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 ( ریاست تکنالوژی معلوماتی 5
 های مشوره و روتین امورات هرچند برساند انجام به را ذیل امورات است توانسته خویش کاری مشترک تیم با معلوماتی تکنالوژی ریاست

 طورفشرده به است یافته انجام هفته یک درطول جدیداً که آنچه نمیدانیم تذکر قابل که است داشته ادامه موارهه اداره این تخنیکی و فنی

 .است درج

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

 تیلفون هیپا کی نیوصل نمودن ل ازیمورد ن یهابرنامه  ریو سا ندوزیو شنیانستال / ندوزیکردن و فیو اکت یکشنرید شنیانستال . .2

 .ی ریاست حمایت حقوقی حقوق یمشوره ها تیآمر /نظارت تیآمر

 / ریاست مالی وحسابی  معاشات تیریمشکل پرنتر / مدبرطرف نمودن  .3

 ریاست انجنیری /  انستالیشن پرنتر / مدیریت اجرائیه .4

 .ی/ ریاست پالنشیر کردن یک پایه کمپیوتر به پرنتر / آمریت ارزیاب .5

 .مشاورین /ترمیم چارجر یک پایه لپ تاپ  و تمدید یک لین انترنتبه کمپیوتر ، انستالیشن ویندوز و سایر برنامه های مورد نیاز  .6

 .انستالیشن پرنتر و پاک کردن بروزر کروم / مدیریت اجرائیه/ ریاست پالن .7

 مشکل انترنت / آمریت سروی / ریاست انجنیری برطرف نمودن .8

 .  دیل کردن کنکتر لین انترنت / مدیریت احصائیه/ ریاست پالنتب .9

 نیانترنت / مشاور نیل کی دیتمد .10

 مالی ریاست/  تاپ لپ کمپیوتر پایه یک مسنجربه انستالیشن .11

 خارجه ارتباط ریاست/.  نیاز مورد های بزنامه سایر و ویندوز انستالیشن .12

 . نهایی شدن سیستم دیتابیس شعبات مربوطه ریاست دفتر .13

 

  آمریت تکنالوژی معلوماتی با وجود انجام برنامه های کاری پالنی و نیز همکاری های الزم جهت پیشبرد برنامه های ارتقاء

والیت گسترش پیدا نماید. در بخش  34والیت به شمول نقاط صفر مرزی فعالیت داشته و قرار است به  25ظرفیت که عمالً در 

کننده گان تدارکاتی نیز سهم فعال و ریاست هئیت را بدوش داشته است. الیوم مورخ  های ارزیابی داوطلبی های قرارداد



 

 

قلم قرطاسیه باب غیر  78در کنار پیشبرد برنامه های روتین این آمریت توانسته است با تیم کاری خویش ارزیابی  11/3/1398

آمریت تدارکات تسلیم شده بود، ارزیابی های مطبوع و  تونر های مختلف انوع را که در طول این دوهفته از نزد نماینده 

مقایسوی ، تحریر و استجواب استعالمهای مورد نیاز از بخش های مختلف ، ارزیابی مالی و تثبت مقدماتی شرکت برنده را به 

یکی انجام برساند. در نتیجه بعد از درخواست نمونه های قرطاسیه باب از جانب شرکت برنده با همکاری فعال  فنی و تخن

و ریاست محترم اداری درخصوص صحت و سقم اجناس پیشبینی شده به رویت اصالت و   ITهمکاران محترم ریاست محترم 

کیفیت معاینات و بررسی های الزم نیز موفقانه و با پیامد های نیک صورت پذیرفته است. عنقریب رویداد نتایج بدست آمده 

و طالب هدایت خواهیم بود. چگونگی پذیرش و عدم پذیرش شرکت منتخب  بطور مفصل رسماً به مقام محترم وزارت گزارش

 ابتدایی هفته بعد گزارشاً اعالن میگردد. 

  هماهنگی های الزم جهت نیازسنجی های انترنت والیت ننگرهار که قبالً عرضه خدمات انترنتی  4/3/1398الی  1/3/1398مورخ

ه باالثر نقل مکان دفتر کاری شان از یک جا به جایی دیگر نیاز به صورت میگرفت و اینک Wimaxشان از طریق تجهیزات 

تجدید تجهیزات تامین ارتباط و انتقال انترنت میدارد، ابتدا با همکاران ریاست امور مهاجرین آنوال صحبت های الزم صورت 

گی شرکت محترم افغان تیلیکام در گرفت که بعداً یافته های فنی تخنیکی خویش را از طریق تماس های مکررتیلفون با نماینده 

استفاده از   Wimaxشریک نمودیم که در نتیجه به عوض تجهیزات   ITروشنایی هدایات و رهنمایی های ریاست محترم 

 مورد انتخاب قرار گرفت.   P2Pتجهیزات 

  ر مهاجرین والیت ننگرهار و جریان هماهنگی های الزم و تبادل افکار که قبالً با همکاران ریاست محترم امو 5/3/1398مورخ

نماینده گی شرکت محترم افغان تیلیکام آنوالیت صورت گرفته بود با مرکز شرکت محترم افغان تیلیکام مقیم کابل و همکاران 

 با متن ذیل جهت تائید خبر داده شد.  IOMمحترم موسسه  

  «با شما لطف نموده نیازسنجی های تجهیزات  تیلفون به ادامه تماسP2P ا که قرار است در سه واحد های دومی این ر
وزارت)والیت کنر ، والیت کاپیسا، والیت ننگرهار( جهت عرضه خدمات انترنت نصب گردد با این اداره شریک نموده تا 

 اجراات که روی دست است به اسرع وقت صورت گیرد.

 از نماینده گی افغان تیلیکام آن والیت جهت تهیه  قابل یاد آوریست ریاست امور مهاجرین والیت ننگرهار نیازسنجی ذیال را که
و خریداری فرستاده است به شما نیز اخبار است: هرگاه از نظر شما برای هرسه والیت به همین منوال تجهیزات نیاز باشد، بازهم 

از نظر فنی و تخنیکی نظر تائید و یا تجدید خویش جهت صحت و سقم مطلب را ارسال نموده ممنون سازید. تا بعد ازتائید و ابر
 شما لست مورد ضرورت جهت تهیه و خریداری به مرجعه مربوطه ارسال گردد.

