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100% 100% 14 تدارکات الندې 14 14 اسفالت رسړک ځاځی میدان خوست (اسکندریه)زیره کنده - د ټنیو ددو رسکه  1

پروژه متذکره تکمیل به آرشیف تخنییک تسلیم گردیده است 100% 100% ړ ډیزاین بشپ  3.259 3.259 3.259 اسفالت رسړک اگام پچپر ننگرهار اگام والیت ننگرهار رسک پچپر 2

پروژه متذکره تکمیل به آرشیف تخنیکی تسلیم گردیده است 100% 100% ړ ډیزاین بشپ  14 14 14.00 اسفالت  رسړک

-نادرشاه کوت

-اسماعیل خیل 

گربز- تنی 

خوست (بندرغالم خان)بوری خیل - نادرشاه کوت  3

پروژه متذکره تکمیل به آرشیف تخنییک تسلیم گردیده است 100% 100% ړ ډیزاین بشپ  13.951 13.951 13.951 اسفالت  رسړک

-نادرشاه کوت

-اسماعیل خیل 

گربز- تنی 

خوست (بندرغالم خان)بوری خیل - نادرشاه کوت  4

دیتای رسوی  و دیزاین  هندیس و ساختمان های مصنویع به  آرشیف 

.تخنییک تسلیم داده شده 
100% 100% ړ ډیزاین بشپ  11.71 11.71 11.71 اسفالت  رسک غور 5 رسک از مرکز غور به سمت والیت  هرات

به آمرست پل های تسلیم داده شده است 100% 100% ړ ډیزاین بشپ  0.594 0.594 0.594  جغل  فرش
رسک های اتصایل 

پل دگاه
یکه ولنگ بامیان  (bridge approch road)رسک های اتصایل پل دگاه 6

س دیزایپی فرش قرار  ی پروژه تافعآل بدسپر راپور تحقیقات جیو انجنپر

کجر کارته خراسان ، کارته صلح وشهرجدید به شعبه  نگرفته است  سپر

کجر های . جهت دیزاین ارسال گردیده است (پلچک و جویچه های  )سپر

.لست دیوار استنادی تحت کاراست

65% 100% دډیزاین الندې 13.756 اسفالت رسړک ایبک ښار سمنگان  (کارته خراسان ، کارته صلح،  شهرجدید )رسک های داخل  شهر ایبک  7

یک شان تمام شده منتظر به 13در حدود   کیلومپر رسک  شهری جیومپر

 کیلومپر ان تحت دیزاین قرار دارد6دیزاین فرش میباشد ودرحدود 
30% 100% دډیزاین الندې 19.8 اسفالت ښاري ایبک ښار سمنگان رسک های داخل شهر ایبک 8

100% 100% دجوړولو په حال کې 2 2 2 اسفالت رسړک تجراب کاپیسا  پیسا
ۤ
رسک غچوالن کا 9

100% 100% دجوړولو په حال کې 13.66 13.66 13.66 اسفالت رسړک آبشار پنجشپر رسک آبشار 10

.دیزاین تکمیل وبه آرشیف تخنییک تسلیم داه شده  100% 100% ړ ډیزاین بشپ  6 6 6.00 اسفالت رسړک پروان  مرکز رسک حلقوی چهاریکار 11

داد  نظربه دیتای رسوی 61+483طول مجمویع چک ایل دایمپر  کیلومپر

است که به سه الت تقسیم گردبده  الت اول آن تکمیل وازطرف تیم  

دزاین ریفیو  تایید گردید وبعدآ تسلیم آرشیف تخییک گردید والت دو م 

.آن دیزاین تکمیل گردیده بل احجام کاری تحت کاراست

100% 100% ړ ډیزاین بشپ  15.358 15.358 15.358 اسفالت رسړک چک میدان وردک  داد  الت اول رسک چک وردک ایل دایمپر 12

بل احجام کاری تحت کاراست 80% 100% دډیزاین الندې 20.125 20.125 20.125 اسفالت رسړک چک میدان وردک  داد  الت دوم رسک چک وردک ایل دایمپر 13

