
 

 وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان    

 ریاست تحقیق و سیستم معلومات   

 مهاجرین  معلوماتریاست تحقیق و: توحید کننده

21  /  2   /1398 –  26 / 2  /1398  

 مالحظات فعالیت ها 

 ریاست تحقیق و سیستم معلومات(1
 ر.  تهیه و ترتیب گزارشات واصله ازریاست های مرکزی در شیرفولد– 1

 کارروی گزارشات افتتاحیه دیتابیس و کمیته ادغام مجدد والیت زابل. – 2

همکاری با تحقیق دانشگاه دیکین آسترالیا در ارتباط با انجام فعالیت های تحقیقی رهبریت بشری بیجاشدگان داخلی در )ادرات  3

 و نهاد های ملی و بین المللی در افغانستان (.

 کار روی پالیسی جندر وزارت. 4

 حل مشالت تخنیکی دیتابیس مرز تورخم. – 5

 در مورد شامل ساختن فورم بیجاشدگان داخلی و فورم زمین در دیتابیس.IOMجلسه با دفتر محترم  6

 کار روی ادامه نهایی سازی نتیجه گیری و اولیه راه کارهای تحقیق بررسی خشنونت علیه زنان بیجا شده داخلی . - 7

 ه کابل در رابطه با تهیه فراخوان مسابقه مهاجرت به روایت تصویر.مالقات بایکی از استادان دانشگا– 8

 نهایی سازی گزارش سپوزیم تخصصی مدیریت مهاجرت. – 9

مشاوره مستقیم به مراجعین، پاسخ به تماس های تلفنی، وایبر، واتساپ، ایمیل جهت مشاوره و راهنمایی درباره مهاجرت امن و  10

 ی مهاجرت به کشورها به شمول راه تحصیل، پیوستن به فامیل .خطرات مهاجرت نا امن، راه های قانون

جلسات هماهنگی مرکز معلومات مهاجرت ریاست تحقیق و معلومات مهاجرین باموسسه تحصیالت عالی عروج، انستیتوت  11

( و لیسه تخنیکی تربیت بدنی، انستیتوت تخنیکی پالن گذاری، انستیتوت افغانستان، لیسه عایشه درانی )حوزه اول تعلیمی

 عالءالدین و جهت برگزاری برنامه آگاهی رسانی مرکزمعلومات مهاجرت ریاست تحقیق و معلومات مهاجرین.

 ( به منظور ارتقای فعالیتهای مرکز در شبکه های اجتماعی. ASARAجلسات هماهنگی و معرفی با دفتر)  12

 



 

الءالدین درباره مهاجرت امن و خطرات مهاجرت نا جلسات آگاهی رسانی برای شاگردان و اساتید لیسه عالءالدین و لیسه ع 13

 امن و راهنمایی درباه بورسیه های تحصیلی موجود در کشورهای دیگر.

 به روز رسانی دیتابیس معلومات تماس با شرکای کاری مرکز معلومات مهاجرت ریاست تحقیق و معلومات مهاجرین . 14

 رکزمعلومات مهاجرت ریاست تحقیق و معلومات مهاجرین .کار روی بازبینی محتوای پرزنتیشن های آگاهی رسانی م 15

 دیدار با دفتر دیده بان حقوق اساسی افغانستان و معرفی مرکز معلومات مهاجرت ریاست تحقیق و معلومات مهاجرین. 16

 5588( در زمینه ارتقای کیفیتشماره تماس  Equal Access.هماهنگی کاری با ایکویل اکسس )  17

درباره فعالیتهای مرکز معلومات مهاجرت ریاست تحقیق و معلومات مهاجرین در فیسبوک مرکز تهیه و ارسالپست های  18

 معلومات مهاجرت این ریاست .

 ریاست امور اداری( 2

غرض محسوبی به ریاست ( افغانی میشود538440که جمعاً )( ویا راپور رسید اجناس خریداری شده 7قطعه فورم )م 16 تعداد -1

 سال گردیده .محترم مالی وحسابی ار

 به کارت های ثبت ملکیت به جمع کارمندان قید گردیده. 5قلم جنس برویت فورم ف.س.  14تعداد  -2

 قرطاسیه باب ومفرشات به کارت های ثبت ذخیره به خرچ متعمد مربوطه مجرا گردیده.  5قطعه ف.س. 25 تعداد -3

 تریتیب گردیده است. 5قطعه فورم ف.س. 20تعداد  -4

 مصرفی ترتیب کردیده ا ست. 10مقطعه فورم  6تعداد  -5

 ترتیب واجرا گردیده است.  8قطعه فورم اعاده ف.س.  6تعداد  -6

 قطعه حواله تیل دیزل وپطرول ترتیب  گردیده . 25تعداد  -7

 قطعه راپور رسید پرزه جات به کارت ثبت ذخیره معامله گردیده.  5تعداد  -8

 له گردیده .قطعه اسناد مصرفی دریوران به خرچ متعمد معام 18بتعداد  -9

 پاکاری صحن وزارت توسط خاکروب ها. -10

 پاکاری دهلیز های بالک اول ودوم توسط خارکروب ها. -11



 

 انتقال کثافات در بیرون از وزارت توسط پرسونل مربوط. -12

 کلیوات در هنگام پارچاوی برق عمومی.  65چاالنی جنراتور  -13

 .آبیاری گل ها وچمن ها در ختان مثمر وغیر مثمر توسط باغبان ها -14

 تخلیه چاه سپتیک فاضالب وزارت توسط واتر پمپ جنراتوری . -15

پییشنهاد جهت خریداری پرزه جات مورد ضرورت وسایط وبعد از اخذاحکام مقام محترم وزارت رسماً به شعبات ذیربط ارسال  -16

 گردیده.

 پیگیری پلیت یک  عراده وسایط  . -17

 وط.سنجش ومحاسبه مصارف تیل دریوران وارسال آن به شعبات مرب -18

 ترمیم وسایط بدفعات در ورکشاپ وزارت. -19

 تنظیم وتوظیف پنج عراده موتر وسایط گروپ مبائیل جهت انجام وظایف رسمی وزارت  -20

مساعدت شده  یونسیار به وزارت انتقال وبعد اً هئیات تشریح وقیمت گذاری ربع دوم سال مالی  2014دوعراده موتر لندکروزر  -21

ترم مالیه یک تن نماینده معرفی اسناد تشریح وقیمت گزاری وامضاً نمودند که بعد از آن وصدور استعالم به وزارت مح 1398

 راپور رسید ترتیب وبه اساس هدایت مقام محترم وزارت برای روساً محترم دفتر وعودت توزیع گردد.

