمالی عامه( RIMU- PFMR) 1387572.086144.049550.000694.0490.000

572.086144.049550.000694.0490.000غیر اختیاریبالعوضبانک جهانی

AFG/200122
و اعمار تاسیسات  (بخش دوم)عصري ساختن گمرکات 

گمرکی و احداث ستیشنهای گمرکی داخلی
 138711,462.2714,306.8595,000.0009,306.8590.000

9,680.7782,857.4430.0002,857.4430.000غیر اختیاریبالعوضبانک جهانی

1,781.4931,449.4165,000.0006,449.4160.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/200126 13874,304.8921,839.8263,000.0004,839.8260.000 (مرکز و الیا ت)ارتقای ظرفیت سیستم های مالی

4,304.8921,839.8263,000.0004,839.8260.000غیر اختیاریبالعوضبانک جهانی

AFG/200180 کمک تخنیکی ایاالت متحده امریکا(CTAP) 138813,170.0765,660.9359,500.00015,160.9350.000

3,514.0392,113.6831,700.0003,813.6830.000غیر اختیاریبالعوضالمان

532.1020.0000.0000.0000.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

9,123.9353,547.2527,800.00011,347.2520.000غیر اختیاریبالعوضكمك هاى امریكا

AFG/200187
انکشاف ، بهبود و مراقبت سیستم پالنگذاری و اجرای 

(SBPS)بودجه ملی 
 13894,895.3943,912.8690.0003,912.8690.000

4,395.3943,412.8690.0003,412.8690.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

500.000500.0000.000500.0000.000غیر اختیاریبالعوضكمك هاى امریكا

AFG/200188
ارتقای ظرفیت برای کارمندان  وزارت مالیه به شمول 

جندر
 13892,348.361500.0000.000500.000409.765

2,348.361500.0000.000500.000409.765اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/200225
ارتقای ظرفیت به منظور بهبود اجراات دوایر دولتی 

(CBR)
 139012,770.2656,343.0206,000.00012,343.0200.000

صندوق امانتي بازسازي 

افغانستان
12,770.2656,343.0206,000.00012,343.0200.000غیر اختیاریبالعوض

AFG/200227
دارالنشا کمیته ارزیابی مالی شورای عالی صلح و ادغام 

مجدد
 1390345.39389.375150.232239.6070.000

صندوق امانتی صلح و 

ادغام مجدد
345.39389.375150.232239.6070.000غیر اختیاریبالعوض

AFG/200229 13908,799.7755,154.2542,500.0007,654.2540.000 (برای د افغانستان بانک)پاسخ عاجل سکتور مالی

8,799.7755,154.2542,500.0007,654.2540.000غیر اختیاریبالعوضبانک جهانی

AFG/2002301391460.945418.26450.000468.2640.000 ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان

450.864408.1830.000408.1830.000غیر اختیاریبالعوضبانک جهانی

10.08110.08150.00060.0810.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان
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AFG/20023113911,362.5510.0001,000.0001,000.0000.000 برنامه اموزشی درازمدت

1,100.0000.0000.0000.0000.000غیر اختیاریبالعوضجاپان

262.5510.0000.0000.0000.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

کمک های بال عوض 

غیر پروژوی جاپان
0.0000.0001,000.0001,000.0000.000غیر اختیاریبالعوض

AFG/200232
و احیای  (کانتینینتال- باغ باال)اعمار احاطه دیوارهای 

مجدد هوتل کانتینینتال
 1391890.586635.0560.000635.0560.000

890.586635.0560.000635.0560.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

AFG/200237
ریفورم بودجه سازی ، پالنگذاری و انسجام کمک های 

(MBAW)خارجی در تمام ادارات دواتی  
 13912,700.000428.9932,500.0002,928.9930.000

1,200.0000.0000.0000.0000.000غیر اختیاریبالعوضبرنامه انکشاف ملل متحد

1,500.000428.9930.000428.9930.000اختیاریبالعوضحکومت افغانستان

کمک های بال عوض 

غیر پروژوی جاپان
0.0000.0002,500.0002,500.0000.000غیر اختیاریبالعوض

AFG/20025913930.0000.000100.000100.0000.000 ریفورم گمرک و سهولت های تجارت

0.0000.000100.000100.0000.000غیر اختیاریبالعوضبانک جهانی

2,649,979.8841,131,243.6861,547,467.5202,678,711.207123,389.293مجموع

:یادداشت

 نهائی پنداشته نشده، بودجه حقیقی انتقالی بعد از ترتیب قطعیه 1393 قوس  سنجش و محاسبه گردیده است، از اینکه قطعیه مصارف بودجه سال 30میباشد، که بودجه انتقالی به اساس راپور  مصارف " بودجه انتقالی و جدید" شامل دو بخش 1394بودجه انکشافی سال مالی 

.  تغییرات ذیل رونما گردیده است1394اما بنابر نبود منابع مالی کافی، در پروژه های انتقالی سال مالی .   نهایی و بودجه انتقالی عیار میگردد1393سال مالی 

. انتقال گردیده است1395بودجه بعضی پروژه ها کاهش یافته است و بودجه تعداد پروژه های انکشافی بطی گردیده است و یکمقدار وجوه مالی آنها به سال مالی 
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کثیرالپروژوی های برنامه تمویل جدول

مجموعتمویل کننده گان

99,497.383مجموع

12,102.750ايتاليا

34,000.000بانک جهانی

25,606.063صندوق امانتي بازسازي افغانستان

27,788.570کمک های بال عوض غير پروژوی جاپان

75,263.339مجموع

27,251.896بانک جهانی

10,071.145جاپان

0.000حکومت افغانستان

27,940.298صندوق امانتي بازسازي افغانستان

10,000.000کمک های بال عوض غير پروژوی جاپان

174,760.722(NRAP)مجموع برنامه ملی روستایی 

1,055.820حکومت افغانستان

250.000حکومت افغانستان

252.768حکومت افغانستان

609.735کمک های آمريکا

1,079.724حکومت افغانستان

1,000.902حکومت افغانستان

AFG/420106 -  (وزارت فوایدعامه )برنامه ملي سرکهاي روستایي

AFG/430060 -  برنامه ملی سرکهای روستایی(NRAP)/  برنامه ملي دسترسي به دهات(ARAP)

دالر 000 به ارقام

AFG/590009 - پروژه اعمار تعمیرات رهایشی والیان

AFG/590112 - ساختمان تعمیر صالون فاتحه خوانی زنانه

AFG/440208 -  اعمار و بازسازی میادین هوائی کوچک محلی(جاغوری، لعل و سرجنگل و شبرغان)   

AFG/440034 - پروژه احیای میادین هوائی منطقوی

AFG/440180 - بازسازی و توسعه ترمینل میدان هوائی کندز

AFG/820003 - تأمین آب آشامیدنی اندخوی و شهر میمنه

1



مجموعتمویل کننده گان

AFG/430447 - برنامه ملی انکشاف ساحوی

13,718.790مجموع

12,235.726برنامه انکشاف ملل متحد

1,483.064حکومت افغانستان

AFG/430468 - پروژه آبرسانی شهر چاریکار مرکز والیت پروان

3,000.000مجموع

1,000.000حکومت افغانستان

2,000.000هندوستان

AFG/430470 -  کیلومتر در طرفه دریای ارغنداب64پروژه ساختمان دیوار استنادی 

1,500.000حکومت افغانستان

AFG/430063 - برنامه ملی آب اشامیدنی و حفظ الصحه میحطی

13,750.274مجموع

3,650.274حکومت افغانستان

10,100.000صندوق امانتي بازسازي افغانستان

AFG/240008 - اعمار مساجد

3,804.462حکومت افغانستان

AFG/280171 - اعمار پوهنتون ها و موسسات تحصیالت عالی

640.023حکومت افغانستان

AFG/370727 - پروژه اعمار و بازسازی شفاخانه ها و کلینیک ها در والیات

3,383.716حکومت افغانستان

AFG/370776 - پروژه اعمار شفاخانه در ولسوالی لعل و سرجنگل

600.000حکومت افغانستان

AFG/500140 - پروژه اعمار مراکز اصالح و تربیت اطفال

1,299.435حکومت افغانستان

2



مجموعتمویل کننده گان

AFG/420387 - ساختمان سرکهای داخل شهر چاریکار

500.000حکومت افغانستان

AFG/270332 - پروژه اعمار و تجهیز مکاتب تعلیمات عمومی

523.155حکومت افغانستان

AFG/270750 - اعمار تعمیر مکتب قریه دره زمچی وسوالی سانچارک والیت سرپل

100.000حکومت افغانستان

AFG/270335 - اعمار مکاتب و لیلیه برای کوچیان

360.945حکومت افغانستان

47,429.749مجموع
:  یاداشت

نمايد تدارک کثيرالپروژوی های برنامه تمويل جهت را دالر ميليون  222.2 مبلغ تا است متعهد ماليه وزارت
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تمویل منبعAFG شمارهمربوطه پروژهمربوطه وزارتوالیتپیشنهادی پروژه شماره

افغانستان حکومت590009والیان رهایشی تعمیرات اعمار پروژهمحلی های ارگان مستقل ادارهبامیانبامیان والیت تعمیر اعمار1

افغانستان حکومت590009والیان رهایشی تعمیرات اعمار پروژهمحلی های ارگان مستقل ادارهپروانزنانه خوانی فاتحه صالون تعمیر ساختمان2

افغانستان حکومت590009والیان رهایشی تعمیرات اعمار پروژهمحلی های ارگان مستقل ادارهپنجشیروالیت رهایشی تعمیر و مهمانخانه تعمیر ترمیم3

افغانستان حکومت590112زنانه خوانی فاتحه صالون تعمیر ساختمانمحلی های ارگان مستقل ادارهلغمانزنانه خوانی فاتحه صالون تعمیر ساختمان4

افغانستان حکومت590009والیان رهایشی تعمیرات اعمار پروژهمحلی های ارگان مستقل ادارهلوگرازره ولسوالی اداری تعمیر ساختمان5

افغانستان حکومت590009والیان رهایشی تعمیرات اعمار پروژهمحلی های ارگان مستقل ادارهلوگروالیت مقام تاالر و مهمانخانه تعمیر ساختمان6

افغانستان حکومت590009والیان رهایشی تعمیرات اعمار پروژهمحلی های ارگان مستقل ادارهپنجشیرمسعود شاه احمد ملی قهرمان مقبره احاطه دیوار اعمار7

ملکی هوانوردی مستقل ادارهغور و غزنیسرجنگل و لعل و مالستان جاغوری، هوائی میدان ساختمان8
 و لعل جاغوری،) محلی کوچک هوائی میادین بازسازی و اعمار

(شبرغان و سرجنگل
افغانستان حکومت440208

آمریکا های کمک440034منطقوی هوائی میادین احیای پروژهملکی هوانوردی مستقل ادارهفاریابمیمنه شهر هوائی میدان ترمینل ساختمان9

افغانستان حکومت440180کندز هوائی میدان ترمینل توسعه و بازسازیملکی هوانوردی مستقل ادارهکندزکندز هوائی میدان ترمینل توسعه و بازسازی10

افغانستان حکومت820003میمنه شهر و اندخوی آشامیدنی آب تأمینکانالیزاسیون و آبرسانی شرکتفاریابمیمنه شهر آشامیدنی آب تهیه11

12
 دو استنادی دیوار و کیپ دشت به خستک آب جوی ساختمان

جرم ولسوالی درگاب طرفه
افغانستان حکومت430447ساحوی انکشاف ملی برنامهدهات انکشاف و احیأ وزارتبدخشان

افغانستان حکومت430447ساحوی انکشاف ملی برنامهدهات انکشاف و احیأ وزارتبغالناندراب صالح ده ولسوالی آبگردان دوبند ساختمان13

افغانستان حکومت430447ساحوی انکشاف ملی برنامهدهات انکشاف و احیأ وزارتبلخشاهی نهر ولسوالی پل پایه یک و استنادی دیوار ساختمان14

افغانستان حکومت430468پروان والیت مرکز چاریکار شهر آبرسانی پروژهدهات انکشاف و احیأ وزارتپروانچاریکار شهر آبرسانی پروژه15

جاپان بالعوض مساعدت430060روستائی سازی راه ملی برنامهدهات انکشاف و احیأ وزارتپروانکیلومتر 7 بطول بای عبدی سرک ساختمان16

افغانستان حکومت430447ساحوی انکشاف ملی برنامهدهات انکشاف و احیأ وزارتتخاررباط دشت تالقان دریای تحکیم17

جاپان بالعوض مساعدت430060روستائی سازی راه ملی برنامهدهات انکشاف و احیأ وزارتتخارفرخار ولسوالی چپ تگاب سرک ساختمان18

19
 ولسوالی خوشک عروس ده منطقه در کلینیک ساختمان

اشترلی
افغانستان حکومت430447ساحوی انکشاف ملی برنامهدهات انکشاف و احیأ وزارتدایکندی

جاپان بالعوض مساعدت430060روستائی سازی راه ملی برنامهدهات انکشاف و احیأ وزارتسرپلبلخاب ولسوالی بالغ سرخک الی چنگیزی سرک ساختمان20

21
 ولسوالی علیا سرجنگل گلی سفید. B.H.C کلینیک ساختمان

سرجنگل و لعل
افغانستان حکومت430447ساحوی انکشاف ملی برنامهدهات انکشاف و احیأ وزارتغور

افغانستان حکومت430447ساحوی انکشاف ملی برنامهدهات انکشاف و احیأ وزارتغورسرجنگل و لعل ولسوالی سرخک دهن نسوان لیسه ساختمان22

افغانستان حکومت430447ساحوی انکشاف ملی برنامهدهات انکشاف و احیأ وزارتغورسرجنگل و لعل ولسوالی سرجنگل دره سرک ساختمان23

24
 شخصی قره قریه متره 80 کانکریتی آهنی پل ساختمان

سبزپوش خواجه ولسوالی
جاپان بالعوض مساعدت430060روستائی سازی راه ملی برنامهدهات انکشاف و احیأ وزارتفاریاب

افغانستان حکومت430470ارغنداب دریای طرفه در کیلومتر 64 استنادی دیوار ساختمان پروژهدهات انکشاف و احیأ وزارتقندهارارغنداب ولسوالی ارغنداب دریای استنادی دیوار ساختمان25

26
 قرای ساکنین کوچیها اقوام اشامیدنی آب چاه حلقه 7 حفر

تاز کره و نوآباد-  زراعت
افغانستان حکومت430063میحطی الصحه حفظ و اشامیدنی آب ملی برنامهدهات انکشاف و احیأ وزارتکاپیسا

1
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افغانستان حکومت430447ساحوی انکشاف ملی برنامهدهات انکشاف و احیأ وزارتکاپیسامحل ساکنین و کوچی اقوام مکاتیب ساختمان27

