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 هدف فعالیت های عمده یا ) پالن سال ( پیشرفت فعالیت مطابق پالن ) ارایه گزارش از کارکرد (

شماره
 

(  ۱۲)  تعداد  ( فرمان و ۴) تعداد  ، قطعه مصوبه کابینه امارت اسالمی (  ۴) تعداد 

بعداز مالحظه شد مقام  به این وزارت واصل و  ۱۴۰۱سال  عقرب در ماه  احکام

گردیده  ض اجراآت بعدی به بخش های ذیربط تکثیررسماً غر محترم وزارت

 است.

مصوبات کابینه امارت اجراآت در مورد 

و احکام مقام عالی  اسالمی افغانستان

 ریاست الوزراء
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 الوزراء.ارسال آن به مقام عالی ریاست و  شماره پیشنهاد (  ۴ترتیب تعداد ) 
پیشنهاد ( شماره  ۴ترتیب و ارسال تعداد ) 

 به مقام عالی ریاست الوزراء
۲ 

( شماره پیشنهاد داخلی ریاست های مربوط بعداز حکم مقام محترم  ۳۴۳تعداد ) 

 وزارت در کتاب ثبت پیشنهادات داخلی وزارت ثبت گردیده است.

( شماره پیشنهاد داخلی  ۳۲۰ثبت تعداد ) 

 وزارت
۳ 

 مدیریت عمومی اسناد ( شماره مکتوب از طریق۱۰۹ارسال و مرسول تعداد ) 

و ریاست های مرکزی مربوط وزارت  امارتیآمریت اسناد و ارتباط به ادارات 

 ، حج و اوقاف.ارشاد

( شماره  ۱۰۰ارسال و مرسول تعداد ) 

 از طریق مدیر عمومی اسناد مکتوب
۴ 

مکتوب به ریاست های ارشاد، حج و اوقاف ( شماره  ۱۷۰ترتیب و ارسال تعداد ) 

 والیات از طریق مدیریت ارتباط با والیات آمریت اسناد و ارتباط.

( شماره مکتوب به  ۱۵۰ارسال تعداد ) 

 ریاست های ارشاد، حج و اوقاف والیات
۵ 

( شماره مکتوب از طریق ایمیل به ریاست های  ۱۰۸ترتیب و ارسال تعداد )

 ارتباط با والیات. عمومی ارشاد، حج و اوقاف والیات از طریق مدیریت

( شماره مکتوب از  ۱۰۰ارسال تعداد ) 

طریق ایمیل به ریاست های ارشاد، حج و 

 اوقاف والیات

۶ 

رایض ( شماره مکتوب واصله ادارات، ع ۱۳۹۷ترتیب و تحریر احکام تعداد ) 

 مراجعین و اسناد ریاست های مرکزی وزارت.

(  ۱۳۰۰ترتیب و تحریر احکام تعداد ) 

 شماره مکتوب و عرایض
۷ 

( شماره مکتوب واصله وزارت خانه ها و ادارات ۱۰۷۷اخذ و تسلیمی تعداد ) 

مستقل امارت اسالمی افغانستان و بعداز اخذ حکم مقام محترم وزارت به ریاست 

 اجراآت بعدی ارسال گردیده است.های مربوط غرض 

 ۸ ( شماره مکتوب ۱۰۰۰تسلیمی تعداد )

( شماره اسناد بخش های مختلف وزارت از طریق مدیریت  ۲۵اسکن تعداد ) 

 آرشیف.
 ۹ ( شماره اسناد ۲۰اسکن تعداد ) 

( شماره مکتوب از طریق پوسته خانه به مراجع محترم ذیربط ارسال  ۴۹۸تعداد ) 

 گردیده است.
 ۱۰ تسلیمی اسناد و ارسال  آن به پوسته خانه.

( تن از مراجعین با مقام محترم  وزارت صورت   ۲۱۳  ترتیب و تنظیم مالقات )

 گرفت.

( تن از  ۲۱۰ ترتیب و تنظیم مالقات )

 مراجعین با مقام وزارت
۱۱ 

 ( قطعه عریضه مراجعین مقام محترم وزارت ۴۶۳  طی مراحل و تسلیمی تعداد )
(  ۴۵۰  مراحل و تسلیمی تعداد ) طی

 قطعه عریضه
۱۲ 
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جهت مسابقه به نماینده گی  یک تن قاریهمکاری در قسمت پاسپورت برای 

 افغانستان در سی و نهمین دور مسابقات به کشور ایران معرفی میباشد.

پاسپورت های قراء با ترتیب و تنظیم 

 وزارت محترم خارجه
 ۱۳ 

 !فعالیت های تکمیل شده ( بدست آوردن اهداف ) نتایج
بهبود اداره که این همه، خود نیل به کاری درعرصه های  پیاده شدن پالن وبرنامه هایغرض باالرفتن معیار های اجرائیوی 

 اهداف می باشد.
 

 ریاست دفتر ترتیب و صحت است. ۱۴۰۱سال  عقربقرار شرح فوق گزارش 
 

 

 با احترام

 

 مولوی عبدالصبور فاروق

 دفتر مقامئیس ر

 

 

 

 

 

 