5% 100% دډیزاین الندې 26 26 26 اسفالت رسړک چک میدان وردک  داد  الت سوم رسک چک وردک ایل دایمپر 14

 صورت 1398دیزاین مجدد یک قسمت آن به نسبت تغیر مسیر در سال 

گرفته است
100% 100% دجوړولو په حال کې 28.6 28.6 28.60

wearing Course 4cm Bender course 

6cm  Base couse 18cm  Sub base 

25cm

اسفالت  رسک 
خواجه 

 
ی

بهاوالدین و ینیک

قلعه

تخار 
الت سوم رسک ماورای کوکچه از ولسوایل خواجه بهاوالدین ایل ولسوایل 

 قلعه
ی

ینیک
15

%100 صورت گرفته است1399دیزاین مجدد در سال  100% دجوړولو په حال کې 9.226 9.226 9.226
wearing Course 6cm  Base couse 

18cm  Sub base 20cm
اسفالت رسک  جالل آباد ننگرهار 

رسک توحید مینه ، رسک لسمه ویاله )رسک های داخل شهر جالل آباد 
ر
ی اکماالت (رسک کانال و رسک بپر

16

نظر به الویت بندی فعآل منتظر است 70% 100% دجوړولو په حال کې 10.2 6 16.2 16.20
wearing Course 6cm  Base couse 

15cm  Sub base 18cm
اسفالت  رسړک

دویسی بغالن الت اول رسک دره کیهان 17

87% 100% دډیزاین الندې 0 14.373 14.373 14.373

wearing Course 4cm Bender course 

6cm  Base couse 15cm   Sub base 

15cm / 40cm 

اسفالت  رسړک جالل آباد ننگرهار  رسک شهرک شیخ مرصی 18

ی  و عدم رسیدن راپور  نسبت مشکالت در بخش تحقیقات جیوانجنپر

فرش رسک کار دیزاین معطل است
50% 100% دډیزاین الندې 24.0 24.0 24.0 اسفالت رسړک رسوتی کابل  رسک لته بند رسوتی الت دوم 19

ی   نبود کوردینات سنپر , نسبت عدم رسیدن  راپور تحقیقات جیوانجنپر

 شهرجالل آباد و راپور مطالعات امکان 
ی
ی تایید شده بنا بر پالن انکشاف لیر

سنجی  کار دیزاین معطل است

15% 100% دډیزاین الندې 10.0 10.0 10.0 اسفالت رسړک شهر جالل آباد ننکرهار رسک میدان هوای جدید شهر جالل آباد 20

د افغانستان اسالمي جمهوریت

د ټولګټو وزارت

د رسوې او ډیزاین ریاست تر چرت الندې د هغو پروژو لیست چې ډیزاین چارې یې رواين او یا بشپړې شوي
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ی   و راپور مطالعات  نسبت عدم رسیدن  راپور تحقیقات جیوانجنپر

ورت میباشد امکان سنجی   جهت تکمیل دیزاین ضی
15% 100% دډیزاین الندې 20.0 20.0 20.0 اسفالت رسړک تشکان بدخشان  رسک تشکان و الیت بدخشان 21

ی   و راپور مطالعات  نسبت عدم رسیدن  راپور تحقیقات جیوانجنپر

ورت میباشد امکان سنجی   جهت تکمیل دیزاین ضی
15% 100% دډیزاین الندې 20.0 20.0 20.0 اسفالت رسړک ازره لوگر  رسک ازره والیت لوگر 22

یک تکمیل است  ضف به اساس راپور جدید فرش رسک  بخش جیومپر

.ایجاب میکند ضخامت های جدید وارد کردد
50% 100% دډیزاین الندې 20.0 20.0 20.0 اسفالت رسړک بهارک تخار  رسک تالقان ایل بهارک الت پنچم 23

%80  ادامه داردService road کار باالی رسکهای  100% دډیزاین الندې 22.0 22.0 22.0 اسفالت رسړک چهار آسیاب کابل  رسک حلقوی کابل 24