28
 سنگفرش و کیلومتر 2 بطول غجور بازار سنگفرش

جاغوری ولسوالی کیلومتر 3 بطول بازانگوری
جاپان بالعوض مساعدت430060روستائی سازی راه ملی برنامهدهات انکشاف و احیأ وزارتغزنی

29
 گی جغاره عمر محمد شیخ عیدگاه و جامع مسجد ساختمان

انجیل ولسوالی
افغانستان حکومت240008مساجد اعماراوقاف و حج ارشاد، وزارتهرات

افغانستان حکومت280171عالی تحصیالت موسسات و ها پوهنتون اعمارعالی تحصیالت وزارتوردکوالیتی پوهنتون ساختمان30

افغانستان حکومت370727والیات در ها کلینیک و ها شفاخانه بازسازی و اعمار پروژهعامه صحت وزارتتخارنهراب ولسوالی کلینیک ساختمن31

افغانستان حکومت370727والیات در ها کلینیک و ها شفاخانه بازسازی و اعمار پروژهعامه صحت وزارتبغالنپلفی شفاخانه اعمار32

افغانستان حکومت370727والیات در ها کلینیک و ها شفاخانه بازسازی و اعمار پروژهعامه صحت وزارتسرپلسانچارک ولسوالی زمچی دره قریه کلینیک ساختمان33

34
 و مالستان ولسوالی. B.H.C شیرداغ کلینیک ساختمان

باغ قره ولسوالی
افغانستان حکومت370727والیات در ها کلینیک و ها شفاخانه بازسازی و اعمار پروژهعامه صحت وزارتغزنی

افغانستان حکومت370776سرجنگل و لعل ولسوالی در شفاخانه اعمار پروژهعامه صحت وزارتغورسرجنگل و لعل ولسوالی در شفاخانه ساختمان35

افغانستان حکومت370727والیات در ها کلینیک و ها شفاخانه بازسازی و اعمار پروژهعامه صحت وزارتکاپیساساکن و سیار های کوچی برای اساسی صحی مرکز ساختمان36

افغانستان حکومت370727والیات در ها کلینیک و ها شفاخانه بازسازی و اعمار پروژهعامه صحت وزارتننگرهارآباد جالل شهر حوزوی شفاخانه بازسازی و ساختمان37

افغانستان حکومت370727والیات در ها کلینیک و ها شفاخانه بازسازی و اعمار پروژهعامه صحت وزارتتخارتالقان شرقی کلینیک تعمیر38

افغانستان حکومت500140اطفال تربیت و اصالح مراکز اعمار پروژهعدلیه وزارتفراهاطفال تربیت و اصالح مرکز ساختمان39

جاپان بالعوض مساعدت420106روستائی سازی راه ملی برنامهعامه فوائد وزارتبدخشانجرم ولسوالی در پل ساختمان40

جاپان بالعوض مساعدت420106روستائی سازی راه ملی برنامهعامه فوائد وزارتبغالنصالح ده ولسوالی قاصان دره سرک اسفالت41

افغانستان حکومت420387چاریکار شهر داخل سرکهای ساختمانعامه فوائد وزارتپروانچاریکار شهر داخل سرکهای ساختمان42

جاپان بالعوض مساعدت420106روستائی سازی راه ملی برنامهعامه فوائد وزارتپکتیاجاجی آریوب سرک ساختمان43

جاپان بالعوض مساعدت420106روستائی سازی راه ملی برنامهعامه فوائد وزارتتخاردرقد ولسوالی در آمو دریای باالی اساسی پل ساختمان44

45
 پل و تریزای و علیشیر ولسوالی پل و کلی درش پل ساختمان

ابخیل
جاپان بالعوض مساعدت420106روستائی سازی راه ملی برنامهعامه فوائد وزارتخوست

جاپان بالعوض مساعدت420106روستائی سازی راه ملی برنامهعامه فوائد وزارتخوستبک ولسوالی سرک کیلومتر 15 ساختمان46

(WB/ARTF) جهانی بانک420106روستائی سازی راه ملی برنامهعامه فوائد وزارتدایکندیکیلومتر 180 بطول قناق الی نیلی سرک ساختمان47

(WB/ARTF) جهانی بانک420106روستائی سازی راه ملی برنامهعامه فوائد وزارتسمنگانباشک شب قریه الی صوف دره سرک اسفالت48

(WB/ARTF) جهانی بانک420106روستائی سازی راه ملی برنامهعامه فوائد وزارتغزنیجاغوری-  گیالن سرک ساختمان49

(WB/ARTF) جهانی بانک420106روستائی سازی راه ملی برنامهعامه فوائد وزارتفاریابگریزوان ولسوالی الی بلچراغ ولسوالی از میمنه سرک اسفالت50

جاپان بالعوض مساعدت420106روستائی سازی راه ملی برنامهعامه فوائد وزارتفاریاباندخوی شهر باالحصار قلعه دوم لین سرک اسفالت51

جاپان بالعوض مساعدت420106روستائی سازی راه ملی برنامهعامه فوائد وزارتکاپیسانجراب ولسوالی در قاضی ده پل ساختمان52
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(WB/ARTF) جهانی بانک420106روستائی سازی راه ملی برنامهعامه فوائد وزارتکندزآباد خان سرکه دو الی سلطان حضرت سرک ساختمان53

جاپان بالعوض مساعدت420106روستائی سازی راه ملی برنامهعامه فوائد وزارتکندزذال قلعه ولسوالی سرک اسفالت54

جاپان بالعوض مساعدت420106روستائی سازی راه ملی برنامهعامه فوائد وزارتکندزکیلومتر 2 بطول قدیم زاخیل سرک اسفالت55

56
 11 بطول سری سنگری الی نوآباد کامه ولسوالی سرک

کیلومتر
جاپان بالعوض مساعدت420106روستائی سازی راه ملی برنامهعامه فوائد وزارتننگرهار

(WB/ARTF) جهانی بانک420106روستائی سازی راه ملی برنامهعامه فوائد وزارتهراتسنگی رباط ولسوالی الی گلران ولسوالی سرک اسفالت57

(WB/ARTF) جهانی بانک420106روستائی سازی راه ملی برنامهعامه فوائد وزارتهراتانجیل ولسوالی بشران الی آب پایان سرک اسفالت58

59
 الی جلریز ولسوالی بازار بین از سرک کیلومتر 65 اسفالت

پارسا سرخ دره و سنگالخ دره
(WB/ARTF) جهانی بانک420106روستائی سازی راه ملی برنامهعامه فوائد وزارتوردک

60
 17 بطول کندوبناشاهی الی انگام قریه از سرک اسفالت

کیلومتر
جاپان بالعوض مساعدت420106روستائی سازی راه ملی برنامهعامه فوائد وزارت

افغانستان حکومت270332عمومی تعلیمات مکاتب تجهیز و اعمار پروژهمعارف وزارتبغالنقطیبه امام لیلیه ساختمان61

افغانستان حکومت270332عمومی تعلیمات مکاتب تجهیز و اعمار پروژهمعارف وزارتپرواندارالعلوم تعمیر ساختمان62

افغانستان حکومت270332عمومی تعلیمات مکاتب تجهیز و اعمار پروژهمعارف وزارتغزنیمالستان ولسوالی برکه ده متوسطه مکتب ساختمان63

افغانستان حکومت270332عمومی تعلیمات مکاتب تجهیز و اعمار پروژهمعارف وزارتتخارشهید عبدالرحمن سید لیسه ساختمان64

افغانستان حکومت270332عمومی تعلیمات مکاتب تجهیز و اعمار پروژهمعارف وزارتتخارشهید حسین حاجی مکتب ساختمن65

افغانستان حکومت270750سرپل والیت سانچارک وسوالی زمچی دره قریه مکتب تعمیر اعمارمعارف وزارتسرپلسانچارک ولسوالی زمچی دره قریه مکتب ساختمان66

افغانستان حکومت270335کوچیان برای لیلیه و مکاتب اعمارمعارف وزارتکابلها کوچی برای لیلیه ساختمان67

افغانستان حکومت270332عمومی تعلیمات مکاتب تجهیز و اعمار پروژهمعارف وزارتوردکدهقان قوم ناله مکتب ساختمان68

افغانستان حکومت270332عمومی تعلیمات مکاتب تجهیز و اعمار پروژهمعارف وزارتوردکبهسود دوم حصه بیرمک لیسه ساختمان69

افغانستان حکومت270332عمومی تعلیمات مکاتب تجهیز و اعمار پروژهمعارف وزارتتخارشهید عبدالباری متوسطه مکتب ساختمان70

افغانستان حکومت270332عمومی تعلیمات مکاتب تجهیز و اعمار پروژهمعارف وزارتپنجشیروقاص ابی بن سعد ذکور لیسه71
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جهانی بانک ساختمان پل شینگر گل شیگل کنر 1

جهانی بانک شندند ولسوالی غرب در شیندند رود باالی پل ساختمان شندند فراه 2

جهانی بانک سوربی بازار پل ساختمان سوربی کابل 3

جهانی بانک متر 85 طول به شیزی پل تنی خوست 4

جهانی بانک زغال معدن الی باال صوف دره ولسوالی مرکز از سرک ساختمان دره صوف باال سمنگان 5

جهانی بانک متر 90 طول به مسجد غور پل ساختمان تنی خوست 6

جهانی بانک ورس آبدال پل ساختمان ورث بامیان 7

جهانی بانک بازوبله و پجندور قریه در پل ساختمان ورث بامیان 8

جهانی بانک پنجاب ولسوالی مرکز برک تگاب دهن رو موتر پل ساختمان پنجاب بامیان 9

جهانی بانک نو قلعه قریه غری غر دهن رو موتر پل ساختمان پنجاب بامیان 10

جهانی بانک میمنه شهر داخل سرکهای ساختمان میمنه فاریاب 11

جهانی بانک ساختمان سرک سید خیل سید خیل پروان 12

جهانی بانک ساختمان پل در عفیان چارکار پروان 13

جهانی بانک انجیل ولسوالی نور شش امام  سرک ساختمان انجیل هرات 14

جهانی بانک دوم الت درزاب الی شبیرغان از سرک ساختمان درزاب جوزجان 15

جهانی بانک خروار الی چرخ سرک مسیر در پنگرام اول پل ساختمان چرخ لوگر 16

جهانی بانک خروار الی چرخ سرک مسیر در پنگرام دوم پل ساختمان چرخ لوگر 17

جهانی بانک
 سبز ده مرکز-  علم میر قلعه الی (قیر فابریکه) ترخیل تنگی از سرک ساختمان

قسبه سرک الی منار پای صاحب پادشاه-  یحیا ده-  باال قلعه- 
ده سبز کابل 18

جهانی بانک چهارکار الی نعمان لیسه از سرک ساختمان چهارکار پروان 19

جهانی بانک یار دولت پل و کن دروازه الی سرکه چهار واقع آقتاش پل از سرک ساختمان کندز کندز 20

جهانی بانک شینه بازار الی علوم باد ساحه از سرک ساختمان و ترمیم ما لستان غزنی 21

جهانی بانک بهاوالدین خواجه الی درقد از سرک ساختمان درقد تخار 22

جهانی بانک شکردره ولسوالی الی پروان کابل سرک از سرک ساختمان شکردره کابل 23

جهانی بانک منگجک ولسوای الی آقچه از سرک ساختمان آقچه جوزجان 24

جهانی بانک بابا دور ولسوالی سرک ساختمان دوربابا ننگرهار 25

جهانی بانک زرمت الی گردیز از سرک ساختمان زرمت پکتیا 26

جهانی بانک سوربی ولسوالی جردبی و تهزین دره سرک ساختمان سروبی کابل 27

جهانی بانک 45 الی 15 کیلومتر از سنگچارک ولسوالی الی پل سر از سرک ساختمان سنگچارک سرپل 28

جهانی بانک اوغز دره الی مینه هسکه از سرک ساختمان هسکه مینه ننگرهار 29

جهانی بانک 9 الی 6 کیلومتری از وانت ساحه الی ننگالم از سرک ساختمان وانت نورستان 30

جهانی بانک بلخ ولسوالی مرکز الی عمومی سرک از سرک ساختمان بلخ بلخ 31

جهانی بانک دوم الت نقره قریه الی مناره از سرک ساختمان انجیل هرات 32

جهانی بانک (انجیل غرب) بشران الی آب پایان از سرک ساختمان انجیل هرات 33

جهانی بانک الدوها و دروازها الی شهیدان مرکز از سرک ساختمان شهیدان بامیان 34

جهانی بانک (شهید چهارده سرک سرک) نجات پل و سفید خاک سرک ساختمان خاک سفید فراه 35

جهانی بانک المار ولسوالی صیاد نسوان مکتب پل ساختمان المار فاریاب 36

جهانی بانک ولی قشقار بابه الی عمومی سرک از سبز ده سرک ساختمان ده سبز کابل 37

جهانی بانک خیل قاسم الی پاکستان سرحد-  حاحی الی خیل احمد ولسوالی از سرک ساختمان احمد خیل پکتیا 38

جهانی بانک 000+58 الی 000+22 کیلومتر از ورسج الی فرخار از سرک ساختمان فرخار تخار 39

جهانی بانک ساختمان پل باالی دریای هریرود درولسوالی اوبه اوبی هرات 40

جهانی بانک اشکمش الی بنگی از سرک ساختمان بنگی تخار 41

جهانی بانک فرنگ و خوست الی نهرین از سرک ساختمان خوست بغالن 42

میگردد تمویل جهانی بانک طریق از که 1394 مالی سال پروژهای لست

روستائی سازی راه ملی برنامه

عامه فواید وزارت

1
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جهانی بانک بوستان باغ الی اندوخوی شهر از سرک ساختمان اندخوی فاریاب 43

جهانی بانک بغالن والیت مرکز شهر داخل سرکهای ساختمان بغالن بغالن 44

جهانی بانک

 چهار بازار ملک قلعه-  قلعه باال الی آسیاب چهار بازار از سرک ساختمان

 و خان عزیز محمد قلعه-  جرنیل قلعه-  ککریها قلعه-  رشید قلعه-  آسایب

.خیرآباد

چهار آسیاب کابل 45

جهانی بانک نهرین سرک ساختمان نهرین بغالن 46

جهانی بانک آباد خان الی (سلطان حضرت)کندز از سرک ساختمان خان آباد کندز 47

جهانی بانک بگرام جدید سرک الی باغ قره چهارائی از سرک ساختمان قره باغ کابل 48

جهانی بانک کیلومتر 180 بطول قناق الی نیلی سرک ساختمان دایکندی 49

جهانی بانک باشک شب قریه الی صوف دره سرک اسفالت سمنگان 50

جهانی بانک جاغوری-  گیالن سرک ساختمان غزنی 51

جهانی بانک گریزوان ولسوالی الی بلچراغ ولسوالی از میمنه سرک اسفالت فاریاب 52

جهانی بانک آباد خان سرکه دو الی سلطان حضرت سرک ساختمان کندز 53

جهانی بانک سنگی رباط ولسوالی الی گلران ولسوالی سرک اسفالت هرات 54

جهانی بانک انجیل ولسوالی بشران الی آب پایان سرک اسفالت هرات 55

جهانی بانک
 دره و سنگالخ دره الی جلریز ولسوالی بازار بین از سرک کیلومتر 65 اسفالت

