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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

 .آن به دفتر مقام رهبری امارت اسالمی افغانستان ارایه نمایند

( ریاست حسینیه ها)ریاست مستقل/اداره/اینک گزارش ماهوار وزارتفوق مقام،مطابق هدایت حکم شماره 

 .می باشد، ترتیب و احتراماً ارایه میشود( 1/۹/1401)الی ( 1/۸/1401)که دربرگیرنده اجراآت از تاریخ 

 خالصه گزارش
ً  1401سال ( عقرب) هدر ما( ریاست حسینیه ها)ادارۀ  /وزارت پالن فعالیت عمده را ( 2)مجموعا

فعالیت اجرا و با تحقق آن به دستآوردهای عمده نایل گردیده ( 2) ه بود که از جملۀ آن به تعدادنمود

 .است

فعالیت در حال اجرا قرار داشته و به فیصدی های مشخص پیشرفت )  ( به تعداد  قابل ذکر است که

نموده اما نسبت بعضی فعالیت آغاز و به فیصدی های مشخص پیشرفت (  )  نموده است، تطبیق  

فعالیت بنابر دالیل (  )  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

فیصد )  ( ن ساالنه به فیصد و مطابق پال)  (  ها مطابق پالن طی یک ماهاوسط فیصدی تطبیق فعالیت

 .میرسد
های مجموع فعالیت

عمده پالن شده در 

 یک ماه 

فعالیت های اجرا 

 شده در یک ماه 

های در فعالیت

حال اجرا در یک 

 ماه

 فعالیت های معطل

 شده در یک ماه

 فعالیت های 

آغاز ناشده در یک 

 ماه 

2 2 0 0 0 

 گزارش چگونگی پیشرفت فعالیت های پالن شده

 های پالن شده در یک ماه الف: فیصدی پیشرفت فعالیت

 جدول ذیل میزان پیشرفت فعالیت های عمده را نشان میدهد. 

 اصلی هدف
 درمقدار هدف 

 سال 
 عنوان فعالیت عمده

 فیصدی پیشرفت

 (عقربدر ماه ) 

فیصدی پیشرفت مطابق 

 پالن ساالنه

هدف  820  پالن تطبیق  

تطبیق پالن در مورد وضع 

مساجد و حسینیه ها و کنترول 

 از کار کنان امور دینی

(95)% 

 

(60)% 

 

هدف 55 موارد ارشادی  
تطبیق  ارسال خطبه و نظارت از

 آن
( 39 )% (58)% 

هدف ۱ موارد ارشادی ( محراب مسجد۱0ترمیم )   (0)% (0)% 

 مجموع
(2) 

 ها تعداد مجموع فعالیت

(۴۶)% 

اوسط فیصدی پیشرفت 

ماه مجموع فعالیتها در یک  

(59)% 

اوسط فیصدی پیشرفت 

مجموع فعالیت ها مطابق 

 پالن ساالنه
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 گزارش مفصل فعالیت های پالن شده، اجراآت و دستآوردها

 (نتایج)ماه و دستآوردها  دوهای اجرا شده مطابق پالن طی یتفعال: الف

 شماره
طبقه 

( عرصه)بندی

 فعالیت ها

 گزارش تشریحی چگونگی تحقق
 اجرا شدههای عمده فعالیت 

 دستآوردها
 (های اجرا شدهنتایج فعالیت)

۱ 
( 10ترمیم )

 محراب مسجد
محراا  مجر د اا اساجراو  ر یراام تراموب    یر   10تعداد 

 مقاب رزاات پواسهاد گادوده اسد
جلو گیری از تخریب اماکن 

 مقدسه

2 
 (۴0دیتابس )

 محراب مسجد
دوتایس ، حجوسو  ها ر  ماعت خاس  محاا  مج د ۴0تعداد 

 گادوده اجت.
داشتن معلومات دقیق از اماکن مقدسه 

 و کارکنان آن با تفکیک مناطق

3 
( ۷0)نظارت 

 محراب مسجد

 مجا د ر حجوسو  ها محاا  (۷0تعداد )سظاات ر کستارل 

مجا د ر حجوسو  ر  ماعت خاس  ها ترجط مامرا رسکاا  

 ها

اس رررررراب رظوررررررر  یهتررررررا ترجررررررط  
کاامسرررررررررردا  امرررررررررررا دوسرررررررررر  ر 

