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ریاست دفتر! ( 1399)  سال مالیچهارم ربع  گزارش  

مدیریت عمومی اسناد، مدیریت اسناد عادی، مدیریت اسناد محرم، ) بخش آمریت اسناد و ارتباط 

 مدیریت ارتباط با والیات، مدیریت آرشیف و عرایض و پذیرش (
 

  وظیفه  ( 65)  مواصلت ورزیده که  شماره مصوبات کابینه به این ریاست ( 29) جمعًا به تعداد

تحت کار آن وظیفه  ( 5)  و  تحقق یافته آن  وظیفه ( 60)  به این وزارت تعلق داشته که  آن

 میباشد.

  ( شماره احکام ریاست جمهوری مواصلت نموده، همه موارد آن اجراء 24جمعاً به تعداد )  و

 گردیده است. تکثیر

    ( شماره فرامین ریاست جمهوری  13به تعداد ) و مواصلت نموده، همه موارد آن اجراء

 گردیده است.تکثیر

  ( شماره هدایت خاص رئیس جمهور به این ریاست مواصلت نموده، که   42به تعداد ) (37  )

 تحت کار میباشد.شماره آن  ( 6) شماره  آن اجراء گردیده و  

   ( قطعه عرایض از ادار  35به تعداد  )و ریاست دفتر معاونیت اول ریاست  ه امور ریاست جمهوری

(  5)     ( قطعه آن اجراء گردیده و  30)    به این ریاست مواصلت ورزیده، به تعداد  جمهوری

 قطعه آن تحت کار میباشد.

  ( جلسه شورای رهبری تدویر گردیده و تصاویب آن به شعبات ذیربط ارسال گردیده  6به تعداد )

 است.

  والیات ارشاد، حج و اوقاف  های آدرس ریاست از  ایمیلقطعه (   110 )  تعدادمجموعاً به

مدیریت  از طریق  ، دوباره بعد از اخذ هدایت مقاممواصلت ورزیده، به آدرس این مدیریت 

 به ریاست های مربوط ارسال گردیده است. این ریاست آرشیف

  (  قطعه مکتوب به آدرس این مدیریت مواصلت ورزیده، به تعداد  290)  تعدادجمعًا به        

 به مراجع مربوط ارسال گردیده است. محترم بعد از هدایت مقامآن قطعه (  229 )

  ریاست به آن تقدیم و ادارات از واصله اسناد قطعه(  10085)  تعداد به تنظیم و ترتیب 

 .وزارت محترم مقام احکام اخذ جهت دفتر

 که از طریق  وزارت مرکزی های ریاست اسناد قطعه(  8456)  تعداد نمودن تسلیم و صادر

 ارسال گردیده است. وقت ضیاع بدون ،و مخابرات به ادارت دولتیپست 
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 مراجع به وزارت مقام احکام بعداز ادارات واصله اسناد قطعه(  10085)  تعداد نمودن صادر 

 .مربوطه

 است گردیده ثبت و یهماهنگ وزارت رهبری مقامات بامالقاتی   نفر(  5000)  تعداد به. 

  دوباره وزارت محترم مقام منظوری بعداز اخذ و  مراجعین عرایض قطعه( 4500)  تعداد به 

 .است شده داده تسلیم شان برای
 

 بخش مدیریت عمومی ارتباط خارجه:
 

 بخش مؤسسات و سفارت خانه ها:

  موسسات داخلی وخارجی جهت جلب وجذب کمک ها در قسمت به منظور تأمین ارتباط با

تحکیم روابط حسنه و تقاضای اعمار مساجد و مدارس از طریق وزارت امور خارجه به 

 سفارت خانه ها و موسسات کمک کننده  در شش مورد اجراآت صورت گرفته است.

 مراجع  بمنظور تحکیم روابط و هماهنگی بهتر در بخش های دینی وارتقای ظرفیت با

 بیرونی پیام ها و پیشنهادات مختلف ارسال گردیده است.

  حسب لزوم دید رهبری محترم وزارت ارشاد، حج و اوقاف به پیام های شخصیت های

خارجی پاسخ مثبت و تعهد همکاری در بخش های مختلف دینی، صورت گرفته است، و 

ق اطمینان و اعالم حمایت در ضمن از آمادگی های این وزارت در زمینه های تعمیل امر فو

 بعمل آمده است.

 بخش تفاهمنامه ها:

های ذیل را به امضاء این بخش در هماهنگی با مقام محترم وزارت و مراجع ذیربط تفاهمنامه 

 .رسانیده است

  با موسسه محترم صحی و انکشافی جوانان است 23/10/1398بتاریخY.H.D.O  در مورد

 .مبارزه علیه بچه بازی

   با موسسه محترم ورلد ویژن  24/02/1399بتاریخWorld Vision  در مورد تعلیم تربیه

 .اطفال و دختران

  قرضه برای کارکنان رسمی و دایمی با عزیزی بانک در مورد  30/06/1399بتاریخ. 

