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زذٍیش جلسِ ّواٌّگی تا اداساذ ریشتط، ًوایٌذگاى هشدم ٍ ضَسا ّای اًکطافی قشیِ جاذ ٍ زَضیحاذ دس 

.ساتطِ ًحَُ زاسیس اًجوي تش اساس طشصالعول زاسیس اًجوي ّای جٌگلذاسی

.ضٌاسائی ٍ اًسخاب جَاهع عالقوٌذ تِ اهَس جٌگلذاسی ٍ زعیي ساحاذ جٌگالذ توٌظَس زٌظین خایذاس

زاسیس اًجوي ّای جٌگلذاسی طثق طشصالعول زاسیس اًجوي ّا

 اًجوي جٌگلذاسی زحر سٌّوایی هسسقین زین زخٌیکی سیاسر صساعر ٍالیاذ 2زْیِ خالى هذیشیسی تشای 

.تش اساس هعیاس ّای زعیي ضذُ ٍ ًوًَِ خالى هذیشیسی کِ ضویوِ ایي سٌذ هیثاضذ

 عقذ زَافقٌاهِ هیاى سیاسر صساعر ٍ اًجوي ّای جٌگلذاسی دس ساتطِ احذاش قَسیِ جاذ، زَلیذ ًْال، 

.اًسقال، غشس، آتیاسی ٍ حفاظر ًْال ّا دس ساحاذ احیاء ضذُ ٍ جثشاى ًاغگی ّا دس سال ّای تعذی

.اسسال اسٌاد اًجوي ّا غشض ثثر دس ٍصاسذ طثق طشصالعول زاسیس اًجوي ّا

 10ّش اًجوي تِ زعذاد )اًسخاب ٍ هعشفی خاًَادُ ّای زحر هذیشیر اًجوي تشای احذاش قَسیِ جاذ 

(خاًَادُ

 تسسِ ٍسایل کاسی ضاهل زخن جلغَصُ، چْاسهغض، کَد حیَاًی، آتدا، تیل، ٍسایل 20زْیِ ٍ خشیذاسی 

خیطاٍُ، خشیطِ خالسسیکی، سیخ گَل تشای زًَل خالسسیکی، خالسسیک ضص هسشُ، زاس سجِ، هاضیي 

دٍاخاضی ٍ ادٍیِ ضذ آفاذ ٍ اهشاض

. اًجوي جٌگلذاسی2 خاًَادُ زحر هذیشیر 20زَصیع تسسِ ّای کاسی تِ 

 اًجوي جٌگلذاسی دس سطح هحالذ دس ساتطِ تِ اهَس 2 قَسیِ داس ٍ اعضای 20زذٍیش جلساذ آهَصضی تشای 

زخٌیکی احذاش قَسیِ جاذ خاًگی، حفظ ٍ هشاقثر آى، احیاء ٍ حفاظر جٌگالذ طثیعی

خشیذاسی هَزشسیکل تشای هذیشاى ساحَی، خایح یک اًچ ساتشی ایشاًی، ٍازشخوح سَلشی، زخسِ 

 ٍاذ تش اساس قاًَى زذاسکاذ250ّای سَلشی 

 اًجوي جٌگلذاسی زَسط قَسیِ داساى2 قَسیِ خاًگی زحر هذیشیر 20آهادُ ساصی صهیي ٍ ایجاد 

کطر قَسیِ زَسط زخن ّای خشیذاسی ضذُ زَسط قَسیِ داس

حفظ ٍ هشاقثر ٍ آتیاسی ًْال ّا دس طَل سال

خشداخر اجَسُ دس هقاتل اًسقال، غشس، آتیاسی، حفاظر ٍ هشاقثر  ًْالْای چْاسهغض کِ زَسط 

 فیصذ دس هقاتل 30طی سِ قسط ) زَلیذ گشدیذُ اسر ۱۳۹۶اًجوي جٌگلذاسی دس سال  (۱۹)

 فیصذ دس هقاتل حفاظر ٍ آتیاسی ًْال ّا دس ساحِ دس 30 فیصذ دس هقاتل غشس، ٍ 40زَلیذ، 

سال ّای تعذی

اص طشیق  (فی هسشهکعة یکٌفش) اعواس چکذم دس ساحِ تزس هسسقین غشض حفاظر آب ٍ خاک 

اسسخذام کاسگش اص هشدم هحل

اًجام ًظاسذ اص طثیق فعالیر ّا زَسط سیاسر صساعر

 والیات

کٌشّا

1398هوعذ تطثیق سال 
هالح

ظات
عقربهیساىسنثلهاسذ قوس هشخصات سرطاىجوزاثورحولحوتدلو جذی  ولسوالی قریه

احیاء و حفاظت جنگالت و تنظین آتریسه ها: الف

1398پالن عملیاتی ساالنه برنامه برای سال :  9ضمیمه 



123412341234123412341234123412341234123412341234

 والیات
1398هوعذ تطثیق سال 

هالح

ظات
عقربهیساىسنثلهاسذ قوس هشخصات سرطاىجوزاثورحولحوتدلو جذی  ولسوالی قریه

زذٍیش جلسِ ّواٌّگی تا اداساذ ریشتط، ًوایٌذگاى هشدم ٍ ضَسا ّای اًکطافی قشیِ جاذ ٍ زَضیحاذ دس 

