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 لغامن :
 فیصد تکمیل.  ۹۵قرارداد شده  میلیون افغانی ۵.۴به ارزش ده زیارت مرت  ۱۰۰ترمیم پل 

 هزار افغانی. ۲۴۳مرت به ارزش  ۱۵۵رسخکان به طول  –میرس عمومی مهرتالم جویجه ترمیم 
 فوایدعامهوسایط و ماشیرنی ریاست توسط ، کیلومرت رسک  ۱۴۰ و پاک کاری ترمیم

 
 هلمند:

  .میلیون افغانی ۵.۹به ارزش ، رشکت قراردادی توسط  پایه پلچک ۱۸و  رسککیلومرت  ۳۶ترمیم 
 توسط وسایط و ماشیرنی فوایدعامه .مرت پل  ۱۷۵چهار پایه پل به طول ترمیم 
 .فوایدعامه  وسایط ریاست توسطمرت دیوار استنادی پل  ۱۰۰ترمیم 

 
 نورستان:

هزار  ۷۲۰به ارزش مرت توسط رشکت قراردادی ۱۵ به طول با کانکریت بدون سیخ  پل کوردر تحکیم کاری
 افغانی.

 مرت رسک میردیش توسط پرسونل و ماشیرنی ریاست فوایدعامه. ۶۵۰ترمیم 
 

 کرن:
  .کار آن تکمیل شده  میلیون دالر ۱۰به ارزش مرت  ۱۰۲به طول  شلنت و شیگلپل در مسیر اعامر 

 .کار آن تکمیل شده استمیلیون دالر  ۳.۵مرت به ارزش  ۳۵اعامر پل در ولسوالی دره پیچ به طول 
میلیون  ۸.۴بریکوت به ارزش  –در مسیر رسک ولسوالی ناری مرت  ۷۵به طول اعامر دیوار استنادی 

 افغانی.
میلیون دالر تحت کار  ۸مرت به ارزش  ۸۰زیری بابا به طول اعامر پل استحکامی ولسوالی نورگل منطقه 

 قرار دارد.
میلیون قرارداد شده بود  ۳کیلومرت رسک به ارزش  ۲۰غازی آباد و نری به طول   -ترمیم رسک اسامر 

 تکمیل شده است.
 

 سمنگان:
 توسط رشکت قراردادی.میلیون افغانی  ۶.۴ ش ز به ار مرت  ۱۴۳به طول  ترمیم سه پایه

 هزار افغانی . ۲۹۰ مرت به ارزش ۹۸ به طول پل یک پایه ترمیم
 توسط ماشیرنی ریاست فوایدعامه کیلومرت رسک  ۱۱۰ترمیم 

 توسط ماشیرنی ریاست فوایدعامه کیلومرت  ۲۰پاک کاری از مواد رسوبی 
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 غزنی: 
 شده است.تکمیل توسط وسایط و ماشیرنی ریاست فوایدعامه کیلومرت رسک   ۵۴ ترمیم و جغل اندازی

  رسک از سوی ریاست فوایدعامه با همکاری مالی مردم تحت کار است.کیلومرت  ۱۵ اندازی ترمیم و جغل
 

 بامیان
 توسط ماشیرنی ریاست فوایدعامه از مواد رسوبی سیالب ها.کیلومرت رسک  ۵پاک کاری 

 میلیون افغانی . ۹کیلومرت به ارزش  ۳۳۹ برف پاکی مسیر رسک ولسوالی های مختلف به طول
 

 ننگرهار:
دیوار مرت  ۱۷۰کرن و ترمیم  –در مسیر رسک ننگرهار  مرت ۲۰به طول  ترمیم فرش تحتانی پل کندی 

 میلیون افغانی. ۴.۹جالل آباد به ارزش بیشرت از  –استنادی و بولدر پل رسخ آب در مسیر شاهراه کابل 
ولسوالی خوگیانی در مسیر های باغ ممله الی ولسوالی حصارک و رسک کیلومرت  ۴۸ترمیم و جغل اندازی 

 کار تکمیل شده است توسط پرسونل و ماشیرنی ریاست فوایدعامه ننگرهار.
تکمیل شده  جالل آباد –و لین کابل  رسک باغ ممله الی ولسوالی حصارک در مسیر پایه پلچک  ۲۷ترمیم 
 است.

