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 سریزه

وزارتونو او خپلواکه ریاستونو  ٫ټې حکم په اساسین 4۴۴۱/۷/4۲رې یشم( 42۲4)د افغانستان اسالمي امارت د رهبرۍ مقام د 

ړاندې ا د رهبرۍ مقام دفتر ته و.ا.راپور په دوامداره توګه په ټاکلي وخت کې د ا ربعوارږي ترڅو له خپلو کړنویته دنده سپارل ک

 .کړي

په  کړمې د لومړۍ ربعې وزارت داوریدلو المنکراودشکایتونو عن نهی دامربالمعروف رې حکم سره سمید مقام د پورتنۍ شم 

 .ږيیترتیب او په درنښت سره وړاندې ک،دي ېکې شامل

 د راپور لنډیز

 هغې له چې وو، کړي پالن فعالیتونه عمده( ۱۴۴) ټول کېربعه  لمړۍ په وزارت داوریدلو املنکراودشکایتونو عن نهی امرباملعروف د

 .دي لرلې راوړنې السته یې کې پایله په بشپړېدو د چې شوي، بشپړ فعالیتونه( ۰۴) څخه جملې

( ۶) یوه مشخصه سلنه پرمختګ یې کړی دیء په حال کې دي چې په ر کې فعالیتونه د اجرایپه شم( ۰)چې د  ده وړ یادولو د

 دي، يل ځنډېد لپاره اوس د دلیک پلي یې امله له ستونزو ځینو د اما کړی یې پرمختګ سلنه مشخصه یوه په او پیل فعالیتونه
 حصائیها چې شوي، پیل  دي نه کې جریانپه  ربعییوې  د اساس په دالیلو څرګندو د کار دویک پلي د فعالیتونو(  ۱۴) د همدارنګه

 .ده شوې وړاندې کې جدول الندې په یې

 .ږيیسلنه ک( ۶۱۶۱٪)سلنه او  د کلني پالن مطابق( ۱۴۴۱)کې  ربعهدو سلنه په یوه یپه اوسط ډول د فعالیتونو د پلي ک

ټول پالن شوي 

په یوه )فعالیتونه 

 (میاشت کې

 بشپړ شوي فعالیتونه
 (په یوه میاشت کې) 

د اجراء په حال کې 

 فعالیتونه
 (په یوه میاشت کې)

 ځنډول شوي فعالیتونه
 (په یوه میاشت کې)

ناپیل شوي 

په )فعالیتونه 

یوه میاشت 

 (کې

۱۴۴ ۰۴ ۰ ۶ ۱۴ 

 

 د پالن شویو فعالیتونو د پرمختګ څرنګوالي راپور

 سلنهپه یوه میاشت کې د پالن شویو فعالیتونو د پرمختګ : الف

 . الندې جدول د عمده فعالیتونو د پرمختګ کچه ښایي

 

 

 اصلي موخه
هدف /د موخې

اندازه په کال 

 کې

 د عمده فعالیت عنوان
په لمړۍ د پرمختګ سلنه 

 ربع کې

 د پرمختګ سلنه

 د کلني پالن مطابق
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دتقنیني اسنادو 

 تیا ړپیاو

د دولسو قوانینو  

 کره کتنه

اره لپ ېد قوانینو د کره کتن

و د جلساتو ټفرعي کميد 

 دایرول
4۰۰۱ 

۵۲۱  

 

طرح و تسوید 

قوانین مورد 

نیاز  ضرورت 

قوانینو  ړو

 طرحه او تسوید

د لزوم دید  ټېد اصلي کمي

د پیشنهاد شویو  ېلمخ

ول ، ترتیبول ړطرحو جو

،نهایي کول او بیا د هغو 

شریکول د وزارت د مقام له 

 سره ۍرهبر

4۰۰۱ 
33۱ 

طرح  ویسیدپال

ایاوپراخت  

د هغو پالیسیو 

تعقیب کوم 

په جامعه  ېچ

د شرعي  ېک

احکامو د 

ورتیا ګټ

،تحکیم او 

پراختیا لپاره 

 وضع شوي وي

تیا په صورت او هم د ړد ا

د  ېمقاماتو د هدایت لمخ

طرح او  ۍپالیس ېیو

 ېپراختیا ي

4۰۰۱ ۰۱ 

دهدایت پر مبني د 

امربالمعروف او نهي عن 

لپاره د  ګالمنکر د پرمخت

اداراتو د پالیسیو کره دولتي 

 کتنه

۰۱ ۴۱ 

  ېک ویپه ناح ارښد کابل 

د امر او د شرعا  ویکیپه ن

په  ويیچارو د مخن هړناو

 ترسره کول فویموخه د وظا

4۰۰ ۱۶۱ 

 

د  تید ظرف

او  وايلړ لو

پوهاوي لپاره د 

رولیجلساتو تدو  

( ۴۳د )

وونیزو ښ

رامونو ګپروا

 دایرول

د محتسبینو داصالح ،علمي 

ولو په ړد لو ېدیني سطحاو 

وونیزو ښخاطر د 

 رامونو دایرولګپروا

4۰۰۱ ۰۱ 

ښوون(۲۲۲د)

یزوبرنامو 

 دایرول

د خلکو او  ېپه مرکز ک

ره دالبهت  ځمحتسبینو ترمن

روابطو د تأمین په هدف او 

لپاره د پوهاوي  ږۍهمغ

 برنامو تدویرول

۰ ۴ 
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و(۲د) ز  ښوونی 
 برناموبرابرول

ي 
په مرکز کې دوالیت 

ریاستونو 

،اړوندوکارمندانواو مالي 

مدیرانولپاره دمال 

چارودتنظیم اوبودجه 

ی  ز  لپاره ښوونی 
جوړونز

 برنایم جوړول

4۰۰ ۶۷۱ 

په مرکزاو زونونوکې دارجاع 

،تعقیب او 

دمصوباتودتحقق   د 

ی  ز مدیرانولپاره ښوونی 

 برنایمې برابرول

4۰۰ ۱۴۴۱ 

په نظایمي 
مراکزو کې 

برنایم (۰۲۱د)
 برابرول

دامربالمعروف او نیه عن 

المنکر وزارت 

ی    ح  دالیحواوپالیسیود تشر

اوعملي کولولپاره په نظایم 

مراکزوکې دپوهاوي برنامو 

 په الره اچول

4۰۰ ۰۱۱  

 ۲۱دهیواد 

والیتونوته 

 سفر

دامربالمعروف او نیه عن 

المنکر وزارت 

ی    ح  دالیحواوپالیسیود تشر

اوعملي کولولپاره په نظایم 

دپوهاوي برنامو مراکزوکې 

 په الره اچول

4۰۰ ۰ 

برناموب۰۱د

 رابرول

دامربالمعروف او نیه عن 

المنکر وزارت 

ی    ح  دالیحواوپالیسیو د تشر

او عملي کولولپاره په 

ي 
وزارتونو اومستقلو دولت 

اداروکې دپوهاوي برنامو 

 برابرول

4۰۰ 5 

وونیزوښ(۲۱د)

 برناموبرابرول

د کارمندانو د کاري مهارت 

والي په ړد لود ظرفیت 

خاطر په مرکز او والیاتو 

وونیزو ښد  ېک

 رامونو دایرولګپروا

4۰۰ 8 
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وونیزو ښ(۷د)

 برنامو دایرول

د  ېپه مرکز او والیاتو ک

عادي،انکشافي پالنونو 

د پالنونو او راپورونو  ټفارم

ولولپاره  ړود جوښد الر

رامونه په زون ګوونیز پروښ

 ول دایرولډورا 

4۰۰ ۰ 

د  د تکنالوژي

په  ېاسنفاد

( ۹خاطر د)

نیو ړلوم

وونیزو برنامو ښ

 دایرول

موجوده  په اداره کې د 

تکنالوژي څځه دغوره 

استفادې اودکارمندانو 

دکاري ظرفیت 

دارتقادلوړوالي لپاره  

وبرنامو برابرول ز  دښوونی 

  

 

ز شوی  د دتعی 
نصاب 

 (۰۱۱مطابق)
عقیدن  
اواسالیم 

 جلسوبرابرول

 داسالیم اساساتواو مبادیو 

باندی دوزارت په تشکیل  

کې دشاملوکارمندانوفکرونو 

 روښانول

4۰۰ ۱۶۱ 

 ت۶حسابیشفاف

ورکول  او راپور 

 ورکول

(   ۴د )

مرکزي 

کتنه استونویر  

دمصرف د  ید بودج

 هړپه ا تیشفاف

 واویداری،داجناسودخر

افرادوداستخدام په برخه 

 ی:.دبشر ېک

 یاوحساب ینو،مالیسرچ

،تدارکاتو اوخدماتو له 

 خهڅچارو یاوادار یمال

 کتنه

۰ 
۴ 

والیت  ۰۰د 
نه ړ   ریاستونوڅی 

د پروان ، بلخ ، بغالن ،  

رهار ګکاپیسا او نن

د مالي او  ېریایستونو ک

خه کتنه    څاداري  امورو 

دبودیجي دمصرف په برخه 

د شفافیت پیدا کول او  ېک

 نور موارد.

