
 گزارش تکمیلی پروژه های تدارکاتی
پروژه ساختمانی را برای رفع  17به تعداد  1399وزارت تحصیالت عالی در سال 

نیازمندی های پوهنتون های مختلف کشور با شرکت های مختلف عقد قرار داد و اعمار 

نموده است. اینک جزییات تمام این پروژه های ساختمانی و تدارکاتی در ذیل ارایه می 

 گردد.
 

 والدی پوهنتون ننگرهار : پروژه شفاخانه نسایی و

دومنزل که دارای اطاق   ( مترمربع زمین بشکل اساسی و پخته در1500مساحت زیرساخت )  پروژه متذکره در

 درکادری این تعمیر منحیث شفاخانه  اعمار گردیده است. باشد های بستر، دفاتر اداری مورد ضرورت را دارا می

بخش بودجه انکشافی اختیاری وزارت  از والدی  برای محصلین پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار بخش نسایی

اعمارگردیده  1399( افغانی عقد قرار داد گردیده است و درسال 2600000تحصیالت عالی به ارزش مبلغ )

 مریض بخش نسایی و است که شفاخانه مذکور عمآل مورد بهره برداری قرار دارد که روزانه بیشتر از صد ها نفر

رهار این تعمیر برای اهالی والیت ننگ گیرد که با اعمار والدی والیت مم ننگرهار تحت تداوی و معالجه قرار می

 ایجاد شده است .  فرصت مناسبی جهت تداوی بهتر

 ترمیم تشناب های نسوان لیلیه مرکزی کابل :

سیون بوده که با ترمیمات اساسی این پروژه سهولت بخش آبرسانی و کانالیزا این پروژه یک پروژه ترمیمات در

دسترسی برای محصلین طبقه اناث شامل لیلیه پوهنتون کابل قرارگرفته است. این پروژه به ارزش مبلغ 

 ترمیم و 1399درسال  ( افغانی از بخش بودجه انکشافی وزارت تحصیالت عالی عقد قرار داد و5515000)

 ین طبقه اناث قرار گرفته است . مورد استفاده محصل بازسازی  و

 ترمیم تشناب های تعمیرجراحی شفاخانه تدریسی علی آباد:

باشد که جهت سهولت و دسترسی به بخش بهداشتی برای  ترمیماتی و بازسازی میهای این پروژه یکی از پروژه 

بخش های بهداشتی . که شامل ترمیمات اساسی تمام ترمیم گردیده است کارمندان و مریضان شفاخانه مذکور

بخش بودجه انکشافی وزارت تحصیالت عالی به ارزش مبلغ  باشد که وجوه مالی این پروژه از شفاخانه مذکور می

 ورد بهره برداری قرار گرفته است. م ترمیم و بازسازی و 1399( افغانی عقد قرار داد و درسال 2000817)

 پروژه ترمیم و اعمار شفاخانه تدریسی میوند : 



باشد که این پروژه جهت سهولت و دسترسی به بخش  ترمیماتی و بازسازی میهای  یکی از پروژه پروژه  این

. که شامل ترمیمات اساسی تمام بخش های ترمیم شده است بهداشتی برای کارمندان و مریضان شفاخانه مذکور

باشد که وجوه مالی این پروژه دربخش بودجه انکشافی وزارت تحصیالت عالی به  بهداشتی شفاخانه مذکور می

مورد بهره برداری شفاخانه  ترمیم و بازسازی و 1399درسال  عقد قرار داد وافغانی  2726460ارزش مبلغ

 مذکور قرار گرفته است .  

 پروژه تنویر چراغهای باغی وزارت تحصیالت عالی :

همچنان این  وعملی گردیده است  زبیا سازی ساحات سبز وزارت تحصیالت عالی  این پروژه  جهت تنویر و

( افغانی 272646به ارزش مبلغ )که باشد  پروژه از  نقطه نظر امنیتی در هنگام شب نیز رول اساسی را دارا می

قرار گرفته مورده بهره برداری   1399درسال   ازبخش بودجه انکشافی وزارت تحصیالت عالی  عقد قرار داد و

 است .