 قرار داردیک عراده موتر بنز زرهی کمک شده از جانب اتحادیه اروپا برای این وزارت در جریان طی مراحل  -22

 طی مراحل اسناد دوعراده  موتر یونسیار. -23

 طی مراحل اسناد یک عراده موتر بنززرهی اتحاده اروپا. -24

 تسلیم دهی دو عراده موتر برای روساً عودت ودفتر وطی مراحل ا سناد ان  -25

 تسلیم دهی دو عراده موتر به روساء بغالن وپاسخدهی. -26

 حب.طی مراحل اسناد یک عراده  موترزرهی وزیر صا -27

هماهنگی دررفع مشکل موضوع قرارداد روغنیات وفلتر باب با ریاست مالی وآمریت تدارکات وامروز یک مقدار مبالیل واسته  -28



 

 شده است بخاطر وسایط.

 ریاست اطالعات و ارتباط عامه( 3

 ریاست پالیسیی و پالن( 4

 
 نهادینه سازی اهمیت پالن گذاری وگزارش دهی درپیشرفت وزارت . – 1

 تقویت روندشفافیت وپاسخگویی درعملکرد ریاست پالیسی وپالن . – 2

 تقویت جایگاه واحدهای دومی وزارت درایفای نقش واهداف وزارت . – 3

 انعکاس وشریک سازی برنامه واهداف وزارت بادیگرنهادهاوسازمان های – 4

 مرتبط بامسئله مهاجرت ، عودت کننده گان وبیجاه شده گان داخلی . 

 یش سطح هماهنگی میان برنامه واستراتیژی های کالن ملی وبین المللیافزا – 5

 بافعالیت ها واهداف وزارت .

 افزایش ارتقاء ظرفیت وزارت ) تجهیزات ، آموزش دهی وآگاهی دهی(. – 6

 ایجاد یک ظرفیت قابل توجه درریاست پالیسی وپالن برای پیشبرد فعالیت – 7

 نامه های مقامات وزارت(.های وزارت )حمایت وپیشتبانی ازبر 

 (گلخانه ازطرف موسسه )رادا (13نظارت ازجریان کارپروژه ساخت ) -8

 درشهرک محمدیه ولسوالی ده سبزصورت گرفته است .

ارسال گزارش ازچگونگی پیشرفت کمی وکیفی پروژه های انکشافی وزارت امورمهاجرین وعودت کننده گان بابت مااه حمال ساال  -9

 وزارت مالیه. ( به 1398مالی )

کمیتاه اقتصاادی شاورای  27/12/1397(ماور 13ارسال مکتوب به ریاست محترم دفترمقام وزارت دررابطه به فیصله جلساه شاماره ) -10

 وزیران جمهوری اسالمی افغانستان .

 واحدهای اولی وزارت در دیتا. 98کارروی شامل ساختن گزارشات واصله ربع اول سالمالی  -11

 وتحلیل نمودن گزارشات هفته وارآمریتهای تحت اثرریاست وارسال آن ازطریق شیرفولدر به اداره مربوطه .  جمع آوری  -12

 

 ( ریاست تکنالوژی معلوماتی5

 مشوره و روتین امورات هرچند برساند انجام به را ذیل امورات است توانسته خویش کاری مشترک تیم با معلوماتی تکنالوژی ریاست

 به است یافته انجام هفته یک درطول جدیداً که آنچه نمیدانیم تذکر قابل که است داشته ادامه همواره اداره این یتخنیک و فنی های

 .است درج طورفشرده

 . روزه همه  روم سرور جنرانور  کاری پاک و  رسی بر و چک .1

 هیاجرائ تیری/ مد یادار استی/ ر لفونیکردن کنکتور ت لیتبد .2



 

 پالن استی/ ر پرنتربرطرف نمودن نواقص  .3

 ی / ریاست پالن ابینظارت و ارز تی/ آمر وزریدو وتنظیم  جادیا .4

 ی/ ریاست پالنابینظارت و ارز تیآمر /برای کمپیوتر  ازیمورد ن ینرم افزار ها شنیانستال .5

 .وزارت به پرنتر یازمندیجهت ن یانجام دادن سرو .6

 تدارکات تیپرنتر / آمر شنیانستال .7

 یداخل شیتفت استیر /به کمپیوتر ازیمورد ن یبرنامه ها ریو سا ندوزیو شنیانستال .8

 ./ مشاور یپاسخده استی/ ر به کمپیوتر ازیمورد ن یبرنامه ها ریو سا ندوزیو شنیانستال .9

 و پالن یسیپال تیپروجکتور / معن میتنظ .10

 اتیامور وال یهماهنگ استیپرنتر / ر شنیانستال .11

 نامور پناهنده گا تینی/ مع ندوزیکردن و فیاکت .12

 ی وحسابی مال استیلپ تاپ / ر وتریکمپ هیپا کی رکردنیش .13

 ریاست تفتیش داخلی  /هیاجرائ تیریمد /روسیو یمشکل انت برطرف نمودن  .14

 شیر کردن یک پایه پرنتر / ریاست حمایت حقوقی / آمریت نظارت  .15

 

 

 انستالیشن یک پایه اسکنر / ریاست هماهنگی امور والیات / آمریت امور والیت .16

 دوق های حاضری الکترونیکی سه پایهنصب صن .17

 تبدیل کردن لین تلیفون / ریاست هکاهنگی امور والیات / آمریت امور والیات .18

 اجراآت مدیریت اجرائیه :

 ترتیب وتنظیم گزارش فعالیت ریاست بابت برج حمل وارسال آن به معینیت مالی واداری .  .19

 . پیگیری پیشنهادات نیازمندی ارسال شده ازمرجع مربوطه .20

 .1397فهرست فایل ها ی سال  .21

 (قطعه و ارسال آن به مراجع ذیربط .5(قطعه صدور مکاتیب اجراآت شده )5مکاتیب وارده ) .22



 

 . است  تقدیم معلوماتی  تکنالوژی ریاست هفته وارفعالیت های انجام شده  گزارش فشرده فوقاً

 ریاست حمایت حقوقی( 6

، بازسای دهات افغانستان و  WFP( ، تعدیل تفاهمنامه موسسه انکشافی افغان ، ADAارسال  تفاهم نامه موسسات انکشافی افغان ) -1

CHA .به کمیته تفاهمنامه غرض ابراز نظر ، امضای تفاهمنامه ها و نظارت وتطبیق 

 شریک ساختن نظریات کمیته تفاهمنامه ها در مورد تفاهمنامه موسسه ودان با موسسه مذکور . -2

نامه ها پیرامون تفاهمنامه موسسه حمایه اطفال و تذکر ریاست امورمهاجرین والیت بلخ به نا همااهنگی  ارسال نظریات کمیته تفاهم -3

 ها وتطبیق خود سرانه پروژه های موسسه حمایه اطفال از طریق ایمل .