100% 100% 16 تدارکات الندې 16 16

Asphalt wearing course 5 cm 

AsphaltBeinder Course 7cm         Base 

Course 15cm    Sub base 20 cm

اسفلت رس ک آقچه و مردیان جوز جان  رسک آقجه ایل مریان 25

%100 کیلومتر آن تحت کار می باشد1.3 100% ړ ډیزاین بشپ  4 4 4.00
Asphalt wearing course 5 cm 

AsphaltBeinder Course 7cm         Base 

Course 15cm    Sub base 20 cm

اسفلت رس ک مرکز خوست ی ولسوایل تنی رسک از لیسه میخانییک ایل چهار کیلومپر 26

س قرار نگرفته که به رویت  تا فعال نتایج تحقیقات جیولوجییک یه دسپر

ی گردد آن فرش رسک دیزاین گردد وضخامت ها تعیر
10% 100% دډیزاین الندې 12 12 12 اسفلت رس ک جوز جان  ایری    غ والیت جوزجان به طول 

ی
27 کیلو مپر12 رسک مسپر ینیک

به ارشیف تسلیم است 100% 100% ړ ډیزاین بشپ  17.781 17.781 17.781
Wearing 4cm  Binder 6cm     

Base18cm  Sub Base 25cm                     
اسفلت رس ک قره باغ-جاغوری

ی
غزت قره باغ-الت دوم رسک جاغوری 28

در دو الت تقسیم گردیده است و به ارشیف تسلیم است 100% 100% ړ ډیزاین بشپ  16.853 16.853 16.853
Wearing 6cm    Binder 14cm      

Base25cm        Sub Base35cm                     
اسفلت رس ک پکتیا گردیز ښار ه حلقوی شهر گردیز الت اول ودوم رسک چهل مپر 29

به ارشیف تسلیم است 100% 100% ړ ډیزاین بشپ  42 10 52 10.00
Wearing 6cm    Base15cm            Sub 

Base20cm                     
اسفلت رس ک گلران هرات رسک ولسوایل گلران والیت هرات 30

دیزاین مجدد 100% 100% دجوړولو په حال کې 24.5 24.5 24.5
Wearing 4cm      Binder 14cm       

Base20cm         Sub Base30cm                     
اسفلت رس ک _ میدان-کابل میدان-رسک کابل 31

دیزاین مجدد 100% 100% دجوړولو په حال کې 30.367 30.367 30.367
Wearing 4cm      Binder 6cm          

Base 18cm         Sub Base 25cm                     
اسفلت رس ک قره باغ-جاغوری

ی
غزت قره باغ-الت اول رسک جاغوری 32

دیزاین مجدد 100% 100% دجوړولو په حال کې 4.75 4.75 4.75
Wearing 4cm      Binder 6cm          

Base 18cm           Sub Base 22cm                     
اسفلت رس ک ښاري لغمان رسک های پوهنتون والیت لغمان 33

دیزاین مجدد جریان دارد 95% 100% دجوړولو په حال کې
ې نور د نوروګروپونو 

ر
پات

لخوا ډیزاین شوي
27.03 133.95 133.95

Wearing 4cm      Binder 6cm          

Base 18cm           Sub Base 25cm                     
اسفلت رس ک

 قلعه
ی

چاه -ینیک

اب
تخار  قلعه

ی
چاه اب-ینیک 34

دیزاین مجدد جریان دارد 99% 100% دجوړولو په حال کې 11.78 11.78 11.78
Wearing 5cm      Binder 10cm          

Base 25cm          Sub Base 30cm                     
اسفلت رس ک بهسود ننگرهار عبدالخیل-پل بهسود 35

نسبت بعضی مشکالت که تا حال حل نگردیده کار دیزاین ان متوقف است 

سروی با ماستر پالن مغایرت دارد
26% 100% دډیزاین الندې 8.78 8.78 8.78 اسفلت رس ک شهر گردیز پکتیا الت سوم رسک حلقوی شهر گردیز 36

100% 100% ړ ډیزاین بشپ  2.2 2.2 2.2 اسفلت رس ک شهرچاریکار پروان 37 رسک پارچه دوازده هم شهر چاریګار والیت پروان

