
 ریاست دفتر  1444/ 27/7الی  6/1444/ 27هجری شمسی مطابق به    1401سال   گزارش برج دلو 

 ترتیب وتقدیم است    1401قرار شرح گزارش برج دلو ریاست دفتر ازبابت سال   

 پیشرفت فعالیت مطابق پالن)ارایه گزارش ازکارکرد(  فعالیت های عمده یا )پالن سال ( هدف  شماره

اجراات در مورد مصوبات کابینه    1
امارت اسالمی افغانستان واحکام 

 مقام عالی ریاست الوزراء  

( احکام  3( قطعه مصوبه کابینه امارت اسالمی ، تعداد)4تعداد)
هجری قمری به این وزارت واصل و بعد   1401درماه دلو سال 

ازمالحظه شد مقام محترم وزارت رسما غرض اجراات بعدی به  
 یربط تکثیرگردیده است  بخش های ذ 

( شماره  3ترتیب و ارسال تعداد)  2
پیشنهاد به مقام عالی ریاست  

 الوزراء  

( شماره پیشنهاد و ارسال آن به مقام عالی ریاست  4ترتیب تعداد)
 الوزراء  

( شماره پیشنهاد  300ثبت تعداد)  3
 داخلی وزارت  

( شماره پیشنهاد داخلی ریاست های مربوطه بعد ازحکم   206تعداد )
مقام محترم وزارت درکتاب ثبت پیشنهادات داخلی وزارت ثبت  

 گردیده است  

( 200ارسال و مرسول تعداد )  4
شماره مکتوب ارطریق  

 مدیرعمومی اسناد  

( شماره مکتوب ازطریق مدیریت 206ارسال ومرسول تعداد)
عمومی اسناد ، آمریت اسناد و ارتباط به ادارات امارتی وریاست  

 آمریت اسناد و ارتباط  

( شماره مکتوب 300ارسال تعداد )  5
به ریاست های ارشاد،حج واوقاف 

 والیات 

د  ( شماره مکتوب به ریاست های ارشا 342ترتیب و ارسال تعداد)
مدیریت ارتباط با والیات آمریت اسناد  حج واوقاف والیات ازطریق  

 و ارتباط  

( شماره مکتوب 220ارسال تعداد )  6
ازطریق ایمیل به ریاست های 

 ارشاد، حج واوقاف  

( شماره مکتوب ازطریق ایمیل به ریاست های  259ترتیب وارسال )
 و ارتباط   ارشاد، حج واوقاف والیات ازطریق مدیریت عمومی اسناد

ترتیب وتحریر احکام تعداد    7
 ( شماره مکتوب وعرایض  1250)

( شماره مکتوب واصله ادارات ،  1300ترتیب وتحریر احکام تعداد)
 ی مرکزی وزارت  دعرایض مراجعین و اسناد ریاست ها

( شماره 1100تسلیمی تعداد )  8
 مکتوب 

( شماره مکتوب واصله وزارت خانه ها 1123اخذ وتسلیمی تعداد)
وادارات مستقل امارت اسالمی افغانستان و بعد ازاخذ حکم مقام  

محترم وزارت به ریاست های مربوط غرض اجراات بعدی ارسال  
 گردیده است  

( شماره اسناد بخش های مختلف وزارت از طریق  40اسکن تعداد) ( شماره اسناد 30اسکن تعداد)  9
 مدیریت ارشیف  

تسلیمی اسناد و ارسال آن به پوسته    10
 خانه 

( شماره اسناد بخش های مختلف وزارت از طریق  547تعداد)
 مدیریت آرشیف  

( تن  200ترتیب و تنظیم مالقات )  11
 از مراجعین با مقام وزارت  

( تن ازمراجعین با مقام محترم وزارت  220ترتیب و تنظیم مالقات )
 صورت گرفته است  

( 350طی مراحل وتسلیمی تعداد)  12
 قطعه عریضه 

( قطعه عریضه مراجعین مقام  370طی مراحل وتسلیمی تعداد)
 محترم وزارت  