 اشتراک یک تن از کارمندان در جلسه هماهنگی ورکشاپ تحلیل جرایم جنائی شهر کابل در اداره امور. -4

 تن در ورکشاپ دوروزه تحلیل جرایم جنائی شهرکابل در تاالر عروسی ستاره شهر . اشتراک یک -5

 در ریاست اجرائیه. WFPاشتراک در جلسه امضای تفاهمنامه  -6

 مالقات با نمایندگان موسسات ایپسو ، بست ، وستا و ودان در رابطه به تفاهمنامه های شان. -7

    
 

توسط پروازهای ترکش، کامیر و آریانا به  پرواز  (7تن طی )(933)تعداد ی از پـروسـۀ بـرگشت در طی هفته جار-9

میدان هوایی بین المللی حامد کرزی انتقال شده و از و پروسه برگشت شان آن نظارت گردیده ، ازآنها با تشریح 

 :برنامه های وزارت و مؤسسات همکار، پذیرائی واستقبال  بعمل آورد

تفاهمنامه های  شماره

 امضا شده
ارسال تفاهمنامه 

 جهت نظر خواهی

ارسال تفاهمنامه 

جهت امضا/تطبیق 

 ونظارت

 مالقات ها تدویر جلسات /اشتراک درجلسات
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توضیحات ارسال 

تفاهمنامه موسسه 

بازسازی دهات 

افغانستان وو موسسه 

هماهنگی کمک های 

   CHAانسانی 

اهمنامه های جدید وو تف

تعلیمی موسسه انکشافی افغان 

(ADA) 

 اشتراک درجلسه تحلیل جرایم شهرکابل 

اشتراک در ورکشاپ دو روزه تحلیل جرایم جنائی 

 شهر کابل.

 WFPاشتراک در جلسه امضای تفاهمنامه  

 

 

گان مالقااات بااا نماینااد

موسسات ایپسو ، بست ، 

 وستا و ودان 

 



 

 ( تن عاودت کنندگان اجباری ) ا9داد )بتع -10

 

 تن عودت کننده داوطلب ازکشور های ترکیه (924تن و به تعداد ) 1تن و ناروی  3تن، اطریش  1، انگلستان  تن 4سویدن  ز کشورهای

به استثنای   IOMتن به وطن عودت نمودند که  تمام شان از کمک های نقدی از طریااق دفتر محترم  5تن ، یونان  1تن، اتریش  918

( تن آن داوطلبی داده بودند از کمک های 14مستفید شدند که از جمله عودت کنندگان ترکیه فقط تعداد ) عودت کنندگان کشور ترکی،

مستفید شدند، ضمنا به استثنای عودت کنندگان ترکیه از تمام آنها مصاحبه صورت گرفته و مطالبات حقوقی شان جهت اجراآت  IOMدفتر 

 ثبت گردیده است. بعدی،

 ( تن از برگشت کنندگان ترکیه جهت اخذ کمک از هالل احمر ترکیه.5تسلیمی اوراق )  -11

 بررسی اسناد چارتر جرمنی و ارسال موافقه این وزارت به وزارت محترم امور خارجه. -12 

 تدویر جلسه  با قونسل سفارت سویدن در دفتر ریاست حمایت حقوقی. -13

طعه مکتوب به ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری جهت اطمینان عملی شدن هدایات رئیس صاحب جمهور ارسال یک ق -14

 در ششمین جلسه کمیسیون عالی مهاجرت در مورد استفاده مکان حجاج جهت پذیرای بهتر عودت کنندگان.

 ارت محترم امور خارجه ارسال یک قطعه مکتوب و یک قطعه وثیقه جهت ارسال ان به کشور ترکیه، به وز -15

( سفارت راداشتند و وضعیت شان خیلی خراب  ETC( تن عودت کنندگان از کشور ترکیه که سند) 77تهیه و ترتیب لیست تعداد ) -16

بود و در دروازه ورودی وزارت امده بودند و هیچ جای برای شب و پول انتقال شان الی والیات شان نداشتند، بعد از هدایت شفاهی 

 ( افغانی داده شد.3000ب وزیر و معین صاحب امور پناهندگان برای هریک شان مبلغ )جنا

 ایمیل به ارگانهای ذیربط جهت حل مشکالت پناهجویان و نگرانیهای این وزارت با سفارت خانه ها.10ارسال تعدادی -17

تثبیت هویت پاکستانی تثبیت به اسم عیسی خان مومند  که از کشور انگلستان اخراج شده بعد از نوت: یک تن -18

 .دوباره به کشور انگلستان فرستاده شد شد بعد از یک شبانه روز 

همچنان دیتا انتری فورم عودت پناهجویان کشور ترکیه و کشورهای مختلف در دیتابس وزارت نسبت عدم مواصلت 

 پروسه دیتا انتری متوقف شده است.. IOMپول کریدیت شان از طریق دفتر محترم 
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ذیل حمایت حقوقی گردیده اند. و بیجاشده در بخش های  (تن عودت کننده25مجموعاً )  -20  

( تن عودت کننده جهت ادامه تعلیمات به ریاست معارف شهر معرفی گردیده است.  18بتعداد ) -21  

معرفی یک تن جهت ادامه تحصیالت به وزارت تحصیالت عالی. -22   

 ( تن عودت کننده کشور پاکستان ارائیه مشوره های حقوقی  داده شده است.6برای ) -23

 به وزارت امور خارجه UPRارسال نظریات درمورد سفارشات دور چهارم  -24

 بررسی قضایای زمین های غضب و ادعای وزارت. -25

 اشتراک در جلسه مرور پالیسی جامع مهاجرت در مقر وزارت -26

( تن 12( تن عودت کننده کشور ایران )10( تن طبقه ذکور )15(تن طبقه اناث و )10از جمله حمایت شدگان ) -27

 .ننده سایرکشورها  میباشد( تن عودت ک3، عودت کننده کشور پاکستان و )
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 اره مواصلت ورزیده که بعد از قید وارده اجراات الزم صورت گرفته است.قطعه مکتوب به این اد

 

 مطابق پالن عمومی وزارت وگزارش اداره امور به ریاست پالیسی و پالن . 1398ارسال گزارش ربع اول سال مالی  -30

 عرصه های حمایت
کشورهای مبداء  جلسات
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 ریاست عمومی رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان( 7

 ریاست عودت و ادغام مجدد( 8
 ده است.گزارش ارائه نگردی

 (  ریاست مالی و حسابی9

 گزارش ارائه نگردیده است.

