بازدید محترم پوهنمل حکم خان (حبیبی) معین مسلکی وزارت اقتصادازپروژه های
انکشافی وموسسات غیرحکومتی والیات کنرها  ،ننگرهارولغمان

به تاریخ 1392/11/16محترم پوهنمل حکم خان حبیبی معین مسلکی وزارت اقتصاد با همرایی هئیت
عالی رتبه دولتی به منظورتوضیح اهداف ووظایف وزارت اقتصاد  ،توضیح پروگرام انکشافی کمک
های سرحدی بازدید ونظارت ازپروژه های انکشافی وموسسات غیردولتی  ،عازم والیت کنرها ،
ننگرهارولغمان شدند.
هیئت موظف به تاریخ  8دلو به والیت لغمان مواصلت نموده و در ابتدا با والی محترم لغمان  ,معاون,
رئیس واعضای شورای والیتی درمقرمقام آن والیت مالقات نمودند .هیئت اعزامی اهداف ووظایف
وزارت اقتصاد و پروگرام کمک های انکشافی سرحدی را به رهبری والیت لغمان توضیح وتشریح
نموده بعدا پروژه اعمار تعمیرتدریسی پوهنحی زراعت ؛ لیلیه و چاه عمیق دروالیت لغمان به بازدید
وبررسی رفتند.

این پروژه به قیمت  09500025افغاني از بودجه انكشافي وزارت تحصیالت عالی با شركت ساختماني
داود نیازی عقد قرارداد نموده وكار ساختماني پروژه به تاریخ  1021/50/90شروع و درمدت یکسال به
پایه اکمال میرسد که فیصدی پیشرفت کار درحدود ( )05فیصد تکمیل ونواقصی که داشت با شرکت
قراردادی درمیان گذاشت وطالب اصالح آن شدند.
وبه وزارت محترم تحصیالت عالی نیزپیشنهاد نمودند که به شرکت ساختمانی هدایت دهند تا نواقص
ذکر شده پروژه را رفع نمایند درقدم دوم به پروژه اعمار تعمیر مرکز آموزش های فنی و حرفوی والیت
لغمان تشریف بردند.
این پروژه به قیمت  90005555افغاني از بودجه انكشافي وزارت کار و امور اجتماعی

با شركت

ساختماني مشرق نیازی عقد قرارداد گردیده است .کارپروژه درحدود ( )05فیصد تکمیل صرف نواقص
جزئی در پایه های منزل دوم به مشاهده رسید که هدایت اصالح آن داده شد .
هیئت اعزامی به تاریخ  1029/11/2عازم والیت کنرها گردیده در ابتداء هیئت با منسوبین ریاست
اقتصاد مالقات نموده گزارش اجراات منسوبین ریاست اقتصاد را استعماع وبعدا راهی مقروالیت کنرها
گردیدند وبا والی محترم ,اعضای شورای والیتی ورهبری والیت کنرها مالقات نمودند .اهداف ووظایف
وزارت اقتصاد وپروگرام کمک های انکشافی سرحدی را به رهبری والیت کنرتوضیح وتشریح نموده
وبعدا هیئت ازیک تعداد پروژه های انکشافی بازدید ونظارت به عمل آوردند که زیال تحریرمیگردد:

پروژه اعمار تعمیر تدریسی واداری پوهنحی زراعت پوهنتون سید جمال الدین افغان:
این پروژه به مبلغ  055555دالر از بودجه انکشافی وزارت محترم مبارزه علیه مواد مخدر با شركت
ساختماني ساحل سهیل عقد قرارداد گردیده ؛ کارساختمانی پروژه به تاریخ  1025/15/92شروع و به
تاریخ  1021/15/92باید به پایه اکمال میرسید فعال درحدود  05فیصد كار پروژه پیش رفته كه شامل
تهداب  ،سپل  ،سنگ كاري  ،خشت کاری  ،پایه ها و سلب آن تکمیل گردیده و کیفیت کاری پروژه خوب
میباشد .

پروژه اعماردوبالک لیلیه،صالون طعام خوری وآشپزخانه پوهنتون سیدجماالدین افغان:
این پروژه به قیمت  02210210افغانی از بودجه انکشافی وزارت محترم تحصیالت عالی با شرکت
ساختمانی محمد داؤد نیازی و آریانا باستان در شروع سال  1029عقد قرارداد گردیده و بعد از مدت 18
ماه کاروی به پایه اکمال خواهد رسید.
کار این پروژه در حدود  05فیصد پیشرفت نموده کیفیت کاری پروژه نسبتا خوب و نواقص در کار به
مالحظه رسید که به وزارت محترم تحصیالت عالی پیشنهاد گردیده که به شرکت ساختمانی هدایت دهد تا
نواقص موجود در کار پروژه را اصالح نماید .

پروژه اعمار کانال ترنگ:
این پروژه که دارای طول  1.8کیلومتر و ظرفیت  0متر مکعب فی ثانیه آب را داشته و عالوه از زمین
های آبی قبلی  05هکتار زمین را آبیاری می نماید که به قیمت  89555555افغانی از بودجه انکشافی
بانک جهانی با شرکت ساختمانی نوی سادات و باختر پیروز عقد قرارداد گردیده وکار پروژه باکیفیت
خوب  155فیصد تکمیل گردیده است.

والیت ننگرهار

هیئت اعزامی بتاریخ  1029/11/15با والی محترم ,معاون والی  ,هیئت رهبری وروئسای سکتوری
مالقات نموده اهداف ووظایف وزارت اقتصاد وپروگرام کمک های انکشافی سرحدی را به رهبری
والیت ننگرهار توضیح و تشریح نموده بعدا از پروژه اعمار تعمیرطب عدلی ننگرهار بازدید ونظارت
به عمل آوردند که زیال تحریر میگردد:

پروژه اعمارتعمیر طب عدلی به شمول اطاق های محافظ ودروازه ریاست صحت عامه:
این پروژه به قیمت  10092202افغاني از بودجه انكشافي وزارت صحت عامه با شركت ساختماني
وحید وهاج عقد قرارداد گردیده است و كار ساختماني پروژه به تاریخ  1021/59/10شروع و در مدت
یک سال به پایه اکمال میرسد درضمن فیصدی پیشرفت کار درحدود  155فیصد تکمیل و نواقصی که
مشاهده شد به وزارت محترم صحت عامه پیشنهاد گردید که به شرکت ساختمانی هدایت دهند تا نواقص
کار پروژه را قبل از تسلیمی رفع نماید .
هیئت فنی وزارت صحت عامه تجهیزات نصب شده برق وآبرسانی را با لست مشخصات تطبیق و
اجراات که خالف مشخصات باشند مطابق به مشخصات اصالح گردد.

نتیجه :
درسه والیت مجموعا به تعداد (  ) 5پروژه نظارت گردید که به استثنائی پروژه های که در فوق از آن
تذکر به عمل آمده به کیفیت خوب تطبیق می گردد وعلت آن دالیل ذیل می باشد
ظرفیت پائین شرکت های ساختمانی تطبیق کننده.
عدم موجودیت انجینران مسلکی از طرف شرکت و مالک پروژه در جریان تطبیق.
عدم موجودیت نقشه های ساختمانی و لست مشخصات درساحه کار پروژه
مشکالت امنیتی در مناطق که پروژه تطبیق می شود.
هیئت اعزامی بعد از ختم وظیفه به تاریخ  1029/11/19دو باره به والیت کابل مواصلت ورزیدند.

