
 

 

 

 دولت جمهوری اسالمی افغانستان

 ریاست پالیسی و پالن

 آمریت طرح و تطبیق پروژه ها

 

 

 

طرزالعمل تطبیق پروژه های اعمار مساجد از بودجه 

 انکشافی

 

 

 

 

 

  1397سال 



 منظوری وزیر ارشاد، حج و اوقاف

 که از طرف ریاست پالیسی و پالن تسوید یاعمار مساجد از بودجه انکشاف یپروژه ها قیطرزالعمل تطب

 ماده تصویب گردیده، منظور میدارم. دوازدهفصل و  سهدر  مرور طرزالعمل هادر جلسه کمیته  و

 

 بااحترام

 استاد فیض محمد عثمانی

 وزیر ارشاد، حج و اوقاف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل اول

عمومی احکام  

 هدف

 اول: ماده

وزارت ارشاد، حج و اوقاف ر مساجد از بودجه انکشافی تنظیم بهتر امور اعما این طرزالعمل به منظور

 ردیده است.گترتیب 

 فصل دوم

 تطبیق پروژه های اعمار مساجد

 موقعیت مسجد تثبیت

 دوم:ماده 

 ،عمارجدیداالشهرک های  اهالی منطقه، نیازمندی نفوس، والیات نظر به درمرکز و تثبیت موقعیت مساجد

 .گرددمیها تعیین  مطابق به پالن شهر سازی و شاروالی کوچی هان و مهاجری

 سوم: ماده

با در  تقسیمات سهم بودجوی والیات ،بعد ازمنظوری بودجه انکشافی دولت در کود اعمار مساجد

 یرد.گصور ت می از طرف مقام وزارت  ،نظربه نفوس و نیازمندیانکشاف متوازن نظرداشت 

 چهارم: ماده

 مقام والیت و ،شورای والیتی ،ءشورای علمادر تثبیت موقعیت اعمار مساجد در مرکز و ولسوالی تائید 

پالن و  سی ویریاست پال الزم پنداشته میشود. مطابق طرزالعمل یت،اوقاف وال حج و ،ریاست ارشاد

 .مینمایدطبق آن اجراات حج و اوقاف والیت مربوطه  ،ریاست ارشاد

 :پنجمماده 

 تاجراآ طرزالعمل ماده چهارم این موقعیت مسجد، طبق تثبیتوکال در  اهالی و عدم توافقدر صورت 

  .صورت میگیرد

 

 



 یر در موقعیت مسجدیتغعدم 

 :ششمماده 

 مسجد قابل پذیرش نمیباشد. و نقشه موقعیتیر در یبعد از طی مراحل اسناد و عقد قرارداد هیچ نوع تغ

 

 بودجه کود مستقل و مشترکاعمار مساجد از 

 هفتم: ماده

 درنظرداشت ابطبق منظوری  ،رددگکه بودجه آن از کود مستقل اجرامی یای اعمارمساجده پروژه

 .اعمار میگردد فرمان بودجه و  ن طرزالعملای مطابق شدهتثبیت  موقعیت

 هشتم:ماده 

تخصیص  ،ابراز موافقه بدون تخصیص از طرف وزارت مالیه در کود مشترک اعمار مساجد در صورت

 مبلغ تقاضا شده در کود اعمار مساجد حصولتقاضا میگردد و در صورت  از وزارت مالیه اضافی

 صورت میگیرد. مطابق این طرزالعمل ت بعدیاجراآ

 

 و مشخصات تخنیکی ترتیب نقشه

 :نهم ماده

 نقشه نکات آتی را در نظر میگیرند: ترتیبانجنیران در 

 معماری اسالمی ترتیب گردد. در نظرداشت سبکنقشه مسجد با  .1

سبک معماری  به استندرد ومنار در صورت موجودیت وجوه مالی دارای  مسجد دارای گنبد و .2

 .اسالمی باشد

 .دیزاین کلکین ها ودروازه های مساجد طور کماندار در نظر گرفته شود  .3

وجود داشته جد ساختمان مس نزدیک بهکه در ساحات  ای ساختمانی داز موامحراب مسجد تزئین  .4

 استفاده گردد. زینتی چوباز درصورت امکانات بودجوی و  ساخته شودباشد 

 باشد رنگ مسجد ازرنگ های مطابق سبک اسالمی .5

گردد که در موقعیت مناسب باشد و نمای مسجد را تحت تاثیر قرار  دیزاین یطور نقشه وضوخانه .6

  ندهد.