Mikrotik Dyna Dish 5GHz -1 

STP cat 6 cable 150m -2 

Mikrotik Dyna Dish 5GHz one pair -3 

.five meters atena -4 

  ال گردیده بود از طریق نماینده گان با صالحیت ریاست ایمیل ارسالی این آمریت که برای مراجع مربوطه ارس 7/3/1398مورخ



 

 

که در حقیقت تمویل کننده مالی این پروژه محسوب میگردد برای  IOMمارکیت شرکت محترم افغان تیلیکام و موسسه محترم 

یرفته شد و بررسی های بیشتر و تائید تیم تخنیکی مواصلت و رزید که در جواب از طرف تیم تخنیکی شرکت افغان تیلیکام پذ

بنابر دالیل عدم یکسان بودن تجهیزات در والیات قبلی تحت پوشش برنامه های ارتقاء  IOMاما از جانب تیم تخنیکی موسسه 

 ظرفیت از لحاظ نوعیت مورد پذیرش قرار نگرفت. 

  متعاقباً نظریات محترم نظام الدین حیدری همکار تخنیکی موسسه  4/3/1398مورخIOM ه شرکت افغان طی ایمیل رسمی ب

با در  .با مشخصات ذیل مورد تائید قرار گرفت IOMتیلیکام ارسال شد که بعد از بحث و تبادل افکار درخواست موسسه 

 پیشنهاد گردید.  50cmنظرداشت سایز دیش تاور از جانب شرکت فغان تیلیکام به اندازه 

  

  موضوع نیاز سنجی های تجهیزات  4/3/1398مورخP2P   امور مهاجرین والیت کاپیساه نیز ارسال گردیده بود که به آمریت

مورد بود از طریق  7که در برگیرنده  5/3/1398نیازمندی تجهیزاتی خویش جهت اخذ انترنت طی استعالمیه رسمی مورخی 

مور مهاجرین از اینکه آمریت محترم ا  ITایمیل به آمریت تکنالوژی معلوماتی مواصلت ورزید که بعد از هدایت ریاست محترم 

والیت کاپیساه تحت برنامه های ارتقاء ظرفیت قرار نداشته و خریداری آن نیز از طریق موسسه همکار مقدر نمیباشد. موضوع با 

 وضاحت کامل به مقام محترم پیشنهاد گردید تا از طریق بودجه داخلی وزارت تهیه و خریداری آن صورت گیرد. 

  والیت کابل ، والیت کنر و والیت لغمان که دو » زات سه والیت دیگر از جمله موضوع خریداری تجهی 9/3/1398مورخ

و ریاست امور مهاجرین والیت کنر که قرار است به کمک مالی موسسه   Wimaxوالیت کابل و لغمان از طریق تجهیزات 

RADA خواستار آن گردید تا  تمیل گردد. با محترم محمد کاظم الهام صحبت های همه جانبه صورت گرفته که در نتیجه

جلسه ای با نمایده محترم موسسه فوق الذکر تدویر نماید و در خصوص تهیه و تدارک تجهیزات مورد  IOMریاست محترم 

 ضرورت به تفاهم برسند. که گزارش مکمل این رویداد بعد از تدویر جلسه تقدیم میگردد. 

  اط خارجه که در متن خویش مسولیت چک نمودن ایمیل های به اساس ایمیل ارسالی ریاست محترم ارتب 9/3/1398مورخ



 

 

رسمی را به محترم عبدالرحمن کارمند آمریت ارتباط خارجه سپرده بود رمز ایمیل آدرس رسمی شان تجدید و به بهره برداری 

 سپرده شد.

 اجراآت مدیریت اجرائیه :

 . 1399جلسه تخنیکی پیرامون نیازمندی های ریاست بابت سال مالی تدویر  .14

 پیگیری پیشنهادات نیازمندی ارسال شده ازمرجع مربوطه . .1

 (قطعه و ارسال آن به مراجع ذیربط .6(قطعه صدور مکاتیب اجراآت شده )6مکاتیب وارده ) .2

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

 

 یریاست حمایت حقوق( 6

 سویددربخش طرح وت

ارسال  تفاهم نامه موسسات وزارت دولت در امور شههدا ومعلهولین و رفهاه بهرای انکشهاف افغانسهتان )ودان( و کوردایهد بهه کمیتهه  -1

 تفاهمنامه غرض ابراز نظر.

مرور مسوده مقرره اجراات وزارت که جدیدآ از جانب وزارت عدلیه مواصل نموده ومقایسه آن باطرح های ارسالی وزارت جههت  -2

 نیدن ساحات کاری وزارت درآن.گنجا

  OHW، زنان برای زنان و  WSTAمالقات با نمایندگان موسسات وطن  -3

و چههار  BEST، راه سبز ، اکتیهف میشهن ، تعلیمهات ابتهدائی امهوزش حرفهوی  IPSOترتیب پیشنهاد تفاهم نامه های موسسات  -4

 غرض هدایت مقام محترم وزارت CHAتفاهم نامه موسسه 

ه تفاهمنام شماره

های امضا 

 شده

ارسال تفاهمنامه 

 جهت نظر خواهی

ارسال تفاهمنامه 

جهت امضا/تطبیق 

 ونظارت

 مالقات ها تدویر جلسات /اشتراک درجلسات



 

 

 وپذیرائی:   دربخش نظارت  

دان هوایی بین المللی توسط پروازهای ترکش، کامیر و آریانا به می پرواز  (6تن طی )(476)تعداد در طی هفته جاری از پهروسهۀ بهرگشت -1

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

تن و به تعداد  1و بلجیم  16طریش تن، ا 1، انگلستان  تن 25سویدن  ، 2( تن عهودت کنندگان اجباری ) از کشورهای بلغاریا 45بتعداد ) -10

تن ،  به وطن عودت نمودند که  تمام شان از کمک های نقدی از  3تن و اتریش  428 تن عودت کننده داوطلب ازکشور های ترکیه (431)

ز تمام آنها مستفید شدند ضمنا به استثنای عودت کنندگان ترکیه ا تن از عودت کنندگان کشور ترکیه ، 41و IOMطریههق دفتر محترم 

 مصاحبه صورت گرفته و مطالبات حقوقی شان جهت اجراآت بعدی، ثبت گردیده است.