.ساتطِ ًحَُ زاسیس اًجوي تش اساس طشصالعول زاسیس اًجوي ّای جٌگلذاسی

.ضٌاسائی ٍ اًسخاب جَاهع عالقوٌذ تِ اهَس جٌگلذاسی ٍ زعیي ساحاذ جٌگالذ توٌظَس زٌظین خایذاس

زاسیس اًجوي ّای جٌگلذاسی طثق طشصالعول زاسیس اًجوي ّا

 اًجوي جٌگلذاسی زحر سٌّوایی هسسقین زین زخٌیکی سیاسر صساعر ٍالیاذ 4زْیِ خالى هذیشیسی تشای 

.تش اساس هعیاس ّای زعیي ضذُ ٍ ًوًَِ خالى هذیشیسی کِ ضویوِ ایي سٌذ هیثاضذ

 عقذ زَافقٌاهِ هیاى سیاسر صساعر ٍ اًجوي ّای جٌگلذاسی دس ساتطِ احذاش قَسیِ جاذ، زَلیذ ًْال، 

.اًسقال، غشس، آتیاسی ٍ حفاظر ًْال ّا دس ساحاذ احیاء ضذُ ٍ جثشاى ًاغگی ّا دس سال ّای تعذی

.اسسال اسٌاد اًجوي ّا غشض ثثر دس ٍصاسذ طثق طشصالعول زاسیس اًجوي ّا

 10ّش اًجوي تِ زعذاد )اًسخاب ٍ هعشفی خاًَادُ ّای زحر هذیشیر اًجوي تشای احذاش قَسیِ جاذ 

(خاًَادُ

 تسسِ ٍسایل کاسی ضاهل زخن جلغَصُ، چْاسهغض، کَد حیَاًی، آتدا، تیل، ٍسایل 37زْیِ ٍ خشیذاسی 

خیطاٍُ، خشیطِ خالسسیکی، سیخ گَل تشای زًَل خالسسیکی، خالسسیک ضص هسشُ، زاس سجِ، هاضیي 

دٍاخاضی ٍ ادٍیِ ضذ آفاذ ٍ اهشاض

. اًجوي جٌگلذاسی4 خاًَادُ زحر هذیشیر 37زَصیع تسسِ ّای کاسی تِ 

 اًجوي جٌگلذاسی دس سطح هحالذ دس 4 قَسیِ داس ٍ اعضای 37زذٍیش جلساذ آهَصضی تشای 

ساتطِ تِ اهَس زخٌیکی احذاش قَسیِ جاذ خاًگی، حفظ ٍ هشاقثر آى، احیاء ٍ حفاظر جٌگالذ 

طثیعی

خشیذاسی هَزشسیکل تشای هذیشاى ساحَی

 اًجوي جٌگلذاسی زَسط قَسیِ داساى4 قَسیِ خاًگی زحر هذیشیر 37آهادُ ساصی صهیي ٍ ایجاد 

کطر قَسیِ زَسط زخن ّای خشیذاسی ضذُ زَسط قَسیِ داس
حفظ ٍ هشاقثر ٍ آتیاسی ًْال ّا دس طَل سال

اًجام ًظاسذ اص طثیق فعالیر ّا زَسط سیاسر صساعر

لغواى
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 والیات
1398هوعذ تطثیق سال 

هالح

ظات
عقربهیساىسنثلهاسذ قوس هشخصات سرطاىجوزاثورحولحوتدلو جذی  ولسوالی قریه

زذٍیش جلسِ ّواٌّگی تا اداساذ ریشتط، ًوایٌذگاى هشدم ٍ ضَسا ّای اًکطافی قشیِ جاذ ٍ زَضیحاذ دس 

.ساتطِ ًحَُ زاسیس اًجوي تش اساس طشصالعول زاسیس اًجوي ّای جٌگلذاسی

.ضٌاسائی ٍ اًسخاب جَاهع عالقوٌذ تِ اهَس جٌگلذاسی ٍ زعیي ساحاذ جٌگالذ توٌظَس زٌظین خایذاس

زاسیس اًجوي ّای جٌگلذاسی طثق طشصالعول زاسیس اًجوي ّا

 اًجوي جٌگلذاسی زحر سٌّوایی هسسقین زین زخٌیکی سیاسر صساعر ٍالیاذ 3زْیِ خالى هذیشیسی تشای 

