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 لغامن: 

میلیونه  ۵.۴یې د څه باندې  مرته پُل ترمیمول، چې د بیارغونې چارې ۱۰۰ زیات دهمهرتالم ښار اړوند د د 
سلنه بشپړ  ۹۵وې، چې تر دا مهال یې کار  ه یوه خصويص رشکت رسه قرارداد شوېافغانیو په ارزښت ل

 شوی دی.

مرتو په اوږدوايل رسه د سړک  ۱۵۵زرو افغانیو په ارزښت د  ۲۴۳رسخکان سړک په اوږدو کې د  –د مهرتالم 
 غاړو لښتیو ترمیمول، چې دا مهال یې کار بشپړ شوی دی.

 کیلومرته سړک ترمیم او پاک کاري کول. ۱۴۰د لغامن والیت د ټولګټو ریاست د ماشیرنۍ په واسطه د 

 هلمند: 

پایو پُلګوټو ترمیم  ۱۸کیلومرته سړک او  ۳۶یز څخه تر ګرشک ولسوالۍ پوري د کارد هلمند والیت له ملنګ 
 میلیونه افغانیو په ارزښت، چې دا مهال یې کار داوم لري.   ۵.۹دې او بیارغونه، د څه بان

 مرتو په اوږدوايل رسه د څلور پایو پُلونو ترمیمول. ۱۷۵د ټولګټو ریاست د پرسونل او ماشیرنۍ پرمټ د 

 مرته استنادي دیوال ترمیمول. ۱۰۰ولګټو ریاست په وسایطو او مشیرنۍ د د ټ

 نورستان: 

سوه زره افغانیو په ارزښت د کوردر په نوم د یوه  ۷د قرادادي رشکت لخوا په دغه والیت کې د څه باندې 
  پُل ترمیمول، چې دا مهال یې کار بشپړ شوی دی.  ۱۵پایه 

 ترمیم. سړک  مرته اوږد ۶۵۰ میردیشد د کامدیش ولسوالۍ اړوند 

 کونړ: 

مرته وسپنیز  ۱۰۲یوه پایه  د میلیونه ډالرو پر ارزښت ۱۰د د شلنت او شیګل ولسوالیو تر منځ پر کونړ سیند 
 استحکامي پُل جوړل.

 مرته استحکامي پُل جوړل.  ۳۵د وډیګرام په نوم د  میلیونه افغانیو په ارزښت ۳.۵د  په پیچ دره ولسوالۍ کې

مرته استنادي دیوال  ۱۰۰د میلیونه افغانیو په ارزښت  ۸،۴بریکوټ ولسوالۍ په اوږدو کې د څه  –د ناړۍ 
 رغول. 
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مرته پُل رغونه،  ۸۰رزښت د يوه پایه میلیونه ډالرو په ا ۸په نورګل ولسوالۍ کې د زیړي بابا په سیمه کې د 
 چې دا مهال یې کار دوام لري. 

د ترمیم قرارداد، چې دا مهال یې کار کیلومرته سړک  ۲۰غازي آباد  –آسامر  میلیونه افغانیو په ارزښت د ۳ د
 بشپړ شوی دی. 

 سمنګان: 

په  مرتو ۱۴۳فغانیو په ارزښت میلیونه ا ۶.۴په اوږدو کې د پلخمري لویي الرې  –د سمنګان والیت د ایبک 
 قرارداد، چې دا مهال یې چارې بشپړې شوي دي.  ونو د ترمیم او بیارغونېپایو پُل ۳د اوږدوايل رسه 

 زره افغانیو په ارزښت.  ۲۹۰مرته پُل ترمیم او بیارغول، د ۹۸د یوه پایه 

 بیارغونه.کیلومرته سړک ترمیم او  ۱۱۰د ټولګټو ریاست شته ماشیرنۍ په واسطه د 

 کیلومرته سړک پاک کاري کول. ۲۰له رسويب موادو څخه د شته ماشیرنۍ په واسطه د 

 غزين: 

کیلومرته سړک ترمیم او جغل اندازي، چې  ۵۴د ټولګټو ریاسته له شته ماشیرنۍ څخه په استفادي رسه د 
 دا مهال یي کار بشپړ شوی دی.