 ( تن از برگشت کنندگان ترکیه جهت اخذ کمک از هالل احمر ترکیه.6تسلیمی اوراق )  -2

 رت خانه ها.ایمیل به ارگانهای ذیربط جهت حل مشکالت پناهجویان و نگرانیهای این وزارت با سفا17ارسال تعدادی  -3

 ارسال یک قطعه مکتوب به وزارت امورخارجه جهت موقف گیری درمورد چارتر های مشترک -5

 ارسال یک قطعه مکتوب به دفتر شورای امنیت درمورد اعزام مهاجرین افغان از کشور ترکیه توسطه شرکت هوائی کام ایر -6

ما سفارت افغانسان در ویانا برایشان سند سفر صادر وآنرا تبعه افغانی تثبیت یک تن از دیپورتی ها که خود را تبعه چیچن معرفی میکند ا -7

 میباشد. IOM کرده که فغآل درمهمان خانه دفتر

 .  فورم عودت در دیتابیس وزارت 65دیتانتری  -8
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تفاهمنامه های   

موسسات  رفاه برای 

انکشاف افغانستان 

)ودان( وو موسسه 

 کورداید  

شتراک درجلسه تهیه طرزالعمل استخدام محلی ا 

ی های خارجی وزارت امورمهاجرین نمایندگ

 دردفتر ریاست منابع بشری
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 دربخش مشوره های حقوقی

و بیجاشده در بخش های ذیل حمایت حقوقی گردیده اند.  (تن عودت کننده19مجموعاً )  -1  

ت کننده جهت ادامه تعلیمات به ریاست معارف شهر معرفی گردیده است.  ( تن عود14بتعداد ) -2  

(  تن عودت کننده جهت اصالح نام به تدریسات ثانوی .2معرفی ) -3  

معرفی یک تن عودت کننده جهت ادامه تحصیالت به وزارت تحصیالت عالی -4  

 ( تن عودت کننده کشور پاکستان ارائیه مشوره های حقوقی  داده شده است.2برای ) - 5

( تن ، عودت کننده کشور 9( تن عودت کننده کشور ایران )8( تن طبقه ذکور )13ث و )(تن طبقه انا6از جمله حمایت شدگان ) - 6

 ( تن عودت کننده سایرکشورها  میباشد.2پاکستان و )

 جلسات:

 عرصه های حمایت

 جلسات

 کشورهای مبداء عودت

کته 

گوریهای 

 افراد

 ادامه

 تعلیمات

تدریسات 

 ثانوی

تحصیالت 

 عالی

مشوره 

 دهی
 گمررکات

تدویر 

 جلسات

اشتراک 

در 

 جلسات

 ایران پاکستان

رها
شو

رک
سای

 

 زن مرد

14 2 1 2 0 
  

9 8 2 13 6 



 

 

 اشتراک درجلسه معاون دوم ریاست اجرائیه درمورد مشکالت مهاجرین ایران وترکیه -1

 ی خارجی وزارت امورمهاجرین دردفتر ریاست منابع بشریاشتراک درجلسه تهیه طرزالعمل استخدام محلی نمایندگی ها -2

 تدویر جلسه با ارگا نهای ذیربطه دردفتر معینیت امورپناهندگان در مورد زندنیان افغان در کشور پاکستان  -3

 اشتراک درجلسه درمیدان هوائی بین المللی حامد کرزی جهت پیگیری برپاکردن خیمه و ترمیم ترمینل -4

 وبرنامه های آینده آن IOMدر رابطه اجراات  GIZاشتراک درجلسه دفتر  -5

  305اشتراک درجلسه وزارت شهرسازی اراضی درمورد تصویب طرزالعمل های فرمان  -6

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          24قطعه مکتوب به مراجع مربوطه ، ادارات مختلف و  23صدور -1

 قطعه مکتوب به این اداره مواصلت ورزیده که بعد از قید وارده اجراات الزم صورت گرفته است.

 ریاست عمومی رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان( 7

 ریاست عودت و ادغام مجدد( 8

 گزارش ارائه نگردیده است.

 

 (  ریاست مالی و حسابی9

 گزارش ارائه نگردیده است.

 امور والیات( ریاست ارتباط و هماهنگی 10

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

 تن عودت کنندگان از کشور ایران.5596بتعداد -

ه اند تنافراد عودت کننده از کشورهای ایران وپاکستان  بوطن عودت نمود5743تن از کشورپاکستان ،درمجموعاْ بتعداد 247بتعداد  -

 ، 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 معینیت امورپناهند گان 

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 

 فارمت های گزارش دهی هفته چهارمبیجاشدگان ماه ثور)( از والیاتبریاست ع رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان داخلی ارسال گردید.

 (ازوالیت بریاست ع عودت ارسال گردید.22ودت کنند گانبابت ماه ثور)فارمت های گزارش دهی هفته  چهارمع -

( قطعه مکاتیب صادر گردید. که درمجموع)( قطعه مکاتیب درطی 21بتعداد  )( قطعه مکاتیب  در دفتر وارد ثبت گردید وبه تعداد) -

 این هفته اجراات گردیده.

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

 ریاست مهاجرین والیت بلخ:

 جهت اجراات بعدی ازطریق آدرس الکترونیکی به مقام محترم وزارت ارسال شده است. 1398ماه ثور  سومدوورق فارمت گزارش هفته  -

بهه یان بیجاشهده گهان داخلهی به عرایض متقاضهگی به منظوررسید  (ACTED.SCI ’DACAA, CTG/WFP, ’And ,DORR)تیم مشترک -

 شده است.    تثبیت  (NONERM)( فامیل را بیجاشده نا امنی9)نموده اند که ازجمله( فامیل بیجاشدهگان راسروی وشناسایی 41)ساحه رفته 

 (فامیل ثبت دیتابیس بیجاشده گان شده است.103عرایض تعداد)-

 یک قضیه حقوقی بریاست محترم خارجه معرفی شده است.-

 تن ازبیجاشده گان مریض جهت همکاری بریاست محترم صحت عامه بلخ معرفی شده است. یک-

 جهت اجراات بعدی ازطریق آدرس الکترونیکی به مقام محترم وزارت ارسال شده است. 1398ماه ثور  سومدوورق فارمت گزارش هفته -