  با موسسه تعلیمی و خیریه افغان در مورد پروژه کمکهای زمستانی از  05/09/1399بتاریخ

 .اایی و موادغیر غذایی در والیات لوگر و پکتیکطریق توزیع مواد غذ
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  پالیسی محافظت از زنان در شرایط جنگ و حاالت اضطرار، تفاهمنامه و پالن تطبیقی آن

ارگان به شمول  21که از طرف وزارت محترم امور زنان ترتیب و توسط نماینده گان ذیصالحِ 

الدین مظفری معین مسلکی، در وزارت ارشاد حج و اوقاف توسط جناب محترم دوکتور امین 

 ( ورق به امضاء رسیده است، به ریاست محترم پالیسی و پالن ارسال گردیده است.34ظرف )

 تفاهمنامه های ذیل تحت کار می باشد:

  افغانستان یموسسه مجتمع جامعه مدنتفاهم نامه با. 

  ،در  و دولت کویتطرح یادداشت تفاهم همکاری میان جمهوری اسالمی افغانستان

 .عرصه شئون اسالمی

  تفاهمنامه سه جانبه تحت عنوان )آگاهی دهی از اضرار مواد مخدر( که قرار است

م اطالعات میان وزارت ارشاد، حج و اوقاف، وزارت محترم امور داخله و وزارت محتر

 .و فرهنگ به امضاء برسد

  طرح یادداشت تفاهم همکاری میان جمهوری اسالمی افغانستان و دولت شاهی

 .عربستان سعودی در عرصه امور دینی

 بخش قراء:

 قراء ذیل به نمایندگی از افغانستان، غرض مسابقات قرآنکریم به بیرون از کشور معرفی شده اند:

جهت  1441ارک رمضان ماه مب 21الی  20محترم قاری محمد آغا ولد احمد آغا از تاریخ   .1

 .به کشور الجزایر همین دور مسابقات در بخش حفظ کُل قرآنکریم16اشتراک در 

جهت  1441ماه مبارک رمضان  13محترم محمد عظیم ولد عزیز آقا از تاریخ اول الی  .2

اشتراک در بست و چهارمین دور مسابقات جهانی قرآنکریم در بخش حفظ کُل قرآنکریم، 

 .به کشور امارات متحده عربی به مرافقت عزیزآقا

جهت اشتراک در  2020نوامبر  9-2محترمه انیسه نیازی بنت محمد شاه پور از تاریخ  .3

ه مسابقات بین المللی قرآنکریم دربخش زنان) حفظ کُل قرآن کریم به مرافقت محمد شا

 .پور به کشور امارات متحده عربی
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 بخش سفر ها:

  مقام عالی ریاست جمهوری اسالمی افغانستان،  07/01/1399مورخ  16به اساس حکم شماره

مولوی عبدالحکیم منیب سرپرست اسبق  سفر شخصی محترم طی مراحل اسناد و تنظیم

 .جهت تداوی به کشور جمهوری ترکیهوزارت 

  مقام عالی ریاست جمهوری اسالمی  25/04/1399مورخ  404به اساس حکم شماره

مولوی عبدالحکیم منیب سرپرست  شخصی محترمافغانستان، طی مراحل اسناد و تنظیم سفر 

 اسبق وزارت جهت تداوی به کشور جمهوری ترکیه. 

  ریاست  ریاست محترم عمومی اداره امور 18/06/1399مورخ   336به اساس حکم شماره

محترم تاج محمد مجاهد معین اداری  شخصیجمهوری، طی مراحل اسناد و تنظیم سفر 

 ومالی جهت تداوی به کشور جمهوری ترکیه. 

