جمهوری اسالیم افغا نستا ن
وزارت تحصیالت عا یل
lslamic Republic of Afghanistan
Ministry of Higher Education
ریاست پالن و پالییس
ی
ارزیان پروژه های انکشاف
آمریت نظارت و
ی
جدول پروژه های تحت کار وزارت تحصیالت عایل سال 1396
شماره

اسم پروژه

ارزش ساختمان به
ی
(افغان)

ی
حقیق نظر به پرداخت
مصارف
بل از رشوع ساختمان ایل  8اسد
1396
81.78%

طبق قرار داد

موقعیت پروژه
تحت ساختمان

تاری خ رشوع

تاری خ ختم

والیت خوست

1393/04/01

1396/05/08

141,186,541.30

1393/01/26

1395/12/30

117,165,064.89

97.91%

1395/09/30

23,532,284.00

41.38%

33,500,000.00

ی
امنیت کار رشوع
نسبت مشکالت
نگردیده است
30.00%

1

تعمیر تدریسی پوهنحی شرعیات پوهنتون خوست

2

اعمار پوهنحی حقوق پوهنتون ننگرهار

ننگرهار

3

اعماریک محراب مسجد ننگرهار

ننگرهار

1392/04/29

ارزوگان

1395/06/31

1397/06/30

ننگرهار

1395/07/05

1396/07/04

37,481,521.00

6

اعمار تعمیر شفاخانه نسایی ووالدی پوهنتون ننگرهار

7

دیوار احاطه پوهنتون غزنی

ننگرهار
ی
غزن

1395/10/01

1397/04/01

26,000,000.00

19.65%

1388/04/21

20,532,284.00

53.91%
ر
از نظر فزییک حدود  % 8پیشفت
نموده است
17.67%

4
5

اعمار تعمیر تدریسی موسسه تحصیالت عالی
ارزوگان
اعمار دیوار احاطه یکهزار جریب پوهنتون اسالمی
والیت ننگرهار

8

تعمیر کمپیوتر ساینس ننگرهار

ننگرهار

1395/12/02

1397/03/01

57,000,000.00

9

تعمیر دوصد بسترشفاخانه میوند

کابل

1392/08/20

1397/04/03

153,089,530.00

 10تعمیر تدریسی ادیتوریم پوهنتون بدخشان

بدخشان

1393/3/20

1396/09/30

46,000,000.00

75.25%

 11تعمیر تدریسی پوهنتون بدخشان

بدخشان

1394/12/23

1396/03/20

40,346,558.00

88.00%

 12اعمار تعمیر تدریسی موسسه تحصیالت عالی دایکندی

دایکندی

1395/06/13

1396/12/12

30,978,525.00

58.95%

مالحظات

جمهوری اسالیم افغا نستا ن
وزارت تحصیالت عا یل
lslamic Republic of Afghanistan
Ministry of Higher Education
ریاست پالن و پالییس
ی
ارزیان پروژه های انکشاف
آمریت نظارت و
ی
جدول پروژه های تحت کار وزارت تحصیالت عایل سال 1396
شماره

اسم پروژه

طبق قرار داد

موقعیت پروژه
تحت ساختمان

تاری خ رشوع

تاری خ ختم

ارزش ساختمان به
ی
(افغان)

ی
حقیق نظر به پرداخت
مصارف
بل از رشوع ساختمان ایل  8اسد
1396

 13اعمار تعمیر لیلیه موسسه تحصیالت عالی سمنگان

سمنگان

1395/06/13

1396/09/12

17,497,100.40

62.20%

 14اعمار تعمیر تدریسی پوهنتون فاریاب

فاریاب

1395/06/20

1396/12/19

50,166,670.00

57.82%

دایکندی

1395/09/01

1397/09/01

59,842,535.00

17.60%

شپل

1395/05/26

1396/08/25

21,691,429.00

20.28%

 17تعمیرتدریسی پوهنتون کندهار

کندهار

1394/06/15

1396/05/21

42,442,400.00

60.00%

 18تعمیرپوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار

کندهار

1392/02/23

1395/07/30

36,712,190.00

37.91%

 19تعمیرسالون طعام خوری لیلیه طب کندهار

کندهار

1392/02/15

1393/06/30

40,161,658.30

80.36%

 20اعمار تعمیر تدریسی موسسه تحصیالت عالی لوگر

لوگر

1395/04/22

1396/10/21

39,658,882.00

88.14%

 21اعمار تعمیر لیلیه موسسه تحصیالت عالی لوگر

لوگر

1395/06/10

1396/09/09

19,517,173.00

43.63%

میدان وردک

1395/06/29

1396/09/28

31,500,000.00

24.54%

جوزجان

1395/12/16

1396/05/17

1,715,450.00

42.02%

تعمیر تدریسی پوهنځی زراعت موسسه تحصیالت
15
عالی دایکندی
اعماردیوار احاطه واطاق محافظ موسسه تحصیالت
16
عالی سرپل

