
 د سرحدونو،قومونو او قبایلو چارو وزارت

 لمریز کال د غویي میاشتې د پیل نه تر اخیره پورې عمده فعالیتونه 1401د 

لو چارو وزارت اداري ودانۍ، درې ګونې لیسو او میلمستونونو ودانیزو او ـ د سرحدونو، قومونو او قبای1

 .يتخنیکي متفرقه برآوردونه تر سره شوي د

مرکزي څانګو څخه د اقتصادي او ګرافیکي احصایو را غونډول او د احصایې او مالوماتو ـ د وزارت له 2

 ادارې څخه را لیږل شوی فورمې ډکې شوي او بیرته یې اړوند ادارې ته استول شوي دي.

 د کوچیانو سرشمیرنه او د هغوی د مالدارۍ په اړه احصایې را ټول شوي دي.ـ 3

مونو د جوړولو یپاڼو د ویش په موخه د سیار ټ انو ته د الکترونیکي پیژندې کوچیـ په مرکز او والیتونو ک4

 همغږۍ را منځته شوې دي.په هکله د احصایې او مالوماتو ادارې سره خبرې او 

 د کوچیانو د عمومي ریاست د ستراتیژۍ پراختیا او د هغې له مخې عملیاتي پالنونه جوړ شوي دي.ـ 5

 خاطر طی مراحل شوي دي. په بیا کتنه او د بشپړېدو وروسته یې د منظوری ـ د تخنیکي او تقنیني اسنادو6

 د ګټور توپ په موخه د ارزونې او پراختیا لپاره یې الزم ګامونه اخیستل شوي دي.ـ د شته پالیسیو 7

 وونیز او ټولنیزو برنامې جوړ شوي دي.قومونو او قبایلو ته فرهنګي، ښـ 8

 .په توګه جوړ شوي دي Web basedمونو ټمالوماتي سیس MISریاست د پالن او پالیسۍ ـ 9

ـ د جیودیزي او کارتوګرافي نورمونو او اصولو سره سم د نورستان، سمنګان، پنجشیر، کاپیسا، او 10

 دایکنډي والیتونو د ولسوالیو نقشې ترسیم شوي دي.

شمالي پولو په اړه څیړنې  ـ په بدخشان، تخا،کندز،بلخ،جوزجان او فاریاب والیتونو کې د افغانستان د11

 شوي دي.

 ( ټوکه نوي کتابونه اخیستل شوي دي.300ـ د وزارت کتابتون د بډاینې لپاره )12

په کندهار والیت کې د  ـ په پالزمینه کابل کې د خوشحال خان، رحمان بابا او پیرمحمد کاکړ لیسو،13

عبداقادر ار والیت کې د پښتونستان او غازي عبدهللا خان اڅکزی لیسه، خوست کې د قبائیلو لیسه، ننګره

غزنی والیت کې د وکیل محمد جان کوچی لیسه او هرات والیت کې د کوچیانو نمونوي لیلیه کوچی لیسې، 

 شوي دي. ( نوي زده کوونکې جذب3000رسیره )لمریز کال کې د شته زده کوونکو ب 1401لیسو ته د 

نو ته په چاپ، رسمي او غیر رسمي ادارو او عالقمنداپه پښتو ژبه د جرګې مجلې فوق العاده ګڼه ـ 14

 وړیا توګه ویشل شوي دي.مرکز او والیتونو کې په 

البو لیکل، ترتیب، تنظیم، طـ په دوو ملي او اته محلي )سیمه ایزو( ژبو هموطن مجلې ته مضمونونو اوم15

 او چاپولو ته تیارول.



اتې او قراردادي خبرتیاوې د وزارت له رسمي ویب د بېالبېلو خپرونو، خبرونو، ګزارشونو، مطبوعـ 16

 پاڼې او فیسبوک پاڼې له الرې خپرې شوي دي.

د کندز والیت  ،د بلخ والیت شورتپې او کلدار ولسوالیو، د جوزجان والیت قرقین او دوکوه ولسوالیوـ 17

بدخشان والیت په اشکاشم او واخان ولسوالیو کې د ګاونډیو د قلعه ذال او دشت ارچي ولسوالیو او د 

صفري نقطې، سرحدي سرغړونو، د تک  ،د سرحدي نښو نښانوهیوادونو سره د ګډې پولې په اوږدو کې 

 راتګ غیر قانوني الرو او سیندونو د ویجاړیو په اړه څیړنې شوي دي.

ادونو سره پر ګډه پوله د سرحدونو د څیړنې د ایران، ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان او چین هیوـ 18

ستان اسالمي امارت لوړ مقام د حکم سره سم د سرحدي نښو نښانو فغانعالی کمیسیون په چوکاټ کې د ا

 پرمختللې  طرح پلي شوی ده.

 ځایونه ثبت شوي دي.د کوچیانو څړپه ډیټابیس کې د اته والیتونو ـ 19

څارویو ته د وترنري خدمتونو د وړاندې کولو واکسین او چینجیو په مرکز او والتونو کې د کوچیانو ـ 20

 د درملو د ورکړې له بهیر څخه څارنې شوي دي.

  ارنه او ارزونه شوی دی.څپه والیتونو کې د سیار او ثابت کلینیکونو ـ 21