پارسا سرخ
وردک 56

جهانی بانک بهسود متر40ساختمان پل آهن کانکریتی سرک سرخ آباد تاجکان باالی دریای هلمند بطول  وردک 57

جهانی بانک
 23.280 متر باالی دریا پنجشیر در مسیر 60ساختمان پل آهن کانکریتی بطول 

کیلومتری سرک فروبل
مرکز والیت پنجشیر 58

جهانی بانک چاریکار متر باالی کانال آبیاری در منطقه جنگل باغ20اعمار ساختمان پل آهن کانکریتی بطول  پروان 59

جهانی بانک
 8 الی 0ترمیم و ساختمان سرک از چاربولک الی پائین جوی الت اول از کیلومتر 

(جغل اندازی و ساختمان)کیلومتری 
بلخ چهاربولک 60

جهانی بانک
 الی 8ترمیم و ساختمان سرک از چاربولک الی پائین جوی الت دوم از کیلومتر 

(جغل اندازی و ساختمان) کیلومتری 14.992
بلخ چهاربولک 61

جهانی بانک بنگی متر12ساختمان پل آهن کانکریتی مال دوست محمد شهید در ولسوالی سیاب به طول  تخار 62

جهانی بانک
ترمیم و ساختمان سرک از پل اقتاش الی قریه دروازه کن بخش اول الت دوم از 

(جغل اندازی و ساختمان)  کیلومتری  16 الی 8کیلومتر 
خان آباد کندز 63

جهانی بانک
ترمیم و ساختمان سرک از پل اقتاش الی قریه دروازه کن بخش دوم الت دوم از 

(جغل اندازی و ساختمان)  کیلومتری  3.677 الی 0کیلومتر 
خان آباد کندز 64

جهانی بانک
الت اول از  (بخش دوم) ترمیم و ساختمان سرک از سرک عمومی الی پل قلعه ذال 

(جغل اندازی و ساختمان) کیلومتری  28.561 الی 21کیلومتر 
قلعه ذال کندز 65

جهانی بانک (قریه سر قمر ) متر در زاکوخیل  140ساختمان پل آهن کانکریتی بطول  خوست خوست 66

جهانی بانک (قریه باغ فریم) متر در باغ فریم 160ساختمان پل آهن کانکریتی بطول  شمیل خوست 67

جهانی بانک (قریه آقا گلزار) متر 60ساختمان پل آهن کانکریتی متون بطول  خوست خوست 68

جهانی بانک
 متر در مسیر سرک تگاب اسماعیل کندالن 20ساختمان پل آهن کانکریتی بطول 

پل کندالن (باالی دریا شیله)
قلعه نو بادغیس 69

جهانی بانک
 متر در ولسوالی شهرستان در مسیر سرک از 15ساختمان پل شاه بیدک بطول 

16+520الت اول در کیلومتری  (بخش دوم)شهرستان الی کوتل قناق در 
شهرستان دایکندی 70

جهانی بانک
 متر در ولسوالی ورسچ در مسیر سرک از ورسچ الی 10ساختمان پل تریش آب بطول 

الت اول ( 180+1الت اول در گیلومتری  (بخش اول)خوست فرنگ در 
ورسچ تخار 71

جهانی بانک کوهستان متر در ولسوالی کوهستان والیت بدخشان60 ساختمان پل کانکریتی پسپل به طول  بدخشان 72

جهانی بانک
 0ترمیم و ساختمان سرک از کشم الی ولسوالی تگاب بخش اول الت اول از کیلومتر 

(جغل اندازی و ساختمان) کیلومتری 7.500الی 
تگاب-  کشم  بدخشان 73

جهانی بانک
ترمیم و ساختمان سرک از کشم الی ولسوالی تگاب بخش اول الت دوم از کیلومتر 

(جغل اندازی و ساختمان) کیلومتری 15 الی 7.500
تگاب-  کشم  بدخشان 74

جهانی بانک
 15ترمیم و ساختمان سرک از کشم الی ولسوالی تگاب بخش دوم الت اول از کیلومتر 

(جغل اندازی و ساختمان) کیلومتری 24.5الی 
تگاب-  کشم  بدخشان 75

جهانی بانک
ترمیم و ساختمان سرک از کشم الی ولسوالی تگاب بخش دوم الت دوم از کیلومتر 

(جغل اندازی و ساختمان) کیلومتری 34.12 الی 24.5
تگاب-  کشم  بدخشان 76

جهانی بانک
باالی دریای  (دهنی پالن ) متر در سلطان رباط 60 ساختمان پل آهن کانکریتی بطول 

.هلمند
ورث بامیان 77

جهانی بانک
الت اول  (بخش اول)ترمیم و ساختمان سرک از مرکز ولسوالی ورث الی کوتل قناق 

 کیلومتری جغل اندازی و ساختمان8.40 الی 0از کیلومتر 
ورث بامیان 78
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جهانی بانک
الت دوم   (بخش اول)ترمیم و ساختمان سرک از مرکز ولسوالی ورث الی کوتل قناق 

 کیلومتری جغل اندازی و ساختمان16.80 الی 8.40از کیلومتر 
ورث بامیان 79

جهانی بانک
الت سوم   (بخش اول)ترمیم و ساختمان سرک از مرکز ولسوالی ورث الی کوتل قناق 

 کیلومتری جغل اندازی و ساختمان25.24 الی 16.80از کیلومتر 
ورث بامیان 80

جهانی بانک
الت اول   (بخش دوم)ترمیم و ساختمان سرک از مرکز ولسوالی ورث الی کوتل قناق 

 کیلومتری جغل اندازی و ساختمان33.24 الی 25.24از کیلومتر 
ورث بامیان 81

جهانی بانک
الت دوم  (بخش دوم)ترمیم و ساختمان سرک از مرکز ولسوالی ورث الی کوتل قناق 

 کیلومتری جغل اندازی و ساختمان40.782 الی 33.24از کیلومتر 
ورث بامیان 82

جهانی بانک
 0الت اول از کیلومتر  (بخش اول) ترمیم و ساختمان سرک از شهرستان الی دایکندی 

(جغل اندازی و ساختمان) کیلومتری 8الی 
شهرستان دایکندی 83

جهانی بانک
 8الت دوم از کیلومتر  (بخش اول)ترمیم  و ساختمان سرک از شهرستان الی دایکندی 

(جغل اندازی و ساختمان) کیلومتری 16الی 
شهرستان دایکندی 84

جهانی بانک
الت اول از کیلومتر  (بخش دوم)ترمیم  و ساختمان سرک از شهرستان الی دایکندی 

(جغل اندازی و ساختمان) کیلومتری 33 الی 16
شهرستان دایکندی 85

جهانی بانک
الت اول از کیلومتر  (بخش سوم)ترمیم  و ساختمان سرک از شهرستان الی دایکندی 

جغل اندازی و ساختمان) کیلومتری 43.35 الی 33
شهرستان دایکندی 86

جهانی بانک
 0الت اول از کیلومتر  (بخش اول)ترمیم و ساختمان سرک از شهرستان الی کوتل قناق 

 کیلومتری جغل اندازی و ساختمان8الی 
شهرستان دایکندی 87

جهانی بانک
الت دوم  از کیلومتر  (بخش اول)ترمیم و ساختمان سرک از شهرستان الی کوتل قناق 

 کیلومتری جغل اندازی و ساختمان16 الی 8
شهرستان دایکندی 88

جهانی بانک
الت اول  از کیلومتر  (بخش دوم)ترمیم و ساختمان سرک از شهرستان الی کوتل قناق 

(جغل اندازی و ساختمان) کیلومتری 33 الی 16
شهرستان دایکندی 89

جهانی بانک
الت اول  از کیلومتر  (بخش سوم)ترمیم و ساختمان سرک از شهرستان الی کوتل قناق 

(جغل اندازی و ساختمان) کیلومتری 51 الی 33
شهرستان دایکندی 90

جهانی بانک
الت اول  از  (بخش چهارم)ترمیم و ساختمان سرک از شهرستان الی کوتل قناق 

 کیلومتری جغل اندازی و ساختمان59 الی 51کیلومتر 
شهرستان دایکندی 91

جهانی بانک
الت دوم  از  (بخش چهارم)ترمیم و ساختمان سرک از شهرستان الی کوتل قناق 

 کیلومتری جغل اندازی و ساختمان64.856 الی 59کیلومتر 
شهرستان دایکندی 92

جهانی بانک
ترمیم و ساختمان سرک از سرخار سنگ شانره الی  کمرگ قوم دهقان الت اول از 

(جغل اندازی و ساختمان) کیلومتری 8 الی 0کیلومتر 
بهسود وردک 93

جهانی بانک
ترمیم و ساختمان سرک از سرخار سنگ شانره الی قوم کمرگ قوم دهقان  الت دوم از 

(جغل اندازی و ساختمان) کیلومتری 16.123 الی 8کیلومتر 
بهسود وردک 94

جهانی بانک
 12 الی 0 ساختمان سرک از پل کامه الی قریه برکاش کوت بخش اول از کیلومتر 

(قیریزی)کیلومتری 
کوز کنر ننگرها ر 95

جهانی بانک
 الی 12 ساختمان سرک از پل کامه الی قریه برکاش کوت بخش دوم از کیلومتر 

(قیریزی) کیلومتری 24.639
کوز کنر ننگرها ر 96

جهانی بانک
ترمیم و ساختمان سرک از مروری الی ولسوالی اسمار بخش اول الت اول از کیلومتر 

(جغل اندازی و ساختمان) کیلومتری 9 الی 0
مروره-اسمار کنر 97

جهانی بانک نورستان متر در ولسوالی نورستان51ساختمان پل آهن کانکریتی ارچینو اول بطول  نورستان 98

جهانی بانک نورستان متر در ولسوالی نورستان20ساختمان پل آهن کانکریتی ارچینو اول بطول  نورستان 99

جهانی بانک
 الی 0ترمیم و ساختمان سرک از مرکز پنجشیر الی پارندی واد خول از کیلومتر 

(جغل اندازی و ساختمان) کیلومتری 9.401
بازارک پنجشیر 100

جهانی بانک
ساختمان سرک از شاهراه کابل گردیز الی تنگی سفید سنگ الی سرک کابل گردیز از 

(قیریزی) کیلومتری بخش اول الت اول 10.763 الی 0کیلومتر 
محمد اغه لوگر 101

جهانی بانک
ساختمان سرک  تعمیر جدید ولسوالی استالف الی ولسوالی قره باغ الی سرک کابل 

(قیریزی) کیلومتری 7.413 الی 0چاریکار از کیلومتر 
قره باغ- استالف کابل 102

جهانی بانک
ساختمان سرک از زر شاخ پغمان الی ولسوالی شکردره بخش اول الت اول از کیلومتر 

(قیریزی) کیلومتری 9.461 الی 0
پعمان و شکردره کابل 103

جهانی بانک
ساختمان سرک از زر شاخ پغمان الی ولسوالی شکردره بخش دوم الت اول از کیلومتر 

(قیریزی) کیلومتری 7.59 الی 0
پعمان و شکردره کابل 104

جهانی بانک
الت اول از  (بخش اول)ترمیم و ساختمان سرک از سر حوض میمنه الی لوالش 

(جغل اندازی و ساختمان) کیلومتری 8 الی 0کیلومتر 
میمنه فاریاب 105

جهانی بانک
الت سوم از  (بخش اول)ترمیم و ساختمان سرک از سر حوض میمنه الی لوالش 

(جغل اندازی و ساختمان) کیلومتری 24 الی 16کیلومتر 
میمنه فاریاب 106

جهانی بانک
الت اول از  (بخش دوم)ترمیم و ساختمان سرک از سر حوض میمنه الی لوالش 

(جغل اندازی و ساختمان) کیلومتری 32 الی 24کیلومتر 
میمنه فاریاب 107

جهانی بانک
الت دوم از  (بخش دوم)ترمیم و ساختمان سرک از سر حوض میمنه الی لوالش 

(جغل اندازی و ساختمان) کیلومتری 52.325 الی 32کیلومتر 
میمنه فاریاب 108

جهانی بانک دوشی متر در قریه زهرابی کیله گی68ساختمان پل آهن کانکریتی بطول  بغالن 109

جهانی بانک
میان -  ترمیم و ساختمان سرک از نهرین الی خوست دهن فرنگ بعد از کوتل پلفی 

جغل اندازی و ) کیلومتری 8 الی 0الت اول از کیلومتر  (بخش اول)دهن فرنگ - شهر 

(ساختمان

خوست بغالن 110
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جهانی بانک
میان -  ترمیم و ساختمان سرک از نهرین الی خوست دهن فرنگ بعد از کوتل پلفی  

جغل ) کیلومتری 16 الی 8الت دوم از کیلومتر  (بخش اول)دهن فرنگ  - شهر 

(اندازی و ساختمان

خوست بغالن 111

جهانی بانک
میان -  ترمیم و ساختمان سرک از نهرین الی خوست دهن فرنگ بعد از کوتل پلفی  

جغل ) کیلومتری 24 الی 16الت سوم از کیلومتر  (بخش اول)دهن فرنگ  - شهر 

(اندازی و ساختمان

خوست بغالن 112

جهانی بانک
میان -  ترمیم و ساختمان سرک از نهرین الی خوست دهن فرنگ بعد از کوتل پلفی  

 کیلومتری 29.683 الی 24الت چهارم از کیلومتر  (بخش اول)دهن فرنگ  - شهر 

(جغل اندازی و ساختمان)

خوست بغالن 113

جهانی بانک
بخش ) (دهن فرنگ الی مرکز ولسوالی)ترمیم و ساختمان سرک از خوست الی فرنگ 

(جغل اندازی و ساختمان) کیلومتری 41 الی 29.683الت اول از کیلومتر  (دوم
فرنگ بغالن 114

جهانی بانک
 (دهن فرنگ الی ولسوالی گزرگاه نور)ترمیم و ساختمان سرک از خوست الی فرنگ 

(جغل اندازی و ساختمان) کیلومتری 9+481 الی 0الت اول از کیلومتر  (بخش سوم)
گزرگاه نور بغالن 115

جهانی بانک
بخش ) (میان شهر الی مرکز خوست)ترمیم و ساختمان سرک از خوست الی فرنگ 

(جغل اندازی و ساختمان) کیلومتری 7.876 الی 0الت اول از کیلومتر  (چهارم
خوست بغالن 116

