
  ریاست پالیسی و پالن  1399شش ماه اول سال مالی  گزارش کاری 

( مورخ ۱۲۲۸نامه شماره )ال آن ذریعه حج و اوقاف و ارست وزارت ارشاد ،حفاظت از محیط زیس پالن  تهیه و تدوین  .1

 به اداره ملی حفاظت از محیط زیست و مراجع ذیربط . ۲۸/9/۱39۸

 .وارسال  آن به ریاست دفتر تهیه و تدوین طرزالعمل تنظیم جلسات مقام محترم وزارت  .2

 . به ریاست منابع بشری وارسال آن تهیه و تدوین طرزالعمل استخدام کارکنان امور دینی  .3

ند سازی اقتصادی ارسال آن از  طریق ایمیل به برنامه ملی توانموسازی اقتصادی زنان  ه و تدوین پالن پنج ساله توانمندتهی .4

 زنان وزارت محترم مالیه .

از طریق  آن  ارسالو با دالیل آن ۱399تهیه و تدوین پالن توانمند سازی اقتصادی زنان این وزارت از بابت سال مالی  .5

 ایمیل به برنامه ملی توانمند سازی اقتصادی زنان وزارت محترم مالیه .

از طریق ایمیل به برنامه ملی توانمند سازی آن ارسال  و سازی اقتصادی زنانتهیه و ترتیب گزارش کاری سالتمام توانمند  .6

 اقتصادی زنان وزارت محترم مالیه .

 ارسال مکاتیب به تمام ریاست های مرکزی و آمریت های مستقل جهت جمع آوری پالن استراتیژیک پنج ساله وزارت . .7

 ( .GIZی دفتر )تهیه و تدوین پالن استراتیژیک پنج ساله وزارت به همکار .8

تن کارمندان وزارت با (3۰استراتیژی و پالیسی سازی ( برای )برگزاری سیمینار  سه روزه تحت عنوان  ) پالنگذاری ، .9

 ( دایر گردید .GIZدر دفتر ) ۸/۱۱/۱39۸-6مورخ  (GIZهمکاری دفتر )

 ایمیل .ریاست اجرائیه از طریق ه ارسال آن بوتهیه و تدوین پالن اعتدال گرایی وزارت  .10

وزارت بعد از تائید دفتر مقام عالی ریاست جمهوری اسالمی افغانستان و منظوری مقام  ۱399تهیه و تدوین پالن سال مالی  .11

ارسال به دفتر مقام محترم عالی ریاست ج.ا.ا و تمام ریاست های  ۲/4/۱399( مورخ ۵۰۵محترم وزارت طی نامه شماره )

 مرکزی و آمریت های مستقل .

به دفتر شورای امنیت  6/۱/۱399( مورخ 349نامه شماره ) ارسال آن ذریعهوتدوین پالن راه اندازی با جنگ روانی تهیه و  .12

 ملی و ریاست های مربوط .

 ارسال آن از طریق ایمیل به ارگانهای محلی .وترتیب لست وظایف وزارت در چهار برنامه کاری  .13

 ( والیات .۱۰جمع آوری ارقام دقیق احصائیوی اماکن مذهبی از ) .14

( آمریت بخش عایداتی و دوباره ارسال آن به اداره ملی احصائیه و 4( ریاست و )۱۷تکثیر و جمع آوری فورمه جات از ) .15

 معلومات.

کمک ها ، ترانسپورت و یک ورق فورم اماکن مذهبی به اداره ( ورق فورم احصائیوی بخش پروژه ها ،۱۲خانه پری و ارسال ) .16

 ات .ملی احصائیه و معلوم

 ( ورق فورم بخش حجاج ، درمسال و مندر به اداره ملی احصائیه و معلومات .3خانه پری و ارسال ) .17

( هزار افغانی از طرف وزارت محترم ۱۸۸۵۰۰۰۰۰مبلغ ) ۱399بودجه انکشافی وزارت ارشاد ، حج و اوقاف در سال مالی  .18

 باشد .مالیه در فرمان بودجه منظور گردیده است که شامل چهار پروژه می



 