 می باشد.کیلومرت در بندر تورخم تحت کار رسک  ۱.۶۴اسفالت 
 

 بلخ:
توسط کیلومرت  ۷۳طول به شورتیپه، چمتال و ولسوالی مارمل  های رسک ولسوالی کاریار ترمیم و همو 

 پرسونل و ماشیرنی ریاست فوایدعامه.
مسیر دره صوف توسط در مسیر بندر حیرتان و  و مواد رسوبی کیلومرت  رسک از ریگ ۳۱پاک کاری 

 پرسونل و ماشیرنی ریاست فوایدعامه .
 کیلومرت رسک توسط ماشیرنی ریاست فوایدعامه . ۹۲برف پاکی 

 
 تخار :

مرت دیوار  ۳۵و اعامر میان ولسوالی های اشکمش و خواجه غار  کیلومرت رسک ۱۰ترمیم و جغل اندازی 
  توسط رشکت قراردادی. میلیون افغانی ۳به ارزش بیشرت از  گبیون که هر دو پروژه

 ریاست فوایدعامه ماشیرنی  توسط پرسونل و کیلومرت رسک، ۳به طول  مواد رسوبیکاری  پاک
 .رسک توسط پرسونل و ماشیرنی کیلومرت  ۶۱برف پاکی 
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 بادغیس:
میلیون  ۲.۲کیلومرت  ۶طول  و اعامر رسک جغلی قریه محمد زایی بهقادس  –قلعه نو جغلی رسک اعامر 

 کار آن تکمیل شده است.توسط رشکت قراردادی افغانی 
 ریاست فوایدعامه.کیلومرت رسک توسط پرسونل و ماشیرنی  ۶۷ترمیم و جغل اندازی 

 .ماشیرنی  توسط پرسونل و کیلومرت ۱۰برف پاکی کوتل سبزک به طول 
 

 بغالن:
هزار افغانی، کار  ۲۶۸ مرت به ارزش بیشرت از ۱۰ پلچک قلعه خواجه ولسوالی دهنه غوری به طولاعامر 

 آن تکمیل شده است.
کیلومرت رسک در مرکز،  ساحه دو رسکه و ساحه کوتل اسکار، توسط  15ترمیم، هموار کاری و کندن کاری 

 پرسونل و ماشیرنی ریاست فوایدعامه بغالن.
 همچنان پاک کاری اکرث مناطق ولسوالی ها از مواد سیالبی و برف های های زمستانی.

 
 پکتیکا:
مرت  توسط پرسونل و ماشیرنی ریاست  80پل های رسحوضه و مامتی به طول مجموعی  ترمیم 

  فوایدعامه.
کیلومرت رسک خوشامند و رسحوضه، توسط پرسونل و ماشیرنی ریاست  ۱۵ترمیم هموار کاری 

 فوایدعامه.
 دعامه.  پلچک در مسیرهای مختلف توسط پرسونل و ماشیرنی ریاست فوای 151ترمیم و پاک کاری 

 کیلومرت رسک نقاط برف گیر توسط پرسونل و ماشیرنی ریاست فوایدعامه. 392برف پاکی 
 رسپل :

 187106کیلومرت به ارزش  6.7جغل اندازی و تسلیم گیری رسک، از کورک مغول الی خانقا ملکی به طول 
 دالر، کار آن تکمیل شده است.

ولسوالی صیاد و ترمیم جغل اندازی رسک از دوراهی بلغلی جغل اندازی رسک از گردنه الی مکتب بازار 
ماشیرنی ریاست فوایدعامه، کار آن  الی مرکز بازار قریه لغامن مسیر کوهستانات، توسط پرسونل و

 تکمیل شده است.
کیلومرت رسک از ختم دره علف سفید الی مرکز ولسوالی کوهستانات، توسط پرسونل  40حفظ و مراقبت 
 ست حفظ ومراقبت اکنون کار آن جریان دارد.و ماشیرنی ریا
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 ارزگان:
میلیون افغانی توسط رشکت  2پایه پلچک در نقاط مختلف این والیت به ارزش بیشرت از  23ترمیم 

