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 :اهداف ومقاصد وزارت ارشاد، حج واوقاف عبارت انداز

 تأمین رعایت ارزش های دین مبین اسالم. 

  آزادی اجرای مراسم دینی و مذهبی.تأمین 

 .ارشاد، دعوت و امر به معروف به شیوه موعظه حسنه و جلو گیری از تبلیغات ضد اسالمی 

  همکاری مراجع مربوط.تشخیص منکرات وازاله آن به 

 در زمینه حلیل موضوعات اختالفی فقهی و اصدار فتویت. 

 اجتماعی،  ارائه تبلیغات مؤثر در خطبه های جمعه و عیدین به منظور جلب همکاری عامه در نهادینه نمودن ارزش

 اقتصادی،  سیاسی،  فرهنگی و اخالقی. 

 از ارزش های دینی و جلب حمایت  منظور آگاهی سریع و به موقع  سیستماتیک سازی شیوه های تبلیغ وخطابت به

 مردم ازدولت.

 ر داخل و خارج کشور و زمینه سازی تسهیالت الزم مقدسه د اکنتنظیم امور مربوط به حج بیت اهلل و زیارات ام

 برای حجاج کرام.

 رمیم مساجد، تکایا و اماکن مذهبیو ت نظارت از اعمار، تجهیز. 

  حفظ و مراقبت ملکیت های وقفی.  ساحات اوقافی به منظور ثبت وراجستر 

   بردن عواید. بلندعواید سازی ساحات اوقافی جهت 

 گاه:بیان ديد 

دین جامع است که در حقیقت تمام ابعاد زنده گی بشری به شمول ودین اسالم دین صلح، عطوفت، رحمت 

روابط اجتماعی، رشد اقتصادی، صلح وهمزیستی ومصئونیت اجتماعی  ،طلب علم ،عبادت وپرهیز گاری

وفردی را احتوا مینماید. وزارت ارشاد، حج واوقاف یک سکتور امور دینی در ساختار تشکیالتی دولت 

جمهوری اسالمی افغانستان قرار دارد. که روی چهار برنامه کاری )ارشادی، پروسه حج ، اوقافی واداری( 

 تر را برای توسعه وانکشاف برنامه های فوق روی دست دارد.فعالیت های به

 بیان ماموريت:

وزارت ارشاد، حج و اوقاف برای توسعه، رشد وانکشاف امامان مساجد و خطباء، ارتقای سطح اگاهی  

م همبارزه باخرافات، بدعات ومنکرات  وسوق جامعه بسوی   عامه در مسائل دینی، تقویه اعتدال وسطییت،

هم دیگر پذیری تمام اقوام ساکن، ایراد خطبه نمازهای جمعه از فراز منبر توسط علماء کرام، زیستی و

اصدار فتوا پیرامون مسایل شرعی، اعمار و ترمیم مساجد، اعمار مساجد زنانه در جنب مساجد مردانه، 

مات شایسته ، تقویه وارائه خدمجتمعات حجاج در زون های پروازیتوانمند سازی اقتصادی زنان، اعمار 

کشور عربستان سعودی، تثبیت ساحات وقفی، بلند بردن سطح عواید داخل وبرای حجاج بیت هللا شریف در 

وظایف عمده این وزارت می  جمله  و اعمار ساحات تجارتی از عواید جمع آوری شده در مرکز ووالیت از

 . باشد
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ودست آورد های وزارت ارشاد، حج واوقاف در سال  فعالیت ها

 هـ.ش 8931مالی 

رهبری کننده سکتور امور دینی در ساختار تشکیالتی دولت منحیث ارگان  وزارت ارشاد، حج واوقاف

واداری( فعالیت  می افغانستان قرار دارد که درقالب چهار برنامه کاری )ارشاد، حج اوقافجمهوری اسال

 به منصه اجرا گذاشته  است .8931ل مالی ذیل را در ساهای 

 تشکیل وزارت

به شمول کارمند، اجیر و امام در مرکز ووالیات به طور عموم  8931اصل تشکیل وزارت ارشاد، حج واوقاف در سال 

 ( تن را احتوا می نماید.3919)

 (تن از طبقه اناث مجموعا به19اکنون کارمندان این وزارت درمرکز ووالیات به شمول) (تن می رسد.9۸19) 

  تن می رسد. ۰9۸۸تعداد موجود امامان، موذنین و خادمین در مرکز ووالیات به 

 کمبودات:

  ( در مرکز و والیات کمبود ودرحال پروسس میباشد.9،۰،1بست ) 8۸1مامورین تعداد 

  بست های کمبود امامان مرکزی و والیتی در حال پروسس میباشد8۸۸۸امامان: تعداد 

 

تشکیل وزارت ارشاد، حج واوقاف

امامان، موذنین و خادمین کارمندان  (اجیران)کارکنان
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 ارشادی برنامه

یکی از بخش های مهم کاری این وزارت را ارشاد دینی، دعوت اسالمی، حل وفصل مسائل وموضوعات در روشنی احکام 

شرعی وبه صورت عموم تنظیم ، انسجام ، مدیریت وتقویه امور دینی، که این وزارت آن را از طریق چندین ریاست مربوطه 

 یبرد که نکات عمده آن قرار ذیل است:خویش در طول سال مالی به صورت منظم به پیش م

 (جلد قران کریم 011111مساعدت ) و توزیع آن در هماهنگی با ریاست  یکشور دوست عربستان سعوداز

 علمی و محبوسین، جمهوری و شورای علما برای مساجد، مدارس و نهادهای دینی

 ،(عنوان خطبه از طریق منبر مساجد  25) با ایراد ه  حسنه جهت تنویر افکار جامعه ظوموع  ،ودعوت دینی باحکمت ارشاد

وامنیت، حقوق زن، حقوق اطفال، حمایت از نیروهای دفاعی صلح ) موضوعات مهم روز ومورد نیاز جامعه ازقبیل روی 

رکز م سط خطبا وائمه مساجد در( تو و امنیتی، اعتدالگرائی، اضرار مواد مخدر، مبارزه با فساد اداری و محیط زیست و .....

 راد گردیده است . یا ،والیات و

 قضایای  پیرامون مسائل وشفاهی های فتوا مورد  (058تحریری و) به صورت  عنوان فتوای شرعی 08صدارا

  در روشنی احکام وهدایات دین مبین اسالم. هموطنان حل مشکالت به منظورمختلف 

 مرکز در تن حفاظ وقراء  0011دهمین دور مسابقه سر تاسری حفظ، برابر با اصول قرائت قرآنکریم با اشتراک  برگزاری

  کشورو والیات 

 لیمبصری توسط شیخ القراء والمجودین استاد برکت اهلل سو عمر وثبت مکمل قرآنکریم به روایت دوری به قرائت اب 

 .در رادیو ملی افغانستان رئیس انسجام امور قرآء این وزارت 

 به منظور در مسهاجد نواحی شهر کابل  تن علماء وروحانیون  0011به اشهتراک  مشهورتی  علما  های جلسهه شهورا   00 تدویر

، اد اداری ، صلحفسه ترویج فرهنگ مبارزه علیه منع خشهونت علیه زن،   مسهائل وموضهوعات مختلا از قبیل   پیرامونبحث 

