
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 امارت اسالمی افغانستان       
 ارشاد، حج و اوقاف وزارت                       

 پالیسی وپالنریاست                                      

  آمریت پالن                                          
 

 

 

 

 

 گزارش مفصل اجراآت و دستآوردهای ماهوار
 (1401 /6 /31)الی ( 1/6/1401)از تاریخ 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1401/ 7 /3   :تاریخ ارایه

 



 

 

 

 فهرست 

 

 صفحه           عنوان

 

 (1…… )....………….........................…………………………………مهمقد

 (1…… )...…………………...........................................……خالصه گزارش 

 (1…… )..…………........................فعالیت های پالن شده گزارش چگونگی پیشرفت 

 (1…….. )..……....……………………اجراشدهفیصدی پیشرفت فعالیت های :  الف

 (۲…….. ).………....……………………فعالیت های در حال اجرا طی یک ماه: ب

 (۲…………… ).......………………………طی یک ماه معطل شدههای فعالیت: ج

 (2........)........................................................آغاز ناشده طی یک ماه فعالیت های: د      

 (2............).....................................و دستآورد هاگزارش مفصل فعالیت های اجرا شده      

 (2(.....................)ایجنت) فعالیت های اجراشده مطابق پالن طی یک ماه و دستآورد ها: الف     

 (2............)....................و نتایج آن طی یک ماهفعالیت های اجرا شده خارج از پالن : ب      

(۲…………. )........…….…………………مشکالت عمده و راه حل های پیشنهادی
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 مقدمه
مقام رهبری امارت اسالمی افغانستان، وزارت ها و   1443/7/15مورخ ( 1251)به اساس حکم شماره 

اند تا گزارش اجراآت ماهوار خویش را بصورت مسلسل و به وقت معین ریاست های مستقل موظف شده

 .ارایه نمایندآن به دفتر مقام رهبری امارت اسالمی افغانستان 

که دربرگیرنده اجراآت   ریاست پالیسی وپالنمطابق هدایت حکم شماره فوق مقام، اینک گزارش ماهوار 

 .می باشد، ترتیب و احتراماً ارایه میشود (1401 /5 /31)الی ( 1/5/1401)از تاریخ

 خالصه گزارش
ً  1401سال ( سنبله)در ماه  ریاست پالیسی وپالن عمده را پالن نموده بود که از فعالیت ( 3)مجموعا

 .فعالیت اجرا و با تحقق آن به دستآوردهای عمده نایل گردیده است( 3) جملۀ آن به تعداد

فعالیت آغاز و به فیصدی های مشخص پیشرفت نموده اما نسبت بعضی ( 0)تطبیق   قابل ذکر است که

فعالیت بنابر دالیل ( 0) تعداد همچنان روند تحقق . مشکالت روند تحقق آن برای فعال معطل شده است

 :مشخص درجریان یک ماه آغاز نشده است که احصاییه آن در جدول ذیل ارایه شده است

پالن ساالنه به ( فیصدی و مطابق %100طی یک ماه )فیصدی تطبیق فعالیت ها مطابق پالن اوسط 

  ( فیصد میرسد.80%)

های مجموع فعالیت

 یکعمده پالن شده در 

 ماه 

 فعالیت های اجرا شده

 ماه  یکدر  

 فعالیت های معطل

 ماه یکشده در

 فعالیت های 

 آغاز ناشده در یک ماه 

3 3 0 0 

 چگونگی پیشرفت فعالیت های پالن شدهگزارش 
 یک ماه درشده  پالنهای فعالیتفیصدی پیشرفت  : الف

 عمده را نشان می دهدجدول ذیل میزان پیشرفت فعالیت های 

هدف 

 اصلی

مقدار هدف در 

 سال
 عنوان فعالیت عمده

فیصدی پیشرفت 

جوزا ) در ماه

 (وسرطان

فیصدی پیشرفت 

 مطابق پالن ساالنه

ی
علوم دین

ت 
خدما

رایه 
ا

 

 %100 %100 مرور ونهائی سازی یک طرزالعل ( طرزالعمل1)

 استراتیژیک( 1)
مرور ونهائی سازی مسوده عمومی استراتیژیک 

 وزارت.
800% 40% 

استراتیژیک(1)  
ایدت، تدوین و انکشاف پالن استراتیژیک 

 ریاست ارتباط خارجه.
80% 80% 

 یک ماه در در حال اجرافعالیت های : ب

 گزارش مفصل تحقق فعالیت شماره
فیصدی 

 پیشرفت
 دالیل معطل شدن فعالیت

1    

2    

 شده طی یک ماهمعطل فعالیت های : ج
 فعالیت معطل شدندالیل  عنوان فعالیت شماره
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 د: فعالیت های آغاز ناشده طی یک ماه
 دالیل عدم آغاز فعالیت عنوان فعالیت شماره

   
   

   
 فعالیت های پالن شده، اجررات ودستآورد هاگزارش مفصل 

 و دستآورد ها)نتایج(الف : فعالیت های اجرا شده مطابق پالن طی یک ماه 

 شماره
طبقه بندی 

 عرصه فعالیت ها
گزارش تشریحی چگونگی تحقق فعالیت های عمده 

 اجراشده
نتایج فعالیت دستآورد ها)

 های اجراشده(

 طبق روند کاری همه ساله مرور ونهائی سازی یک طرزالعل اول 1

مدیران اجرائیه  حل مشکالت ونهائی سازی مسوده عمومی استراتیژیک وزارت.مرور  دوم 2
 ریاست های مرکزی

 سوم 3
ایدت، تدوین و انکشاف پالن استراتیژیک ریاست ارتباط 

 خارجه.
مدیران اجرائیه  حل مشکالت

 ریاست های مرکزی

 خارج از پالن و نتایج آن طی یک ماهب : فعالیت های اجرا شده 

 دالیل عدم شمولیت در پالن گزارش مفصل تحقق فعالیت خارج از پالن شماره
دستآورد ها )نتایج فعالیت 

 های اجراشده(

1 
تدوین وجمع آوری ارقام احصائیوی ریاست های 

ارشاد و انسجام امور مساجد، حسینیه ها و  ریاست 
 تنظیم امور عرفان واماکن مذهبی.

چون روند کاری همه ساله 
 است

دقیق به احصائیه معلومات 

 مرکزی

 قانون اوقاف  مرور ونهائی سازی فصل دوم سوم  2
هدایت ریاست الوزرا جهت 
 مرور و تعدیل اسناد تقنینی 

 تعدیالت در اسناد تقنینی

 مشکالت عمده وراه حل های پیشنهادی

 راه حل های پیشنهادی مشکالت عمده

 وپالنوصل ساختن انترنت به تعمیر پالیسی  نبود انترنت

 ازدیاد تیل جنراتور نبود برق

 خریداری نیازمندی ها نبود نیازمندی های اداره و قرطاسیه باب 

 ریاست پالیسی و پالن


