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گزارش ربع سوم سال مالی 1393ریاست تعمیرات به آمریت محترم عمومی قوه قضائیه :
 -1پیشرفت فزیکی پروژه های انکشافی که توسط ریاست تعمیرات قرارداد گردیده :
 اعمار تعمیر محکمه شهری بلخ والیت بلخ کارکرد شرکت ساختمانی رحیم احمدزی  % 100تکمیل و به بهره
برداری سپرده شده است .

 اعمار تعمیر اداری و معلوماتی داخل محوطه ستره محکمه کارکرد شرکت ساختمانی مصعب قاسم که کار آن
 % 100تکمیل و افتتاح گردیده است .
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 اعمار محکمه ابتدائیه غوریان والیت هرات که کار آن  % 100تکمیل تعمیر افتتاح و به بهره برداری سپرده
شده است.
 اعمار تعمیر محکمه شهری والیت بدخشان کار کرد شرکت ساختمانی عمر خیل کار آن  % 100تکمیل
گردیده است.

 اعمار تعمیر محکمه ابتدائیه شهر حیرتان والیت بلخ که کار آن  % 100تکمیل و به بهره برداری سپرده شده
است.
 اعمار تعمیر محکمه ابتدائیه ولسوالی بگرامی کارکرد شرکت ساختمانی اکسیلنت که کار آن  % 80پیشرفت
نموده است .
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 اعمار دوازده باب تشناب خارج از تعمیر تعلیمات قضائی داخل محوطه افغان ترکانی ملکیت ستره محکمه که
با شرکت ساختمانی غزنی افغان قرارداد گردیده کار آن  % 60پیشرفت نموده است .

- -2معرفی و اعزام انجنیران ریاست تعمیرات بغرض بررسی و براورد به مرکزو والیات :
 معرفی رئیس تعمیرات  ،مدیراداری اینریاست و انجنیر محمد امان غرض بررسی و باز دید از نواقصات و
درزهای موجود در تعمیر جدید االحداث محکمه شهری والیت بلخ .
 معرفی انجنیر محمد امان غرض برآورد دیواراحاطه تعمیر محکمه استیناف والیت جوزجان و ابراز نظر
درمورد نواقصات موجود در تعمیر محکمه ابتدائیه ولسوالی نهر شاهی والیت بلخ .
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 معرفی و اعزام انجنیر محمد موسی و انجنیر عالوالدین غرض افتتاح و سجل نمودن تعمیر محکمه ابتدائیه
شهر حیرتان والیت بلخ .
 معرفی واشتراک انجنیر مجتبی در افتتاح تعمیر محکمه ابتدائیه ولسوالی پنجاب والیت بامیان و تعمیر محکمه
ابتدائیه ولسوالی شهر ستان والیت دایکندی .
 معرفی و اعزام انجنیر محمد موسی غرض برآورد ابتدائی محکمه ابتدائیه ولسوالی میربچه کوت والیت کابل .
 معرفی انجنیر عالوالدین غرض برآورد ابتدائی ترمیم شش باب تعمیرات رهایشی قضات محکمه استیناف
والیت غور.
 معرفی و اعزام انجنیر محمد موسی و انجنیر حبیب هللا غرض ارایه نظر در مورد تخریب محکمه ابتدائیه
ولسوالی کامه والیت ننگرهار .
 معرفی انجنیر ذبیح هللا غرض مراقبت ازکاری اعمار دوازده باب تشناب داخل محوطه زمین افغان ترکانی
ملکیت ستره محکمه .
 -3ارسال مکتوب به اداره تصدی افغان اعالنات غرض نشراعالن پروژه های ذیل :
 اعمار دوازده باب تشناب خارج از تعمیر تعلیمات قضائی
 ترمیم شش باب تعمیر رهایشی قضات محکمه استیناف والیت بدخشان .
 اعمار دیوار احاطه یک جریب زمین منازل رهایشی قضات شهر حیرتان والیت بلخ .
 -4ارسال مکاتیب به مراجع ذیربط غرض اجراات بعدی .
 ارسال مکتوب به محکمه استیناف والیت پنجشیر  ،در رفع نواقصات تعمیر محکمه ابتدائیه ولسوالی عنابه از
تخصیص ربعوار محکمه استفاده نمایند .
 ارسال مکتوب به محکمه استیناف والیت کاپیسا در مورد اجرای قیمت زمین تعمیر رهایشی و تعمیر اداری
محکمه نجراب طبق ماده (  ) 10قانون استمالک طی مراحل گردد.
 ارسال مکتوب بریاست محکمه استیناف والیت کابل  ،اسناد دو جریب زمین واقع دهنو ولسوالی گلدره را قید
دفتر نموده یک کاپی آنرا غرض ثبت دفتر امالک مرکز بفرستند .
 ارسال جدول پروژه های انکشافی ربع اول سال  93ریاست تعمیرات بعد از خانه پری غرض بعدی به ریاست
محترم مالی واداری .
 ارسال مکتوب به شرکت برشنا در مورد فعال نمودن برج برق در ساحه محوطه افغان ترکانی که در اثر
جنگ تخریب گردیده .
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 ارسال مکتوب به شرکت ساختمانی مصعب قاسم قرار دادی تعمیر اداری ومعلوماتی در رابطه به اصالح
سیستم شبکه و تیلفون تعمیر مذکور اقدام نماید .
 گذارش مکمل امور کاری ریاست تعمیرات طی دوازده سال گذشته در ظرف یکورق به آمریت محترم عمومی
اداری قوه قضائیه ارسال گردید.
 ارسال مکتوب بریاست محترم محکمه استیناف والیت بلخ در مورد احضار شرکت ساختمانی رحیم احمد زی
قرار دادی اعمار تعمیر محکمه شهری بلخ  ،به شرکت مذکور هدایت داده شد تا اطاق پهره داری تعمیر
محکمه شهری بلخ را تخریب و دوباره اعمار نماید .

 -5جمع اوری اوراق واسناد مصارفات پروژه ها و ارجاع ان غرض محسوبی حساب بــعد از طی مراحل اصولی به
شعبات حسابی.
 -6تحریر جواب مکاتیب وارده جواب طلب به مراجع ذیربط  ،که شماره مکاتیب صادره ووارده ریاست تعمیرات به
(  ) 520رسیده است.
این بود گزارش کاری ربع سوم سال مالی  1393ریاست تعمیرات به آمریت محترم عمومی قوه قضائیه تقدیم شد.
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