 ( ریاست ارتباط و هماهنگی امور والیات10

 قرار ذیل اند: عودت کننده گان والیات مرزی )ننگرهار، هرات، نیمروز،کندهار( جمع آوری آمار وارقام -

 تن عودت کنندگان از کشور ایران.10783بتعداد -

تنافراد عودت کننده از کشورهای ایران وپاکستان  بوطن عودت نموده 11293ان ،درمجموعاْ بتعدادتن از کشورپاکست 510بتعداد  -

 اند ، ارقام فوق  الذکربعد از توحید به مراجع ذیل ارسال گردید:

o  به شورا ی محترم امنیت 

o محترم مقام وزارت به سکرتریت: 

o  مالی واداری معینیت 

o معینیت پالیسی وپالن 

o د گانمعینیت امورپناهن 

o و ع عودتوریاست های محترم:محترم ع رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان داخلی های بریاست 

o   اطالعات وارتباط عامه 

o  پالیسی وپالن 

o کمیسیون عالی مهاجرت  به 

o گردید.ارسال بدفترمشاوریت  محترم عودت وادغام مجدد 



 

 ریاست ع رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان داخلی ارسال گردید.( از والیاتب22فارمت های گزارش دهی هفته سومبیجاشدگان ماه ثور)

 (ازوالیت بریاست ع عودت ارسال گردید.21فارمت های گزارش دهی هفته سوم معودت کنند گانبابت ماه ثور) -

اتیب ( قطعه مک60( قطعه مکاتیب صادر گردید. که درمجموع)30( قطعه مکاتیب  در دفتر وارد ثبت گردید وبه تعداد)30بتعداد  ) -

 درطی این هفته اجراات گردیده.

 یک قطعه پیشنهاد از والیت هرات بعد ازهدایت مقام محترم وزارت به والیت مربوطه ارسال گردید. -

 گزارش روز سه شنبه  والیت لوگر

 - یک قطعه عرایض بیجاشده ثبت گردید.

 قطعه اسناد فامیل بیجا شده داخلی صورت گرفته است . 30دیتابیس  -

 قطعه اسنادعودت کننده گان صورت گرفته است . 40 بررسی -

 قطعه استعالم به ثبت احوال نفوس . 2توزیع  -

 قلم اجناس توزیع گردید. 26فامیل عودت کننده  135به  -

 ثور3گزارش والیت بامیان تاریخ 

 ساعدت صورت گرفت.(افغانی م28000سه فامیل عودت کننده از سوی موسسه یونسیار سروی گردید وبه فی فامیل مبلغ ) -

 فامیل عودت کننده ثبت وراجستر گردید. 5فامیل بیجاشده و  3 -

 تن متعلم بریاست معارف معرفی گردید.3 -

 قطعه عرایض بیجاشده ثبت گردید. 16 -

 تن متعلم بریاست معارف معرفی گردید.3 -

 گزارش  والیت بلخ 17 ثور

( برنج KG 5(لیتر،)810(لیتر روغن جمعا)3ت بلخ به هرفامیل )(فامیل ازبیجاشده گان داخلی وآسیب پذیرمقیم والی270به )-

 810(شکر جمعآ)KG( ،)3 KG 135(چای جمعآ)KG( ،)500 G 1350(لوبیاجمعآ)KG(، )5 KG 1350جمعآ)



 

KG(یک بوطل مایه ظرف شویی جمعآ،)قطعی 540(قطعی ودوقطعی ربع جمعآ)540(بوطل،دوقطعی خرماجمعآ)270)

 ندافغانستان به مستحقین توزیع شده است.ازسوی موسسه اجتماعی ثمرق

رئیس اداره بامحترم معاون قونسل ترکیه مقیم بلخ درمورد آنعده از عودت کننده گان و یا ردمرز شده گان که دارای اسناد و  -

ر مدارک کشور ترکیه بوده  و ردمرز میگردند باید که ازجانب کشور دوست ترکیه مورد مساعدت ها قرارگیرند تا یک مقدا

مشکالت آنها مرفوع گردیده باشد برعالوه آن خواهان جلب کمک های انکشافی به شهرک های بیجاشده گان داخلی شده اند و 

به منظور شهرک ترانزیتی بیجاشده که قرار بود توسط دولت نرکیه اعمارگردد نیز صحبت وتبادل نظرنمودند هکذا خواهان 

 بارک رمضان به عودتکننده گان وبیجاشده گان داخلی آسیب پذیر شده اند. کمک های غذایی وغیرغذایی به مناسبت ماه م

( باب دیگرآن به منظور استفاده کلنیک و 3( باب آن به منظور صنوف درسی برای اطفال و )5( باب خیمه که ازجمله )8تعداد) -

درساحه شهرک ذبیح اهلل  (ORD-UNHCR)بخاطر تدویرجلسات اعضای شورای های محلی زنانه ومردانه ازسوی دفتر محترم 

 نصب و به بهره برداری سپرده شده است.

به ساحه به عرایض متقاضیان بیجاشده گان داخلی گی به منظوررسید  (CAER ’DACAA, WFP, ’And ,DORR)تیم مشترک  -

تثبیت  (ERM-NONERM)( فامیل را بیجاشده نا امنی12)نموده اند که ازجمله( فامیل بیجاشدهگان راسروی وشناسایی 55)رفته 

                                                                                                             شده است.                                                                                                                     

 (فامیلشامل ثبت دیتابیس بیجاشده گان شده است.123تعداد) عرایض -

 ( تن ازعودتکننده گان که ازکمیسیون محترم والیتی پاس شده ومستحق زمین شناخته شده اند دردیتابیس ثبت شده است.20تعداد) -

گربدین اداره مراجعه ( تن ازعودت کننده گان وبیجاشده گان داخلی جهت دریافت مساعدت ها وسایربرنامه های دی30تعداد ) -

 کرده بودند توسط کارمندان شعبات مربوطه مشوره دهی ورهنمایی الزم شده ودررفع مشکل شان رسیده گی شده است.  

 ثور: 19گزارش والیت سرپل  -

 فامیل مرد مجرد ثبت وراجستر گردید. 15فامیل رد مرزی و 4 -

 شناسایی گردید. 11گردید فامیل مربوط ولسولی یمچی ، بلند غور ولسوالی صیاد سروی 33 -

 گزارش والیت کابل 

فامیل بیجاشده  ، عودت کننده  و افراد بضاعت در نواحی مختلف از سوی موسسه حمایت از اطفال برای اطفال برای 3650 -

 فامیل یک سیت آشپزخانه ، دو عدد ترپال پالستیکی ، دو عد پتومردانه وزنانه، ولباس طفاالنه توزیع گردید.44

 2تخته کمپل، یک عدد پکنیک گاز،یک عدد سطل یک بسته کیت صحی ، یک سیت اشپزخانه،  3فامیل به هرفامیل  36برای  -

 تخته ترپال پالستیکی از سوی موسسه یونسیار توزیع گردید.



 

 فامیل بیجاشده از سوی موسسه خدمت اجتماعی وطن سروی گردید.69 -

کیلو روغن، یک کیلو نمک و  7.5کیلو گرام ارد،  100سروی به فی فامیل مقدار فامیل بیجاشده بعداز  77سازمان غذایی جهان  -

 مواد غذایی تغزیه برای اطفال توزیع گردید.