 اعمار دیوار احاطه پوهنتون تخار :

، جلوگیری از غصب زمین نطقه درساحه پوهنتونمرور اهالی م این پروژه غرض مسدود ساختن راه عبور و

پوهنتون و جلوگیری از تهدیدات امنیتی  جهت فضای مناسبی برای محصلین و کارمندان و اساتید پوهنتون 

بخش بودجه غیراختیاری انکشافی دولت هندوستان به ارزش مبلغ  این پروژه ازاعمارگردیده است.  تخار

 تطبیق گردیده است. اعمار و 1399( افغانی عقد قرار داد و درسال 16676032)

 پروژه اعمار تعمیرصالون طعام خوری و لیلیه موسسه تحصیالت عالی هلمند.

سه منزل بشکل اساسی ،  منزل و در دوزمین ( مترمربع 2000مساحت های زیرساخت )   باب تعمیر در دو

یک وقت دارا  ( تن محصلین طبقه اناث را در300پخته و عصری به شمول تجهیزات آن که گنجایش بیشتر از )

 و رار داد( افغانی عقد ق39287296به ارزش مبلغ )خش بودجه انکشافی غیر اختیاری بانک جهانی باشد از ب می

 مورده بهره برداری برای موسسه تحصیالت عالی هلمند قرار گرفته است .  1399درسال 

 پروژه تهیه ونصب ومنتاژ برج برق پوهنتون بلخ :

پوهنتون مذکور پیشرفت  محصلین  باعث رشد ومی باشد که این یکی از پروژه های اساسی برای پوهنتون بلخ 

 بیشتر شده و تمام تعمیرات موجود دسترسی به منابع انرژی عمار این پروژه  بخش های مختلف می شود. با ا در

نیازمندی های اساسی پوهنتون از  غیره وروشنایی  مشکالت  ونتون مذکور از برق آن مستفید شده اند پوه

زارت بخش بودجه انکشافی و ( افغانی از44971275برق مرفوع گردیده است . این پروژه به ارزش مبلغ ) ناحیه

 شده است.سپرده به بهره برداری 1399تحصیالت عالی عقد قرار داد  و درسال 

 



 

 

 اعمار ذخیره ارتفاعی شفاخانه تدریسی علی آباد : پروژه تمدید آب آشامیدنی ، اعمار پمپ هاوس و

باشد  شفاخانه تدریسی علی آباد می لوم طبی کابل و عه های مهم و حیاتی برای پوهنتون این پروژه هم از پروژ

، موضوع بهداشی تعمیرات موجوده پوهنتون علوم طبی ری این پروژه تمام مشکالت آب صحیکه با بهره بردا

مریضان  و اکتران بخش بهداشتی برای د گردیده است. وهمچنان فرصت خوبی در شفاخانه مذکور مرفوع کابل و

بخش بودجه انکشافی  ( افغانی از10648000روژه به ارزش مبلغ )گردیده است. این پ مساعد این شفاخانه

 به بهره برداری قرار گرفته است . 1399درسال  وزارت تحصیالت عالی عقد قرارداد گردیده است و

 کیلوات پوهنتون ملی زراعتی و تکنالوژی کندهار: 30پروژه سیستم سولر فوتولتاییک  

 خورشیدی برای پوهنتون مذکور طرح و دایمی استفاده از نور دسترسی به برق این پروژه جهت سهولت و

برق جهت استفاده  و محصلین به اعمارشده است که با اعمار شدن این پروژه سهولت و دسترسی اساتید 

این پروژه جهت استفاده تمام کارمندان ،  بیشتر شده است. بخش تدریس محصلین پوهنتون مذکور خورشید در

به  1399( افغانی عقد قرارداد ودر سال 6095000به ارزش مبلغ )که وهنتون مذکور بوده محصلین پ اساتید و

 بهره برداری قرارگرفته است.