.تش اساس هعیاس ّای زعیي ضذُ ٍ ًوًَِ خالى هذیشیسی کِ ضویوِ ایي سٌذ هیثاضذ

 عقذ زَافقٌاهِ هیاى سیاسر صساعر ٍ اًجوي ّای جٌگلذاسی دس ساتطِ احذاش قَسیِ جاذ، زَلیذ ًْال، 

.اًسقال، غشس، آتیاسی ٍ حفاظر ًْال ّا دس ساحاذ احیاء ضذُ ٍ جثشاى ًاغگی ّا دس سال ّای تعذی

.اسسال اسٌاد اًجوي ّا غشض ثثر دس ٍصاسذ طثق طشصالعول زاسیس اًجوي ّا

 10ّش اًجوي تِ زعذاد )اًسخاب ٍ هعشفی خاًَادُ ّای زحر هذیشیر اًجوي تشای احذاش قَسیِ جاذ 

(خاًَادُ

 تسسِ ٍسایل کاسی ضاهل زخن خسسِ، کَد حیَاًی، آتداش، تیل، ٍسایل خیطاٍُ، 30زْیِ ٍ خشیذاسی 

(خشیطِ خالسسیکی

. اًجوي جٌگلذاسی3 خاًَادُ زحر هذیشیر 30زَصیع تسسِ ّای کاسی تِ 

 اًجوي جٌگلذاسی دس سطح هحالذ دس 3 قَسیِ داس ٍ اعضای 30زذٍیش جلساذ آهَصضی تشای 

ساتطِ تِ اهَس زخٌیکی احذاش قَسیِ جاذ خاًگی، حفظ ٍ هشاقثر آى، احیاء ٍ حفاظر جٌگالذ 

طثیعی

خایح خَلی ازلیي، رخایش )خشیذاسی هَزشسیکل تشای هذیشاى ساحَی ٍ ازْیِ هصاسف هسفشقِ 

ًظش تِ ضشٍسذ (خالسسیکی آب، تطکِ ّا ٍ غیشُ

 اًجوي جٌگلذاسی زَسط قَسیِ داساى3 قَسیِ خاًگی زحر هذیشیر 30آهادُ ساصی صهیي ٍ ایجاد 

کطر قَسیِ زَسط زخن ّای خشیذاسی ضذُ زَسط قَسیِ داس
حفظ ٍ هشاقثر ٍ آتیاسی ًْال ّا دس طَل سال

 3خشداخر اجَسُ دس هقاتل اًسقال، غشس، آتیاسی، حفاظر ٍ هشاقثر  ًْالْای چْاسهغض کِ زَسط 

 فیصذ دس هقاتل زَلیذ، 30طی سِ قسط )اًجوي جٌگلذاسی دس سال جاسی زَلیذ گشدیذُ اسر 

 فیصذ دس هقاتل حفاظر ٍ آتیاسی ًْال ّا دس ساحِ دس سال ّای 30 فیصذ دس هقاتل غشس، ٍ 40

 افغاًی فی ًْال20، (تعذی

اًجام ًظاسذ اص طثیق فعالیر ّا زَسط سیاسر صساعر

سوٌگاى
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 والیات
1398هوعذ تطثیق سال 

هالح

ظات
عقربهیساىسنثلهاسذ قوس هشخصات سرطاىجوزاثورحولحوتدلو جذی  ولسوالی قریه

زذٍیش جلسِ ّواٌّگی تا اداساذ ریشتط، ًوایٌذگاى هشدم ٍ ضَسا ّای اًکطافی قشیِ جاذ ٍ زَضیحاذ دس 

.ساتطِ ًحَُ زاسیس اًجوي تش اساس طشصالعول زاسیس اًجوي ّای جٌگلذاسی

.ضٌاسائی ٍ اًسخاب جَاهع عالقوٌذ تِ اهَس جٌگلذاسی ٍ زعیي ساحاذ جٌگالذ توٌظَس زٌظین خایذاس

زاسیس اًجوي ّای جٌگلذاسی طثق طشصالعول زاسیس اًجوي ّا

 اًجوي جٌگلذاسی زحر سٌّوایی هسسقین زین زخٌیکی سیاسر صساعر 16زْیِ خالى هذیشیسی تشای 

.ٍالیاذ تش اساس هعیاس ّای زعیي ضذُ ٍ ًوًَِ خالى هذیشیسی کِ ضویوِ ایي سٌذ هیثاضذ

 عقذ زَافقٌاهِ هیاى سیاسر صساعر ٍ اًجوي ّای جٌگلذاسی دس ساتطِ احذاش قَسیِ جاذ، زَلیذ ًْال، 