 والیت لغمان

 افغانی توزیع گردید. 12000فامیل بیجاشده از طرف موسسه اکتید به فی فامیل مبلغ  683 -

 .فامیل بیجاشد، عودت کننده و آسیب پذیر توزیع گردید 900 -

 فامیل عودت کننده ثبت وراجستر گردید. 2 -

 والیت ننگرهار:

رهار به نقاط امن ګیانی والیت ننګان که طی دو هفته قبل تازه از ولسوالی های شیرزاد و خوګفامیل های بیجاشده  498با  -

فغانی نقداً در حالی مساعدت پنج هزار ا 5000اینوال بیجا شده بودند از بودیجه انکشافی مقام محترم وزارت با هر خانواده مبلغ 

رفت که سروی خانواده مذکور به شمول نماینده این ریاست، هئیت محترم اعزامی مقام محترم وزارت و کمیته حاالت ګصورت 

 رفته بود.ګرهار صورت ګاضطراری والیت نن

میل های بیجاشده فا 239با  WAWبه همکاری اداری  UNHCRی با این ریاست به کمک مالی اداری محترم ګدر هماهن -

رهار به نقاط امن اینوال بیجا شده بودند، با هر ګیانی والیت ننګان که طی دو هفته قبل تازه از ولسوالی های شیرزاد و خوګ

 رفت.ګخانواده اسباب مکمل اشپز خانه مساعدت صورت 

طورخم داخل افغانستان شده اند از  نداشتند از طریق مرز انتقاالت (POR) افراد که کارت های  تن 14فامیل شامل  2بتعداد  -

 .ردیدندګمعرفی  IOM مساعدت و ترانسپورت به اداره محترم افراد جهت 14فامیل شامل  2جمله تعداد 

 ( آمریت جندر 11

 اشتراک درجلسه معیتیت مالی واداری وارایه یک هفته کارکرد های آمریت جندر. -1

 د مسوده پالیسی جندر.اشتراک درجلسه با اعضای کمیته پالیسی جندر درمور -2

 جلسه با آمریت جندر وزارت امور زنان جهت تدویر ورکشاپ ها . -3

 اشتراک درجلسات کمیته حل اختالفات ناشی ازکار کارمندان وزارت . -4



 

 اپدیت دیتابیس شهرت کارمندان اناث وزارت وارسال آن به ریاست تحقیق . -5

 ربوطه اش.ارسال مکاتب دررابطه به موضوعات مختلف به ریاست های م -6

 مدیر عمومی توحید وانسجام برنامه های استراتیژیک ریاست پالیسی وپالن . 4اشتراک ونظارت درامتحان تقریری بست  -7

 اخذ وارسال ایمیل های مربوط به موضوعات آمریت جندر. -8

 رفته است.ااااااااورد کار با اسناد وارده و صادره صورت گاااام ( 10)به تعداد -9

 ارجه( ریاست ارتباط خ12

 مالقات ها

 تنظیم مالقات وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان با سفیر کشور عربستان سعودی در دفتر کاری شان. -1

 تنظیم مالقات وزیر امور مهاجرین با مسئول دفتر ایکو در دفتر کاری شان. -2

 ور پناهندگان.تنظیم مالقات وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان  با رئیس دفتر کمیشنری ملل متحد در ام -3

( روی میکانیزم روند ساده سازی فورم مثنی عودت IOM( و )UNHCRتنظیم جلسه زیر نظر رئیس ارتباط خارجه با نهاد های بین ) -4

 (.VRFکنندگان )

 تنظیم مالقات رئیس عمومی بیجاشدگان با یک تعداد از نمایندگان نهاد های دولتی. -5

 دفتر کاری شان. در IRCتنظیم مالقات رئیس پاسخدهی با دفتر  -6

 تنظیم مالقات رئیس حمایت حقوقی با مسئول بخش مهاجرت سفارت سویدن در دفتر کاری شان. -7

 اشتراک در جلسات

 اشتراک آمرتنظیم مهاجرت ها درجلسهء تیم تخنیکی قاچاق انسان درمقروزارت عدلیه. -1

 سفرها

 نمایندگان مهاجرین در لویه جرگه سفر نمایند. های هیئت وزارت که قرار بود به پاکستان برای انتخاباخذ پاسپورت -1

 پیگیری سفر وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان و هیئت همراه شان به کشور اتریش در وزارت امور خارجه. -2

 پیگیری سفر هیئت وزارت به کشور تاجکستان در وزارت امور خارجه. -3

 رسیدگی به مشکالت مهاجرین و مراجعیندر بخش 

 مینه برگشت دو نفر از مهاجرین افغان از طریق اتشه های امور مهاجرین از کشور ایران به افغانستان.مساعد ساختن ز -1

معرفی یک تن مراجعه کننده به وزارت امور خارجه پیرامون حل مشکل خانم شان که تبعه کشور سوریه میباشد که در پاسپورت  -2

 خانوادگی از آن کشور اخراج شده است.



 

 انجوها

 پیرامون دو تفاهمنامه های موسسه ابتدائی تعلیمی و حرفوی و کمیته بین المللی نجات و ارسال آن به ریاست حمایت حقوقی.ابراز نظر  -1

 مطالبه نظر وزارت محترم تجارت پیرامون ثبت و راجستر شرکت خدمات مشورتی اکتیف میشن در آن وزارت. -2

 ن از وزارت تجارت.مواصلت نامه تائیدی از ثبت شرکت خدمات مشورتی اکتیف میش -3

 معرفی موسسه راه سبز به وزارت اقتصاد در مورد تائید از ثبت شان در آن وزارت. -4

 مواصلت گزارش ریاست امور مهاجرین والیت بلخ پیرامون عدم هماهنگی موسسه حمایه اطفال. -5

 افغانستان.ارسال مکتوب به ریاست حمایت حقوقی درمورد ابراز نظر ریاست پیرامون موسسه بازسازی دهات  -6

 بخش قاقدین مدرک

( قطعه مکتوب به ریاست های مربوط وسکرتریت محترم معینیت امورپناهندگان،درمورد اماروارقام بازگشت کنندگان فاقد 5ارسال ) -1

 ( تن به کشورعودت نموده اند.905( تن واز کشورپاکستان )12779می از کشورایران ) 4اپریل الی  28مدرک از تاریخ 

قطعه مکتوب به سکرتریت معینیت امورپناهندگان و ریاست های مربوطه درمورد گزارش عمومی مختصراز وضعیت مهاجرین  (4ارسال )  -2

افغان ساکن حوزه کاری مشهد وضعیت مهاجرین درکل کمافی السابق می باشد ومهاجرین دارای کارت آمایش با مشکل عدم دریافت 

فقنامه ای که راجع به رفت وبرگشت مهاجرین دارای کارت امایش بدون ابطال کارت گواهی نامه رانندگی مواجه هستند همچنین توا

 اقامتی شان هنوز از طرف جانب ایرانی عملی نگردیده است.

