
 عرض طول

 بودیجه داخلی 3,420,000                   جدید1                    4.0         450 امور کانکریت ریزی سرک باال کوه گذر پل آرتل1

 بودیجه داخلی 4,210,400                   جدید1                    4.0         554 کانکریت ریزی سرک خواجه صفا2

KMDP  11,065,600                 جدید1                  20.0         280 ساختمان سرک از سه راهی شوربازار الی چوک جاده میوند3  

EZ  1,841,946                   جدید1                    3.2         340 ساختمان سرک قلعه حضرت4 -KAR  

EZ  4,868,256                   جدید1                    3.0         453  ریکاخانه1،2،3،4،5،6ساختمان سرک های 5 -KAR  

EZ  198,740                      جدید1                    2.5           65   ریکاخانه8 و 7بهسازی پیاده روها سرک های 6 -KAR  

EZ  750,272                      جدید1                    1.2      1,285اعمار کانال از درخت شنگ الی دروازه الهوری الی جوی مستان7 -KAR  

EZ  84,512                        جدید1                    2.5           40 بهسازی  پیاده رو سرک سو م صاحب زمان8 -KAR  

EZ  244,112                      جدید1                    3.0           63 بهسازی پیاده رو سرک اول سنگ کشان9 -KAR  

EZ  804,916                      جدید1                    2.3           60اعمار کلفرت چهاراهی میالد10 -KAR  

EZ  693,348                      جدید1                    4.0           32 (4*5*6) اعمار چاه سپتیک نوآباد باال حصار به حجم11 -KAR  

EZ  15,823,690                 جدید1                    3.0      3,900 بهسازی پیاده رو اعتبار از شفاخانه ابن سینا الی اخیر دروازه الهوری12 -KAR  

                 44,005,792 

 بودیجه داخلی 10,000,000                 جدید2 437          ساختمان سیستم دریناژ مقابل د افغانستان بانک13

(از کارته آریانا الی ختم)تکمیل امور باقی مانده سرک گردنه کارته سخی 14  بودیجه داخلی 10,000,000                 جدید2                    7.0         600 

 بودیجه داخلی               3,000,000.00جدید2 بهسازی ساحه مقابل سپین زر هوتل15

 بودیجه داخلی               7,000,000.00 انتقالی               2.00اعمار تصفیه خانه فاضالب شاروالی کابل16

 بودیجه داخلی               4,000,000.00 انتقالی               2.00         313کانال جوار زیر زمینی الی دریای کابل17

 بودیجه داخلی               4,326,965.00 انتقالی               2.00امور ساختمان آرشیف شاروالی کابل18

KMDP  19,456,000                 جدید2                    8.0      1,000 سرک اعتبار از پل باغ عمومی الی پل خشتی و عبدالفضل مرادخانی به امتداد دریای کابل19  

حالت پروژه

مجموع بودیجه ناحیه اول

 تمویل کننده

1400لست مکمل پروژ های انکشافی سال مالی 

ره
ما

ش

اسم پروژهناحیه
ابعاد به متر

(ناحیه)موقعیت 
 بودجه پیشنهادی 

1400
 مالحظات

دولت جمهوری اسالیم افغانستان

شاروایل کابل

ریاست پالن، پالییس، نظارت و ارزیابی
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 عرض طول
 تمویل کنندهحالت پروژه

1400لست مکمل پروژ های انکشافی سال مالی 

ره
ما

ش

اسم پروژهناحیه
ابعاد به متر

(ناحیه)موقعیت 
 بودجه پیشنهادی 

1400
 مالحظات

EZ  7,032,584                   جدید2                    2.5      2,440 بهسازی پیاده رو یک طرفه سالنگ وات20 -KAR  

EZ  3,343,848                   جدید2                    2.5      1,200 بهسازی پیاده رو اطراف شهرداری کابل21 -KAR  

EZ  364,800                      جدید2                    0.6      1,000 پاک کاری جویچه از چهاراهی ملک اضغر الی چهاراهی صدارت22 -KAR  

EZ  2,111,888                   جدید2                    3.0         600 بهسازی پیاده رو از گلبهار الی چهاراهی صدارت23 -KAR  

EZ  2,130,204                   جدید2                    3.0         600 بهسازی پیاده رو ها از سرک جاده نادر پشتون الی سرک پل خشتی24 -KAR  

EZ  113,316                      جدید2                    0.6         766 پاک کاری کانال از سرک جاده نادر پشتون الی سرک پل خشتی25 -KAR  

EZ  49,248                        جدید2                    0.5         400پاک کاری کانال کوچه قصابی الی ده افغانان26 -KAR  

EZ  7,114,447                   جدید2مختلف      1,052  عقب بینظیر4،5،6، 3، 2بهسازی سرک های 27 -KAR  

                 80,043,300 

KMDP  7,600,000                   جدید3 10.0                  400ساختمان سرک سوم سیلو28  

EZ  5,905,200                   جدید3 10.5                  8195بهسازی سرک و جویچه های سرک سوم سیلو گذر 29 -KAR  

EZ  610,128                      جدید3 0.6                    120بهسازی کلفرت گذر هشتم30 -KAR  

EZ  590,520                      جدید3 3.0                    8185بهسازی پیاده رو های سرک سوم سیلو گذر 31 -KAR  

EZ  978,880                      جدید3 4.0                    6140ساختمان سرک و چویچه های عقب سرک سیلو گذر 32 -KAR  

EZ  2,333,580                   جدید3 مختلف4487ساختمان سرک و چویچه های کارته سخی گذر 33 -KAR  

EZ  570,000                      جدید3 3.0                    120ساختمان سرک پهلوی سرک شفاخانه علی آباد34 -KAR  

EZ  274,329                      جدید3 0.8                    1128پاک کاری کانال به امتداد سرک اصلی میروس میدان اعتبار از سرک پوهنتون الی دریای کابل35 -KAR  

EZ  294,880                      جدید3 1.0                    3970پاک کاری کانال مقابل فاکولته انجنیری الی کارته چهار گذر 36 -KAR  

EZ  307,648                      جدید3 1.0                    1265پاک کاری کانال از کارته سخی الی سرک عمومی میرویس میدان37 -KAR  

EZ  165,047                      جدید3 0.7                    554پاک کاری کانال از عقب دهمزنگ الی سرک عمومی میرویس میدان38 -KAR  

EZ  4,594,352                   جدید3 2.0                    2159بهسازی پیاده رو اعتبار از گوالیی دواخانه الی چهاراهی سرای غزنی39 -KAR  

EZ  2,805,889                   جدید3 3.8                    6462ساختمان سرک فرعی و چویچه عقب شفاخانه علی آباد گذر 40 -KAR  

EZ  1,101,240                   جدید3 10.5                  960بهسازی سرک و جویچه پل وحدت گذر 41 -KAR  
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مجموع بودیجه ناحیه دوم
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 عرض طول
 تمویل کنندهحالت پروژه