.اًسقال، غشس، آتیاسی ٍ حفاظر ًْال ّا دس ساحاذ احیاء ضذُ ٍ جثشاى ًاغگی ّا دس سال ّای تعذی

.اسسال اسٌاد اًجوي ّا غشض ثثر دس ٍصاسذ طثق طشصالعول زاسیس اًجوي ّا

ّش اًجوي )اًسخاب ٍ هعشفی خاًَادُ ّای زحر هذیشیر اًجوي تشای احیای جٌگالذ اص طشیق تزس للوی 

( ّکساس1 ّکساس ٍ ّش خاًَادُ 10تِ زعذاد 

 کیلَگشام زخن خسسِ جْر تزس دس ساحاذ جٌگالذ طثیعی256زْیِ ٍ خشیذاسی 

.  اًجوي جٌگلذاسی16زَصیع زخن خشیذاسی ضذُ تِ خاًَادُ ّای زحر هذیشیر 

 اًجوي جٌگلذاسی هسزکشُ دس سطح هحالذ 16زذٍیش جلساذ آهَصضی تشای خاًَادُ ّا ٍ اعضای 

دس ساتطِ تِ اهَس زخٌیکی احیای جٌگالذ، آتیاسی، حفظ ٍ هشاقثر آى، احیاء ٍ حفاظر جٌگالذ 

طثیعی

 ّکساس دس ساحاذ طثیعی جٌگالذ160آهادُ ساصی صهیي ٍ تزس زخن دس ساحِ 

حفظ ٍ هشاقثر ٍ آتیاسی ًْال ّا دس طَل سال

اًجام ًظاسذ اص طثیق فعالیر ّا زَسط سیاسر صساعر

تادغیس
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 والیات
1398هوعذ تطثیق سال 

هالح

ظات
عقربهیساىسنثلهاسذ قوس هشخصات سرطاىجوزاثورحولحوتدلو جذی  ولسوالی قریه

زذٍیش جلسِ ّواٌّگی تا اداساذ ریشتط، ًوایٌذگاى هشدم ٍ ضَسا ّای اًکطافی قشیِ جاذ ٍ زَضیحاذ دس 

.ساتطِ ًحَُ زاسیس اًجوي

ضٌاسائی ٍ اًسخاب جَاهع عالقوٌذ تِ اهَس زٌظین علفچش ٍ زعیي ساحاذ توٌظَس زٌظین خایذاس

 خالى هذیشیسی اًجوي ّای علفچشداسی زحر سٌّوایی هسسقین زین زخٌیکی سیاسر صساعر ٍالیاذ 1زْیِ 

.تش اساس هعیاس ّای زعیي ضذُ ٍ ًوًَِ خالى هذیشیسی کِ ضویوِ ایي سٌذ هیثاضذ

 عضَ اًجوي ّای علفچشداسی دس ساتطِ تِ اهَس زخٌیکی زٌظین چشا، 110 ٍسکطاج آهَصضی تشای 1زذٍیش 

احیای علفچشّا ٍ غشس ًْال ّای هقاٍم تِ خطکی دس ساحاذ سیگ ّای سٍاى

.عقذ زَافقٌاهِ هیاى سیاسر صساعر ٍ اًجوي ّای علفچشداسی دس ساتطِ تِ زٌظین خایذاس علفچشّا

 ّکساس علفچش زخشیة ضذ50ُ کیلَگشام زخن سضقِ للوی تشای تزس دس هَاصی 250زْیِ هقذاس 

 ّکساس علفچش ّای زخشیة ضذ50ُتزس خاضی زخن علَفِ ٍ سضقِ للوی دسهَاصی 

 کیلَگشام زخن گض، سکساٍل، سیلَى ٍ زاغ200زْیِ هقذاس 

. ّکساسساحاذ سیگْای سٍاى ٍالیر کٌذص20تزس زخن ّای هسزکشُ دسهَاصی 

اًجام ًظاسذ اص طثیق فعالیر ّا زَسط سیاسر صساعر

کنذز

1398تنظین هوه جانثه علفچر و جلوگیری از توسعه صحرا سال : ج 
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 والیات
1398هوعذ تطثیق سال 

هالح

ظات
عقربهیساىسنثلهاسذ قوس هشخصات سرطاىجوزاثورحولحوتدلو جذی  ولسوالی قریه

  ًفش کاسهٌذ فٌی دس هشاکض اسایِ خذهاذ زٌظین علفچش ّا دس سطح ٍالیر1اسسخذام 

 ًفش ًگشاى تشای هحافظر، آتیاسی دسٍ علَفِ ٍ جوع آٍسی زخن هشاکض اسایِ خذهاذ زٌظین 1اسسخذام 

