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  برریس از وضع خانقاها درمطابقت به پالییس وزارت ارشاد، حج واوقاف مطابق به الیحه وظایف از امور

 خانقاها. 

  .ول ونظارت کارمندان وکارکنان این ریاست از برق و آب  خانقاهای ثبت وراجستر شده نوایح شهر کابل  کنتر

  .)ول ونظارت کارمندان وکارکنان این ریاست از نظافت وپایک خانقاهای ثبت وراجستر مرکز)کابل  کنتر

  .ترتیب مجدد اندراج خانقا های مرکز)کابل( به شکل ناحیه وار 

  .ترتیب وتنظیم مجدد کتاب اندراج خانقاهای والیات به اساس والیت جداگانه 

 جستر خانقاها جهت ثبت خانقاها به نوایح شهر کابل. ارسال استعالم ها ضم آن فورمه های ثبت ورا 

  ی از شیوع آن یع در مورد وقایه از ویروس کرونا وجلوگتر ارسال  استعالم ها ضم آن یک جلد کتاب فتوای شر

 به تمام خانقاهای نوایح شهر کابل. 

  ر. ارسال مکتوب های جداگانه ضم فورمه ثبت جهت ثبت وراجستر خانقاها به تمام والیات کشو 

  
ی

 مرکز و والیات  جهت ترمیم وباسازی. تاریخی باب خانقا های  15معرف

  م اطالت وفرهنگ راجع اک شپرست این ریاست در سمینار های تصوف وعرفان که از طریق وزارت محتر اشتر

 به جمع آوری کتب تصوف وعرفان برگذار گردیده بود. 

 ی  خانقاها غتر خانقاه  58خانقاه رسیم و  185از جمله که ای رسیم وغتر رسیم مرکز و والیات  حصایه گتر

 رسیم میباشد

  امون ایجاد وتقویه فضای امن وسالم به خانقاه های نوایح شهر ارسال فورمه تعهد نامه فعاالن امور دینی پتر

 . کابل

  ی متوالیان ومریدان خانقاه ها مانند خانقاه  . اوسیه مسکینیهچشتیه حل وفصل منازعات بیر

  ه به تدابتر امنینر محافل خانقاهانهاد های امنینر در رابطارسال مکاتب به 

 م وزارت یک این ریاست و ارسال آن به مقام محتر ر اتتر  ترتیب پالن استر

  اک شپرست این ریاست ومدیر عمویم خانقاها بتاری    خ ی متویل  5/7/1399اشتر در حل وفصل منازعات بیر

 ومریدان خانقاه چشنر محمد ص

   اک شپرست و عقرب در محفل افتتاحیه خانقاه چشتیه اویسیه  21کارمندان این ریاست به تاری    خ اشتر

 مسکینه واقع واصل آباد ناحیه هفتم شهر کابل



  اک کارمندان این ریاست بتاری    خ ان در سمینار علیم "اسالم دین اعتدال و وسطیت" که از  29و 28اشتر ی متر

 طرف اکادیم علوم افغانستان برگذار گردیده بود. 

 اک ریس وکارمندان این ریاست در حمایت از پروسه صلح در تاالر لویه جرگه که در این محفل راجع به اش تر

 ، موقف علمای بی طرف افغانستان در مورد صلح و آتش بس فوری و دست کشیدن از مسلمان کیسر

ورت موقف شان را میانخی اعالم نمودند   . وهمچنان علمای کرام در صورت ضی

 اب خانقاه در مرکز ووالیات. ب 70تر ثبت وراجس 

  ارسال استعالم  به خانقاهای ثبت وراجستر نوایح شهر کابل در رابطه یه تهدیدات امنینر وتروریسنر باالی

 اماکن مقدسه بخصوص مساجد وخانقاهای شهر کابل

اک نعت خوانان این ریاست در محفل عرس، میالدالننی )ص(، وحلقات ذکر ونعت خوابی در  50اشتر

های نوایح شهر کابلخانقا  

ح فوق خلص گزارش سال مایل  تحریر وتقدیم است.  1399قرار شر  

ام  بااحتر

 سید صهیب)عاصیم(
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