جهانی بانک
الت اول از کیلومتر  (بخش پنجم)ترمیم و ساختمان سرک از فرنگ الی کوتل ورسچ 

(جغل اندازی و ساختمان) کیلومتری 47.333 الی 41
فرنگ بغالن 117

جهانی بانک
 10 الی 0ساختمان سرک از بنگی الی اشکمش بخش اول الت اول از کیلومتر 

(قیریزی)کیلومتری 
بنگی تخار 118

جهانی بانک
 20.8 الی 10ساختمان سرک از بنگی الی اشکمش بخش دوم الت اول از کیلومتر 

(قیریزی)کیلومتری 
بنگی تخار 119

جهانی بانک
ساختمان سرک از نهر چمن تالقان الی ولسوالی نمک آب بخش اول الت اول از 

(قیریزی) کیلومتری 6.4 الی 0کیلومتر 
نمک آب تخار 120

جهانی بانک
ساختمان سرک از نهر چمن تالقان الی ولسوالی نمک آب بخش دوم الت اول از 

(قیریزی) کیلومتری 12.9 الی 6.4کیلومتر 
نمک آب تخار 121

جهانی بانک
 12.9ساختمان سرک از نهر چمن تالقان الی نمک آب بخش سوم الت اول از کیلومتر

(قیریزی) کیلومتری 19.125الی 
نمک آب تخار 122

جهانی بانک
الت اول از کیلومتر  (بخش اول)ترمیم و ساختمان سرک از ورسج الی خوست فرنگ 

(جغلندازی و ساختمان) کیلومتری 12.4 الی 0
ورسج تخار 123

جهانی بانک
الت اول از کیلومتر  (بخش دوم)ترمیم و ساختمان سرک از ورسج الی خوست فرنگ 

(جغلندازی و ساختمان) کیلومتری 23.73 الی 12.4
ورسج تخار 124

جهانی بانک
 متر در ولسوالی دولت یار کیله چی ولسوالی خان 80ساختمان پل آهن کانکریتی بطول 

آباد
خان آباد کندز 125

جهانی بانک
 9.5ساختمان سرک از چار دره الی ولسوالی قلعه ذال بخش دوم الت اول از کیلومتر 

(قیریزی) کیلومتری 19الی 
چاردره کندز 126

جهانی بانک
ساختمان سرک از سرک عمومی کندز ارچی الی ولسوالی ارچی بخش اول از کیلومتر 

(قیریزی) کیلومتری 8 الی 0
ارچی کندز 127

جهانی بانک
ساختمان سرک از سرک عمومی کندز ارچی الی ولسوالی ارچی بخش دوم از کیلومتر 

(قیریزی) کیلومتری 15 الی 8
ارچی کندز 128

جهانی بانک
ساختمان سرک از سرک عمومی کندز ارچی الی ولسوالی ارچی بخش سوم از کیلومتر 

(قیریزی) کیلومتری 22 الی 15
ارچی کندز 129

جهانی بانک
ترمیم و ساختمان سرک از پل اقتاش الی قریه دروازه کن بخش اول الت اول از 

(جغل اندازی و ساختمان)  کیلومتری 8 الی 0کیلومتر 
خان آباد کندز 130

جهانی بانک
ترمیم و ساختمان سرک از پل اقتاش الی قریه دروازه کن بخش دوم الت اول از 

(جغل اندازی و ساختمان)  کیلومتری  23.130 الی 16کیلومتر 
خان آباد کندز 131

جهانی بانک
الت اول از  (بخش اول) ترمیم و ساختمان سرک از سرک عمومی الی پل قلعه ذال 

(جغل اندازی و ساختمان) کیلومتری  7 الی 0کیلومتر 
قلعه ذال کندز 132

جهانی بانک
الت دوم از  (بخش اول) ترمیم و ساختمان سرک از سرک عمومی الی پل قلعه  ذال 

(جغل اندازی و ساختمان) کیلومتری  14 الی 7کیلومتر 
قلعه ذال کندز 133

جهانی بانک
الت سوم از  (بخش اول) ترمیم و ساختمان سرک از سرک عمومی الی پل قلعه  ذال 

(جغل اندازی و ساختمان) کیلومتری 21 الی 14کیلومتر 
قلعه ذال کندز 134

جهانی بانک
 7 الی 0ساختمان سرک از زرنج الی چاربرجک بخش اول الت اول از کیلومتر 

(قیریزی)کیلومتری 
چاربورجک نیمروز 135

جهانی بانک
 13.5 الی 7ساختمان سرک از زرنج الی چاربرجک بخش دوم الت اول از کیلومتر 

(قیریزی)کیلومتری 
چاربورجک نیمروز 136

جهانی بانک
 الی 13.5ساختمان سرک از زرنج الی چاربرجک بخش سوم الت اول از کیلومتر 

(قیریزی) کیلومتری 19.940
چاربورجک نیمروز 137

جهانی بانک
زرنج الی )سرشیله الی ولسوالی کنگ - ساختمان سرک از شهر زرنج الی سر شیله 

جغل اندازی و ) کیلومتری 24.5 الی 12بخش دوم الت اول از کیلومتر  (سر شیله

(ساختمان

زرنج نیمروز 138
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جهانی بانک ارغستان متر باالی دریا ارغستان در ولسوالی ارغستان260ساختمان پل آهن کانکریتی به طول  کندهار 139

جهانی بانک
الی زیارت  (قریه حاجی محمد شاه)ساختمان سرک شاهراه عمومی کندهار سپن بولدک 

(قیریزی) کیلومتری 10.027 الی 0ذاکر شریف بخش اول الت اول از کیلومتر 
سپین بولدک کندهار 140

جهانی بانک
 10.487 الی 0الی قریه نوخیز از کیلومتر  (عمران کوت)ساختمان سرک از قالت 

(قیریزی)کیلومتری 
قالت زابل 141

جهانی بانک
الت اول  (بخش دوم) (تنگی- کندالی الی شنیدی )ترمیم و ساختمان سرک از مالستان 

(جغل اندازی و ساختمان) کیلومتری 24+200 الی 15+200از کیلومتر 
ملستان غزنی 142

جهانی بانک
الت دوم  (بخش دوم) (تنگی- کندالی الی شنیدی )ترمیم و ساختمان سرک از مالستان 

(جغل اندازی و ساختمان) کیلومتری 33+339 الی 24+200از کیلومتر 
ملستان غزنی 143

جهانی بانک (چرخ کیله) (پل مو شک) متر 18.1ساختمان پل آهن کانکریتی بطول  احمد خیل پکتیا 144

جهانی بانک
 الی 0الت اول از کیلومتر  (بخش اول )ترمیم و ساختمان سرک ازگرمآب الی  کرمان 

(جغل اندازی و ساختمان) کیلومتری 20
لعل و سرجنگل غور 145

جهانی بانک
 20الت اول از کیلومتر  (بخش دوم )ترمیم و ساختمان سرک از گرمآب الی  کرمان 

(جغل اندازی و ساختمان) کیلومتری 40الی 
لعل و سرجنگل غور 146

جهانی بانک
 40الت اول از کیلومتر  (بخش سوم )ترمیم و ساختمان سرک از گرمآب الی  کرمان 

(جغل اندازی و ساختمان) کیلومتری 60الی 
لعل و سرجنگل غور 147

جهانی بانک
 60الت اول از کیلومتر  (بخش چارم)ترمیم و ساختمان سرک از گرمآب الی  کرمان 

(جغل اندازی و ساختمان) کیلومتری 76الی 
لعل و سرجنگل غور 148

جهانی بانک
 کیلومتری 8 الی 0ساختمان سرک از فراه الی الش و جوین  الت اول از کیلومتر 

(قیریزی)
فراه فراه 149

جهانی بانک
 (از پل توچک الی الش و جوین)ترمیم و ساختمان سرک از فراه الی الش و جوین 

(جغلندازی و ساختمان) کیلومتری 7 الی 0الت اول از کیلومتر  (بخش اول)
فراه فراه 150

جهانی بانک
 (از پل توچک الی الش و جوین)ترمیم و ساختمان سرک از فراه الی الش و جوین 

(جغلندازی و ساختمان) کیلومتری 14 الی 7الت دوم از کیلومتر  (بخش اول)
فراه فراه 151

جهانی بانک
 (از پل توچک الی الش و جوین)ترمیم و ساختمان سرک از فراه الی الش و جوین 

(جغلندازی و ساختمان) کیلومتری 21 الی 14الت اول از کیلومتر  (بخش دوم)
فراه فراه 152

جهانی بانک
 (از پل توچک الی الش و جوین)ترمیم و ساختمان سرک از فراه الی الش و جوین 

(جغلندازی و ساختمان) کیلومتری 28 الی 21الت دوم از کیلومتر  (بخش دوم)
فراه فراه 153

جهانی بانک
 متر در مسیر سرک تگاب اسماعیل کندالن 28ساختمان پل آهن کانکریتی بطول 

پل کندالن (باالی دریا شیله)
قلعه نو بادغیس 154

جهانی بانک
 متر در ولسوالی ورسچ در مسیر سرک از ورسچ الی 15ساختمان پل دره رباط بطول 

الت دوم ( 820+33الت سوم در کیلومتری  (بخش سوم)خوست فرنگ در 
فرنگ بغالن 155

جهانی بانک
در مسیر سرک سرحوض  (پل دان دره) متره باالی دریای سرحوض 48ساختمان پل 

6.85لوالش در کیلومتری 
پشتون کوت فاریاب 156

جهانی بانک
در مسیر سرک سرحوض  (پل چارتوت) متره باالی دریای سرحوض 51ساختمان پل 

11.4لوالش در کیلومتری 
پشتون کوت فاریاب 157

جهانی بانک خاش متر در ولسوالی خاش14ساختمان پل کذر بطول  بدخشان 158

جهانی بانک
 کیلومتری 3 الی 0ترمیم و ساختمان سرک از پلوسو نو الی ولسوالی اسمار از کیلومتر 

(جغل اندازی و ساختمان)
اسمار کنر 159

جهانی بانک
الت اول  (بخش اول)ترمیم و ساختمان سرک از دو آب الی دهن پل پیار و الی مندول 

(جغل اندازی و ساختمان) کیلومتری 11 الی 0از کیلومتر 
منذول-دواب  نورستان 160

جهانی بانک
الت دوم  (بخش اول)ترمیم و ساختمان سرک از دو آب الی دهن پل پیار و الی مندول 

(جغل اندازی و ساختمان) کیلومتری 22 الی 11از کیلومتر 
منذول-دواب  نورستان 161

جهانی بانک
 20 الی 10از کیلومتر  (بخش دوم)ساختمان سرک از شبرغان الی سرک درزاب 

(قیریزی)کیلومتری 
درزاب جوزجان 162

جهانی بانک
الی فیروز نخچیر از  (سرک عمومی کابل مزارشریف)ساختمان سرک از صیاد 

(قیریزی) کیلومتری در ولسوالی فیروز بخش اول الت اول 14 الی 0کیلومتر 
صیاد سمنگان 163

جهانی بانک کشم تگاب متر20 بطول 26.450ساختمان پل کرستی در مسیر سرک کشم تگاب در کیلومتری  بدخشان 164

جهانی بانک ساختمان تعمیرساحو در ولسوالی شهرستان والیت دایکندی شهرستان دایکندی 165

جهانی بانک
 10 الی 0الت اول از کیلومتر  (بخش اول) ساختمان سرک از دایکندی الی شهرستان 

 الی 000+0 سگمینت دوم 000+10 الی 000+0سگمینت اول  (اسفلت)کیلومتری 

0+638

نیلی دایکندی 166
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جهانی بانک
 الی 10الت اول از کیلومتر  (بخش دوم) ساختمان سرک از دایکندی الی شهرستان 

(اسفلت) کیلومتری 20
شهرستان دایکندی 167

جهانی بانک
ترمیم و ساختمان سرک از مروری الی ولسوالی اسمار بخش دوم الت اول از کیلومتر 

(جغل اندازی و ساختمان) کیلومتری 18 الی 9
مروره-اسمار کنر 168

جهانی بانک
 کیلومتری 2.03 الی 0ساختمان سرک از سیا سنگ الی سمت خانه از کیلومتر 

(قیریزی)
کابل کابل 169

جهانی بانک
 40 الی 30از کیلومتر  (بخش چهارم)ساختمان سرک از شبرغان الی سرک درزاب 

(قیریزی)کیلومتری 
درزاب جوزجان 170

جهانی بانک
الت اول از کیلومتر  (بخش سوم)ترمیم و ساختمان سرک از ورسج الی خوست فرنگ 

(جغلندازی و ساختمان) کیلومتری 37.72 الی 23.73
ورسج تخار 171

جهانی بانک
 الی 0ساختمان سرک از چار دره الی ولسوالی قلعه ذال بخش اول الت اول از کیلومتر 

(قیریزی) کیلومتری 9.5
چاردره کندز 172

جهانی بانک
 0ساختمان سرک از گرشک الی مرکز ولسوالی نوزاد بخش اول الت اول از کیلومتر 

(قیریزی) کیلومتری 15الی 
گرشک هلمند 173

جهانی بانک
 15ساختمان سرک از گرشک الی مرکز ولسوالی نوزاد بخش دوم الت اول از کیلومتر 

(قیریزی) کیلومتری  30الی 
گرشک هلمند 174

جهانی بانک
بخش اول الت اول از  (گیبر)ترمیم و ساختمان سرک از لجا منگل الی خجوری 

(جغل اندازی و ساختمان) کیلومتری 18.296 الی 0کیلومتر 
لجا منگل پکتیا 175

جهانی بانک
 (از پل توچک الی الش و جوین)ترمیم و ساختمان سرک از فراه الی الش و جوین 

(جغلندازی و ساختمان) کیلومتری 36.68 الی 28الت سوم از کیلومتر  (بخش دوم)
فراه فراه 176

جهانی بانک
 10 الی 0از کیلومتر  (بخش اول)ساختمان سرک از شبرغان الی سرک درزاب 

(قیریزی)کیلومتری 
درزاب جوزجان 177

جهانی بانک
 30 الی 20از کیلومتر  (بخش سوم)ساختمان سرک از شبرغان الی سرک درزاب 

(قیریزی)کیلومتری 
درزاب جوزجان 178

جهانی بانک
الت دوم از  (بخش اول)ترمیم و ساختمان سرک از سر حوض میمنه الی لوالش 

(جغل اندازی و ساختمان) کیلومتری 16 الی 8کیلومتر 
میمنه فاریاب 179

جهانی بانک
 0الت اول از کیلومتر  (بخش اول)ترمیم و ساختمان سرک از چاتوت الی دهنه عیار 

(جغل اندازی و ساختمان) کیلومتری 6الی 
پشتون کوت فاریاب 180

جهانی بانک
زرنج الی )سرشیله الی ولسوالی کنگ - ساختمان سرک از شهر زرنج الی سر شیله 