۰ ۴ 

لغمان،خوست،پکتیا،پکتیکا  

د  ېر ریایستونو کګاو لو
۰ ۴ 
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خه څمالي او اداري  امورو 

کتنه   ، دبودیجي دمصرف 

د شفافیت  ېپه برخه ک

 پیدا کول او نور موارد.

د میدان     

،قندهار،هلمند، ګورد

ان او هرات ریایستونو ګارز

د مالي او اداري  امورو  ېک

خه کتنه   ، دبودیجي څ

د  ېدمصرف په برخه ک

شفافیت پیدا کول او نور 

 موارد.

۰ ۴ 

دمالي چارو 

 تنظیم

دعادي  ېپه مرکزاووالیاتوک

ت ړښاونکشافي بودجي جو

 تخمین اوتقسیمات
4۰۰ ۶۷۱ 

د شویو مصارفو د ادآء کولو 

حواله جاتو  ۲1په خاطر د م

 ثبت او تصنیف
4۰۰ ۱۶۱ 

کال لپاره ۰۰۱۲دد وزارت 

ي 
له مرکزي او والیت 

ریاستونو څخه د مالي 

اړتیاوو راپورونه اخیستل د 

ې دسنجش، تحلیل  بودبج 

 او توحید لپاره

۰ ۴ 

مواردو  ۱۲۲د

متنونو، خبرونو 

اوراپورونو 

 ترجمه

نیکوکارونو د رسته 

رسولو،دټولتز تشویق 

اودیوبل منلو دفرهنګ 

 دمروج کولولپاره

4۰۰۱ 
٪۱ 

 

دپالنونو د 

تطبیق له 

جریان څخه 

نظارت ، 

تحلیل او د 

دثبت شویوقضایاوو جمع  

ل او تعقیب کول  ،لی  ږ

ز او د  دعدالت د تامی 

رینو د  متضز

حقوقودخوندیتوب لپاره 

اود امارت او خلکو ترمنځ 

4۰۰۱ 
2۱ 
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شکایتونو 

ل ړ  څی 
د فاصلې د مخنیوي په 

 خاطر

دهیواد په 

 ۰۰مرکزاو 

والیتونوکې 

دشکایتونو  

تعقیب 

نه ړ  اوڅی 

لوڅخه  دشکایتونوله لی  ږ

وروسته دنورواجراآتوله 

څرنګوال ،نظارت اونورو 

شویو اقداماتوڅخه تررسه 

 اطمینان حاصلول

4۰۰۱ 
٪۱ 

مواردو  ۰۱۱د

د شکایتونو 

 اخیستل

مواردو شکایتونو  ۰۱۱د

اخیستل او د هغو مواردو 

ارجاع کول نورواداروته  

ې په وزارت کې دحل  کوم چ 

 اوفصل وړنه وی

4۰۰۱ 
۱۱ 

 ۲۱د وزارت د 

مواردو راپور 

 ترتیبول

 د مکتوبونو ترتیب او تکثی  

ریاستونو ته  د مرکزي 

وزارت د میاشتنیو ،ربعوار 

او کلنیو راپورونو د راټولو ، 

توحیدولو لپاره د متوقعه 

 نتایجو پر اساس

4۰۰۱ 
2۱ 

د عادي او 

انکشافي پالنونو 

 ترتیبول

د وزارت د کاري استقامت 

ي 
ز
لپاره په عادي او انکشاف

 برخه کې د مکتوبونو ترتیب

او تکثی  مرکزي ریاستونو 

پالنونو ، برنامو ته د 

 دتوحید او تحلیل لپاره

4۰۰۱ 
۲۰۱ 

 ویشو میدتنظ

ایتړ اویخربو پ  

د مطبوعاتو له 

دملت  یالر

،  یولنټ ی،مدن

 یمحل

 زمیکانیم

 یوالړیاون

 غامیپ یولنټ

 یرسولوک

سرعت 

 یک تیفیاوک

 یوال هښ

 راوستل

د مصاحبې لپاره د 
یومناسب ځای برابرول د 
یواتاق په شکل )دنشراتي 

ثبت، په صوتي او موادو 
تصویري توګه له داخلي 
اوخارجي رسنیوسره 

مصاحبې( د ضرورت وړ 
 تجهیزاتو او ملحقاتو سره

4۰۰۱ ۰۱ 

دهیواد د داخلي تلویزیونو 

دخپرونوله جریان څخه د 

نظارت لپاره دیوپایه ملټی 

سکرین اخیستل 

 دټولوتجهیزاتوسره

4۰۰۱ ۰۱ 

در سنیوله نظره 

 رسالو11دامربالمعروف 
4۰۰۱ 

۱۷۱ 
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راټول، څیړنه  او برابره 

 ول

په کابل ښارکې پر 

 دیوالونو نقاشي کول
 

 

 111د وزارت د 

مختلفوموضوعاتو په اړه  

داخلي پیښې تر خبری 

 پوښښ الندې راوستل

 
 

په ټولنه کې د امربالعروف 

او د منکراتو د ازالې لپاره 

تصویري کلپونو 1۰8

 ترتیب او خپرول

 
 

ونهړ سبستم جو  

سرور ( ۲د )

 ولړروم جو

د مکالماتو د سطح د 

لوړوالي ، د انترنیټ  

سرعت ،  کیفیت ،د 

تیلقوني او انترنیتي اړیکو 

د ښه  تنظیم لپاره د وزات 

د شبکو جوړول او د هغو 

 اتصال له سرور روم سره

4۰۰ 
۱۶۱ 

پایو په ظرفیت د  1۰۰د 

IP تیلفونو سیستم جوړونه 
4۰۰ 

۰ 

د سیستم  د امنیتي کمرو

 جوړول
 

 

په دیجیتلي 

شکل د والیتي  

ریاستونو 

د  ځترمن

روابطو د تأمین 

 ونهړعصري جو

د شبکې جوړونې په 

واسطه دهیواد په 

والیتونوکې د 1۴

امربالمعروف د ریاستونو 

ترمنځ د کاري روابطود 

تأمین لپاره د اسانتیاوو 

 برابرول

 
 

 ېدرسم

 ولړیکوجوړا

د وزارت د محترم مقام 

،مرکزی او والیتي 

ریاستونو تر منځ د 

همغږۍ د رامنځ ته کولو 

او بهتره روابطو د تأمین 

لپاره د رسمي ایمیلونو 

 جوړول

۰ 
۴ 
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یا ړو( ۳د)

 شمیرو فعالول

د فرعي آنالین خطونو او 

 شمیرو فعاله ول
4۰۰ 

۵۵۱ 

دالکترونیکي 

 ۍحاضر

 ولړجو

د شاملو  ېپه تشکیل ک

کارمندانو د مو جودیت په 

 آساني ېپروسه ک
 

 

دمرکزي 

ریاستونود 

ذخیري دفایل 

سیستم 

 ولړجو

فایلونوته آسانه الس رسي، 

داسنادو حفاظت او ساتنه او 

په دفترونوکي د اسنادو د 

 خه مخنیويڅتراکم 

 
 

د آنالین 

کنفرانسونود 

سیستم 

 ولړجو

له والیتي ریئسانوسره 

هیئت  ۍدوزارت د رهبر

یکو برابرول، د ړدا

کنفرانسونو ، سیمنارونو 

اونوروموضوعاتود 

 مصارفوکموالي

 
 

د  خهڅ ېله مخک

 ویشو نیتع

شاخصونو او 

پر اساس  ارونویمع

د رشعي احکامو 

۶  قیله تطب

 ویسیپال و۶یابالغ

 خهڅاو برنامو 

۶ارزونه ۶  نهڅیړ 

او رهربي تیریمد  

مرکزی ۲۰له 
ریاستونوڅخه 

 څارنه

کال د طرح شویو ۰۰۱۰د

تحقق لپاره له پالنونو د 

مرکزی واحدونو څخه 

 نظارت

۱4۰۰ 
۱۶۱ 

دوزارت له 

یع  رسر

احکامواطالیع

و ،ابالغیو له 

تحقق څخه 

چ  بهرنیو 

ل  اداروته لی  ږ

شوی ،څارنه 

 او ارزونه

ر و اداروته دصادرشویو نو

مختلفو موضوعاتو د 

تطبیق او اجرائاتو د 

څرنګوالي څخه اطمینان 

 حاصلول

۱4۰۰ 
۱۶۱ 

ز د کاراو  و ټولنی 

چارو  

وزارت،عایمې 

روغتیا،معارف

، عال 

تحصیالت، 

نورو اداروته دصادرشویو 

مختلفو موضوعاتو د 

تطبیق او اجرائاتو د 

څرنګوالي څخه اطمینان 

 حاصلول

۱4۰۰ 
۱۶۱ 
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اطالعات 

اوفرهنګ ، 

حج اوقافو  او 

زراعت 

وزارتونو د  

کاري اهدافوله 

تحقق څخه 

 څارنه او کتنه

( ۲د)