1400لست مکمل پروژ های انکشافی سال مالی 

ره
ما

ش

اسم پروژهناحیه
ابعاد به متر

(ناحیه)موقعیت 
 بودجه پیشنهادی 

1400
 مالحظات

EZ  1,010,800                   جدید3 2.5                    9280ساختمان سرک فرعی از پل جمهوریت الی پل وحدت گذر 42 -KAR  

EZ  1,838,592                   جدید3 3.0                    1120ساختمان دیوار استنادی پارک چمچه مست گذر 43 -KAR  

EZ  816,726                      جدید3 2.8                    1202ساختمان سرک فرعی از پل وحدت الی پل بنسیدار گذر 44 -KAR  

EZ  466,944                      جدید3 1.2                    100ساختمان کانال نزدیک دروازه ترافیک الی سرک عمومی میرویس میدان45 -KAR  

                 32,264,755 

 بودیجه داخلی 29,518,400                 جدید4 16.0                   971          امور ساختمان سه سرک اتصالی بین سرک اول وسرک دوم پروژه تایمنی46

 بودیجه داخلی                 13,860,000جدید4 12.0                   500          سرک بادام باغ الی سرک پولیتخنیک47

 بودیجه داخلی                   7,000,000جدید4اعمار شرید سبز در کنار کانال وزیر آباد48

 بودیجه داخلی                   8,000,000جدید4بهسازی تپه تاریخی کلوله پشته49

 بودیجه داخلی                 10,573,619انتقالی8004ساختمان سرک چمن ببرک سمت غرب مارکیت میوه50

سرک هفتم کولوله پشته51
315         6.0                    

KMDP                   3,591,000جدید4

سرک سر تپه کولوله پشته از مسجد حاجی محمد داد الی مسجد حنظله52
1,400      5.0                    

KMDP                 13,300,000جدید4

 تایمنی3سرک اول و دوم گذر 53
248         7.0                    

KMDP                   3,298,400جدید4

پاک کاری کانال تهیه مسکن از تهیه مسکن الی چهاراهی پروان سه54
980         1.2                    

EZ                    3,932,544جدید4 -KAR  

امور ساختمان سرک های فرعی  اول و دوم سرک چهارم انصاری مقابل دفتر یونما55
مختلف         955

EZ                    6,962,401جدید4 -KAR  

ساختمان سرک فرعی سوم سرک چهارم تایمنی مکتب ملکه ثریا56
750         10.5                  

EZ                    6,810,264جدید4 -KAR  

امور ساختمان سرک مارکیت، سرک تخم فروشان، روبروی مارکیت میوه57
1,110      10.5                  

EZ                    7,503,728جدید4 -KAR  

پاک کاری کانال از چهاراهی ترافیک الی چهاراهی تایمنی58
867         1.0                    

EZ                    1,449,624جدید4 -KAR  

پاک کاری جویچه های سرک تایمنی اعتبار از مسجد حنزله الی چهاراهی تایمنی59
1,800      0.7                    

EZ                       632,016جدید4 -KAR  

116,431,996               

 بودیجه داخلی                 25,650,000جدید5 5.0                     2,700       بهسازی کوچه های ساحه مسجد روحانی بابا نارسیده به قرغه60

 بودیجه داخلی                 60,800,000جدید5 8.0                     4,000       بهسازی کوچه های شهرک سعادت61

 بودیجه داخلی 30,000,000                 جدید6 و 14،5 5,000       اعمار کانال برای آبریزه بند قرغه شروع از ده عربان الی پل سوخته62
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مجموع بودیحه ناحیه چهارم

5

3

مجموع بودیجه ناحیه سوم



 عرض طول
 تمویل کنندهحالت پروژه

1400لست مکمل پروژ های انکشافی سال مالی 

ره
ما

ش

اسم پروژهناحیه
ابعاد به متر

(ناحیه)موقعیت 
 بودجه پیشنهادی 

1400
 مالحظات

 بودیجه داخلی 15,000,000                 جدید5 30.0                   900           متره بالک های چهاراهی قمبر و چهاراهی قلعه وزیر30 متره قسمت ج خوشحال  مینه با سرک 30اتصال سرک 63

 بودیجه داخلی 20,000,000                  جدید5 متصل پل کمپنی5تطبیق پروژه انکشاف مجدد شهری در زمین نخاس واقع ناحیه 64

 بودیجه داخلی 2,900,000                   جدید5 6.0                     300          بهسازی کوچه وردگ های ده عربان و لیوانو دره65

 بودیجه داخلی 5,000,000                   جدید5خوشحال مینه (ب)ساختمان شرید سبز پارک قسمت 66

 بودیجه داخلی 5,000,000                   انتقالی 5 30.0                   1,750       امور ساختمان سرکهای قسمت ج خوشحال مینه67

 بودیجه داخلی 50,000,000                 انتقالی 5 60.0                  1150امور ساختمان و اسفالت ریزی سرک چوک کمپنی الی پل کمپنی68

KMDP  10,943,031                 جدید5 930          بهسازی کانال مرکز تعلمی امینت69  

EZ  3,308,444                   جدید5 2.7                     410           خوشحال خانAبهسازی پیاده رو و جویچه قسمت 70 -KAR  

EZ  577,902                      جدید5 1.2                     65             قسمت الف خوشحال خانBبهسازی جویچه های سرک 71 -KAR  

EZ  404,690                      جدید5 1.2                     50            بهسازی جویچه های داخل پارک عقب بالک های ایسار نبی زاده قسمت ب خوشحال خان72 -KAR  

EZ  2,227,924                   جدید5 1.7                     600            قلعه اخوندزاده قسمت الف خوشحال خانCبهسازی پیاده رو سرک 73 -KAR  

EZ  3,187,983                   جدید5 2.9                     390            سرک ملی بسDبهسازی سرک و جویچه های سرک 74 -KAR  

EZ  2,467,074                   جدید5 1.7                     670            سرک مسجد امام اعظم قسمت ب خوشحال خانFبهسازی پیاده رو سرک 75 -KAR  

EZ  1,896,048                   جدید5 1.2                     3,000       پاک کاری کانال از چهاراهی پوهنتون پل تخنیک الی چهاراهی پل سوخته76 -KAR  

EZ  4,050,889                   جدید5 1.9                     180           خوشحال خانFبهسازی کانال اصلی قرغه قسمت 77 -KAR  

EZ  4,014,867                   جدید5 2.5                     274          بهسازی جویچه و سرک قلعه ناظر78 -KAR  

EZ  4,483,103                   جدید5 3.5                     924           نیاز بیگA,D,ٍE,Fبهسازی سرک و جویچه های سرک های 79 -KAR  

EZ  690,285                      جدید5 3.5                     150          بهسازی سرک وجویچه سرک فاضل بیک سرک رامک80 -KAR  

               252,602,240 

 بودیجه داخلی 20,000,000                 جدید6 1.5                     3,688       اعمار جوی بهسود81

 بودیجه داخلی 14,318,442                 انتقالی 126الی8  650           امور ساختمان سرک سناتوریم مقابل لوی سارنوالی82

 بودیجه داخلی 2,379,064                   انتقالی 76الی5  180          (سمت غرب لوی سارنوالی)ساختمان کوچه مسجد اعلی حیدری 83

 بودیجه داخلی 7,000,000                   انتقالی 6 1.0                     860          امور ساختمان کانال الی جرعمومی جبار خان84
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مجموع بودیحه ناحیه پنجم
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 عرض طول
 تمویل کنندهحالت پروژه

1400لست مکمل پروژ های انکشافی سال مالی 

ره
ما

ش

اسم پروژهناحیه
ابعاد به متر

(ناحیه)موقعیت 
 بودجه پیشنهادی 

1400
 مالحظات

 بودیجه داخلی 386,192                      انتقالی 6اعمار پل ودیوار استنادی کانال گلخانه حربی شوونحی85

KMDP  7,980,000.0                  جدید 6.0                   6.0                     700.0        ساختمان سرک امتداد کانال جبارخان86  

EZ  2,157,792                   جدید6 1.5                     3,380       پاک کاری کانال خاکنود87 -KAR  

EZ  2,010,303                   جدید6 1.4                     4,082       پاک کاری کانال غنچی88 -KAR  

EZ  6,156,000                   جدید6 5.0                     405          ساختمان سرک  و جویچه های مرزا عبدالقادر89 -KAR  

EZ  2,082,278                   جدید6 2.0                     2,854       پاک کاری کانال چهار قلعه از لویه سارنوالی الی پل سوخته90 -KAR  

EZ  448,765                      جدید6 2.0                     671          پاک کاری کانال حاجی مراد91 -KAR  

EZ  100,820                      جدید6 6.5                     395          ساختمان سرک  و جویچه های سرک سید فقیر92 -KAR  

EZ  3,064,320                   جدید6 3.5                     288          ساختمان سرک  و جویچه های سرک امام رضا93 -KAR  

EZ  2,964,000                   جدید6 7.5                     130          ساختمان سرک  از پل وحدت الی مسجد وحدت94 -KAR  

                 71,047,977 

 بودیجه داخلی 12,160,000                 جدید7                    4.0      1,600 اعمار کوچه های ساحه جنگلک نزدیک مساجد جامع عیسی روح اهلل و مسجد جنگلک95

 بودیجه داخلی 10,539,300                 جدید7                    18493.0کوچه های حصه سوم موسهی چهاردهی96

 بودیجه داخلی 22,800,000                 جدید20و7 12.0                   1,000       20 و 7سرک شهرک گلباغ بین نواحی 97

 بودیجه داخلی 10,000,000                 جدید7 162          ساختمان کانال مسجد قلعه غیبی الی دریایی کابل98

 بودیجه داخلی 4,625,958                   انتقالی 87الی5  300          امور ساختمان  سرک غازی ادی چهلستون99

 بودیجه داخلی 2,973,830                   انتقالی 7 4.5                     300          ساختمان کوچه مسجد ابراهیم خلیل اهلل100

 بودیجه داخلی 30,000,000                 انتقالی 7امور هموار کاری وجغل اندازی سرکهای  فازدوم پروژه پدوله101

 بودیجه داخلی 2,000,000                   انتقالی 7اعمار مجدد احاطه وسایر ملحقات باغ قلعه فتوح102

KMDP  16,005,600                 7 30.0                   270          بهسازی سرک مقابل باغ چهلستون103  

EZ  2,768,102                   7 1.0                     500          بهسازی کانال از باغ بابر الی وزارت مهاجرین و عودت کننده گان104 -KAR  

EZ  10,995,446                 7 1.0                     825          بهسازی کانال از ده دانا الی پل حسن خان105 -KAR  

EZ  4,754,730                   7 1.2                     600          بهسازی کانال از جوی چهل اشرف الی قلعه ارجل106 -KAR  
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مجموع بودیجه ناحیه ششم



 عرض طول
 تمویل کنندهحالت پروژه

1400لست مکمل پروژ های انکشافی سال مالی 

ره
ما

ش

اسم پروژهناحیه
ابعاد به متر

(ناحیه)موقعیت 
 بودجه پیشنهادی 

1400
 مالحظات

EZ  140,286                      7 0.6                     873          پاک کاری کانال چمن میرویس107 -KAR  

EZ  682,951                      7 1.5                     1,700       پاک کاری کانال تنی کوت الی سرک عمومی108 -KAR  

EZ  1,971,772                   7 2.5                     685          بهسازی پیاده رو تخنیکم109 -KAR  

EZ  6,042,934                   7 3.5                     160          بهسازی دیوار استنادی بند گلباغ110 -KAR  

               138,460,910 

 بودیجه داخلی 4,180,000                   جدید8 11.0                   200          اعمار سلوالین مقابل پارک زنانه جدید واقع تپه کارته نو111

 بودیجه داخلی 15,257,000                 جدید8 11.0                   730          اعمار سلوالین شروع از سه راهی نقلیه سیاه سنگ الی سرک دوم کارته نو112

 بودیجه داخلی 19,000,000                 جدید8 5.0                     2,000       24اعمار یک قسمتی از کوچه های گذر 113

 بودیجه داخلی 7,980,000                   جدید8 6.0                     700           سرک سوم رحمن مینه25 و 24، 22بهسازی کوچه های قلعه برقی واقع گذر 114

 بودیجه داخلی 8,000,000                   جدید8احیای مجدد کول حشمت خان115

 بودیجه داخلی                   7,000,000جدید8اعمار پارک در ناحیه هشتم116

 رحمن مینهEامور ساختمان  سرک قسمت 117
5,600      40.0                  

 بودیجه داخلی 95,000,000          انتقالی8

لوگر-امورساختمان سرک اتصالی رحمن مینه از چهارراهی ستانکزی الی سرک کابل118
1,500      40.0                  

 بودیجه داخلی 40,000,000          انتقالی8

امور الئیتنگ وتنویرسرک مقابل نساجی بگرامی119
3,000      

 بودیجه داخلی 28,043,680          انتقالی8

 بودیجه داخلی 1,000,000           انتقالی8امور پاک کاری کول حشمت خان120

امور ساختمان سرک مقابل نساجی بگرامی الی دریای لوگر121
3,120      60.0                  

 بودیجه داخلی        30,000,000 انتقالی8

 بودیجه داخلی 4,000,000           انتقالی8امور ساختمان یکباب هنگر122

 ایستگاه نانوایی33، کوچه 5بهسازی سرک 123
500         6.0                    

KMDP                   5,700,000جدید8

27بهسازی سرک های مسجد شاه مردان، گذر 124
500         5.0                    8

KMDP                   4,750,000جدید

بهسازی پیاده رو سرک چهارم مارکیت توسعه125
340         2.0                    

EZ                   1,447,040جدید8 -KAR

بهسازی پیاده رو قسمت جنوب شفاخانه رحمان مینه126
548         3.0                    

EZ                   1,749,216جدید8 -KAR

بهسازی پیاده رو قسمت شمال و غرب مسجد خالد بابا127
86           3.4                    

EZ                      622,227جدید8 -KAR

بهسازی سرک مسجد امام ابو حنیفه128
500         4.5                    

EZ                   3,933,000جدید8 -KAR

مجموع بودیحه ناحیه هفتم
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 عرض طول
 تمویل کنندهحالت پروژه

1400لست مکمل پروژ های انکشافی سال مالی 

ره
ما

ش

اسم پروژهناحیه
ابعاد به متر

(ناحیه)موقعیت 
 بودجه پیشنهادی 

1400
 مالحظات

بهسازی کلورت امتداد ذبور رحمان مینه129
35           6.0                    

EZ                   2,074,800جدید8 -KAR

بهسازی پیاده رو سرک های اول و دوم توسعه ای رحمان مینه130
1,060      4.0                    

EZ                   3,082,408جدید8 -KAR

پاک کاری کانال مسجد اتفاق131
3,675      1.0                    

EZ                   2,010,960جدید8 -KAR

بهسازی پیاده رو مکتب بی بی شمسو132
105         2.0                    

EZ                     223,440جدید8 -KAR

بهسازی پیاده رو پارک سید نور محمد شاه مینه133
350         2.0                    

EZ                     744,800جدید8 -KAR

پاک کاری جویچه های دو طرفه سرک اول شاه شهید الی سر تپه134
3,000      0.7                    

EZ                   1,276,800جدید8 -KAR

 رحمان مینهEپاک کاری کانال قلعه برقی و قسمت 135
1,200      1.1                    

EZ                      642,048جدید8 -KAR

پاک کاری کانال زبور رحمان مینه136
6,811      4.0                    

EZ                   9,245,491جدید8 -KAR

296,962,910               

 بودیجه داخلی 16,720,000                 جدید9 8.0                     1,100       اعمار سرک دو طرف کانال خواجه شروع از  سرک عمومی کابل جالل آباد الی دریایی کابل واقع هوتخیل137

 بودیجه داخلی 11,400,000                 جدید9 6.0                     1,000       اعمار یک قسمت از سرک های یکه توت138

 بودیجه داخلی 11,400,000                 جدید9 3.0                     2,000       بهسازی کوچه های قریه سلیمانخیل واقع هوتخیل139

 بودیجه داخلی 20,000,000         انتقالی 9 20                      2,000       سرک های حصه اول پارک های صنعتی140

 بودیجه داخلی 2,000,000          انتقالی 12و9 1,633       ساختمان کانال جوی اجمیرورد آبهای سطحی بگرامی141

 بودیجه داخلی 8,800,000          انتقالی 3امورتزئینات باغ وحش کابل142

KMDP  19,000,000                 جدید9 5.0                     2,000       سرک هوتخیل143  

KMDP  9,500,000                   جدید9 5.0                     1,000       (غازی خیل)سرک هوتخیل 144  

EZ  4,484,608                   جدید9 2.0                     4,610       پاک کاری کانال خواجه اعتبار از بند هوتخیل الی کانال وزیر آباد145 -KAR  

EZ  858,885                      جدید9 0.6                     1,962       پاک کاری کانال یکه توت146 -KAR  

EZ  3,260,400                   جدید9 2.2                     650          بهسازی پارک کیف مکرویان سوم147 -KAR  

EZ  1,203,840                   جدید9 3.0                     176          بهسازی پیاده رو مقابل وزارت شهر سازی148 -KAR  

EZ  1,789,800                   جدید9 5.0                     227          بهسازی سرک صالون فاتحه خوانی149 -KAR  

EZ  11,850,612                 جدید9 1.4                     731          ساختمان کانال از مکتب خواجه رواش الی کانال وزیر آباد150 -KAR  

9

8

مجموعه بودیحه ناحیه هشتم



 عرض طول
 تمویل کنندهحالت پروژه

1400لست مکمل پروژ های انکشافی سال مالی 

ره
ما

ش

اسم پروژهناحیه
ابعاد به متر

(ناحیه)موقعیت 
 بودجه پیشنهادی 

1400
 مالحظات

               122,268,145 

 بودیجه داخلی                 18,480,000جدید10 20.0                   400          سرک اتصالی چهارراهی وزیر اکبرخان به سرک شیرپور152

 بودیجه داخلی                 55,440,000جدید10 20.0                   1,200       سرک اتصالی سرک وزیر محمد اکبرخانه به سرک جمهوریت153

 بودیجه داخلی 9,750,000                   جدید10 8.0                     650          اتصال سرک سابقه قلعه فتح اهلل به سرک میدان هوایی154

 بودیجه داخلی11,564,896انتقالی 810الی6  750          امور ساختمان سرک مسجد بی بی روقیه155

 بودیجه داخلی30,000,000انتقالی 10 10                      1,351       امور ساختمان سرک شیرپور156

KMDP  7,600,000                   جدید10 5.0                     800          بهسازی سرک قلعه خاطر157  

EZ  3,990,000                   جدید10 2.5                     1,500       بهسازی پیاده رو در امتداد سرک های اصلی سلطان محمود و سلیم کاروان158 -KAR  

EZ  4,342,579                   جدید10 1.2                     620          بهسازی جویچه ها در امتداد سرک اصلی سلطان محمود، از چهارراهی شهید الی شرق چهارراهی شهید159 -KAR  

EZ  98,880,000                 جدید10 6.5                     500           قلعه فتح اهلل نزدیک بالک های رهایشی سلیم کاروان1،2،34ساختمان سرک فرعی 160 -KAR  

EZ  1,995,000                   جدید10 2.5                     500           قلعه فتح اهلل نزدیک بالک های رهایشی سلیم کاروان1،2،34بهسازی پیاده رو های سرک فرعی 161 -KAR  

EZ  907,549                      جدید10 0.7                     1,777       بهسازی جویچه های دو طرفه سرک عمومی قلعه فتح اهلل اعتبار از لیسه زرغونه الی چهارراهی سلیم کاروان162 -KAR  

EZ  304,000                      جدید10 0.5                     2,000       پاک کاری کانال اعتبار از لویه سارنوالی مسجد حنضله الی چهارراهی تایمنی163 -KAR  

EZ  966,856                      جدید10 0.6                     3,262       پاک کاری کانال اعتبار از چهارراهی میدان هوایی الی وزارت داخله164 -KAR  

EZ  2,223,000                   جدید10 1.0                     2,500       پاک کاری کانال از چهارراهی تایمنی الی چهارراهی شهید165 -KAR  

EZ  2,918,400                   جدید10 0.6                     1,000       پاک کاری کانال قلعه خاطر الی بی بی مهرو166 -KAR  

               249,362,280 

 بودیجه داخلی 19,000,000                 جدید11 7.0                     730          اعمار سرک از گوالی پارک الی سرک گوالیی سینما167

 بودیجه داخلی 15,960,000                 جدید11 14.0                   600          اعمار سرک شروع از باغچه کابل الی سرک روس ها168

 بودیجه داخلی 80,000,000                 انتقالی 11 60                      1,000       بهسازی سرک از چهارراهی سرای شمالی الی لب جر169

 بودیجه داخلی 76,000,000                 انتقالی 11 8                        1,100       امور ساختمان سرک جوار حوزه یازدهم الی سرک حلقوی مرزا عبدالقادر بیدل170

 بودیجه داخلی 46,259,582                 انتقالی 1611الی12  1,500        امور ساختمان سرک مسجد حضرت یعقوب از سرک میرزا عبدالقادر بیدل الی سرک کوتل خیرخانه171

ساختمان سرک گوالیی جمهوریت الی سرک اصلی حصه سوم مستقیم172
380         12.0                  

KMDP                   8,664,000جدید11

9
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مجموع بودیجه ناحیه دهم

مجموعه بودیحه ناحیه نهم



 عرض طول
 تمویل کنندهحالت پروژه

1400لست مکمل پروژ های انکشافی سال مالی 

ره
ما

ش

اسم پروژهناحیه
ابعاد به متر

(ناحیه)موقعیت 
 بودجه پیشنهادی 

1400
 مالحظات

ساختمان کانال نزدیک لیسه میرزا عبدالقادر و شروع سرک شتل173
670         2.2                    

EZ                   4,445,116جدید11 -KAR

 تایمنی5پاک کاری کانال اعتبار از چهارراهی سرای شمالی الی چهارراهی سرک 174
2,250      1.5                    

EZ                   1,783,188جدید11 -KAR

پاک کاری کانال از پنجصد فامیلی الی چهارراهی لب جر175
2,200      2.0                    

EZ                   2,615,342جدید11 -KAR

ساختمان کانال تپه سعادت الی شش دوکان176
656         1.2                    

EZ                   4,577,524جدید11 -KAR

315بهسازی کانال از شش دوکان الی چهارراهی 177
656         1.2                    

EZ                   4,560,804جدید11 -KAR

بهسازی کانال غرب سرک شتل178
490         1.2                    

EZ                   4,552,476جدید11 -KAR

بهسازی کانال در امتداد سرک شتل179
مختلف         175

EZ                   4,359,066جدید11 -KAR

272,777,098               

180
حمام  )7 و 5 بین بالک های D اتصال به سرک B متره 50 شروع از سرک 6 و 5 بین بالک های Dاحداث سرک 

(بابا جان
 بودیجه داخلی 50,616,000                 جدید12 30.0                   740          

181
 بین بالک اول شروع از چهاراهی نوروز آباد اتصال به D چهل متره طرف شمال بالک سوم و سرک Cاحداث سرک  

سرک قلعه زمان خان
 بودیجه داخلی 162,792,000               جدید12 30.0                   2,380       

182
احداث سرک شروع از سرک چهاراهی محبس الی قراول امتداد بطرف سلیم کاروان و اتصال آن به سرک عمومی 

احمدشاه بابا مینه
 بودیجه داخلی 184,680,000               جدید12 30.0                   2,700       

 بودیجه داخلی 104,500,000               جدید12 11.0                   5,000       کوچه های سپین زر مینه183

 بودیجه داخلی 11,400,000                 جدید12 6.0                     1,000       15بهسازی کوچه های بالک 184

185
احمدشاه بابا مینه شروع از چهاراهی ماللی الی پل جدید پلچرخی به شمول سرسبزی  (B)توسعه سرک اصلی 

گلدانهای کناری آن
 بودیجه داخلی 55,000,000                 جدید5000512

 بودیجه داخلی 207,880,000               جدید12 16.0                   7,200       13بهسازی گذر 186

 بودیجه داخلی                   7,000,000جدید12اعمار پارک بالک هفتم  ارزان قیمت187

 بودیجه داخلی                   6,000,000جدید12 6.0                     600          بهسازی کوچه های چهارم و پنجم شهرک امنیت188

 بودیجه داخلی15,860,428انتقالی 12 1,200       امور ساختمان سرکهای نود فامیلی189

 بودیجه داخلی45,819,015انتقالی 12 16                      1,300        امور ساختمان  سرک شهرک افغان190

ساختمان کانال امنیت ملی191
1,400      

KMDP                 12,920,000جدید12

 احمد شاه بابا مینه7اسفالت سرک اول بالک 192
800         6.0                    

KMDP                   9,484,800جدید12

ساختمان و پوشش کانال از نوروز آباد الی دریای  کابل قلعه شانان193
800         1.7                    

EZ                 16,102,272جدید12 -KAR

890,054,515               

مجموع بودیجه ناحیه یازدهم
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مجموع بودیجه ناحیه دوازدهم
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 عرض طول
 تمویل کنندهحالت پروژه

1400لست مکمل پروژ های انکشافی سال مالی 

ره
ما

ش

اسم پروژهناحیه
ابعاد به متر

(ناحیه)موقعیت 
 بودجه پیشنهادی 

1400
 مالحظات

 بودیجه داخلی 10,000,000                 جدید13                    8.0      7,300ساختمان سرک دو طرف دریا اعتبار از پل سوخته الی پل کمپنی194

 بودیجه داخلی 8,835,000                   جدید13 5.0                     930          اعمار کوچه وحدت سر شفاخانه و سرک های قسمتی از قلعه چتگر195

 بودیجه داخلی 20,000,000                 جدید13 6.0                     3,316       اعمار سرک از منطقه دهم عاشورا الی کور کاریز196

197
ساختمان کانال حصه بانگی الی پل میده اونجی        و همچنان           ادامه کانال جبار خان الی خوشک آب 

قاضی
 بودیجه داخلی 3,000,000                   جدید13 1.5                     4,000       

 بودیجه داخلی 200,000,000        انتقالی13 40                      3,440       قندهار- متره دشت برچی الی سرک کابل 40ادامه ساختمان  سرک 198

 بودیجه داخلی 185,000,000        انتقالی13 20                      2,654       امورساختمان سرک عرفانی199

 بودیجه داخلی 33,042,559          انتقالی13 6                        2,500       امور ساختمان سرک شهرک اتفاق200

EZ  13,693,680                 جدید13 0.6                     1,716       ساختمان دیوار احاطه پارک چهل دختران201 -KAR  

EZ  4,200,672                   جدید13 2.0                     7,350       پاک کاری و ترمیم کانال پل خشک202 -KAR  

EZ  4,560,000                   جدید13 1.5                     2,000       بهسازی پیاده رو و ساحه سبز برای پارک چهل دختران203 -KAR  

EZ  2,462,400                   جدید13 1.8                     5,000       پاک کاری کانال جنرال حیدر204 -KAR  

EZ  2,528,064                   جدید13 2.0                     2,970       پاک کاری کانال ریگریشن205 -KAR  

               487,322,375 

 بودیجه داخلی 9,500,000                   جدید14 5.0                     1,000       احداث سرک واقع چندل بایی اعتبار از مسجد آغا صاحب به استقامت غرب چندل بایی206

 بودیجه داخلی 22,800,000                 جدید14 6.0                     2,000       احداث سرک قلعه ملک الی بازار عیسی خیل207

KMDP  21,888,000                 جدید14 6.0                     2,000       ساختمان سرک خواجه جم از سرک پغمان به سمت  شمال نزدیک تپه208  

EZ  4,332,695                   جدید14 2.0                     1,000       سرک جنوب بند قرغه الی سه راهی کوشکک209 -KAR  

EZ  1,975,718                   جدید14 0.4                     1,000       بهسازی کانال از قسمت نقطه اتصال سرک کوشکک الی بند قرغه از سه راهی الی سرک اصلی کوشکک210 -KAR  

EZ  2,169,336                   جدید14 0.4                     1,200       ساختمان جویچه از بازار پغمان الی چهاراهی پل هوتل211 -KAR  

EZ  1,072,504                   جدید14 1.8                     123          ساختمان دیوار استنادی مکتب لیسه داش212 -KAR  

EZ  1,072,504                   جدید14 4.0                     540          ساختمان سرک پیاده و جویچه رو نزدیک مکتب لیسه داش213 -KAR  

EZ  7,812,850                   جدید14 مختلف 980             کلینیکA,B,C,Dسرک ها و جویچه های سرک 214 -KAR  

EZ  545,380                      جدید14 1.0                     240          دیوار برای جویچه برای سرک های کلینیک215 -KAR  

13

مجموع بودیجه ناحیه سیزدهم
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 عرض طول
 تمویل کنندهحالت پروژه

1400لست مکمل پروژ های انکشافی سال مالی 

ره
ما

ش

اسم پروژهناحیه
ابعاد به متر

(ناحیه)موقعیت 
 بودجه پیشنهادی 

1400
 مالحظات

EZ  5,320,000                   جدید14 2.0                     2,500       پارک باغ عمومی پغمان216 -KAR  

EZ  1,155,200                   جدید14 20.0                   40            ساختمان پارکنگ موتر پارک باغ عمومی پغمان217 -KAR  

                 79,644,187 

 بودیجه داخلی 25,650,000                 جدید15 9.0                     1,500        شهرک احمد شاه مسعود19ساحه گذر218

 بودیجه داخلی 15,000,000         انتقالی D15-415ساختمان  دو بالک 219

KMDP  3,534,000                   15 6.0                     310           خواجه بغرا6ساختمان سرک مال گلزار سرک 220  

KMDP  22,800,000                 15 6.0                     2,000       ساختمان سرک عقب آهنگران به امتداد کانال وزیر آباد221  

EZ  6,000,960                   15 1.5                     1,880       بهسازی پیاده رو های سرک ممر222 -KAR  

EZ  5,745,600                   15 1.5                     1,800       بهسازی پیاده رو های سرک بارگین223 -KAR  

EZ  1,021,440                   15 0.8                     3,000       پاک کاری کانال سرک خواجه رواش اعتبار از سرک اصلی میرزا عبدالقادر الی بالک های خواچه رواش224 -KAR  

EZ  3,572,000                   15 5.0                     470          ساختمان سرک فرعی شمال میدان هوایی225 -KAR  

EZ  3,141,080                   15 0.8                     570          بهسازی جویچه های مقابل گارد ملی226 -KAR  

EZ  1,168,819                   15 0.6                     8,010        فامیلی الی قصبه500پاک کاری کانال دو طرف جویچه ها از 227 -KAR  

EZ  425,600                      15 0.5                     4,000       پاک کاری جویچه های دوطرفه سرک سلطان محمود غزنوی از چهاراهی لب جر الی چهاراهی میدان هوایی228 -KAR  

EZ  583,680                      15 0.8                     1,500       پاک کاری کانال پهلوی وزارت امور داخله229 -KAR  

EZ  5,472,000                   15 1.5                     4,000       پاک کاری کانال اصلی وزیر آباد230 -KAR  

                 94,115,179 

 بودیجه داخلی 79,800,000                 جدید16 40.0                   1,050       اعمار سرک اصلی پروژه پالنی قلعه زمان خان به شمول ساحات سبز دو طرف سرک231

 بودیجه داخلی 34,200,000                 جدید16 6.0                     3,000        قریه الوخیل27 و 26بهسازی گذرهای 232

233
 مربوط 14تو و چهار کوچه سمت شرقی آن الی کوچه حاجی آزاد خان در گذر -بهسازی کوجه عمومی قصابی من

شهرک خراسان
 بودیجه داخلی 14,820,000                 جدید16 6.0                     1,300       

 بودیجه داخلی 29,077,452                 انتقالی 616الی5  2,200        امور ساختمان   سرک قلعه احمد خان234

 بودیجه داخلی 35,245,396                 انتقالی 616الی4  3,200       امور ساختمان سرک الوخیل از سرک قلعه زمانخان الی سرک کابل جالل آباد235

 بودیجه داخلی 5,000,000                   انتقالی 16ساختمان پارک مکروریان اول236

14

مجموع بودیجه ناحیه چهاردهم

15

مجموعه بودیحه پانزدهم

16



 عرض طول
 تمویل کنندهحالت پروژه

1400لست مکمل پروژ های انکشافی سال مالی 

ره
ما

ش

اسم پروژهناحیه
ابعاد به متر

(ناحیه)موقعیت 
 بودجه پیشنهادی 

1400
 مالحظات

EZ  4,365,556                   جدید16 5.2                     470          بهسازی سرک فضل آباد237 -KAR  

EZ  9,069,840                   جدید16 0.6                     1,700        گذر آلو خیل26اعمار کانال 238 -KAR  

EZ  3,638,880                   جدید16 1.5                     1,140       بهسازی پیاده رو شهرک خراسان239 -KAR  

EZ  1,459,200                   جدید16 0.8                     3,000       پاک کاری کانال پروژه قلعه زمان خان240 -KAR  

EZ  2,875,460                   جدید16 3.5                     470          بهسازی سرک نخود پزی241 -KAR  

EZ  469,497                      جدید16 2.2                     270          پاک کاری کانال پارک سعادت242 -KAR  

EZ  5,104,008                   جدید16 2.1                     720          ساختمان کانال پارک صنعتی جمعه محمدی243 -KAR  

               225,125,289 

 بودیجه داخلی                 80,000,000انتقالی 5و1۷ 10.0                   5,300       اعمار سرک اعتبار از شهرک ذاکرین الی فامیلی های چهاراهی قمبرناحیه پنجم244

 بودیجه داخلیpانتقالی 17 6.0                     3,000       اعمار کوچه اصلی منطقه رفاه واقع سر کوتل خیرخانه245

 بودیجه داخلی                   5,700,000انتقالی 17 6.0                     500          احداث کوچه های منطقه شهرک اتروگل246

 بودیجه داخلی                 10,800,000انتقالی 17 6.0                     800          الی بادام باع (جنازه جای)اعمار ادامه سرک اتصالی از سرای شمالی 247

 بودیجه داخلی                   7,848,892انتقالی 17 6                        1,000       ساختمان سرک جنازه جای248

 بودیجه داخلی                 92,519,165انتقالی 1217الی6  4,200       امور ساختمان کوچه های سر کوتل خیرخانه249

EZ                   4,515,633جدید17 3.0                     910          27بهسازی پیاده رو دو طرف گذر 250 -KAR

EZ                   4,518,956جدید17 3.0                     910          بهسازی پیاده رو دوطرفه سرک گذر ذاکرین251 -KAR

EZ                   4,518,956جدید17 3.0                     910          بهسازی پیاده رو های دو طرفه سرک عزیزی بانک252 -KAR

EZ                   8,971,545جدید17 3.0                     1,820       2 و 1ساختمان پیاده رو دوطرفه سرک های باال شهر  الت 253 -KAR

EZ                   3,383,571جدید17 5.0                     380           نزدیک مالگدام های شمال18بهسازی سرک 254 -KAR

222,776,718               

 بودیجه داخلی 28,500,000                 جدید18 5.0                     3,000       اعمار کوچه های قریه بختیاران255

 بودیجه داخلی 152,000,000               جدید18 8.0                     10,000     اعمار سرک شروع از اخیر پارک های صنعتی الی قریه خواجه چاشت256

 بودیجه داخلی 22,909,507                 انتقالی 18 4                        2,600        امور ساختمان  سرک قلعه زرین از سرک بختیاران الی منازل رهایشی ده یحیی257

مجموع بودیحه ناحیه هفدهم

18

16

مجموع بودیحه ناحیه شانزدهم

17



 عرض طول
 تمویل کنندهحالت پروژه

1400لست مکمل پروژ های انکشافی سال مالی 

ره
ما

ش

اسم پروژهناحیه
ابعاد به متر

(ناحیه)موقعیت 
 بودجه پیشنهادی 

1400
 مالحظات

 بودیجه داخلی 19,200,000                 انتقالی 18امور ساختمان تعمیر ناحیه هژدهم258

EZ  3,734,640                   جدید18 1.3                     2,700       5ساختمان پیاده رو سرک بختاریان گذر 259 -KAR  

EZ  10,264,256                 جدید18 1.3                     7,120       (رح)بهسازی پیاده رو ها و جویچه های سرک خواجه چست 260 -KAR  

EZ  1,960,192                   جدید18 1.0                     806          بهسازی جویچه سرک دسپیچری از دسپیچری الی کانال وزیر آباد261 -KAR  

EZ  4,479,258                   جدید18 1.3                     1,000       11بهسازی دیوار پیاده رو و کانال سرک ده یحی گذر 262 -KAR  

EZ  5,287,168                   جدید18 1.0                     2,174       سنگ کار جویچه از سه راهی دسپیچری الی خان استیل263 -KAR  

               248,335,021 

 بودیجه داخلی 34,580,000                 جدید19 7.0                     2,600       ساختمان سرکهای فامیلی های اکادیمی تخنیک264

 بودیجه داخلی 85,500,000                 جدید19 10.0                   4,500       13 و 7اعمار سرک های کته خیل ده سبز گذر 265

 بودیجه داخلی 10,000,000                 جدید19 235          (تنگی غارو )ساختمان کانال در ساحه تالشی پلچرخی266

 بودیجه داخلی 7,269,363                   انتقالی 19 6                        550           امور ساختمان  سرک های تنگی غارو267

EZ  13,655,680                 جدید19 0.6                     5,215       سنگ کاری جویچه بابه قاشغر اعتبار از سرک بگرامی الی قریه قاشغر268 -KAR  

EZ  3,239,880                   جدید19 0.5                     1,218       سنگ کاری کالفرت و جویجه های ایستگاه ملی بس جالل آباد269 -KAR  

EZ  181,792                      جدید19 10.0                   73            امور ساختمان پارکنینگ برای ناحیه270 -KAR  

EZ  532,000                      جدید19 5.0                     100          ساختمان پیاده رو داخل ساختمان ناحیه271 -KAR  

EZ  638,400                      جدید19 0.5                     240          سنگ کاری جویچه و کالفرت سرک کته خیل272 -KAR  

EZ  699,580                      جدید19 0.5                     263          15 و 4سنگ کار جویچه و کالفرت اعتبار از سرک اصلی ده سبز الی قوای 273 -KAR  

EZ  218,880                      جدید19 0.6                     1,000       پاک کاری جویچه ها از ایستگاه جالل آباد274 -KAR  

EZ  5,320,000                   جدید19 0.5                     2,000       سنگ کاری جویچه ها و کلفرت از شروع خواجه غار الی سرک کته خیل275 -KAR  

               161,835,575 

 بودیجه داخلی 32,300,000                 جدید20 10.0                   1,700       سرک های سوم، چهارم و پنجم  منطقه گلباغ از طرف پل گلباغ276

 بودیجه داخلی 66,085,118                 انتقالی 20 6                        5,000       امورساختمان سرک قریه مالبابا و قریه ایلیاس خیل277

KMDP  17,100,000                 20 6.0                     1,500       امور ساختمان سرک گلباغ278  

مجموع بودیحه ناحیه هژدهم

20

18

19

مجموع بودیحه ناحیه نزدهم



 عرض طول
 تمویل کنندهحالت پروژه

1400لست مکمل پروژ های انکشافی سال مالی 

ره
ما

ش

اسم پروژهناحیه
ابعاد به متر

(ناحیه)موقعیت 
 بودجه پیشنهادی 

1400
 مالحظات

EZ  1,109,752                   جدید20 3.5                     298          بهسازی پیاده رو سرک شفاخانه چهار آسیاب279 -KAR  

EZ  1,212,321                   جدید20 1.8                     633          بهسازی پیاده رو سرک لیسه نسوان چهارآسیاب280 -KAR  

EZ  2,035,280                   جدید20 6.0                     545          بهسازی سرک پیاده رو سرک لیسه نسوان خیر آباد281 -KAR  

EZ  775,520                      جدید20 2.0                     150          بهسازی دیوار استنادی لیسه نسوان خیر آباد282 -KAR  

EZ  1,972,960                   جدید20 4.5                     660          بهسازی پیاده رو و سنگ کاری دیوار احاطه لیسه نگاهت صعیدی283 -KAR  

EZ  5,253,120                   جدید20 0.9                     1,000       جوی اصلی قلعه باور284 -KAR  

EZ  11,280,832                 جدید20 5.0                     1,000       ساختمان سرک و دیوار استنادی گلغندی سرک چمن خیر آباد285 -KAR  

EZ  1,915,200                   جدید20 1.5                     1,200       بهسازی پیاده رو سرک فرعی ناحیه286 -KAR  

               141,040,103 

287
اعمار سرک جهل متره شروع از وسط سرک جهل متره محبس الی سرک لته بند و سرک اتصالی بطرف شرق الی 

 متره60سرک 
 بودیجه داخلی 100,000,000               جدید21 40.0                   2,700       

288
جالل آباد به -امورساختمان سرک عمومی شصت متره  از سرک عمومی بگرامی لته بند الی سرک اتصالی کابل

شمول ساختمان پل
 بودیجه داخلی 200,000,000               انتقالی 21 60                      7,000       

 بودیجه داخلی 33,042,559                 انتقالی 2500621امورساختمان سرک از پل شاروالی الی پل چینائی ها289

EZ  4,465,152                   جدید21 0.9                     360          اعمار دیوار احاطه برای ساختمان ناحیه290 -KAR  

EZ  22,909,440                 جدید21 2.5                     1,240       ساختمان کانال حصه دوم غازی آباد291 -KAR  

               360,417,151 

 بودیجه داخلی 49,400,000                 جدید22 20.0                   1,300        متر1300اعمار سرک کمری شروع از سرک عمومی بگرامی به طول 292

 بودیجه داخلی 6,000,000                    جدید22 6.0                     300          احداث سرک  شهرک سید جمال الدین افغان293

 بودیجه داخلی 30,000,000                 جدید22 60.0                   5,000        متره به طرف جنوب چهاراهی ماللی الی سرک حلقوی60اعمار سرک 294

 بودیجه داخلی 17,500,000                 جدید22 1,625        الی چهاراهی بت خاک22ساختمان ادامه کانال ناحیه 295

 بودیجه داخلی 5,500,000                   جدیدA          500                     2.0 22ساختمان کانال در پروژه بالک 296

 بودیجه داخلی 4,000,000                   جدیدB          400                     2.0 22ساختمان کانال در پروژه بالک 297

22پارک زنانه واقع ناحیه 298
جریب 7

 بودیجه داخلی                   5,000,000جدید22

 بودیجه داخلی                 26,434,047 انتقالی22 6                        2,000       امورساختمان سرک دوم وسوم حسین خیل299

20

مجموع بودیحه ناحیه بیستم

21

مجموع بودیحه ناحیه بیستم یکم

22



 عرض طول
 تمویل کنندهحالت پروژه

1400لست مکمل پروژ های انکشافی سال مالی 

ره
ما

ش

اسم پروژهناحیه
ابعاد به متر

(ناحیه)موقعیت 
 بودجه پیشنهادی 

1400
 مالحظات

KMDP  18,119,920                 جدید22 7.0                     1,310       امو اسفالت ریزی سرک کمری300  

KMDP  9,332,800                   جدید22 12,280     پارک روبری ناحیه301  

KMDP  3,325,000                   جدید22 7.0                     250          ساختمان سرک بین دو پروژه302  

EZ  27,277,130                 22 1.3                     1,525       بهسازی کانال فاضالب از بگرامی الی چهاراهی بت خاک303 -KAR  

               201,888,897 

 بودیجه داخلی 79,800,000                 جدیدساحه 10.0                   4,200       اعمار سرک ها  و کوچه های کوچی آباد بتخاک واقع  منطقه گزک از بابت تخلیه کثافات تمام شهر کابل در آنجا304

 بودیجه داخلی 20,000,000                 جدیدسایر نواحیکرایه گیری وسایط جهت پاک کاری کانال ها305

 بودیجه داخلی 7,000,000                   جدیدسایر نواحیاستخدام کمپنی مشورتی جهت دیزاین سرک ها، پل ها و غیره پروژه های زیربنایی ترانسپورتی شهر کابل306

 بودیجه داخلی 40,000,000                 جدیدسایر نواحیساختمان پیاده روها در نواحی مختلف از نوع انترالک307

 بودیجه داخلی 40,000,000                 جدیدخریداری ماشینری برای ریاست تنظیف308

 بودیجه داخلی                 19,000,000جدیدخریداری ماشین آالت زراعتی309

 بودیجه داخلی                 20,000,000جدیدپروژه امور احاطه  پارک ها و ساحات و سبز310

 بودیجه داخلی 7,000,000                   جدیدسایر نواحیموتر رو در چهاراهی های مزدحم شهر کابل (زیرزمینی/ پل های هوایی)استخدام کمپنی مشورتی جهت دیزاین 311

 بودیجه داخلی 20,000,000                 جدیدLand Re-adjustmentتطبیق پروژه های تنظیم مجدد زمین  312

 بودیجه داخلی 20,000,000                 جدیدUrban Redevelopmentتطبیق پروژه های انکشاف مجدد شهری 313

 بودیجه داخلی 7,000,000                   جدیدKUDFاستخدام کمپنی مشورتی برای طراحی کوریدورها مطابق پالن 314

 بودیجه داخلی 20,000,000                 جدیدسایر نواحیحفظ و مراقبت کانال ها، پل ها، پلچک ها و جوی های کناری در سطح شهر315

 بودیجه داخلی 6,000,000                   جدیداستخدام کمپنی مشورتی برای دیزاین تفصیلی باغ کابل316

 بودیجه داخلی 50,000,000                 جدیدایجاد و فعال ساختن واحد پالنگذاری و طراحی شهری317

 بودیجه داخلی 8,000,000                   جدیدزیباسازی دریای کابل318

کیلومتر سرک  سنگفرش در شهر کابل (50)ساختمان 319
               65,000,000.0 انتقالیمختلفمختلف    50,000

 بودیجه ملی

ساختمان وتنویر سرک کوتل خیرخانه مینه320
               50,000,000.0 انتقالیهفده                  55.0    10,500

 بودیجه ملی

دیزاین تنویر وساختمان سرکهای شهری321
             470,000,000.0 انتقالیمختلف    30,000

 بودیجه ملی

مجموع بودیحه ناحیه بیستم دوم

22

سایر نواحی و ریاست ها



 عرض طول
 تمویل کنندهحالت پروژه

1400لست مکمل پروژ های انکشافی سال مالی 

ره
ما

ش

اسم پروژهناحیه
ابعاد به متر

(ناحیه)موقعیت 
 بودجه پیشنهادی 

1400
 مالحظات

               948,800,000 

5,564,277,554          

مجموع بودیجه سایر نواحی و ریاست ها

مجموع