بهه به عرایض متقاضهیان بیجاشهده گهان داخلهی  گیبه منظوررسید  (ACTED.SCI ’DACAA, CTG/WFP, ’And ,DORR)تیم مشترک -

 شده است.    تثبیت  (NONERM)( فامیل را بیجاشده نا امنی9)نموده اند که ازجمله( فامیل بیجاشدهگان راسروی وشناسایی 41)ساحه رفته 

 (فامیل ثبت دیتابیس بیجاشده گان شده است.103عرایض تعداد)-

 فی شده است.یک قضیه حقوقی بریاست محترم خارجه معر-

 یک تن ازبیجاشده گان مریض جهت همکاری بریاست محترم صحت عامه بلخ معرفی شده است.-

 چهارتن جهت شمولیت برنامه آموزش بریاست اتافهای جارت معرفی شده است.-

شده پارت اول آن پرنت  (Data Entry2)( شا مل 2019ردمرزشده گان سال).( نفرازعودت کنندهگان و3فامیل و) (4پرسشنامه ادغام مجدد)-



 

 

 وبعد ازامضآ ومهراداره به موصوفان تسلیم داده شده است.

( تن ازعودت کننده گان وبیجاشده گان داخلی جهت دریافت مساعدت ها وسایربرنامه های دیگربهدین اداره مراجعهه کهرده بودنهد 30تعداد )-

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

 چهارتن جهت شمولیت برنامه آموزش بریاست اتافهای جارت معرفی شده است.-

شده پارت اول آن پرنت  (Data Entry2)( شا مل 2019ردمرزشده گان سال).( نفرازعودت کنندهگان و3فامیل و) (4پرسشنامه ادغام مجدد)-

 داده شده است.وبعد ازامضآ ومهراداره به موصوفان تسلیم 

( تن ازعودت کننده گان وبیجاشده گان داخلی جهت دریافت مساعدت ها وسایربرنامه های دیگربهدین اداره مراجعهه کهرده بودنهد 30تعداد )-

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

 ریاست مهاجرین والیت ننگرهار:

 رهار قرار ذیل میباشد.ګان والیت ننګراپور یومیه ریاست امور مهاجرین و عودت کننده  1398/2/18امروز چهارشنبه مورخ  -

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

رفت که ګپنج هزار افغانی نقداً در حالی مساعدت صورت  5000شافی مقام محترم وزارت با هر خانواده مبلغ شده بودند از بودیجه انک

رهار ګسروی خانواده مذکور به شمول نماینده این ریاست، هئیت محترم اعزامی مقام محترم وزارت و کمیته حاالت اضطراری والیت نن

 رفته بود.ګصورت 

ان که ګفامیل های بیجاشده  239با  WAWبه همکاری اداری  UNHCRه کمک مالی اداری محترم ی با این ریاست بګدر هماهن -

رهار به نقاط امن اینوال بیجا شده بودند، با هر خانواده اسباب مکمل ګیانی والیت ننګطی دو هفته قبل تازه از ولسوالی های شیرزاد و خو

 رفت.ګاشپز خانه مساعدت صورت 

رهار با هر ګان ولسوالی مختلف والیت ننګخانواده های بیجاشده  156با  PINیاست از طرف اداره محترم ی با این رګدر هماهن -

 رفت.ګدوازده هزار افغانی نقداً مساعدت صورت  12000خانواده مبلغ 

رهار با هر ګان ولسوالی مختلف والیت ننګخانواده های بیجاشده  96با  IMCی با این ریاست از طرف اداره محترم ګدر هماهن -

 رفت.ګدوصد،پنجا هفت دالر امریکائی نقداً مساعدت صورت  257خانواده مبلغ 

طورخم داخل افغانستان شده اند از جمله  نداشتند از طریق مرز انتقاالت (POR) افراد که کارت های  تن 20فامیل شامل  3بتعداد 

 .ردیدندګمعرفی  IOM ه محترممساعدت و ترانسپورت به ادار افراد جهت 20فامیل شامل  3تعداد 

طورخم داخل افغانستان شده اند از جمله  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  2تعداد 

 جهت اجراات بعدی ازطریق آدرس الکترونیکی به مقام محترم وزارت ارسال شده است. 1398ماه ثور  سومدوورق فارمت گزارش هفته -

بهه به عرایض متقاضهیان بیجاشهده گهان داخلهی گی به منظوررسید  (ACTED.SCI ’DACAA, CTG/WFP, ’And ,DORR)تیم مشترک -

 شده است.    تثبیت  (NONERM)( فامیل را بیجاشده نا امنی9)زجملهنموده اند که ا( فامیل بیجاشدهگان راسروی وشناسایی 41)ساحه رفته 

 (فامیل ثبت دیتابیس بیجاشده گان شده است.103عرایض تعداد)-

 رهار قرار ذیل میباشد.ګان والیت ننګراپور یومیه ریاست امور مهاجرین و عودت کننده  1398/2/24امروز سه شنبه مورخ 

ان که ګفامیل های بیجاشده  129با  APAبه همکاری اداره محترم  WFP  مالی اداری محترمی با این ریاست به کمک ګدر هماهن



 

 

برای مدت دو ماه   رهار به نقاط امن اینوال بیجا شده بودند، با هرګیانی والیت ننګطی سه هفته قبل تازه از ولسوالی های شیرزاد و خو

 رفت.ګمساعدت مواد غذای صورت 

ان که طی سه هفته قبل تازه از ګفامیل های بیجاشده  149با  NCRO  به کمک مالی اداری محترمی با این ریاست ګدر هماهن

و هفتاد   نوزده هزار19070رهار به نقاط امن اینوال بیجا شده بودند، با هر خانواده مبلغ ګیانی والیت ننګولسوالی های شیرزاد و خو

 رفت.ګافغانی نقداً مساعدت صورت 

 

ان که طی سه هفته قبل تازه از ولسوالی های ګفامیل های بیجاشده  99با  IRCریاست به کمک مالی اداری محترم  ی با اینګدر هماهن

نوزده هزار افغانی نقداً مساعدت  19000رهار به نقاط امن اینوال بیجا شده بودند، با هر خانواده مبلغ ګیانی والیت ننګشیرزاد و خو

 رفت.ګصورت 

 پل:آمریت مهاجرین والیت سر

 یک تن ازبیجاشده گان مریض جهت همکاری بریاست محترم صحت عامه بلخ معرفی شده است.-

 چهارتن جهت شمولیت برنامه آموزش بریاست اتافهای جارت معرفی شده است.-

اول آن پرنت  شده پارت (Data Entry2)( شا مل 2019ردمرزشده گان سال).( نفرازعودت کنندهگان و3فامیل و) (4پرسشنامه ادغام مجدد)-

 وبعد ازامضآ ومهراداره به موصوفان تسلیم داده شده است.

