
 

 بست اول دوم سوم چهارم پنجم ششم هفتم هشتم میزان عمومی

 رتب . 1 2 7 3 9 4 30 86

 رتب معاش         

 تفاوت         
 

مدیریت خانقاه

(۵)بست 

مامور خانقاه ها 

(۶)بست ۲

مدیریت عمومی مساجد مرکز

(۴)بست 

مدیریت های انسجام 
بست 20مساجد نواحی 

(۵)
مدیریت انسجام شورای 

مساجد 

مامور انسجام شورای 
مساجد

(۶)بست ۲

مدیریت عمومی مساجد والیات

(۴)بست 

مدیریت انسجام مساجد 
والیات

(۵)بست 

مامور انسجام مساجد 
والیات

(۶)بست 

مامور اجرائیه

(۶)بست 

کارشناس نظارت از 
مساجد 

(۵)بست ۲

مدیریت تنظیم خطبه ها و تثبیت جهت قبله

(۴)بست 

لهمدیریت تثبیت جهت قب

(۵)بست

مامورتثبیت جهت قبله  

مدیریت تنظیم خطبه ها 
(۵)بست 

ماموتنظیم خطبه ها بست 
(6)

مدیریت ارشادو دعوت

(۴)بست 

اعضا مسلکی ارشاد و 
دعوت 

(۵)بست ۲

عمومی اصالحات مدریت
(4)اجتماعی بست 

بست ۲اعضا مسلکی 
(۵)

مامور اجرائیه
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 شماره تعداد مساجد درمرکز 

 
 
 
 
 
 
 

 

262 
 مسجد جامع رسمی

 
1 

  630 
مسجد غیرجامع 

 رسمی
2 

 

 

452 
مسجد جامع 

 غیررسمی
3 

283 
مسجد غیرجامع 

 غیررسمی
4 
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قرار شرح فوق جدول تعداد مساجد رسمی وغیررسمی  ) جامع ، غیرجامع ( نواحی شهرکابل ترتیب وصحت است .                 

 

 بااحترام                                     

  



 

ثبت وراجسترشدهجدول احصائیه خانقاه های   شهرکابل 

شماره تماس 

 متوالی
 اسم خانقاه رسمی غیررسمی اسم متوالی

 موقعیت
 شماره

 والیت ولسوالی ناحیه

 1 کابل  مرکز  اول ګالبی مرشد √   

 2 کابل  مرکز اول چشتیه √   

 3 کابل  مرکز  اول پهلوان صاحب √   

 4 کابل  مرکز  اول بابای خودی √   

 5 کابل  مرکز  اول میر واعظ کابلی √   

 6 کابل مرکز دوم پینج پیکر بهارستان √   

 7 کابل مرکز  چهارم حاجی آغا √   

 8 کابل مرکز چهارم یارسول هللا √   

 9 کابل  مرکز  چهارم سید جالل آغا √   

 10 کابل  مرکز  چهارم قادریه شریف √   

 11 کابل مرکز  پنجم حضرت غوث العظم √   

 12 کابل مرکز  پنجم نقشبندیه مجددیه √   

 13 کابل  مرکز پنجم قلعه جواد √   

 14 کابل مرکز  ششم خادم موال √   

 15 کابل مرکز  هفتم چشتیه اوسیه  مسکینیه √   

)نقشبندیه (حکیم نورالحق  √     16 کابل مرکز  هفتم 

 17 کابل مرکز  هفتم حضرت سید بهاوالدین آغا √   

 18 کابل  مرکز  هشتم تمیم صاحب انصار √   

 19 کابل  مرکز دهم حضرت غوث العظم دستگیر √   

 20 کابل مرکز  دهم بی بی فاطمه الزهرا √   

 21 کابل مرکز  یازدهم خلیفه صاحب محمد رجب √   

 22 کابل مرکز  یازدهم بی بی رابعه بصری √   

 قرار شرح فوق لست خانقاه های ثبت وراجسترشده نواحی شهر کابل تحریر وتقدیم است .