 ترمیم تشناب های پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل :

این پروژه یکی ازپروژه های ترمیماتی بوده که به نسبت مشکالت محصلین پوهنحی مربوطه جهت دسترسی به 

با بهره برداری این پروژه اکثریت مشکالت پوهنحی ترمیم شده است .رفع ضرورت روزانه آن  وبخش بهداشتی 

بودجه انکشافی  ( افغانی از852180مذکور دربخش مربوطه مرفع گردیده است . این پروژه به ارزش مبلغ )

 به بهره برداری قرارگرفته است. 1399وزارت تحصیالت عالی عقد قرارداد و درسال 

 صالون طعام خوری و آشپزخانه پوهنتون بامیان :پروژه 

مساحت  است . این پروژه دراعمار شده این پروژه به نسبت مشکالت زیادی محصلین طبقه اناث پوهنتون بامیان 

 ( نفرمحصل غرض صرف طعام بشکل اساسی و300( مترمربع زمین در دو منزل به گنجایش )500ساخت ) زیر

( افغانی از بخش 19483515آن اعمار گردیده است . این پروژه به ارزش مبلغ) پخته به شمول تهیه تجهیزات

 سپرده شده است. به بهره برداری  1399درسال  بودجه غیراختیاری انکشافی بانک جهانی عقد قرارداد و

 پروژه ایجاد و تجهیز مرکزمشاوره پوهنتون هرات :



محصلین پوهنتون مذکور ایجاد گردیده است .  ره برایجهت ارایه مشو این پروژه بنا برضرورت پوهنتون هرات

( افغانی از 3965076یک منزل به شمول تهیه تجهیزات آن به ارزش مبلغ ) ( باب اطاق در4این پروژه شامل )

 به بهره برداری قرارگرفته است. 1395درسال  وجوه مالی بانک جهانی  عقد قرارداد گردیده و

 پوهنتون پروان :پروژه ترمیم وتجهیز کودکستان 

اعمار اناث پوهنتون مذکور  همحصلین طبق کارمندان ، اساتید و ل مشکالتحبرپیشنهاد و جهت  این پروژه بنا

( باب اطاق دریک منزل به گنجایش یکصد نفر کودک برای پوهنتون مذکور به 4این پروژه شامل ) .استشده 

بخش بودجه انکشافی بانک جهانی تمویل گردیده است. این پروژه درسال  ( افغانی از5284687ارزش مبلغ )

 قراردارد. شده که عمآل مورد استفادهشپرده بهره برداری  1399

 

 پروژه ترمیم وتجهیز کودکستان پوهنتون البیرونی :

ار شده است اعم اناث پوهنتون همحصلین طبق کارمندان ، اساتید و تمشکال این پروژه بنابر پیشنهاد جهت حل 

یک منزل به گنجایش یکصد نفر کودک برای پوهنتون مذکور به ارزش مبلغ  ( باب اطاق در4این پروژه شامل ) .

بهره  1399زبخش بودجه انکشافی بانک جهانی تمویل گردیده است. این پروژه درسال  ( افغانی ا3893780)

 .قرار دارد.  شده که عمآل مورد استفاده سپرده  برداری

 

 وژه تعمیرلیلیه موسسه تحصیالت عالی سمنگان :پر

( نفرمحصل بشکل اساسی 300( مترمربع زمین درسه منزل به گنجایش )800مساحت زیرساخت ) این پروژه در

( افغانی عقد 1876000و پخته به شمول تهیه تجهیزات آن از وجوه مالی کشور هندوستان به ارزش مبلغ ) 

 است.سپرده شده به بهره برداری برای موسسه مذکور  1399قرار داد گردیده است . این پروژه درسال 

 پروژه اعماردیوار احاطه موسسه تحصیالت عالی هلمند:

فضای  جلوگیری از غصب زمین وو این پروژه به منظور تامین امنیت بهتر موسسه تحصیالت عالی هلمند 

( افغانی عقد 11715528طرف کشور هندوستان به ارزش مبلغ ) مناسب برای محصلین موسسه مذکور از

 سپرده شده است. به بهره برداری  1399قرارداد گردیده است ودرسال 

 