100% 100% ړ ډیزاین بشپ  3.6 3.6 3.6 اسفلت رس ک تورخم ننگرهار رسک بندر وایل تورخم 38

100% 100% ړ ډیزاین بشپ  0.75 0.75 0.75 اسفلت رس ک ارغنداب کندهار رسک اتصایل باغ پل 39

 
ر
 مانده متباف

ر
ی دیزاین فرش آن باف نسبت عدم تحقیقات جیوانجنپر

نظر به هدایت معنیت . دیزاین هندیس رسک تکمیل گردیده است

.تخنییک فعآل به رسوی رسک ها هلمند توظیف میباشم

50% 50% ړ ډیزاین بشپ  5 6 11 11 اسفلت رس ک مرکز شهر بامیان رسک حلقوی بامیان 40

100% 100% ړ ډیزاین بشپ  11.38 11.38 11.38 اسفلت رس ک نورستان-کپی
ی اول الت اول از کیلومپر   ایل نورستان فپر

 ایل 000+0بازسازی رسک کپی

 فرش اسفالت11+380
41

100% 100% ړ ډیزاین بشپ  10.64 10.64 10.64 اسفلت رس ک نورستان-کپی
ی اول الت دوم از کیلومپر   ایل نورستان فپر

 ایل 380+11بازسازی رسک کپی

 فرش اسفالت22+020
42

20% 100% دډیزاین الندې 12.98 12.98 12.98 اسفلت رس ک نورستان-کپی
ی دوم الت اول از کیلومپر   ایل نورستان فپر

 ایل 020+22بازسازی رسک کپی

 فرش اسفالت35+000
43

95% 100% دډیزاین الندې 8.03 8.03 8.03 اسفلت رس ک شیگل
کپی

اعمار رسک ولسوایل شیگل ایل رسک   دره الځ  به شمول پلچک بکس مانند 

ی اول الت اول از کیلومپر 20و   فپر
 030+8 ایل 000+0 مپر پل در والیت کپی

فرش اسفالت

44

90% 100% دډیزاین الندې 3.34 3.34 3.34 اسفلت رس ک مرکز خوست
 30ده خوست والیت مقام څخه ترشناوروکیل پوری ددرې کیلومپر رسړک او 

ه پل جوړولو پروژه مپر
45



95% 100% دډیزاین الندې 19.70 19.70 19.70 اسفلت رس ک
مرکز ایل شهرک ، 

تولک و ساغر
غور

بازسازی رسک از چغچران ایل دولینه ایل شهرک ایل تولک ایل  ساغر ایل 
ی اول الت اول از کیلومپر 700+19 ایل 000+0پسابند فپر

46

20% 100% دډیزاین الندې 23.86 23.96 23.96 اسفلت رس ک
مرکز ایل شهرک ، 

تولک و ساغر
غور

بازسازی رسک از چغچران ایل دولینه ایل شهرک ایل تولک ایل  ساغر ایل 
ی اول الت سوم از کیلومپر 860+62 ایل 000+39پسابند فپر

47

منتظر ساختمانهای مصنویع  بل احجام  وجیو تیکنیکل  میباشد 90% 100% دډیزاین الندې 23 23 23 د فرش دیزاین نه لري اسفالت رس ک دولت یار غور
ی -  گردن دیوال NH6 کیلومپر رسک شاهراه 23اعمار رسک بطول چغچران فپر

  فرش اسفالت877+350 ایل800+327اول الت دوم از کیلومپر 
48

100% 100% ړ ډیزاین بشپ  4.38 4.38 4.38
  ساننر15 ساننر طبقه بس 5طبقه ویرینگ 

 ساننر20طبقه سب بس 
اسفالت رس ک چهار آسیاب تخار رسک چهار آسیاب درمرکز شهر تالقان والیت تخار4اعمار  49 کیلومپر

