
 وزارت ارشاد،حج و اوقاف 

 ریاست اطالعات و آگاهی عامه

 آمریت ارتباط عامه 

 جهت نشر در ویب سایت وزارت  1444( سال دلوفورم گزارش دهی، خلص فعالیت های ریاست ) اوقاف ( ماه )

 شرح فعالیت ها   عنوان فعالیت   شماره  
تاریخ و شعبه اجرا  

 کننده  

پالنی یا  

 خارج پالن  
 مالحظات  

1  
تجدید قرار داد های  

 ساحات اوقافی مرکز 

( قطعه قرار داد خط های  20طی مراحل تعداد )

ساحات اوقافی نواحی شهر کابل برویت تثبیت  

 کرایه هیئت موظف  

 1401 دلو برج 

 مدیری اوقاف مرکز 
  پالنی  

 تعقیب دوسیه های اوقافی 2
نسبتی اوقافی سرای وقفی کوته    تعقیب دوسیه

 از طریق ریاست قضایای امارت کابل سنگی 

  1401 دلو  برج 

 مدیری اوقاف مرکز 
  پالنی

 نظارت ساحات وقفی  مرکز  3

نواحی   اوقافی  از ساحات  نظارت  و  کنترول 

  شهر کابل توسط نگران های ساحات اوقافی 

 . صورت گرفته است 

 

 1401 دلو برج 

 مدیری اوقاف مرکز 
  پالنی

4 
جلوگیری از غصب قبرستان  

 مرکز شهر کابل

طریق  ارسال   از  عنوانیمکتوب  اداره    این 

امنیه   به قوماندانی  رابطه  در  اسالمی    امارت 

قدیمی   قبرستانی  وقفی  ده  واقع  پاکسازی ساحه 

کوته سنگی   مبارک  ده  ناحیه    نو  م  پنجمربوط 

ناحیه  هرش عنوانی  کاپیها  ذریعه  م  پنجکابل، 

 م ارسال شده است.پنجوامریت حوزه 

 1401 دلو برج 

 آمریت امالک وقفی  
  پالنی

5 
تعقیب و معرفی نماینده 

جهت دفاع و استرداد  

 ملکیت های وقفی  

تحت دوارن در ارگانهای عدلی و قضائی قرار 

دارد در مورد نماینده این اداره معرفی گردیده 

 است  

   1401دلوبرج 

 آمریت والیات  
  پالنی

6 
جمع آوری عواید اوقافی 

 مرکز و والیات  

( افغانی در برج  8558071جمع آوری مبلغ )

 دلو 

   1401دلوبرج 

 مدیریت اجرائیه  
  پالنی

 عوایدی سازی   7

ترتیب مکتوب و پیشنهاد به مقام محترم وزارت  

( پرداخت  کار %15جهت  اجراآت  پول  قسط   )

 ماکلیت تجارتی ننگرهار. 

 

  1401 دلو برج 

 آمریت والیات 
  پالنی

 منظوری عقد قرارداد ها   8
قطعه مکاتیب وارد و صادر گردیده  37تعداد 

 است

  1401 دلو برج 

 آمریت والیات 
  پالنی

قرار شرح فوق خلص فعالیت های ریاست ) اوقاف ( در قید )            ( شماره و )              ( ورق ترتیب جهت نشر در ویب سایت  

 ارسال گردید.  

 

 ت )                    (اسم و امضاء ترتیب کننده )                     (                                                         امضاء و مهر ریاس