  



 

والیات ثبت وراجسترشدهخانقاه های  حصائیهجدول ا  
شماره تماس 

 متوالی
 غیررسمی اسم متوالی

 
 اسم خانقاه رسمی

 موقعیت
 شماره

 والیت ولسوالی ناحیه 

 نقشبندیه امانیه √    
خواجه 

 1 کابل پغمان مسافر
 2 کابل چهارآسیاب  قادریان √    

 3 بادغیس قادس  غوث االعظم √    

 4 بادغیس مرکز  نقشبندیه √    

 5 پروان چاریکار  سید عباس جان آغا √    

 6 پروان چاریکار  خواجه میر سید آغا √    

صاحب چهاریکارخلیفه  √      7 پروان چاریکار  

   
 

 شمسیه  صیفیه √
حصه اول 

 8 کاپیسا قاضی خیل کوهستان

 9 کاپیسا شربت خیل  قادریه √    

یه محمد √      10 کاپیسا مراد خواجه مرکزی حصه دوم 
 11 کاپیسا اله سای  بهادریه √    

 12 کاپیسا قلعه خواجه  خواجه صاحب √    

حمید موعزنمیا  √      13 کاپیسا میاخیل  

انگسمن مرکز ولسوالی روبی  دواب √      14 

انگسمن فیروز  نورالهدا √      15 

انگسمن فیروز  اجتماالذاكرین √      16 

انگسمن فیروز  موال نا صاحب √      17 

انگسمن فیروز  ریاض الجنه √      18 

انگسمن قریه توله کچن  مكتب عرفان √      19 

انگسمن ایبک  حضرت بابا صاحب √      20 
انگسمن روبی داواب  رشیدیه √      21 
انگسمن روبی دواب  چهارلولک √      22 

انگسمن روبی دواب  محمد یه √      23 
انگسمن چونکی  شفیعیه √      24 
انگسمن لرغان  صحبت خانی قادریه √      25 
انگسمن مرکز روحی  هاشمیه √      26 
انگسمن شهر ایبک  صحبت خانه ناجیه شریف √      27 
 28 فاریاب دهنه ګلیم باف  مرحوم قره خلیفه √    



 29 فاریاب قیصار  فیضي √    
 30 فاریاب میمنه چهار قادریه  √    

 31 فاریاب غل سوز  مکتب نور وعرفان √    

 32 فاریاب شهر میمنه دهم قادریه شریف √    
 33 بغالن شهر نو قونیل  نعمانیه √    
 34 بغالن برمک  ابوبکر صدیق √    
 35 بغالن فرنک  قادریه √    
 36 بغالن فرنک  آخندزاده √    
 37 بغالن   مسکینه √    

   
 

 جلریز  حاجی  خليفه صاحب غفوري √
میدان 

 وردک
38 

   
 

