
تخصیص مطالبه شدهمنظوری بودجهتفصیالت ونوعیت پروژهکود پروژهشماره
مرصف بودجه

فیصدی 

مرصف به 

اساس مطالبه 

تخصیص

فیصدی مرصف 

به اساس اجرای 

حواله

1AFG/240008124,950,993.017,472,4618,001,67213.986.40اعمار مساجد

2AFG/240023ی ونظارت ازپروژه های ساختمانی 10,000,000.04,027,6654,027,66540.2840.28واحد انجنیر

3AFG/240096 115,049,007.010,538,5551,500,0009.161.30پروژه های والیتی- اعمار مساجد

4AFG/240097
ات  ی  برای ICT  LABاتصال کبل نوری وتجهیر

مساجد ومدارس دیتی
100,000.00.00.000.000.00

5AFG/240098 13251,776,929.00.00.000.000.00سهم حکومت در تطبیق قطعنامه

6AFG/24009970,000,000.011,430,4542,597,97016.333.71اعمار وترمیم درمسال هموطنان اهل هنود وسک

321,876,929.043,469,135.016,127,307.0013.505.01

م بودجه وزارت مالیه بشما ارایه گردید در مورد  طوریکه الزم دانند هدایت خواهند فرمود   اجراات شش پروژه مربوط وزارت ارشاد حج واوقاف  نظر به تقاضای ریاست محتر
ی

ح فوق  معلومات  در رابطه به  چگونگ .قرار شر

 سال مایل 
ی

1400جدول عمویم مرصف بودجه انکشاف

 اجراات 
ی

چگونگ

مجموعه

یف  (22)داخل کود متذکره تعداد انتقایل و جدید پالن  )محراب مسجد شر

قرارداد ان تکمیل  وحواله ان به وزارت ( 5)اعمار میگردد که از جمله  (شده 

م مالیه ارسال و تحت پروسس مایل قراردارد ، تعداد   پروژه اعمار 13محیی

مساجد قرارداد صورت گرفته و کار ساختمانی ان عمآل جریان دارد،  و به تعداد 

پروژه اعمار مساجد تحت یط مراحل تدارکانی  میباشد که عنقریب عقد  (4)

.قرارداد و کار ساختمانی ان عمآل اغاز میگردد

ان و بخش  .  ایل ختم سال مایل  قسم ماهوار  اجرا میگرددNTA معاش انجنیر

یف (20)داخل کود متذکره تعداد انتقایل و جدید پالن )محراب مسجد شر

قرارداد ان تکمیل  وحواله ان به وزارت ( 3)اعمار میگردد که از جمله  (شده 

م مالیه ارسال و تحت پروسس مایل قراردارد ، تعداد   پروژه اعمار 15محیی

مساجد قرارداد صورت گرفته و کار ساختمانی ان عمآل جریان دارد،  و به تعداد 

پروژه اعمار مساجد تحت یط مراحل تدارکانی  میباشد که عنقریب عقد  (2)

.قرارداد و کار ساختمانی ان عمآل اغاز میگردد

افغانی از بودجه توسعه مخابرات نی دی  (12499660)درکود متذکره مبلغ

ات کمپیوتر لب میباشد  تحت  ی اف  افزود شده که به منظور تهیه  تجهیر

سد  .پروسس تدارکانی میباشد وایل اخیر سال مایل به مرصف میر

 زنان صلح و امنیت و مشارکت وافزایش 1325کود متذکره برای قطعنامه 

حضور زنان در تمام عرصه های میل  بوده که  پروسه ان تحت پالن عمل 

سد  .امریت جندر قراردارد که ایل اخیر سال مایل  به مرصف میر

باب درمسال در مرکز ووالیات اعمار، ترمیم وباز (16)داخل کود متذکره تعداد

م  (1)سازی  میگردد که از جمله  قرارداد ان تکمیل  وحواله ان به وزارت محیی

 پروژه اعمار ترمیم و 5مالیه ارسال و تحت پروسس مایل قراردارد ، تعداد 

بازسازی درمسال  قرارداد صورت گرفته و کار ساختمانی ان عمآل جریان دارد،  

پروژه ان تحت یط مراحل تدارکانی  میباشد که عنقریب عقد  (10)و به تعداد 

.قرارداد و کار ساختمانی ان عمآل اغاز میگردد


