گزارش کاری برج سنبله سال مالی  1400ریاست دفتر

به تعداد دو قطعه مصوبه امارت اسالمی در ماه سنبله سال  1400به این وزارت واصل و بعد از مالحظه
شد مقام محترم وزارت رسما ً غرض اجراات بعدی به بخش های ذیربط تکثر گردیده است.
ترتیب وارسال نمونه امضاء جناب محترم شیخ الحدیث دکتور مولوی نور محمد ثاقب سرپرست وزارت
ارشاد،حج واوقاف به عموم وزارت خانه ها ادارات مستقل امارت اسالمی افغانستان وریاست های مرکزی
والیتی وزارت ارشاد،حج واوقاف.
نمونه امضای تعداد از سرپرست وزیران وزارت خانه ها وسرپرست رؤسای ادارات مستقل امارت اسالمی
بعد از مواصلت به این ریاست ومالحظه شد مقام وزارت به بخش های ذیربط غرض اجراات بعدی تکثیر
گردیده است.
معرفی تعداد ( )10تن رؤسای جدید به بست ( )2به ریاست های والیتی ارشاد،حج واوقاف والیات طبق
حکم مقام محترم وزارت.
معرفی ( )9تن رئیس جدید به ریاست های مرکز وزارت ارشاد،حج واوقاف به شمول آمریت تدارکات طبق
حکم مقام محترم وزارت.
ترتیب وارسال تعداد ( )12شماره هدایت نامه مقام وزارت به بخش های ذیربط وزارت.
ترتیب وارسال تعداد ( )2شماره پیشنهاد به مقام عالی ریاست الوزراء.
ثبت تعداد ( )6شماره پیشنهاد داخلی وزارت بعد ازحکم مقام محترم وزارت در کتاب ثبت پیشنهادات داخلی.
ترتیب وارسال ( )17شماره مکتوب به ریاست های ارشاد،حج واوقاف والیات .
ترتیب وارسال ( )6مکتوب از طریق ایمیل به ریاست ها ارشاد،حج واوقاف والیات.
ترتیب وتحریر احکام تعداد ( )102شماره مکتوب واصله ادارات عرایض مراجعین و اسناد ریاست مرکزی
وزارت به مشوره آمر اسناد وارتباط ورئیس صاحب دفتر.
تسلیمی تعداد ( )56شماره مکتوب که از وزارت خانه ها وادارات مستقل امارت اسالمی افغانستان ازطریق
آرشیف مواصلت ورزیده به رئیس دفتر جهت اخذ احکم مقام محترم وزارت بعد ازتطبیق صادر نمودن به
ریاست های مربوط غرض اجراات بعدی.

صادر نمودن تعداد ( )30شماره مکتوب ریاست ها ،آمریت های مرکزی وزارت و تسلیمی آن از طریق
نماینده گی آرشیف.
اسکن نمودن تعداد ( )20شماره اسنادبخش های مختلف وزارت که ایجاب اسکن را می نماید در کمپیوتر
مدیریت آرشیف.
ترتیب وتنظیم مالقات تعداد ( )120تن از مراجعین با مقام وزارت
طی مراحل وتسلیمی تعداد ( )7قطعه عریضه مراجعین مقام محترم وزارت.

