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  میزان/ باختی 31کابل/ 

میلیون ا غانی عواید  701میلیارد س  7سزارت مالیه اعالم کید که در دس هفتۀ گذشته، 

  .اوا آسری شده جمع

میزان  31ایه عواید از اسل میزان تا   سزارت مالیه با نشی خبینامه یی امیسز گفته اوا که

میلیون ا غانی از  271میلیارد س  2میلیون از مستو یا ها،  131   جمع آسری شده اوا که

 337میلیارد س  7میلیون ا غانی از عواید غیی مالیاتی س  711میلیارد س  2عواید مالیاتی، 

اوا.با ایه حساب عواید ملی در وال جاری  دوا آمده میلیون ا غانی از بخش گمیکات به

  .میلیون ا غانی رویده اوا 201میلیارد س  321مالی به 

 787به گفتۀ سزارت مالیه عواید دس هفتۀ اخیی ماه میزان، در مقایسه با دس هفتۀ اخیی و بله، 

  .دهد میلیون ا غانی ا زایش نشان می

http://bakhtarnews.com.af                                                       

 

  میزان/ باختی ۶۱گیدیز/

با واخا یک دیوار اوت ادی درپکتیا، ده ها خانه سصدها جییب کشتزار میدم ازخطی ویالب 

 . درامه شد

ایه دیواربه درازای یک صدس هفتاد متیبه هزی ه وه ملیون سهفا صد هزارا غانی واخته شد
 . 

یک مسوسل ریاوا احیا سانکشاف دهات پکتیا به آژانس باختیگفا که باا وااخاا ایاه 

دیوار،ده ها خانه سصدها جییب کشتزار در حومه شنیگیدیز که همه واله از ویالب آوایاب 

 می دید، درامه شد.

 بسته خبیی

 داخلی

سزارت مالیه: عواید 

میلیارد  321ملی به 

میلیون  201س 

 ا غانی روید

ده ها خانه سصدها 

جییب کشتزاردرپکتیا 

ازخطیویالب درامه 

 شد

 داخلی

http://bakhtarnews.com.af/dari/business/item/132674-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B9%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-127-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%88-203-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C
http://bakhtarnews.com.af/dari/business/item/132674-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B9%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-127-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%88-203-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C
http://bakhtarnews.com.af/dari/business/item/132674-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B9%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-127-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%88-203-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C
http://bakhtarnews.com.af/dari/business/item/132674-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B9%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-127-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%88-203-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C
http://bakhtarnews.com.af/dari/business/item/132665-%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88%D8%B5%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B1%D9%BE%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%B2%D8%AE%D8
http://bakhtarnews.com.af/dari/business/item/132665-%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88%D8%B5%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B1%D9%BE%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%B2%D8%AE%D8
http://bakhtarnews.com.af/dari/business/item/132665-%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88%D8%B5%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B1%D9%BE%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%B2%D8%AE%D8
http://bakhtarnews.com.af/dari/business/item/132665-%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88%D8%B5%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B1%D9%BE%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%B2%D8%AE%D8


 میزان  31 -  م بع رسزنامه اطالعات رسز

 ۷۹۲ها، دس میلیارد س  میلیون ا غانی از مستو یا ۵۶۵به نقل از اعالمیه، از ایه میان، 

میلیون ا غانی از عواید غییمالیاتی س  ۶۲۱میلیون ا غانی از عواید مالیاتی، دس میلیارد س 

 دوا آمده اوا. میلیون ا غانی از بخش گمیکات به ۶۶۹چنارمیلیارد س 

ی کشور اعالم کیده اوا که از آغاز وال مالی جاری تا ک ون  اطالعات رسز: سزارت مالیه

 آسری شده اوا. میلیون ا غانی عواید ملی جمع ۷۰۲میلیارد س  ۶۷۲مبلغ 

میزان( م تشی شده، آمده اوا که ت نا در  ۶۱ی ایه سزارت که امیسز )چنارش به،  در اعالمیه

 آسری شده اوا. میلیون ا غانی جمع ۶۰۲ی اخیی، مبلغ نُه میلیارد س  دس هفته

 ۷۹۲ها، دس میلیارد س  میلیون ا غانی از مستو یا ۵۶۵به نقل از اعالمیه، از ایه میان، 

میلیون ا غانی از عواید غییمالیاتی س  ۶۲۱میلیون ا غانی از عواید مالیاتی، دس میلیارد س 

 دوا آمده اوا. میلیون ا غانی از بخش گمیکات به ۶۶۹چنارمیلیارد س 

https://www.etilaatroz.com 

  میزان/ باختی ۶۱میدان شنی/

  .کار واخا یک پل موتی رس در میدان سردگ به پایان روید س امیسز گشایش یا ا

ایه پل به درازای چنل سپ ج متیسپن ای پ ج متی، ده ها رسوتا درسلسوالی وید آبااد را باه 