( تن ازعودت کننده گان وبیجاشده گان داخلی جهت دریافت مساعدت ها وسایربرنامه های دیگربهدین اداره مراجعهه کهرده بودنهد 30تعداد )-

 ن رسیده گی شده است.  توسط کارمندان شعبات مربوطه مشوره دهی ورهنمایی الزم شده ودررفع مشکل شا

 ریاست مهاجرین والیت لغمان:

کیلهههو گهههرام مهههواد غهههذای 150بهههرای فهههی فامیهههل  WFP( فامیهههل بیجاشهههده گهههان داخلهههی ازطهههرف موسسهههه 39بهههه تعهههداد ) -

 مساعدت صورت گرفت.

 یک تن متعلم به منظور ادامه تحصیل به ریاست محترم معرف معرفی گردیده است. -

 ایجاد کورس حرفوی برای عودت کننده گان به کارمندان موسسه داکار. سروی ابتدایی به منظور -

نفهههر میشهههود ازکشهههورهای میزبهههان عهههودت نمهههوده کهههه غهههرض ثبهههت  8فامیهههل عهههودت کننهههده گهههان کهههه جمعهههآ 2بهههه تعهههداد  -

 فورمه های خویش به این ریاست مراجع نموده اند.

 لوگر وعودت کنندگان والیتآمریت امورمهاجرین  گزارش روز پنج شنبه

 قطعه مکتوب صورت گرفته است . 5اجراآت باالی -

 اعزام مدیرادغام مجدد به شهرک مهاجرین جهت تسلیمی نمرات به عودت کننده گان .-

 ثبت وراجستریک فامیل بیجاشده داخلی که ازولسوالی خرواربه مرکزاین والیت بیجاشده اند.-

 صورت گرفت . CHAداخلی که ازطرف موسسه  فامیل بیجاشده 5افغانی پول نقد برای  24000توزیع -

 قطعه عرایض بیجاشده داخلی وعودت کننده صورت گرفته است . 12اجراآت باالی 



 

 

 قطعه استعالم به ثبت احوال نفوس جهت اصالح اسم وولدشان . 5توزیع -

 ه بودند نمره زمین به عودت کننده گان که قبال پول خویش رابه واردات دولت پرداخت نمود 20تسلیمی -

فامیههل آن مالقههات  20فامیههل بیجاشههده داخلههی کههه ازجملههه بهها 171دراداره مهههاجرین درموردسههروی  OCTداریرنمههودن جلسههه -

 صورت گرفته است .

 . 2018و 2017قطعه سند ملکیت به عودت کننده سال  2توزیع -

 دانی امنیه وریاست شهرسازی واراضی .تسلیمی نمرات که قبال خط اندازی شده بود به عودت کننده گان به همکاری قومن-

 معرفی یک نفرعودت کننده به معارف جهت ادامه تحصیل .-

 کشورایران وکشورترکیه. 2019فامیل عودت کننده سال  7ثبت وراجستر -

قلهم اجنهاس ازطهرف موسسهه اکروصهورت گرفتهه اسهت  26فامیهل عهودت کننهده کهه بهه هرفامیهل  245توزیهع مهواد )لهوازم خانهه( بهه -

. 

 فامیل بیجاشده گان داخلی که ازوالیات وولسوالی های نا امن این والیت به مرکز اینوال بیجاشده اند. 10ثبت وراجستر -

 گزارش هذا ترتیب و ارسال است.

 ( آمریت جندر 11

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

 پالیسی جندر درمورد مسوده پالیسی جندر. اشتراک درجلسه با اعضای کمیته -2

 ترتیب پیشنهادات تجلیل ازمحفل بمناسبت روز جهانی کودک . -3

 ترتیب پیشنهادات تجیل ازمحفل بمناسبت روز جهانی مادر . -4

 خانه پری فورم پیگیری ریاست دفتر دررابطه به پیشنهاد کمیته پالیسی جندر. -5

 کار کارمندان وزارت .اشتراک درجلسات کمیته حل اختالفات ناشی از -6

 اپدیت دیتابیس شهرت کارمندان اناث ریاست های مهاجرین امور والیات  . -7

 اجناس مورد ضرورت آمریت جندر. 9ترتیب پیشنهادات و ف س  -8

 ارسال مکاتب دررابطه به موضوعات مختلف به ریاست های مربوطه اش. -9



 

 

 اخذ وارسال ایمیل های مربوط به موضوعات آمریت جندر. -10

 رفته است.ههههههههورد کار با اسناد وارده و صادره صورت گههههم ( 10)دادبه تع -11

 ( ریاست ارتباط خارجه12

 مالقات ها

ترتیب و ارسال مکتوب به چندین مراجع دولتی در مورد اشتراک نمایندگان شان در مجلس در وزارت پیرامون رسیدگی به وضعیت  -1

 بیجاشدگان وزیرستان شمالی.

ت نامه عنوانی معین وزارت داخله کشور ترکیه و هیئت همراه شان به افغانستان جهت امضأ اعالمیه همکاری در ترتیب و ارسال دعو -2

 عرصه مهاجرت به وزارت امور خارجه.

 اشتراک در جلسات

ین مقیم اشتراک رئیس ارتباط خارجه در جلسه معاونیت اول ریاست جرائیه جهت بحث در مور مشکالت نکاح نامه خانواده های مهاجر -1

 ایران.