(قیریزی) کیلومتری 12 الی 0بخش اول الت اول از کیلومتر  (سر شیله
زرنج نیمروز 181

جهانی بانک
 متر در مسیر سرک دایکندی شهرستان درکیلومتری 15ساختمان پل یما بطول 

 بخش اول الت اول20.120
شهرستان دایکندی 182

جهانی بانک
 متر در مسیر سرک دایکندی شهرستان 15ساختمان پل دره دهن تخک بطول 

 بخش اول الت دوم22.435درکیلومتری 
شهرستان دایکندی 183

جهانی بانک (پل کانکریتی) (ده من) متر در عقربات  18 ساختمان پل اول بطول  سیغان بامیان 184

جهانی بانک
پل ) (جرخارکوشاک) متر تخت خوان 28ساختمان پل  دوم  پل آهن کانکریتی بطول 

(کانکریتی
سغان بامیان 185

جهانی بانک
الت اول از کیلومتر  (بخش پنجم)ترمیم و ساختمان سرک از شهرستان الی کوتل قناق 

 کیلومتری جغل اندازی و ساختمان74.447 الی 64.820
شهرستان دایکندی 186

جهانی بانک
ترمیم و ساختمان سرک از نوبرجه الی رشیدان الی ناور بخش اول الت اول از کیلومتر 

 کیلومتری10+000 الی 000+0
رشیدان غزنی 187

جهانی بانک
 الی 0ساختمان سرک از زرغون شهر الی وازه خوا بخش اول الت اول از کیلومتر 

(قیریزی) کیلومتری 10
زرغون شهر پکتیکا 188

جهانی بانک
 الی 10ساختمان سرک از زرغون شهر الی وازه خوا بخش دوم الت اول از کیلومتر 

(قیریزی) کیلومتری 21.388
زرغون شهر پکتیکا 189

جهانی بانک
ساختمان سرک از قلعه نو الی ولسوالی آبکمری بخش اول الت اول از کیلومتر 

(قیریزی) کیلومتری 15+880 الی 000+0
قلعه نو بادغیس 190

جهانی بانک
در مسیر سرک  (پل قیزیل قول) متره باالی دریای سرحوض 48ساختمان پل 

4.7سرحوض لوالش در کیلومتری 
پشتون کوت فاریاب 191

جهانی بانک ترمیم و ساختمان تعمیر البراتوار مرکزی کابل کابل 192

جهانی بانک
 الی 0الت اول از کیلومتر  (بخش اول )ترمیم و ساختمان سرک از وایگل الی چتراس 

(جغل اندازی و ساختمان) کیلومتری 10
واما- وایگل  نورستان 193

جهانی بانک
 10الت دوم از کیلومتر  (بخش اول )ترمیم و ساختمان سرک از وایگل الی چتراس 

(جغل اندازی و ساختمان) کیلومتری 20الی 
واما- وایگل  نورستان 194

جهانی بانک
 20الت اول از کیلومتر  (بخش دوم )ترمیم و ساختمان سرک از وایگل الی چتراس 

(جغل اندازی و ساختمان) کیلومتری 30الی 
واما- وایگل  نورستان 195

جهانی بانک
 30الت دوم از کیلومتر  (بخش دوم )ترمیم و ساختمان سرک از وایگل الی چتراس 

(جغل اندازی و ساختمان) کیلومتری 40الی 
واما- وایگل  نورستان 196

جهانی بانک
الت اول  (بخش دوم)ترمیم و ساختمان سرک از دو آب الی دهن پل پیار و الی مندول 

(جغل اندازی و ساختمان) کیلومتری 33 الی 22از کیلومتر 
منذول-دواب  نورستان 197
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جهانی بانک
الت دوم  (بخش دوم)ترمیم و ساختمان سرک از دو آب الی دهن پل پیار و الی مندول 

(جغل اندازی و ساختمان) کیلومتری 44 الی 33از کیلومتر 
منذول-دواب  نورستان 198

جهانی بانک
الت سوم  (بخش دوم)ترمیم و ساختمان سرک از دو آب الی دهن پل پیار و الی مندول 

(جغل اندازی و ساختمان) کیلومتری 55 الی 44از کیلومتر 
منذول-دواب  نورستان 199

جهانی بانک
الت  (سرک کوردر )ترمیم و ساختمان سرک از مرکز نورستان الی غرب نورستان 

(جغل اندازی و ساختمان) کیلومتری 9 الی 0اول از کیلومتر 
ننگراج- واما نورستان 200

جهانی بانک
الت  (سرک کوردر )ترمیم و ساختمان سرک از مرکز نورستان الی غرب نورستان 

(جغل اندازی و ساختمان) کیلومتری 18 الی 9دوم از کیلومتر 
ننگراج- واما نورستان 201

جهانی بانک
الت  (سرک کوردر )ترمیم و ساختمان سرک از مرکز نورستان الی غرب نورستان 

(جغل اندازی و ساختمان)  کیلومتری 27 الی 18سوم از کیلومتر 
ننگراج- واما نورستان 202

جهانی بانک
الت  (سرک کوردر )ترمیم و ساختمان سرک از مرکز نورستان الی غرب نورستان 

(جغل اندازی و ساختمان)  کیلومتری 36 الی 27چهارم از کیلومتر 
ننگراج- واما نورستان 203

جهانی بانک
 20 الی 0ترمیم و ساختمان سرک ازدوامنده منگل الی قلندر الت اول از کیلومتر 

(جغلندازی و ساختمان)کیلومتری 
قلندر خوست 204

جهانی بانک
ترمیم و ساختمان سرک از جانی خیل الی کوتل سرکی  و پوسته بلخیل بخش اول الت 

(جغل اندازی و ساختمان) کیلومتری  16.258 الی 0اول از کیلومتر 
جانی خیل پکتیا 205

جهانی بانک
الت اول از کیلومتر  (بخش اول)ترمیم و ساختمان سرک از میمنه الی ولسوالی بلچراغ 

(جغل اندازی و ساختمان) کیلومتری 15 الی 0
میمنه فاریاب 206

جهانی بانک
الت اول از کیلومتر  (بخش دوم)ترمیم و ساختمان سرک از میمنه الی ولسوالی بلچراغ 

(جغل اندازی و ساختمان) کیلومتری 30 الی 15
میمنه فاریاب 207

جهانی بانک
عطا خان خواجه و دولت آباد - غار تپه  - ترمیم و ساختمان سرک از میمنه الی ناموسا 

(جغل اندازی و ساختمان) کیلومتری 15 الی 0الت اول از کیلومتر  (بخش اول )
میمنه فاریاب 208

جهانی بانک
عطا خان خواجه و دولت آباد - غار تپه  - ترمیم و ساختمان سرک از میمنه الی ناموسا 

(جغل اندازی و ساختمان) کیلومتری 30 الی 15الت اول از کیلومتر  (بخش دوم )
میمنه فاریاب 209

جهانی بانک
 0الت اول از کیلومتر  (بخش اول)ترمیم و ساختمان سرک از دهراود  الی چارچینو 

(جغلندازی و ساختمان) کیلومتری 20الی 
چارچینو اورزگان 210

جهانی بانک
 20الت اول از کیلومتر  (بخش دوم)ترمیم و ساختمان سرک از دهراود  الی چارچینو 

(جغلندازی و ساختمان) کیلومتری 40الی 
چارچینو اورزگان 211

جهانی بانک
ترمیم و ساختمان سرک از نوبرجه الی رشیدان الی ناور بخش دوم الت اول از کیلومتر 

 کیلومتری22+000 الی 000+10
رشیدان غزنی 212

جهانی بانک
ترمیم و ساختمان سرک از نوبرجه الی رشیدان الی ناور بخش دوم الت اول از کیلومتر 

 کیلومتری34+900 الی 000+22
رشیدان غزنی 213

جهانی بانک
ترمیم و ساختمان سرک از سرک عمومی کشم فیض آباد الی ولسوالی شهر بزرگ 

 کیلومتری13+000 الی 0+000بخش اول الت اول از کیلومتر 
شهر بزرگ بدخشان 214

جهانی بانک
ترمیم و ساختمان سرک از سرک عمومی کشم فیض آباد الی ولسوالی شهر بزرگ 

 کیلومتری26+000 الی 13+000بخش دوم الت اول از کیلومتر 
شهر بزرگ بدخشان 215

جهانی بانک
ترمیم و ساختمان سرک از سرک عمومی کشم فیض آباد الی ولسوالی شهر بزرگ 

 کیلومتری39+000 الی 26+000بخش سوم الت اول از کیلومتر 
شهر بزرگ بدخشان 216

جهانی بانک
 کیلومتری 10 الی 0ترمیم و ساختمان سرک از شورخ سنگ الی چهل کور از کیلومتر 

(جغل اندازی و ساختمان) 

/ ارغنداب 

داچوپان
زابل 217

جهانی بانک
 0الت اول از کیلومتر  (انگوری بازار)ترمیم و ساختمان سرک از جنده الی لشکری 

(جغلندازی و ساختمان) کیلومتری 24الی 
گالن غزنی 218

جهانی بانک
بخش دوم الت اول از  (گیبر)ترمیم و ساختمان سرک از لجا منگل الی خجوری 

(جغل اندازی و ساختمان) کیلومتری  30 الی 18.296کیلومتر 
لجا منگل پکتیا 219
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تمویل کننده اسم پروژه ولسوالی والیت شماره

جاپان قناق پل ساختمان ورث بامیان 1

جاپان الور تگاب پل ساختمان شهرستان دایکندی 2

جاپان لنگر پل ساختمان خوست بغالن 3

جاپان کیلومتر 16.723 بطول مینه هسکه الی هده سرک ساختمان هسکه مینه ننگرهار 4

جاپان زرغون پشتون ولسوالی الی هرات از سرک ساختمان پشتون زرغون هرات 5

جاپان اول الت غوریان ولسوالی الی هرات از سرک ساختمان غوریان هرات 6

جاپان دوم الت غوریان ولسوالی الی هرات از سرک ساختمان غوریان هرات 7

جاپان ساختمان سرک از نساجی گلبهار الی قریه سنجن حصه اول کوهستانات کاپیسا 8

جاپان 52+000 الی 8+000ساختمان سرک از فراه الی الش و جون از کیلومتر  الش جون فراه 9

جاپان گرزیوان الی بلچراخ- ساختمان سرک از میمنه  بلچراغ فاریاب 10

جاپان ساختمان سرکهای داخل شهر کاپیسا محمود راقی کاپیسا 11

جاپان ساختمان سرک ولسوالی بگرامی بگرامی کابل 12

جاپان ساختمان سرک عمرزی مهتر الم بابا از پل ده زیارت الی سرک قیر شماکت و زیارت مهترالم بابا عمرزی لغمان 13

جاپان (...نوآباد- زراعت - قرای کوره تاز )ساختمان سرک حلقوی مرکز والیت کاپیسا  محمود راقی کاپیسا 14

جاپان ساختمان سرک دره سنگ الخ حصه اول بهسود وردک 15

جاپان ساختمان سرک  امام شش نور ولسوالی انجیل انجیل هرات 16

جاپان تنی متر90ساختمان پل غور مسجد به طول  خوست 17

جاپان (حصه اول و حصه دوم)الی خان آباد   (حضرت سلطان)ساختمان سرک از کندز خان آباد کندز 18

جاپان تنی متر85پل شیزی به طول  خوست 19

جاپان ساختمان پل در ولسوالی نجراب نجراب کاپیسا 20

جاپان ساختمان پل آبدال ورس ورث بامیان 21

جاپان ساختمان سرک از مرکز والیت فراه الی ولسوالی اناردره اناردره فراه 22

جاپان ساختمان پل ورزال ولسوالی میرامور میرامور دایکندی 23

جاپان جرم ولسوالی در پل ساختمان بدخشان 24

جاپان صالح ده ولسوالی قاصان دره سرک اسفالت بغالن 25

جاپان جاجی آریوب سرک ساختمان پکتیا 26

جاپان درقد ولسوالی در آمو دریای باالی اساسی پل ساختمان تخار 27

جاپان ابخیل پل و تریزای و علیشیر ولسوالی پل و کلی درش پل ساختمان خوست 28

جاپان بک ولسوالی سرک کیلومتر 15 ساختمان خوست 29

جاپان اندخوی شهر باالحصار قلعه دوم لین سرک اسفالت فاریاب 30

جاپان نجراب ولسوالی در قاضی ده پل ساختمان کاپیسا 31

جاپان ذال قلعه ولسوالی سرک اسفالت کندز 32

جاپان کیلومتر 2 بطول قدیم زاخیل سرک اسفالت کندز 33

جاپان جلگه و نور گزرگاه فرنگ، خوست، های ولسوالی در موترو پل 8 اعمار بغالن 34

جاپان کامه ولسوالی متر کیلو 25 بطول گر شیر و سرای سنگر نوآباد، سرک ننگرهار 35

جاپان کیلومتر 17 بطول کندوبناشاهی الی انگام قریه از سرک اسفالت 36

جاپان صاحب امام ولسوالی الی ارچی دشت ولسوالی از سرک قیریزی کندز 37

 میگردد تمویل  جاپان کمکهای طریق از که 1394 مالی سال پروژهای لست 
روستائی سازی راه ملی برنامه

عامه فواید وزارت
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پروژه اسمولسوالیوالیتشماره
 به طول

کیلومتر

 به طول

متر
کننده تمویلAFG شمارهکار نوع

جهانی بانک430060پل اعمار 110.0    متر پل دره راست توقک ولسوالی یفتلی سوفله والیت بدخشان110اعمار یفتلی سوفلهبدخشان1

قادیسبادغیس2
 کیلومتر سرک ولسوالی قادیس والیت 11.2جغل اندازی و هموارکاری 

بادغیس
جهانی بانک430060سرک اعمار 11.2       

بغالن3
خوست و 

فیرنگ

 کیلومتر سرک ازقریه مرغزار تا سوچی 1جغل اندازی و هموار کاری 

باال و پایین ولسوالی خوست وفیرنگ والیت بغالن
جهانی بانک430060سرک اعمار 1.0         

بغالن4
خوست و 

فیرنگ

 کیلومتر از مرکز ولسوالی به قریه چرخ 10جغل اندازی وهموار کاری

فلک ولسوالی خوست فیرینگ
جهانی بانک430060سرک اعمار 10.0       

اندراببغالن5
متر پل کوچک 28 کیلومتر سرک شامل 9.7حغل اندازی وهموار کازی 

از مرکز ولسوالی تاقریه خنج ولسوالی اندراب والیت بغالن
جهانی بانک430060پل و سرک اعمار 28.0      9.7         

کیشندهبلخ6
 کیلومتر سرک از بازار تنج الی دشت 0.64حغل اندازی وهموار کازی 

چغال ولسوالی کشنده والیت بلخ
جهانی بانک430060سرک اعمار 0.6         

جهانی بانک430060پل اعمار 40.0      متر در ولسوالی چهاربولک والیت بلخ40اعمار پل به طول چهار بولکبلخ7

