
قراردادونو جدول اساسی  کال ۱۱۴۰ کندهار ښاروالی ریاست د  د  

 

 شماره نوم ولد د قرارداد مبلغ د شروع تاریخ ختم تاریخ د تحویلی ډول نوعیت

 بالک د باالخانو قرارداد   Dد 
لمړی قسط یی 
 تحویل کړی 

۱۴/۱/۲۱۴۰  ۱۵/۱/۱۱۴۰  1 حاجی حبیب هللا مال خدایداد 519750 

لمړی قسط یی  د نظم خاص په داخل کښي د وسایطو موقت پارکینګ
 تحویل کړی

۱۲/۴/۱۴۰۲  ۱۳/۴/۱۴۰۱  2 محمد حسن محمداسلم 640000 

لمړی قسط یی  د څوارلسمی ناحیی مربوط د حضرت جی بابا د اول مارکیټ د وسایطو پارکینګ
 تحویل کړی

۱۰/۸/۱۴۰۲  ۱۱/۸/۱۴۰۱  3 عبدالباقی  حاجی موسی جان 948000 

لمړی قسط یی  د اسټیډوم شرق طرفته د شپږو دولتی ادارو لپاره د وسایطو پاکینګ
 تحویل کړی

۲۸/۸/۱۴۰۲  ۲۹/۸/۱۴۰۱  4 محمدشفیق محمدحکیم 948000 

لمړی قسط یی  د ګمرک ریاست مخته د وسایطو پارکینګ
 تحویل کړی

۲۸/۳/۱۴۰۲  ۲۹/۳/۱۴۰۱  5 سید محمد شیرمحمد 660000 

لمړی قسط یی  د شرقی لین په هډه کښي دریم نمبر کوچني هوټل 
 تحویل کړی

۲۰/۶/۱۴۰۲  ۲۱/۶/۱۴۰۱  6 اغامحمد حاجی ګل محمد 180000 

لمړی قسط یی  د شرقی لین په هډه کښي د څلورم نمبر غټ هوټل او حمام 
 تحویل کړی

۹/۳/۱۴۰۲  ۱۰/۳/۱۴۰۱  7 نظرمحمد ولی محمد 496100 

مکمل تحویل کړی  ( جریبه په اندازه د خالصه مځکی قراداد.۱۰د دولسمی ناحیی مربوط د میانکو د بند جنوب طرف کښي د )
 دی

۳/۱/۱۴۰۲  ۴/۱/۱۴۰۱  8 احمدضیاء محمد داود 144000 

لمړی قسط یی  د کابل هډی تهجایی محصول قرارداد.
 تحویل کړی

۲۳/۹/۱۴۰۲  ۲۴/۹/۱۴۰۱  9 احمد مالمحمد 13515000 

مړی قسط یی ل د تیری او شاولیکوت هډی تهجایی محصول 
 تحویل کړی

۴/۱۱/۱۴۰۲  ۵/۱۱/۱۴۰۱  10 حزب هللا  حاجی شکر هللا  1600000 

 11 حزب هللا  حاجی شکر هللا  500000    د لرګو دګنج لس سیټه مارکیټ

 بالک د باالخانو قرارداد  Cد 
مړی قسط یی ل

 تحویل کړی
۴/۱۱/۱۴۰۲  ۵/۱۱/۱۴۰۱  12 خیبر خلیل هللا 600000 

 بالک د باالخانو قراردادBد 
مړی قسط یی ل

 تحویل کړی
۴/۱۱/۱۴۰۲  ۵/۱۱/۱۴۰۱  13 فرید احمد  عبدالمنان  4270000 

مړی قسط یی ل د څوارلسمی ناحیی مربوط د حضرت جی بابا د دوه شمالی مارکیټ د وسایطو پارکینګ
 تحویل کړی

۴/۱۱/۱۴۰۲  ۵/۱۱/۱۴۰۱ نعبدالمتی حاجی رحیم لدین  5980000   14 

مړی قسط یی ل د اتمی ناحیی مربوط د باغ پل د اهلی هیواناتو ګنج  
 تحویل کړی

۱۷/۱۱/۰۲۱۴  ۱۸/۱۱/۱۴۰۱  15 عبدالواحد محمد 6800000 

مړی قسط یی ل ( جریبه خالصه مځکی قرارداد۲۰د تیری او شاولیکوټ د هډی سره د )
 تحویل کړی

۴/۱۱/۱۴۰۲  ۵/۱۱/۱۴۰۱  16 حزب هللا  حاجی شکر هللا  798813 

مړی قسط یی ل د الجدید مارکیټ شمال او جنوب طرفته د وسایطو پارکینګ
 تحویل کړی

۱۹/۱۱/۱۴۰۲  ۲۰/۱۱/۱۴۰۱ احمد هللا   میراحمد 1230000   17 

 18 حاجی فیض هللا د حاجی عزیز هللا 488000   ترکار الندی دی  د وسایطو پارکینګ د یولسمی ناحیی مربوط د ابتدائه محکمی مخته

مړی قسط یی ل د میرویس اواحمدشاهی مارکیټ د وسایطو پارکینګ
 تحویل کړی

۸/۱۲/۱۴۰۲  ۹/۱۲/۱۴۰۱  19 مولوی احمد  د مالمحمد  1000000 

او صحت لري. ( شمارو کښی ترتیب؟پورته جدول په )           

عوایدو،محاسبی او اداری چارو ریاست                                                           د عوایدو او محاسبی آمریت                                                      د تهیه او تدارکاتو عمومی مدیریت               

 

) حسن حاجی صاحب(د کندهار ښاروال حاجی نعمت هللا    



قراردادونو جدول اساسی  کال ۱۱۴۰ کندهار ښاروالی ریاست د  د  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                         


