
 ریاست تنظیم امور عرفان واماکن دینی 1401گزارش مختصر اجراآت کاری ماه حمل سال 

 

 ( جلد مجله پیام حق به خانقاهای ثبت و راجستر شده نواحی شهر کابل.37توزیع )

تهیه وارسال گزارش کاری، مشکالت وطرح های پیشنهادی این ریاست مطابق فورم رهنمودی 

 1401از زمان فتح وپیروزی امارت اسالمی افغانستان الی سال ریاست محترم نظارت وارزیابی 

 تهیه وارسال استعالم ها جهت نظارت و بررسی به خانقاهای راجستر شده مرکز کابل.

معرفی محمد اسلم غزنوی آمر طریقت این ریاست به منظور هماهنگی هرچه بیشتر وتسریع روند 

 گزارش دهی به ریاست محترم نظارت وارزیابی.

 ( تخته جدول اوقات افطاری وسحری به خانقاهای ثبت شده نواحی شهر کابل.70زیع)تو

تهیه وارسال یک عنوان مقاله زیر عنوان عمران وباسازی در اندیشه اسالمی به ریاست محترم 

 اطالعات و آگاهی عامه.

 وپالن. ترتیب وارسال طرزالعمل ریاست تنظیم امور عرفان واماکن دینی به ریاست محترم پالیسی

 زبان پشتو ودری به خانقاهای کابل. ه( بروشور مسائل رمضانی ب140توزیع )

 کنترول وبررسی از صرفیه برق و آب خانقاهای شهرکابل.

 ( قطعه مکتوب از ریاست ها و آمریت های مرکزی.43صادره ووارده )

  



 کاري راپور ایونو د تنظیم ریاست دحمل دمیاشتېځدعرفان اومقدسو 

 

 ه موخه یو متحد المال استعالم ترتیب کړای شو.نقاووله فعالیتونو څخه د څارنې پدکابل ښار دخا -1

راپور ستونزې او حل الرې  کال پوري کاري 1441ېدولو ورسته بیا تر ځ ته کنله را می دفتحې -۲

 ترتیب او دنظارت او ارزونې ریاست ته واستول شوې.

دتنظیم ریاست رئیس او کارمندانو د نهال اېښودلو په  د عرفان او مقدسو ځایونو د چارو د -3

 مراسموکې کډون وکړ.

یاتوالې په دال ز ږياو دعرفان او مقدسو ځایونو ریاستونو ترمینځ دهمغ دنظارت او ارزونې -4

 هدف محمد اسلم غزنوي د تصوف او عرفان د استازې په توګه و ټاکل شو.

شو، او دپالن او پالیسې  دتنظیم ریاست طرزالعمل بشپړدعرفان او مقدسو ځایونو د چارو  -۵

 ریاست ته واستول شوه.

 یوه مقاله ترتیب شوه. د اسالم له نظره، تر عنوان الندې بیا  رغونه -۶

 د کابل ښار، په خانقاوو ووېشل شوه. ( بنرونه140د روژې میاشتې اړوند ) -7

 د کابل ښار، په خانقاوو ووېشل شوه. ( جدولونه70دپشلمی او ماښام وخت پیژندلو ) -۸

 مرکزي ریاستونو او آمریتونو ته لس مکتوبونه صادر او دیارلس نور بیا وارد شوي دي. -۹

 ، په خانقاوو ووېشل شوه.د کابل ښار( ټوکه 37)د پیام حق مجله  -10

 

 

 

 مولوی حافظ قطب العالم حقاني

 

 د عرفان اومقدسو ځایونو دتنظیم د ریاست سرپرست