علفچشّای ٍالیر

زذٍیش جلسِ ّواٌّگی تا اداساذ ریشتط، ًوایٌذگاى هشدم ٍ ضَسا ّای اًکطافی قشیِ جاذ ٍ زَضیحاذ دس 

.ساتطِ ًحَُ زاسیس اًجوي

.ضٌاسائی ٍ اًسخاب جَاهع عالقوٌذ تِ اهَس زٌظین علفچش ٍ زعیي ساحاذ توٌظَس زٌظین خایذاس

 خالى هذیشیسی اًجوي ّای علفچشداسی زحر سٌّوایی هسسقین زین زخٌیکی سیاسر صساعر ٍالیاذ 1زْیِ 

.تش اساس هعیاس ّای زعیي ضذُ ٍ ًوًَِ خالى هذیشیسی کِ ضویوِ ایي سٌذ هیثاضذ

 عضَ اًجوي ّای علفچشداسی دس ساتطِ تِ اهَس زخٌیکی زٌظین چشا، 110 ٍسکطاج آهَصضی تشای 1زذٍیش 

احیای علفچشّا ٍ غشس ًْال ّای هقاٍم تِ خطکی دس ساحاذ سیگ ّای سٍاى

.عقذ زَافقٌاهِ هیاى سیاسر صساعر ٍ اًجوي ّای علفچشداسی دس ساتطِ تِ زٌظین خایذاس علفچشّا

 ّکساس علفچش زخشیة ضذ97ُ کیلَگشام زخن سضقِ للوی تشای تزس دس هَاصی 485زْیِ هقذاس 

 ّکساس علفچش ّای زخشیة ضذ97ُتزس خاضی زخن علَفِ ٍ سضقِ للوی دسهَاصی 

.آتیاسی هشکض زَلیذی ٍزکثیشی زَسط ًگشاى ّای اسسخذام ضذُ دس هشاکض 

دسٍ علَفِ ٍ جوع آٍسی زخن هشکض اسایِ خذهاذ زٌظین علفچشّا،

.خاک کاسی، زصفیِ ٍ رخیشُ ًوَدى زخویاًجاذ جوع آٍسی ضذُ طثق سٌّوَد زخٌیکی

 ّکساس صهیي هشکض اسایِ خذهاذ زٌظین علفچش ّا تشای غشس قلوِ غشض سیطِ داس 2آهادُ ساخسي هَاصی 

.ضذى 

 ّکساسهشکض اسایِ خذهاذ زٌظین علفچش2 قلوِ گض ٍ زاغ تشای غشس دس هَاصی 47500زْیِ زعذاد 

 ّضاس قلوِ گضٍزاغ دس هشاکض زَلیذی ٍ زکثیشی47.5غشس ٍآتیاسی زعذاد 

 ّضاس ًْال سیطِ گض، سکساٍل ٍ زاغ تِ ساحاذ سیگْای سٍاى47.5کطیذى ٍاًسقال زعذاد 

ّکساس ساحاذ سیگْای  (47.5) حلقِ چقشک ٍ غشس ًْال ّای هسزکشُ دس هساحر 47500حفش زعذاد 

سٍاى

. ّضاس  لیسشآب تشای یک هشازثِ آتیاسی ًْال ّای غشس ضذ950ُزْیِ هقذاس 

.  ًْال ّای غشس ضذُ تشای یک هشازثِ دس ساحاذ سیگْای سٍاى47500آتیاسی زعذاد 

 زَسط اًجوي ّا1396 ّکساس علفچش ّای حصاس ضذُ سال 40زطثیق زٌاٍب چشاُ هَاضی دس هَاصی 

اًجام ًظاسذ اص طثیق فعالیر ّا زَسط سیاسر صساعر

تلح



123412341234123412341234123412341234123412341234

 والیات
1398هوعذ تطثیق سال 

هالح

ظات
عقربهیساىسنثلهاسذ قوس هشخصات سرطاىجوزاثورحولحوتدلو جذی  ولسوالی قریه

  ًفش کاسهٌذ فٌی دس هشاکض اسایِ خذهاذ زٌظین علفچش ّا دس سطح ٍالیر1اسسخذام 

 ًفش ًگشاى تشای هحافظر، آتیاسی دسٍ علَفِ ٍ جوع آٍسی زخن هشاکض اسایِ خذهاذ زٌظین 1اسسخذام 

علفچشّای ٍالیر

زذٍیش جلسِ ّواٌّگی تا اداساذ ریشتط، ًوایٌذگاى هشدم ٍ ضَسا ّای اًکطافی قشیِ جاذ ٍ زَضیحاذ دس 

.ساتطِ ًحَُ زاسیس اًجوي

.ضٌاسائی ٍ اًسخاب جَاهع عالقوٌذ تِ اهَس زٌظین علفچش ٍ زعیي ساحاذ توٌظَس زٌظین خایذاس