 اشتراک رئیس ارتباط خارجه در جلسه معنیت پناهندگانبحث پیرامون سفارشات تفتیش از اتشه های امور مهاجرین پاکستان. -2

اشتراک آمر ارتباط خارجه در جلسه هماهنگی در توحید و تکثیر ارقام دقیق مهاجرین، عودت کنندگان و بیجاشدگان داخلی از یک  -3

 منبع واحد وزارت.

تراک آمرتنظیم مهاجرت ها ومدیر عمومی پناهجویان خارجی درجلسه که درمورد رسیدگی به مشکالت بیجاشدگان وزیرستان اش -4

 شمالی بااشتراک نمایندگان ارگان های ذیدخل تحت ریاست محترمه داکترعالمه معین امورپناهندگان دردفتر معینیت.

 سفرها

 شور پاکستان در وزارت امور خارجه.طی مراحل اسناد سفر وزیر امور مهاجرین در ک -1

 طی مراحل سفر معین امور پناهندگان به کشور هندوستان. -2

 طی مراحل اسناد سفر رئیس حمایت حقوقی به فلند در وزارت امور خارجه. -3

 تعقیب سفر معین مالی و اداری و هیئات همراه شان به تاجکستان در وزارت امور خارجه. -4

 ن وزارت داخله و رئیس مهاجرت ترکیه در وزارت امور خارجه.طی مراحل اسناد سفر وزیر معاو -5

 رسیدگی به مشکالت مهاجرین و مراجعیندر بخش 

 (  غرض اصالح اسم و صدور مثنی فورم عودت.UNHCR( تن عودت کننده از کشور ایران و پاکستان به کمشنری )4معرفی ) -1

قد مدرک بودند به افغانستان از طریق اتشه های امور مهاجرین مقیم مساعد ساختن زمینه برگشت تعداد هشت تن مهاجر افغان که فا -2

 ایران.



 

 

 انجوها

 مطالبه نظر ریاست حمایت حقوقی پیرامون ثبت و راجستر موسسه راه سبز که اسنادهایش آماده ثبت میباشد. -1

 معرفی موسسه زنان برای زنان افغان جهت تائید از ثبت شان در وزارت اقتصاد. -2

 دان افغانستان به وزارت اقتصاد جهت تائید از ثبت موسسه در آن وزارت.معرفی موسسه و -3

 

 

 دربخش فاقدین مدرک

 یع گردیده است.به چه تعداد توزACC( قطعه مکتوب  به اتشه امورمهاجرین آسالم آباد معلومات درمورد کارت های 1ارسال ) -1

به تعداد  8/5/2019یخ (  که به تارACCمورد توزیع کارت های) ( قطعه مکتوب به ریاست محترم اطالعات وارتباط عامه در1ارسال ) -2

 ( قطعه کارت درسرتاسر پاکستان توزیع گردیده است.523444)

( از کشورپاکستان  258ه تعداد ) (از کشورایران وب9519که بههههه تعههههههداد )   2019می  18الی  12اخذ اماربازگشت کنندگان از تاریخ  -3

 رسال آن به سکرتریت معینیت امور پناهندگان وریاست های مربوط.عودت نموده اند  و ا

 ، زخمیان،زندانیان وانتقال اجساد:گزارشات قاچاق انسان )کشته بخش

ان وقاچاق مهاجران به )حمل ،ثور وجوزا ( درامر مبارزه علیه قاچاق انس1398( قطعه مکتوب درمورد گزارش ربع اول سال 4ارسال ) -1

 ریاست های مربوط.

درجزیره پا  2015ز سال ا( قطعه مکتوب به اتشه امورمهاجرین یونان دررابطه به معرفی حسین داد جهت معلومات برادرش که 1سال )ار -2

 تراس یونان هم مرزبا ایتالیا مفقود گردیده است.

 سایر اجراات مرتبط به ریاست:

 یز میباشد.ترم وزارت نقام محت مالی که مزین به مالحظه شد مارسال راپور حاضری کارمندان اتشه اسالم آباد از بابت برج ثور به ریاس -1

سابی جهت حالی و مارسال قرارداد خط منازل اتشه پشاور و حبیب الرحمن شمس بعد از مالحظه شد مقام محترم وزارت به ریاست  -2

 اجراات بعدی.

 اتشه مربوطه. تکثیر مکتوب ریاست منابع بشری در مورد منظور دو تن کارمند محلی اتشه تهران به -3

نحیث هاجرین را مماد از ارسال مکتوب به اتشه کویته در مورد معرفی شورا ها و انجمن های فعال مهاجرین که در این اواخر یک تعد -4

 نماینده انجمن ها به وزارت معرفی نموده بود.

 .و اجراات بعدیتکثیر گزارش تعداد عودت کنندگان افغان از کشور ترکیه به ریاست های مربوطه جهت آگاهی  -5

 ست های مربوطه.در یونان پیرامون مهاجرین، به ریا JCRCتکثیر گزارش مالقات سفیر افغانستان مقیم کشور یونان با رئیس  -6

ست های کشور به ریاقیم آنتکثیر گزارش مالقات اتشه یونان با نماینده کمیسیون اتحادیه اروپا در یونان در مورد مهاجرین افغان م -7

 مربوطه.

 ر مکتوب اتشه کویته در مورد تسلیمی  یک عراده موتر نوع پجرو دفتر کمشنری دوباره با آن دفتر. تکثی -8



 

 

 استرداد  مکتوب اتشه مشهد که مطابق فارمت جدید ترتیب شده کمیسیون اصالحات اداری نبود. -9

 ه ریاست های مربوطه.تکثیر مکتوب اتشه اسالم آباد در مورد آغاز پروسه ثبت نام متقاضیان حج بیت اهلل شریف، ب -10

که الی اکنون  1398ارسال مکتوب به اتشه های امور مهاجرین مقیم پاکستان در مورد ترتیب و ارسال گزارش ربع اول سال مالی  -11

 مواصلت نورزیده است.

