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AFG/240008
اعمار کار باقیمانده بخش سوم مسجدشریف خارج دره 

ولسوالی نجراب والیت کاپیسا
%100                     -          6,833,350             20,500,900        22/7/139722/6/139827,334,250کاپیسا

AFG/240008100                     -          1,876,000               2,814,000          6/8/1366/6/13974,690,000لوگراعمار مسجدشریف قریه کوزه جوترمه و لسوالی ازره  لوگر%

AFG/240008
اعمار کار باقیمانده مسجدشریف قریه دینار خیل ولسوالی 

قره باغ والیت کابل
%100                     -             981,605               2,944,815          14/7/139713/12/13973,926,420مرکز

AFG/240008100                     -          1,456,353               1,943,070          31/6/139830/10/13983,399,423ننگرهاراعمار کار باقیمانده مسجدشریف و مدرسه دارالعلوم  ننگرهار%

AFG/240008
 شهر چاریکار 12اعمار کار باقیمانه  مسجد شریف پارچه 

جهار پیر
%100                     -          1,199,800               1,800,200          12/12/139712/6/13983,000,000پروان

AFG/240008
اعمار مسجدشریف قریه فاضل ولسوالی سرخ پارسا والیت 

پروان
%100                     -          2,296,383               3,444,576          15/13971/10/13985,740,959پروان

AFG/240008100                     -          5,810,660               2,490,283          20/4/139820/4/13998,300,943بغالناعمار مسجدشریف قریه وفا خیل والیت بغالن%

AFG/240008
کار باقیمانده  مسجد شریف جامع  ولسوالی جلریز میدان 

وردک
%100                     -          5,858,734          10/2/139910/7/13995,858,734وردگ

AFG/240008100                     -        11,255,698        4/10/13983/6/139911,255,698ننگرهاراعمار تعمیر درمسال  اهل هنود  وسک در والیت ننګرهار%

        37,568,583             35,937,844        73,506,427مجموعه

AFG/240008
اعمار دیوار احاطه ، میت شوی ، وضو خانه و اطاق مال 

امام مسجدشریف شهرک خواجه رواش واقع قصبه
%75          1,500,204          4,500,611          11/7/139811/2/13996,000,815کابل

AFG/240008
اعمار کار باقیمانده  منار  و اهن پوش مسجد شریف 

ولسوالی زرمت  والیت پکتیا
%30          5,307,974          2,274,846          15/5/139824/12/13987,582,820پکتیا

AFG/240008
وضو خانه  مسجدشریف ولسوالی زرمت والیت )اعمار کار 

پکتیا
%30          1,391,312                    -                  596,277          21/2/139815/9/13981,987,589پکتیا

AFG/240008
اعمار مسجدشریف قریه تاقچه خانه ولسوالی نمک آب 

والیت تخار
%70          1,000,391               2,334,248          11/7/139611/6/13973,334,639تخار

AFG/240008
اعمار مسجدشریف حضرت محمد مصطفی قریه زمان کور 

ولسوالی پلحصار والیت بغالن  تعدیل  شده به دره قالت  بنو
%60          1,998,387          1,498,790               1,498,790          15/8/139715/8/13984,995,967بغالن

افغانی (123119000)مبلغ1399منظوری در سال مالی   (AFG/240008)پروژه های تحت کار اعمار مساجد وزارت ارشاد ، حج واوقاف کود 

افغانی (123119000)مبلغ1399منظوری در سال مالی   (AFG/240008)پروژه های تحت کار اعمار مساجد وزارت ارشاد ، حج واوقاف کود 



AFG/240008
اعمار مسجدشریف قریه اوریا خیل ولسوالی پغمان والیت 

کابل
%30          5,186,895          2,222,955          26/4/139926/12/13997,489,850کابل

AFG/240008
اعمار مدرسه تدریب ائمه واقع سرک میدان هوائی حامد 

کرزی
%25          1,786,526          5,954,508        24/4/139924/11/139923,818,035مرکز

AFG/2400080          1,330,737                    -                          -          6/4/13986/8/13981,330,737تخاراعمار کار باقیمانده مسجدشریف اتحاد مرکز والیت تخار%

AFG/240008اعمار کار باقیمانده مساجد در مرکز ووالیات
مرکز 

ووالیات
%0                     -                    -جدید

AFG/240008
اعمار مسجد شریف ده مظفر ولسوالی حصه اول کوهستان  

کاپیسا
%25          6,141,488          2,047,162          2/5/13993/12/13998,188,650کاپیسا

AFG/240008
اعمار مسجد شریف اغا علی خواجه شیخ ولسوالی شکردره 

ګابل
%30          3,089,621          1,324,123          26/4/139926/10/13994,413,745کابل

AFG/240008
اعمار  مسجد شریف خا تم  النبین قریه  ایرا علی مرکز 

والیت سمنگان
%60          3,656,352          5,484,528          28/3/139930/9/13999,140,880سمنگان

AFG/240008ترمیمات  ساختمانی درمسال های اهل هنود وسکهه ها
مرکز 

ووالیات
%0        33,000,000  در طی مراحل تدارکاتی         33,000,000

AFG/24000830        10,135,300          4,343,700        22/5/139922/11/139914,479,000کابلاعمار دیوار احاطه اماکن مقدس ولسوالی پغمان%

 پروژه 22مجموع             75,525,187           29,651,223                    4,429,315         125,762,727


