
دایکندی 30,978,525.00                   اعمار تعمیر تدریسی موسسه تحصیالت عالی دایکندی 1

پروان 1,807,200.00                      حفر یک حلقه چاه آب آشامیدنی پوهنتون پروان 2

غزنی 2,311,376.32                      اعمار تشناب های پوهنتون غزنی 3

بلخ 4,088,058.24                      ترمیم تشناب های اناثیه پوهنتون بلخ 4

هرات 1,960,000.00                      ترمیم تشناب های لیلیه اناث پوهنتون هرات 5

پنجشیر 4,611,708.00                      ترمیم تشناب های اناثیه موسسه تحصیالت عالی پنجشیر 6

پکتیا 2,396,440.00                      ترمیم تشناب های لیلیه اناث پوهنتون پکتیا 7

کندهار 22,284,009.00                   تعمیر مرکز تحقیقات پوهنتون کندهار 8

کابل 2,466,420.00                      ایجاد مرکز مشاوره پوهنتون کابل 9

بامیان 3,283,750.00                      ایجاد مرکز مشاوره پوهنتون بامیان 10

کابل 1,944,450.00                      حفر یک حلقه چاه عمیق شفاخانه تدریسی علی آباد 11

پکتیکا 28,025,000.00                   اعمار تعمیر تدریسی پوهنتون پکتیکا 12

کابل 2,384,642.50                      نصب کتاره فلزی و پراچکتور باالی دیوار سمت شمال شفاخانه علی آباد پوهنتون طبی کابل 13

ارزگان 33,500,000.00                   اعمار تعمیر تدریسی  موسسه تحصیالت عالی ارزگان 14

سرپل 21,691,429.00                   اعماردیوار احاطه واطاق محافظ  موسسه تحصیالت عالی سرپل 15

کابل 1,000,000.00                      حفر چاه عمیق مهمانخانه وزارت تحصیالت عالی واقع بند قرغه 16

کابل 704,980.00                         تمدید کیبل برق مهمانخانه وزارت تحصیالت عالی واقع بند قرغه 17

کابل 3,659,470.00                      حفر چاه عمیق شفاخانه تدریسی میوند و شهرآرا 18

کابل 1,290,440.00                      تست خاک تعمیر جدید اداری وزارت تحصیالت عالی 19

کابل 988,850.00                         سپتیک تانک تاالر کنفرانس های وزارت تحصیالت عالی 20

تخار 36,352,666.50                   اعمار تعمیر لیلیه نسوان، سالون طعام خوری و آشپزخانه پوهنتون تخار 21

کندز 4,267,108.00                      اعمار تشناب های اناثیه پوهنتون کندز 22

جوزجان 3,874,300.00                      ایجاد مرکز مشاوره پوهنتون جوزجان 23

بادغیس 45,000,000.00                   اعمار تعمیر تدریسی موسسه تحصیالت عالی بادغیس 24

کنر 26,118,120.00                   اعمار دیوار احاطه و استنادی پوهنتون سید جمال الدین کنر 25

مجموعه               286,988,942.56

افغانستان اسالمی جمهوری

عالی تحصیالت وزارت

زیربنا و اداری ریاست

ها زیربنا آمریت

احترام با

1398 مالی سال طی شده تکمیل انکشافی های پروژه

مالحظات (افغانی) به ساختمان ارزش پروژه موقعیت ساختمان تحت پروژه اسم شماره


