
 د میزان د میاشتې لنډ راپور

له منکراتو سره د مبارزې کمېسېون له یو شمیر خانقاوو څخه لېدنه وکړه. – ۱  

فرمانونه، حکومونه، پریکړې، د وزیرانو د شورا او د ارشاد حج او اوقافو وزارت د  – ۲

 رهبري شورا مصویي پر خپل ټاکلي وخت عملي کول.

( نور وارد شول.۸( مکتوبونه صادر او اته )۲۳دروېشت ) – ۳  

د اوقافي ځمکو د کرایي د تشخیص او تعیین په کمېټه کې برخه اخیستل. – ۴  

د اوقافي ځایونو د تشخیص او تعیین په کمېټه کې کډون وشو. – ۵  

له یو شمېر خانقاوو د اوبو او برق له مصرف څخه نظارت وشو. – ۶  

ه د یوې رسالې د لیکنې په موخه مختلفي مراجع راټولې شوی.د تصوفو په اړ – ۷  

د پیام حق مجله د کابل ښار په راجسترشویو خانقاوو وویشل شوه. – ۸  

 په درنښت

 مولوي حافظ قطب العالم حقاني

 د عرفان او دیني اماکنو د چارو د تنظیم ریاست سرپرست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ریاست تنظیم امور عرفان واماکن دینی 1401مالی خلص گزارش واجراآت کاری ماه عقرب سال   

  باز دید کمیسیون مبارزه با منکرات وخرافات از یک تعداد خانقاها 
  تطبیق فرامین، احکامات، فیصله ومصوبات کابینه، شورای محترم وزیران وشورای

 رهبری وزارت در اوقات معینه.

 کرایه زمین ودکاکین اوقافی.مندان این ریاست به حیث عضو در هیئتی تثبیت توظیف کا 
 .اعزام نعت خوانان جهت نظارت از امور خانقاها 
  ( قطعه مکاتب واستعالم به مراجع مختلف صادر گردیده است.۲۳درحدود ) 
 ( قطعه مکاتیب واصله از مراجع مختلف قید وارده ودر دوسیه های مربوطه ۸در حدود )

 جابجا گردیده است.
  یومیه پرسونل ریاست.کنترول ومراقبت دفتر حاضری 
 .جمع آوری منابع مورد نیاز جهت تآلیف یک جلد کتاب تصوفی وعرفانی 
 .توزیع مجله پیام حق به خانقاهای ثبت شده مرکز کابل 

ریاست مربوطه  ۱۴0۱قرار شرح فوق خلص گزارش واجراآت کاری ماه عقرب سال مالی 

 ترتیب وتقدیم است

 بااحترام

 یمولوی حافظ قطب العالم حقان

 ریاست تنظیم امور عرفان واماکن دینی سرپرست

 


