گزارش ربع دوم سال مالی  1400ریاست احتساب
 -1ایراد  250موعظه حسنه پیرامون موضوعات مختلف دینی اجتماعی واخالقی ازطریق مدیران عمومی
احتساب دروالیات
 -2ایراد  50مورد موعظه درمرکزتوسط کمیته مبلغین سیار
 -3تثبیت وتشخیص  22مورد منکرات جهت ازله آن به همکاری ارگان های ذیربط
 -4اعزام معرفی کارشناسان مسلکی ومدیران عمومی احتساب دروالیات به رسانه های صوتی وتصویری.
 -5ترتیب وتنظیم مسوده بروشورمواد مخدر
 -6اشتراک کارشناسان دربرنامه ارشادی رمضانی
 -7ترتیب پالن مبارزه علیه مواد مخدر
 -8جمع آوری گزارشات ریاست های داخلی وزارت راجع به فعالیت های ایشان درمورد مواد مخدر
 -9همکاری با ریاست تنظیم امورعرفان واماکن مقدس درپروسه سروی خانقاء ها در والیات شمال وغرب
کشور
همکاری با ریاست اوقاف بمنظور تثبیت جایدادهای وقفی وهمچنان به اعالن سپردن ملکیت های
-10
وقفی در والیت ننگرهار
ترتیب پالن کاری برای سال مالی  1400و ارسال آن به مراجع مربوطه
-11
تهیه گزارشات شش ماه سال مالی  1400وارسال آن به مراجع مربوطه
-12
تهیه مواد آمورشی برای ازبین بردن آموزه های که تحقیر مذاهب اقوام و سایر اقلیت ها را ترویج
-13
میکند ومعیار های ضرررسانی جنسیتی راتقویت می کند
 -14ارسال پالن وزارت ارشاد  ،حج واوقاف راجع به مواد مخدر به تمام ریاست های که فعالیت های ارشادی
دارند
 -15جمع آوری گزارشات مدیران عمومی احتساب دروالیات جهت ارسال به مراجع مربوطه
اینک گزارش ربع دوم سال مالی  1400این اداره غرض اجراات بعدی به شما گسیل است .

 .1د حج د معلوماتي مدیریتي سیستم لپاره د ضرورتونو راټولول
 .2د حج معلوماتي مدیریتي سیستم لپاره د راټولو شویو موادو تحلیل
 .3د حج معلوماتي مدیریتي سیستم کې د ثبت شویو حاجیانو د دوباره ثبت لپاره ارزیابي کول
 .4د حج معلوماتي مدیریتي سیستم د راټولو شویو موادو داحصایې معلوماتو د ادارې سره شریکول
 .5د اجناسو د معلوماتي سیستم څخه نظارت او د نیمګرتیاوو تحلیل
 .6په جوماتونو او دیني مدرسو کې د هغو کمپیوټر لیبونو څخه نظارت چې وزارت ورکړې دي
 .7د ډیجیټل کتابخانې له ډیټابس څخه لېدنه او تحلیل
 .8د پروژو امریت ته د نورو عرایضو د ثبت لپاره د ډیټابس جوړول او امریت ته د راغلو عرایضو
ثبت
 .9د برنامو آمریت لپاره د ډیټابس جوړول او دتکمیل شوو جوماتونو د پروژو ثبت کول
 .10د حج د معلوماتي مدیرتي سیستم تخنیکي مشکالت حل کول ،د سیستم تحلیل او پراختیا ورکول
 /۴جوزا ۱۴۰۰
.11د پروژو او پروګرامونو د معلوماتي سیستم تحلیل او اړوند امریت ته یې روزنه ورکول
 .12د پروژو او پروګرامونو د معلوماتو د مدیریت سیستم په اړه ریاست مقام ته پوهاوی او روزنه
ورکول  /۵جوزا ۱۴۰۰
 HRMIS .13د معلوماتو د مدیریت د سیستم تحلیل ،نظارت ،او د شته نیمګړتیاوو یاداشت کول
 /۶جوزا ۱۴۰۰/
.14د پروژو او پروګرامونو امریت ته یو منظم ډیټابس جوړول  /۸جوزا ۱۴۰۰
.15د حج د معلوماتو د مدیرت سیستم ته  / ۹جوزا  user Management ۱۴۰۰جوړول او
صالحیتونه ورته محدود کول