 ڼېتنپاښپ

 ولړجو

ول د امربالمعروف ډپه ربعوار 

وزارت د دوهمو واحدونو د 

موجودو ستونزو د پیدا کولو 

و طرح ڼتنپاښلپاره د پو

 ې،تکثیر او تعقیب ي

۱4۰۰ 
۱۶۱ 

له والیتي 

خه څکارمندانو

 نظارت

د والیاتو په سطح د 

او د  ېارنڅشکایاتو، ، 

مصوباتو د تحقق د مدیرانو د 

 ارنهڅخه څونو له بهیر ړک

 او ارزونه

4۰۰ 
5 

د دولت  

مستقلوریاستو

نو وزارتونو 

نظایم ۰۷۱او

واحدونوڅخه 

نه ړ  څی 

د امربالمعروف او نیه عن 

المنکر وزارت دالیحو 

اوفرمانونو د تطبیق په 

خاطر له نظایمي قطعاتو، 

وزارتونو او مستقلو  ملیک 

ي ادارو څخه نظارت
 دولت 

4۰۰۱ 
۱۷۱ 

ټولتز 

دمختلفو 

اقوامو ترمنځ 

 داړیکوبرابرول

 ېولو برخو کټد ژوند په 

او عدالت  د تآمین  ېد صلح

یمي امارت په داسال په خاطر 

صفونوکې د مخالفینوته 

دجلب،.جذب زمینه 

 برابرول

۱4۰۰ 
۱۶۱ 

دوزارت محترم 

مقام ته داصالح 

 لپاره

مورده ۲۱د

  ۍدوزارت دهیئت رهبر

مقام ته داصالح 

اونوروتصمیم نیوني لپاره 

نه   ړ دهغومنکراتو راټولو،څی 

ې په  ې چ  کول  او استول ني

۱4۰۰ 
۱۶۱ 
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منکرارتو 

 استول
ټولنه کې دخلکوترمنځ 

 رواج ګرځیدلي دي

قیتحق  

 

قیتحق (1)  

 

 ېتونوکیپه لسووال وادیده

عن  یدامربالمعروف اونه

 جیاو ترو تیالمنکر دمؤثر

نهڅیړ هړپه ا  

 
 

په  ژندلوید منکراتو د پ

د مشکالتو او  ېبرخه ک

 قیتحق ېموانعو په باره ک

ه پ ۍسید وزارت پال وڅتر 

شي او هم  قیشکل تطب هښ

رابطه دنظارت  ېپه د

طرح  ودونوښلپاره د الر

 ورکول

4۰۰۱  
۱61 

                           

د مادي او برشي 

) د وزارت تیظرف

په  ربناوید ز

 بیشمول( ترت

 "ول

دوزارت دبشري 

 ظرفیت تنظیم

د منابع بشري د مؤثریت او 

لپاره د وزارت د  ېاستفاد

کال د تشکیالتي ۲۳۲۲

 ڼېت په عصري بړښجو

 ېول  او تعقیب يړسره جو

4۰۰۱  
۲۱۱ 

د داخلو  ېپه تشکیل ک

خالي بستونو لپاره د وظایفو 

ترتیب ول ، طي  ېالیح

 ېمراحل او د تائید لپاره ي

خه امر څمراجعو د ذیصالح 

 ېآخیستل او تکثیر ي

و ګانڅمرکزي او والیتي 

 ته

4۰۰۱  
۵۶۱ 

 ، ېد خالي بستونو د پروس

د مراحلو د طي کولو 

مدیریت او کنترول ، داول 

خه تر آتم خالي بستونو څ

تشخیص  د ضرورت مطابق 

د کارمندانو استخدام او د 

طي مراحل  ېذاتي امورو ي

 کول

4۰۰۱  
۵۵۱ 
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 د اجراء په حال کې فعالیتونه په یوه میاشت کې: ب

 دو مفصل راپورید فعالیتونو پلي ک رهیشم
د پرمختګ 

 سلنه
و دید پالن مطابق د فعالیتونو د نه پلي ک

 الملونه

6. 6 

 آماده ډیزلو لیتره زره 86او پطرول لیتره زره 16د

 لپاره وزارت د کول
2٪۱ 

د مالې وزارت له خوا د بودجې عدم 

 تصویب
د تدارکاتی پالن له مخی دغه پروسه د اعالن په 

 حال کی دی

 ۲۲۲۲د وزارت د 

کارکوونکو لپاره د 

سوانحو د دفتر 

 ولړجو

 
 

د مرکزي او والیتي 

ریاستونود کارمندانو د 

ضروریاتو د سنجولو د 

تکمیلول او د  ېپروس

 مواردو تشخیص ړضرورت و

 
 

 ړدضرورت و

زره لیتره   ۲۳۲

 تیلو اخیستل

 0۲زره لیتره پطرول او 1۲د

یزولو آماده کول ډزره لیتره 

 د وزارت لپاره
 

 

دضرورت په 

اندازه دروغنیاتو 

،فلترونو او 

قرطاسیي 

 برابرول

دوزارت دمرکزي ریاستونو 

قلمه ۷۱۲لپاره  دروغنیاتو 

مختلف النوع فلترونو ،د 

وسایطو ،جنراتورونو او 

 دقرطاسیي اخیستل

 
 

دمرکزي 

دفترونو 

 رمولګ

از ګزره کیلو مایع  ۱2د 

اخیستل د وزارت د مرکزي 

 لپاره رمولوګریاستونو د 
 

 

 مجموعه
(2۴) 

 رید فعالیتونو مجموعي شم

په اوسط ډول د ټولو 

 فعالیتونو د پرمختګ سلنه

(4۰۰۱)په یوه میاشت کې  

په اوسط ډول د ټولو 

 فعالیتونو د پرمختګ سلنه

د کلني پالن 

(۱٪4،٪)مطابق  
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پروژه اعالن ته سپارل شوی اما تراوسه هیچا په  

داوطلبۍ کې کډون نه دی کړی اوموضوع د 

 وزارت له مقام رسه رشیکه شوی ده

 وا پروژو ټولو د  مخې له کال مايل شوي تعین ۱۰۴۱ 3 .3

 مدیریت او نظارت څخه ګرامونوپرو 
 نه رسیدلد توحیدي پالن  ۱۵۴

3.  

 وزارت املنکر عن نهی او دامرباملعروف

 نظامی هپ کولولپاره اوعميل ترشیح دالیحواوپالیسیود

 اچول الره په برنامو دپوهاوي مراکزوکې

۱۲۱ 

نیټي 6883/8/6ګڼه فرمان ۵۵۴د امیراملؤمنین د 

او د افغانستان داسالمی امارت دکابینی 

نیټي پریکړی په اساس ۱/۱۰۴۱/٪شامره او ۱۲د

 دلویو ویښتانواو د کم عمره اشخاص داستخدام

 مخنیوی

8.  
 موانعو وا مشکالتو د کې برخه په پیژندلو د منکراتو د

 شکل هښ په پالیسۍ وزارت د څو تر تحقیق کې باره په

 د لپاره دنظارت رابطه دې په هم او يش تطبیق

   ورکول طرح الرښودونو

۲۱ 

نیټي 6883/8/6ګڼه فرمان ۵۵۴د امیراملؤمنین د 

او د افغانستان داسالمی امارت دکابینی 

نیټي پریکړی په اساس ۱/۱۰۴۱/٪شامره او ۱۲د

دلویو ویښتانواو د کم عمره اشخاص داستخدام 

 مخنیوی

 

 