ی واجتماعی ، اخالق مبارزه علیه مفاسدنیروهای امنیتی ، دعوت مخالفین به پروسهه صهلح ،  وحدت، همبسهتگی، حمایت  از  

 .ر وغیرهامربه معروف ونهی از  منک

   سهمووزیم بین المللی پیرامون جایگاه ومقام شههامخ علمی شهخصههیت جهان اسههالم، امام   برای نخسهتین بار در تاریخ معاصههر

احزاب سههیاسههی،  جهادی و تن از علما، رهبران 0011 اشههتراک س ج ا.ا وجاللت مآب رئی با حضههورابوحنیفه)رح( اعظم 

. ضمن  دایر گردید اسالمی در تاالر لویه جرگهوسازمان های کشور  00 از تن از علمای شهیر 51شهخصهیت های دینی و   
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ضههور ح تشههریح آجندای سههمووزیم، پیشههنهاداتی از سههوی محترم مولوی عبدالحکیم منیر وزیر ارشههاد، حج واوقاف به  

رئیس جمهور تقدیم گردید که از جمله ایجاد مرکز تحقیقی و پژوهشهی امام ابوحنیفه درشهر چاریکار بود که خوشبختانه  

 کار اعمار آن عمال آغاز گردیده است.

  محراب مسجد در نواحی شهر کابل به اثر تقاضای اهالی 45تعیین و تثبیت جهت قبله 

    حفاظ  وحلقات درسی حفظ قرآنکریم  دارالباب مدرسه ،  051ثبت وراجستر  

  تن فارغین مدارس 0021نظارت از جریان امتحان   

  اساتید مدارس دینی تحت پوشش این وزارت تن 101 ارتقای ظرفیت علمی ومسلکی   

 نسههان ا( کنفرانس وسههیمینار پیرامون حقوق زن از نظراسههالم ، تنظیم خانواده، حقوق اطفال متاثر از جنگ وقاچاق 0) تدویر

 از نظر اسالم وقوانین بین المللی  

 (سههیمینار تحت عنوان آگاهی دهی از قوانین ومیثاق های بین المللی ، منع 7راه اندازی ) دهییرزنان و فواید شههآزار و اذیت. 

 : تشويق و حمايت از نیروهای امنیتی

  ( تن ازعلمای این وزارت در قطعات و جزوتام های 0بخاطرحمایت از نیروهای امنیتی کشههور و تشههویق هرچه بیشههتر آنها)

تحریر ه در رابطاردو ملی، پولیس ملی هفته دو روز برنامه های ارشهادی را به سهمع آنها رسانیده  برعالوه آن مقاالت علمی   

 ایراد گردیده است. و موعظه های دینی از طریق منابر مساجد نیز

 ح اصال کزامر ،در جز وتامهای اردوی ملی، پولیس ملی علماتوسط  های دینی ارایه برنامهو تنظیمهمکاری در

 .اطفال تربیه و

  در راستای حمايت و ارتقای ظرفیت علما

  0030تشکیل سال  دردر سطح مرکز ووالیات  تهزار بست امام 0111ازدیاد 

 بست کارکنان خدماتی به مسجد شریا عیدگاه  00 ازدیاد 

 در(  وهشت پنج چهار،)  های بست در(  وخادم نموذ امام،)  دینی امور کارکنان تن 711 تعداد تقرر 
 ووالیات مرکز

 ارتقای ظرفیت تحصلی امامان و خطیبان کشور در چوکات این وزارت باهمکاری وزارت  در راستای

معارف انستیتوت های معهد عالی قراءات و تدریر ائمه ایجاد و خوشبختانه های محترم تحصیالت عالی و 

  امسال شاهد فراغت علمای مسلکی به قسم ذیل:

 (تن21فراغت اولین دور محصلین انستیتوت تدریر ائمه به سویه فوق بکلوریا به تعداد)      الا.    

 ت سبعه از معهد عالی قرائت به  سویه فوق بکلوریا تن محصل در رشته قرائ 00فراغت ب.        نخستین دور      
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 لر در  ایجاد کمویوتر ،برای دسترسی آسان علما به انترنت و هماهنگی آنها با علمای کشورهای اسالمی

 اداره محترم تنظیم مخابراتی اترا. بودجهمحراب مسجد شریا شهر کابل از طریق  00

 کشورهای ) ایران، کویت، عربستان سعودیبه  بین المللیتن حفاظ وقراء ممتاز در مسابقات (05) معرفی ،

 مالیزیا(  ترکیه، امارات متحده عربی و

  نمازهای محراب مسجد غرض برگزاری ختم قرآنکریم در 021تن قاری  و فاتح در  0011توظیا 

 تراویح ماه مبارک رمضان.

  مختلا شهر کابل غرض انجام  قاری از طریق رقابت آزاد به مساجد نواحی تن 31 تعدادتعین وتوظیا

 فاتحه خوانی.مراسم 

 ارايه برنامه های دينی برای محبوسین

 ( تن از علمای این ریاست به محبس پلچرخی جهت ارشاد، تبلیغ و تنظیم برنامه های دینی برای 3اعزام )

 محبوسین در هر هفته دو دو روز.

  ه سکابل بصورت مستمر در هر هفته  اطفال والیتاعزام یکتن از علمای این ریاست به مرکز اصالح و تربیت

 روز جهت ارشاد و تدریس مسائل دینی.

 در رابطه به بررسی، ويرايش، طبع و توزيع منشورات

 نسخه قرآنکریم های خطاطی شده وابراز نظر پیرامون آنها. 02 بازنگری وتصحیح 

 مه ئبه خطبا واوتوزیع رایگان آن خطبه های جمعه با تیراژهای فراوان  عنوان کتاب 9چاپ ونشر  الیف،ت

، محابس، مراکز اصالح وبخش های مربوطه وزارت های دفاع ملی فرهنگی، مراکز علمی ،مدارس دینی، مساجد

 .مردم سطح آگاهیلند رفتن ب جهت در مرکز و والیاتوامور داخله 

 ( عنوان کتاب و رساله های علمی با رعایت روش علمی02به تعداد )  نوین ترجمه،  تألیف و تدوین و ده ها

عنوان مقاله علمی، تحقیقی و تدقیقی را غرض تبلور حقایق، دفع شبهات، تنویر اذهان عامه و ارائه تصویر 

تالیف، ترجمه، چاپ  واقعی از سیمای درخشان اسالم، به چاپ و نشر  وبه هموطنان عزیز توزیع گردیده

 ن ذیل:اثر علمی وتحقیقی تحت عناوی 02ونشر

 .مقام زن در خانواده از دیدگاه اسالم 

 .مبارزه علیه فساد اداری 

 .امام اعظم ابوحنیفه وافکار او 
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 .رهنمود های نبوی برای سی روز رمضان 

 .آشنائی با بزرگان دین 

 .نقش امنیت غذائی در سالمتی انسان از دیدگاه اسالم 

 دهغوحل اکیڼر په اودشریعت دونه دو هړناو. 