 جد اپروژه اعمار مس 

 ساختمانی های  پروژه واحد انجنیر و نظارت از پروژه 

  پروژه اعمار مساجد پروژه های والیتی 

  پروژه ایجادICT LAB . در مساجد و مدارس دینی 

( افغانی بودجه به این وزارت منظور گردیده که از آن جمله مبلغ ۱۲3۱۱9۰۰۰در پروژه اعمار مساجد مبلغ ) -۱

ساختمانی مبلغ  در پروژه واحد انجنیر و نظارت از پروژه های -۲( هزار افغانی آن به مصرف رسیده  ۱94۲9۲6۸)

در پروژه اعمار  -3مصرف رسیده به  ( افغانی آن ۲۰۱944۱( افغانی تخصیص منظور گردیده که از جمله مبلغ )۵۰۰۰۰۰۰)

( افغانی بودجه منظور گردید ه که از مجموع پروژه های متذکره مبلغ ۵9۸۸۱۰۰۰مساجد پروژه های والیتی مبلغ )

( پنج ۵۰۰۰۰۰درمساجد ومدارس دینی مبلغ )   (ICTLabدر پروژه ایجاد)  -4( افغانی آن به مصرف رسیده33۲۲6۸۷)

( افغانی ۲4۷۷۱396که مجموع مصرف از سرجمع بودجه این وزارت مبلغ )صد هزار  منظور وبه مصرف نرسیده است . 

 . میدهد نشان را مصرف( ٪ ۱3. ۱4میشود که )

بوده از والیتی   پروژه های  اعمار مساجد ( پروژه در دو  کود 4۲تعداد ) ۱399 شامل پالن وزارت در بودجه سال مالی .19

تدارکاتی  ( پروژه در طی مراحل ۷والیتی تکمیل وتعداد )  و اعمار مساجد ( پروژه در دو کود فوق اعمار مساجد۱۱له )جم

 ( پروژه تحت کار میباشد .۲4قرارداد و متباقی )

تصحیح و ارسال دوباره آن به  غرض جمع آوری طرزالعمل های شان ، اارسال مکتوب به ریاست های مرکزی و آمریت ه .20

 کمیسیون کمیته طرزالعمل ها غرض نهایی سازی آن .

ریاست های مرکزی و آمریت های مستقل غرض جمع آوری ، سپس تصحیح و توحید پالیسی های  م ارسال نامه به تما .21

 کره غرض ارسال  به کمیته مرور به طرزالعمل ها جهت نهایی سازی پالیسی ها .ذمت

 .دولتی و ادارات  ها نامه وزارت اقتصاد ) ریاست انسجام موسسات غیر دولتی ( انجو ها ، با وزارت خانه تایپ تفاهم .22

 شان . ی ارسال مکتوب تعقیبی به تمام ریاست های مرکزی و آمریت های مستقل وزارت غرض جمع آوری پالیسی ها .23

انکشاف جامعه در مورد  شفاف  حج و اوقاف و موسسه مطالعه و ابراز  نظر پیرامون تفاهم نامه فی مابین وزارت ارشاد ، .24

عرضه خدمات علمی و اجتماعی که غرض ابراز نظر  به این ریاست ارسال نموده بود و سپس جواب آن ذریعه مکتوب رسمی به 

 ریاست محترم دفتر ارسال گردید .

یون مرور طرزالعمل ها نهایی گردیده طرزالعمل کارکنان امور دینی ، کارشناسان و کارمندان تخصصی و مسلکی در کمیس .25

 و سپس به ریاست محترم منابع بشری ارسال شده است .

ارسال مکتوب به ریاست های مرکزی غرض تحویل قوانین دست داشته و  اشتراک شان در جلسات تدوین قوانین وزارت  .26

. 

 تهیه و  تکمیل پالیسی جنگ روانی با تائید و منظوری مقام محترم وزارت . .27

 و ترتیب مسوده پالیسی ریاست احتساب و آماده غرض تائیدی و منظوری مقام محترم وزارت . تهیه .28



 ریاست های مرکزی بخاطر سیستم سازی .والیات و ارسال مکتوب به تمام  .29

به اداره ملی احصائیه و  ۱/4/۱399( مورخ 3۷ارسال طرح سیستم سازی وزارت ارشاد ، حج و اوقاف طی نامه شماره )  .30

  معلومات

 


