دافغانستان اسالمی جمهوریت
وزارت ارشاد ،حج و اوقاف
ریاست پالیسی و پالن
آمریت طرح و تطبیق پروژه ها

گزارش پروژه های انکشافی سال مالی ()1400

بودجه انکشافی:
در سال مالی  1399برای این وزارت در فرمان بودجه ملی مبلغ ( )188.500.000یک صد هشتاد هشت ملیون
و پنج صد هزارافغانی شامل چهار کود جداگانه منظور گردیده است که قرار ذیل است.
-1اعمار مساجد کودAFG240008مبلغ ( )123.119.000یک صدو بیست وسه ملیون یکصدنزده هزار افغانی
-2واجد انجنیری و نظارت از پروژه های انکشافی کود  AFG240023مبلغ  )5000000پنج ملیون افغانی.
-3اعمار مساجد – پروژه های والیتی کود AFG240096مبلغ ( )59.881.000پنجاه ونو ملیون هشت صد
وهشتاد ویک هزار افغانی.
-4اتصال کیبل نوری و تجهیزات کمپیوتر لپ کود AFG240097

مبلغ ( )95714288نود وپنج میلیون

وهفتصدو چهارده هزارو دوصدو هشتاد وهشت افغانی.
از بودجه انکشافی فوق به تعداد ( )42محراب مساجد شریف در مرکز ووالیات تمویل میگردد که از جمله به
تعداد  19محراب تکمیل و باقیمانده آن تعداد ( )23پروژه تحت کار میباشد که تا الحال فیصدی تخصیصا ت اجرا
شده آن از سرجمع بودجه منظور شده در فرمان بودجه سال مالی  1399مبلغ ( )171000000افغانی به
مصرف رسیده که از جمع بودجه منظور شده سال جاری (  ) 91٪را نشان میدهد.
درختم ربع سوم سال مالی مبلغ ( )95.214.288نود پنج ملیون دو صد چهارده هزار ودوصد هشتاد وهشت
افغانی در کود AFG240097اتصال کیبل نوری و تجهیزات ای سی تی لپ ازوزارت تکنالوژی معلوماتی و
مبلغ ( )33000000افغانی در کود  AFG240008پروژه اعمار مساجد برا ی ترمیم وباز سازی امکان
اهل هنود وسکهه ها اضافه گردید که جمعآ بودجه انکشافی اینوزارت مبلغ ( )316714188افغانی شده که تزیید
بودجه متذکره باالی مصرف بودجه انکشافی اثرات منفی گذاشته و نظر به مجموع بودجه مصرف شده مصرف
بودجه انکشافی اینوزارت بعد از نزییدات وتنقیصات به ( ) 59%تنزیل یافته.
دالیل عدم مصرف بودجه!
 -1در ربع اول نسبت سردی زمستان کار ساختنمانی پروژه ها توقف بوده
 -2ربع دوم نسبت شیوع ویروس کرونا ایام قرنطین اغاز شده و طی یک ربع دوام داشت
 -3نسبت ناامنی معضالت قومی در بعضی والیات کار ساختمانی پروژ ه های مساجد توقف بوده

معلومات مختصر پروژه های وزارت محترم شهر سازی واراضی
در بودجه انکشافی سال مالی 1399
 اعمار پروژه های جدید مساجد که در فرمان بودجه ملی سال مالی  1399شامل بودجه وزارت
محترم شهر سازی و اراضی منظور گردیده به تاریخ  1398/12/11کتبا وزارت محترم شهر
سازی و اراضی غرض خانه پری فورمه های معلوماتی تحت ( )66عنوان به تعداد ()79محراب
مساجد شریف در مرکز و الیات عنوانی این وزارت ارسال نموده اند که توسط واحد های دومی
خانه پری و غرض اجراات بعدی به آن وزارت محترم ارسال شده وتعداد ( )24فورم معلوماتی
مساجد شریف دیگر به تاریخ های مختلف به اساس موافقه وزارت محترم مالیه ازطریق وزارت
محترم شهر سازی واراضی غرض خانه پری عنوانی اینوزارت ارسال گردیده و عنوانی اداره
برنامه ساختمان های عامه دولتی وزارت محترم شهرسازی و اراضی ارسال گردیده است.
 خالصه اینکه تقریبا تعداد ( ) 103پروژه اعمار مساجد در مرکز ووالیات که در فرمان بودجه و
نظر به موافقه وزارت محترم مالیه به وزارت محترم شهر سازی واراضی در سال مالی 1399
ار سال گردیده تطبیق آن از مسولیت های وزارت محترم شهر سازی واراضی میباشد صرف در
مورد خانه پری فورم معلوماتی آن این وزارت دخیل بوده .
 از بودجه حفظ ومراقبت دارایی های عامه و دولتی این وزارت به تعداد( )26محراب مساجد در
نواحی شهر کابل و به تعداد( ) مساجد در والیات ترمیم گردیده است /