 بخش انکشاف مهاجرت

نمایندهای  ( قطعه مکتوب به معینیت امورپناهندگان و ریاست های مرکزی درمورد دیدار اتشه امورمهاجرین مقیم اسالم آباد با4ارسال )  -1

 و وزارت سفران دررابطه به حل مشکالت دانش آموزان و دانشجویان. UNHCRدفتر 

( قطعه مکتوب به معینیت امورپناهندگان و ریاست های مرکزی درمورد دیدار اتشه امورمهاجرین مقیم کویته با نماینده دفتر 4ارسال )   -2

UNHCR رفت.در رابطه بحث روی چگونگی تحصیالت ومکاتیب صورت گ 



 

 :گزارشات قاچاق انسان )کشته شده گان ، مجروحین وانتقال اجساد( بخش

 ن.م ایراپیگیریمکتوب در رابطه به ارسال آمار و ارقام کشته، زخمی وزندانیان افغان ازاتشه های امورمهاجرین مقی -1

( 623مله )جربوطهکه از ت های مناهندگان و ریاسسکرتریت معینیت امورپارسال آمار و اقام زندانیان مقیم از ایالت بلوچستان پاکستان به  -2

تن آن از  (56ن جمله ). از آتن افغان ها از طریق چمن و سپین بولدک از جانب مسولین امنیتی پاکستان به افغانستان ردمرز گردیده اند

 محبس هده شهرکویته میباشند.

مهاجرت  وسط ادارهتناهندگان درمورد آمار ارقام نشرشده ( قطعه مکتوب به ریاست های مربوطه وسکرتریت معینیت امورپ5ارسال ) -3

ولیس پوارد ترکیه شده بودند توسط  ( تن از افغانها که از راه غیرقانونی 34193اپریل همین سال به تعداد )  29تا  2019ترکیه از آغاز سال 

 دستگیر شده اند.

 سایر اجراات مرتبط به ریاست:

 ده بود.یز گردینریاست مالی و حسابی جهت اجراات بعدی که مالحظه شد مقام محترم وزارت ارسال راپور معاش اتشه یونان به  -1

اات ابی جهت اجری و حسارسال قرارداد خط منزل معاون اتشه تهران که مزین به مالحظه شد مقام محترم نیز می باشد، به ریاست مال -2

 بعدی.

که در ایران فعالیت نموده و بدون هماهنگی و تفاهمنامه پروژه  HAMIه ارسال یک قطعه مکتوب به اتشه تهران در مورد گزارش موسس -3

 های را تطبیق نموده است.

 ه.تکثیر گزارش مالقات اتشه یونان با هماهنگ کننده بخش حقوقی شورای مشورت دهی یونان به ریاست های مربوط -4

 بوطه.ثور بریاست های مر 20حمل الی  20تکثیر گزارش کاری اتشه ترکیه از تاریخ  -5

 اتشه های امور مهاجرین مقیم خارج از کشور

 اتشه امور مهاجرین مقیم تهران

 ایشان. ( معرفی نامه به طب عدلی )پژیکی قانونی( جهت تحویل جنازه های مهاجرین به اعضای خانواده های34تعداد ) -6

 ( معرفی نامه به اقارب فاقد مدر که محبوسین افغان جهت مالقات با آنان.5تعداد ) -7

 ( نامه به ریاست شفاخانه ها و نهادهای مختلف جهت مساعدت و همکاری های صحی.12عداد )ت -8

 ( نامه خروجی به همراهان جنازه، مریض و خانواده.18تعداد ) -9

 طن.ویک نامه به ریاست گمرک میدان هوایی بین المللی امام خمینی در خصوص انتقال جنازه اتباع افغانستان به  -10

 غرض مساعدت و شناسایی. ( نامه گواهی2صدور ) -11

 ( گواهی تثبیت هویت برای متقاضیان پاسپورت.1688صدور ) -12

 اتشه امور مهاجرین مقیم کویته

 لوچستان.یالت باهماهنگی در امورات مهاجرین افغان با جنرال قونسلگری افغانستان مقیم کویته و سایر موسسات مربوط مقیم  -1

 مقام وزارت. ارسال آمار و ارقام مهاجرین مقیم کویته به -2



 

 ارسال گزارش کمپ های امور مهاجرین و عودت کنندکان. -3

 ( اوراق اطالعیه آگاهی دهی برای مهاجرین.460توزیع به تعداد ) -4

 ( نفر.32( زن با )16( مرد، )16( فامیل که مجموعا )7عودت به تعداد ) -5

( قطعه کارت اطفال، ثبت 12ه کارت پی سی ام، تعداد )( قطع111( قطعه تصحیح شده، تعداد )5( قطعه کارت مفقودی، تعداد )18توزیع ) -6

 از طریق اتشه کویته. ACC( قطعه کارت 1570( قطعه توکن و توزیع )14)

 اتشه امور مهاجرین مقیم زاهدان

مسلح  بعد از حریق شدن اصل پیشنهادات و بلها در حمله مخالعین 1398ارسال کاپی های پیشنهادات و بلهای مصارف ربع اول سال مالی  -7

 دولت باالی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی.

قطعه  411شوند با صدور طفل می 80زن و  26مرد،  23فامیل عودت کننده خود معرف که شامل  24قطعه معرفی نامه برای  24صدور  -8

 عودت کنندگان خود معرف مجرد به اردوگاه الغدیر زاهدان جهت اعزام به کشور. 411معرفی نامه برای 

 

 ( ریاست تفتیش13

 ( نمره زمین در شهرک البیرونی والیت غزنی.7720کارباالی گزارش وترتیب جداول توزیع ) -1

 گزارش بررسی ریاست امورمهاجرین والیت جوزجان تکمیل وغرض مالحظه به مقام ریاست تفتیش تقدیم شد. -2

ومصاارف مهمانخاناه وزارت تحات بررسای  ( لوی خاارنوالی در رابطاه باه سافرهای داخلای ، خاارجی2372کارباالی قضیه ) -3

 قراردارد.

وداکتار فااروق روساای اسابق  ریاسات « حقپاال»ارسال گازارش از اجاراات گذشاته کاارکردگی هاای محتارم محماد کااظم  -4

 . 26/2/1398(  مور  127/61امورمهاجرین والیت لغمان ذریعه مکتوب نمبر )  

درماورد بررسای اجاراات ریاسات امورمهااجرین والیات لغماان ذریعاه ارسال گزارش هیات مختلط وزارت به طورفوق العاده  -5

  26/2/1398( مور  128/62مکتوب )

باه ریاسات امورمهااجرین  26/2/1398( ماور  126/60ارسال گزارش شکایت نامه کریمه بنت محمد نعیم ذریعه مکتوب نمبر) -6

 والیت کابل.



