
ی غربنی ورسکپروان پلچک7 کیلومتر رسک و14.286احداث ،اعمار 1 62,781,595.0061,525,963.1098.00%99آریوب سپی 

 عدد پل2 کیلومتر رسک و4.217احداث واعمار2
ی
غزن

ی
ون  فیصد13.35اضافه کاری 38,108,210.805,087,478.0038,108,210.80113.35%100سلطان کبت البت 

3
 پلچک، تحکیم کاری جویچه ها 39 کیلو متر رسک، 3.204احداث واعمار

ودیوار استنادی
%100افغان روشانقلموال مینهخوست

32,700,960.00            4,789,578.00         32,700,960.00                            
 فیصد14.65اضافه کاری 114.65

ب با سیستم سولر4
ّ
ه آ 10,405,983.0010,405,983.00100.00%100یارس پامت دشت موردایکندیحفر چاه عمیق ،تمدید شبکه ، ذخت 

ب با سیستم سولر5
ّ
ه آ 8,331,207.007,747,921.7993.00%93آریوب دونیپنجوانیقند هارحفر چاه عمیق ،تمدید شبکه ، ذخت 

ب با سیستم سولر6
ّ
ه آ لعل رسجنگلغورحفر چاه عمیق ،تمدید شبکه ، ذخت 

ی
 فیصد1.9اضافه کاری4,245,719.0080,576.004,245,719.00101.90%100شورای انکشاف

ب با سیستم سولر7
ّ
ه آ ت سلطانسمنگانحفر چاه عمیق ،تمدید شبکه ، ذخت  21,915,083.788510003.88%4.2نظیف سدیدحضی

ب با سیستم سولر8
ّ
ه آ 9,423,693.847,067,770.3875.00%75ریس خاندشت قلعه وزیرلوگرحفر چاه عمیق ،تمدید شبکه ، ذخت 

ب با سیستم سولر9
ّ
ه آ 8,422,109.00899481.2410.68%11طارق جلیلمیدان شهرمیدان وردگحفر چاه عمیق ،تمدید شبکه ، ذخت 

ب با سیستم سولر10
ّ
ه آ 8,757,004.7000.00%0طارق جلیلشیخ منرزابلحفر چاه عمیق ،تمدید شبکه ، ذخت 

ب با سیستم سولر11
ّ
ه آ 1,128,606.0000.00%0یارس ابراهییمبابا صاحبلغمانحفر چاه عمیق ،تمدید شبکه ، ذخت 

3,216,780.002,090,907.0065.00%96طارق جلیلعسقالنکندز حلقه چاه نیمه عمیق21حفر12

14,418,040.0014,418,040.00100.00%100گلکیس ایسرباطپکتیا فامیل476توزی    ع سولر برای 13

14,985,000.0000.00%0عبید هللا ناینیامت  شنسیبغور فامیل1000توزی    ع سولر برای 14

13,524,597.2212,381,095.1691.55%97نظیف سدیدیکاولنگبامیانتحکیمات جویچه های رسک آعمار شده15

368,500.00368,500.00100.00%100خواجه الوانبغالنتحکیمات اطراف دیوار احاطه چاه عمیق16

125,600.00125,600.00100.00%83تیم رسویدشت قشقهبامیان نمرات رهاییسی600خط اندازی 17

502,500.00160,800.0032.00%32تیم رسویبابا صاحبلغمان نمرات رهاییسی3000خط اندازی  18

125,760.00125,760.00100.00%100تیم رسویمیدان شهرمیدان وردگخط اندازی   نمرات رهاییسی19

215,600.00215,600.00100.00%100فراهخط اندازی نمرات رهاییسی20

230,000.00230,000.00100.00%100تیم رسویبنی ورسکپروانخط اندازی نمرات رهاییسی21

%253,932,549.34198,607,365.4771.38%71مجموعه

انجنت  محمد آصف صالیح: تصدیق کننده انجنت  بسم هللا: ترتیب کننده 

یمتخصص تخنییک بر نامه وپالییس رسپرست ریاست خدمات انجنت 

 تحت تطبیق سال 
ی
 وزارت امور مهاجرین در شهرک های مهاجرین والیات1396گزارش مختض پروژه های انکشاف

کت قراردادیشهرکوالیتاسم پروژهشماره اسم رسی
فت کار به  پیشی

فیصدی
ی
پول قرارداد شده به افغان

پول پرداخت شده مطابق قرارداد به 
ی
افغان

فیصدی مصارف به فیصدی
پول پرداخت شده 
ی
اضافه کارها به افغان

ول کننده  انجنت  حمید اله قرلق: تآیید کننده انجنت  سنگر: کنتر

آمر تطبیق پروژه ها
ی
مدیر پروژه های انکشاف

مالحظات

ی
آمریت تطبیق پروژه های انکشاف

ی خدمات تخنییک اسایس واجتمایع شهرک های افتتاح شده عودت کنندگان مدیریت پروژه تامی 

وزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان

معینیت پالییس وپالن

ریاست عمویم عودت

ی ریاست خدمات انجنت 