 اتشه های امور مهاجرین مقیم خارج از کشور

 اتشه امور مهاجرین مقیم تهران

 پژیکی قانونی( جهت تحویل جنازه های مهاجرین به اعضای خانواده های ایشان.( معرفی نامه به طب عدلی )22تعداد ) -1

 ( معرفی نامه به اقارب فاقد مدر که محبوسین افغان جهت مالقات با آنان.3تعداد ) -2

 ( نامه به ریاست شفاخانه ها و نهادهای مختلف جهت مساعدت و همکاری های صحی.4تعداد ) -3

 ان جنازه، مریض و خانواده.( نامه خروجی به همراه16تعداد ) -4

 ( نامه به ریاست گمرک میدان هوایی بین المللی امام خمینی در خصوص انتقال جنازه اتباع افغانستان به وطن.2) -5

 ( نامه گواهی غرض مساعدت و شناسایی.2صدور ) -6

 تی مهاجرین.( جهت مساعدتهای درمانی و حمایNRCیک نامه عنوانی سازمان بین المللی امور پناهندگی نروژی ) -7

 ( گواهی تثبیت هویت برای متقاضیان پاسپورت.393صدور ) -8

 اتشه امور مهاجرین مقیم کویته

 هماهنگی در امورات مهاجرین افغان با جنرال قونسلگری افغانستان مقیم کویته و سایر موسسات مربوط مقیم ایالت بلوچستان. -1

( قطعه توکن و توزیع 23( قطعه کارت اطفال، ثبت )26سی ام، تعداد ) ( قطعه کارت پی79( قطعه کارت مفقودی، تعداد )32توزیع ) -2

 از طریق اتشه کویته. ACC( قطعه کارت 1793)

 نفر اناث به وطن عودت نموده. 5( ذکور و 7( افراد، و تعداد )12( فامیل بشمول تعداد )3به تعداد ) -3

 

 ( ریاست تفتیش13                                                                

 کمپیوترنمودن جداول توزیع نمرات زمین شهرک ابوریحان والیت غزنی . -1

 کارباالی گزارش شهرک ابوریحان امورمهاجرین والیت غزنی -2

( 6جلد دوم آتشه امورمهاجرین مقهیم اسهالم آبهاد ودوسهیه نمبهر)10/5/1397( مورخ 12فهرست وشماره گزاری دوسیه شماره ) -3

 ریاست امورمهاجرین والیت جوزجان. 21/1/1398مورخ 

( قطعه استعالم معلوماتی عنوانی ریاست های مال وحسابی، ارتباط خارجه وریاست پالیسسی وپالن مبتنهی بهه مکتهوب 3ارسال  ) -4

 ( مقام لوی خارنوالی .4088/1404)



 

 

در را بطه به قضیه حیف ومیل درسال  ( قطعه استعالم عنوانی ریاست های مالی وحسابی، اداری وپالیسی وپالن3ترتیب وارسال ) -5

1389. 

 ارسال استعالم عنوانی ریاست عمومی رسیدگی به وضعیت بیجاه شده گان )حالت اضطرار( . -6

 ارسال مکتوب عنوانی معینیت پالیسی وپالن وریاست محترم منابع بشری ارسال یاداشت مبنی به صندوق شکایات کارمندان. -7

 (ریاست دفتر مقام14
 الف:     دربخش آمریت اسناد و ارتباط:

مقام عالی ریاست اجرائیه پیرامون منظوری معاش امتیازی برای ده تن  29/2/1398مؤرخ ( 620)تکثیر حکم شماره  -1

 محافظین و دریوران مقام وزارت

 شورای عالی اقتصادی شورای وزیران. 29/2/1398مؤرخ ( 2)تکثیر فیصله جلسه شماره  -2

ور پناهندگان منحیث فوکل پاینت وزارت به وزارت مالیه و ریاست عمومی اداره امور هماهنگ ساختن معرفی معین ام -3

 ریاست جمهوری.

جلسه کمیته اقتصادی شورای وزیران به وزارت  27/12/1397( مؤرخ 13( مصوبه شماره )7ارسال اطمینان از تحقق بند ) -4

 اقتصاد.

کابینه به ریاست عمومی اداره امور ریاست  4/2/1398مؤرخ ( 3( مصوبه شماره )5و  2ارایه اطمینان از تحقق بند های ) -5

 جمهوری.

کمیسیون عالی دولتی مبارزه با حوادث به داراالنشای  7/12/1397( مؤرخ 5( مصوبه شماره )5ارایه اطمینان از تحقق بند ) -6

 شورای وزیران.

 با مقام والیت هرات.  IOMهماهنگ ساختن سفر هئیت مختلط وزارت و دفتر  -7

 شورای وزیران به داراالنشای شورای وزیران. 12/1/1398( مؤرخ 1( مصوبه شماره )13اطمینان از تحقق فقره ) ارایه -8

ارسال جدول شهرت تیم مسوولین وزارت با ذکر ایام هفته که در اوقات بعد از رسمیات و ایام تعطیل در برج جوزا  -9

 جمهوری. نوکریوالی اجرا مینمایند به ریاست عمومی اداره امور ریاست

قطعه پیشنهادات، مکاتیب و درخواستی های مراجعین بعد از اخذ هدایت مقام محترم  (84)تسلیم گیری وتسلیم دهی تعداد  -10

 وزارت به شعبات مربوطه آن.

قطعه صادره در موارد مختلف، ( 75) قطعه وارده و( 45)مورد کار با اسناد صورت گرفته که از جمله  (120)به تعداد    -11



 

 

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

قطعه عرایض و پیشنهادات واحد های اولی ودومی وزارت که حاوی احکام مقام محترم وزارت بوده،  بعد  (158)به تعداد  -12

 از ثبت و راجستر به مراجع مربوطه ارسال گردیده است.

مقام محترم وزارت بعد از ثبت و راجستر در فولدر معین شامل کمپیوتر گردیده و اجراات آن قطعه احکام  (148)به تعداد  -13

 تحت پیگیری قرار دارد.

قطعه احکام مقام محترم وزارت بعد از پروسس در فایل مربوطه منحیث اسناد دفتهر حفهو و نگههداری  (158)کاپی تعداد  -14

 شده تا در هنگام ضرورت از آن استفاده گردد.

قطعهه احکهام مقهام وزارت بابهت بهرج حمهل از ریاسهت ههای عمهومی ( 134)ت اطمنیان از تحقق اجراات در قبهالمواصل -15

 بیجاشدگان، تحقیق و معلومات، تفتیش داخلی،تکنالوژی معلوماتی، منابع بشری و آمریت جندر.

