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)Ministry of Public Works (MoPW
Directorate Of Herat Bypass projects (TSU):
آمریت پروژه بایپاس هرات

گزارش پروژه اعمار ساختمان سرک بایپاس هرات بطول  20+400کیلومتر

اعمار ساختمان سرک بایپاس هرات بطول  20+400کیلومتر
اا
دولت افغانستان بناا بات اضا اا واداونهان اااف و زفاا اتداااک ااافمراز ات تاضاو و بات ااوزف بات ارکااز او
بابپاس ااف دز خازج ات ودا ااف بت تنظوز بدبود بخشمهن جابان ااافمک ارکاز و تنحمث بک تسما التاناامف با باهب
ااااف -ا امک لعهات بات ااااف – ضناه از باود بات خ اوا باااا رباوز و تااوز و ااب اان م
بااا ولا نکاودن اا
تمباوه.
اکوب ضننه او ضشوز ابتالماا باود باا ضکاک بمراو  32,198,953دالاا اتابراابز دز دو ف ارکااز تم اادد .تشااوز
اطبمضز او دفتا خهتاف او و تع تتحه ( )UNOPSتمباوه

ف اول او
تجکورز ا

ا بابپاس ااف ات ( )0+000-20+400ضمعوتتا و وات بک ابت بات واول  15تتاا تمباواه .راا
 10تتا ضت را زا تواا زو لما زبو وه  7تتا با  1.5تتا وانت بت دوجناح ا ارکاز تم ادد.

ارااااامن داووعباااااز ف اول ااااااو

بابپااااااس اااااااف بااااات ااااااازب  06/07/2014دز وبااااات اااااابت وتازف فواباااااه راتااااات

 www.mopw.gov.afو  www.ards.gov.af ARDSنشاا رادباه وبات اهاهاد  61وااضت ففاا اخام نکاود وات جکعات 13
واضت دز زوت ففا رشابز اوتاا

نکودنه و بهه ات وز تاااا و ازتباابز ففاا اا وااضت بونماک بمعاهزت بات اماث وااضت

واجااه وااااب و بانااه نظااا باات ناااتلتاب لمکاات ازا اات وااه ( 10,890,001.84دالااا اتابرااابز ) و اجاباات لبعااز دز ارکاااز
اختکان ا

ا

ات واف ماف ازتبابز اهمم وه ضات زا اوز ازتباابز فن جدات راهک ارتااا

رادبه و اتواف بخش اضولز دونا بت اازب

 18/05/2015او

ازتبابز وتازف فوابه راتت توزد اابمه لااز رافت.

بات ااازف ابتالماا از اال

ترتوب اازف ابتالما بهه ات باز ز زا وز نظا مئت

لاازداد او تتمضا توزخ  25ارست  2015بم وتازف فوابه راتت وجانت واضت اختکانز بونمک بمعهزت رضاه رادباه.
ضت ضاز اختکان فن دز تهف  18تا ارکم خوا ه وه.
فهالمت ا ضت دز اات رکم" جابان دازد:

گزارش پروژه اعمار ساختمان سرک بایپاس هرات به طول  20+400 - 45+408کیلومتر

اا بابپااس ااااف ات ( )20+400- 45+408ضمعاوتتا و واات بااک ابات ا باات واول  100تتاا تمباوااه.
ف دوک ااو
را تجکورز ا  10تتا ضت را زا تاواا زو لماا زباو واه  7تتاا باا  1.5تتاا واانت بات دوجنااح اا ارکااز
تم ادد
ارااااامن داووعباااااز ف دوک ااااااو بابپااااااس اااااااف بااااات ااااااازب  16/02/2014دز وبااااات اااااابت وتازف فواباااااه راتااااات
 www.mopw.gov.afو  www.ards.gov.af ARDSنشا رادبه وات جکعت  55واضت ا ففا اخم ضننه  14وااضت
دز زوت ففا رشابز اوتاا نکودنه.

ف دوک او بابپاس ااف احت او ت ازتبابز لااز دازد.

