
 مساجد امور ریاست ارشاد و انسجام ۱۳۹۹ربع اول سال مالی کاری   مختصر گزارش 

( عنوان خطبه روز جمعه به مناسبت روز های ملی و مذهبی در کشور اقدام الزم ۱۱در مورد تهیه و توزیع ) .1

 بعمل آمده است .

ولسوالی های والیت  ( محراب مساجد جدید االعمار در سطح نواحی و۶در مورد تعین جهت قبله تعداد ) .2

 کابل اقدام الزم صورت گرفته است .

حرمت مواد مخدر از منظر  ۲صلح ضرورت مبرم جامعه  است .    -۱( عناوین مقاالت ۲در مورد تهیه ) .3

 شریعت اسالم اجراآت الزم صورت گرفته است .

ذیربط جهت چاپ  در مورد تهیه و ترتیب جدول اوقات نماز های پنجگانه مساجد و ارسال آن به مراجع .4

 اقدام الزم صورت گرفته است .

( محراب مساجد در سطح نواحی شهر کابل به همکاری ادارات محترم ۷در مورد تمدید لین برق تعداد ) .5

 ذیربط اقدام الزم به عمل آمده است .

( محراب مساجد جهت تنظیم قاریان و فاتحین در سطح نواحی شهر ۹۸۰در مورد ترتیب و ارسال تعداد ) .6

 کابل به منظور برگزاری ختم قرآن عظیم الشان در ماه مبارک رمضان اجراآت صورت گرفته است .

( تن از امامان مساجد نواحی شهر کابل جهت تبلیغ  و  آگاهی دهی مردم از ۳۰۰درمورد توظیف تعداد ) .7

 خطرات شیوع ویروس کرونا در کشور اقدام صورت گرفته است .

( تن از کارکنان امور دینی مساجد نواحی شهر کابل اقدام الزم ۹ری تعدادی )در مورد طی مراحل اسناد تقر .8

 صورت گرفته است .

 ( قطعه مکاتیب به مراجع ذیربط اقدام الزم صورت گرفته است .۲۲۰در مورد ارسال و مرسول تعداد ) .9

روس کرونا تدویر شورای علماء در مساجد نواحی دوم ، نهم ، دوازدهم پیرامون جلوگیری از گسترش وی .10

 وسایر مسایل حاد کشور اقدام صورت گرفته است .

( محراب مساجد نواحی شهر کابل از طریق پرسونل ریاست مربوط در ۱۸۰در مورد کنترول صرفیه برق تعداد )

 اوقات رسمی غیر رسمی اقدام الزم صورت گرفته است

 

 



 

 م امور مساجدریاست ارشاد و انسجا ۱۳۹۹ربع دوم سال مالی  کاری  مختصر گزارش

( عنوان خطبه روز جمعه به مناسبت روز های ملی و مذهبی در کشور اقدام الزم ۵در مورد تهیه و توزیع )  .1

 بعمل آمده است .

( محراب مساجد جدید االعمار در سطح نواحی و ولسوالی های والیت ۱۱در مورد تعیین جهت قبله تعداد ) .2

 کابل اقدام الزم صورت گرفته است .

گانه شهر کابل به همکاری ادارات محترم ذیربط  ۲۲توزیع مواد خوراکه به مستحقین نواحی  در مورد .3

 عندالموقع اجراآت الزم صورت گرفته است .

( تن از کارکنان امور دینی مساجد نواحی شهر کابل اجراآت الزم ۲۲۰در مورد فورم ارزیابی ساالنه تعداد ) .4

 صورت گرفته است .

( تن از کارکنان امور دینی مساجد رسمی نواحی ۷۰تبدل و عزل تعداد )د تقرر ،در مورد طی مراحل اسنا .5

 شهرکابل ریاست مربوط اجراآت الزم صورت گرفته است .

و سحر ماه مبارک رمضان اقدام الزم صورت گرفته ( قطعه جداول افطار ۵۰۰۰در مورد تهیه و توزیع تعداد ) .6

 است.

محراب مساجد در سطح نواحی شهر کابل به همکاری ادارات محترم ( ۷در مورد تمدید لین برق تعداد ) .7

 ذیربط اقدام الزم بعمل آمده است .

( محراب مساجد در سطح نواحی شهر کابل شرکت صورت گرفته  ۱۲۰در مورد کنترول صرفیه برق تعداد ) .8

 است .

بل شرکت صورت ( محراب مساجد در سطح نواحی شهر کا۲اعمار تعداد )در مورد گذاشتن سنگ تهداب  .9

 گرفته است .

( محراب مساجد نواحی شهر کابل که فی مابین اهالی و امام بوده اجراآت به موقع ۳در مورد حل منازعه ) .10

 صورت گرفته است .

 ( قطعه مکاتیب به مراجع ذیربط اقدام گردیده .۱۹۰در مورد ارسال و مرسول تعداد ) .11

 

 