ورسبامیان8
 کیلومتر سرک ازقریه سر جسکا تا قریه 20جغل اندازی وهموار کاری 

قرزال ولسوالی ورس والیت بامیان
جهانی بانک430060سرک اعمار 20.0       

جهانی بانک430060پل اعمار 17.0      کیلومتر پل در ولسوالی کهمرد والیت بامیان17اعمار کهمردبامیان9

جهانی بانک430060پل اعمار 11.0      کیلومتر پل در ولسوالی پنجاب والیت بامیان11اعمار پنجاببامیان10

بامیانبامیان11
 کیلومتر سرک از بازار شیدان تا اخر 10.27جغل اندازی وهموار کاری 

شیدان شهر بامیان
جهانی بانک430060سرک اعمار 10.3       

بامیانبامیان12
 کیلومتر سرک از دوراهی تا دره  19.6جغل اندازی وهموار کاری 

سادات شهر بامیان
جهانی بانک430060سرک اعمار 19.6       

کیتیدایئکندی13
 کیلومتر سرک از شالیزار تا بند نوشار 11.8جغل اندازی و هموار کاری 

ولسوالی کیتی والیت داینکندی
جهانی بانک430060سرک اعمار 11.8       

جهانی بانک430060پل اعمار 6.0       اعمار پل کوچک در ولسوالی نیلی والیت دایکندینیلیدایئکندی14

قلع کاهفراه15
 کیلومتر از قریه انجران تا قریه دوزباد 12.8جغل اندازی و هموار کاری 

ولسوالی قلع کاه والیت فراه
جهانی بانک430060سرک اعمار 12.8       

گورزیوانفاریاب16
 کیلومتر سرک ازقریه گاوکی تا قریه 22.4جغل اندازی وهموار کاری 

خوجه غار ولسوالی گورزیوان والیت فاریاب
جهانی بانک430060سرک اعمار 22.4       

شهرکغور17
 کیلومتر سرک از دهنه جر  قریه پیزو 9.66جغل اندازی و هموارکاری 

تا قریه سوخته ولسوالی شهرک والیت غور
جهانی بانک430060سرک اعمار 9.7         

جهانی بانک430060سرک اعمار 8.3          کیلومتر در لشکر گاه والیت هلمند8.28جغل اندازی وهموار کاری لشکر گاههلمند18

غوریانهرات19
 کیلومتر سرک از مرکز ولسوالی تا قریه 11.6جغل اندازی وهموارکاری 

کالتای قاضی ولسوالی غوریان والیت هرات
جهانی بانک430060سرک اعمار 11.6       

انجیلهرات20
هرات تا قریه امام شاه -  کیلومتر سر ک از شاه راه کندهار 10.5اسفالت 

نور ولسوالی انجیل والیت هرات
جهانی بانک430060سرک اعمار 10.5       

میگردد تمویل 1394 مالی سال در روستایی سازی راه ملی برنامه تحت افغانستان بازسازی صندوق و جهانی بانک توسط که های پروژه لست

 دهات در روستائی سازی راه ملی برنامه

 دهات انکشاف و احیا وزارت
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پروژه اسمولسوالیوالیتشماره
 به طول

کیلومتر

 به طول

متر
کننده تمویلAFG شمارهکار نوع

مردیانجوزجان21
 کیلومتر سر ک از پل بیش حریق تا قریه 7.5جغل اندازی و هموار کاری 

هندوکش ترکمنیا ولسوالی مردیان والیت جوزجان
جهانی بانک430060سرک اعمار 7.5         

سروبیکابل22
 کیلومتر سرک از سرک لته بند تا 25.45جغل اندازی وهموار کاری 

تیزون خاص و دره جروبی ولسوالی سروبی والیت کابل
جهانی بانک430060سرک اعمار 25.5       

چهار آسیابکابل23
 کیلومتر سرک از میرشاه عزیز تا قریه 1.4جغل اندازی و هموار کاری 

قلعه عطا خان ولسوالی چهاراسیاب والیت کابل
جهانی بانک430060سرک اعمار 1.4         

سروبیکابل24
 کیلومترسرک از بند برق تا دره یخدان 23.2جغل اندازی وهموار کاری 

و دره پشه ای ولسوالی سربی والیت کابل
جهانی بانک430060سرک اعمار 23.2       

جهانی بانک430060پل اعمار 18.8     اعمار چهار پل کوچک در ولسوالی بگرامی والیت کابلبگرامیکابل25

کابلکابل26
کندهار -  کیلومتر سرک از شاه راه کابل 1.2جغل اندازی و هموار کاری 

تا قریه فیض بیگ ولسوالی کابل والیت کابل
جهانی بانک430060سرک اعمار 1.2         

کابلکابل27
کندهار -  کیلومتر سرک از شاه راه کابل 97.جغل اندازی و هموار کاری 

تا قریه فیض بیگ ولسوالی کابل والیت کابل
جهانی بانک430060سرک اعمار 1.0         

کابلکابل28
-  کیلومتر سرک از شاه راه کابل 1.07.جغل اندازی و هموار کاری 

کندهار تا قریه فیض بیگ ولسوالی کابل والیت کابل
جهانی بانک430060سرک اعمار 1.1         

محمود راقیکاپیسا29
 کیلومتر سرک از سرک سروبی و جبل 1جغل اندازی و هموار کاری 

السراج تا قریه دهرستان ولسوالی محمود راقی والیت کاپیسا
جهانی بانک430060سرک اعمار 1.0         

کوه بندکاپیسا30
 کیلومتر سرک از مرکز ولسوالی تا قریه 4.1جغل اندازی وهموار کاری 

کوتالی ولسوالی کوبند والیت کاپیسا
جهانی بانک430060پل و سرک اعمار 11.0      4.1         

محمود راقیکاپیسا31
کیلومتر سرک از سرک سروبی و جبل 0.7جغل اندازی و هموار کاری 

السراج تا قریه دهرستان ولسوالی محمود راقی والیت کاپیسا
جهانی بانک430060سرک اعمار 0.7         

محمود راقیکاپیسا32
کیلومتر سرک از سرک سروبی و 1.050جغل اندازی و هموار کاری 

جبل السراج تا قریه دهرستان ولسوالی محمود راقی والیت کاپیسا
جهانی بانک430060سرک اعمار 1.1         

محمود راقیکاپیسا33
 کیلومتر سرک از جامچی تا پل شهرا 5.75جغل اندازی و هموار کاری 

ولسوالی محمود راقی والیت کاپیسا
جهانی بانک430060سرک اعمار 2.1         

امام صاحبکندز34
 کیلومتر سرک و چهار پل کوچک از 8.5جغل اندازی وهموار کاری 

کول دامن سرک حلقوی افغان یار ولسوالی امام صاحب والیت کندز
جهانی بانک430060پل و سرک اعمار 16.3      8.8         

برکی برکلوگر35
 کیلومتر سرک سه راهی زقوخیل تا قریه 6.2جغل اندازی هموارکاری 

شیخان ولسوالی برکی برک والیت لوگر
جهانی بانک430060سرک اعمار 6.2         

بتی کوتننگرهار36
 کیلومتر سرک از قریه مارکو تا قریه اما 1.6جغل اندازی وهموارکاری 

بخانه ولسوالی بتی کوت والیت ننگرهار
جهانی بانک430060سرک اعمار 1.6         

بتی کوتننگرهار37
 کیلومتر سرک از قریه مارکو تا قریه اما 0.1جغل اندازی وهموارکاری 

بخانه ولسوالی بتی کوت والیت ننگرهار
جهانی بانک430060سرک اعمار 0.1         

بتی کوتننگرهار38
 کیلومتر سرک از قریه مارکو تا قریه اما 2.7جغل اندازی وهموارکاری 

بخانه ولسوالی بتی کوت والیت ننگرهار
جهانی بانک430060سرک اعمار 2.7         

بتی کوتننگرهار39
 کیلومتر سرک از قریه مارکو تا قریه اما 3جغل اندازی وهموارکاری 

بخانه ولسوالی بتی کوت والیت ننگرهار
جهانی بانک430060سرک اعمار 3.0         

بتی کوتننگرهار40
 کیلومتر سرک از قریه مارکو تا قریه اما 3جغل اندازی وهموارکاری 

بخانه ولسوالی بتی کوت والیت ننگرهار
جهانی بانک430060سرک اعمار 3.0          2



پروژه اسمولسوالیوالیتشماره
 به طول

کیلومتر

 به طول

متر
کننده تمویلAFG شمارهکار نوع

جهانی بانک430060آبرو اعمار متر دیوار استنادی در ولسوالی پریان والیت پنجشیر200اعمار پریانپنجشیر41

پریانپنجشیر42
 کیلومتر سرک از سرک اصلی پنجشیر تا 0.2جغل اندازی وهموار کاری 

قره تول ولسوالی پریان والیت پنجشیر
جهانی بانک430060آبرو اعمار

پریانپنجشیر43
کیلومتر سرک از سرک اصلی پنجشیر تا 1.4جغل اندازی وهموار کاری 

قره تول ولسوالی پریان والیت پنجشیر
جهانی بانک430060سرک اعمار 1.4         

پریانپنجشیر44
کیلومتر سرک از سرک اصلی پنجشیر تا 0.5جغل اندازی وهموار کاری 

قره تول ولسوالی پریان والیت پنجشیر
جهانی بانک430060سرک اعمار 0.5         

پریانپنجشیر45
کیلومتر سرک از سرک اصلی پنجشیر تا 2.5جغل اندازی وهموار کاری 

قره تول ولسوالی پریان والیت پنجشیر
جهانی بانک430060سرک اعمار 2.5         

پنجشیر46
حصه اولی 

پنجشیر

 سرک از سرک اصلی پنجشیر تا قریه 5.72جغل اندازی و هموار کاری 

ده مکنی ولسوالی حصه اولی پنجشیر
جهانی بانک430060سرک اعمار 5.7         

انابهپنجشیر47
 سرک از گنا تا قریه شفا باال ولسوالی 4.6جغل اندازی و هموار کاری 

انابه والیت پنجشیر
جهانی بانک430060سرک اعمار 4.6         

سرخی پارساپروان48
 کیلوتر سرک از سرک اصلی تا قریه 9.55جغل اندازی وهموار کاری 

وند و جالل ولسوالی سرخی پارسا والیت پروان
جهانی بانک430060سرک اعمار 9.6         

شیخ علیپروان49
بامیان -  کیلومتر سرک از شاه راه پروان 9.8جغل اندازی وهموار کاری 

تا دره نرخ ولسوالی شیخ علی والیت پروان
جهانی بانک430060سرک اعمار 9.8         

بگرامپروان50
 کیلومتر سرک از سرک عمومی بگرام 4.94جغل انداز و هموار کاری

صیاد تا قریه قلندر خیل ولسوالی بگرام والیت پروان
جهانی بانک430060پل و سرک اعمار 14.0      5.0         

سالنگپروان51
دوشی تاقریه -  کیلومتر سرک از شاهراه کابل 5جغل اندازی هموار کاری 

نواچ ولسوالی سالنگ والیت پروان
جهانی بانک430060سرک اعمار 5.0         

جهانی بانک430060پل اعمار 12.0      متر پل در ولسوالی روئی دو اب والیت سمنگان12اعمار روئی دو آبسمنگان52

سرپلسرپل53
کیلومتر سرک از چهارراه باغ تا پستری 10جغل اندازی وهموار کاری 

شیران قریه نیامیدان ولسوالی سرپل والیت سرپل
جهانی بانک430060سرک اعمار 10.0       

جهانی بانک430060پل اعمار 21.0      متر پل در ولسوالی گوسفندی والیت سرپل21اعمار گوسفندیسرپل54

سوزمه قلعسرپل55
 کیلومتر سرک از مرکز ولسوالی تا 9.21جغل اندازی و هموار کاری 

قریه ملک ولسوالی سوزمه قلع والیت سرپل
جهانی بانک430060سرک اعمار 9.2         

بلخابسرپل56
 کیلومتر از مرکز ولسوالی تا قره 10.78جغل اندازی وهموار کاری 

انروک ولسوالی بلخاب والیت سرپل
جهانی بانک430060سرک اعمار 10.8       

چاه آبتخار57
 کیلومتر سرک از سی سرکه سمتی تا قریه 9جغل انداز ی و هموار کاری 

انجیر ولسوالی چاه اب والیت تخار
جهانی بانک430060سرک اعمار 9.0         

روستاقتخار58
 متر پل از مرکز 40 کیلومتر سر ک و 10.95جغل اندازی وهمواری 

ولسوالی تا قریه سنگلی ولسوالی روستاق والیت تخار
جهانی بانک430060پل و سرک اعمار 40.0      11.0       

مرکزی بهسودوردگ59
 کیلومتر سرک از مرکز ولسوالی تا قریه 6.75جغل اندازی وهموارکاری 

قوم دهقان ولسوالی مرکزی بهسود والیت وردک
جهانی بانک430060سرک اعمار 6.8         

430060پل اعمار42 کیلومتر پل در ولسوالی راغ والیت بدخشان42اعمار راغبدخشان60
 بازسازی صندوق

افغانستان
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430060پل اعمار30 قریه وجم پایین ولسوالی نوسای والیت بدخشانRCC متر پل 30اعمار نوسایبدخشان61
 بازسازی صندوق

افغانستان

بهارکبدخشان62
 متر پل ازقریه پایین 7.6کیلومتر سرک واعمار6جغل اندازی هموارکاری 

الی قریه آرین ولسوالی بهارک والیت بدخشان
67.6

 ،اعمار سرک سازی بازی

آبروها ساختمان و پل
430060

 بازسازی صندوق

افغانستان

430060پل اعمار15 متر پل  معروف در ولسوالی یکاولنگ والیت بامیان15اعمار یکاولنگبامیان63
 بازسازی صندوق

افغانستان

خدیردائیکندی64
 متر پل ازقریه پایین 7.6کیلومتر سرک واعمار6جغل اندازی هموارکاری 

الی قریه آرین
1821

 ،اعمار سرک سازی بازی

آبروها ساختمان و پل
430060

 بازسازی صندوق

افغانستان

خدیردائیکندی65
 کیلومتر سرک واعمار دوپل ازمرکز به 32.4جعل اندازی وهموارکاری 

قریه شلغم ولسوالی خدیر والیت دایکندی
14.415

 ،اعمار سرک سازی بازی

آبروها ساختمان و پل
430060

 بازسازی صندوق

افغانستان

غور66
الل و سر 

جنگل
430060پل اعمار40 متر پل درقریه دهن گیزل ولسوالی لعل وسرجنگل والیت غور25اعمار 