  حج بیت اهلل الحرام.فلسفه تشریع 

 .گونه های فساد اداری 

 .رمضان کانون آموزش انظباط وتقوا 

 .دولت وحکومت از دیدگاه اسالم 

 .ازدواج سنگ بینای جامعه اسالمی 

 .عوامل فساد اداری از دیدگاه اسالم 

 .نقش امنیت غذائی از دیدگاه اسالم 

 .آب مایه حیات است 

 .اهمیت ومسایل روزه رمضان المبارک 

 زنان. مهریه 

 تیاړپه اسالمی کی داحتساب ا. 

 .دماشومانو دحقوقوساتنی 

  ښتونهلیلة القدر)دقدر شپه(اودهغی ارز. 
 صفتونه ځینی مومنانو دیښتینو. 

  اثرعلمی وتحقیقی تحت عناوین ذیل: 21ویرایش وتصحیح 

   .حکمت خلقت مخلوقات 

 .العربیة بین یدیک 

 .مسوده خطی قرآنکریم 
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 .دجمعی خطبی 

  جمعه.خطبه های 

 .پانزده پاره اخیر مسوده خطی قرآنکریم 

 او وافکار ابوحنیفه اعظم امام. 

 .نوشتاری یک تابلوی قرآنکریم 

 .رساله زنان وحق میراث 

 .تاثیر ناپذیری قرآنکریم از فرهنگ زمانه 

 .آشنائی بابزرگان دین سلسله سوم 

 .امنیت غذائی وتغذیه از دیدگاه اسالم 

 جلد مجددا چاپ و برای( هزار 51) به تقاضهههای علمای کرام به تیرا  کتاب خطبه های نماز جمعه نظر 

 توزیع گردیده است. مدارس دینی و مراکز علمی وفرهنگی در مرکز و والیات، ایمه مساجد خطبا و

 اعتدال ومیانه رویمحقوق زن در اسهههالوعنوان مقاله علمی در مورد فسهههاد اداری، جایگاه  21تحریر ، 

 وغیره 

   ،حق ارگان نشهههراتی وزارت ارشهههاد، حج واوقاف به تیرا   مجله پیام  تصهههحیح، چاپ و توزیعترتیر

بطور رایگان  تنویر اذهان هموطنان از آموزه های اسههالمی و توزیع آنجهت  دهزار و چهار صههد جل01

 در مرکز و والیات.

 ( قطعه جداول افطار و سحر2111تهیه و توزیع تعداد ) مرکز و والیات  مبارک رمضان به مساجد ماه

 همجوار.

  میالد النبی  و رمضان المبارکفضایل  هایبروشور نسخه( 2111)و توزیع طبع 

 ( 0111تهیه وتوزیع)مزین با اوقات نماز های پنچگانهجنتری  جلد 

 (جلد مجله تصویری حج5111طبع) 

 وانی، نعت ختجلیل از سالروز استرداد استقالل کشور از طریق راه اندازی محافل با شکوه  برگزاری

 در مرکز ووالیات.مسابقات سیرت، ختم قران عظیم شان، مشاعره و ارایه موعظه های دینی 

  محل را که در  0211به همکاری ارگانهای ذیربط کمیسیون جمع آوری فالبینان این وزارت به تعداد

د کا شناسی وتعویذ نویسان غیر شرعی فعالیت مینمودن نوان مراکز فالبینی،سطح مرکز ووالیات به ع

 تعهد کتبی اخذ ومحالت فعالیت ایشان مسدود گردیده است.آن نزد عاملین  ت و ازیتثب
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   ر مرکز دتوسط علمای کرام و تیم سیار مبغلین قضایای مختلا  پیرامونت رسانه یی سنش 11بیش از

 .راه اندازه گردیده است ووالیات

 پیرامون پیامد های فساد اداری،  مورد موعظه حسنه به منظوری تقویه سطح آگاهی دینی مردم  101راد  یا

وغیره  رعایت ارزشهای اخالقی، اهمیت تغذیه در سالمتی انسان، حقوق زن وجایگاه ایشان در اسالم 

  موضوعات مهم

  مساجد وخانقا ها در  نواحی شهرکابل .کنترول ونظارت از مصارف برق ونظافت 

 در بخش وسطیت و اعتدال
 خطبه پیرامون اعتدال در مسایل عقیده وی، عبادات واخالق. 0راد یا 

 ( جلد کتاب، رساله و مقاالت علمی جهت ترویج فرهنگ اعتدالی و وسطیت تحت 7تالیا و ترجمه )

 ترهګرې،) و( ملنې در او الملونه کیدو منحرف د نه هغې له او وسطیت اسالمی)عناوین 

ترجمه کتابی تحت  (.کې رڼا په احادیثو نبوې او کریم قرآڼ د افراطیت او تاوتریخوالی

ترجمه کتابی تحت عنوان)ددین او تولنیز تعصر پدیده او  د (سیاسی وسطیت منځالریتوبعنوان)

 واقعی درملنی په لور(

 زون  یعلماازتن  011تدویر سیمینار یک روزه تحت عنوان)مظاهر اعتدال اسالمی در نظام خانواده ( برای

 در شهر کابل. مرکز

 ( مقاله اعتدالی جهت اصالح افکار عامه و مبارزه علیه افراط و تفریط در جامعه.1تحریر ) 

  ی.یگرا مختلا اعتدالمسایل  فراط وتفریط وااضرار  و توضیحدر رسانه ها علما اشتراک 

 تجلیل از صدمین سالگرد استرداد استقالل کشور
  برگزاری محافل با شکوه در مرکز ووالیات با راه اندازی نعت خوانی، مسابقات سیرت، ختم قران عظیم

شان، مشاعره و محافل ارایه موعظه های دینی در رابطه به سالروز استرداد و استقالل کشور صورت 

 گرفت.

 عمیرهای اداری ریاست های حج واوقاف والیات و تعمیر مرکزی وزارت با پرچم های رسمی دیزاین ت

 دولتی و تصاویر قهرمانان کشور مزین و بنر ها در رابطه چاپ و درنقاط مهم ومزدحم نصر گردید.

 

 

 

 



11 
 

 حج برنامه
ه همه ساله روبکه یکی از بخشهای مهم وپرچالش دیگر کاری  این وزارت می باشد پروسه حج  تنظیم  ومدیریت 

در  در داخل واین پروژه بزرگ دینی وملی در عرصه های مختلف  یکه الزماجراآت  2390بهبود بوده که در سال

 :ذیال ارایه میگردد صورت گرفته است عربستان سعودی

  )روز، کاهش زمان اقامت حجاج در کشور سعودی  52روز به  02از تقلیل زمان انتقاالت )رفت و برگشت حجاج

 میان پنج الی هشت روز که طبعاً برای حجاج اقتصادی و مفید بوده است.

  برای اولین بار تهیه ترانسوورت جهت انتقال یک مرتبه یی حجاج)رد واحد( از تعمیرهای شان به مشاعر در ایام

 ای حجاج در خیمه های منی .ادای حج فرضی و آماده ساختن چورکت بر

  (دوز جهت وقایه و معافیت از امراض 00011تهیه دو نوع واکسین انفوالنزا و مننجیت از هرکدام به تعداد )

 احتمالی، 

  قلم ادویه جهت استفاده در جریان پروسه حج در کشور عربستان سعودی با کمک وزارت محترم صحت  23تهیه

 ز به سعودیعامه و انتقال آن در اولین پروا

 ( جهت 53070111انتقال مبلغ )( افغانی از درک اعانه حجاج به حساب جمعیت هالل احمر افغانی )سره میاشت

 تداوی اطفال مصاب به سوراخ قلر.

