
 ریاست دفتر! ( 1399)  شش ماه اول سال مالیگزارش

 بخش آمریت اسناد و ارتباط:   

  آن به این وزارت وظیفه  38 مواصلت ورزیده که  شماره مصوبات کابینه به این ریاست 15جمعاً به تعداد

 میباشد.تحت کار آن وظیفه  9 و  تحقق یافته آن  وظیفه 29 تعلق داشته، فعالً 

  ( شماره احکام ریاست جمهوری مواصلت نموده، همه موارد آن اجراء گردیده است. 16جمعاً به تعداد ) 

    ( شماره فرامین ریاست جمهوری به این وزارت مواصلت نموده، همه م 3به تعداد ) وارد آن اجراء

 گردیده است.

  ( شماره هدایت خاص رئیس جمهور به این ریاست مواصلت نموده، که   23به تعداد )شماره  آن  15

 تحت کار میباشد.شماره آن  8اجراء گردیده و  

   ( (  قطعه عرایض از اداره امور ریاست جمهوری به این ریاست مواصلت ورزیده، به تعداد )   8به تعداد

 ( قطعه آن تحت کار میباشد. 1قطعه آن اجراء گردیده و ) (  7

  ( جلسه شورای رهبری تدویر گردیده و تصاویب آن به شعبات ذیربط ارسال گردیده است. 3به تعداد ) 

  والیات به آدرس این مدیریت آدرس ریاست ارشاد، حج و اوقاف  از  ایمیلقطعه ( 125) تعدادمجموعاً به

به ریاست های  این ریاست آرشیفمدیریت  از طریق  ، دوباره از اخذ هدایت مقامبعد مواصلت ورزیده، 

 مربوط ارسال گردیده است.

  آن قطعه (  119 (  قطعه مکتوب به آدرس این مدیریت مواصلت ورزیده، به تعداد )138)  تعدادجمعاً به

 به مراجع مربوط ارسال گردیده است. محترم بعد از هدایت مقام

 ( قطعه اسناد واصله از ادارات وتقدیم آن به ریاست دفتر جهت اخذ احکام 4200یم به تعداد)ترتیب وتنظ

 مقام محترم وزارت.

 (قطعه اسناد به ریاست های مرکزی وزارت به پوسته، بدون ضیاع 3300صادر وتسلیم نمودن به تعداد )

 وقت.

 (قطعه اسناد واصله ادارات بعد از احکا4200صادر نمودن به تعداد ).م مقام وزارت به مراجع مربوطه 

 ( نفر با مقامات رهبری وزارت هماهنگ وثبت گردیده است.3500مالقات به تعداد ) 

 ( قطعه عرایض مراجمعین بعد از اخذ احکام مقام محترم وزارت دو باره برای شان تسلیم 2500به تعداد )

 داده شده است.



 

 بخش مدیریت عمومی ارتباط خارجه: 

 بخش مؤسسات:

به منظور تامین ارتباط با موسسات داخلی وخارجی جهت جلب وجذب کمک ها در قسمت اعمار مساجد و      

مدارس از طریق وزارت خارجه به سفارت خانه ها و موسسات کمک کننده  در شش مورد اجراآت صورت گرفته 

 است.

 بخش تفاهمنامه ها:

 امه های ذیل را به امضاء رسانیده است:این بخش در هماهنگی با مقام محترم وزارت تفاهمن    

    تفاهمنامه همکاری مشترک میان وزارت ارشاد، حج و اوقاف و  موسسه محترم صحی و انکشافی جوانان

 توسط محترم دوکتور امین الدین مظفری معین مسلکی وزارت به امضاء رسیده است. 23/10/1398بتاریخ 

    تفاهمنامه همکاری مشترک میان وزارت ارشاد، حج و اوقاف و  موسسه محترم ورلد ویژنworld vision 

 توسط محترم دوکتور امین الدین مظفری معین مسلکی وزارت به امضاء رسیده است. 24/02/1399بتاریخ 

 بخش قراء:

نمایندگی از افغانستان به کشور های مختلف تن از قراء جهت مسابقات قرائت، حفظ و تجوید قرآنکریم، به  6

 جهان)امارت متحده عربی، عربستان سعودی، الجزایر،کویت، ایران و ترکیه( معرفی گردیده اند.