کتاب پذیرش به مراجع نفرمراجعین به وزارت مراجعه کرده، که بعد از ثبت و راجستر (518)طی یک هفته به تعداد -16

نفر ( 4)نفر مراجعین و مهمانان جهت مالقات با مقام محترم وزارت، به تعداد (3)مربوطه رهنمائی گردیده، که از جمله 

نفر مراجعین به معینیت امور ( 9)نفر مراجعین به معینیت مالی و اداری، ( 13)مراجعین به معینیت پالیسی و پالن، به تعداد

نفر مراجعین شامل طبقه ذکور و اناث به سایر ریاست های مرکزی وزارت مراجعه نموده  (489)تعداد پناهندگان و به 

 نفر مراجعین طبقه اناث جهت حل مشکل شان مراجعه نموده اند. (62)است. که از جمله به تعداد 

ماعی زنان ، ( فیصد از مراجعین را  احتوا میکند که بیانگر رشد شعور اجت12.67مجموعاً سهم زنان % ) -17

 داد خواهی و مطالبه حقوق شان میباشد. 

گردیده،  )ب(قطعه عرایض بعد از حکم مقام محترم وزارت ثبت کتاب  (108)و در بخش عرایض این مدیریت به تعداد  -18

قطعه عرایض تحصیلی  میباشد.که در صورت  ( 39)قطعه عرایض کمکی و  (48)قطعه عرایض سرپناه،  (21) که از جمله

 اجراات آن در شعبات مربوطه پیگیری میشود. شکایت

 ب :    دربخش آمریت آرشیف:

قطعه مکاتیب ادارات و مؤسسات داخلی وخارجی و واحد های دومی وزارت مواصلت ورزیده که بعد از  (178)به تعداد  -19

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

 است.

قطعه مکاتیب از ریاست های مرکزی وزارت جهت ارسال به ادارات دولتی، مؤسسات داخلی، خارجی،  (192)به تعداد  -20

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

 ارسال گردیده است. 



 

 

                              گزارش کاری یک هفته ئی آمریت های اسناد و ارتباط و آمریت آرشیف ریاست دفتر به طور فشرده ترتیب وتقدیم است.                       فوقاً 

 (ریاست منابع بشری15

 استخدام آنها.ارسال یک قطعه مکتوب عنوانی آمریت جندر غرض ترتیب یک پالن جهت مشارکت زنان در پروسه  .1

 ( مدیر احصائیه و دیتابیس ریاست پالیسی و پالن.4اخذ امتحان تقریری ویا مصاحبه نهایی بست رتبه) .2

 تکثیر مکتوب عقد قرارداد خط کارمندان محل نمایندگی امورمهاجرین مقیم کشور ج.ا.ا، مقیم تهران به شعبات مربوط. .3

 ت در مربوطات ریاست خدمات انجنیری به شعبات مربوط.تکثیر مکتوب خدمتی مدیر اجرائیه ریاست عمومی عود .4

ارسههال یههک قطعههه فههورم کاریههابی یههک تههن بههه صههفت کارکنههان خههدماتی بههه اسههاس حکههم مقههام محتههرم وزارت غههرض تکمیههل  .5

 معاینات صحی و سوابق جرمی.

 ارسال یک قطعه فورم تثبیت فراغت یکی از کارمندان وزارت غرض تکمیل اسناد تحصیلی. .6

طعههه فههورم تثبیههت فراغههت یکههی از کارمنههدان مرکههز وزارت غههرض تکمیههل اسههناد تحصههیلی کههه ارتقههاع نمههوده ارسههال یههک ق .7

 است.

( بسههت کارکنههان و دو بسههت کارمنههدان مرکههز وزارت مطههابق بههه طرزالعمههل تعیینههات خههدمات ملکههی بههه 3بههه اعههالن گذاشههتن) .8

 ( یوم کاری.10مدت)

 اموروالیات به شعبات مربوط. تکثیر مکتوب وارسی کننده ریاست ارتباط و هماهنگی .9

( مههدیر بودجههه 5جههواب مکتههوب بههورد رسههیدگی بههه شههکایات خههدمات ملکههی مبنههی بههه شههکایت یکههی از کاندیههدان بسههت) .10

 انکشافی و ارسال کاپی اسناد ضروری.

( در مربوطههات ریاسههت عمههومی رسههیدگی بههه وضههعیت بیجاشههدگان 4تکثیههر مکتههوب عقههد قههرارداد بههالمقطع معههادل بسههت رتبههه) .11

 لی به شعبات مربوط.داخ

 ( کارکن خدماتی به بورد مشاورین پروژه انکشافی به شعبات مربوط.8تکثیر مکتوب عقد قرارداد بالمقطع معادل بست) .12

گانههه والیههات دررابطههه 12تکثیههر و ارسههال مکتههوب کمیسههیون اصههالحات اداری و خههدمات ملکههی در رابطههه بههه شههکایت آمههرین .13

 به اعالن سپردن بست های شان.

 و ارسال مکتوب پیگیری در رابطه به تقرر آمر جدید امورمهاجرین والیت میدان وردک به مقام والیت. تکثیر .14



 

 

ارسههال فههورم تثبیههت فراغههت مههدیر احصههائیه آمریههت مهههاجرین والیههت میههدان وردک بههه آمریههت سههوانح غههرض ضههم نمههودن بههه  .15

 دفتر سوانح موصوف.

 ریاست امورمهاجرین والیت ننگرهار. در رابطه به اعاده اسناد بالمقطع کارکنان قراردادی .16

سههرپل الههی ( مههدیریت عمههومی مههالی و اداری آمریههت مهههاجرین والیههت 4تکثیههر مکتههوب تقههرر یههک تههن عجالتههاً در بسههت رتبههه) .17

 تطبیق پروسه رقابت آزاد

والیههت  افههراد آسههیب پههذیر ریاسههت امورمهههاجرینEVI( مههدیریت 5ترتیههب پیشههنهاد تقههرر مههدیر ثبههت نههام تبههدیالً در بسههت رتبههه) .18

 هرات

 

 :مشاورین مقام وزارت(

 گزارش ارائه نگردیده است.

 :مشاورین مقام وزارت(17

 گزارش ارائه نگردیده است.

 


