
 ریاست منابع بشری 1401گزارش کاری ماه سنبله سال 

 

 آمریت استخدام:

 در بخش مدیریت عمومی استخدام والیات:

( تن از کارمندان ریاست های حج واوقاف والیات که از 12ترتیب پیشنهادات انفکاک ) -1

 اثر غیابت ترک وظیفه نموده اند به مقام وزارت جهت اخذ منظوری.

( تن ازمال امامان ریاست های حج واوقاف والیات که از 20پیشنهادات انفکاک)ترتیب  -2

 اثر غیابت ترک وظیفه نموده اند به مقام وزارت جهت اخذ منظوری.

 ( تن به صفت امام در ریاست های حج واوقاف والیات کشور.20استخدام ) -3

 والیات کشور.( تن به صفت کارمندان در ریاست های حج و اوقاف 15استخدام ) -4

( تن از کارمندان ریاست های حج واوقاف والیات که از اثر غیابت ترک 91انفکاک ) -5

 وظیفه نموده اند به مقام وزارت جهت اخذ منظوری.

( تن از امامان ریاست های حج واوقاف والیات که از اثر غیابت واستعفاء 100انفکاک ) -6

 محترم وزارت. ترک وظیفه داشتند بعد از اخذ منظوری مقام

( قطعه مکاتیب انفکاک، مقرری، تثبیت سویه وسایر امور متفرقه وتکثیر آن 600تحریر) -7

 به شعبات مربوطه.

 در بخش مدیریت عمومی استخدام مرکز:

( تن کارمندان جدید الشمول به مراجع صحی، 9طی مراحل اسناد استخدامی باالی ) -8

 وزارت معارف، تحصیالت عالی.جنائی وقوای بشری جهت اخذ جواز کار 

( تن از کارمندان ریاست های مرکزی که از اثر غیابت ترک واستعفاء 20انفکاک ) -9

 وظیفه داشتند بعد از اخذ منظوری مقام محترم وزارت.

 ( کارکن جدید التقرر در ریاست های مرکزی وزارت.1استخدام ) -10

وسایر امور متفرقه وتکثیر آن به  ( قطعه مکاتیب، مقرری، تثبیت سویه50تحریر ) -11

 شعبات ذیربط.

 



 مساجد: در بخش مدیریت عمومی استخدام

( تن از مال امامان نواحی شهر کابل به مراجع 10طی مراحل اسناد استخدامی باالی ) -12

 صحی، جنائی وقوای بشری جهت اخذ جواز کار.

مقام محترم وزارت جهت اخذ ( قطعه پیشنهادات مال امامان جدید الشمول به 9ترتیب ) -13

 منظوری.

 ( مال امام در مساجد نواحی شهر کابل.9استخدام ) -14

( تن از امامان نواحی شهر کابل که از اثر غیابت ترک واستعفاء وظیفه 100انفکاک ) -15

 داشتند بعد از اخذ منظوری مقام محترم وزارت.

یه وسایر امور متفرقه ( قطعه مکاتیب انفکاک، مقرری، تثبیت سو200تحریر) -16

 وتکثیرآن به شعبات مربوطه.

( تن از مال امامان نواحی شهر کابل غرض تثبیت سویه تحصیلی به 20معرفی ) -17

 مراجع مربوطه.

( تن از مال امامان، موذنین وخادمین نواحی شهر کابل 30ترتیب پیشنهادات انفکاک) -18

 رم وزارت جهت اخذ منظوری.که اثر غیابت ترک وظیفه نموده اند به مقام محت

 آمریت ارزیابی واجراآت دیتابیس سوانح کارکنان:

( جلد دفتر سوانح وسوابق کارمندان که به ادارات مختلف بالموافقه 12ارسال تعداد ) -19

 مقرر شده اند.

 ( تن از مال امامان والیات.20اجرای تقاعد تعداد ) -20

ه دهی مودن، ارسال فورم های ارزیابی نمربازنگری دفاتر سوانح غرض ارزیابی ن -21

آمریت وتکثیر مکاتیب به مراجع ذیربط غرض اجرای حقوق ارتقاء قدم ومعامله مکاتیب به 

 دفتر سوانح ایشان، ایمیل جداول به کمیسیون مستقل اصالحات اداری وخدمات ملکی.

 ( تن.4ترتیب خلص سوانح و ابراز موافقه به تبدیلی تعداد ) -22

 ( قطعه علم وخبر امامان به والیات.6سال تعداد )ار -23

 ( جلد دفتر سوانح کارمندان به ادارات مختلف.3ارسال ) -24

 ( قطعه مکتوب منفکی به دفتر سوانح.93معامله نمودن ) -25

 ترتیب را پور معاشات برج سنبله وارسال آن به ریاست اداری ومالی. -26



 ای مرکزی.کنترول حاضری یومیه تمام ریاست ه -27

 ترتیب وتنظیم دفاتر سوانح وفایل ها به الماری های مربوطه. -28

 آمریت انکشاف اداره:

 .( مطابق به سقف تعین شده1401ترتیب تشکیل سال ) -29

 آمریت آموزش وارتقاء ظرفیت:

 تن از کارمندان به برنامه آموزشی تدارکات ملی.2معرفی  – 30

حج واوقاف والیت  یکتن از امامان ریاست ارشاد،ترتیب وارسال گزارش تحصیلی  -31

 بلخ.

 تحصیل به پوهنتون استقامت. همعرفی یکتن از کارمندان غرض ادام -32

تن از کارمندان بست های دوم به برنامه رهبری مقدماتی به انستیتوت خدمات 2معرفی  -33

 ملکی.

 ه جامعه مصطفی.اقدام به عقد تفاهم نامه تحصیلی فی مابین وزارت  ودانشگا -34

 طی مراحل پروسه موقف تحصیلی یکتن از امامان والیت فاریاب. -35

 ترتیب وارسال گزارش تحصیلی یکتن از امامان شهر کابل به مرجع مربوطه. -36

 

 

 