 بخش سفر ها:

  طی مراحل سفر رسمی جناب محترم دکتور امین الدین مظفری  معین مسلکی  وزارت به کشور آسترالیا

. 

  عبدالحکیم منیب سرپرست  اسبق وزارت جهت تداوی به کشور طی مراحل سفر شخصی جناب مولوی

 جمهوری ترکیه.

 بخش پاسپورت و ویزه: 

  تن از  استادان و فامیل های مرکز  تعلیمی و تربیوی که اتباع کشور  61طبق تفاهم نامه  منعقده برای

ی ترکیه و ریاست ترکیه میباشند، تقاضای تمدید و صدور ویزه از  طریق سفارت افغانستان مقیم جمهور

 امور قونسلی وزارت محترم امور خارجه اجراءات صورت گرفته است.

 برای اخذ پاسپورت خدمت و ویزه غرض تنظیم سفر رسمی. مکتوب  و تنظیم و ترتیب فورم ها تحریر 



  جلد پاسپورت سیاحتی الکترونیکی برای کارمندان  وزارت ارشاد، حج و  6تحریر، تنظیم و طی مراحل

 از طریق ریاست محترم پاسپورت وزارت امور داخله  اجراءات صورت گرفته است.اوقاف 

 .تحریر مکتوب غرض اخذ ویزه برای کارمندان وزارت ازطریق وزارت امور خارجه و سفارت خانه ها 

  اعاده پاسپورت های خدمت کارمندان این وزارت از وزارت امور خارجه و تقاضای ویزه ازسفارت خانه های

 های مختلف به اساس یادداشت.کشور 

  اینکه غرض  پورت خدمت برای کارمندان  و قرائیکهجلد پاس 16طی مراحل، تنظیم، صدور و تمدید

 مسابقات به کشور های خارجی معرفی میشوند.

 بخش مراسالت داخلی وخارجی:

  ده است.قطعه مکتوب وارد گردی 400صادر و تعداد  قطعه مکاتیب به مراجع مربوطه 406به تعداد 

  است هقرار گرفت متقاضیقطعه پیشنهادات داخلی ثبت و به دسترس مراجع  1934به تعداد . 

نشستها و ورکشاپ گان)کارمندان وزارت( که از طرف مقام وزارت در جلسات ، کنفرانسها، مورد نمایند 12به تعداد 

 ند، اجراآت صورت گرفته است.دش ه و موسسات معرفی ها به وزارت خارج

 انتقال مراسالت: بخش

قطعه مکتوب و پیشنهادات عاجل توسط نماینده ارتباطی این وزارت که به ریاست محترم  161به تعداد      

عمومی اداره امور ریاست جمهوری، ریاست محترم عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری، ریاست محترم 

وی، موسسات و سفارت خانه ها ارسال ستقل بودجزارت خانه ها ،ادارات ماجرائیه،  شورای وزیران  و سایر و

 قطعه مرسل صورت گرفته است. 149و به تعداد 

 بخش مدیریت اجرائیه:

( قطعه هدایات کتبی مقام محترم وزارت به ریاست های مرکزی ووالیتی وزارت صادر 36به تعداد )      

 گردیده است.

باب ووسایل مورد نیاز دفتر مقام محترم وزارت، ( قطعه پیشنهاد اجناس، خوراکه 280به تعداد )      

( غرض اجراآت بعدی به 9ریاست دفتر ومشاوریت های آن ترتیب وتنظیم گردیده، بعد از ترتیب )ف س 

 ریاست های اداری ومالی و آمریت تدارکات صادر گردیده است


