
 ریاست احتساب 1399سال مالی  یها فعالیت ها و دستاوردگزارش 

 

 ( موعظه حسنه پیرامون موضوعات مختلف دینی ، اجتماعی و اخالقی توسط 1200ایراد )

 کمیته مبلغین سیار در مرکز ومدیران عمومی احتساب در والیات.

 ( تن اشخاص و افراد که زیر نام فالبینی، کف 100جمع آوری و توقف فعالیت تعداد )

 شناسی، سحر و جادو و تعویذ نویسی غیر شرعی فعالیت مینمودند. 

 ( نفر در مرکز و والیات که به عناوین مختلف تحت نام تعویذ100اخذ تعهد کتبی از )  نویسی

 وغیره از مردم پول دریافت میکردند.

  و نهائی سازی طرزالعمل ریاست .تهیه 

 ( باب د10مسدود نمودن )برای اعمال غیر شرعی  اندر مرکز و والیات که از آن کاکین

 .نمودندجادو استفاده می مانند: کف شناسی ، رمالی، سحر و

  راه اندازی کمپاین اگاهی دهی برای یک هفته در مرکز و والیات راجع به اهمیت محیط

 ناگوار آن.زیست و پیامدهای 

 ( قطعه بروشور در مورد آداب زیارت از دیدگاه شریعت اسالمی و 2000تهیه و چاپ )

توزیع آن در مرکز و والیات کشور به منظور آگاهی مردم از شیوه های درست و اسالمی 

 زیارت.

  اداری در والیات بشمول  و تشکیل کمیته ها نظارتی و مبارزه با مفاسد اخالقی، اجتماعی

 ه گان ارگانهای ذیربط مخصوصاً در ماه مبارک رمضان.نمایند

  ایجاد هماهنگی با ارگانهای ذیربط مخصوصاً بخش حوزه های امنیتی پولیس کابل و امنیت

 ملی کشور.

  ،تشریح مسایل و احکام اسالمی راجع به حقوق زنان در بخش نکاح های قبل از سن بلوغ

ای آن از طریق رسانه های صوتی و نکاح اجباری، مصارف گزاف و تجملی و پیامد ه

 .( مورد50در مرکز و والیات ) تصویری



 ( نفر متقاضیان غرض اخذ جواز برای تعویذ نویسی که در نتیجه نسبت 20اخذ امتحان از )

 نداشتن معلومات دینی ناکام ثابت گردیدند.

 حیط اشتراک اعضای مسلکی در سیمینارها و جلسات مختلف پیرامون حقوق زن، اطفال، م

 زیست وغیره.

  ترتیب مسوده طرح بهسازی ریاست به همکاری کمیسیون مؤظف تحت نظر معینیت محترم

 مسلکی.

 .تهیه مقاالت علمی و چاپ بعضی از آنها در مجله پیام حق 

 .ترتیب مسوده متن تفاهم نامه همکاری با وزارت محترم امور داخله 

 1399اب از بابت سال مالی جمع آوری گزارشات فعالیت تمام مدیران عمومی احتس. 

 .ارسال مکاتیب متحدالمال به تمام والیات کشور پیرامون موضوعات مختلف 

  ارسال مکتوب به وزارت محترم مالیه جهت همکاری بمنظور نظارت کارشناس بخش

معامالت این اداره از گمرکات غرض تثبیت وتشخیص واردات و صادرات مشروع از غیر 

 مشروع.

 وشور حقوق زوجین جهت چاپ و توزیع بمنظور آگاهی دهی جامعه ترتیب مسوده بر

 مخصوصاً زنان.

 در مورد استراتیژی و پالیسی این اداره تذکر داد.

 ( 10000ترتیب مسوده بروشور پیرامون مواد مخدر و اضرار آن در جامعه غرض چاپ )

 .1400قطعه در سال مالی 

 


