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۱۳۹۷  

انسد  د ارشاد، حج او اوقافو وزارت دافغانستان داسالمی جمهوریت دملی یوالي حکومت دلوړواهدافو دتحقق په موخه چې ولس  تسه د رسورد خسدمتونو وړ
 . لمریزکال کې سرته رسولي دي۱۳۹۷کول دي دپالن له مخې په مرکز او والیاتو کې په څلورو برخو )ارشاد، حج ،اوقاف اواداري( کې تنظیم اوپه 

 

  

 :وو په برخه کیقرا او وحسینی و،مساجدد الف: 
( عنوانه خطبو ترتیب او د جوماتونو دمنسابرو لسه ۵۲د اجتماعي ستونزو دحل او دټولنی داصالح په موخه د جمعو په ورځو کې د جمعو د خطبو لپارد د ) .1

 الری یی خلکو ته  وړاند  کول.
ت، د مخسدرد لکه ) د ښځو په وړاند  تاو تریخوالی، د ښځو او اطفالو اقتصادي او ټولنیز حقوق، د خوړو مصؤنیت ، د دولتي او امنیتی قوتونو څخه حمای      

 موادو سرد مبارزد، د اداری او اخالقی فساد او انساني قاچاق سرد مبارزد ( او داسی نور  عنوانونه .
. او د او توزیس  کسولونو برابسرول او ورتسه فرشس ، ترمیمسولو( مسجدونو او حسسینی۴۳۹نیو په لګښت په پالزمینه او والیتونوکې د  )( ملیونو افغا۲۰۰د )  .2

 اتو ترمیمول.مجتمعبابه ( 2) وو د حجاجا  بابو اداري تعمیرونو( 19)
 و( قاریسسانو اوحافظسسانو ټاکسسل او اړونسسد۱۷۰۰دخسستم لپسسارد د ) تراویحسسود  ېمیاشسست کسس د ازمسسوینی لسسه الری د کابسسل ښسسار پسسه مسسساجدوکې د رو   پسسه مبارکسسه .3

 جوماتونو ته معرفی کول.
راؤو دلمړی ځل لپسارد د وزارت پسه رسسمی چوکسا  کسی دامامسانو او خطیبسانو دتحصسیلي سسویي د ارتقساد پسه موخسه د ایمسه وو د تسدریب انسستیتیوت ، او دقس .4

 تاسی .دتحصیلی سویی د ارتقاد، په موخه د قرایت عالی معهد 
( زرد ګډونوالو قاریانو له جملې  څخه ۷د قرآن کریم په نړیوالو سیالیو کی دګډون لپارد په ټول هیواد کی دحفظ اوقرایت ازادد سیالۍ په الرد  اچول او د ) .5

 ( رورد قاریانو انتخابول. ۱۲د )
اری برکت هللا سسلیم( لسه لسوری دنسړ  پسه کچسه دلمسړی ځسل لپسارد  پسه دوزارت د سترو السته راوړنو له جملی څخه یو هم دهیواد  د شهیر قاری )  استاد ق .6

کسال کسی  د  تیسر( روایتونه یی پخوا ثبت شسوی او پسه ۱۰دی چی دهغو له جملی څخه ) ولثبت د قران کریمبه ملی رادیو تلویزون کی ( روایتونو سرد ۱۴)
 )قالون( په روایت سرد بشپړ قرآن کریم ثبت شو او د نورو روایاتو ثبتول دوام لری . 

 له امامانواوعلماوسرد د دوامدارد اړیکو دټینګښت په موخه په مرکز او والیاتوکی د شوراګانو رامنځ ته کول. .7
 دعلماو اوخطیبانو لپارد په بیال بیلو برخو کی د ورکشاپونو او سمینارنو دایرول .  .8

ول، لسه سسولی لکه ) دښځواوکوچنیانو شرعی اوقانونی حقوق ، له  نشه یی توکو سرد مبارزد ، له اوربند څخه مالتر، د والدتونو ترمنځ فاصله رامنځ ته ک      
 . ( څخه مالتړ، تاوتریخوالی مخنیوی او...