 شامل نقشه گردد.در صورت موجودیت وجوه مالی  مسجدامام  خانه  .7



درصورت امکانات بودجودی در نظر  دان ها به منظور تزئین بهتر صحن مسجدساحه سبز وگل  .8

 .شودگرفته 

به سبک معماری  درصورت موجودیت وجوه مالی احاطه و دروازه عمومی ورودیدیوار  .9

 اسالمی در ترتیب نقشه در نظر گرفته شود.

 وجوه مالی در نظرگرفته شود. و امکانات ساحهدر صورت  نقشه درمساجد  ساحه سازی یعواید .10

 

 معیار های تثبیت موقعیت مساجد

 :دهمماده 

 موقعیت اعمار مسجد قرار ذیل میباشد: تثبیتمعیار های 

 گردد.ن باعث تفرقه اهالی تا ری وجود نداشته باشدگ( متری مسجد دی500اقل در محدوده )حد  .1

ای اعمار گردد که ساحه مذکور قابلیت عوایدی سازی را داشته  در ساحه مسجد ،در صورت امکان .2

 باشد.

 .اعمار نگرددقبرستان  ساحه مسجد در .3

اعمار مسجد و توانمندی اقتصادی ردد واقعا مستحق بوده گمیدر آن مسجد اعمار اهالی منطقه که  .4

 را نداشته باشند

 باشد. تهدرساحه مورد نظر موانع امنیتی جدی وجود نداش .5

 نباشد. برف کوچ ولغزش کوه  ،مجرای سیلکه در  اعمار گردد ای ساحه مسجد در .6

 .نباشد هیچ نوع دعوای حقوقی بر آناعمار گردد که  ای مسجد در ساحه .7

 شده میتوانند.اهالی در اعمار مسجد سهیم  .8

تا از آن  باشدموجود مسجد  اطرافدر  مسکونی ( خانه50منطقه مسکونی بوده و حد اقل )درمسجد  .9

 استفاده نمایند.

 باشد. یع ترو وسمناسب ر گبه ساحات دینسبت  ساحه وقف شده برای اعمار مسجد .10

 

 تعدیالت نقشه و مشخصات

 :یازدهمماده 

قبل از  محترم مالیه موافقه وزارت اخذ و ابراز نظر انجنیران، مشخصات و تعدیالت نقشهدر صورت 

  .شرط میباشد انجام  کار ساختمانی

 



 سومفصل 

 احکام متفرفه

 انفاذ و منظوری

 :دوازدهمماده 

 ماده تائید و قابل اجرا میباشد. دوازدهدو فصل و این طرزالعمل در 

 

        طرزالعمل ها:تصویب اعضای کمیته مرور 

 

 رئیس پالیسی و پالن –عنایت هللا امینی  .1

 رئیس مجمع علمی –مفتی حجت هللا نجیح  .2

 رئیس احتساب –نور هللا صافی  .3

 رئیس تدقیق و مطالعات علوم اسالمی –محمد شریف رباطی  .4

 ریاست اوقافمشاور  –غالم الدین کالنتری  .5

 مشاور مقام وزارت –محراب الدین دانش  .6

 مشاور مقام وزارت –نقیب هللا اثری  .7

 مشاور مقام وزارت – عزیزعبدالمولوی  .8

 مشاور مقام وزارت –استاد عبدالمحیط  .9