ته د د غنمو په بدل کې جریان  خلکود اسالمي امارت لخوا کیلومرته سړک د ترمیم او جغل اچوين کار  ۱۵د 
  لري.

 بامیان:

کیلومرته سړک د پاکولو کار د ټولګټو ریاست د شته ماشیرنۍ په واسطه دوام  ۵له رسويب مواد څخه د 
 لري. 

 دي.  کیلومرته سړک واورې پاک کاري شوې  ۳۳۹د  میلیونه افغانیو په ارزښت د بیالبیلو ولسوالیو ۹د 

 ننګرهار:

جالل آباد په  –مرته پُل د الندیني فرش ترمیم او د کابل  ۲۰کونړ پر مسیر د کډي په نوم د  –د ننګرهار  
میلیونه  ۴،۹مرته استنادي دیوال او بولډر ترمیم او بیارغونه د څه باندې  ۱۷۰مسیر د رسخ آب پل لپاره د 

 افغانیو په ارزښت.
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یلومرته سړک ک ۴۸له مملې باغ څخه تر حصارک ولسوالۍ پوري د  د ټولګټو ریاست د ماشیرنۍ په واسطه 
 ترمیم او جغل اچونه، چې دا مهال یې کار بشپړ شوی دی. پایو پُلګوټو  ۲۷او 

 مرتو په اوږدوايل رسه د سړک رغونه. ۱،۶۴په تورخم بندر کې د 

 بلخ: 

د دغه والیت د اخیستنې  شته ماشیرنۍ او پرسونل څخه په ګټېد بلخ والیت د ټولګټو ریاست له  
 سړک ترمیم او هموار کاري. کیلومرته ۷۳، چمتال، مارمل ولسوالۍ کې د ټولټال شورتیپه

دره صوف  –کیلومرته سړک او د مزاررشیف  ۲۵د حیرتان بندر  د ماشیرنۍ په واسطه د ټولګټو ریاست
 کیلومرته سړک له رسويب موادو څخه پاک کاري شوي دي.  ۵ولسوالۍ 

 تخار: 

میلیونه افغانیو په  ۳د څه باندې  لامرته ګبیوين دیو  ۳۵کیلومرته سړک او د  ۱۰خواجه غار  –د اشکمش 
 ارزښت له رشکت رسه قراداد شوي، چې دا مهال یې کار بشپړ شوی دی. 

کیلومرته سړک  ۹۲کیلومرته سړک له رسويب موادو څخه او  ۳د ټولګټو ریاست د شته ماشیرنۍ په واسطه 
 له واورو څخه پاک کاري شوی دی.

 بادغیس: 

 کیلومرته سړک رغونه، چې دا مهال یې کار بشړ شوی دی.   ۶قادس   – د قراردادي رشکت لخوا د قلع نو 

 –قلع نو  ،غورماچ –د دغه والیت د باالمرغاب د بادغیس والیت د ټولګټو ریاست د شته ماشیرنۍ پرمټ 
 ۷۶باالمرغاب سړکونه چې ټولیز اوږدوالی یې  –قروطو کوتل او دهن پاساب  –باالمرغاب  سنګ اتش،

 کیلومرتو ته رسیږي ترمیم او جغل اندازي شوي دي. 

کیلومرته سړک له واورو څخه پاک کاري  ۱۰همدارنګه د یاد والیت د ټولګټو ریاست لخوا د سبزک کوتل 
 شوی دی.

 بغالن: 

د دغه والیت په دهنه  اخیستنې رسهد بغالن والیت د ټولګټو ریاست لخوا د شته ماشیرنۍ څخه په ګټې 
زره افغانیو  ۲۶۸د قراردادي رشکت لخوا د څه باندې  مرته پُلګوټی چارې ۲۰غوري ولسوالۍ کې د یوه پایه 

 په ارزښت بشپړ شوی دی.
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 کیلومرته سړک ترمیم او هموار کاري شوی دی. ۱۵ په مرکز، اسکار کوتل او په دوه سړکه سیمه کې

والیو کې د رسويب موادو پاک کاري د ټولګټو ریاست د ماشیرني لخوا تر رسه شوي همدارنګه په ګڼو ولس
 ده.