 خالى هذیشیسی اًجوي ّای علفچشداسی زحر سٌّوایی هسسقین زین زخٌیکی سیاسر صساعر ٍالیاذ 1زْیِ 

.تش اساس هعیاس ّای زعیي ضذُ ٍ ًوًَِ خالى هذیشیسی کِ ضویوِ ایي سٌذ هیثاضذ

 عضَ اًجوي ّای علفچشداسی دس ساتطِ تِ اهَس زخٌیکی زٌظین چشا، 110 ٍسکطاج آهَصضی تشای 1زذٍیش 

احیای علفچشّا ٍ غشس ًْال ّای هقاٍم تِ خطکی دس ساحاذ سیگ ّای سٍاى

.عقذ زَافقٌاهِ هیاى سیاسر صساعر ٍ اًجوي ّای علفچشداسی دس ساتطِ تِ زٌظین خایذاس علفچشّا

 ّکساس علفچش زخشیة ضذ123ُ کیلَگشام زخن سضقِ للوی تشای تزس دس هَاصی 615زْیِ هقذاس 

 ّکساس علفچش ّای زخشیة ضذ123ُتزس خاضی زخن علَفِ ٍ سضقِ للوی دسهَاصی 

.آتیاسی هشکض زَلیذی ٍزکثیشی زَسط ًگشاى ّای اسسخذام ضذُ دس هشاکض 

دسٍ علَفِ ٍ جوع آٍسی زخن هشکض اسایِ خذهاذ زٌظین علفچشّا،

.خاک کاسی، زصفیِ ٍ رخیشُ ًوَدى زخویاًجاذ جوع آٍسی ضذُ طثق سٌّوَد زخٌیکی

 ّکساس صهیي هشکض اسایِ خذهاذ زٌظین علفچش ّا تشای غشس قلوِ غشض سیطِ داس 2آهادُ ساخسي هَاصی 

.ضذى 

 ّکساسهشکض اسایِ خذهاذ زٌظین علفچش2 قلوِ گض ٍ زاغ تشای غشس دس هَاصی 65000زْیِ زعذاد 

 ّضاس قلوِ گضٍزاغ دس هشاکض زَلیذی ٍ زکثیشی65غشس ٍآتیاسی زعذاد 

 ّضاس ًْال سیطِ گض، سکساٍل ٍ زاغ تِ ساحاذ سیگْای سٍاى65کطیذى ٍاًسقال زعذاد 

ّکساس ساحاذ سیگْای سٍاى (65) ّضاس حلقِ چقشک ٍ غشس ًْال ّای هسزکشُ دس هساحر 65حفش زعذاد 

. هیلیَى لیسشآب تشای یک هشازثِ آتیاسی ًْال ّای غشس ضذ1.3ُزْیِ هقذاس 

. ّضاس ًْال ّای غشس ضذُ تشای یک هشازثِ دس ساحاذ سیگْای سٍاى65آتیاسی زعذاد 

اًجام ًظاسذ اص طثیق فعالیر ّا زَسط سیاسر صساعر

جوزجاى
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 والیات
1398هوعذ تطثیق سال 

هالح

ظات
عقربهیساىسنثلهاسذ قوس هشخصات سرطاىجوزاثورحولحوتدلو جذی  ولسوالی قریه

زذٍیش جلسِ ّواٌّگی تا اداساذ ریشتط، ًوایٌذگاى هشدم ٍ ضَسا ّای اًکطافی قشیِ جاذ ٍ زَضیحاذ دس 

.ساتطِ ًحَُ زاسیس اًجوي

.ضٌاسائی ٍ اًسخاب جَاهع عالقوٌذ تِ اهَس زٌظین علفچش ٍ زعیي ساحاذ توٌظَس زٌظین خایذاس

 خالى هذیشیسی اًجوي ّای علفچشداسی زحر سٌّوایی هسسقین زین زخٌیکی سیاسر صساعر ٍالیاذ 4زْیِ 

.تش اساس هعیاس ّای زعیي ضذُ ٍ ًوًَِ خالى هذیشیسی کِ ضویوِ ایي سٌذ هیثاضذ

 عضَ اًجوي ّای علفچشداسی دس ساتطِ تِ اهَس زخٌیکی زٌظین چشا، 440 ٍسکطاج آهَصضی تشای 1زذٍیش 

احیای علفچشّا ٍ غشس ًْال ّای هقاٍم تِ خطکی دس ساحاذ سیگ ّای سٍاى

.عقذ زَافقٌاهِ هیاى سیاسر صساعر ٍ اًجوي ّای علفچشداسی دس ساتطِ تِ زٌظین خایذاس علفچشّا

