
 ریاست اوقاف 1401گزارش ماه سنبله 

 

 مدیریت اجرائیه:   

ت کاری غرض اخذ منظوری ریاست اوقاف به شعبا تکثیر مکاتیب واصله بعد از .1

 اجراآت.

( ملیون و نه صدو هشتاد هزارو شش صدو نه افغانی بنابر مواصلت 6جمع آوری مبلغ ) .2

 مرکز ووالیات.راپور ریاست محترم اداری ومالی از ملکیت های اوقافی 

کنترول حاضری یومیه کارمندان وکارکنان وصفائی شعبات کاری توسط کارکنان  .3

 خدماتی.

 تایپ وکمپوز نمودن سایر مکاتیب ریاست اوقاف. .4

 مدیریت اوقاف مرکز:  

( قطعه قرارداد خط های ساحات اوقافی بعد از طی مراحل به ریاست 30به تعداد ) .5

 شد ارسال گردیده. اداری ومالی غرض منظوری ومالحظه

 بعد از مالحظه شد مقام ریاست به ادارات مختلف ارسال گردید. پنج قطعه مکتوب .6

 جمع آوری پول صنادیق مزارات از بابت برج سنبله توسط هیئت. .7

 1401( قطعه قرار دادخط های مستاجرین ساحات اوقافی ازبابت سال 40به تعداد ) .8

 به مالحظه شد مقام ارسال شد.

 قاف والیات:مدیریت او 

 ( قطعه قرار داد منظور شده مقام محترم وزارت والیات مختلف.20ارسال تعداد ) .1

 ( قطعه مکتوب به دفاتر مختلف وزارت.10ارسال حدود ) .2

 ( قطعه پیشنهادات غرض ثبت وطی مراحل آن.15ترتیب وتنظیم ) .3

 ( قطعه مکاتیب وارسال آن به والیات ومرکز.20ترتیب وتنظیم ) .4

 

 



 ثبت امالک وقفی:مدیریت 

( متر مربع زمین به منظور اعمار 1245اجراآت در مورد انتقال وتسلیمی موازی ) .1

 مسجد شریف واقع دره زرگر ولسوالی پغمان والیت کابل.

ارسال مکتوب از طریق این اداره به جواب مکتوب ریاست محترم اراضی در رابطه  .2

ی برای اهالی قریه کوه بچه ( جریب زمین جهت ایجاد قبرستان7به انتقال موازی )

 دانشمندان ولسوالی شکردره والیت کابل.

ارسال مکتوب تعقیبی این اداره عنوانی ریاست محترم قضایای امارت اسالمی در  .3

( بسوه زمین وقفی غصبی واقع شاه شهید مربوط ناحیه 1رابطه به استرداد موازی )

و آمریت حوزه هشتم ارسال  هشتم شاروالی کابل، ذریعه کاپیها عنوانی ناحیه هشتم

 شده است.

ارسال مکتوب با ارایه اسناد ومدارک، عنوانی ریاست محترم قضایای امارت اسالمی  .4

( سیلو مرکز 4در رابطه به استرداد زمین وقفی مسجد خالد بن ولید واقع سرک )

 مربوط ناحیه سوم شاروالی کابل.

م ناحیه هشتم شاروالی کابل وانی ریاست محترنارسال مکتوب از طریق این اداره ع .5

کاری و دیوار نمودن  وحوزه مربوطه جهت جلوگیری از اعمار خود سرانه سنگ

 اطراف حضیره ها به منظور جلوگیری از بروز مشکالت در حصه دفن اموات.

ارسال مکتوب تعقیبی این اداره بریاست محترم ارشاد، حج واوقاف والیت لغمان در  .6

 نازه که از طرف مالک منزل جوار جنازه جای.رابطه به دعوی غصب زمین ج

 

 

 

 