 پکتیکا:

مرتو په اوږدوايل رسه او په  ۲۰ولسوالۍ کې یوه پُل د رسوضې  دغه والیت د ټولګټو ریاست لخوا په د
 .مرتو په اوږدوايل رسه ترمیم شوي دي ۶۰رسويب ولسوالۍ کې د ماميت پُل د 

کیلومرته سړک ترمیم او  ۱۵او خوشامند ولسوالیو کې رسوضې  ریاست د ماشیرنۍ په واسطه دد والیتي 
 هموار کاري شوی دی.

پُلګوټي ترمیم شوي  پایې ۱۵۰په بیالبیلو مسیرونو کې  والیتي ریاست د ماشیرنۍ په واسطه د همدارنګه
 .دي

 ورو څخه پاک کاري شوي دي.ه له واکیلومرته سړکون ۳۹۲د والیتي ریاست د ماشیرنۍ په واسطه 

 رسپل: 

ډالرو په ارزښت جغل اندازي او  ۱۸۷۱۰۶کیلومرته سړک د  ۶.۷له کورک مغول څخه تر خانقا ملکي پوري 
 کار یې بشپړ شوی دی. 

له بلغي  او مکتب پورېتر  د کمي بازار  –له ګردنه د صیاد ولسوالۍ پل والیت د ټولګټو ریاست لخوا د رس
ترمیم او جغل اندازي شوي  سړکغځیدلی  ولسوالۍ تر لغامن کيل پوري  اتودوه الري څخه د کوهستان

 دی.

څخه د  کوهستان ولسوالۍ له علف سفید سیمېهمدارنګه د والیتي ریاست د ماشیرنۍ په واسطه 
 کیلومرته تخریب شوی سړک ترمیم او جغل اندازي شوی دی.  ۸۰کوهستان ولسوالۍ تر مرکز پوري د 

 اروزګان:

، ترینکوټ چورې –کندهار، ترینکوټ  –دهراود، ترینکوټ  –ا د ترینکوټ د اروزګان والیت د ټولګټو ریاست لخو 
 کیلومرته سړک پاک کاري شوي دي.  ۱۲۳چارچینو 

 پایو پلچکونو ترمیم او بیارغونه. ۲۳د میلیونه افغانیو په ارزښت د قراردادي رشکت لخوا  ۲د څه باندې 

 مرته پلچک ترمیم او بیارغونه. ۶په چوره ولسوالۍ کې د والیتي ریاست د پرسونل پرمټ د یوه پایه 
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 :پنجشیر

زره افغانیو په  ۴۸۸پراخول، د څه باندې د قراردادي رشکت لخوا د دواه آب ګوالیي کټ کول او د سړک 
 ارزښت.

کیلومرته سړک ترمیم، پاک  ۱۲۰د والیتي ریاست د ماشیرنۍ په واسطه د پنجشیر په بیالبیلو برخو کې د 
 کاري او دوامداره حفظ او مراقبت تررسه کول.

 ي کول.د والیتي ریاست د ماشیرنۍ په واسطه د ژمي په موسم کې د واورینو مسیرونو پاک کار 

 زابل: 

څه د  قرارداد میلینګ کاريد سړک کیلومرتو  ۶۵اړوند د  کندهار لویې الرې –کې د کابل  زابل والیتـ  په ۱
 میلیونه افغانیو په ارزښت. ۶اندې ب

، د میلیونه افغانیو په ارزښت ۶د سړک داغګیري او ترمیم د څه باندې  شینکي ولسوالۍ -د قالت ـ ۲
 قراردادي رشکت لخوا. 

