فعالیت های عمده برج ثور سال 1401خورشیدی وزارت امور سرحدات،اقوام و قبایل
1ـ براورد تخنیکی تعمیر اداری ،لیسه های سه گانه و مهمانخانه های وزارت امور سرحدات،اقوام و
قبایل.
2ـ احصائیه گرافیکی و اقتصادی بخشهای مرکزی وزارت امور سرحدات،اقوام و قبایل ترتیب شده و
فورمهای اداره احصائیه و معلومات بعد از خانه پری دوباره به آن اداره محترم ارسال گردیده است.
3ـ پروژه سره شماری کوچی ها و احصائیه مالداری و دامداری شان تکمیل شده است.
4ـ جهت ثبت،راجستر و توزیع تذکره الکترونیکی در مرکز و والیات برای کوچی ها با مسئولین محترم
ادره احصائیه و معلومات هماهنگی صورت گرفته است.
5ـ وسعت بخشیدن به ستراتیژی ریاست انسجام کوچی ها و ساختار پالنهای عملیاتی با در نظر داشت
استراتیژی متذکره عملی گردیده است.
6ـ مطالعه و بررسی دوباره سندهای تقنینی و تخنیکی و بعد از تکمیل شدن طی مراحل گردیده است.
7ـ جهت وسعت ،بررسی ،مفیدیت و کارا بودن پالیسی دست داشته گام های الزم برداشته شده است.
8ـ برنامه های تعلیمی ،اجتماعی و فرهنگی برای اقوام و قبایل راه انداز گردیده است.
9ـ سیستم های معلوماتی  MISریاست پالن و پالیسی به  Web basedتبدیل شده است.
10ـ با در نظر داشت اصول جیودوزی و کارتو گرافی نقشه های والیات نورستان،سمنگان،پنجشیر،کاپیسا
و دایکندی ترسیم گردیده است.
11ـ در شمال کشور راجع به نقاط سرحدی والیات بدخشان ،تخار ،کندز ،بلخ جوزجان و فاریاب تحقیقات
صورت گرفته است.
12ـ بخاطر غنی سازی کتابخانه وزارت امور سرحدات،اقوام وقبایل ( )300جلد کتاب جمع آوری و
خریداری شده است.
13ـ عالوه بر متعلمین موجود در لیسه های تحت اداره وزارت امور سرحدات ،اقوام وقبایل در مرکز و
والیات کشور ( )3000نفر متعلمین جدیدالشمول جذب گردیده اند.
14ـ مجله جرگه به لسان پشتو بطور فوق العاده چاپ ،در مرکز و والیات طور رایگان به خوانندگان و
عالقمندان توزیع شده است.
15ـ مطالب و مضامین مجله هموطن به دولسان ملی و هشت لسان محلی ترتیب ،تنظیم و آماده چاپ می
باشد.

16ـ خبرها،گزارش ها،اعالمیه های مطبوعاتی و اعالنات قراردادی از صفحات مجازی( ویبسایت و
فیسبوک) وزارت امور سرحدات ،اقوام و قبایل به نشر رسیده است.
17ـ از ولسوالی های شورتپه و کلدار والیت بلخ ،قرقین و دوکوه والیت جوزجان ،قلعه ذال و دشت ارچی
والیت کندز و ولسوالی های اشکاشم و واخان والیت بدخشان تمام نقطه های صفری و خطوط مرزی ،راه
های عبور و مرور غیر قانونی تخریبات دریاها و تخلفات سرحدی تحقیقات همه جانبه صورت گرفته است.
18ـ به اساست حکم مقامات عالی رتبه امارت اسالمی افغانستان طرح مدرنیزاسیون نقاط سرحدی با کشور
های چین ،تاجکستان ،ازبکستان ترکمنستان و ایران عملی گردیده است.
19ـ چراگاه های کوچی ها در هشت والیات کشور ثبت دیتابیس شده است.
20ـ توزیع ادویه جات و ارائیه خدمات وترنری برای مواشی و دامداران کوچی ها در مرکز و والیات
کشور صورت گرفته است.
21ـ از کلنیک های ثابت و سیار برای کوچی ها در والیات نظارت و بررسی صورت گرفته است.