 بازسازی صندوق

افغانستان

سرخ رودننگرهار67
 کیلومتر اسفالت سرک فرعی ازسرک عمومی به سرک سیدان 3.1اعمار 

عرب ولسوالی سرخرود والیت ننگرهار
3.1

 ،اعمار سرک سازی بازی

آبروها ساختمان و پل
430060

 بازسازی صندوق

افغانستان

430060پل اعمار76 در ولسوالی پیچ والیت کنرRCC متر پل 76اعمار پیجکنرها68
 بازسازی صندوق

افغانستان

دولت شاهلغمان69
  RCC متر پل 12 کیلومتر سرک واعمار 14.76بازسازی 

ازمرکزولسوالی به قره منگل پور ولسوالی دولت شاه والیت لغمان
16.612

 ،اعمار سرک سازی بازی

آبروها ساختمان و پل
430060

 بازسازی صندوق

افغانستان

جبل سراجپروان70
 کیلومتر سرک از سرک عمومی چاریکار جبل السراج به قریه 1بازسازی 

ده باال ولسوالی جبل السراج والیت پروان
430060سرک سازی بازی1

 بازسازی صندوق

افغانستان

جبل سراجپروان71
 کیلومتر سرک از سرک عمومی چاریکار جبل السراج به 1.05بازسازی

قریه ده باال ولسوالی جبل السراج والیت پروان
430060سرک سازی بازی1.05

 بازسازی صندوق

افغانستان

جبل سراجپروان72
 کیلومتر سرک از سرک عمومی چاریکار جبل السراج به 1.05بازسازی

قریه ده باال ولسوالی جبل السراج والیت پروان
430060سرک سازی بازی1.05

 بازسازی صندوق

افغانستان
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430060پل اعمار30 متر پل پیشراج سالنگ در والیت پروان30اعمار سالنگپروان73
 بازسازی صندوق

افغانستان

درهپنجشیر74
 کیلومتر سرک ازمرکز ولسوالی به قریه کرامان ولسوالی دره 4بازسازی 

والیت پنجشیر
4

 ،اعمار سرک سازی بازی

آبروها ساختمان و پل
430060

 بازسازی صندوق

افغانستان

پنجشیر75
حصه اول 

پنجشیر

 در قریه دهنه راوت ولسوالی حصه RCC متر پل پیاده رو 38اعمار 

اول والیت پنجشیر
430060پل اعمار

 بازسازی صندوق

افغانستان

بازارکپنجشیر76
 متر پل ازسرک عمومی 8 کیلومتر سرک درج سوم با 11.38بازسازسی 

پنجشیر به سمت قریه نرمه باال ولسوالی بازارک پنجشیر
11.838

 ،اعمار سرک سازی بازی

آبروها ساختمان و پل
430060

 بازسازی صندوق

افغانستان

پنجشیر77
حصه اول 

پنجشیر
430060پل اعمار60 متر پل میر بیگ خیل در ولسوالی حصه اول والیت پنجشیر120اعمار 

 بازسازی صندوق

افغانستان

430060پل اعمار19 متر پل پوجاوه درولسوالی دره والیت پنجشیر19اعمار درهپنجشیر78
 بازسازی صندوق

افغانستان

430060پل اعمار15 درقریه بابا علی ولسوالی دره والیت پنجشیرRCC مر پل 15اعمار درهپنجشیر79
 بازسازی صندوق

افغانستان

کشندهبلخ80
 متر پل ازمرکز ولسوالی تا قریه 60 کیلومتر سرک با 13.3بازسازی 

تانج ولسوالی کشنده والیت بلخ
13.360

 ،اعمار سرک سازی بازی

آبروها ساختمان و پل
430060

 بازسازی صندوق

افغانستان

بلخابسر پل81
 از سرک عمومی RCC متر پل 21 کیلومتر سرک با 8.73بازسازی 

سور خاک بالق ولسوالی بلخاب والیت بلخ
8.7321

 ،اعمار سرک سازی بازی

آبروها ساختمان و پل
430060

 بازسازی صندوق

افغانستان

خانه چهار باغفاریاب82
 کیلومتر سرک ازسرک عمومی آقینه الی قریه 3.74باز سازی واسفالت 

عرب شاه والیت فاریاب
3.74

 و سرک سازی بازی

آبروها ساختمان
430060

 بازسازی صندوق

افغانستان

430060پل اعمار60 متر پل بلو سنگ دوستی درولسوالی دوشی والیت بغالن60اعمار  دوشیبغالن83
 بازسازی صندوق

افغانستان

نهرینبغالن84
 کیلومتر سرک از شاهراه عمومی کابل مزارشریف الی 8بازسازی 

اراکاش ولسوالی نهرین والیت بغالن
8

 و سرک سازی بازی

آبروها ساختمان
430060

 بازسازی صندوق

افغانستان
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430060پل اعمار140 متر پل بودالی شوراتو در ولسوالی تالقان والیت تخار140اعمار تلقانتخار85
 بازسازی صندوق

افغانستان

نمک آبتخار86
 کیلومتر سرک از میدان نمکی تاقچه خانه الی قریه ده باال 3.2بازسازی 

وده مرسالن ولسوالی نمک آب والیت تخار
3.2

 و سرک سازی بازی

آبروها ساختمان
430060

 بازسازی صندوق

افغانستان

چهار برجکنیمروز87
 کیلومتر سرک از کرودی الی قریه پوزماشی ولسوالی 7.03بازسازی 

چاربرجک والیت نیمروز
7.03

 و سرک سازی بازی

آبروها ساختمان
430060

 بازسازی صندوق

افغانستان

سپین بولدککندهار88
 کیلومتر سرک از مرکز ولسوالی الی قریه نایاب والی 16.15باز سازی 

ولسوالی سپین بولدک والیت کندهار
16.15

 و سرک سازی بازی

آبروها ساختمان
430060

 بازسازی صندوق

افغانستان

430060پل اعمار12 در قریه بادام تو ولسوالی کروخ والیت هراتRCC متر پل 12اعمار کروخهرات89
 بازسازی صندوق

افغانستان

انار درهفراه90
 کیلومتر سرک از مرکز ولسوالی الی قریه زخان 16.2باز سازی 

ولسوالی اناردره والیت فراه
16.2

 و سرک سازی بازی

آبروها ساختمان
430060

 بازسازی صندوق

افغانستان

430060پل اعمار10 در قریه المیتو ولسوالی جاغوری والیت غزنیRCC متر پل 10اعمار جاغوریغزنی91
 بازسازی صندوق

افغانستان

430060پل اعمار45 متر پل تنگشیو ولسوالی شغنان والیت بدخشان45اعمار شیغنانبدخشان92
 بازسازی صندوق

افغانستان

430060پل اعمار28.2 متر پل سربانی در ولسوالی خوست والیت خوست20اعمار خوست متونخوست93
 بازسازی صندوق

افغانستان

جاریکارپروان94
 کیلومتر سرک از مدرسه باتو خیل الی پل صیاد 2.99اعمار واسفالت 

ولسوالی چاریکار والیت پروان
2.99

 و سرک سازی بازی

آبروها ساختمان
430060

 بازسازی صندوق

افغانستان

430060پل اعمار42 در قریه یوخ ولسوالی فرخار والیت تخارRCC متر پل 42اعمار فرخارتخار95
 بازسازی صندوق

افغانستان

تنیخوست96
 کیلو متر سرک از سرک عمومی تنی الی قریه پتالن 4.8باز سازی 

ولسوالی تنی والیت خوست
4.8

 و سرک سازی بازی

آبروها ساختمان
430060

 بازسازی صندوق

افغانستان
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دره صوفی باالسمنگان97
  در قریه زیرکی ولسوالی دره صوفی باال RCC متر پل 20اعمار 

والیت سمنگان
430060پل اعمار20

 بازسازی صندوق

افغانستان

هلمند98
ناوائی بارک 

زائی

 کیلومتر سرک از مرکز ولسوالی الی تریخ زبور ولسوالی 13.7بازسازی 

ناوائی بارک زائی والیت هلمند
13.77

 و سرک سازی بازی

آبروها ساختمان
430060

 بازسازی صندوق

افغانستان

لشکر گاههلمند99
 کیلومتر سرک ازقلعه بوست سرک حلقوی در ولسوالی 9.95بازسازی 

لشکرگاه والیت هلمند
9.95

 و سرک سازی بازی

آبروها ساختمان
430060

 بازسازی صندوق

افغانستان

430060 در کندهارNRAPاعمار وتجهیز دفتر ساحوی کندهارکندهار100
 بازسازی صندوق

افغانستان

430060 در بلخNRAPاعمار وتجهیز دفتر ساحوی بلخبلخ101
 بازسازی صندوق

افغانستان

430060 در مرکزننگرهارNRAPاعمار وتجهیز دفتر ساحوی مرکز ننگرهارننگرهار102
 بازسازی صندوق

افغانستان

430060 در مرکزپکتیاNRAPاعمار وتجهیز دفتر ساحوی مرکز پکتیاپکتیا103
 بازسازی صندوق

افغانستان
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یفتلی صوفلهبدخشان1
 مرکز از پایان یفتل ولسوالی سرک کیلومتر10 ساختمانهای اعمار و اندازی جغل

بدخشان والیت در شایل قریه الی ولسوالی
جاپان بالعوض های کمک430060سرک اعمار10.00

ورسبامیان2
  الی جسکه سر از ورس ولسوالی در  آن آبرو ساختمانهای و کیلومتر 10 احداث

بامیان والیت  غورزالو
جاپان بالعوض های کمک430060سرک اعمار10.00

جاپان بالعوض های کمک430060پل اعمار12.00دایکندی والیت میرامور ولسوالی در برگیر-  دراو رو موتر متره12 پل اعمارمیراموردائیکندی3

جاپان بالعوض های کمک430060پل اعمار20.00غور والیت دولتیار ولسوالی توده سنگ متره 20 پل اعماردولت یارغور4

مومند درهننگرهار5
 والیت کلی بال-  دره مهمند در سرک کیلومتر1.9 ساختمانهای اعمار و اندازی جغل

ننگرهار
جاپان بالعوض های کمک430060سرک اعمار1.90

جاپان بالعوض های کمک430060پل اعمار12.00کنر والیت چوکی ولسوالی در  منی کول رو موتر متره 12 پل اعمارچاواکیکنرها6

قرغه ئیلغمان7
 ئی قرغه ولسوالی در سرخکان  سرک کیلومتر3.03 ساختمانهای اعمار و اندازی جغل

لغمان والیت
جاپان بالعوض های کمک430060سرک اعمار3.03

جاپان بالعوض های کمک430060پل اعمار20.00نورستان والیت پارون ولسوالی در کنتیو اتاتی رو موتر متره 20 پل اعمارپه روننورستان8

قره باغکابل9
 پروان کابل عمومی سرک از سرک کیلومتر 4 آبرو ساختمانهای اعمار و اندازی جغل

کابل والیت  باغ قره  ولسوالی در علم  باغ الی
جاپان بالعوض های کمک430060سرک اعمار4.00

حصه دومی کوهستانکاپیسا10
  دوم حصه ولسوالی در  پنجشیر دریای باالی در کالوته رو موتر متره 140 پل اعمار

کاپیسا والیت کوهستان
جاپان بالعوض های کمک430060پل اعمار140.00

جاپان بالعوض های کمک430060پل اعمار8.00لوگر والیت آغه محمد ولسوالی آباد زید قریه در رو موتر متره 8 پل اعمارمحمد اغالوگر11

حصه اول پنجشیرپنجشیر12
 سرک کیلومتر2.3 آبرو ساختمانهای اعمار و  اندازی جغل و پیجغور متره 36 پل اعمار

پنجشیر والیت اول حصه ولسوالی در دمندر
جاپان بالعوض های کمک430060پل اعمار36.00

جاپان بالعوض های کمک430060سرک اعمار2.50حصه اول پنجشیرپنجشیر13

درهپنجشیر14
 ولسوالی در شیکارگو  الی میرباش از سرک کیلومتر3  آبرو وساختمانهای اندازی جغل

پنجشیر والیت دره
جاپان بالعوض های کمک430060سرک اعمار3.00

چاریکارپروان15
 در بای عبدی- ال با بایان  سرک کیلومتر 4.5 آبرو ساختمانهای اعمار و اندازی جغل

پروان والیت
جاپان بالعوض های کمک430060سرک اعمار4.50

جبل السراجپروان16
 جبل ولسوالی در  تاجیکان قریه سرک کیلومتر 3 ریزی قیر و آبرو ساختمانهای اعمار

پروان والیت سراج
جاپان بالعوض های کمک430060سرک اعمار3.00

جاپان بالعوض های کمک430060سرک اعمار7کیلومتر 7 بطول بای عبدی سرک ساختانپروانپروان17

جاپان بالعوض های کمک430060پل اعمار20.00پروان والیت در پارسا سرخ رو موتر متره 20 پل اعمارسرخ پارساپروان18

جاپان بالعوض های کمک430060پل اعمار50.00وردک چک ولسوالی  خاک امبو رو موتر متره 50 پل اعمارچکوردگ19

جاپان بالعوض های کمک430060سرک اعمار1.00بلخ والیت خلم ولسوالی در آن آبرو وساختمانهای لقمان سرک کیلومتر1 احداثخلمبلخ20

جاپان بالعوض های کمک430060سرک اعمار2.00بلخ والیت چمتال ولسوالی در  نواره آبرو وساختمانهای سرک کیلومتر2 احداثچمتلبلخ21

جاپان بالعوض های کمک430060 پل اعمار80.00پوش سبز خواجه ولسوالی شخصی قره قریه متره  80 کانکریتی آهنی پل ساختمانخواجه سبزپوشفاریاب22

جاپان بالعوض های کمک430060پل اعمار20.00فاریاب والیت کوت پشتون ولسوالی میرزائی رو موتر متره 20 پل اعمارپشتون کوتفاریاب23

مردیانجوزجان24
  ترکمنی و افغانی یالداش چیلک سرک کیلومتر6 آبرو ساختمانهای اعمار و اندازی جغل

جوزجان والیت در  مردیان
جاپان بالعوض های کمک430060سرک اعمار6.00

دره صوفی پایانسمنگان25
  الی توپچاق قزل سرکه دو از سرک کیلومتر7 آبرو ساختمانهای اعمار و اندازی جغل

سمنگان والیت   پایان صوف دره لبابی
جاپان بالعوض های کمک430060سرک اعمار7.00

 وهات انکشاف و احیا وزارت

 روستائی سازی راه ملی برنامه

   میگردد تمویل 1394 مالی سال در روستائی سازی راه ملی برنامه تحت جاپان بالعوض های کمک طریق از که های پروژه لست
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پروژه اسمولسوالیوالیتشماره
 به طول

کیلومتر

 به طول

متر
کننده تمویلAFG شمارهکار نوع

جاپان بالعوض های کمک430060سرک اعماربلخاب ولسوالی بالغ سرخک الی چنگیزی سرک ساختمانبلخابسر پل26

