فشرده طرزالعمل دفاترریاست ارشادوانسجام مساجد


پالن استراتیژی اداره مربوط برنامه ارشادات اموردینی ومذهبی میباشد.



تقویه جامعه دینی مبتنی براحکام وارزشهای واالی اسالمی حاکمیت قانون وعدالت اجتماعی مشارکت ومساوات ازطریق

منابرمساجدوعرضه خدمات شایسته دینی ،توسعه واگاهی مردم ازتعالیم واالی اسالمی ،تقویت نهادهای دینی وتعلیمات اسالمی،
ارتقای ظرفیت دانش ومهارت های مسلکی علماوروحانیون ،ایجادهماهنگی میان نهادهای دینی وعلمی ،همکاری درموردعرضه
خدمات به حجاج وزائرین درداخل وخارج ازکشورحفظ تقویه وتوسعه بنیه مالی دولت ازعوایدساحات وقفی امالک وعواید وقفی
بمنظورکاهش فقرازجامعه.


ادارهْ رهبری ،پالن گذاری ،کنترول ومراقبت ،ارزیابی ازاجراآت کارکنان داخل ریاست مربوط وکارکنان اموردینی

مساجداین ریاست.


انسجام علماءوکنترول دایمی ازمساجدوخانقاهاوامورارشادی مطابق به پالیسی های وزارت ارشاد ،حج واوقاف دراموردینی

ومذهبی.


تدویرشورای خطباء وائمه مساجددرموارد مختلف درسطح نواحی شهرکابل.



تدویرمحافل تصوفی درخانقاهای نواحی شهرکابل به همکاری ادارات محترم ذیربط.



ارائیه پیشنهادات درمورد عزل وتقررامامان ،خطباواعظین وسایرکارکنان اموردینی درمطابقت به مقررات ولوایح نافذه

دولت جمهوری اسالمی افغانستان به مقامات محترم مسئول.


ترتیب پروگرام ها ،درخصوص ارشادودعوت درمساجد ،محالت مزدحم شهرودهات.



ترتیب وپیشبرداموزش وپرورش اطفال ،جوانان دراوقات معین درداخل مساجد ،که ازنعمت سوادبی بهره بوده اند وامکانات

رفتن درمکاتیب وکورس های سواد اموزی رانداشته اندتوسط امامان مساجددرنواحی شهرکابل.


تثبیت واصالح منکرات درجامعه به شیوه مطلوب ومناسب آن ازطریق منابرمساجدخانقاهاووسایل اطالعات جمعی کشور.



اعماروتقویه مساجدواماکن متبرکه درسراسرکشوردرصورت موجودیت بودجه به همکاری ادارات محترم ذیربط.



طرح پالن های بودجوی ریاست مربوط جهت فراهم آوری تسهیالت درمصارفات مالی وزارت ارشاد ،حج واوقاف بمنظور

تطبیق برنامه های مالی وزارت.


طرح وتطبیق دیدگاهای وزارت ارشاد ،حج واوقاف درامورمساجدبه منظورآگاهی دهی مالامامان وخطباواعظین

مساجدطبق برنامه های استراتیژی وزارت مربوط .

وزارت.

تهیه وترتیب گزارش هاازجریان انجام فعالیت های وظیفوی دفاترمربوط طبق الیحه وظایف وارائیه آن به مقام محترم



سازمان دهی مجالس ،کنفرانس های دینی ،میزهای گرددرموارد مختلف به مناسبت روزهای ملی ومذهبی جهت آگاهی

دهی عامه درموارد ذکرشده وانعکاس فعالیت های شعبات مربوط وکارکنان اموردینی این ریاست به مقام محترم وزارت ورسانه
های همه گانی کشور.


تامین ارتباطات دوامداروموثرباامامان خطبای مساجدوخانقاه هاجهت رسانیدن آوامرهدایات وزارت به آنها.