اعمار تعمیر تدریسی موسسه تحصیالت عالی میدان
22
وردگ
 23اعمار تشناب های طبقه اناث پوهنتون جوزجان

مالحظات

جمهوری اسالیم افغا نستا ن
وزارت تحصیالت عا یل
lslamic Republic of Afghanistan
Ministry of Higher Education
ریاست پالن و پالییس
ی
ارزیان پروژه های انکشاف
آمریت نظارت و
ی
جدول پروژه های تحت کار وزارت تحصیالت عایل سال 1396
شماره

اسم پروژه

طبق قرار داد

موقعیت پروژه
تحت ساختمان

تاری خ رشوع

تاری خ ختم

ارزش ساختمان به
ی
(افغان)

ی
حقیق نظر به پرداخت
مصارف
بل از رشوع ساختمان ایل  8اسد
1396

 24ترمیمات اساسی تشناب های پوهنتون پروان

پروان

1395/09/22

1395/12/21

2,192,120.00

66.19%

 25ترمیمات اساسی تشناب های پوهنتون تخار

تخار

1395/12/16

1396/03/15

2,345,100.00

55.76%

بدخشان

1395/09/27

1396/06/16

11,172,612.50

61.02%

 27تعمیر تدریسی پوهنتون البیرنی

کاپیسا

1392/12/10

1396/05/30

41,253,168.50

62.00%

 28تعمیر البراتوار موسسه تحصیالت عالی پنجشیر

پنجشی
ر

1395/09/02

1396/06/01

7,773,985.00

از نظر فزییک حدود % 35
ر
پیشفت نموده است

 29سالون طعام خوری واشپزخانه پوهنتون لغمان

لغمان

1394/12/01

1396/06/01

16,840,148.00

82.59%

 30تعمیر مرکز تحقیقات پوهنتون کابل

کابل

1395/09/28

1396/06/27

23,645,899.36

19.95%

کابل
والیات (کندز،
پکتیا و بغالن)

1395/09/30

1396/01/29

7,041,921.00

69.31%

1394/11/07

1395/09/07

39,381,537.00

28.25%

لغمان

1395/02/21

1395/12/20

9,602,198.00

50.00%

 34اعمار تعمیر لیلیه موسسه تحصیالت عالی فـــــــــــراه

فراه

1395/06/13

1396/09/12

18,785,412.00

87.82%

 35اعمار تعمیر تدریسی موسسه تحصیالت عالی فراه

فراه

1395/06/31

1396/12/30

33,950,058.00

53.73%

 26اعمار وترمیمات اساسی تشناب های پوهنتون بدخشان

 31تعمیرکودکستان داخل وزارت
 32ماستر پالنهای (کندز,پکتیا,بغالن)
 33ماستر پالن پوهنتون لغمان

مالحظات

جمهوری اسالیم افغا نستا ن
وزارت تحصیالت عا یل
lslamic Republic of Afghanistan
Ministry of Higher Education
ریاست پالن و پالییس
ی
ارزیان پروژه های انکشاف
آمریت نظارت و
ی
جدول پروژه های تحت کار وزارت تحصیالت عایل سال 1396
طبق قرار داد

ی
حقیق نظر به پرداخت
مصارف
بل از رشوع ساختمان ایل  8اسد
1396
ی
زمی تا هنوز کار
نسبت مشکالت ر
رشوع نشده است
نسبت مشکالت ر ی
زمی تا هنوز کار
رشوع نشده است
17.73%

موقعیت پروژه
تحت ساختمان

تاری خ رشوع

تاری خ ختم

بادغیس

1395/06/31

1397/06/30

45,000,000.00

اعمار تعمیر صالون طعام خوری واشپزخانه موسسه
37
تحصیالت عالی بادغیس
 38تعمیرتدریسی موسسه تحصیالت عالی لوگر

بادغیس

1395/07/28

1396/04/27

14,634,436.80

لوگر

1395/12/04

1397/06/03

63,364,219.65

 39تعمیرات تدریسی ولیلیه پوهنتون پکتیا

پکتیا

1392/02/31

1395/08/30

144,266,424.00

 40تعمیر مرکز تحقیقات پوهنتون کندهار

کندهار

1395/12/02

1396/12/01

22,284,009.00

 41اعمار تعمیر لیلیه موسسه تحصیالت عالی بادغیس

بادغیس

1395/06/20

1397/06/19

78,490,564.00

 42تعمیر کمپیوتر ساینس پولی تخنیک کابل

کابل

1392/12/04

1396/12/28

76,683,778.00

10.32%

 43تعمیر جراحی دوصد بستر علی اباد

کابل

1392/05/01

1396/06/30

172,980,794.00

92.97%

 44اعمار تعمیر لیلیه پوهنتون بامیان

بامیان

1395/06/20

1397/06/19

95,493,788.70

20.37%

بامیان

1395/07/24

1396/04/23

16,327,515.00

17.73%

ی
کی

1395/07/28

1396/04/27

15,488,704.00

42.42%

فراه

1393/04/09

1395/04/08

41,634,694.60

100.00%

شماره

اسم پروژه

 36اعمار تعمیر تدریسی موسسه تحصیالت عالی بادغیس

اعمار تعمیر صالون طعام خوری واشپزخانه پوهنتون
45
بامیان
اعمار تعمیر صالون طعام خوری واشپزخانه پوهنتون
46
سید جمال الدین افغانی کنر ها
 47اعمار تعمیر ات تدریسی و اداری فراه

ارزش ساختمان به
ی
(افغان)

88.95%
از نظر فزییک حدود % 20
ر
پیشفت نموده است
ی
زمی تا هنوز کار
نسبت مشکالت ر
رشوع نشده است

مالحظات

جمهوری اسالیم افغا نستا ن
وزارت تحصیالت عا یل
lslamic Republic of Afghanistan
Ministry of Higher Education
ریاست پالن و پالییس
ی
ارزیان پروژه های انکشاف
آمریت نظارت و
ی
جدول پروژه های تحت کار وزارت تحصیالت عایل سال 1396
شماره

اسم پروژه

طبق قرار داد

موقعیت پروژه
تحت ساختمان

تاری خ رشوع

تاری خ ختم

ارزش ساختمان به
ی
(افغان)

ی
حقیق نظر به پرداخت
مصارف
بل از رشوع ساختمان ایل  8اسد
1396

 48اعمار تعمیر لیلیه کنر ها

ی
کی

1395/09/30

1397/09/29

91,230,988.76

18.16%

 49اعمار تعمیر تدریسی پوهنتون غزنی

ی
غزن

1395/07/05

1397/07/04

74,587,560.50

40.37%

 50تعمیر تدریسی موسسه تحصیالت عالی سرپل

شپل

1395/12/16

1397/06/15

61,406,134.00

از نظر فزییک حدود % 15
ر
پیشفت نموده است

 51اعمار تعمیر تدریسی پوهنتون پکتیکا

پکتیکا

1394/06/15

1396/06/14

28,025,000.00

42.88%

 52اعمار یک محراب مسجد شریف پوهنتون پکتیا

پکتیا

1393/02/07

1395/04/30

17,500,000.00

50.51%

اعمار تعمیر تدریسی ولیلیه موسسه تحصیالت عالی
53
لوگر

لوگر

1393/06/16

1395/09/30

53,500,000.00

100.00%

بدخشان

1396/03/22

1397/09/21

36,042,140.00

هلمند
ی
غزن

1396/03/29

1397/06/28

39,287,296.60

1396/01/22

1396/05/21

1,098,450.00

کابل

1396/03/21

1396/04/20

3,393,388.00

100.00%
از نظر فزییک حدود %20
ر
پیشفت نموده است

کابل

1396/03/31

1396/04/20

5,349,200.00

98.17%

کاپیسا

1396/02/11

1396/06/10

2,171,580.00

از نظر فزییک حدود  % 5ر
پیشفت
نموده است

 54اعمار تعمیر کتابخانه پوهنتون بدخشان
 55اعمار تعمیر لیلیه وصالون طعام خوری پوهنتون هلمند
 56سیل برتعمیر لیلیه ذکور پوهنتون غزنی
تهیه ونصب موانع سمنتی سمت جنوبی دیوار وزارت
57
تحصیالت عالی
تهیه ونصب موانع سمنتی لیلیه اناث وذکور پوهنتون
58
کابل
 59ترمیم تشنابهای اناث پوهنتون البیرونی

از نظر فزییک حدود  % 2ر
پیشفت
نموده است
از نظر فزییک حدود %20
ر
پیشفت نموده است

مالحظات

جمهوری اسالیم افغا نستا ن
وزارت تحصیالت عا یل
lslamic Republic of Afghanistan
Ministry of Higher Education
ریاست پالن و پالییس
ی
ارزیان پروژه های انکشاف
آمریت نظارت و
ی
جدول پروژه های تحت کار وزارت تحصیالت عایل سال 1396
شماره

اسم پروژه

ترمیم کودکستان پوهنتون طبی واطاق مشاوره تعلیم
60
وتربیه

طبق قرار داد

موقعیت پروژه
تحت ساختمان

تاری خ رشوع

تاری خ ختم

کابل

1396/02/30

1396/04/29

با ی
احیام

ارزش ساختمان به
ی
(افغان)
3,393,180.00

ی
حقیق نظر به پرداخت
مصارف
بل از رشوع ساختمان ایل  8اسد
1396
35%

مالحظات