 میلیونه افغانیو په ارزښت.  ۱۵پایو پلونو ترمیم، د څه باندې  ۵مرتو په اوږدوايل رسه د  ۱۵۵ـ د ۳

 میلیونه افغانیو په ارزښت. ۲.۱معرب ترمیمول، د څه باندې  ۱۰۰د شینکي ولسوالۍ پر مسیر د مانده ـ ۴

مرته سړک  ۱۸۰کندهار لویي الرې په اوږدو کې د  –کابل  ـ د والیتي ریاست د پرسونل او ماشیرنۍ لخوا د۵
 او ګڼو پلچکونو ترمیم او جغل اندازي کول. 

 لوګر: 

 –برکي برک، خويش  –څرخ، مرکز  –ګردیز، مرکز  –د کابل د لوګر د والیتي ریاست د ماشیرني په واسطه 
کیلومرته غځیديل سړکونه له واورو څخه پاک کاري  ۲۶۰خروار ولسوالیو  –خروار او څرخ  –ازره، مرکز 

 شوي دي. 

 ۱۰ګردیز، د برکي برک ولسوالۍ او څرخ ولسوالیو  –د والیتي ریاست د ماشیرنۍ په واسطه د کابل 
 کیلومرته سړکونه له رسويب موادو څخه پاک کاري شوي دي. 
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 جوزجان: 

 سړککیلومرته  ۲۳۷اسفالټ آقچه ولسوالۍ  –او شربغان  مزاررشیف –د ټولګټو ریاست لخوا د شربغان 
 ترمیم او پینه کاري شوی دی، چې دا مهال یې کار بشپړ شوی دی. 

 په اندازي رسه ترمیم او پینه کاري شوي دي. مربع ۹۱ سړک د د ولسوالۍاو  په اندازه مربع ۱۴۶ د 

قوشتپه  –د شربغان سړک او  مرته مربع ۱۲۶ رسپل –شربغان  والیتي ریاست د ماشیرنۍ پر مټ د د
ترمیم او جغل اندازي شوي دي همدارنګه د شربغان په سپل کې یوه پایه پُلګوټی ترمیم سړک مرته  ۱۰۰۰

  شوی دی. 

 بدخشان: 

 ۶۹۰ژه، د مرته سړک د تحکیم کاري پرو ۲۰۲د قراردادي رشکت لخوا په سبزي بهار او قمره کمر سیمو کې د 
 افغانیو په ارزښت.زره 

کیلومرته  ۱۳د راغ ولسوالۍ د  میلیونه افغانیو په ارزښت، ۱.۵کیلومرته سړک ترمیم، د  ۲۱د خاش ولسوالۍ 
 ۶۵کیلومرته جغيل سړک احداث، چې ټولیز اوږدوالی ډول یې  ۳۱ۍ د د درایم ولسوال نوي سړک احداث،

 ارزښت. میلیونه افغانیو په ۳۳.۵کیلومرتو ته رسیږي د څه باندې 

 ۲۱۰بهارک او د شهر بزرګ ولسوالۍ سړک چې ټولیز اوږدوالی یې  –فیض اباد، فیض اباد  –د کشم 
 کیلومرتو ته رسیږي د والیتي ریاست د ماشیرنۍ په واسطه له رسويب موادو څخه پاک کاري شوي دي.

 نیمروز: 

کیلومرته لویې الر او د کامل خان  ۱۱دالرام  –د نیمروز والیت د ټولګټو ریاست لخوا د دغه والیت د زرنج 
 ګو او ریګونو څه پاک کاري شوي دي.بند پر مسیر د چهار برجک ولسوالۍ یو کیلومرته سړک له ش

 همدارنګه ددغه والیت ډیری سړکونه په راتلونکي د جوړولو په موخه رسوې او ډیزان شوي دي. 