 ځنډېدلي فعالیتونه په یوه میاشت کې: ج

 دو مفصل راپورید فعالیتونو پلي ک رهیشم
د پرمختګ 

 سلنه
 د فعالیت ځنډېدلو الملونه

6. 6 
 او وابطور  بهرته د ترمنځ خلکو او محتسبینو د کې مرکز په

 دایرول ګرامونوپرو  پوهاوي د خاطر په تأمین د همغږۍ
 د انکشافی بودجی نشتون ۱۱۲

3. 3 

 د کارمندانو مربوطه او مدیرانو دمايل سطحه په هیواد د

 ښوونیزو د  کې برخه په چارو مايل او جوړونې بودجې

 دایرول ګرامونوپرو 

 نشتون بودجی انکشافی د ۱۴۱

3. 3 

 تحقق له شکایاتو او مصوباتو د سطحه په والیاتو(۱۰) د

 وا څارنه  څخه کړنو له مدیرانو د څارنې او تعقیب د څخه

 ارزونه

 نشتون بودجی انکشافی د ۱۵۵

8. 8 
 عن نهی  امرباملعروف د سطحه په هیواد د او ټولنه په

 تحقیق  رتآثی د ترویج او تبلیغ کلتورد اسالمي د املنکر
 نشتون بودجی انکشافی د ۱۵۴

5. 5 
 ودجېب انکشايف او عادي د سطحه والیاتونوپه او مرکز د

 تقسیامت او تخمین ۶ ترتیب
 کال د بودجی نه تصویب ۱۰۴۱د  ۱۱۰

1.  
۶ پیګیری او د مصوبات ارجاع په مرکز او زونونو کی د 

 تطبیق مدیران لپاره د روزنیزو برنامو دایرول
 د بودجی نشتوالی ۲۱
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 میاشت کېناپیل شوي فعالیتونه په یوه : د

 دو الملونهید فعالیت نه پیل د فعالیت عنوان رهیشم

6.  
 او نوپالنو  د فارمټ پالنونو عادي۶انکشايف د کې والیاتو او مرکز په

 ډول ورا زون په پروګرامونه ښوونیز جوړولو الرښود د راپورونو
 د انکشافی بودجی نه تخصیص

 رسینو املليل بین  او ميل د او ثبت د موادو نرشايت تصویري او صويت د  .3

 او اتوملحق ټولو له رسه برابرول اطاق مناسب یو د لپاره مصاحبو د رسه

 لوازمو

تخصیص نه بودجی انکشافی د  

 کرینس ملټي پایه یو د خاطر په نظارت د نرشاتو د تلویزونونو داخيل د  .3

 رسه تجیهزاتو او الزمو ټولو له آخیستل
تخصیص نه بودجی انکشافی د  

 د موضوعاتو اجتامعي او اهدافو د وزارت املنکر عن نهی ۶ امرباملعروف د  .8

 ګذر د او مالامامانو ۶ دخطیبانو مساجدو د خاطر په پوهاوي عامه

 دایرول پرواګرامونو د ته وکیالنو

تخصیص نه بودجی انکشافی د  

 د لوړوالی سطحې د اذهانو عامه د رابطه په موضوعاتو اجتامعي د  .5

  اوراقو وړوکو تبلیغايت 35۴۴۴ کې رڼا په ارشاداتو رشعي او دیني

 چاپول

تخصیص نه بودجی انکشافی د  

 د خاطر په لوړولو د سطحې دیني او ۶علمي داصالح محتسبینو د    .1

 دایرول پرواګرامونو ښوونیزو
 نشتوالی بودیجی د

 د بودجی نشتوالی تیلفونو سیستم جوړونه IPپایو په ظرفیت د  1۰۰د   .7

 دریو د لمخې هدایت د مقاماتو د هم او صورت په اړتیا د  .8

یې پراختیا او طرح یوپالیس  
په اړه یی د وزارت محترم مقام نه هدایت 

شوی یده ن  

 د المنکر عن نهی او امربالمعروف د مبنی پر دهدایت   .9

کتنه کره پالیسیو د اداراتو دولتي د لپاره پرمختګ  
په اړه یی د وزارت محترم مقام نه هدایت 

شوی یده ن  

 مدیرانو د تحقق د مصوباتو د او څارنې ۶ شکایاتو۶ د سطح په والیاتو د    .66

 ارزونه او څارنه څخه بهیر له کړونو د
 د بودجی نشتوالی

 

 اجراآتو او السته راوړنو مفصل راپور ٫د پالن شویو فعالیتونو

(پایلې) راوړنې السته او فعالیتونه شوي ترسره کې میاشت یوه په: الف  

 د فعالیتونو طبقه بندي رهیشم
ګوالي دو څرنید بشپړ شویو فعالیتونو د پلي ک 

 په اړه تفصیلي راپور

 السته راوړنې

 (د اجراء شویو فعالیتونو پایلې)

 پیاوړتیا اسنادو تقنیني د ۱
 وټکمی فرعی د لپاره کتنی کره د یو قانون د-4

 دایرول دجلساتو

 ه ترالس د حقوقو د ټولوافغانانو د
 کې قوانینو په خاطره پ کولو

 اصالحات



15 
 

 د فعالیتونو طبقه بندي رهیشم
ګوالي دو څرنید بشپړ شویو فعالیتونو د پلي ک 

 په اړه تفصیلي راپور

 السته راوړنې

 (د اجراء شویو فعالیتونو پایلې)

 دحجاب مخېه ل دید لزوم د کمیټې اصلي د-2
 کتنې دکره طرحې توضیحي دمختصرې

 ،نهایي ترتیبول.اوهاند هڅه هکله اوجوړولوپه

 له مقام د وزارت د شریکول هغو د بیا او کول
 سره رهبرۍ

اسالمی کلتوردودول او په  د

 ټولنه کې دفحشا مخنیوی

د قوانینو د بیا کتنی د کمیټی د جلسات اجنډا  -۱

 جوړرول او د دعوت اصول لوستل 

 

په قوانینو کی د اصالحات راوستل  

په قوانینوکی د تولو اتباعو حقونه 

 ځای په ځای کول

 

 

د قوانینو د بیا کتنی د کمیټی د جلساتواجنډا  -۰

 جوړول او د برشي حقونو داعالمیی لوستل

اعالمیه کی د د برشي حقونو په 

 تناقضاتو او خالګانو را پیداکول

 

 

د قوانینو دکره کتنی دکمیټی دجلسی اجنډا -۲

  برابرول او د دعوت د اصولوڅیړنه کول
د قوانینو اصالح کول تر څو د ټولو 

  ښاریانو د حقوقو ساتنه وشی

دحقوق برش داعالمیی څیړنه او دقوانینو دکره  -۶

 برابرولکتنی دکمیټی اجنډا 

 

د حقوق برش د اعالمیی 

 نیمګړتیاوی اونواقص پیداکول
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 د فعالیتونو طبقه بندي رهیشم
ګوالي دو څرنید بشپړ شویو فعالیتونو د پلي ک 

 په اړه تفصیلي راپور

 السته راوړنې

 (د اجراء شویو فعالیتونو پایلې)

 پراختیا  او پالیسیوطرح د ۵

په خصوصی شرکتونواونوروعامه  -2

منکراتومخه نیولی اوپه دځاینوکې محتسبینو

 معروفاتویی امرکړی دی

هغه اشخاص چی دمنکراتوڅخه نه منع کیږی 
 يدمحتسبینولخوانیول کیږی او امنیت

 ارګانونوته سپارل کیږی

 رڼاکې په دین دمقدس داسالم

 امن دکاری اونارینووته ښځو

 ،دټولنی برابرول فضا

 اودشرعی دخلکواصالح

 ذهنونو دعامه حقوقومطابق

 تنویرول 

په خصوصی شرکتونواونوروعامه  -8

منکراتومخه نیولی اوپه دځاینوکې محتسبینو

 معروفاتویی امرکړی دی

منکراتوڅخه نه منع  هغه اشخاص چی د
کیږی دمحتسبینولخوانیول کیږی او امنیتی 

 ارګانونوته سپارل کیږی

 

 رڼاکې په دین دمقدس داسالم

 امن دکاری اونارینووته ښځو

 ،دټولنی برابرول فضا

 اودشرعی دخلکواصالح

 ذهنونو دعامه حقوقومطابق

 تنویرول 

۱ 

 

 او لوړوالي د ظرفیت د
 د لپاره پوهاوي

دایرول پرواګرامونو  

 رراپو میاشتنی د مطابق پالن د کې مرکز په-٪
 دایرول ښونیزپروګرام اړه په جوړولو فارمټ