 آورد مطابق بر در سطح مرکز ، والیات، ولسوالی ها ونواحی،حجاج به طور عادالنه  یهتقسیم بندی سهم

 نفوس اداره مرکزی احصائیه.
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  ریاست عمومی طی مراحل تدارکاتی نیازمندیهای پروسه حج در داخل وخارج کشور، عقد قرار داد با

 و زمینه سازی پاسوورت  وزارت امور داخله در خصوص تهیه  پاسوورت الکترونیکی برای حجاج

 .تسهیالت روند اخذ پاسوورت برای حجاج در مرکز و والیات کشور

   علماء، دانشمندان نفر  001مرکز و زونهای والیتی به منظورگزینش  و تنظیم   راه اندازی برنامه امتحان در

جهت نفر کاندید در این پروسه  0111از میان حدود  حجاج ناظم، اساتید و کارمند واجد شرایط به صفت 

، تنظیم واعزام شان به کشور ارایه خدمات وراهنمای های الزم در موسم حج بعد از سوری نمودن امتحان

 عودی درکاروان های حجاج.س

  تن کارمندان و منسوبین مرکزی و والیتی این وزارت و ادارات ذیدخل در پروسه  021گزینش و اعزام

 ، تعلیمی،فرهنگی وغیرهاداری ، صحیدر بخشهای خدمات وعرضه جهت تنظیم حج 

   ریاست  م مقام عالیحک به اساس به صفت مفتی  از علماء وشخصیت های تاثیر گزار تن 05 تنظیم واعزام

 به عربستان سعودی 0030جمهوری در پروسه حج  سال 

  مسار الکترونیکی حج کشور عربستان سعودی به در سیستم  های حجاجپاسوورت  تمام  ادخال بیانات

 منظور اخذ ویزه حجاج.

 دارکات ت کمیسیون محترم مطابق به فیصله و آریانا داد انتقال حجاج باشرکت هوائی کام ایر  عقد قرار

 ملی  

  اعزام هیئت مختلط از ادارات ذیربط جهت طی مراحل وعقد قرار داد های سکن، تغذیه، ترانسوورت

 منظوری مقام عالی ریاست جمهوری.  و به اساس حکم مناسر در جریان پروسه حج 

  حاجی، تن(  سی هزارو سه صدو پنجاه 01021) جهت اعزامسفر،  زمینه سازی وطی مراحل اسناد ابتدائی 

 حجاج. ناظمینو اعضای بعثه 

 عات زمینی مناسر میان مجتم ترانسوورتوتدارک خارج کشور ، تهیه  در داخل وکاری  ایجاد کمیته های

در مرکز   صحی های  طبیق واکسینزمینه سازی ت  یونیفورم برای شناسائی حجاج ،حجاج ومیادین هوای، 

 صحی در حرمین شریفین .ور عرضه خدمات به منظ وزون های پروازی  و ایجاد کلینیک ها 

    هزار تن معتمر وزایرین که از طرف شرکت های خصوصی به حرمین  01نظارت از پروسه تنظیم واعزام

 .گردیده   انداعزام  در سال گذشته  شریفین واماکن زیارتی

 ردیده گ مدیریت موفقانه پروسه حج در داخل وخارج کشور که سبر کامیابی پروسه در سال گذشته

روز در عربستان سعودی که  11و 00روز به  10و 11است که باعث کاهش دادن مدت اقامت حجاج از  

 موجر کاهش مصارف ورضایتمندی حجاج گردیده است.



12 
 

  با طرح و پالن منظم در رابطه به پیشبرد بهتر امور پروسه و  0030وزارت ارشاد، حج واوقاف در سال

وسه ملی را به موفقیت به اتمام رساند از جمله فرستادن مسوولین و اعضای تطبیق عملی آن توانست این پر

بعثه قبل از ورود حجاج به سعودی و آماده ساختن تمام امکانات رفاهی حجاج قبل از ورود شان به 

 سعودی سبر رضایت و خوشنودی حجاج گردیده است.

  وبانک ملی افغانستان پیرامون جمع آوریوزارت، وزارت محترم مالیه این  میان قراداد سه جانبهعقد، 

 .0030استرداد پول حجاج سال  انتقال و

 دیده سیستم دیتابیس برای بخش مالی حج ایجاد گر ،آغاز روند الکترنیکی سازی سیستم های پروسه حج

است عمال از آن بهره برداری می گردد کار روی ایجاد و دیزاین دیتابیس برای پروسه ثبت نام و سایر 

تفاهم نامه همکاری بین  0030قوس  50جراات طی مراحل تنظیم حجاج عمال جریان دارد که به تاریخ ا

 وزارت مخابرات و این وزارت در رابطه امضاء گردید. 

  ایجاد کمیته های فرعی جهت تنظیم و پیشبرد امور کاری پروسه حج در داخل کشور و کشور عربستان

 یدان هوایی جده(سعودی)مکه مکرمه، مدینه منوره و م

  طبق معمول همه ساله بادرنظرداشت آماده گی ها بهتر وامکانات موجود جهت فراهم آوری تسهیالت

برای حجاج چهار زون پروازی که شامل)زون مرکز، زون شمال، زون غرب و جنوب جنوب غرب( 

 درنظر گرفته شده بود.

  حلقات درسی به قسم عملی و نظری آگاهی دهی و آموزش بهتر مناسک حج، به عموم حجاج از طریق

 قبل از سفر به کشور سعودی از طرف این وزارت در مرکز ووالیات راه اندازی گردیده است.
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 اوقاف برنامه

 یروشن در آن شفاف ومصرف عواید آوری و جمع وقفی های ملکیت از سالم واستفاده در رابطه به حفظ

در سال  وقضای عدلی ارگانهای به آنها ومعرفی ازغاصبین امالکاسترداد  دین مبین اسالم، ارشادات

 میگردد: شرح ذیال است که برخی از موارد آن  گرفته صورت الزم اجراآت0030

  از مدرک عواید افغانی دو صدو هفت هزارو سی صدو سه میلیون و وچهار هشتاد( 01001715) مبلغ 

که نسبت به سال قبل افزایش چشمگیری  و تحویل بانک گردیده است جمع آوری وقفی جایدادهای

 داشته است.

 هره ب به نافذه قوانین به و مطابق استرداد غاصبین نزد از ووالیات مرکز در زمین جریر 0532  موازی

 برداری سورده شده است.