جاپان بالعوض های کمک430060پل اعمار36.00سرپل والیت بلخاب ولسوالی سیوک  رو موتر متره 36 پل اعماربلخابسر پل27

کندزکندز28
 کمری شخ الی ناشر مکتب سرک کیلومتر2.5 آبرو ساختمانهای اعمار و اندازی جغل

کندز والیت
جاپان بالعوض های کمک430060سرک اعمار2.50

جاپان بالعوض های کمک430060پل اعمار15.00کندز والیت زال قلعه ولسوالی تپه گل چهار  رو موتر متره 15 پل اعمارقلع ذالکندز29

بل خمریبغالن30
 پلخمری در تپه جرمنی-گیان مال سرک کیلومتر5 آبرو ساختمانهای اعمار و اندازی جغل

بغالن والیت
جاپان بالعوض های کمک430060سرک اعمار5.00

جاپان بالعوض های کمک430060سرک اعمارفرخار ولسوالی چپ تگاب سرک ساختمانفرخارتخار31

جاپان بالعوض های کمک430060سرک اعمار16چپ تگاب سرک متر کیلو  16 اعمارفرخارتخار32

خواجه بهاوالدینتخار33
 ولسوالی خیالنی کپه بیش  سرک کیلومتر8 آبرو ساختمانهای اعمار و اندازی جغل

تخار والیت بهاوالدین خواجه
جاپان بالعوض های کمک430060سرک اعمار8.00

جاپان بالعوض های کمک430060پل اعمار8.50کندهار والیت  ارغنداب ولسوالی چاال سیخ  رو موتر متره 9 پل اعماردامانقندهار34

جاپان بالعوض های کمک430060پل اعمار9.00کندهار والیت دامان ولسوالی قلعه اعظم رو موتر متره 8.5 پل اعمارارغندابقندهار35

جاپان بالعوض های کمک430060پل اعمار20.00هلمند والیت در گاه لشکر شیخی جوی رو موتر متره20 پل اعمارلشکر گاههلمند36

جاپان بالعوض های کمک430060پل اعمار15.00هلمند والیت بست ولسوالی در  باباجی رو موتر متره15 پل اعماربوستهلمند37

چخانصورنیمروز38
  الی  دالرام عمومی سرک از سرک کیلومتر5 آبرو ساختمانهای اعمار و اندازی جغل

نیمروز والیت  نوتنی هللا امان حاجی قریه
جاپان بالعوض های کمک430060سرک اعمار5.00

زرنجنیمروز39
 سیستان الی  زرنج مرکز از سرک کیلومتر4 آبرو ساختمانهای اعمار و اندازی جغل

نیمروز والیت
جاپان بالعوض های کمک430060سرک اعمار4.00

جاپان بالعوض های کمک430060پل اعمار20.00ارزگان والیت گیزاب در خان سردار رو پیاده متره20 پل اعمارگیزابارزگان40

قالتزابل41
 نوی محمد باز  حاجی الی  قالت سرک کیلومتر5 آبرو ساختمانهای اعمار و اندازی جغل

زابل والیت در کلی
جاپان بالعوض های کمک430060سرک اعمار5.00

لیچه منگلپکتیا42
 کلی چازی الی منگل جاجی سرک کیلومتر5 آبرو ساختمانهای اعمار و اندازی جغل

پکتیا والیت در  (مقبره)
جاپان بالعوض های کمک430060سرک اعمار5.00

جاغوریغزنی43
 انگوری الی شانده سنگ از  سرک کیلومتر5 آبرو ساختمانهای اعمار و اندازی جغل

غزنی والیت جاغوری ولسوالی
جاپان بالعوض های کمک430060سرک اعمار5.00

جاپان بالعوض های کمک430060پل اعمار(ابخیل پل و تریزای و علیشیر ولسوالی پل و کلی درش پل) اعماربکخوست44

جاپان بالعوض های کمک430060سرک اعمار15سرک کیلومتر 15 اعماربکخوست45

مندو زئیخوست46
 عمومی سرک از مندوزی سرک کیلومتر5 آبرو ساختمانهای اعمار و اندازی جغل

خوست والیت خوست جدید هوائی میدان الی  تنی-  خوست
جاپان بالعوض های کمک430060سرک اعمار5.00

زرغون شهرپکتیکا47
 والیت شیگنه الی شار زرغون سرک کیلومتر6 آبرو ساختمانهای اعمار و اندازی جغل

پکتیکا
جاپان بالعوض های کمک430060سرک اعمار6.00

قلع نوبادغیس48
 دو خواجه راهی دو لز نو قلعه  سرک کیلومتر12 آبرو ساختمانهای اعمار و اندازی جغل

بادغیس والیت  شیرین چشمه الی برادر
جاپان بالعوض های کمک430060سرک اعمار12.00

جاپان بالعوض های کمک430060پل اعمار40.00فراه والیت  جویان و لش در لفتان  رو موتر متره40 پل اعمارلش و جویانفراه49

جاپان بالعوض های کمک430060بدخشان  دروازهای حلقوی سرک احداثحلقوی سرکبدخشان50

جاپان بالعوض های کمک430060بدخشان  دروازهای حلقوی سرک احداثحلقوی سرکبدخشان51

جاپان بالعوض های کمک430060بدخشان  دروازهای حلقوی سرک احداثحلقوی سرکبدخشان52

جاپان بالعوض های کمک430060پل اعمار80ورس ولسوالی متره 80 پل اعمارورسبدخشان53

جاپان بالعوض های کمک430060پل اعمار20غور والیت سرجنگل و لعل ولسوالی قتلیش متره20 پل اعمارجنگل سر و لعلغور54
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پروژه اسمولسوالیوالیتشماره
 به طول

کیلومتر

 به طول

متر
کننده تمویلAFG شمارهکار نوع

شهرکغور55
 والیت شهرک ولسوالی  در سرک کیلومتر 20  اندازی جغل و آبرو ساختمانهاي اعمار

غور
20

 و سرک اعمار

ها آبرو ساختمان
جاپان بالعوض های کمک430060

مالستانغزنی56
 کانکریت آهن پل متر 20  و سرک کیلومتر 30 اندازی وجغل  آبرو ساختمانهای اعمار

غزنی والیت مالستان در
3020

 و پل اعمار

سرک
جاپان بالعوض های کمک430060

25غزنی والیت اندر ولسوالی در سرک کیلومتر25 اندازی وجغل  آبرو ساختمانهای اعماراندرغزنی57
 اندازی جغل

سرک
جاپان بالعوض های کمک430060

جاپان بالعوض های کمک430060پل اعمار50پنجشیر والیت اول حصه ولسوالی در متا قریه  رو پیاده متره50 پل اعماراول حصهپنجشیر58

ئی قرغهلغمان59
 والیت ئی قرغه ولسوالی در سرک کیلومتر 3.3 ریزی قیر و آبرو ساختمانهای اعمار

لغمان
3.3

 سرک ریزی قیر

ها آبرو اعمار و
جاپان بالعوض های کمک430060

7کابل والیت  پغمان ولسوالی در سرک کیلومتر 7 ریزی قیر و آبرو ساختمانهای اعمارپغمانکابل60
 سرک ریزی قیر

ها آبرو اعمار و
جاپان بالعوض های کمک430060

6کابل والیت  بگرامی ولسوالی در سرک کیلومتر 6 ریزی قیر و آبرو ساختمانهای اعماربگرامیکابل61
 سرک ریزی قیر

ها آبرو اعمار و
جاپان بالعوض های کمک430060

درهپنجشیر62
 والیت دره ولسوالی  در سرک کیلومتر 8   اندازی جغل و آبرو ساختمانهاي اعمار

پنجشیر
8

 سرک ریزی قیر

ها آبرو اعمار و
جاپان بالعوض های کمک430060

جاپان بالعوض های کمک430060پل اعمار20پنجشیر والیت پریان ولسوالی رو موتر کانکریتی آهن متره20 پل اعمارپریانپنجشیر63

غوربندپروان64
 والیت غوربند ولسوالی  در سرک کیلومتر 6   اندازی جغل و آبرو ساختمانهاي اعمار

پروان
جاپان بالعوض های کمک430060سرک اعمار6

9پروان والیت  سیدخیل ولسوالی سرک کیلومتر 9 ریزی قیر و آبرو ساختمانهای اعمارخیل سیدپروان65
 سرک ریزی قیر

ها آبرو اعمار و
جاپان بالعوض های کمک430060

3پروان والیت در نو ده متر کیلو3 اندازی وجغل آبرو ساختمانهای اعماردره نوپروان66

 اندازی جغل

 اعمار و سرک

آبروها

جاپان بالعوض های کمک430060

السراج جبلپروان67
 سراج جبل ولسوالی سرک کیلومتر 1.5 ریزی کانکریت  و آبرو ساختمانهای اعمار

پروان والیت
1.5

 ریزی کانکریت

 اعمار و سرک

ها آبرو

جاپان بالعوض های کمک430060

جاپان بالعوض های کمک430060سرک ریزی قیر5بلخ والیت در سرک کیلومتر 5 ریزی قیر و آبرو ساختمانهای اعمارنهرشاهیبلخ68

جاپان بالعوض های کمک430060پل اعمار80فاریاب والیت شیخی قره  کانکریتی آهن متره 80 پل اعمارشیخی قرهفاریاب69

جاپان بالعوض های کمک430060پل اعمار20نمازگه متره 20 پل اعمارگاه نمازبدخشان70

15سمنگان والیت پائین صوف دره سرک کیلومتر 15 اندازی وجغل آبرو ساختمانهای اعمارپائین صوفسمنگان71

 اندازی جغل

 اعمار و سرک

آبروها

جاپان بالعوض های کمک430060
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پروژه اسمولسوالیوالیتشماره
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کیلومتر

 به طول

متر
کننده تمویلAFG شمارهکار نوع

25والبغالن اندراب ولسوالی کیلومتر 25 سرک ریزی قیر و آبرو ساختمانهای اعماراندراببغالن72
 سرک ریزی قیر

ها آبرو اعمار و
جاپان بالعوض های کمک430060

15بغالن والیت نهرین سرک کیلومتر 15 اندازی وجغل آبرو ساختمانهای اعمارنهرینبغالن73

 اندازی جغل

 اعمار و سرک

آبروها

جاپان بالعوض های کمک430060

جاپان بالعوض های کمک430060پل اعمار100تخار والیت الیت چمن نهر  کانکریتی آهن متره 100 پل اعمارچمن نهرتخار74

20تخار والیت بهاوالدین خواجه سرک کیلومتر20  اندازی جغل و آبرو ساختمانهای اعماربنهاوالدین خواجهتخار75
 اندازی جغل

 اعمار و سرک

آبروها

جاپان بالعوض های کمک430060

18تخار والیت  چال ولسوالی در سرک کیلومتر18  اندازی جغل و آبرو ساختمانهای اعمارچالتخار76

 اندازی جغل

 اعمار و سرک

آبروها

جاپان بالعوض های کمک430060

خیل جانیپکتیا77
 والیت خیل جانی ولسوالی سرک کیلومتر16 اندازی جغل و آبرو ساختمانهای اعمار

پکتیکا
16

 اندازی جغل

 اعمار و سرک

آبروها

جاپان بالعوض های کمک430060

10پکتیا والیت څمکنی ولسوالی سرک کیلومتر10 اندازی جغل و آبرو ساختمانهای اعمارڅمکنیپکتیا78

 اندازی جغل

 اعمار و سرک

آبروها

جاپان بالعوض های کمک430060

5قندهار والیت  دامان ولسوالی در  سرک کیلومتر 5 ریزی قیر و آبرو ساختمانهای اعماردامانقندهار79
 و ریزی قیر

ها آبرو اعمار
جاپان بالعوض های کمک430060

جاپان بالعوض های کمک430060بیگم پل الی رستاق ولسوالی مرکز از سرک کیلومتر 15 اعماررستاقتخار80

جاپان بالعوض های کمک430060بنگی ولسوالی کیبلی پل متر 50 اعماربنگی ولسوالیتخار81

جاپان بالعوض های کمک430060لغمان والیت شهیدان متره 60 پل اعمارشهیدان لغمان82

جاپان بالعوض های کمک430060پل اعمار240فراه والیت مرکز در متر 240 بطول  ریگی پل اعمارفراهفراه83

10هرات والیت شیندند ولسوالی سرک کیلومتر10 اندازی جغل و آبرو ساختمانهای اعمارشیندندهرات84

 اندازی جغل

 اعمار و سرک

آبروها

جاپان بالعوض های کمک430060

جاپان بالعوض های کمکرعنا گذر پل ترمیم و صابر حاجی قریه و آب جر در پل اعماربغالن85

جاپان بالعوض های کمکگدری بازار و آهنگران زید، خواجه قریه در استنادی دیورا ساختمانبغالن86

12نورستان والیت وایگل ولسوالی سرک کیلومتر12 اندازی جغل و آبرو ساختمانهای اعماروائیگلنورستان87

 اندازی جغل

 اعمار و سرک

آبروها

جاپان بالعوض های کمک430060

راغبدخشان88
 والیت راغ ولسوالی در  سرک کیلومتر10 اندازی جغل و آبرو ساختمانهای اعمار

بدخشان

 اندازی جغل

 اعمار و سرک

آبروها

جاپان بالعوض های کمک430060

ورسبامیان89
 ولسوالی خلجک جات قریه سرک متر کیلو 5 اندازی جغل و آبرو ساختمانهای اعمار

بامیان والیت ورس

 اندازی جغل

 اعمار و سرک

آبروها

جاپان بالعوض های کمک430060
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تو قرغنهبامیان90
 سرک) تو قرغنه از سرک کیلومتر 12 اندازی جغل و آبرو های ساختمان اعمار

بامیان والیت تو قرغنه کوتل پای الی (عمومی

 اندازی جغل

 اعمار و سرک

آبروها

جاپان بالعوض های کمک430060

پنجاببامیان91
 دشت الی صدبرگ کوتل از سرک کیلومتر 25 اندازی جغل و آبرو های ساختمان اعمار

بامیان والیت پنجاب ولسوالی کرمان

 اندازی جغل

 اعمار و سرک

آبروها

جاپان بالعوض های کمک430060

جاپان بالعوض های کمک430060پل اعمارشهیدان علمیه مدرسه نزدیک بامیان مرکز شهیدان قریه دریاچه باالی رو موتر پل یکمرکزبامیان92

جاپان بالعوض های کمکسرک اعمارُخرماب الی اردیشان از متر کیلو 8 سرک اعمارفرخارتخار93

12


	Binder1
	1
	2
	3a
	3b
	4
	5a
	5b
	6
	7
	8
	لست پروژه های 1393 وکلا در بودجه 1394 2012015
	9
	10
	11

	Binder 2
	Z1
	Z2
	Z3




