
1400گزارش کاری ریاست پالیسی وپالن از بابت ربع دوم سال مالی   

 مقام شد مالحظه از بعد مساجد عمار بخاطر که وعرایض مکاتیب آنعده وبازنگری مطالعه

 ارسال جواب آن مربوطه مراجع به دوباره گرفته صورت ورزد می مواصلت وزارت محترم

 است گردیده

 به جداگانه وجداول شده پالن های پروژه درسیستم مساجد وترمیم اعمار اسناد معلومات ادخال

 است گرفته صورت ومرکز والیت تفکیک

 منظوری از بعد ترتیب 1400 مالی سال بابت زنان مورد در واوقاف ارشاد،حج وزارت پالن

  است شده ارسال محترم اداره آن به وزارت محترم مقام

 تدقیق محترم وبریاست ترتیب 2024 سال در اسالمی وتمدن فرهنگ پایتخت کابل پالن

  است شده ارسال اسالمی علوم ومطالعات

  خارجه امور وزارت به آن وارسال عمل پالن سفارشات تطبیق از گزارش تهیه

 علمی، مجمع مساجد، وانسجام ارشاد ائمه، وتدریب دینی علوم تعلیمات های ریاست نظر توحید

 بشری منابع وریاست ها وبرنامه ها پروژه ، زنان ارشادی امور ، اسالمی علوم ومطالعات تدقیق

  وزارت مقام ومنظوری سازی نهائی غرض ها وطرزالعمل ها تفاهمنامه مسوده ساختن آماده

 با بشر حقوق تفاهمنامه مسوده سازی آماده غرض مرکزی های ریاست نظر وابراز توحید

  وزارت

ربوطم های ریاست نظر ابراز وتوحید آوری جمع  وارسال توریزم ملی پالیسی مسوده پیرامون 

 وفرهنگ اطالعات وزارت و امور محترم اداره به آن

 آموزشی برنامه در گان کننده اشتراک معرفی غرض مرکزی های ریاست به مکتوب ارسال

  وپالن پالیسی معین محترم توسط وزارت کارمندان ظرفیت ارتقای

یاستر به توریزم قانون مسوده طرح ارسال  وزیارات عمره ، فرضی حج ، علمی مجمع های 

 نظر ابراز غرض عامه ارتباط و اطالعات ومشاوریت

 امورخارجه محترم وزارت به سعودی کشورعربستان دینی امور تفاهمنامه داشت یاد مسوده

  است گردیده ارسال

نانز شبکه با همکاری جهت وزارت دومی و اولی های واحد تمام به متحدالمال مکتوب  ارسال 

  است گردیده



 اماکن که والیت پنج از علماء از نفر 5 معرفی 1400//26/3 مورخ(611) شماره مکتوب قرار

رد دارد باستانی  خارجه امور محترم وزارت به روزه سه ورکشاپ 

     