د کارمندانو د پوهاوی او 

 ظرفیت لوړولو په خاطر

 د او تعقیب، لو، شکایتونوداورید د-4۰
 رانومدی ثبت د شکایاتو او تصنیف د مصوباتو

 دایرول په مرکزکې پروګرامونه پوهاوي د ته

 او پوهاوی د کارمندانو د
 خاطر په لوړولو ظرفیت

د محتسبینو د اصالح دینی اوعلمی -44

سطحی د لوړوالی لپاره په کابل اولوګرکی 

 ښونیزپرګرامونه ورته دایرول

د محتسبینو دظرفیت او 

 پوهاوی لوړولوپه خاطر

د کابل والیت په دوه امنیتی حوزواو د -42

لیواوو کې ملی دفاع وزارت په دری 

دامربالمعروف فرامین اولوایح تشریح 

 اوتوضیح شول

امنیتی منسوبینوته 

دامربالمعروف په کولو امر 

 وشو

داستخباراتو له عمومی ریاستونوڅخه -4۱

لیدنه اوهغوی ته دامربالمعروف فرامین 

 اولوایح تشریح شول

امنیتی منسوبینو ته داسالمی 

شریعت په نافذولو کی 

 الرښوونی وشوی

 او تحقق د مصوباتو د ۶ تعقیب ۶ ارجاع د-۱۰

 وپرواګرامون پوهاوي د ته مدیرانو ثبت د شکایاتو

 دایرول

 رجاعا اوریدلو۶څیړلو۶ د شکایاتونو د

 او مدیرانو د اړوند په تعقیب او

 پوهاوی کارکوونکو
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 د فعالیتونو طبقه بندي رهیشم
ګوالي دو څرنید بشپړ شویو فعالیتونو د پلي ک 
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 السته راوړنې

 (د اجراء شویو فعالیتونو پایلې)

د نوو ګامرل شویوکارمندانولپاره دډیټابیس -۱۲

پرګرامونه دایرول جوړول او دهغوی لپاره ښونیز 

داداری او مدیریت په برخه کې د مرکز او والیاتو په 

 شمول

 ېک پایله په لوړوايل د ظرفیت د

 هپ ۶ رعایتول سلسلې د دمراتبو

 او وړل مخ پر چارو د ډول تخنیکي

 د کې وخت مشخص په هم

 کول اجرآء وظایفو شویو ورسپارل

 

د د کابل په نهمه او امته امنیتی حوزوکې۶  -۱۶ 

استخباراتو عمومی ریاست۶ د داراالمان لوا۶ د 

ریشخور لوا او د ریشخور دویمه لوا کې د امر 

 باملعروف لوایح او فرامین توضیح او بیان شول

د امر باملعروف وزارت فرمانونه او  

صادر شوی دستورونه نظامي 

 منسوبینو ته رسول

په پروان والیت کی د والی صاحب۶ امنیه  -۱۷ 

قوماندان۶ او د استخبارات ریئس په ګډون په یویې 

جلسه کی د هغه والیت نظامی منسوبینو ته د امر 

باملعروف او نهی عن النکر وزارت فرمانونه او دساتیر 

 ۵۴۱ترشیح شول همدا رنګه د لوګر والیت د 

امر  منصوری قول اردو لوا ټولو نظامیانو ته د

باملعروف وزارت فرمانونه او دستورونه بیان او ترشیح 

 شول.

 

د وزارت د عمومی پالن رسه سم 

په والیتونوکی د امر بامعروف او 

نهی عن النکر برنامو او پالنونو پلی 

 کول

په عدلیه وزارت۶ داحصایي مرکزي ریاست۶  -۱۰ 

پاسپورت ریاست اود مهاجرینووزارت کې د امر 

نهی عن املنکر وزارت فرامین او باملعروف او 

 دستورونه توضیح او ترشیح شول

په ملکی مراکزوکی د امر باملعروف 

او نهی عن املنکر وزارت د برنامو د 

 پلی کیدو څخه ډاډ ترالسه کول

په وزارت کی د تازه مقرر شویو کارمندانو  -۱٪ 

ډیتابیس جوړول او د ښونیزو رضورتونود سنجولو 

برشی رسچینو دریاست آموزګار د مکتوب لیګل۶ د 

ښوونیزو برنامو د هآمهنګ کونکی په صفت معرفی 

کول۶ د اداری اومدیریت دبنسټونو ښونیزه برنامه 

 دایرول

د لوړو زدګرد وزارت ته د دوه تنوکارکونکو د لیسانس 

او ماسرتی لپاره  معرفی کول اود چارو اداری ته د 

رنامی  ی بدری تنو مرکزی ریئسانو   ځانګړی ښونیز 

 

د برشی رسچینو د مهارتونو او 

 ظرفیتونو پراختیا
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 د فعالیتونو طبقه بندي رهیشم
ګوالي دو څرنید بشپړ شویو فعالیتونو د پلي ک 

 په اړه تفصیلي راپور

 السته راوړنې

 (د اجراء شویو فعالیتونو پایلې)

 ته معرفی کول

 

 

  

ریئسانو ته او مالی او اداری عمومی مدیرانوته  -۵۴

 په جال توګه ښونیزي برنامی دایري شوي  

 

 توضاح هکله اخیستلوپه دبودجې

 اړه په دمرصف اودهغی غوښتل

 شفافیت

 رسه د امر باملعروفپه اسالمی او افغانی کلتور  -۵۱ 

 کارکونکو ذهنونه اومفکوري  آماده کول
د وزارت د کارکونکو د علمی کچه 

 لوړول

دکورنیوچارو وزارت د تفتیش  -11 

ریاست،اتمه حوزه،دویمه حوزه اود پولیسو 

ملی اکاډ می کې دامربالمعروف فرمانونه 

 اوالیحی تشریح اوبیانول

د امرباملعروف د فرمانونو او الیحو 

 رسول  نظامیانو ته

(امنیتی 19دکابل والیت د ) -11 

(ریاستونو او 9۰،۰2،۰۴،1۰،۴۰حوزو،)

داستخباراتوعمومی ریاست او د ملی دفاع 

وزارت دتحرکاتوداکماالتولوا او دری کنډکونه 

دملی دفاع وزارت مربوطه د لویو ویښتانواو 

د کم عمره اشخاصودمقررولو مخنیوی او 

 نظارت

مرکزونو کې د په نظامی 

امرباملعروف دبرنامو د عملی کولو 

  څخه اطمنان حاصلول

تنو عمومي مالي 1۴والیتونوله 1۴د -1۴ 

اواداری مدیرانولپاره د اداری 

اساساتو،تدارکات،اوبودجی په اړه 

والیتونود سمع 1۴دښوونیزوبرناموبرابرول ،د

عمومی مدیرانولپاره د 1۴تصنیف شکایتونود 

سمع شکایات په اړه  اداری اساساتواو

 دښوونیزوبرناموبرابرول

د برشی رسچینو د مهارتونو او 

 ظرفیتونو پراختیا

دهیواد په سطح دمالی مدیرانو او اړوند  -1۲ 

کارمندانولپاره دبودجه جوړنې اومالی چاروپه 

 اړه دښوونبزوبرناموبرابرول

دبودجې اخیستلوپه هکله 
وضاحت غوښتل اودهغی 

 شفافیتدمصرف په اړه 

 

دامربالمعروف وزارت ټولوکارمندانوته  -1۲ 
دماسپښین دلمانځه وروسته دتوحیدپه باره کې 

دنصاب مطابق دجوزاپه میاشت کې 
 صفحې دپالن سره سم تدریس وشو1۲

 او دکارمندانو دوزارت

 یدسطح پوهی کارکوونکوداسالمی

 لوړوالی
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دوزارت دمحترم مقام دحکم په اساس  -12
(تنومدیرانو ته ښوونیزی ۲8دسمع شکایاتو)

 برنامی برابرول 

 

 
 

په اړونده څانګوکې 
 دمدیرانوظرفیت لوړنه

 او ورکول شفافیت،حساب ۱
ورکول راپور  

د مالی او اداری۶تدارکاتو۶خداماتو دریاستونو او -۵۰

برخه اجناسو د خریدارۍاو د افرادو داستخدام په 

 کې کتنه

په مالی او اداری برخو کې 

دقراردادونو او د کارمندانو په 

مقررۍ کې د شفافیت رامنځته 

 کول

( قضیوته هدف ټاکل ۱۰د ثور میاشتی لپاره ) -۵٪

( قضی تحلیل ۱۰شوی وه۶ چه له دی جملی څخه )

 شوی دی

قضی مربوطه مراجعو  ۱۶له ذکر شوي مقدار څخه 

قضیی  له تحلیل نه  ۱۰ته لیږدول ل شوی او  

 وروسته حفظ شوی ده

 

 څخه اداراتو له امارت اسالمي د

  لوړوالی دسطحی دخلکوداطمینان

 او خلکو دټولو دټولنی خاطر په

 پارهل دتامین دعدالت ترمنځ قرشونو

 برابرول زمینه

په کابل۶ فاریاب۶ ارزګان۶ پکتیا۶ بغالن ۶ غزنی  -۱۴

 قضیی تعقیبول ۶۱۶ لوګر او رسپل والیتونو کی د 

 

 هت عدالت ټولنیز سطح په دهیواد

 کې فصل او دقضیوحل درسیدولپاره

 کول مخنیوی داشتباهاتوڅخه

مالی کال بودجی سنجش او  1۴۰1د  -11
تقسیمات د بودجی له منظوری نه ورسته په 
عملی توګه پلی شوی او ټولو والیتونو ته 