 

 (ریاست دفتر مقام14

 الف:     دربخش آمریت اسناد و ارتباط:

  مقام عالی ریاست جمهوری مبنی بر منظوری سفر وزیر امور مهاجرین و   26/2/1398مؤر  ( 518)تکثیر  حکم شماره

 به کشور اتریش. 2019می  21 – 20رئیس پالیسی و پالن جهت اشتراک در نشست از تاریخ 

  جلسه کابینه جمهوری اسالمی افغانستان.  18/2/1398مؤر  ( 4)تکثیر مصوبه شماره 

  ارسال آجنداء و اسناد ضروری آجندای هفتمین جلسه کمیسیون عالی امور مهاجرت به ریاست عمومی دفتر مقام عالی

 ریاست جمهوری.

  هماهنگ ساختن سفر وزیر امور مهاجرین و هئیت معیتی شان به کشور اتریش با ریاست محافظت و امنیت رجال برجسته

 دولتی.

  های مهاجرین با سفارت کشور شاهی عربستان سعودی.هماهنگ ساختن نیازمندی های شهرک 

 .تکثیر سرپرستی از امورات مقام وزارت الی برگشت وزیر صاحب از کشور اتریش توسط معین صاحب مالی و اداری 

  قطعه پیشنهادات، مکاتیب و درخواستی های مراجعین بعد از اخذ هدایت مقام  (64)تسلیم گیری وتسلیم دهی تعداد

 به شعبات مربوطه آن. محترم وزارت

    قطعه صادره در موارد مختلف، که ( 50) قطعه وارده و( 22)مورد کار با اسناد صورت گرفته که از جمله  (72)به تعداد

 درین روند بعضی از نامه ها متقاضی اجراات بوده و در زمینه اقدام صورت گرفته است.

  لی ودومی وزارت که حاوی احکام مقام محترم وزارت بوده،  بعد قطعه عرایض و پیشنهادات واحد های او (51)به تعداد

 از ثبت و راجستر به مراجع مربوطه ارسال گردیده است.

  قطعه احکام مقام محترم وزارت بعد از ثبت و راجستر در فولدر معین شامل کمپیوتر گردیده و اجاراات آن  (45)به تعداد

 تحت پیگیری قرار دارد.

  ه احکام مقام محترم وزارت بعد از پروسس در فایل مربوطه منحیث اساناد دفتار حفا  و نگهاداری قطع (51)کاپی تعداد

 شده تا در هنگام ضرورت از آن استفاده گردد.

 قطعه احکام مقام وزارت بابت برج حوت و حمل از ریاست های مالی و ( 168)مواصلت اطمنیان از تحقق اجراات در قبال

 حسابی و منابع بشری.

  نفرمراجعین به وزارت مراجعه کرده، که بعد از ثبت و راجسترکتاب پذیرش به مراجع  (269)هفته به تعدادطی یک



 

نفر ( 7)نفر مراجعین و مهمانان جهت مالقات با مقام محترم وزارت، به تعداد (1)مربوطه رهنمائی گردیده، که از جمله 

نفر مراجعین به معینیت ( 6)ین به معینیت پالیسی و پالن، به تعدادنفر مراجع (2)مراجعین به معینیت مالی و اداری، به تعداد 

نفر مراجعین شامل طبقه ذکور و اناث به سایر ریاست های مرکزی وزارت مراجعه  (219)امور پناهندگان و به تعداد 

 نفر مراجعین طبقه اناث جهت حل مشکل شان مراجعه نموده اند. (34)نموده است. که از جمله به تعداد 

 ( % فیصد از مراجعین را  احتوا میکند که بیانگر رشد شعور اجتماعی زنان ، 15.52مجموعاً سهم زنان )

 داد خواهی و مطالبه حقوق شان میباشد. 

  گردیده،  )ب(قطعه عرایض بعد از حکم مقام محترم وزارت ثبت کتاب  (52)و در بخش عرایض این مدیریت به تعداد

قطعه عرایض تحصیلی  میباشد.که در صورت  ( 6)قطعه عرایض کمکی و  (34)ض سرپناه، قطعه عرای (12) که از جمله

 شکایت اجراات آن در شعبات مربوطه پیگیری میشود.

 ب :    دربخش آمریت آرشیف:

  قطعه مکاتیب ادارات و مؤسسات داخلی وخارجی و واحد های دومی وزارت مواصلت ورزیده که بعد از  (104)به تعداد

شد مقام محترم وزارت و ثبت در دیتابیس و دفتر وارده وصادره توسط دفتر رسیدات به شعبات مربوطه ارسال مالحظه 

 شده است.

قطعه مکاتیب از ریاست های مرکزی وزارت جهت ارسال به ادارات دولتی، مؤسسات داخلی، خارجی، سفارت  (109)به تعداد 

از دسته بندی و ثبت در دیتابیس و دفتر ثبت مراسالت خارجی ارسال گردیده خانه ها  و واحد های دومی وزارت در والیات بعد 

 است.

 (ریاست منابع بشری15

 گزارش کاری آمریت محترم استخدام 

 ( عضو مسلکی تفتیش ریاست تفتیش داخلی به شعبات مربوط.4تکثیر مکتوب تقرر حکمی بست رتبه) .1

حصاایلی سااوابق جرماای و معاینااات صااحی یااک تاان بااه اساااس حکاام ارسااال یااک قطعااه فااورم کاریااابی مبناای بااه تثبیاات سااویه ت .2

 مقام وزارت.

( ماادیر حاال مطالبااات حقااوقی 5جااواب مکتااوب بااورد رساایدگی بااه شااکایات مبناای بااه شااکایت یکاای از کاندیاادان بساات رتبااه) .3

 همراه با کاپی اسناد.

 و پالن.( مدیر نظارت از پروژه های انکشافی و ساختمانی ریاست پالیسی 5شارت لست بست رتبه) .4

( ماادیر عمااومی حااوادث طبیعاای ریاساات تثبیاات پاسااخدهی بااه 4تکثیاار مکتااوب ترفیااع داخاال ردیااف)ج( متصاادی بساات رتبااه) .5



 

 بیجاشدگان داخلی به بست رتبه سوم به حیث آمر پاسخدهی به بیجاشدگان داخلی ریاست متذکره به شعبات مربوط.

 ومی طرح برنامه های استراتژیک  ریاست پالیسی و پالن.( مدیر عم4اخذ امتحان تقریری ویا مصاحبه نهایی بست رتبه) .6

 ارسال یک قطعه مکتوب عنوانی قوای بشری مبنی به حصول کارت جوازکار و معرفی نامه. .7

 ( گانه الی تاریخ.12( فورم های کاریابی آمریت های)40جمع آوری تعداد) .8

مهاااجرین والیاات غزناای در ریاساات تکثیاار مکتااوب توظیااف خاادمتی آماار ادغااام مجاادد بساات رتبااه سااوم ریاساات امور .9

 امورمهاجرین والیت کابل.