100% 100% ړ ډیزاین بشپ  8.946 8.946 8.946
  ساننر15 ساننر  طبقه بس 5طبقه ویرینگ 

 ساننر25طبقه سب بس 
اسفالت رس ک مرکز مزار رسک کارته نورخدا 50

100% 100% ړ ډیزاین بشپ  4.5 10.5 15 15
  ساننر6 ساننر طبقه بندر 4طبقه ویرینگ 

 ساننر20 ساننر طبقه سب بس 15طبقه بس 
اسفالت رس ک غوریان هرات 51 کیلومپر رسک ارتبایط در ولسوایل غوریان10اعمار 

منتظر ساختمانهای مصنویع  بل احجام  وجیو تیکنیکل  میباشد 90% 100% دډیزاین الندې 19.94 19.94 19.94 دیزاین فرش ندارد اسفالت رس ک روستاق تخار 940+19 ایل 000+0اعمار رسک از روستاق ایل پل بیګم از کیلومپر  52

منتظر ساختمانهای مصنویع  بل احجام  وجیو تیکنیکل  میباشد 90% 100% دډیزاین الندې 10.94 10.06 21 21.00 دیزاین فرش ندارد اسفالت رس ک روستاق تخار
 فرش 000+30 ایل 941+19اعمار رسک از روستاق ایل پل بیګم از کیلومپر  

اسفالت
53

منتظر ساختمانهای مصنویع  بل احجام  وجیو تیکنیکل  میباشد 90% 100% دډیزاین الندې 10.235 10.235 10.235 د فرش دیزاین نه لري اسفالت رس ک رسوتی کابل-لغمان
 فرش 235+10 ایل 000+0اعمار رسک از بادپخت ایل رسوتی از کیلومپر  

اسفالت
54

منتظر ساختمانهای مصنویع  بل احجام  وجیو تیکنیکل هایدرولوژی  

میباشد
70% 100% دډیزاین الندې 6.275 6.275 6.275 دیزاین فرش ندارد اسفالت رس ک رسوتی کابل-لغمان

 فرش 510+16  ایل 235+10اعمار رسک از بادپخت ایل رسوتی از کیلومپر  

اسفالت
55

منتظر ساختمانهای مصنویع  بل احجام  وجیو تیکنیکل هایدرولوژی  

میباشد
70% 100% دډیزاین الندې 7.227 7.227 7.227 د فرش دیزاین نه لري اسفالت رس ک نورستان-کپی

ی دوم الت سوم از کیلومپر   ایل نورستان فپر
 ایل 000+54بازسازی رسک کپی

 فرش اسفالت61+227
56

 
ُ
%100 کیلومپر این پروژه تحت تدارکات میباشد۵فعال 100% 9.44 تدارکات الندې 9.44 9.44

 ساننر مپر5اسفالت  

 ساننر مپر15بیس کورس 

 ساننر مپر20سب بیس 

اسفالت رس ک پارنده پنجشپر
 ایل کیلومپر  000+0کار اعمار رسک بارنده  والیت پنجشپر از کیلومپر 

(سطح اسفالت)  9+445
57

100% 100% 8.24 تدارکات الندې 8.24 8.24

 ساننر مپر5اسفالت  

 ساننر مپر20بیس کورس 

 ساننر مپر30سب بیس 

اسفالت رس ک مزکز هلمند
کار اعمار رسک قلعه بست با سطح اسفالت در والیت هلمند ، رسک اصیل 