 قراردادی که کار آن اکنون تکمیل شده است.
کندهار توسط  –دهراود، مرکز ترینکوت و ترینکوت  –کیلومرت رسک در شاهراه ترینکوت  123پاک کاری 

 پرسونل و ماشیرنی ریاست فوایدعامه.
 توسط پرسونل و ماشیرنی ریاست فوایدعامه.مرت  6ترمیم یک پایه پلچک کالن در ولسوالی چوره به طول 

 
 پنجشیر:

 هزار افغانی . 488پروژه کت منودن گوالی آب دواه و عریض ساخنت رسک به ارزش بیشرت از 
کیلومرت رسک در اکرث نقاط والیت پنجشیر توسط پرسونل  120قبت جاری پاک کاری، ترمیم و حفظ و مرا

 و ماشیرنی ریاست فوایدعامه آن والیت.
 پاک کاری اکرث مسیر های برف گیر در جریان زمستان توسط ماشیرنی ریاست فوایدعامه.

 
 :زابل 

میلیون  ۶۹ در مربوطات والیت زابل به ارزش بیشرت از  کندهار –کابل  شاهراهکیلومرت  ۶۵ینک کاری میل
 .که کار آن تکمیل شده استافغانی 

توسط رشکت قرارداد که  میلیون افغانی ۶و پلچک ها به ارزش بیشرت از شینکی  –داغ گیری رسک قالت 
 کار آن فعال تکمیل شده است.

میلیون افغانی که کار این پل ها اکنون  15 مرت به ارزش مجموعی بیشرت از 155ترمیم پنج پایه پل به طول 
 تکمیل شده است.

، کارش میلیون افغانی  ۲.۱ به ارزش بیشرت از  مرت ۱۰۰ در مسیر ولسوالی شینکی به طول ترمیم معرب
 تکمیل شده است.

کندهار و ولسوالی  –در مسیر شاهراه کابل کیلومرت  180به طول ترمیم و جغل اندازی رسک و پلچک ها 
 این والیت توسط پرسونل و ماشیرنی این ریاست. های مربوطه
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 جوزجان: 
توسط  ولسوالی آقچه –مزار رشیف و شربغان  –در مسیر شربغان  کیلومرت رسک ۲۳۷ترمیم و پینه کاری 

 آن والیت که اکنون کار آن تکمیل شده است.ماشیرنی فوایدعامه 
ولسوالی  –رسپل و جغل اندازی مسیر شربغان  –مسیر رسک شربغان مرتمربع  126ترمیم و جغل اندازی 

  مرت مربع توسط پرسونل و ماشیرنی ریاست فوایدعامه رسپل . 1000قوشتپه به طول 
 رسپل به طول یک مرت توسط ریاست فوایدعامه. –در مسیر شربغان ترمیم یک پایه پلچک 

 
  :بدخشان

 هزار افغانی. 690به ارزش بیشرت از مرت  ۲۰۲به رسک در سبزی بهار و قره کمر پروژه تحکیامت 
کیلومرت و  13کیلومرت، احداث رسک ولسوالی راغ به طول  21کار ترمیم رسک ولسوالی خاش به طول 

میلیون افغانی که از  33.5کیلومرت به ارزش مجموعی  65کیلومرت که در مجموع  31احداث رسک درایم به 
 متذکره پول آنرا متویل می منایند کار آن جریان دارد.باشندگان مناطق 

بهارک و مسیر ولسوالی شهر بزرگ به طول مجموعی  –فیض آباد، فیض آباد  –پاک کاری مسیر های کشم 
 کیلومرت از مواد سیالبی توسط پرسونل و ماشیرنی ریاست فوایدعامه آنوالیت. 210

 
 نیمرزو:

دالرام و رسک ولسوالی  –از مسیر شاهراه عمومی زرنج  کیلومرت  ۱۱طول به  روان کاری ریگهای پاک
 مسیر بند کامل توسط پرسونل و ماشیرنی ریاست فوایدعامه آن والیت. –چاربرجک 

 اساسی رسوی و برآورد گردیده است.همچنان اکرث مسیرهای این والیت بخاطر ترمیم 
  

 کاپیسا:
میلیون افغانی. کار  4.8به ارزش  مرت ۴۴به طول  ترمیم پل آهنی در مسیر رسک جبل الرساج الی رسوبی