 ارسال ورقه رخصتی تفریحی آمر حاالت اضطرار ریاست امور مهاجرین والیت هرات به ریاست متذکره. .10

تکثیاار مکتااوب موافقااه و ارسااال یااک ورق خلااص سااوانح ماادیر عمااومی حاااالت اضااطرار ریاساات امورمهاااجرین والیاات  .11

 .پکتیکا در وزارت صحت عامه

( مامور اجرائیه ریاست امور مهاجرین 6( آمریت امورمهاجرین والیت زابل تبدیالً در بست)6تکثیر مکتوب تقرر مامور اجرائیه بست)

  والیت پکتیکا.

 گزارش آمریت محترم سوانح    

 (تن از کارکنان مرکزی وزارت.12ترتیب خلص سوانح برای ) .1

 دفاترسوانح . به ( قطعه25لی وارتقاء قدم  کارکنان  )سند تحصی درج مکاتیب تقرر، تبدل ، انفکاک،  .2

 ( والیت وارسال آن به والیات مربوطه.13ترتیب فورم ارزیابی برای کارکنان ) .3

 ( تن از کارکنان مرکزی وزارت. 7حضور درجلسه ارزیابی آزمایشی وساالنه )   .4

 رجع مربوط. ارسال  دو جلد دفتر سوانح که جدیداً مقرر شده اند جهت رفع نواقص بم .5

( تن از کارکنان ریاست های مرکزی به خارج از 117(تن رقعه مریضی و)55(تن کارکنان رقعه رخصتی وضروری  )68بتعداد)    .6

 وزارت توظیف ودرج دیتابیس حاضری گردیده است.

 ( تن از کارکنان به خزینه تقاعد جهت دریافت حقوق تقاعد شان.2طی مراحل وارسال فورم تقاعد ) .7

 ( تن از کارکنان بریاست مالی وحسابی. 9(  )9-فورم )م ترتیب .8



 

 ترتیب وارسال راپور حاضری سه تن از مشاورین وزارت اقتصادبه آن وزارت محترم. .9

  برای دو تن از کارکنان علم وخبر ترتیب شده است. . 1 0

 آمریت محترم آموزش         

 ارت .تدویر کورس پروگرام های کمپیوتر برای کارکنان مرکز وز .1

 تدویرآموزش لسان انگلیسی درسه تایم ،مشخص برای کارکنان وزارت . .2

 معرفی یکتن کارکن وزارت جهت ادامه تحصیل درمقطع لیسانس به پوهنتون خانه نور.  .3

ارسال مکتوب متحدالمال به ریاست امورهماهنگی والیات جهت معرفی کارکنان خدماتی بی سواد وکم سواد به ریاست های  .4

 الیات . مهاجرین و

ورکشاپ دوروزه تحت عنوان طرزسلوک کارکنان خدمات ملکی در محیط کارازطریق آمریت آموزش با همکاری آمریت  .5

 ارتباط کارکنان برای کارمندان وزارت. 

ورکشاپ دوروزه تحت عنوان رهنمود ارتباط کارکنان با ازطریق آمریت آموزش به همکاری آمریت ارتباط کارکنان برای  .6

 وزارت . کارمندان 

 گزارش آمریت محترم ارتباط کارکنان

 

 ( قطعه مکاتیب واصله  عندالموقع اجراات الزم صورت گرفته است .5به تعداد ) .1

 

( پست های خالی سایر ادارات دولتی که ذریعه مکاتیب رسما ً به این آمریت مواصلت ورزیده بود جهت ابالغ به 35به تعداد )   .2

 ات گردید .واجدین شرایط نصب بورد اعالن

 

 معرفی سردار مدیر عمومی مهمانخانه ریاست اداری به شفاخانه جمهوریت  جهت تشخیص و تداوی . .3

 دریافت درخواست شکایات نامه مدیرعمومی حف  و مراقبت ریاست اداری مبنی برخورد فزیکی . .4

داشت از یازدهم ثور روز جهانی ارایه پیشنهاد جهت اخذ تحسین نامه برای شش تن از کارکنان خدماتی به منظور گرامی  .5

 کارگر به مقام محترم وزارت . 

 



 

 گزارش کاری مدیریت محترم انگشاف تشکیالتی

 

ارسااال مکتااوب بااه آمریاات هااای محتاارم امااور مهاااجرین والیااات پنجشاایر و بدخشااان مبناای باار معرفاای محتاارم امااین اهلل ماادیر  .1

 حاالت اضطرار آمریت مهاجرین بدخشان.

ت هاای محتارم اماور مهااجرین والیاات کابال و غزنای در ماورد توظیاف خادمتی محتارم محماد جعفار ارسال مکتاوب باه ریاسا .2

 آمر عودت و ادغام مجدد ریاست مهاجرین غزنی به ریاست مهاجرین کابل.

ارسااال مکتااوب بریاساات محتاارم امااور مهاااجرین والیاات هاارات مبناای باار ارسااال ورقااه درخواسااتی رخصااتی تفریحاای  .3

 الت اضطراری آنریاست.عبدالشاکر بهزاد آمر حا

( ماادیرعمومی حااوادث طبیعاای 4( تشااکیل مبناای باار ترفیااع داخاال ردیااف محتاارم نااور شاااه از بساات )1-1بااه روز رسااانی فااورم ) .4

 ( بحیث آمر بیجاشده گان داخلی ریاست تثبیت پاسخدهی.3در بست )

 دهار به آنریاست.ارسال خلص سوانح محترم محمد آصف مدیر محاسبه جنسی ریاست امور مهاجرین والیت کن .5

ارسال مکتاوب بریاسات محتارم اماور مهااجرین والیات پکتیکاا مبنای بار تقارر محتارم محماد اساالم فرزناد محماد غاالم ماامور  .6

 .( مامور اجرائیه ریاست مهاجرین پکتیکا6اجرائیه آمریت مهاجرین والیت زابل تبدیالً در بست )

 الحات اداری وخدمات ملکی.ارسال جدول شهرت معینان وزارت به کمیسیون مستقل اص .7

اخااذ ایمیاال هااا از مراجااع مختلااف ، ریاساات تشااکیالت امورکااادری ، کمیساایون مسااتقل اصااالحات اداری وخاادمات ملکاای ،  -1

واحاد هااای دوماای وزارت  ودیگرمراجااع دولتاای کااه بااه ایاان ریاسات مواصاالت مینمایااد همااه روزه از طریااق ایاان ماادیریت طبااق 

 ت جواب ارایه میگردد.هدایت رئیس منابع بشری به اسرع وق

 
 

 

 :مشاورین مقام وزارت(16
 گزارش ارائه نگردیده است.

 :مشاورین مقام وزارت(17
 گزارش ارائه نگردیده است

  