 ّکساس علفچش زخشیة ضذ343ُ کیلَگشام زخن سضقِ للوی تشای تزس دس هَاصی 1715زْیِ هقذاس 

 ّکساس علفچش ّای زخشیة ضذ343ُتزس خاضی زخن علَفِ ٍ سضقِ للوی دسهَاصی 

 زَسط اًجوي ّا1396 ّکساس علفچش ّای حصاس ضذُ سال 40زطثیق زٌاٍب چشاُ هَاضی دس هَاصی 

اًجام ًظاسذ اص طثیق فعالیر ّا زَسط سیاسر صساعر

  ًفش کاسهٌذ فٌی دس هشکض اسایِ خذهاذ زٌظین علفچش ّا دس سطح ٍالیر1اسسخذام 

 ًفش ًگشاى تشای هحافظر، آتیاسی دسٍ علَفِ ٍ جوع آٍسی زخن هشاکض اسایِ خذهاذ زٌظین 1اسسخذام 

علفچشّای ٍالیر

زذٍیش جلسِ ّواٌّگی تا اداساذ ریشتط، ًوایٌذگاى هشدم ٍ ضَسا ّای اًکطافی قشیِ جاذ ٍ زَضیحاذ دس 

.ساتطِ ًحَُ زاسیس اًجوي

.ضٌاسائی ٍ اًسخاب جَاهع عالقوٌذ تِ اهَس زٌظین علفچش ٍ زعیي ساحاذ توٌظَس زٌظین خایذاس

 خالى هذیشیسی اًجوي ّای علفچشداسی زحر سٌّوایی هسسقین زین زخٌیکی سیاسر صساعر ٍالیاذ 1زْیِ 

.تش اساس هعیاس ّای زعیي ضذُ ٍ ًوًَِ خالى هذیشیسی کِ ضویوِ ایي سٌذ هیثاضذ

 عضَ اًجوي ّای علفچشداسی دس ساتطِ تِ اهَس زخٌیکی زٌظین چشا، 110 ٍسکطاج آهَصضی تشای 1زذٍیش 

احیای علفچشّا ٍ غشس ًْال ّای هقاٍم تِ خطکی دس ساحاذ سیگ ّای سٍاى

.عقذ زَافقٌاهِ هیاى سیاسر صساعر ٍ اًجوي ّای علفچشداسی دس ساتطِ تِ زٌظین خایذاس علفچشّا

 ّکساس علفچش زخشیة ضذ50ُ کیلَگشام زخن سضقِ للوی تشای تزس دس هَاصی 250زْیِ هقذاس 

 ّکساس علفچش ّای زخشیة ضذ50ُتزس خاضی زخن علَفِ ٍ سضقِ للوی دسهَاصی 

.آتیاسی هشکض زَلیذی ٍزکثیشی زَسط ًگشاى ّای اسسخذام ضذُ دس هشاکض 

دسٍ علَفِ ٍ جوع آٍسی زخن هشکض اسایِ خذهاذ زٌظین علفچشّا،

.خاک کاسی، زصفیِ ٍ رخیشُ ًوَدى زخویاًجاذ جوع آٍسی ضذُ طثق سٌّوَد زخٌیکی

 زَسط اًجوي ّا1396 ّکساس علفچش ّای حصاس ضذُ سال 40زطثیق زٌاٍب چشاُ هَاضی دس هَاصی 

اًجام ًظاسذ اص طثیق فعالیر ّا زَسط سیاسر صساعر

سمنگان

غسنی



123412341234123412341234123412341234123412341234

 والیات
1398هوعذ تطثیق سال 

هالح

ظات
عقربهیساىسنثلهاسذ قوس هشخصات سرطاىجوزاثورحولحوتدلو جذی  ولسوالی قریه

  ًفش کاسهٌذ فٌی دس هشکض اسایِ خذهاذ زٌظین علفچش ّا دس سطح ٍالیر1اسسخذام 

 ًفش ًگشاى تشای هحافظر، آتیاسی دسٍ علَفِ ٍ جوع آٍسی زخن هشاکض اسایِ خذهاذ زٌظین 1اسسخذام 

علفچشّای ٍالیر

زذٍیش جلسِ ّواٌّگی تا اداساذ ریشتط، ًوایٌذگاى هشدم ٍ ضَسا ّای اًکطافی قشیِ جاذ ٍ زَضیحاذ دس 

.ساتطِ ًحَُ زاسیس اًجوي

.ضٌاسائی ٍ اًسخاب جَاهع عالقوٌذ تِ اهَس زٌظین علفچش ٍ زعیي ساحاذ توٌظَس زٌظین خایذاس

 خالى هذیشیسی اًجوي ّای علفچشداسی زحر سٌّوایی هسسقین زین زخٌیکی سیاسر صساعر ٍالیاذ 1زْیِ 