 تخصیص لیږدول شوی

 بودجی اوانکشافی دعادی

 دبیالنس دمصارفواوتخصیصاتو

 چاروکې مايل په او  کوله ارایه

 اسانتیابرارول

( دفتر کی له ثور نه  تر جوزاو 1۰په )م -11
 ( ثبتول1۲میاشتو پوری د معاشاتو د )م

 ټولو د وزارت د ډول میاشتنی په

 دمعاشاتو اوکارکوونکو کامندانو

 بودجی دعمومی اودوزارت اجراکول

 مخنیوی څخه کیدو راکد له

( قضیوته هدف ټاکل شوی ۱۱دثورمیاشت کې) -۱۱

قضیی مربوطه مراجعو ته  ۰وه له هغه جملی څخه 

 دخلکودستونزوحل دننه دوزارت

 مربوطه او محاکمو ۶په اوفصل
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 د فعالیتونو طبقه بندي رهیشم
ګوالي دو څرنید بشپړ شویو فعالیتونو د پلي ک 

 په اړه تفصیلي راپور

 السته راوړنې

 (د اجراء شویو فعالیتونو پایلې)

لیږدول شوی او په دی باندی مصوبات تطبیق شوی 

 او تعقیب هم شوی دی

 

 دشکایتونودزیاتوالی اداراتوکې

 مخنیوی څخه

داسالمی امارت دچارو اداری اود  -1۴
رهبرۍ هیئت ته دوزارت د مرکزی 

ریاستونوالسته راوړنې اوفعالیتونودانعکاس 
لپاره دپالنونوراټولول ،تحلیل ،توحید اودچارو 

 ادارې ته لیږل

داسالمی امارت دچارو اداری 
او د رهبرۍ هیئت ته دوزارت 

فعالیتونواوالسه راوړنو ته 
 انعکاس ورکول

له وړاندی څخه دتعین شویواهدافوته  -1۲

درسیدوپه خاطردوزارت دعادی او انکشافی 

 پالنونوراټول ،تحلیل اوتوحید

دیو کال په اوږدوکې له 
وړاندی څخه تعین 

شویواهدافوته درسیدوپه 
خاطردوزارت دکاری 
 فعالیتونومنسجم والي

  

قضی تحلیل شوی  ۱۰د جوزا  په میاشتی کې  -۱۶

 دی

قضی مربوطه مراجعو  ۱۶شوی مقدارو څخه له ذکر 

قضیو دوسیی له تحلیل نه  ۱۰ته لیږدول شوی او د 

 وروسته حفظ شوی دی

 

 

 څخه اداراتو له امارت اسالمي د

  لوړوالی دسطحی دخلکوداطمینان

 او خلکو دټولو دټولنی خاطر په

 پارهل دتامین دعدالت ترمنځ قرشونو

 برابرول زمینه

 

،اروزګان،خوست،هلمند اولوګر په کابل  -12
 قضیو څیړنه1۲کې 

 هت عدالت ټولنیز سطح په دهیواد

 کې فصل او دقضیوحل درسیدولپاره

  کول مخنیوی داشتباهاتوڅخه

(قضیو موخه ټاکل شوی ۱۱دجوزا میاشت کې ) -۱۰

قضیی مربوطه  ۱۲وو چې له هغه جملی څخه 

مراجعو ته لیږدول شوی او په دی باندی مصوبات 

 تطبیق شوی او تعقیب شوی دی

 دخلکودستونزوحل دننه دوزارت

 مربوطه او محاکمو ۶په اوفصل

 دشکایتونودزیاتوالی اداراتوکې

 مخنیوی څخه

مالي 1۴۰1دمرکزاو والیتونوپه سطح -19
کال لپاره دعادي او انکشافي بودجې 

 ترتیب،تخمین اوتقسیمات

 ټولو د وزارت د ډول میاشتنی په

 دمعاشاتو اوکارکوونکو کامندانو

 بودجی دعمومی اودوزارت اجراکول

 مخنیوی څخه کیدو راکد له

(په واسطه 1۲د)م-۴۰
دثوراوجوزادمعاشاتواجرا کول اوپه 

 (ثبتول1۰)م

 ټولو د وزارت د ډول میاشتنی په

 دمعاشاتو اوکارکوونکو کامندانو

 بودجی دعمومی اودوزارت اجراکول
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 د فعالیتونو طبقه بندي رهیشم
ګوالي دو څرنید بشپړ شویو فعالیتونو د پلي ک 

 په اړه تفصیلي راپور

 السته راوړنې

 (د اجراء شویو فعالیتونو پایلې)

 مخنیوی څخه کیدو راکد له

داسالمی امارت دچارو اداری اود  -۴1
رهبرۍ هیئت ته دوزارت د مرکزی 

ریاستونوالسته راوړنې اوفعالیتونودانعکاس 
لپاره دپالنونوراټولول ،تحلیل ،توحید اودچارو 

 ادارې ته لیږل

داسالمی امارت دچارو اداری 
او د رهبرۍ هیئت ته دوزارت 

فعالیتونواوالسه راوړنو ته 
 انعکاس ورکول

له وړاندی څخه دتعین شویواهدافوته  -۴1
درسیدوپه خاطردوزارت دعادی او انکشافی 

 پالنونوراټول ،تحلیل اوتوحیدول

دیو کال په اوږدوکې له 
وړاندی څخه تعین 

شویواهدافوته درسیدوپه 
خاطردوزارت دکاری 
 فعالیتونومنسجم والي

پیاوړتیا خبرو شویو تنظیم د ۰  

 چاپول،د اعالناتو تختو 2۰۰ د-۴۱
 له وزارت د المنکر عن نهي او امربالمعروف

 او کابل د موخه په خبراوي د خلکو د نه موخو
 یې  کې ځایونو ګوڼې ګڼې د لویالبیب په والیتونو

 لګول

 د سطحې د  اذهانو عامه د
 د خاطر په خبرولو او لوړوالی

 ګڼی په نووالیاتو او ښار کابل

 وا اعالناتو د  کې ځایونو ګوڼی
 نصبول شعارونو

 ټولو په او چاپول میاشتنۍ مجلهتقوا د-۴۴
 وېشل کې والیتونو

 د  ذریعه په مجلې تقوا د
 د وزارت امربالمعروف

او عامه  ، انعکاس فعالیتونو

 څخه مسایلو اجتماعي دپوهاوی،
 د اسالم د خبرول خلکو عامو د

 په سره ارشاداتو او دین مبین
 کې مطابقت

جوړونه سیستم ۲  

د خلکو مشکالتو ته په عاجله  فعالول شمیرو او خطونو انالین فرعی د-۴۲

 ډول رسیدنه

د افغان تلیکام محترم شرکت سره د نوری -۴٪

فایبر قرارداد دوزارت د انټرنیټ دفعالولو 

 لپاره 

 ، همغږۍ ، ایجاد د سهولتونو د
 د اداراتو بیروني او داخلي

 خاطر په تأمین د روابطو

تلیکام محترم شرکت سره یو ځای  د افغان-۴۷

تیلفونونو دفعالولو IPسروی کول د وزارت د

 لپاره

د اداراتو په خپل منځ کی د 

 ارتباطاتواو اړیکو برابرول

 د ،وایرس انتی،خدماتو انترنیت،تیلفوني د-۴2
 عصري وړ ضرورت د او ایمیلونو رسمي
 برابرول وسایلو

د  وزارت د الرې له لیایم د

 دوهمو لهنورو  وزارتونواو 
 روابطو رسمي د سره  واحدونو

 مساعده زمینه تامین بهتره د
 .ول
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 السته راوړنې

 (د اجراء شویو فعالیتونو پایلې)

 

دمرکزی ریاستونواوبهرنیواداروترمنځ  -۴9 

دکاری اړیکودتامین لپاره د وزارت اول او 

دوهم منزل له انترنیټ سره وصلول او 

 دټیلفونونوفعالول

 

 

 اوبهرنیواداروکې خيل دا په

 کې برخه په دښواړیکودتامین

 کول ته رامنځ اواسانتیا دهمغږۍ

 

له تکنالوژی ریاست رسه  جلسه دایرول د وړیا  -۲۴ 

 ټیلفون کرښی شمیری د فعالولو لپاره

 

د مشکالتو پیداکول لپاره او 

مترضرینوته د سم د السه رسیدګی 

 په خاطر

 

دمرکزی ریاستونواوبهرنیواداروترمنځ  -۲1 

اړیکودتامین لپاره د وزارت اول او دکاری 

دوهم منزل له انترنیټ سره وصلول ، 

 دتیلفونونوفعالول

 