ی500+1 ایل 000+0 ، رسک اتصایل 740+6 ایل 0+000  کیلومپر
58

100% 100% 1.45 تدارکات الندې 1.45 1.45

 ساننر مپر5اسفالت  

 ساننر مپر20بیس کورس 

 ساننر مپر30سب بیس 

اسفالت رس ک مزکز هلمند

 متشنج شده همرای I-GIRDER BRIDGE مپر پل  210.35اعمار 
ً
   قبال

ی رسک اصیل قلع 1.450  مابیر
ی
 کیلومپر رسک اتصایل با سطح اسفالت    ف

ی ایل 500+1بست و رگستان از  ی بر رس دریای 160+3 کیلومپر  کیلومپر

.ارغنداب

59

100% 100% 0.6 تدارکات الندې 9.93 10.53 10.53

 ساننر مپر10اسفالت  

 ساننر مپر20بیس کورس 

 ساننر مپر30سب بیس 

اسفالت رس ک مزکز کاپیسا

 کیلومپر رسک، مسپر اول از پل صیاد ایل گلدان از کیلومپر 9.930اعمار  

 و مسپر دوم از جامج  ایل مراد خواجه  از کیلومپر 680+4 ایل 0+240

 مپر رسک اتصایل در مرکز والیت 60 کیلومپر ،  شامل 430+5 ایل 0+000

.(سطح اسفالت )کاپیسا 

60



100% 100% 14.878 تدارکات ته جمتو 17.3 32.187 32.842

 ساننر مپر5اسفالت  

 ساننر مپر20بیس کورس 

 ساننر مپر28سب بیس 

اسفالت رس ک چک وردگ
والیت وردگ ، -  کیلومپر رسک از ولسوایل چک ایل جغتو 842+32اعمار 

ی 300+17 ایل 000+0الت اول ، از کیلومپر  (سطح اسفالت ) کیلومپر
61

 مپر طول دارد که در دیزاین پکیج 655ساحه که ماین گذاری شده 

 ندارد که دروقت تطبیق باید دیزاین 
ی
گنجانیده شده اما رسوي توپوگراف

.گردد

100% 100% 0.655 تدارکات ته جمتو 15.54 32.187 32.842

 ساننر مپر5اسفالت  

 ساننر مپر20بیس کورس 

 ساننر مپر28سب بیس 

اسفالت رس ک جغتو وردگ
والیت وردگ ، -  کیلومپر رسک از ولسوایل چک ایل جغتو 842+32اعمار 

ی 878+32 ایل 300+17الت دوم ، از کیلومپر  (سطح اسفالت ) کیلومپر
62

الیاتي 
 توسط کمپنی اسپر

ً
  دیزاین شده ، و به علت SMECاین پروژه قبال

.نبود دیتا دوباره دیزاین میگردد
90% 100% دډیزاین الندې 14.2 14.2 14.20

 ساننر مپر10اسفالت  

 ساننر مپر22.5بیس کورس 

 ساننر مپر26سب بیس 

اسفالت رس ک دولتیار غور
چغچران -  گردن دیوال NH6کیلومپر رسک شاهراه 14.2اعمار رسک بطول 

ی اول الت اول از کیلومپر    فرش اسفالت800+327 ایل 600+313فپر
63

 توسط ریاست رسوی و پروژه سازی دیزاین شده بود، و 
ً
این پروژه قبال

 دوباره دیزاین میگردد
ً
.حاال

90% 100% دډیزاین الندې 2.40 2.40 2.40 اسفالت رس ک مزار بلخ
 کیلومپر رسک از چهار رایه استاد خلیل هللا ایل میدان هواتي 2.4اعمار 

موالنا چالل الدین بلجی در والیت بلخ با سطح اسفالت
64

وع گردیده و سایت پالن آن   فیصد تکمیل گردیده 90این پروژه نو رسی

است
10% 100% دډیزاین الندې 15.00 15.00 15.00 اسفالت رس ک ګردیز پکتیا

 ایل 000+0اعمار رسک گردیز ایل پ تان ، فاز اول ، الت اول ، از کیلومپر 

والیت پکتیا - 15+000
65

 تکمیل گردیده ، جیو ٪۸۰مسیر این کوتل مغلق میباشد ، مسیر افقی آن 

.تکنیکل ندارد به این وجه کار استاد شده
80% 100% دډیزاین الندې 30 12.00 42.00 42.00 طبقات تا هنوز دیزاین نشده است اسفالت رس ک ده صالح بغالن دیزاین رسک کوتل سج  در والیت بغالن 66