معلومات مختصر پروژه های این وزارت در بودجه انکشافی سال مالی 1400
تعداد از پروژه های انکشافی این وزارت که در جریان سال مالی 1399کار ساختمانی ان تکمیل
نگردیده و اقساط باقیمانده ان به سال مالی 1400انتقال گردیده و همچنان تعداد از پروژه های که
در سال مالی 1399از جانب وزارت محترم مالیه موافقه صورت گرفته و کار ساختمانی ان بعد
از طی مراحل تدارکاتی درختم سال مالی  1399اغاز واقساط ان برای سال  1400انتقال گردیده
نظر به سقف داده شده وتفاهم کارمندان ریاست عمومی بودجه وزارت محترم مالیه دربودجه
انکشافی سال مالی  1400شامل فرمان بودجه ملی میگرددکه در( )5کود جداکانه
مبلغ( ) 291.876.929دوصد ونود ویک میلون هشت صدوهفت وشش هزارونه صد بیست
ونوافغانی در نظر گرفته شده است که قرارذیل است:
 -1در کود  AFG/240008پروژه اعمار مساجد برای اعمار و تکمیل کار باقیمانده تعداد 30
محراب مساجد در مرکز ووالیات و برای ترمیم و بازسازی تعداد هشت باب درمسال اهل هنود و
سک های افغانستان در مرکز و والیات جمعآ مبلغ ( )164.950.993افغانی در نظر گرفته شده
است .
-2در کود AFG/240096اعمار مساجد پروژه های والیتی مبلغ ( )115.049.007افغانی برای
اعمار و تکمیل کار باقیمانده تعداد ( )19محراب مساجد در مرکز ووالیات در نظر گرفته شده
است.
-3در کود ( )AFG/240023واحد انجنیری و نظارت از پروژه های انکشافی که معاشات تعداد
( )5نفر انجنیران قرار دادی  ،مشاورین مطابق برنامه  NTAمبلغ ()1.000.000ده ملیون افغانی
در نظر گرفته شده است.
-4در کود  AFG/240097ایجاد کیبل نوری و تجهیزات  ICT LABبرای مساجد و مدارس دینی
در مرکز ووالیات مبلغ ( )100.000یک صد هزار افغانی از بودجه غیر اختیاری در نظر گرفته
شده است.

-5در کود ( )AFG/240098قطعنامه  1325جندر مبلغ ( )1.776.929افغانی در نظر گرفته
شده است .
پیشنهاد :
نظر به متحدالمال معینیت محترم پالیسی وزارت محترم مالیه تعداد ( )125پروژه اعمار مساجد
در مرکز ووالیات غرض شمولیت در بودجه سال  1400به وزارت محترم مالیه ارسال گردیده
و تعداد ( )60عرایض نیازمندی مردم به منظور اعمار و تکمیل کارباقیمانده مساجد در طی سه
ماه نیز توصل ورزیده که نزد این وزارت الاجرامانده که ایجاب می نماید تا بودجه کافی برای
تمویل پروژه های متذکره در اختیار این وزارت قرار داشته باشد.و یا از طریق وزارت محترم
شهر سازی و اراضی اعمار گردد.

جدول پروژه های انکشافی وزارت ارشاد ،حج واوقاف (سال مالی )1400
تزید در
بررسی
وسط سال

کود پروژه

عنوان پروژه

بودجه پیشنهاد شده

تنقیص در
بررسی
وسط سال

میزان عمومی

مصرف

240008

اعمار مساجد

164.950.993

0

0

164.950.993

0

0

240023

واحد انجنیری و نظارت
از پروژه های
ساختمانی

10.000.000

0

0

10.000.000

0

0

240096

اعمار مساجد ،پروژه
های والیتی

115.049.007

0

0

115.049.007

0

0

240097

ایجاد کمپیوتر لپ

100.000

0

0

100.000

0

0

240098

قطعنامه  1325جندر

1.776.929

0

0

1.776.929

0

0

مجموع

291.876.929

291.876.929

فیصدی
مصرف

جدول پالن و تحقق عواید سال مالی 1399
منابع عوایدی

مبلغ پالن شده

عواید تحقق یافته

مبالغ تحقق یافته

فیصدی تزئید
وتنقیص

پالن عواید سال مالی 1399دربخش
واردات دولت

3032152

عواید تحقق یافته سال مالی  1399در بخش
واردات دولت

2590976

 % 14.45تنقیص

پالن عواید سال مالی 1399
دربخش اوقاف

70000000

عواید تحقق یافته سال مالی  1399در بخش
اوقاف

74418519

%6.3تزئید

قرارشرح فوق جدول هذا ترتیب وتقدیم است.
بااحترام