 
 اوبهرنیواداروکې خلي دا په

 کې برخه په دښواړیکودتامین
 کول ته رامنځ اواسانتیا دهمغږۍ

 
دجلسو دفیصلوتعقیب اوڅیړنه ،دآنالین  -۲1 

 مجاني فرعی خطونوفعالول
د مشکالتو پیداکول لپاره او 

مترضرینوته د سم د السه رسید لو 

 په خاطر  

۶ 

 له ارزیابۍ او نظارت د
 پالیسیو او پرواګرامونو

 او دشاخصونو څخه
 مدیریت اساس په معیارونو

رهبري او  

د هغو پروژواو برنامو مد یریت او -۲۱

 نظارت چی له مخکی څخه تعین شوی وی

 د سطحه په مملکت د
 تطبیق د پروژو او پروګرامونو

 حاصلول اطمنان د څخه

 ټولو د  مخې له کال مالي شوي تعین ۱۰۴۱د-۲۰

 مدیریت او نظارت څخه پرواګرامونو او پروژو

 او د مربوطه ریاستونو هماهنګی کول

 پروګرامونو د سطحه پههیوادد
 د څخه تطبیق د پروژو او

 حاصلولاو ډاډ  اطمنان

پوښتنپاڼو جوړول او د چک لیسټ د -۲۲

ترتیب کول او د هغو دتطبیق اویا نه تطبیق 

کولو څخه د اطمنان حاصلول په پروژوکې د 

 هیواد په سطحه

شفافیت او د پروژوپه عملی 

کولوکې د صداقت څخه کار 

 اخیستنه

له مرکزي ریاستونورسه همغږي او اړوند  -۲۶

 رئیسانورسه دجلسودایرول

 لولشویوعمده کاري فعالیتونوراټو دریاستونودتطبیق 

 طحس دولسوالیو۶والیتونواومرکزپه

 څخه تطبیق دپروژواوبرناموله

 حاصلول اطمینان
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 د فعالیتونو طبقه بندي رهیشم
ګوالي دو څرنید بشپړ شویو فعالیتونو د پلي ک 

 په اړه تفصیلي راپور

 السته راوړنې

 (د اجراء شویو فعالیتونو پایلې)

د مکتوبونو۶ چک لستونو۶ او سوالنامو آماده  -۲۷

 کول او جوړول

له مربوطه ریاستونو رسه د جلسی دایرول د تطبیق 

شویو عمده کاری فعالیتونو راټولول د ښه پرمختګ 

 لپاره د

 املنکر عن نهی و امرباملعروفد 

وزارت د موخو د پلی کیدو 

 دڅرنګوالی څخه ډاډ ترالسه کول

 

 له ارزیابۍ او نظارت د
 پالیسیو او پرواګرامونو

 او دشاخصونو څخه
 مدیریت اساس په معیارونو

رهبري او  

 الری آواره کول   

 

 
 

له اداراتو رسه د اړیکو نیول۶اداراتو ته د  -۲۰

مکتوبونو لیږدول او د اداراتو درهربی مقاماتو رسه د 

 جلسو دایرول

( وزارتونو څخه د رشعی احکامو د رعایت په ۰له )

 خاطرعینی نظارت

مفصل راپور جوړلول او د وزارت رهربی مقام ته 

 وړاندی کول

 

د رشعی احکامو رسه سم د 

 اصالحاتو راوستل

 د سوالنامی آماده کول او جوړول -۲٪

پیګیری پالن جوړول۶ والیتونو ته د سفر کولو په د 

 موخه

 د امر باملعروف له والیتی ریاستونو رسه همغږی کول

د وزارت رهربی مقام ته د سوالنامي طرحی لیږدول د 

 مکتوب رسه

 

د کاری چارو د نواقصواو 

خالګانو موندل او د وزارت 

مقام رهبری ته د راپور 

وړاندی کول او اصالحات 

 لپاره الره آواره کول  

   

 

 

 

د اوومي او لسمی امنیتی حوزی۶ د ریشخور لوا۶  -۶۴

د داراالمان لوا او د استخبارات د عمومی ریاست او 

 ( چک پاینتټونوڅخه لیدنه وشوه.۶له )

ستونزو موندل او په نظا می د 

برخوکی د امر باملعروف او نهی عن 

املنکر وزارت دلوایحو او فرمانونو د 

پلی کیدو له څرنګوالی ډاډتر السه 

 کول

مخالفو اشخاصو ته دعوت ورکړل شوی ډیر  -۶۱

خلکوله اسالمی امارت څخه خپل حامیت اعالم 

 کړل

 

 ختمول دجنګ

 دټولوښاریانودحقوقوخوند یتوب

 هڅی لپاره دبیارغونی اودهیواد
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 د فعالیتونو طبقه بندي رهیشم
ګوالي دو څرنید بشپړ شویو فعالیتونو د پلي ک 

 په اړه تفصیلي راپور

 السته راوړنې

 (د اجراء شویو فعالیتونو پایلې)

محتسبینو رسه د ښځیو د حجاب په اړه  -۶۵

موضوعات رشیک شوی چې د کابل ښار په ټولو 

برخوکی په احسنه او مالیم طریقه حجاب رعایت 

 وکړی

دټولنی اصالح اوپه بشری 

ټولنه کې دمنکراتوله 

ضررونوڅخه پوهاوی او 

دشریعت له نظره دمخنیوی 

 الری 

 

 له ارزیابۍ او نظارت د
 پالیسیو او پرواګرامونو

 او دشاخصونو څخه
 مدیریت اساس په معیارونو

 رهبري او

  

 د څخه ریاستونو مرکزي د وزارت د -۲1
 موخه هپ تحلیل او ارزیابي توحید، د فعالیتونو

 د وا راغوڼډول فعالبتونو کاري شویو ترسره د
 .ږللې ته څانګو اړوندو لپاره اجراتو وروستیو

د اړونده ریاستونوله مختلفوڅانګوڅخه دقیق 

اوبیطرفه نظارت دفعالیتونوله اجراآتوڅخه 

 دخبرولوپه خاطراودخالوو په ډاګه کول

 

 پالنونو د ته مقام رهربي وزارت د

 اپورر  کیدلو تررسه د فعالیتونو او

 همینز  لپاره اصالحاتو د څو ورکول

 .يش برابره

 وا نیمګړتیاوو شته د کې ادارو په

 .راوړول السته ستونزو

د لسو مرکزي ریاستونو څخه د ترالسه  -۲۴
شویو راپورونو ایډیټ، لنډیز او نهایي کول او 
بیا د وزارت رهبري مقام ته لېږل. د نظارت 
او ارزیابي د کارپوهانو د الرښوونو له الرې 
په ریاستونو کې د کارونو د ښه والي په موخه 

 زمینه سازي.
 

 عن نهی او امربالمعروف د
 پلي د موخو د وزارت المنکر

 ډاډ د څخه څرنګوالي له کولو
 کول السه تر

 نورو له الرې له لېږلو د مکتوبونو د -۲۲
 .برابرول زمینه اړیکو کاري د اداروسره

 ناستو د ادارو د سره مقامونو رهبري له
 .برابرول

 پلي د احکامو شرعي د کې وزارتونو 8 په
 .نظارت څخه څرنګوالي له کیدو

 وزارت د هغه او تیارول راپور مفصل د

 .لېږل ته مقام رهبري

 کولو اصالح د ادارو مرکزي د

 احکامو شرعي د ته امرینو

 له لیدنو او مصاحبو د سم سره

 ورکول مشورو ګټورو د الرې

 

د وزارت د رهبري مقام نظر اخیستل او  -٪٪

په ځانګړي ډول د والیتي ریاستونو د پالنونو 

 سره سم د پوښتنپاڼو ترتیبول او تنظیمول.  

 معلوماتو داعتمادوړاوشفاف

 کول پیدا
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 د فعالیتونو طبقه بندي رهیشم
ګوالي دو څرنید بشپړ شویو فعالیتونو د پلي ک 

 په اړه تفصیلي راپور

 السته راوړنې

 (د اجراء شویو فعالیتونو پایلې)

 

 له ارزیابۍ او نظارت د
 پالیسیو او پرواګرامونو

 او دشاخصونو څخه
 مدیریت اساس په معیارونو

 رهبري او

 والیتونو ته د سفر په موخه د پالن نهایي کول.                 

د امربالمعروف له والیتي ریاستونو سره د    

 کاري اړیکو جوړول.
 

