
 

 

 خلص گزارش آمریت نظارت وارزیابی

 

این وزارت طور ربعوار و ارسال  1398نظارت وارزیابی از تطبیق پالن عملیاتی سال مالی  .1

 ج.ا.ا.گزارش بعد از مالحظه مقام محترم وزارت به اداره امور مقام عالی ریاست 

 طرزالعمل ها.مرور تهیه مسوده طرز العمل آمریت نظارت وارزیابی وارسال آن به کمیسیون  .2

 تهیه مسوده پالن استراتیژیک پنج ساله نظارتی  وارسال آن به ریاست پالیسی وپالن. .3

گانه شهرکابل  21محراب مسجد نواحی  200نظارت و کنترول از تطبیق طرزالعمل صرفیه برق  .4

 رف انرژی برق .غرض کاهش مص

 و تقدیم آن به مقام محترم وزارت . تدوین چالشها وطرح های پیشنهادی واحد های دومی  .5

خطبا در مطابقت با پالن پنج ساله کاهش آلوده گی محیط زیستی برای  ائیمه مساجد و تهیه رهنمود .6

محترم محیط هوا که از جانب حکومت تدوین گردیده و گزارش پیرامون محیط زیستی به اداره 

 عندالموقع ارسال گردیده است . زیست

 عضویت در کمیسیون مرور و نهایی سازی طرزالعمل ها بنابه هدایت مقام محترم وزارت . .7

ر یزت به ملت و ارایه آن توسط جناب وحکوم 1398سال  یتهیه وتدوین گزارش و دست آورد ها .8

 صاحب  درمرکز رسانه ها .

)گران فروشی ،اصراف ،احتکار ،فریب ،تقلب در فروش با وزن کم تهیه گزارش در رابطه به مستهلیکین  .9

 وارسال آن به وزارت محترم تجارت وصنایع.،معلومات غیرواقعی در جریان خرید و فروش وتبذیر(

ی اشتراک در جلسات آجندای امنیت غذائی وتغذیه و ارسال گزارش در زمینه به سکرتریت آجندا .10

 ملی و امنیت غذایی و تغذیه صورت گرفته است .

 



 

پروژه انکشافی و ارسال آن به  42تهیه و گزارش از چگونگی  وضعیت فعال و غیر فعال  .11

 معاونیت نظارت و حراست از قانون ریاست جمهوری .

، و ارایه گزارش  1399نظارت و ارزیابی از چگونگی تطبیق پالن شش ماه اول سال مالی  .12

فارمت معیاری و ارسال آن به معاونیت نظارت و حراست از قانون اداره امور ریاست مطابق 

 ج.ا.ا.

تهیه پروفایل وزارت مطابق فارمت معیاری و ارسال آن بعد از مالحظه مقام محترم به معاونیت  .13

 نظارت وحراست از قانون اداره امور ج.ا.ا.

نشر ت رم اطالعات و فرهنگ جهه وزارت محتاین وزارت ب  1398کارپالنی ارسال گزارش  .14

 وزارت . آن 1398سال مالی  سالنامه  در

 پالن کاری این آمریت :

 طرزالعمل نظارت و ارزیابی از تطبیق پالن پالیسی های وزارت . پیگیری و نهایی سازی 1

جاری وتوحید گزارش سال تمام سال نظارت وارزیابی از تطبیق پالن ربع سوم و چهارم سال  2

به معاونیت نظارت و حراست وزارت وارایه گزارش بعد از مالحظه مقام محترم  1399مالی 

 از قانون اداره امور ج.ا.ا.

و ارایه  1399نظارت و ارزیابی از چگونگی پیشرفت کار پروژه های انکشافی سال مالی  3

 دارهبه معاونیت نظارت و حراست از قانون اوزارت گزارش بعد از مالحظه شد مقام محترم 

 ج . ا.ا.امور 

نظارت از نحوه تطبیـــق رهنمود محیط زیــــست برای مال امامان و ائمه مســـاجد مطابق پالن  4

 .حکومت پنج ساله 

 