   وراجستر گردیده است.  ثبت جهت استفاده امور خیریه جدیداً زمین بسوه 00 و جریر یک موازی 

   تهیه، ترتیر و بعد از تدقیق و بازنگری مجدد عنقریر غرض وقفی های ملکیت تنظیم امور قانون مسوده 

 .ارسال می گردد  ا.ا ج کابینه محترم به تصویر
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 اداری برنامه

 ملیاردو یک 0210037300 مبلغ آن شهههده باتعدیالت عهادی منظور  بودجهه  در بخش اداری مجموع 

 32  جمله از که بوده افغانی وهشت شصت صدو نه هزارو نودوهفت صهدو  شهش  ملیونو یک پنجصهدو 

 .است رسیده مصرف به آن  فیصد

 سه  010510011 مبلغ مالیه وزارت توسط سال وسط  بررسی در تنقیص از بعد انکشافی بودجه مجموع 

  آن فیصد72 اعشاریه 32  که بوده افغانی چهل صدو سه هزارو هشت و چهل صدو دو ملیونو سهه  صهدو 

 .است رسیده مصرف به

 اصالحی سهفارش  270 تعداد وزارت والیتی و مرکزی مرجع 00 وحسهابی  مالی امور بازرسهی  نتیجه در 

 قابل افغانی نه هشههتادو هزارو وهشههت یکصههدوهشههتاد ملیونو هفت و چهل (17000103)و مبلغ  اصههدار

 یافته تحقق اصهههالحی سهههفارش 005 تعداد مداوم های پیگیری اثر به که شهههده دانسهههته تحصهههیل

 خزانه و به حصول افغانی وپنج سی صدو هفت هزارو صهدوشانزده  سهه  ملیونو هجده (00000702)ومبلغ

 .است گردیده تحویل دولت

 این انکشههافی بودجه پالن شههامل والیات و مرکز در مسههاجد مانده و کارباقی اعمار پرو ه 70 تعداد به 

 دیگر پرو ه 5 و کار تحت پرو ه 50 تعداد ، تکمیل صدفیصد پرو ه 20 از جمله که بود گردیده وزارت

 .میباشند تدارکاتی مراحل طی درحال

 مراقبت دارائی های عامه و  محراب  مسهههجد شهههریا در مرکز و والیات از  بودجه حفظ   050  تعداد

 د است.تجهیز گردیو  دولتی توسط این وزارت ترمیم 

 برنامه کار تحت والیات و مرکز در مساجد اعمار پرو ه 00 تعداد به ا.ا.ج ریاست عالی مقام کمح قرار 

 می باشد. واراضی شهرسازی محترم وزارت دولتی عامه های ساختمان

  میثاق برنامه به اعمار غرض جمهوری ریاست عالی مقام تعهدات به نظر مسهاجد  اعمار پرو ه 01 تعداد 

 است. گردیده ارسال دهات انکشاف وزارت شهروندی

  وباز اعمار، ترمیم غرض جمهوری ریاست عالی تعهدات مقام طبق شهریا  مسهجد  محراب 077 تعداد 

 .است گردیده ارسال ا.ا ج ریاست عالی مقام وحمایوی عملیاتی اداره به سازی
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 (تن کارمندان 02معرفی تعداد ) پرداخت فیسو  اناث برای یکسههال جهت آموزش زبان انگلیسههی طبقه 

 وزارت . این بودجه ایشان از ماهوار

 ی،ووالیت مرکزی دینی امور وکارکنان کارمندان رتبه، عالی کارکنان تن 0000 تعداد اجراآت ارزیابی  

 کشور از خارج های بورسیه در کارمندان از تن 01 معرفی . 

 آموزشی های برنامه در ظرفیت ارتقای غرض ووالیتی مرکزی کارمندان از تن000 معرفی  . 

  (تفاهم نامه01امضههای )   فی مابین وزارت ارشهههاد، حج واوقاف، وزارت خانه ها و موسههسهههات پیرامون

 موضوعات مختلا چون: 

    امضهای تفاهمنامه همکاری مشههترک میان وزارت ارشهاد، حج و اوقاف و سههازمان محترم بین المللی

معین  "مظفری"رم دکتور امین الدین ( ورق، توسط جناب محت0در ظرف ) IDLOانکشاف حقوق 

 مسلکی .

     امضهای تفاهمنامه همکاری مشهترک میان وزارت ارشهاد، حج و اوقاف و موسسه مرکز تعلیمی زنان

 معین مسلکی. "مظفری"برای زنان افغان، توسط جناب محترم دکتور امین الدین 

   سه امضهای تفاهمنامه همکاری مشهترک میان وزارت ارشاد، حج واوقاف و موسGIZ  برای توانمند

 سازی اقتصادی زنان  .

      امضهای تفاهمنامه  همکاری مشهترک میان وزارت ارشهاد، حج و اوقاف وموسهسه تعلیمی و تربیوی

 جامی

      امضهای تفاهمنامه همکاری مشهترک میان وزارت ارشهاد، حج و اوقاف و موسهسه تعلیمی و تربیوی

 نهضت

   رشهاد، حج و اوقاف و موسهسه تعلیمی و تربیوی   امضهای تفاهمنامه همکاری مشهترک میان وزارت ا

 توناهان

   امضهای تفاهمنامه همکاری مشترک میان وزارت ارشاد، حج و اوقاف و ریاست مرکز ملی آموزشی

 حقوق)ستا  حقوقی( پوهنتون کابل

   امضای تفاهنامه همکاری مشترک میان وزارت ارشاد، حج و اوقاف و وزارت مخابرات و تکنالو ی

 سان خدمت( در مورد ساخت و تطبیق سیستم الکترونکی پروسه حجمعلوماتی)آ
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  امضای تفاهمنامه همکاری مشترک میان وزارت ارشاد، حج و اوقاف و موسسه کانادایی برای اطفال

 متأثر از جنگ در رابطه به تعلیم و تربیه برای اطفال و دختران و زنان و موارد مختلا دیگر

  میان وزارت ارشههاد، حج و اوقاف و موسههسههه محترم صههحی و امضههای تفاهمنامه همکاری مشههترک

 انکشافی جوانان در مورد مبارزه علیه بچه بازی

  نقدی  تحایااعطای  جوزا روزجهانی مادر و 51 )روزجهانی زن( وهشتم مارچاز تجلیل وگرامی داشت

  .زنانغرض تشویق وترغیر 

 سفرهاي رسمی مقامات این وزارت به خارج از کشور:   

قیم الوسطیه واالعتدال فی نصوص الکتاب "اشتراک وزیر ارشاد، حج واوقاف در کنفرانس تحت عنوان  .0

 به کشور عربستان سعودی که پیرامون اوضاع جهان اسالم مخصوصاٌ برقراری صلح در منطقه و "و السنه

 افغانستان با علماء ونمایندگان کشورهای اسالمی تبادل نظر صورت گرفت.

در )کنفرانس بین المللی اسالم در جهان پهناور، میراث های اسالمی  وزیر ارشاد، حج واوقاف اشتراک .5

وکفتگوهای فرهنگی در شهر مسکو کشور روسیه ( که در زمینه تبادل افکار به هدف انتقال تجارب با 

ی و یننماینده گان کشور های جهان به خصوص با رهبران دینی جهان اسالم غرض ایجاد روابط بهتر د

 ابالغ پیام علمای افغانستان در قسمت رسیدن به صلح وبسیج مردم افغانستان از طریق رسانه های آن کشور.