عبدالقادرجیالنيشیخ  √  کهنه خمار  
 میدان

ک  ورد   
39 

    √ 
مرحوم خلیفه صاحب 

 عبدالملک
 40 جوزجان شهرشبرغان 

 41 جوزجان چوپاش کالن  خلیفه سید نفش √    

 42 جوزجان قریه جالل آباد  قریه جالل آباد √    

 43 جوزجان خانقاه  ابو حنیقه)رح( √    

 44 جوزجان قرقین دینار ارسالن √    

 45 جوزجان فیض آباد  حضرت بالل √    

باغ 4قادریه  √      46 جوزجان فیض اباد  

 47 جوزجان فیض آباد قیچاق ابوبكر صدیق)رض( √    

 48 جوزجان فیض اباد سانیز ابراهیم خلیل هللا √    

 49 جوزجان قریه نکراباد  نکر آباد √    

 50 جوزجان قزل ایاق  خلیفه صاحب قزل ایاق √    

 51 جوزجان  قوش تپه گردن موسی جان  √    

 52 جوزجان قرقین قریه کوک مسجدجامع قریه کوک √    

 53 جوزجان خانقاه  مولوی سید محمد نبی √    

 54 لوګر قریه دادو خیل  قادریه فیضیه √    

 55 کندهار مرکز هفتم صابریه √    

 56 کندهار غورک  حضرت جي بابا √    

 57 کندهار لوی ویاله نهم نوراغا √    

 58 کندهار مرکز اول خرقه مبارك √    



 59 کندهار مرکز اول یارسول هللا √    

 60 کندهار مرکز سوم مال عبدالواحد اخندزاده √    

 61 کندهار مرکز سوم مالیانو خانقا ه √    

 62 کندهار مرکز سوم قادریه شریف √    

 63 کندهار مرکز سوم نقشبندیه √    

 64 کندهار مرکز اول ذاکر خان √    

 65 کندهار مرکز نهم حضرت صاحب √    

 66 کندهار مرکز نهم حاجی آغا صاحب √    

 67 کندهار مرکز اول حاجی صاحب آغا √    

 68 کندهار مرکز چهارم مجاهد آغا √    

 69 کندهار مرکز سوم عبدالرب آخندزاده √    

 70 کندهار مرکز سوم قاری سردار محمد √    

 71 کندهار مرکز اول نقشبندیه زلمی √    

 72 کندهار مرکز عیدګاه مسعودیه √    

 73 کندهار دامان مهمند  خلیفه صاحب √    

 74 پکتیا شهر ګردیز  لعلیه هاشمیه √    

(مسجد حضرت علي)رض √      75 پکتیا شهر ګردیز  

 76 پکتیا شهر ګردیز  مسكین خانه مسجد حنظله)رض( √    

 77 پکتیا شهر ګردیز  شاه افضل ولي )رح( √    

 78 پیجشیر حصه دوم  مولوی عبدالبصیر √    

 79 پیجشیر عنابه  مله خیل خانقاه تاواخ  √    

 80 پیجشیر عنابه  حلیم خیل  خانقاه عنابه  √    

 81 پیجشیر عنابه  گنه  خانقاه آبدره  √    

 82 پیجشیر عنابه  مختارخیل  خانقاه مزاج  √    

   
 

 خانقاه دربند  √
قلعه 

 افغان 
 83 پیجشیر عنابه 

 84 پیجشیر رخه  فتح هللا  خانقاه فتح هللا  √    

 85 بامیان کهمرد  محمدیه سیفیه √    

    √ 
خانقای مبارکه حضرت احمد 

 جام ژنده پیل
 86 تخار مرکز 



 87 تخار شهر تالقان  میر قیام الدین مرحوم √    

 88 تخار شهر تالقان  خانقای شریف √    

 89 تخار هزارسموچ  خانقای مولوی محمد شریف √    

   
 

انگعالیه جمالیه کلف √   
آق بالق 

انگکلف  
 90 تخار

 91 نیمروز مرکز خیر آباد انوریه  √    

سیاوشانعالیه قادریه  √      92 هرات  سیاوشان   

   
 

√ 
سید سلطان مودود 

 چشتیه 
 

پای چنار چشت 

 شریف
 93 هرات 

   
 

  عالیه قادره شریف √
قریه ماالن 

 ولسوالی گززه
 94 هرات 

 95 هرات اوبه کرغوض خانقاه کرغوض √    

 96 هرات اوبه کامل خواجه محمد کامل √    

 97 هرات اوبه   خانقاه خادم پیراوبه √    

 98 هرات  اوبه   مال برص آخند √    

تحریر وتقدیم است .ثبت وراجستر شده والیات قرار شرح فوق لست خانقاه های   

 بااحترام

 مولوي فضل الکریم ) سراجی( 

 رئیس ارشاد و انسجام مساجد

  



 

 فشرده طرزالعمل دفاتر ریاست ارشاد وانسجام مساجد
 

  برنامه ارشادات امور دینی ومذهبی میباشد.پالن استراتیژیادارهمربوط 

  تقویهههه عامدهههه دینهههی مبتنهههی برای ههها  واریشهههمات وانت اسهههالمیایاممیی ،هههانون وسهههداای اعتمهههاسی اماهههارمی وم هههاوات ای  ریههه  منهههابر م هههاعد و