دیزاین طبقات سرک توسط تیم فنی جمهوری اسالمی ایران صورت گرفته 

است
100% 100% ړ دیزاین بشپ  0.35 0.35 0.35

 ساننر مپر14اسفالت  

 ساننر مپر30بیس کورس

  ساننر مپر30سب بیس
اسفالت رس ک اسالم قلعه هرات

رسک اسالم قلعه ایل دوغارون و اقع در رسحد یا خط صفری جمهوری 

.اسالیم افغانستان و جمهوری اسالیم ایران است
67

100% 100% 10.343 تدارکات ته جمتو 10.343 10.343
Asphalt 9cm                    Base Course 

15cm      Sub Base 25cm
اسفالت رس ک شهرستان دایکندی

ی اول الت سوم از کیلومپر  460+20بازسازی رسک شهرستان ایل دایکندی فپر

803+30ایل 
68

90% 100% دډیزاین الندې 19.3 19.3 19.3
Asphalt 7cm                    Base Course 

15cm      Sub Base 25cm
اسفالت رس ک

مرکز ایل شهرک ، 

تولک و ساغر
غور

ی اول  بازسازی رسک از چغچران ایل دولینه ایل شهرک ایل ساغر ایل پسابند فپر
000+39 ایل 700+19الت دوم از کیلومپر

69

100% 100% 13.48 تدارکات الندې 13.48 13.48 اسفالت رس ک هرات
ی اول الت دوم از   قاضی فپر

ر
 مپر حکیم ایل کالت

ر
بازسازی رسک از کالت

479+13 ایل 000+0کیلومپر
70

100% 100% 44 تدارکات ته جمتو 10 54 54 اسفالت رس ک زرمت گردیز
ی سوم الت اول از کیلومپر   ایل 000+20اعمار رسک گردیز ایل زرمت فپر

30+000
71

80% 100% دډیزاین الندې 53.7 20.3 74 74 جغل فرش رس ک راغستان بدخشان
ی اول الت اول از کیلومپر ی ایل راغستان  فپر  000+0بازسازی رسک یفتل پاییر

300+20ایل 
72

100% 100% 8.221 تدارکات ته جمتو 8.221 8.221
Asphalt 10cm                    Base Course 

20cm      Sub Base 30cm
اسفالت رس ک خاص کپی

کپی
ی اول الت اول   ایل چمیاری فپر

اعمار رسک خاص کپی از دورسکه بازار تپی

221+8 ایل 000+0کیلومپر 
73

 IRC دیزاین شده و تطبیق آن توسط کمپنی NRAPپروژه متذکره توسط 

.انجام میشود 
100% 100% دجوړولو په حال کې 1.30 1.30 1.30 20cm Gravel اسفالت رس ک خوست

ی اول الت اول کیلومپر  اعمار رسک ازدورایه هارون خیل ایل توری اوبه پل فپر

300+1 ایل 0+000
74

100% 100% 8.25 تدارکات الندې 8.25 8.25
Asphalt 5cm                    Base Course 

20cm      Sub Base 30cm
اسفالت رس ک ارگو بدخشان

ریزی رسک به طول  کیلومپر از رسک فیض آباد ایل ولسوایل ارگو 8.25قپر

والیت بدخشان (رسک ریزگان)
75

100% 100% 17.77 تدارکات ته جمتو 17.77 17.77
Asphalt 10cm                    Base Course 

15cm      Sub Base 20cm
اسفالت رس ک ی ده سپی کابل

ی  ی فپر اعمار  رسک از قلعه مراد بیگ از شاهراه کابل پروان ایل ولسوایل ده سپی

  000+0  بخش دوم از650+ 12 ایل 000+0اول الت اول بخش اول از

5+120

76

80% 100% دډیزاین الندې 15.69 30.64 30.64 اسفالت رس ک دامان کندهار
ی اول  اعمار رسک اعظم کال ایل برج براق در ولسوایل دامان والیت کندهار فپر

 کیلومپر15.69الت اول به طول 
77



80% 100% دډیزاین الندې 14.958 30.64 30.64 اسفالت رس ک دامان کندهار
ی اول  اعمار رسک اعظم کال ایل برج براق در ولسوایل دامان والیت کندهار فپر

 کیلومپر14.95الت دوم به طول 
78

74% 100% دډیزاین الندې 27 13 40 40.00
Asphalt 7.5cm                    Base Course 