 کاپیسا: 

 کیلومرته سړک ترمیم او جغل اندازي. ۱۱رسويب د  –د والیتي ریاست لخوا د جبل الرساج 

پایو  ۴رسويب ولسوالۍ د سړک په اوږدو کې د  –د والیتي رایاست د ماشیرنۍ په واسطه د جبل الرساج 
 پُلګوټو ترمیم او بیارغول.
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افغانیو میلیونه  ۴.۸مرته په اوږدوايل رسه د يوه پایه پُل د  ۴۴د رسويب سړک په اوږدو کې  –د جبل الرساج 
 په ارزښت ترمیم شوی دی.

 فاریاب: 

ګاب ولسوالۍ اسفالټ سړک ترمیم او رشین ت –د فاریاب والیت د ټولګټو ریاست لخوا د دغه والیت د میمنه 
 او د منرب یو او منرب دوه شاهراه د وسپنیزو کټارو ترمیم. 

، د استنادي دیوال رغولمرته  ۵۰ظهور او چیچکتوی په سیمه کې د  قیصار سړک پر اوږدو کې د –د میمنې 
 میلیونه افغانیو په ارزښت.  ۱.۵څه باندې 

 خوست: 

 ۱۰۰کیلومرته سړک او  ۱۵ري، اسامعیل مندوزی ولسوالیو کې د ېد قراردادي رشکت لخوا د دوه منده، سپ
 وي دي.میلیونه افغانیو په ارزښت ترمیم ش ۵.۵مرته پُل د څه باندې 

 کابل: 

کیلومرته سړک شولډرونو ترمیم د څه  ۱۰مرته سړک او د  ۱۵۰د والیتي ریاست د ماشیرنۍ په واسطه د 
 میلیونه افغانیو په ارزښت.  ۲باندې 

 فراه: 

 زره افغانیو په ارزښت. ۸۰۰پایو پُلګوټو ترمیم، د څه باندې  ۴فراه سړک پر مسیر د  –د پشت رود 

 زره افغانیو په ارزښت. ۹۰کیلومرته سړک د څه باندې  ۱۰د بکواه ولسوالۍ 

 زره افغانیو په ارزښت. ۷۱۰کیلومرته سړک برف پاک کي د څه باندې  ۸۰د پرچمن د 

  کندوز:

 زره افغانیو په ارزښت. ۳۰۰د شیرخان بندر په بازارک سیمه کې د یوه پایه پُلګوټي ترمیم، د څه باندې 

 زره افغانیو په ارزښت. ۴۰۰ولسوالیو کې د معربونو ترمیم، د څه باندې په عيل اباد او خان اباد 

 میدان وردګ: 

 میلیونه افغانیو په ارزښت ۴۸کیلومرته سړک ترمیم، د څه باندې  ۸میدان ښار د  –د کابل 

 میلیونه افغانیو په ارزښت.  ۳ کیلومرته سړک ترمیم د څه باندې ۱۲چک  –د دایمیرداد 
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 پکتیا: 

 ۱مرته اوږد ګبیوين دیوال جوړول، د څه باندې  ۲۵۵ګردیز سړک پر مسیر په تیره کوتل کې د  –د کابل 
 میلیونه افغانیو په ارزښت.

 د سالنګونو د ساتنې او څارنې ریاست: 

 ت له بریا تر دا مهاله الندې کړنېد ټولګټو وزارت د سالنګونو د ساتنې او څارنې ریاست لخوا د اسالمي امار 
 تر رسه شوي دي: 

میلیونه افغانیو په  ۵۳کیلومرته سړک ترمیم د څه باندې  ۳۰د  ـ د شاميل سالنګ او جنويب سالنګ۱
 ارزښت.

 میلیونه افغانیو په ارزښت.  ۴ـ د بابه مردان د پُل ترمیمول د څه باندې ۲

 ترمیم. کیلومرته سړک ۱۰ـ د سالنګونو د ساتني او څارين ریاست د ماشیرنۍ په واسطه د ۳

 . ـ د تونل دننه د تخنیکي سیسټم او د الیټونو د تنویر سیسټم فعالول۴

 .ـ د ژمي په موسم کې د برف پاکي عملیاتو تررسه کول او همدارنګه له سیاليب موادو څخه د سړک پاکول۵

 

 