در دور دوم نشست جهانی رهبران مذهبی در شهر باکو کشور  وزیر ارشاد، حج و اوقافاشتراک  .0

ادل سالمی دیدار وتبآذربایجان و همچنان پیرامون موضوعات مختلا با نمایندگان و رهبران کشورهای ا

 نظر صورت گرفت.

با سه نفر معیتی به کشور چین جهت باز دید از مسلمانان وبرخی مراکز  فر وزیر ارشاد، حج و اوقافس .1

ومحالت دینی ایالت سنگیانگ وچند ایالت دیگرآن کشور وایجاد همآهنگی وروابط گسترده میان 

 مقامات اسالمی دو طرف.

 به کشور شاهی عربستان سعودی غرض بررسی پروسه حج سال گذشته، وزیر ارشاد، حج واوقاف سفر  .2

با وزارت حج عربستان سعودی وادارات  0033تثبیت سهمیه حج سال آینده وامضاء پروتوکول حج سال 

 ذیربط آن کشور.
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در کنفرانس  بین المللی تحت عنوان  )تجلیل وگرامیداشت از سالروز  معین مسلکی این وزارت اشتراک .0

(و اشتراک ایشان در کنفرانس دیگری تحت نام "ص"پیامبر بزرگوار اسالم حضرت محمد والدت 

 چالشهای جوانان مسلمان در کشور های غیر اسالمی و همچنان تبادل افکار روی قضایای مختلا.

 سفرهاي مقامات رهبري وزارت بر اساس حکم مقام عالی ریاست جمهوري به والیات:      

غرض بازدید واستماع از مشکالت به والیت های نیمروز، هرات و  واوقاففر وزیر ارشاد، حج س .0

پنجشیر با هیئت همراه بحث وتبادل نظر با رهبری مقام والیات متذکره، رؤسا و کارمندان حج واوقاف 

و بررسی ثبت و رسمی سازی مساجد، تقرر خطبا و خادمین ، ترمیمات مساجد، وراه اندازی برنامه های 

 سبت تجلیل از صدمین سالگرد استقالل کشور و برخی موضوعات دیگر.کاری به منا

سفر معینان مسلکی واداری این وزارت به صورت جداگانه با هیئت های  معیتی جهت بررسی، تبادل  .5

نظر و مشاهدات عینی از چگونگی امور کاری به والیت های سمنگان، ارزگان، میدان وردک، بدخشان 

شست  های کاری  با والیان واعضای رهبری آن والیات و بحث تبادل نظر و تخار و همچنان تدویر ن

الزم  پیرامون قضایای مختلا به خصوص امور مربوط به حج، حفظ امالک وقفی، اعمار مساجد، 

تامین امنیت مساجد و علما، نیاز تشکیالتی، توجه به نصاب درسی و تنظیم امور مدارس دینی، تثبیت 

حصیلی علما کرام، دیدار از جایداد های وقفی بررسی و مطالعه اوضاع مردم و جایگاه حقوقی اسناد ت

 تثبیت نیاز مندیهای شان در عرصه دینی وغیره موارد مهم اداری.

 ترتیب و ضع طرزالعمل ها

 طرزالعمل اطالع گیری و تنظیم اجراات مراجعین 

 طرزالعمل تنظیم جلسات مقام وزارت 

 دینی طرزالعمل استخدام کارکنان امور 

 طرزالعمل عشر و زکات و توزیع آن 

 تطبیق احکام، فرامین، هدايات و تعهدات رياست جمهوری و مصوبات کابینه ج.ا.ا و شورای وزيران

 ( مورد تعهدات و هدایات مقام عالی ریاست جمهوری به این ریاست مواصلت ورزیده 20جمعاً به تعداد )

 ( مورد آن تحت اجرا میباشد.0و به تعداد ) ( مورد آن اجراء10که از آن جمله به تعداد )
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 ( شماره مصوبات کابینه، شورای وزیران و جلسات فرعی کابینه و شورای وزیران به این 12در مجموع )

( وظیفه آن اجراء و به تعداد 10( وظیفه میباشد، از آنجمله به تعداد )11ریاست مواصلت ورزیده که شامل )

 .( وظیفه آن تحت اجرا میباشد3)

 ( شماره احکام و فرامین مقام عالی ریاست جمهوری مواصلت ورزیده که از آن 51در مجموع به تعداد )

 ( مورد آن تحت کار میباشد.0( مورد آن اجرا و )03جمله )

 فعالیت نشراتی :

  گزارش از طریق صفحه رسمی فیسبوک وزارت 711نشر 

  کلپ تصویری از صفحه یوتوپ وزارت 21نشر 

  ش از طریق صفحه تویترگزار 011نشر 

  گزارش از طریق ویر سایت وزارت 511نشر 

  مرتبه از طریق تماس تیلفونی 0511ارایه پاسخ به سواالت هموطنان 

 اشتراک در کمیسیون دسترسی به اطالعات 

 ترتیر وتنظیم طرزالعمل دسترسی به اطالعات 

  مصاحبه در موارد مختلا از طریق صفحه فیسبوک 011نشر 

 عیه از طریق صفحه فسبوکاطال 011نشر 

 نشر اعالنات داوطلبی از طریق ویر سایت 

 

 زنان طبع کتب و رساله ها راجع حقوق وجايب

 اسالم دیدگاه از خانواده در زن مقام. 

 دهغوحل رڼاکي په اودشریعت دونه دو ناوړه 

 اسالمی جامعه بنای سنگ ازدواج. 

 زنان مهریه. 
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 8933برنامه های عمده پالن شده برای سال مالی 

ره
ما

ش
 

 8933برنامه ها و يا فعالیت های پالن شده برای سال مالی 

2 
و ابراز نظرهای علمی  اصلهمورد فتواهای شفاهی پیرامون استفتاهای و 058های تحریری و مورد فتوا 08اصدار 

 راجع به مسایل و موضوعات محوله

0 
همکااری در تطبیق برنااماه هاای ارشاااادی و تبلیطی در قطعات و جزوتام های وزارت دفاع ملی، امور داخله،     

 درهماهنگی با بخش های مربوطه محابس و مراکز اصالح

 برگزاری ختم قرآنکریم در تراویح ماه مبارک رمضان 3

 برگزاری سیمینار تعلیمی برای استادان حلقات درسی 4

 معرفی قاریان ممتاز به مسابقات بین المللی 5

 تدویر دو سمپوزیم به سطح ملی و منطقوی پیرامون دوتن از شخصیت های علمی معروف کشور 6

 روزهای جمعه و عیدین به مساجد مرکز و والیاتعنوان  خطبه 50تعین و توزیع  7

 جلسه شورای علما در مساجد نواحی شهر کابل 20تدویر  0

 موعظه حسنه پیرامون موضوعات مختلف دینی،اخالقی واجتماعی. 2588تنظیم برنامه ایراد  9

28 
در روشاانائی تعلیمات  راه اندازی کمپاین آگاهی دهی برای یک هفته پیرامون محیط زیساات واثرات ناگوار آن

 دینی

22 
، 2399( جلد تقویم سال 0888( جلد اذکار صبح وشام ، )0888، )( چهارده هزارو چهار صد جلد مجله پیام حق24488چاپ )
جلد مجله سالنامه فعالیت 0888جلد مجله اختصاصی حج،0888نسخه بولتن خبری ، 5888رساله رمضان المبارک  2888