  ریاست  محترم عمومی اداره امور ریاست  06/08/1399مورخ   648به اساس حکم شماره

ری مشاور مقام جمهوری،  طی مراحل اسناد و تنظیم سفر شخصی محترم غالم الدین کالنت

وزارت در امور اوقاف  به کشور امارات متحده عربی، جهت اشتراک در کنفرانس منظور 

دفتر پروژه حمایت از حاکمیت قانون جی آی زید  2021پالنگذاری برای برنامه های سال 

ملغی قرار گرفته  19)قابل یادآوریست که سفر متذکره نسبت شیوع ویروس کرونا کووید 

 .است(

 ریاست محترم عمومی اداره امور ریاست  07/08/1399مورخ  663اس حکم شماره به اس

جمهوری، طی مراحل اسناد و تنظیم سفر سفر شخصی جناب محترم محمد عثمان طارق 

معین پالیسی وپالن، جهت اشتراک در کنفرانس قوانین افغانستان و حکومتداری اسالمی، به 

ه این وزارت ارتباط کاری نداشته صرف در قسمت کشور امارات متحده عربی.)سفر کاماًل ب

 .استیذان سفر اجراآت صورت گرفته است(

  ریاست محترم عمومی اداره امور ریاست  07/08/1399مورخ  663به اساس حکم شماره

جمهوری، طی مراحل اسناد و تنظیم سفر سفر شخصی جناب محترم دکتور امین الدین 

ور جمهوری هند، ) قابل یادآوریست که سفر مظفری معین مسلکی جهت تداوی به کش

 .متذکره تا اکنون صورت نگرفته است(

  ریاست محترم عمومی اداره امور ریاست  11/06/1399مورخ   870به اساس حکم شماره

جمهوری، طی مراحل اسناد و تنظیم سفر سفر شخصی جناب محترم تاج محمد مجاهد 



5 
 

ری هند.) قابل یادآوریست که سفر متذکره معین اداری ومالی جهت تداوی به کشور جمهو

 .تا اکنون صورت نگرفته است(

 بخش پاسپورت و ویزه: 

  طی پیشنهادات رسمی ، اخذ منظوری مقام عالی ریاست جمهوری مبنی بر سفر های مقامات

 عالی رتبه و کارمندان این وزارت اجراآت صورت گرفته است.

  جناب محترم محمد قاسم حلیمی سرپرست طی مراحل تنظیم و اخذ پاسپورت جدید برای

 .تشریفات وزارت محترم امور خارجهجدید وزارت ارشاد، حج و اوقاف؛ از طریق ریاست 

  طی مراحل تنظیم و اخذ پاسپورت جدید برای جناب محترم محمد عثمان طارق معین

 .تشریفات وزارت محترم امور خارجهپالیسی و پالن؛ از طریق ریاست 

 تن اتبارع خارجی که استادان و فامیل های مرکز   182صدور ویزه برای  تقاضای تمدید و

تعلیمی و تربیوی می باشند طبق تفاهم نامه  منعقده از  طریق سفارت افغانستان مقیم 

جمهوری ترکیه و ریاست امور قونسلی وزارت محترم امور خارجه اجراءات صورت گرفته 

 است.

 های برای اخذ پاسپورت خدمت و ویزه غرض تنظیم  تحریر مکتوب  و تنظیم و ترتیب فورم

 سفر رسمی.

  اعاده پاسپورت های سیاسی و خدمت مقامات عالی رتبه و کارمندان این وزارت از طریق

 وزارت امور خارجه و تقاضای ویزه ازسفارت خانه های کشور های مختلف به اساس یادداشت.

 ای قراء ایکه غرض مسابقات به کشور طی مراحل، تنظیم، صدور و تمدید پاسپورت خدمت بر

 های خارجی معرفی شده اند.

  تحریر مکتوب غرض اخذ ویزه برای اتباع خارجه ازطریق وزارت امور خارجه و سفارت خانه

 ها.

  طی مراحل اسناد مالقات های ویدیویVTC  این وزارت  مقامات. 

 بخش مراسالت داخلی وخارجی:

  قطعه مکتوب   812صادر و به تعداد  مربوطه قطعه مکتوب به مراجع 444به تعداد

 غرض اجراآت به این بشخ وارد گردیده است.
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  قطعه پیشنهادات داخلی ثبت و به دسترس مراجع متقضی قرار گرفت  6110به تعداد

 است.

  قطعه پیشنهاد داخلی بعد از ثبت مینوت درج دوسیه گردیده  5860کاپی تعداد

 است.

 .عرفی کارمندان(بخش اشتراک در برنامه های)م

مورد نماینده گان: مقامات عالی رتبه، کارمندان وزارت اعم از طبقه ذکور و اناث امامان  10به تعداد 

مساجد، که از طرف مراجع مربوط مقام وزارت در جلسات ، کنفرانسها، نشستها و ورکشاپ 

 ها به وزارت خارجه و موسسات معرفی می شوند، اجراآت صورت گرفته است.

 خارج از پالن و الیحه وظایف:

 بخش انتقال مراسالت:

قطعه اسناد )مکتوب و پیشنهادات( عاجل توسط نماینده ارتباطی این وزارت به ریاست  451به تعداد 

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

 558ودجه وی، موسسات و سفارت خانه ها ارسال و به تعداد و سایر وزارت خانه ها ،ادارات مستقل ب

 قطعه اسناد )مکتوب و پیشنهادات( از ریاست جمهوری  مرسل صورت گرفته است.
 

 بخش مدیریت اجرائیه:
 وزارت الیاتیو و مرکزی های ریاست به وزارت محترم مقامهدایات کتبی  قطعه(  63)  تعداد به – 1

 .است گردیده صادر

 محترم مقام دفتر نیاز مورد وسایل و باب خوراکه اجناس، پیشنهادات قطعه(  280)  تعداد به – 2

 غرض(  9 س، ف،)  ترتیب بعداز گردیده، تنظیم و ترتیب آن های مشاوریت و دفتر ریاست وزارت،

 .است گردیده صادر تدارکات آمریت و مالی و اداری ریاست به بعدی اجراآت

 

 با احترام 
 

 حیدری عربمحمد اسحق 

 رئیس دفتر


