پالن کاری ساالنه ریاست ( اوقاف مرکزی) بابت سال مالی  1400به اساس نتایج

 - 1جمع آوری مقدار نود میلیون عواید وقفی
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راسخ دارد تا امور کاری خویش را مطابق به قوانین نافذه دنبال نماید
۶

المنفعه تالش ورزیده و همواره از ملکیت های وقفی غصب شده دفاع و غرض ترویج ارزشهای دینی تالش های فراوان را بخرچ میدهد که البته به آن اعتقاد کامل داشته و اراده

چون ریاست اوقاف مرکز ی یکی از اداراتیکه  ،هدف آن نظارت و کنتورل از ساحات و جایداد های اوقافی میباشد جهت بلند بردن سطح عواید و مصرف آن در امور خیریه و عام

تثبیت کرایه ساحات وقفی به طور شفاف و بلند بردن سطح عواید وقفی

رشد و انکشاف ساحات وقفی در مرکز و والیات کشور

جلوگیری از دستبرد اشخاص حکمی و حقیقی باالی امالک وقفی

تحویلی نذور مزارات و نظارت از جمع آور ی آن

افزودی در عواید وقفی

نهائی شدن قانون اوقاف ،طرح غنامندی امالک وقفی

-3

-2

والیات

احیاء و انکشاف ساحات وقفی مرکز ووالیات کشور از ط ریق انکشاف و توسعه سرمایه گذاری جایداد های وقفی مطابق هدایات مقامات ذیصالح

ثبت و راجستر ( )10جریب زمین آنعده جایداد های که
ً
جدیدا از طرف اشخاص و افراد وقف میگردد و یا طبق

-1

عوایدی سازی ساحات اوقاف در پنج زون بشمول مرکز و

غنامندی ساحات وقفی به اساس طرح های مناسب و پالیسیهای ارزنده در بخش اوقاف

و والیات

بلند بردن سطح عواید اوقافی و تقویه بنیاد مالی و معنوی اوقاف از طرق اجراآت سالم و شفاف در طی مراحل اسناد مرتبط طبق قانون نافذه کشور

تعقیب و پیگیری عواید باقیات سال های گذشته در مرکز

 - 9عوایدی سازی ساحه وقفی والیات ننگرهار و پکتیا جهت بلند بردن سطح عواید وقفی.

ارشاد،حج واوقاف انتقال میگردد صورت میگیرد

قبرستان ولسوالی جاغوری والیت غزنی از طریق ارگانهای عدلی و قضائی تعقیب و پیگیری میگردد.

اسناد مدار حکم از طریق ارگانهای دولتی به جانب وزارت

 )۶( - 8جلد دوسیه های نسبتی اوقافی عبارت اند از حویلی وقفی غالم سخی  ،باغ قاضی ،بی بی حنیفه  ،قبرستانی ده عربان  ،مسجد یادگار ،قبرستان چوک چارکار والیت پروان و موازی شش بسوه زمین

 - 7تعقیب عواید باقیمانده سال های گذشته ذریعه مکاتیب متحد المال به والیات  .و جلب مستاجرین از طریق ارگانهای امنیتی در مرکز

دفتر ثبت امالک ریاست اوقاف

 - 4توظیف هیئت به سه والیات کشور جهت جمع آوری گزارشات از چگونگی جایداد های اوقافی عند الضرورت
ً
 - 5طی مراحل قانون اوقاف فعال تحت کار ریاست تقنین ،وزارت عدلیه قرار دارد
ً
 - 6ثبت و راجستر( )10جریب جایداد های که جدیدا از طریق ارگانهای دولتی و یا طبق درخواست افراد و اشخاص وقف کن نده د،بعد از طی مراحل اسناد از طریق ارگان های عدلی و قضائی ثبت آن به

 - 3جمع آوری پول شش مزارات رسمی نواحی شهر کابل

 - 2تثبیت کرایه(  ) ۲00باب دکاکین و غرفه جات ساحات اوقافی مرکز شهر کابل

غنامندی آن

تاریخ آغاز

شروع سال مالی 1400

طی مراحل قانون اوقاف از طریق وزارت عدلیه غرض

تاریخ ختم

ختم سال مالی 1400

ریاست اوقاف

والیات کشور

مسوول اجرا

3

همکار

کدستر واحد های دومی در والیات

هشتاد و پنج ملیون افغانی از جایداد های اوقافی مرکز و

وزارت ها و ادارات

در طول سال مالی 1400
اداره محترم امور ریاست جمهوری ،اداره مستقل اراضی ،وزارت داخله  ،وزارت خارجه  ،ارگانهای عدلی و قضائی  ،وزارت مالیه  ،وزارت عدلیه  ،ریاست شاروالی  ،ریاست

برج جهت جمع آوری پول مزارات رسمی نواحی شهر

تاریخ تحویل دهی

کابل  ،عواید پیشبنی سال مالی )85000000( 1400

ربع اول سال مالی

بازدید هیئت موظف تثبیت کرایه از ساحات وقفی نواحی مخ تلف شهر کابل ترتیب اسناد قرار داد به منظور پیشبرد شاخص های عمده برنامه کاری و تعقیب دوسیه های نسبتی

پیشنهاد ریاست اوقاف مبنی بر توظیف هیئت در اخیر هر

ربع دوم سال مالی

مرکز و والیات

بازدید از امورات اوقافی والیات  ،تهیه و ترتیب اسناد اوراق قرار داد ها و ارسال آن به مراجع مربوط تعقیب دوسیه های نسبتی و طی مراحل قرار داد های مستاجرین ساحات وقفی

۲

ربع سوم سال مالی

مزارات رسمی از طرف اخالص مندان و زایرین به مزارات متذکره هبه میگردد،

تعقیب و پیگیری دوسیه های نسبتی و اجراآتیکه در رابطه به استرداد ملکیت های وقفی از طریق ارگانهای دولتی صورت گرفته و توظیف هیئت جهت جمع و قید اموال و اجناس

مرکز و والیات

ربع چهارم سال مالی

پیگیری موضوعاتیکه در سال قبلی تکمیل و یا اجراء نگردیده  ،آمادگی برای تهیه پروگرامها و برنامه های سال مالی بعدی

جدول هذا ترتیب و صحت است .

بررسی و کنترول ( )1۲00قطعه قرار داد های وقفی در

نتایج متوقعه

شماره

هدف اصلی

بلند بردن سطح عواید ،استرداد ساحات اوقافی غصب شده ،حیف میل نشدن اموال مزارات ،جلوگیری از غصب ساحات اوقافی ،غنامندی امور اوقافی در پرتو قانون اوقاف و تبادل افکار بین ادارت زیربط و آگاهی دهی اذهان عامه

1

()target

ساحات اوقافی مرکز شهر کابل

نیاز

فعالیت های عمده

منابع مورد
مقدار هدف

تجدید تثبیت کرایه ( )۲00باب دکاکین و غرفه جات

شاخص

اولویت های:

