
 قمت پروژهٌ :
مليون دالر آمريکايٌی  .364   

 قمت پروژهٌ :
مليون دالر آمريکايٌی  64.4   

 قمت پروژهٌ :
مليون دالر آمريکايٌی  .618   

 100و  کيلومتر 1.8بطول   عمومی سيلوسرک 
تکميل گرديده است. معياد  2016فيصد در سال 

اسناد و  رفع مسٌوليت (گرنتی) آن نيز ختم گرديده
تسليمی نهايی به رياست های مربوطه شاروالی 

. ارسال شده است  

.تکميل گرديده 6201در سال فيصد  100و  کيلومتر 3.9بطول  نوسرک کارته   
دوره رفع مسٌوليت (گرنتی) آن تکميل ميگردد. 4/11/1396بتاريخ   
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مليون دالر آمريکايٌی  .488قمت پروژهٌ :   

مکروريان دوم و سومسرکهای   
در سال کيلومتر  1.9بطول فيصد  100کار پروژه 

تکميل رديده است2015

 سرکهای مکروريان چهارم و مقابل کابل ننداری
در فيصد  100و  کيلومتر 2.52بطول کار پروژه  

تکميل گرديده و نيز غرض بهره  2014سال 
.گرديده است برداری افتتاح  

 500سرکهای از چهارراهی پروان سوم الی 
و سرک عمومی ليسه مريم. فاميلی  

  تحت تطبيق قراردارد. پيشرفت کار = 25 فيصد

مليون  1.98قمت پروژهٌ : 
 دالر آمريکايٌی

KUTEI/PMU-Project Coordinator  

 .848پروژهٌ : قمت 
 مليون دالر آمريکايٌی 

سرکهای از چهارراهی پروان دوم الی گواليٌی پارک حصهٌ دوم خير 
کيلومتر  5.75ه بطول خان  
عقرب  15و بتاريخ تکميل گرديده  2016در سال فيصد  100و 

دوره گرنتی آن ختم گرديده و فعالٌ در پروسه رفع نواقص و  1396
تسليمی نهايی قراردارد.

مليون  3.97قمت پروژهٌ : 
 دالر آمريکايٌی

کيلومتر ميباشد. 6.9طول  پروژهٌ  کانال وزير آباد  
قرارداد  و ديسمبر داده شده 27مه قبولی آفر به شرکت قاره چی کشور آذربايجان بتاريخ نا

فبرويری ميباشد. 4که تاريخ آغاز کار هم رسيده فبروری به امضا  4آن بتاريخ   

دالر  مليون 58.8مجموع بودجهٌ قرارداد شده =  قرارداد.  9برای  دالر مليون 68.54=  و کانال وزيرآباد برای ساختمان سرکهامجموع بودجه .  مليون دالر 90.5يوتی = مجموع بودجهٌ پروژهٌ ک

 –خشت هوختيف  -قلعه نجارها  –سرکهای از چهارراهی تايمنی 
کيلومتر.  5.58بطول  گواليٌی حصهٌ اول و الی سرای شمالی  

 1396عقرب  اول مطابق  2017اکتوبر  23کار عملی پروژه بتاريخ 
  آغاز گرديد و تحت تطبيق قراردارد. پيشرفت کار 10.5 فيصد

 .448قمت پروژهٌ : 
 مليون دالر آمريکايٌی 

و  کيلومتر 3.35بطول سرک های کارته سه و کارته چهار 
تکميل شده وبه منظور بهره برداری  2015فيصد دز سال  100

 افتتاح نيز گرديده است.


