
ربع اول
ربع 

دوم
ربع چهارمربع سوم

1AFG/430063
برنامه ملی تهیه اب در روستا ها و آموزش حفظ الصحه 

محیطی
در حال تطبیق17.6017.660.040.220

2AFG/430239در حال تطبیق101.030022انستیتوت انکشاف دهات افغانستان

3AFG/430375در حال تطبیق6.6206.5213.2124.611.50وزارت انکشاف دهات- میثاق شهروندی

4AFG/430447برنامه ملی انکشاف ساحوی(NABDP)350.6735.748.22348در حال تطبیق

5AFG/430477در حال تطبیق0.3200.3240032تقویت و ترویج صنعت قالین بافی و کاریابی برای مهاجرین

6AFG/430483در حال تطبیق1.601.6800بازسازی کاریزها

7AFG/430485درحال تطبیق5.105.190012شبکه بزرگ آبرسانی شهر قلعه نو و بند آب والیت بادغیس

8AFG/430486در حال تطبیق0.1200.129000برنامه انرژی روستایی

9AFG/430488در حال تطبیق0.3800.3890035انکشاف امور کوچی ها

10AFG/430489
صندوق بین المللی انکشاف زاعت برای انکشاف دهات 

افغانستان
در حال تطبیق00.40.40054

11AFG/430490در حال تطبیق012.912.9002پروژه انکشاف همه جانبه منابع آبی ارغنداب

12AFG430491
پروژه جدید وزارت احیاوانکشا ف دهات در ربع  دوم  سال 

1399مالی 
درحال تطبیق01.031.03000

13AFG/430492درحال تطبیق0.20.20.400پروژه ترویج و توسعه تشبثات بانس

68.00221.70290.0032.1113.3

1AF G درحال تطبیق                               1.30                           1.30ساختمان و تجهیز دفتر ترویج در والیات و ولسوالی ها390244/

2AF G درحال تطبیق                               9.09                           9.09تهیه و توزیع  تخمهای بذری و کود کیمیاوی390258/

3AF G درحال تطبیق                               3.64                            3.64برنامه ملی انکشاف مالداری و صحت حیوانی390323/

4
AF G /390331

احیا ، توسعه و مراقبت فارمهای تحقیقاتی ، ترویجی 

درحال تطبیق                               2.21                           2.21و تولیدی

5AF G درحال تطبیق                             9.40                           2.56                        11.96(NHLP)برنامه ملی باغداری و مالداری 390356/

6AF G درحال تطبیق                               1.30                         -                           1.30مبارزه علیه آفات و امراض نباتی390357/

7

AF G /390505
پیشبینی وضعیت زراعت ، هواشناسی زراعتی، تقویت 

سیستم تکنالوژی های معلوماتی و احصائیه زراعتی
درحال تطبیق                               0.39                         -                           0.39

8
AF G /390594

برنامه احیا ی زیرساخت های آبیاری کانال 

درحال تطبیق                               0.70                        0.70                            -(NVDA)ننگرهار

9AF G درحال تطبیق                               2.21                         -                           2.21توسعه کشت پخته و زعفران390604/

10AF G درحال تطبیق                               1.30                         -                           1.30احیا و اعمار  ذخایر استراتیژیک گندم390624/

11
AF G برنامه ملی تنظیم منابع طبیعی به اشتراک جامعه390654/

درحال تطبیق                               5.19                         -                           5.19

12
AF G (CLAP)برنامه زراعت و مالداری به اشتراک مردم 390711/

درحال تطبیق                             11.17                      11.17                            -

13AF G در حال تطبیق                              0.65                         -                            0.65ایجاد باغچه های خانگی و مصونیت غذائی390741/

14AF G درحال تطبیق                               1.62                         -                            1.62کمر بند سبزکابل390742/

15AF G درحال تطبیق                               9.09                        9.09                            -برنامه ملی دارایی اولویت390747/