 

مخا لف اشخاصوته دعوت ورکړل شوی  -۲2
اوزیاتوخلکو دی امارت څخه خپل 

 مالتړاعالن کړی

دجنګ ختم 

دټولوښاریانودحقوقوخوندیتوب 

 دبیارغونی لپاره هڅیاودهیواد 

دښځودحجاب په باره کې موضوع  -۲8
محتسبینوسره شریکه شوی چی په ټول کابل 

ښارکی یه نرمه اواحسنه طریقه په ښځوحجاب 
 مراعت کړی

دټولنی اصالح اوپه بشری 

ټولنه کې دمنکراتوله 

ضررونوڅخه پوهاوی او 

دشریعت له نظره دمخنیوی 

 الری 
 

 تحقیق ۷

نظامی مراکزو څخه لیدنه او د کم د کابل د -۶٪

 عمره اشخاصو لری کول
په نظامی قطعاتو کې اصالحات 

 راوستل

 

ملړنی فعالیتونه یی پیل شوی دی۶ سوالونه جوړ  -۷۴

شوی او په نظامی مرکزونه کی د توزیع لپاره آماده 

 کړی دي

 

 

د ستونزو پیژندنه۶ د حل الری 

موندل او په تولو نظامی برخوکی له 

چارو څخه په وخت رسه د پلی 

 کیدو څخه څارنه  

 

۰ 

 مادي او بشري د دوزارت
شمول په ناوبریز  

ترتیب او تنظیم ظرفیت د  

 د لپاره استفادې او مؤثریت د برشي منابع د-۷۱

 يعرص  په جوړښت تشکیاليت د کال6866 د وزارت

 یې تعقیب او  جوړول رسه بڼې او فنی

 ابربر  تشکیلپه اندازه د  درضورت

 ول

د نظارت -۷۵

اوارزیابۍ۶دوالیتودارتباطاتواوهمغږۍ۶شکایاتونواور

یدلواوتصنیف۶ارجاع اوپیګری مصوباتو۶مالی 

 فووظای شویو سپارل تهدکارمندانو 

 اجرائاتوی  دهغو او کول آشنا رسه

 ورکول جهت ته
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 د فعالیتونو طبقه بندي رهیشم
ګوالي دو څرنید بشپړ شویو فعالیتونو د پلي ک 

 په اړه تفصیلي راپور

 السته راوړنې

 (د اجراء شویو فعالیتونو پایلې)

اوحسابی ریاستونوته د وظایفو الیحی ترتیب او 

 جوړول 

دامیراملومنین دحکم په اساس د تشکیل طرحه -۷۱

(عمومی ۵(معنیت)۵مرکزی مامورین )

(مستقل ۱(علمی بورډ)۱(ریاستونه)۱۶ریاستونه)

(دخدماتی کارکونکوبستونه او ۱۶۵امریت)

آمریتونو دری کاپی اداره امور ته ۰۵۶والیتونو۱۰د

 په خاطر لیږدول د منظوری

 وا دمسلکي لپاره بستونو تشو د

 ګامرل کارمندانو رشایط واجد

 د کارمندانو ریاستونود والیتي او مرکزي د-۷۰

 ورترض  د او تکمیلول پروسې د سنجولو د رضوریاتو

 تشخیص مواردو وړ

 د نوکارمندا شامل د کې تشکیل په

 خاطر په لوړوالی د ظرفیت

 یداپ مشکالتو کاري د دکارمندانو

 طرح پالنونو تطبیقي د او کول

 

 

دامیرالمؤمنین دحکم په اساس دوزارت  -2۲

(عمومي ریاستونه 1(معینیت )1تشکیل )

(علمی 1(سکتوری ریاستونه )1۲)

(خدماتی 1۲1(مستقل آمریت او)1بورد)

(دآمریت ۴1۲والیتونوکې )1۴کارکوونکی په 

بستونه ایجاد کړی دی چې په دری نقله 

دچارو اداری له الری ریاست دمنظورۍ لپاره 

  الوزرا محترم مقام ته ولیږل شول

 دتشکیل سم وړمواردورسه اړتیا د

 جوړول

 

د څارنی او ارزونی ۶ د والیتونو چارو د اړیکو او  -۷۶ 

شکایتونو اوریدلو او تصنیف۶  -۵۷همغږی امریت۶ د 

د شکایتونو تحلیل۶ ارجاع پیګری اود مصوباتو پلی 

حسابی ریاستونوټولو بستونو ته  کول او د مالی او

 وظایفو الیحی جوړول

 جهت ته اجرائاتو کارمندانو د

 شویودندورسه ورسپارل اوله ورکول

 بلدتیا یې
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 د فعالیتونو طبقه بندي رهیشم
ګوالي دو څرنید بشپړ شویو فعالیتونو د پلي ک 

 په اړه تفصیلي راپور

 السته راوړنې

 (د اجراء شویو فعالیتونو پایلې)

 

د نویو مقرر شویو مرکزی کارکونکو لیست د  -۷۷ 

 ملکی خدماتو انستیتیوت ته لیږدول

د وزارت محرتم مقام ته پشنهاد وړاندی کول د 

دریم بست نه تر اتم بست پوری ( کسانو له ۱۴۶)

 ګامرل

د وزارت به خالی بستونوکی د 

مسلکی او په رشایط برابر کارکونکو 

 جلب او جذب کول

 
دامیرالمؤمنین دحکم په اساس دوزارت  -28

(عمومي ریاستونه 1(معینیت )1تشکیل )
(علمی 1(سکتوری ریاستونه )1۲)

(خدماتی 1۲1(مستقل آمریت او)1بورد)
(دآمریت ۴1۲والیتونوکې )1۴کارکوونکی په 

بستونه ایجاد کړی دی چې په دری نقله 
دمنظورۍ لپاره دچارو اداری له الری ریاست 

 مقام ته ولیږل شول  الوزرا محترم

  

 دتشکیل سم وړمواردورسه اړتیا د

 جوړول

 

د شکایتونودسمع اوتصنیف ریاست  -29

 ټولوبستونوته دالیحوجوړول

کارکوونکوته دورسپارل  
شویودندوسره بلدتیا او 

 دهغواجراآتوته جهت ورکول

 

دوزارت په ټولومرکزی او والیتی  -8۰

ریاستونوکې په مختلفوخالی بستونوکې 

 (تنوکارمندانو ګمارل ۴1د)

دوزارت په خالی بستونوکې 
دمسلکی اوشرایطو 
 وړکسانوجلب اوجذب

 

 د یوې میاشتې په موده کې له پالن څخه بهر اجراء شوي فعالیتونه او پایلې یې: ب

 شماره
 دوید پلي ک له پالن څخه بهر فعالیتونو

 مفصل راپور
په پالن کې د نه 

 دو الملونهیشامل

 السته راوړنې
 (د اجراء شویو فعالیتونو پایلې)

 وا باملعروف امر د  څخه رسنیو داخيل او نړیوالو د 6

 (۱۰ )د اړه  په فعالیتونو د وزارت املنکر عن نهي

 د سکرین مولټي د

 د چې وجې له نشتون

 توخ په اړهه پ فعالیت د منسوبینو وزارت د

 د چې والیګڅرن پوښښ د رسنیو او خربداری
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 کې بند دوهم په پالن ولراټول راپورنو

 شوی۶ ذکر

 رسنیو د چاره دا

 له توک په ته فعالیتونو

 صويت۶ چاپي۶

 پر غږیزو تصویري۶

 یورسن افالین او لیکه

 شوی برابر څخه

 لري یې کړنو له املنکر عن نهي و امرباملعرف

 ژبو انګلیيس او فاريس پښتو۶ ژباړه رونوپخ ۰۵ د 3

 ته

 خهڅ کړنو وزارت املنکر عن نهي او امرباملعروف د

 جوړول راپور ویډیو او اخستل فیلم انځور۶

 په امله له عجلې د

 ځای ول نه کې پالن

 سوې ځاي پر

 او موخه په زیاتوالې د مخاطبانو د

 شنډول تبلیغاتو د او خرباوی خلکو د

 وړاندیز شوې حل الرېعمده ستونزې او 

 وړاندیز شوې حل الرې عمده ستونزې

 امکاناتوته په کتو  د انکشايف بودجې تخصیص  .6 د انکشافی بودجی نشتون .6

د عامه پوهاوی پروګرامونو د دایرولو لپاره د انکشافی بودجی .3

 نشتون  
 امکاناتو ته په کتو  د انکشايف بودجې تخصیص .3

 باید بودجی تخصیص شی  .3 د بودجی نشتون .6

 شی تخصیص بودجی  باید .8 د عامه پوهاوی پروګرامونو د دایرولو لپاره د بودجی نشتون  .3

 باید انکشافی بودجی تخصیص شی  .5 د انکشافی بودجی نشتون .6

 شی تخصیص بودجی  باید .1 د عامه پوهاوی پروګرامونو د دایرولو لپاره د بودجی نشتون  .3

 باید انکشافی بودجی تخصیص شی  .7 د انکشافی بودجی نشتون .6
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