 زیست واحکام ماه مبارک رمضان  به زیور چاپ میرسدجلد بروشرمحیط  6888هاو

 نود  میلیون   98888888مبلغ درحدود مرکز ووالیاتاز ساحات اوقافی در عوایدجمع آوری پیش بینی  20

 نسبتی اوقافی در ارگانهای عدلی وقضائی در مرکز ووالیات های دوسیهتعقیب  23

 پکتیا لطمان و وردک، سمنگان، عواید سازی ساحات اوقافی در والیات کابل، 24

 برگزاری سیمینار حفظ ومراقبت ملکیت های وقفی وتوضح قوانین مربوطه امور اوقاف غرض آگاهی دهی  25
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26 
سااایمیناار در مورد حقو، زن، فسااااد اداری، حقو، اطفاال،تنظیم خانواده، مقام معلم و برنامه های    6تادویر  

 ظ ها و ائمه مساجد در سطح کشورآموزشی برای استادان مدارس، دار الحفا

 باب مدرسه درسطح کشور  08ثبت و راجستر  27

 اثر علمی،تحقیقی 6تالیف،ترجمه،چاپ ونشر  20

 عنوان کتاب ورساله  28تصحیح وویرایش  29

 عنوان مقاله علمی وپژوهشی 38نگارش  08

02 
که از طرف شرکت های خصوصی به حرمین  و اهل هنود زایر، هزار تن معتمر 01 نظارت از پروسهه تنظیم 

 .اعزام می گردند شریفین واماکن زیارتی

00 
ارایاه موعظه های دینی به هدف ذهنیت ساااازی مردم با اعتدال وپرهیز از افراف وتفریط از طریق برنامه های  

 دینی  و رسانه های تصویری 

 اعتدال گرایی اسالمیمقاله علمی در مورد  08رساله و  5کتاب ،  0تالیف وچاپ  03

 تن حاجی غرض ادای فریضه حج و فراهم آوری تسهیالت الزم در داخل وخارج کشور 38888تنظیم و اعزام تعداد  04

 واحد اولی ودومی وزارت 00باز رسی امورمالی واداری  05

 شرکت خصوصی زیارتی وسیاحتی  258نظارت از فعالیت  06

 محراب مسجد شریف در مرکز و والیات.  23تکمیل کار باقی مانده  07

 ساله وزارت ارشاد،حج واوقاف 5تکمیل پالن استراتیژک  00

 استخدام و طی مراحل بست های خالی از طریق پروسه رقابت آزاد 09

 طی مراحل اززیابی کارمندان مرکزی و والیتی 38

 تأمین روابط با مراکز علمی و تحقیقاتی و تدقیقی  32

 طرح و دیزاین، چاپ کتاب و توزیع آن به مراکز دینی و علمی  30

33 
تصااحیح دقیق کتب با اسااتناد آیات واحادت و ترجمه کتب ورسااایل که جدیداو از سااوی علمای دینی مشااهور 

 کشور ها تحریر گردیده  به زبان های ملی کشور.
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 تهیه و ترتیب پالن محیط زیست 34

 راییتهیه و ترتیب پالن اعتدال گ 35

 تطبیق پالن های عواید سازی امالک وقفی 36

 توانمندسازی اقتصادی زنان تطبیق پالن مگیری در راستایسه 37

 تطبیق وجوه مصارف بودجه های عادی و انکشافی وزارت در مطابقت با پالن های اداری و مالی 30

 تقویه و انکشاف منافع بشری در روشنی بودجه دست داشته 39
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 وزارت ارشاد، حج واوقاف داراي ریاست هاي و آمریت هاي مستقل مرکزي ووالیتی قرار ذیل می باشد:

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ریاست دفتر .0

 

 ریاست ادارای و مالی .5

 

 ریاست منابع بشری

 ریاست مرکز اعتدال

 ریاست احتساب

 ریاست تفتیش داخلی

 ریاست پالیسی و پالن

 ریاست تدقیق و مطالعات علوم اسالمی 

 ریاست مجمع علمی ریاست اوقاف

 ریاست امور قراء

 ریاست تعلیمات علوم دینی و تدریب ائمه

 ریاست حسینیه ها

 ریاست انسجام امور مساجد

 ریاست اطالعات و ارتباط عامه

 ریاست حج فرضی

 ریاست عمره و زیارات

ارزیابیآمریت نظارت و   

 آمریت تدرکات

 ریاست عرفان اسالمی

 آمریت تکنالوژی

 ریاست های مرکزی وزارت
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 ریاست هاي والیات

 ریاست ارشاد، حج واوقاف کابل .0

 ریاست ارشاد، حج واوقاف میدان وردک .5

 ریاست ارشاد، حج واوقاف پکتیکا .0

 ریاست ارشاد، حج واوقاف پکتیا .1

 حج واوقاف خوستریاست ارشاد،  .2

 ریاست ارشاد، حج واوقاف لوگر .0

 ریاست ارشاد، حج واوقاف پروان .7

 ریاست ارشاد، حج واوقاف پنجشیر .0

 ریاست ارشاد، حج واوقاف کاپیسا .3

 ریاست ارشاد، حج واوقاف بامیان .01

 ریاست ارشاد، حج واوقاف نورستان .00

 ریاست ارشاد، حج واوقاف ننگرهار .05

 ریاست ارشاد، حج واوقاف کنر .00

 ارشاد، حج واوقاف لغمان ریاست .01

 ریاست ارشاد، حج واوقاف فاریاب .02

 ریاست ارشاد، حج واوقاف سرپل .00

 ریاست ارشاد، حج واوقاف جوزجان .07

 ریاست ارشاد، حج واوقاف بلخ .00

 ریاست ارشاد، حج واوقاف سمنگان .03

 ریاست ارشاد، حج واوقاف بغالن .51

 ریاست ارشاد، حج واوقاف کندز .50

 ریاست ارشاد، حج واوقاف تخار .55

 ریاست ارشاد، حج واوقاف بدخشان .50
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 ریاست ارشاد، حج واوقاف زابل .51

 ریاست ارشاد، حج واوقاف غور .52

 ریاست ارشاد، حج واوقاف دایکندی .50

 ریاست ارشاد، حج واوقاف غزنی .57

 ریاست ارشاد، حج واوقاف هلمند .50

 ریاست ارشاد، حج واوقاف بادغیس .53

 ریاست ارشاد، حج واوقاف نیمروز .01

 فراهریاست ارشاد، حج واوقاف  .00

 ریاست ارشاد، حج واوقاف ارزگان .05

 ریاست ارشاد، حج واوقاف هرات .00

 ریاست ارشاد، حج واوقاف کندهار .01
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 ضمایم:

 ) به افغانی(8931عوايد  سال مالی:  (8ضمیمۀ شماره )