16AF G درحال تطبیق                             10.91                         -                         10.91اعمار کمپلکس سردخانه های عصری390749/

17AF G درحال تطبیق                               6.33                        6.33                            -پروژه حوزه دریائی پنچ آمو390754/
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18AF G درحال تطبیق                               4.25                        4.25                            -برنامه سرمایه گذاری انکشاف منابع آبی390758/

19AF G درحال تطبیق                               1.95                         -                           1.95مطالعات امکان سنجی پروژه های استراتیژیک390763/

20AF G در حال تطبیق                              0.52                         -                           0.52توسعه سرمایه گذاری و بازیابی محصوالت زراعتی390765/

21
AF G /390766

احداث قوریه جات خانگی دروالیات پکتیا ، پکتیکا 

درحال تطبیق                               1.69                         -                            1.69وخوست

22AF G متوقف                              0.91                         -                           0.91پروژه انکشافی امور کوچی ها مربوط وزارت زراعت390767/

23AF G درحال تطبیق                               9.93                        9.93                            -(HVCDP)توسعه زنجیره ارزش باغداری 390768/

24
AF G /390770

طرح تنظیم همه جانبه علفچرها به اشتراک جوامع 

درحال تطبیق                               1.95                         -                           1.95محلی

25AF G درحال تطبیق                               2.60                         -                            2.60برنامه انکشاف باغداری390771/

26
AF G /390772

حمایت از زراعت و بازاریابی زنجیره ارزش محصوالت 

درحال تطبیق                               0.62                        0.62                            -روستائی

27AF G درحال تطبیق                               2.93                        2.93                            -توسعه منابع آبی ارغنداب390773/

28AF G درحال تطبیق                             10.39                         -                         10.39مدیریت محصوالت زراعتی افغانستان390774/

29AF G درحال تطبیق                             32.47                      32.47                            -پروژه اضطراری زراعتی و مصئونیت غذائی390777/

30AF G در حال تطبیق                              9.70                         -                           9.70پروژه انتقال گندم390778/

31AF G درحال تطبیق                               1.04                         -                           1.04برنامه موثریت آب در مزرعه390780/

80.0080.00160.00                                 

1

AFG260347 برنامه تقدیر ازاجراات خوب(GPI)0.0025

در حال تطبیق

که تمویل ( GPI )برنامه  تقدیر از اجراآت خوب 

1399میباشد در سال مالی  ( INL )کننده آن دونر 

را به منظور پرداخت های  دونر کدام وجوه خاص

باقی مانده پروژه های انکشافی تقدیر از اجراآت

.خوب به دسترس این داره قرار نداده است

2AFG/260343پول پروژه متذکره تنقیص گردیدهدر حال تطبیق0.106اعمار تعمیر ریاست های والیات

3
AFG/260344 در حال تطبیق0.208(اعمار استدیوم )حمایت از محو مزارع کشت کوکنار

4AFG/260345پول پروژه متذکره تنقیص گردیدهدر حال تطبیق0.065ایجاد شلتر در مرکز و والیات برای معتادین

5AFG/260346پول پروژه متذکره تنقیص گردیدهدر حال تطبیق0.13اعمار تاالر پوهنتون هلمند

0.5115

1870016 AFG/ پروژه انکشافی نهاد زمینداری افغانستان(IDPL)0.650.650در حال تطبیق

2
870017 AFG / پروژه مدیریت سیستم زمینداری افغانستان(ALASP)1.519

در حال تطبیق1.519

3870018 AFG/در حال تطبیق2.62.600سروی ، عالمه گزاری و ثبت علفچرها

870600 AFG/2.142پروژه زیر بناسازی اداره اراضی افغانستان
در حال تطبیق2.142

4AFG/8700111.04پروژه اداری سازی اجراء و ثبت قباله جات
در حال تطبیق1.040

6.31.5197.700 مجموع

معییت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله

معینیت اراضی وزارت شهر سازی و اراضی
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مجموع


