
 1400سال  گزارش اجراآت کاری ریاست اوقاف بابت برج دلو

 

 مدیریت اجرائیه :

آن به شعبات  ثبت مکاتیب وارایه آن به مقام محترم ریاست اوقاف غرض اخذ هدایت وتکثیر -1

 کاری غرض اجراآت.

ترتیب حواله قرطاسیه مورد ضرروت ریاست اوقاف وارسال آن به ریاست محترم اداری  -2

 غرض اجراآت.ومالی 

 کنترول حاضری یومیه کارمندان وکارکنان ریاست اوقاف بابت برج دلو. -3

 توحید گزارش از اجراآت ریاست اوقاف بابت برج دلو غرض ارسال به مراجع ذیربط. -4

جمع آوری مبلغ هفت میلیون وسه صدو چهل و نه هزار هفت صدو سیزده افغانی در مرکز  -5

 ووالیات.

 ( قطعه مکاتیب وگزارش ریاست اوقاف.55دن تعداد )کمپیوتر نمو -6

 عمومی اوقاف مزکز:مدیریت 

  1401ثبیت کرایه جایداد های ساحات اوقافی نواحی شهر کابل بابت سال ت -1

 کشف جدید ساحات اوقافی در نواحی شرکابل وتثبیت کرایه آن توسط هیئت مؤظف. -2

انتقال آن از طریق مدیریت عاید جمع آوری عواید باقیداری مستاجرین ساحات اوقافی و  -3

 بحساب خاص اوقاف دربانک مرکزی.

 کنترول ساحات اوقافی شهر کابل توسط نگران های مربوطه آن. -4

 مدیریت عمومی اوقاف والیات:

( قطعه مکاتیب متحد المال از طریق ایمیل غرض پیگیری زمین های وقفی در 2ارسال ) -1

 قافی.وساحات اتقاضا نمودن دوسیه های عقد قرار داد های 

 ( قطعه مکاتیب به ادارات ذیربط صادر گردید.47) -2

 ( قطعه مکاتیب وارده گردید.30) -3

 ترتیب جدول وطی مراحل عقد قرار داد توسط جدول معیاری به عموم والیات. -4

 (.1401ترتیب وتنظیم دوسیه ها برای عقد قرارداد های سال ) -5

 



 

 مدیریت عمومی ثبت امالک:

( 6ریاست محترم حقوق امارت اسالمی در رابطه به حل معضله موازی)ارسال مکتوب به   -1

 جریب زمین قبرستانی فی مابین اهالی قلعه صابر وقلعه چنگر واقع ناحیه سیزدهم شهر کابل.

ارایه گزارش در رابطه به عریضه اهالی قلعه بختیار واقع ناحیه ششم شهر کابل پیرامون  -2

یت وزارت زراعت ومالداری در جوار سرک عمومی اعمار مسجد شریف باالی زمین ملک

 منطقه قلعه بختیار.

ارایه گزارش در مورد عریضه اهالی قلعه خلیفه صاحب عالوالدین واقع ناحیه ششم شهر  -3

کابل در رابطه به اعمار یکباب مدرسه وسالون فاتحه خوانی باالی دو بسوه زمین قبرستان 

 ذکره.تقدیمی در محل م
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 نورهللا "غفوری"
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