 د خطیبانواوعلماو د ظرفیت لوړونی او دتجاربو د لیږد اوشریکولو په موخه له اسالمی هیوادونو سرد تفاهمنامی رامنځ ته کول. .9
 ) لکه د مصرجمهوری دولت سرد د امامانو اوخطیبانو د استولو په هکله تفاهم (.     

 دیاارش
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 نوی سستم ته لوړول.د( رتب او معاش)ونه له اجیری څخه د دلمړی ځل لپارد دجوماتونو د خطیبانو، امامانو او مؤذنینو بست .11
 

 ب :  د فتوا ، تدقیق او چاپ په برخه کی :
 

 ( عنوانه شرعی فتواګانو صادرول.۳۰۰( اوپه شفاهی ډول د )۷۲حل په موخه  په تحریری ډول د ) دهېواد والو د فقهی ستونزو د .1

( ورځسو لپسارد ارشسادي او ۱۷۲د کوچنیانو روزنیسزو مرکزونسو کسې دعلمساي کرامولسه لسه لسور  د )دملي اردو او ملي پولیسو په جزوتامونو، محابسو او  .2

 دعوتی پروګرامونه په الرد اچول.

خطبو د الښسه انسسجام پسه موخسه د )جمعسی خطبسو( ترعنسوان النسدی پسه دود او دلمړی ځل لپارد امامانو او خطیبانو ته د ال اسانتیاو برابرولو او دموعظو   .3

( ټوکه کتابونه په دری  به تالیف، چاپ او پر امامانوویشل اود پښتو  بی  باړد یی تکمیلول اوچاپ ته امسادد ۳۰۰۰( پاڼو کی جمعا )۱۳۰۰دي )جلدد نږ

 کول. 

و چساپ ، ( نسسخ۱۴۴۰۰( علمي او تدقیقي اثرونو چاپول، د پیسام حسق مجلسې )۱۲(علمي مقالو  لیکل، د )۶۷داسالمي ثقافت د نشر او دعوت په موخه د ) .4

 نشر او توزی  کول.

 ( خطي اوالسي نسخو تصحیح، بیا کتنه او دچاپ او نشر په هکله نظر ورکول .۶په روان کال کی د قران کریم د) .5

کیسږی ( نسخې 18111)( جلدو کتابونو او رسالو چی ټوټل 9د عامه پوهاوی لوړوالي او بدو تبلیغاتو دمخنیوی په موخه په بیال بیلو موضوعاتو کی د )  .6

کی دښځو  چاپ او خپرول .  لکه ) خطبه های جمعه ،اشنایی با بزرګان دین ، دامامانواوخطیبانودخطبو الرښود ، رهنمای خطبه برای خطباد ، په اسالم

 حقوق ، اخوت اسالمي( اوداسې نور.

ولتسي لسوی نشسان جسوړول اوهمسدا راز د هیسواد د سسترو پسه نامسه د)رح( د لومړی ځل لپارد په هیواد کی د اسالمی نړ  د سترامام حضرت امام ابوحنیفسه  .7

، حضسرت اومشهورو مفسرینو، محدثینو، فقهاو او عارفینو هریو ) عالمه ابن حبان بستي هلمندي ، امام فخرالدین رازي ، حضرت شاد ولسی هللا دهلسوي 

 علی هجویري ، حضرت موالنا یعقوب چرخي ( په نومونو دولتي مډالونو جوړول.

او دقرانکسریم دنسزول لسسیز  لمانځسل ، دعالمسه  دیني مناسبتونو لمانځل او د دیني اوملی شخصیتونومعرفي کول   لکه: د نبوي میالد او ورځود تاریخي  .8

 ار. ابن حبان بستي د شخصیت معرفي کولو په اړد علمي او تحقیق سمینار. دامام ابوحنیفه رحمة هللا علیه د مقام په اړد علمي اوتحقیقي سیمین

 لومړي ځل لپارد د افراطیت دمخنیوي او د اعتدال د فرهنګ دترویج په هدف د وزارت په تشکیالتوکې د اعتدال په نامه ریاست رامنځ ته کول.د .9

 ( دارالحفساظونو۹۳( مدرسو ثبت او راجسستر او همسدا راز جمعسا د ) ۱۰۴( مدرسو له جملې څخه په تیر کال کې  د) ۳۴۱۱په مرکز او والیتونو کې د ) .11

 ثبتول. 