میاارتقات ظرفیهههی دانههه  سرضهههه اهههدمات شای هههته دینیاتوسهههده وا هههاهی مهههرد  ای تدهههاایه وانت اسهههالمی اتقویهههی نمادههههات دینهههی وتد یمهههات اسهههال

وممهههارت ههههات م ههه  ی س مههها ورویهههانیون ااینهههاد همهههاهن ی میهههان نمهههاد ههههات دینهههی وس میاهم هههارت در مهههورد سرضهههه اهههدمات بهههه ینههها  ویا هههری  در 

 داال واار  ای ماوریفظ تقویه وتوسده بنیه ماای دوای ای سواید سایات و،فی امالک وسواید و،فی بمنظور ماه  فقر ای عامده.

 ه ارهبرت اپالن  ذارت امنترول امرا،بی اارییابی ای اعراات مارمنان داال ریاسی مربوط و مارمنان امور دینی م اعد ای  ریاسی .ادار 

 .ان نا  س ماء ومنترول دایمی ای م اعد واانقاها وامور ارشادت مطاب  به پاای ی هات ویارت ارشاد یج واو،اف درامور دینی ومذهبی 

 و ا مه م اعد در موارد مخت ف در سطح نوایی شمرمابل. تدویر شورات اطباء 

  .تدویر محافل تصوفی در اانقاهات نوایی شمرمابل به هم ارت ادارات محتر  ذیربط 

  اطبههها و اسظهههی  وسهههایرمارمنان امهههور دینهههی درمطابقهههی بهههه مقهههررات واهههوایح نافهههذه دواهههی عممهههورت  –ارا یهههه پیاهههنمادات درمهههورد سهههمل وتقهههرر امامهههان

 افغان تان به مقامات محتر  م ئول.اسالمی 

 .ترتیب پرو را  هاا دراصوص ارشاد ودسوت درم اعدامحالت ممدیه شمر ودهات 

  ترتیههب وپیاههبرد امههویر وپههرورر ا فالاعوانههان در او،ههات مدههی  دردااههل م ههاعدامه ایندمههی سههواد بههی بمههره بههوده انههد وام انههات رفههت  در م اتیههب

 ند توسط امامان م اعد در نوایی شمرمابل.ومورس هات سواد امویت را نداشته ا

 .تثبیی واصالح من رات در عامده به شیوه مط وب ومناسب ان ای  ری  منابر م اعد اانقاها ووسایل ا السات عمدی ماور 

 .اسمار وتقویه م اعد وامام  متبرمه در سراسر ماور در صورت موعودیی بودعه به هم ارت ادارات محتر  ذیربط 

 ت بودعهههوت ریاسهههی مربهههوط عمهههی فهههراهه صورت ت هههمیالت درمصهههارفات مهههاای ویارت ارشهههاد ایهههج واو،هههاف بمنظهههور تطبیههه  برنامهههه ههههات  هههرح پهههالن هههها

 ماای ویارت.

  ههرح وتطبیههه  دیهههد اهات ویارت ارشههاد ا یهههج واو،هههاف در امههور م هههاعد بهههه منظههور ا هههاهی دههههی مههال امامهههان واطبههها و واسظههی  م هههاعد  بههه  برنامهههه 

 ت مربوط.هات استراتیژت ویار



 .تمیه و ترتیب  مایر ها ای عریان اننا  فداایی هات وظیفوت دفاتر مربوط  ب  نیحه وظایف و ارا یه ان به مقا   محتر  ویارت 

  سهههایمان دههههی منهههاا امنفران  ههههات دینهههی امیمههههات  هههرد درمهههوارد مخت هههف بهههه مناسهههبی رویههههات م یومهههذهبی عمهههی ا هههاهی دههههی سامهههه در مهههوارد

 فداایی هات شدبات مربوط و مارمنان امور دینی ای  ریاسی به مقا  محتر  ویارت و رسانه هات همه  انی ماور. ذمر شده واند اس

  اطبات م اعد واانقاه ها عمی رسانیدن صوامر هدایات ویارت به انما. –تامی  ارتبا ات دوامدار وموثر با امامان 