 اضاوت مادب

 
 فعالیت های در حال اجرا طی یک ماه: ب

 گزارش مفصل تحقق فعالیت شماره
فیصدی 
 پیشرفت

 دالیل تکمیل نشدن فعالیت
 مطابق پالن 

( محاا  مج د ک  سواز ادود ی  تا 10تعداد ) 1

موب داات اساجاو  گادوده ک   درل    ی  مقاب 

 رزاات  هت هداوت فاجتاده اده اجت.محتاب 

0 
عدم هدایت مقام وزارت و قرار نگرفتن 

 بودجه به ریاست حسینیه ها

2 0 0 0 

3 0 0 0 

 

 فعالیت های معطل شده طی یک ماه: ج

 گزارش مفصل تحقق فعالیت شماره
فیصدی 

 پیشرفت
 دالیل معطل شدن فعالیت

1 0 0 0 

2 0 0 0 

 
 فعالیت های آغاز ناشده طی یک ماه: د

 عدم آغاز فعالیت دالیل عنوان فعالیت شماره
 0 0 

 0 0 

 

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

 شماره
گزارش مفصل تحقق فعالیت خارج 

 از پالن
دالیل عدم 

 شمولیت در پالن
 دستآوردها

 (های اجرا شدهنتایج فعالیت)

1 

عالمات و خصلت  جال وک  خطی  دا مراداا
( 223یرر  ) از آنهااا هااای منااافقین و ابتنااا  از

مجررررا د، حجرررروسو  هررررا،  ماعررررت خاسرررر  هررررا ر 
 مصالهام ماکز

در پالن بود و از 

 پالن باز مانده
 معاف  مسافق ی   امع 



3 

 

۲ 

اهمیت و ضرورت  جال وک  خطی  دا مراداا
با  ویا ه در اخوت و همکاری  بین مسالمانان 

( مجررا د، حجرروسو  223یرر  ) بااین همسااای  گااان
 مصالهام ماکزها،  ماعت خاس  ها ر 

 او اد اخرت دا یو  مجلماسا  //

۳ 

رعایاات نمااودن  جررال وررک  خطیرر  دا مررراداا

حقااااول والاااادین و اضااااراردنیوی و آخااااروی 

( مجرا د، حجروسو  هرا، 223یر  ) نافرمانی آناان

  ماعت خاس  ها ر مصالهام ماکز 

 گاه   امع  از حقرق رالدو   //

۴ 

اساااارا  و دا مررررراد ب الاجررررتع جررررال وررررکاا

( 223یرررر  ) باااای رویاااا  آ  و باااارلمصاااار  

مجررررا د، حجرررروسو  هررررا،  ماعررررت خاسرررر  هررررا ر 

 .مصالهام ماکز

 صافو   رو     ر یاق دا مجا د //

5 

وررک خطیرر  دا مررراد ا تسررا  از ساررا جررال اا

ارراوعات رخیاهررام یرر  یسورراد ریررارا سکرراد     

( مجررا د، حجرروسو  هررا،  ماعررت 223خیررا یرر  )

 خاس  ها رمصالهام ماکز.

// 
 امع  از اازش کمک ی   گاه  

 مجتمسدا 

6 

وک خطی  دا مراد عراق  ساگراا جال اا

( مجا د، حجوسو  ها، 223درجت  یا کراا ی  )

  ماعت خاس  ها رمصالهام ماکز.
 محر ی  جرادم //

7 
واامر  پ( مکتر  ی  ااکت یااسا 8صداا )ا

 ( محاا  مج د5صافو  یاق یاام )

چون آمار در خواستی 

 معلوم نیست
دج  ر حماوت اهال  از اراساو  اماکو  مق

 حکرمت

 

 مشکالت عمده و راه حل های پیشنهادی
 

 راه حل های پیشنهادی مشکالت عمده
 اجم  اد  مجا د اهل تاوع  مجا د اهل تاوع  کمیرد اجموت

 تخصوص یرد   یاام خاود فاش مجا د عدب تخصوص یرد   یاام خاود فاش مجا د

  

  

  
 