( دوکانونو او فعالیتونو بنسدول او ورڅخسه ۷۰۰په ټول هیواد کې د مزخرفاتو او منکراتو دمخنیوي لپارد دفالبینانو، ساحرانو، کوډګرانو او کف شناسانو ) .11

 تعهد اخیستل.

 د فساد دمخنیوی لپارد دولتي اداراتو ته دسیارو مبلغینو لیږل. .12
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کجججاو کجججپ جججج  د حججججاجو لپجججار      خجججدماب ۱۳۹۷د حجججه پجججه برخجججه کجججپ خجججدماب کجججاو پجججه کجججاو د بابجججود او پرمختججج  پجججه لجججور روا  د  چجججپ پجججه  .1

 وړاندې شو  لکه: 

 ( حاجیانو تنظیمول او حج ته استول.۲۹۴۴۰د )  -

 دهیواد په داخل کې دالزمو خدماتو وړاند  کول. -

 اتو وړاندی کول. په حرمینو شریفینو کې دارشادي او اداري خدم -

 په مشاعرو کې د ریل ، ترانسپورت او اضافي خدماتو وړاند  کول. -

 دحجاجو لپارد تغذیه برابرول. -

 د حاجي د اوسیدو دځای او حرم ترمنځ د ترانسپورتیشن تیارول. -

 اوداسې نور..    وړاند  کول وخدماتد صحي او رورتیایی  -

( نسسساظمینو د انتخسسساب لپسسسارد پسسسه ټسسسول افغانسسسستان کسسسې د ۶۵۰جو سسسسرد دهمکسسساری پسسسه موخسسسه د )د طرزالعمسسسل پسسسه اسسسسا  دحجسسساجو د الرښسسسوونې او حجسسسا .2

 علماوو، ، امامانو، خطیبانو د پوهنتون او دینی مدارسو له استاذانو ذکور او اناثو څخه عمومي ازموینه اخیستل. 

( ۶۰( بعثسسسې رسسسړو، چسسسی لسسسه دی جملسسسې څخسسسه )351د ) ( مسسسساعدینو او۳۰( نسسساظمینو، )۶۷۰حجاجوتسسسه د رسسسورد خسسسدماتو د وړانسسسد  کولسسسو لپسسسارد د)  .3

 یي صحي او رورتیایی ټیم  دی دسعودی عرب  هیواد ته استول.

 په مدینه منورد  کې  دافغانی حجاجو لپارد  د وزارت په هڅه او هاند د لومړی ځل لپارد د )مکتب افغانستان ( په نامه دفتر پرانیستل.  .4

( زرد افغسسسانیو او د معلمینسسسو د قرضسسسی ۶۰( لکسسسه او )۷( میلیونسسسه )۲۸انی سسسسري میاشسسستې ریاسسسست سسسسرد د )کسسسال کسسسې پسسسه منظمسسسه توګسسسه د افغسسس ۱۳۹۷پسسسه  .5

 ( ډالرو مرسته .۲۸۷۶۰۰صندوق سرد )

( زرو معتمرینسسسو او زایرینسسسو د لیسسسږد لسسسه پروسسسسي څخسسسه نظسسسارت چسسسې دخصوصسسسی شسسسرکتونو لسسسه خسسسوا د عمسسسر  د ادا کولسسسو پسسسه موخسسسه حرمینسسسو ۵۰د ) .6

 .اهل هنودو زیاراتو ته استول کیږي   شریفینو، عتباتو او د

 

،  حه
عمر  او 

  یارب
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د اوقجججافل متکیتونجججو دسجججاتنپ او ورمخجججه د سجججالمپ عوجججپ اخسجججیتنپ، د عوایجججدو را وولولجججو، د شجججرعل  ربجججوونو پجججه ر جججا کجججپ م جججرفولو،  د   جججبل ام کجججو 