 منابع عایداتی شماره
مبلغ عواید پیش 

 بینی شده به افغانی

عواید بدست آمده به 

 افغانی

 فیصدی ازدیاد/کاهش عواید

 کاهش ازدیاد

  فروش اموال غیر منقول 2

2297513 2447752 
150239 
6.53% 

0 
 جریمه های اشخاص انفرادی وشخصیت های حقوقی 0

 باز پرداخت معاشات ومصارف سال گذشته 3

 عواید متفرقه 4

 2447752 مجموع عواید به افغانی
150239 
6.53% 
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 8931(؛ بودجه عادی و انکشافی سال مالی2ضمیمه شماره )

 8931مالی   مجموع بودجه منظور شده سال

 مجموع بودجه انکشافی )به کلمات( انکشافی )به عدد(بودجه  ) به کلمات( بودجه عادی ) به عدد( بودجه عادی

يک ملیارد و پنجصدو يک ملیونو   8698531351

ششصدو نودهفت هزارو نه صدو شصت 

 وهشت افغانی

سه صدوسه ملیونو دوصدو چهلو  999201909

 هشت هزار وسه صدو چهل افغانی

8190305991 

 بودجه به اساس سال مالی به مبلغ و فیصد  مصرف  

 مصرف بودجه

   مصرف بودجه انکشافی مصرف بودجه عادی

   به فیصد به مبلغ به فیصد به مبلغ

   ٪36.16  239080501 ٪36  8021520961 به رقم

يک ملیاردو چهارصدو بیست وهفت    به کلمات

ملیونو ششصدوبیستو چهار هزاروسه 

 صدو پنجاوهشت  افغانی

دوصدو نود  ملیونو چهارصد   نودپنج  فیصد 

چهار ده هزارو ششصدو چهل 

 هشت افغانی 

نود پنج  اعشاريه 

 هفتادو پنج  فیصد

  

افطانی بابت حقو، امامان مساجد،مصارف حج ورثه  252959363مبلغ  2390که درجریان وبررسی وسط سال مالی  میباشد 2349730685وزارت ارشاد،حج واوقاف مبلغ  2390اصل منظوری بودجه عادی سال مالی 

 افطانی 356388888لغ افطانی میشودوهمجنان در بخش بودجه انکشافی اصل منظوری مب 2582697960شهدا وبودچه حفظ ومراقبت افزود گردیده که در نتیجه مجموع بودجه منظور شده عادی با تعدیالت آن مبلغ 

افطانی از بودجه انکشافی این وزارت توسط وزارت محترم مالیه تنقص گردیده که بعد از تزئید  72752668افطانی در بودجه این وزارت تزئید ودر بررسی وسط سال مبلغ  20788888بوده که درجریان سال مالی مبلغ 

 .افطانی میشود 383040348وتنقص مجموع بودجه انکشافی این وزارت مبلغ
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 ؛ تشکیل  وزارت ارشاد، حج و اوقاف(9ضمیمه شماره )
 

 مالحظات
تعداد شرکت 

 های مختلط
 تعداد تصدی ها

تعداد نمایندگی 

 های خارجی 

تعداد نمایندگی 

 های والیتی

تعداد مشاوریت 

 ها

تعداد ریاست های 

2و 8مرکزی بست   

تعداد معینیت 

 ها

 

 8 8 0 36 4 27 0 1397 

 8 8 0 36 6 20 4 1391 
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 بخش کارکنان مرکزی

 

  

 کمبودات:

 ( در مرکز و والیات کمبود ودرحال پروسس میباشد.9،۰،1بست ) 8۸1مامورین تعداد 

 امامان مرکزی و والیتی در حال پروسس میباشدبست های کمبود 8۸۸۸امامان: تعداد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تشکیل 

منظور 

شده 

8931 

 کارکنان مرکزی مجموع امامان اجیران   مامورين

 مجموع

 کارکنان واليتی

 مجموع

  

 کارکنان نمايندگی های خارجی 

 مجموع

  

مجم کارکنان شامل رتب و معاش 

 وع

  

اصل 

 تشکیل
8931 2993 6319 3915 

 واليات مرکز امامان اجیر مامور امامان   احیر  مامور  امام اجیر  مامور

015 8289 8529 328 133 0959 2 9 9 9995 5919 9995 5919 2  
 39

15 

 موجود

   نظامی اجیر مامور   امامان اجیر مامور   امامان اجیر مامور زن مرد  زن مرد زن مرد زن مرد
 مرکز

 
   واليات

82
9

0 
 

63
 

83
1

6 
 

 2
0 

69
99

  

 9
 

 1
9

99
 

1
9

  

 زن مرد زن مرد زن مرد
جموم

 ع
 زن مرد زن مرد زن مرد

مجمو

 ع
 زن مرد زن مرد زن مرد

مجمو

 ع
 زن مرد زن مرد

مجم

 وع

9
31

 

66
 

88
39

 

29
 

89
99

 

9 

23
52

 

1
9

6 

5 1
31

 

2 

9
51

9 

9 

69
29

 

2 9 9 9 9 9 2 

21
1

1
 

1
6 

69
82

 

1
 

1
21

2 
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 بخش کارکنان والیتی

ت
عی

وق
م

 

 تعداد کارکنان

وع
جم

م
ت 

عی
وق

م
 

 تعداد کارکنان

وع
جم

م
ت 

عی
وق

م
 

 تعداد کارکنان

 نظامیان اجیر مامور نظامیان اجیر مامور
 نظامیان اجیر مامور

وع
جم

م
 زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد   زن مرد زن مرد زن مرد 

 256 8 8 8 27 8 239 میدان وردک 234 8 8 8 25 8 229 بامیان 087 8 8 8 03 0 200 کابل

 240 8 8 8 08 8 200 پکتیا 292 8 8 8 05 8 266 تخار 000 8 8 8 04 2 083 بلخ

 283 8 8 8 0 8 95 پنجشیر 080 8 8 8 25 8 207 جوزجان 000 8 8 8 35 2 206 کندهار

 260 8 8 8 27 8 245 سرپل 250 8 8 8 24 8 244 کاپیسا 305 8 8 8 68 8 305 هرات

 245 8 8 8 25 8 238 بادغیس 260 8 8 8 30 8 236 اکپکتی 067 8 8 8 30 8 035 ننگرهار

 90 8 8 8 28 2 07 ارزگان 250 8 8 8 29 8 239 خوست 273 8 8 8 08 8 250 کندز

 239 8 8 8 27 8 200 زابل 084 8 8 8 03 8 208 کنر 203 8 8 8 03 2 259 بطالن

 288 8 8 2 9 2 09 دایکندی 243 8 8 8 20 8 232 نیمروز 040 8 8 8 34 8 024 بدخشان

 086 8 8 8 00 8 204 فاریاب 233 8 8 8 26 8 227 هلمند 255 8 8 8 25 8 248 لوگر

 249 8 8 2 26 8 230 نورستان 267 8 8 8 02 8 246 فراه 293 8 8 8 00 8 265 غزنی

 97 8 8 8 72 8 08 روضه 250 8 8 8 26 8 240 سمنگان 265 8 8 8 08 8 245 پروان

 25 8 8 8 20 8 3 خرقه 252 8 8 8 20 8 233 غور 275 8 8 8 23 8 260 لطمان

 مجموع کل والیات

 مجموع کل اجیر مامور

 9۸72 مردان زن مرد زن مرد

 1 زنان 2 737 9 ۰27۰

                         
 

 