 آن تکمیل شده است.
رسوبی و رسک های خامه  –کیلومرت رسک مسیر جبل الرساج  11ترمیم، جغل اندازی و هموار کاری 

 سا.ولسوالی تگاب توسط پرسونل و ماشیرنی ریاست فوایدعامه والیت کاپی
رسوبی ولسوالی تگاب توسط پرسونل و ماشیرنی  –ترمیم چهار پایه پلچک در مسیر رسک جبل الرساج 

 ریاست فوایدعامه.
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 فاریاب:
میلیون افغانی اکنون  ۱.۵قیصار به ارزش  –مرت در مسیر میمنه  ۵۰به طول  استنادی گبیون اعامر دیوار 

 کار آن تکمیل شده است. 
غورماچ و ترمیم کتاره فلزی مسیر شاهراه منرب یک و  –و رسک میمنه  شیرین تگاب –رسک میمنه ترمیم 

  منرب دوی ، اندخوی و قیصار توسط ریاست فوایدعامه.
 

 خوست:
مرت پل در مسیر ولسوالی دوه منده، سپیری و اسامعیل مندوزی به ارزش  100کیلومرت رسک و  15ترمیم 

 میلیون افغانی. 5.5
 

 :لوگر
ولسوالی برکی برک،  –ولسوالی چرخ، مرکز  –گردیز، مرکز  –کیلومرت مسیر های کابل  260برف پاکی  

 ولسوالی خروار. –خروار و مسیر رسک ولسوالی چرخ ولسوالی  –ولسوالی ارزه، مرکز  –ولسوالی خوشی 
گردیز،  –در مسیر عمومی رسک کابل کیلومرت رسک از مواد رسوبی سیالب های اخیر  10پاک کاری 

 ولسوالی برکی برک و ولسوالی چرخ توسط پرسونل و ماشیرنی ریاست فوایدعامه والیت لوگر.
 

 کابل:
میلیون افغانی که کار آن تکمیل شده  ۲کیلومرت شولدر رسک به ارزش  ۱۰مرت رسک و  ۱۵۰ترمیم رسک 

 است.
 پاک کاری مسیر رسک های ولسوالی های والیت کابل از مواد رسوبی.

 
 فراه:

 هزار افغانی. ۸۰۰پایه پلچک مسیر رسک پشت رود الی فراه به ارزش  ۴ترمیم 
 هزار افغانی . ۹۰به ارزش کیلومرت رسک ولسوالی بکواه  ۱۰ترمیم 

 هزار افغانی. ۷۱۰کیلومرت به قیمت  ۸۰به برف پاکی مسیر رسک پرچمن 
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 کندز:
 هزار افغانی. ۳۰۰ارزش  ترمیم یک پایه پلچک در ساحه بازارک شیرخان بندر به

 هزار افغانی. ۴۰۰در ولسوالی علی آباد و خان آباد به قیمت ترمیم معرب 
 

 :میدان وردک
 میلیون افغانی. ۴۸کیلومرت به قیمت بیشرت از  ۸میدان شهر به طول  –کیلومرت رسک کابل  ۸ترمیم 

میلیون  ۳به ارزش بیشرت از کیلومرت  ۱۲ترمیم و جغل اندازی رسک دایمیر داد الی ولسوالی چک به 
 افغانی.

 
 پکتیا:

 مرت به ارزش یک میلیون افغانی. ۲۵۵گردیز کوتل تیره به طول  –گابیون در مسیر رسک کابل اعامر دیوار 
 شاهراه سالنگ:

شده  میلیون افغانی تکمیل ۵۳بیشرت از کیلومرت شاهراه سالنگ شاملی و جنوبی به ارزش  ۳۰ترمیم 
  است.

 میلیون افغانی  ۴بیشرت از ترمیم پل بابه مردان به ارزش 
 ریاست حفظ و مراقبت سالنگهاتوسط ماشیرنی رسک کیلومرت  ۱۰ترمیم 

  چراغ های داخل تونل.فعال سیستم های تخنیکی داخل تونل و فعال سازی 
 ی آنریاست و مواد رسوبی در جریان زمستان توسط پرسونل و ماشیرن برف پاک کاری سالنگ از وجود 

 
 
 
 
 
 
 

 