 کړنپ ترسر  شو  د  :عمد  استرداد او  ا بی  عدلل او قضایپ ارعانونو ته معرفل کولو په موخه  ندې 

 داوقسسسافی چسسسارو د ښسسسه سسسسمون او د عوایسسسدو د قسسسانوني راټولولسسسو او مصسسسرفولو پسسسه منظسسسور د اوقسسسافو قسسسانون تسسسسوید او پسسسه اړونسسسدو مراجعسسسو کسسسی یسسسې د کسسسار .1

 تعقیب )چی او  مهال دکابینې دقوانینو له کمیټې څخه خالص او کابینې ته دتصویب لپارد وړاندی شوی دی.( 

( میلیونسسسسسو عوایسسسسسدو را ټسسسسسول او وقفسسسسسي ۸۵( بابسسسسسه دوکسسسسسانونو پسسسسسه اجسسسسسارد ورکسسسسسول او لسسسسسه دی درکسسسسسه د )۱۴۴۲بسسسسسه وقفسسسسسي ځمکسسسسسو او )( جری۳۲۷۰۰د ) .2

 ( زیاتوالی په ګوته کوي . ٪۲۵ځانګړي بانکی حساب ته یی انتقالول چې دتیرکلونو په پرتله )

( ۷( بابسسسه رصسسسب شسسسوو وقفسسسي حویلیسسسو او )۲رصسسسب شسسسوو ځمکسسسو،  ) ( جریبسسسه اوقسسسافی۸۰د لسسسومړي ځسسسل لپسسسارد د اړونسسسدو اداراتسسسو پسسسه مرسسسسته شسسساوخوا )  .3

 بابه وقفي رصب شوو دوکانونو استرداد او دراصبینو له السه یې  رورل. 

 ( جریبه نویو وقفي ځمکو چې د حقیقي اوحکمي اشخاصو له خوا وقف شوی دی ثبت او راجسترول.۵۰۷د ) .4

( قطعسسسې ځمکسسسه احاطسسسسه شسسسوی چسسسسې دد  جملسسسې څخسسسه پسسسسه تیرکسسسال کسسسسې ۱۰مجموعسسسسا  )د اوقسسسافي ملکیتونسسسو دسسسسساتنې او مراقبسسست پسسسه رسسسسر  تراوسسسسه  .5

 ( جریبه ځمکه احاطه شوی دد.۱۵۰)

د هسسسدیرو چسسسارو دښسسسه تنظسسسیم اودخلکسسسو داړونسسسدو اړتیسسساو دپسسسورد کولسسسو پسسسه موخسسسه د کابسسسل د څلسسسورو سسسسمتونو ) چارآسسسسیاب، خسسسا  جبسسسار، سسسسروبي ، 

 دیرو لپارد ځانګړی کول.( جریبه ځمکه ده۶۰۰استالف( په مناسبو ځایونوکې )

 اوقاف

( یوملیارد، څلورسود او شپږ اویا میلیونه او پنځه سود اواود اویازرد افغانی  ود چی له دی جملی څخه ۱۴۷۶۵۷۷۰۰۰د وزارت ټوله عادی بودیجه )  .1

 ( سلنه یی مصرف شوی دد.۹۵)

 ٪  زیاتوالی ښیی.  ۷( سلنه بودیجه مصرف شوی دد چی دتیر کال په پرتله په مصرف کی  ۸۷( ملیونه افغانۍ انکشافی بودیجې څخه )۴۰۷له ) .2

  ( پرو    پشپړول.۹۴دمرکز اوالیتونو له دواړوکوډونو څخه دمساجدو داعمار ) .3

 جام  جومات داعمارچاري بشپړول. ( ملیونه افغانیو په لګښت د بلخ والیت د مبارکی روضی دنوي ۶۷د ) .4

 ( نه زیات  اداري او دیني چارو کارکونکي په دندو ګمارل .۱۵۰۰دازاد  سیالۍ له الر   د ) .5

 ( ملیونوافغانیو په لګښت آبادول.۷د قرایت عالي معهد ودانۍ  د ) .6

 اداری

 