 رمابل بام ب رضایی اهاای ونمای ماران مربوط. ی مرایل اسناد تقرراتبدل وسمل پرسونل م اعد نوایی شم 

 .ی مرایل اسناد برق م اعد عدید انسمار در سطح نوایی شمر و وا واای هات ونیی محتر  مابل  

  تنظههیه اطابههه ههها بههرات نمههای هههات عمدههه اسیههدی  درم ههاعدابه شهه ل مههنظه و وایههد ای  ههرف س مههاء ااطبهها مههه در ضههدیی بههر سیاسههی هههات عههارت

 ع م ی وس یات ماور نباشد ودر یک عمی ماخص مه به نفع افراد وایماب و روه ها صورت ن یرد.دوای ومناف

 .منترول و نظارت ای تطبی  اطبه هات روی عمده توسط مارمنان مدیریی سمومی نظارت ای م اعد ریاسی مربوط 

  ماههور توییههع فههرر واههود سههج ر بههه م ههاعد نیههای منههد در یفههظ و مرا،بههی و بایسههایت م ههاعد بههه هم ههارت ادارات محتههر  ذیههربط در مرمههم و ونیههات

 مرمم و ونیات مربوط به هم ارت ادارات محتر  ی ومتی وموس ات ایریه ممک رسانی در ماور.

 . منترول و مرا،بی ای پامی و صفا ی م اعد نوایی شمرمابل توسط مارمندان نوایی ریاسی مربوط به  ور متداو 

 یر ،انون برق م اعد به دمامی  همنوار وغیره.منترول و مرا،بی ای استفاده غ 

   اینههاد همههاهن ی میههان م یههه م ههاعد در مرمههم و ونیههات منتههرول و وارسههی همههه و،تههه ای ماهه الت و اههاا  هههات م ههاعد ااانقههاه ههها او سههایر امههام

 ت پی  امده.مدضال مقدسه و ارا یه ان به مقامات محتر  م ئول عمی رسید ی به یل

  برات روی هات مذهبی در م یه اممارات واانقاه ها وبصورت ااص در روی هات ساشورا امواود شریف انوروی وغیره.تنظیه برنامه ها- 

  هم هههارت وهمهههاهن ی بههها ادارات ذیهههربط در مهههورد تهههدویر سهههمینار ههههات س مهههاء پیرامهههونمحیط یی هههیاماه  مهههواد مخهههدر ا منهههع ااهههونی س یهههه ینهههان ا

 امنیتی ماور.ف اد ادارت و پاتیبانی ای نیروت هات 

 .ترتیب او،ات نمای هات پنج  انه م اعد مرمم و ونیات مربو و توییع صن 

 .ترتیب او،ات افطار و سحر ماه مبارک رمضان و توییع ان توسط مارمنان نوایی ای  ریاسی به م اعد 

 نی و م   ی ای  ریاسی.تدی  عمی ،ب ه م اعد عدید انسمار در نوایی شمر و وا واای هات ونیی مابل توسط مارمندان ف 

  ااههذ امتحههان شههفاف ای مارمنههان امههور دینههی م ههاعد مربههوط وتدههی  س مههات عیههد بهها م ههب رضههایی اهههاای ونمههای  ههماران بههه سی ههته رتههب و مدههار بههه

 .هم ارت ادارات محتر  ذیربط

 



 قرار شرح فوق طرز العمل ریاست مربوط به طور مختصر ترتیب و صحت است.

 

 با احترام

 «سراجی»الکریم مولوی فضل 

 ور مساجدــــاد وانسجام امــــــــــــرئیس ارش

  



 

 

 

 جدول احصائیه مساجد والیات

 

 

 

ومجموع مساجد ثبت شده والیات کشور ترتیب وتقدیم است .قرارشرح فوق احصائیه مساجد رسمی غیر رسمی     

 

 بااحترام

مجموع مساجد در سراسر  مساجد ثبت شده مساجدغیر  رسمی مساجد رسمی
تخمینیدرکشور  

 مالحظات

  بیشتراز صد هزار 78572 74927 3645