15cm      Sub Base 250cm
اسفالت رس ک چبه دره

کپی
ی دوم الت دوم از کیلومپر   ایل نورستان فپر

 ایل 000+35بازسازی رسک کپی

  فرش اسفالت48+000
79

100% 100% 16.35 تدارکات الندې 16.35 16.35 اسفالت رس ک احمد آبا پکتیا 80 کیلومپر رسک مچلغو16.35اعمار 

90% 100% دډیزاین الندې 13.5 13.5 13.5 اسفالت رس ک برکه بغالن
ریزی رسک از ولسوایل  نهرین ایل ولسوایل بورکه   دیزاین، ساختمان و قپر

13+500 ایل 00+000ازکیلومپر
81

50% 100% دډیزاین الندې 13.18 13.18 13.18 اسفالت رس ک برکه بغالن
ریزی رسک از ولسوایل  نهرین ایل ولسوایل بورکه   دیزاین، ساختمان و قپر

27+000 ایل 13+500ازکیلومپر
82

60% 100% دډیزاین الندې 9.00 9.00 9.00 اسفالت رس ک نورگرام نورستان
ی اول الت اول از کیلومپر  ی کوردر فپر  000+0اعمار رسک از نورگرام ایل تیتیر

 فرش اسفالت000+9ایل 
83

30% 100% دډیزاین الندې 8.38 8.38 8.38 اسفالت رس ک نورگرام نورستان
ی اول الت اول از کیلومپر  ی کوردر فپر   000+9اعمار رسک از نورگرام ایل تیتیر

فرش اسفالت386+17ایل 
84

95% 100% دډیزاین الندې 6.18 6.18 6.18 اسفالت رس ک اندخوی فاریاب
 کیلومپر از مرکز شهر اندخوی به 3 کیلومپر رسک درجه یک 6.18اسفالت 

غان و   کیلومپر از مرکز شهر اندخوی به استقامت شهر 3.18طرف شهر شپی

میمنه

85

100% 100% دجوړولو په حال کې 11.736 11.736 11.736 11.736 km اسفلت رسک مرکز نورستان 86  رسک کپی نورستان الت اول

100% 100% دجوړولو په حال کې 10.88 km 10.88 km 10.88 km 10.88 km اسفلت رسک مرکز نورستان 87  رسک کپی نورستان الت دوم

تحت رسوی 

مجدد
دډیزاین الندې 22 km 22 km 22 km 22 km اسفلت رسک کابل  رسک حلقوی کابل الت اول 88

15% 100% دډیزاین الندې 6 6 6 اسفالت رسک
نورستان-کپی

ی دوم الت سوم از کیلومپر   ایل نورستان فپر
 ایل 000+48بازسازی رسک کپی

 فرش اسفالت54+000
89

60% 25% دډیزاین الندې 65 20 20 85 کانکریت رسک کابل و ننگرهار ی دوم دیزاین پروژه رسک کابل جالل آباد لیر 90

ات  در مقطع وتفصیالت نیاز دارد .فقط تغپر 80% 100% دډیزاین الندې 10.6 10.6 10.6 اسفالت رسک مرکز کابل دیزاین پروژه رسک کابل لوگر الت دوم 91

ات در دیزاین جریان دارد تغپر 60% 100% دډیزاین الندې 61 91 152 152 اسفالت رسک باال مرغاب بادغیس ات در دیزاین پروژه قیصار ایل المان تغپر 92



100% 100% دجوړولو په حال کې 1.4 1.4 1.4 کانکریت رسک اسالم قلعه هرات ساختمان رسک های گمرک اسالم قلعه 93

100% 100% 3 تدارکات ته جمتو 3 3 اسفالت رسک ي  
تنی خوست ساختمان رسک قلندر ایل مویس خیل 94

100% 100% 5.7 تدارکات ته جمتو 5.7 5.7 اسفالت رسک ي آریوب
ځاځی پکتیا ساختمان رسک جانیخیل څمکنی 95

381.209 1209.779 1667.912 1679.926Grand-Total مجموعه