  .ق دهار سصل می ک د –بازار سلسوالی سشاهیاه کابل 

یک مسوسل ریاوا احیاسانکشاف دهات میدان سردگ به آژانس باختیگفا که با واخا ایه 

پل، هزاران رسوتا نشیه ازجمله دهقانان پس ازایه به آوانی می توان د  یاسرده های زراعتی 

  .سبیماران شان را به بازارها س شفاخانه های شنی انتقال ده د

  .دردسطیف ایه پل یک هزارسچنارصد متی ویک نیز واختمان سقییریزی شده اوا

سزارت احیا سانکشاف دهات بیای واخا ایه پل س ویک دسطیف آن بیسا سواه مالایاون 

 ا غانی هزی ه کید.

 م بع رسزنامه هشا صبح

 ۶۲۹۹میزان , ۶۱

گان داخلی  جاشده درصد کل بی ۵۷گوی د که  صبح، کابل: مقامات محلی در ن گیهار می۸

 اند، به کمک نیاز دارند. سالیا به ن گیهار پ اه آسرده ۶۲که از 

گان ن گیهار در نشستی از حکوما س  اهلل قیومی، رییس مناجییه س عودت ک  ده نجیب

 گان داخلی در ن گیهار همکاری ک  د. جاشده ک  ده خواوته اوا که با بی ها کمک مووسه

ک  د  گی می گان داخلی در ن گیهار زنده جاشده درصد بی ۵۷اک ون   سی گفته اوا که هم

                     https://8am.afتی آنان درخواوا کمک دارند. که از ایه میان، بیش

آسری شده  عواید جمع

در وال جاری مالی 

میلیارد س  ۶۷۲به 

میلیون ا غانی  ۷۰۲

 روید

 داخلی

یک پل موتی رس 

درمیدان سردگ 

 گشایش یا ا

 داخلی

مقامات در ن گیهار: 

سالیا که  ۶۲گان  جاشده بی

ک  د،  گی می در ن گیهار زنده

 به کمک نیاز دارند

 داخلی

http://bakhtarnews.com.af/dari/business/item/132664-%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B1%D8%AF%DA%AF-%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA.html
http://bakhtarnews.com.af/dari/business/item/132664-%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B1%D8%AF%DA%AF-%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA.html
http://bakhtarnews.com.af/dari/business/item/132664-%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B1%D8%AF%DA%AF-%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA.html


 

 میزان  31

 سزارت احیا انکشاف دهات

ی ملی آبیوانی  میلیون ا غانی از ووی بینامه ۲, ۲کار واخا یک شبکه آبیوانی به ارزش 

زار کاریزی سلسوالی  الصحه رسوتایی سزارت احیا س انکشاف دهات در رسوتای بته س حفظ

 .حصه دسم کوهستان سالیا کاپیسا جییان دارد

 ۷۰ی ارتفاعی با ظی یا  ایه شبکه مجنز به ویستم وولی پمپ بوده س دارای یک ذخییه

 .باشد متی مکعب آب س دیوار احاطه می

خانواده به آب آشامیدنی صحی  ۲۸۰ی مذکور  گفت ی اوا که با تکمیل کار شبکه

                                    /https://w.mudl.gov.af .دوتیوی خواه د یا ا

 میزان 31

 سزارت شنیوازی ساراضی

بستی اوکان در سلسوالی میایاماور  ۲۰سزارت شنیوازی س اراضی کار عمیانی تعمیی شفاخانه 

بستی تگاب در سلسوالای  ۵۰درصد س تعمیی کمپلکس اداری شفاخانه  ۲۵سالیا دایک دی را 

 درصد تکمیل کیده اوا. ۲۰مذکور را 

متیمیبع در یک م زل با هزی ه ماالای  ۶۸۰۰بستی اوکان در زمیه به مساحا  ۲۰شفاخانه 

بستی تگاب در زمیه به مسااحاا  ۵۰میلیون ا غانی س تعمیی کمپلکس اداری شفاخانه  ۶۶

هزار ا اغاانای، از باودجاه  ۵۰۰میلیون س  ۸۲متی میبع در وه م زل با هزی ه مالی  ۶۹۸۲

 https://mudl.gov.af/homeشود.              یی سزارت صحا عامه اعمار می تووعه

 

جییان کار اعمار یک 

ی آبیوانی به  شبکه

میلیون  ۲,۲ارزش 

 ا غانی در کاپیسا

 داخلی

کار واختمانی دس 

پیسژه صحی در 

سالیا دایک دی ادامه 

 دارد

 داخلی

 

 داخلی