.تش اساس هعیاس ّای زعیي ضذُ ٍ ًوًَِ خالى هذیشیسی کِ ضویوِ ایي سٌذ هیثاضذ

 عضَ اًجوي ّای علفچشداسی دس ساتطِ تِ اهَس زخٌیکی زٌظین چشا، 110 ٍسکطاج آهَصضی تشای 1زذٍیش 

احیای علفچشّا ٍ غشس ًْال ّای هقاٍم تِ خطکی دس ساحاذ سیگ ّای سٍاى

.عقذ زَافقٌاهِ هیاى سیاسر صساعر ٍ اًجوي ّای علفچشداسی دس ساتطِ تِ زٌظین خایذاس علفچشّا

 ّکساس علفچش زخشیة ضذ50ُ کیلَگشام زخن سضقِ للوی تشای تزس دس هَاصی 250زْیِ هقذاس 

 ّکساس علفچش ّای زخشیة ضذ50ُتزس خاضی زخن علَفِ ٍ سضقِ للوی دسهَاصی 

.آتیاسی هشکض زَلیذی ٍزکثیشی زَسط ًگشاى ّای اسسخذام ضذُ دس هشاکض 

دسٍ علَفِ ٍ جوع آٍسی زخن هشکض اسایِ خذهاذ زٌظین علفچشّا،

.خاک کاسی، زصفیِ ٍ رخیشُ ًوَدى زخویاًجاذ جوع آٍسی ضذُ طثق سٌّوَد زخٌیکی

 زَسط اًجوي ّا1396 ّکساس علفچش ّای حصاس ضذُ سال 40زطثیق زٌاٍب چشاُ هَاضی دس هَاصی 

اًجام ًظاسذ اص طثیق فعالیر ّا زَسط سیاسر صساعر

غور

لعل سرجنگل 

، دولت یار ، 

فیروزکوه 

ودولینه
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 والیات
1398هوعذ تطثیق سال 

هالح

ظات
عقربهیساىسنثلهاسذ قوس هشخصات سرطاىجوزاثورحولحوتدلو جذی  ولسوالی قریه

  ًفش کاسهٌذ فٌی دس هشاکض اسایِ خذهاذ زٌظین علفچش ّا دس سطح ٍالیر1اسسخذام 

 ًفش ًگشاى تشای هحافظر، آتیاسی دسٍ علَفِ ٍ جوع آٍسی زخن هشاکض اسایِ خذهاذ زٌظین 1اسسخذام 

علفچشّای ٍالیر

زذٍیش جلسِ ّواٌّگی تا اداساذ ریشتط، ًوایٌذگاى هشدم ٍ ضَسا ّای اًکطافی قشیِ جاذ ٍ زَضیحاذ دس 

.ساتطِ ًحَُ زاسیس اًجوي

.ضٌاسائی ٍ اًسخاب جَاهع عالقوٌذ تِ اهَس زٌظین علفچش ٍ زعیي ساحاذ توٌظَس زٌظین خایذاس

 خالى هذیشیسی اًجوي ّای علفچشداسی زحر سٌّوایی هسسقین زین زخٌیکی سیاسر صساعر ٍالیاذ 1زْیِ 

.تش اساس هعیاس ّای زعیي ضذُ ٍ ًوًَِ خالى هذیشیسی کِ ضویوِ ایي سٌذ هیثاضذ

 عضَ اًجوي ّای علفچشداسی دس ساتطِ تِ اهَس زخٌیکی زٌظین چشا، 110 ٍسکطاج آهَصضی تشای 1زذٍیش 

احیای علفچشّا ٍ غشس ًْال ّای هقاٍم تِ خطکی دس ساحاذ سیگ ّای سٍاى

.عقذ زَافقٌاهِ هیاى سیاسر صساعر ٍ اًجوي ّای علفچشداسی دس ساتطِ تِ زٌظین خایذاس علفچشّا

.آتیاسی هشکض زَلیذی ٍزکثیشی زَسط ًگشاى ّای اسسخذام ضذُ دس هشاکض 

دسٍ علَفِ ٍ جوع آٍسی زخن هشکض اسایِ خذهاذ زٌظین علفچشّا،

.خاک کاسی، زصفیِ ٍ رخیشُ ًوَدى زخویاًجاذ جوع آٍسی ضذُ طثق سٌّوَد زخٌیکی

 ّکساس صهیي هشکض اسایِ خذهاذ زٌظین علفچش ّا تشای غشس قلوِ غشض سیطِ داس 2آهادُ ساخسي هَاصی 

.ضذى 

 ّکساسهشکض اسایِ خذهاذ زٌظین علفچش2 ّضاس قلوِ گض ٍ زاغ تشای غشس دس هَاصی 20زْیِ زعذاد 

 ّضاس قلوِ گضٍزاغ دس هشاکض زَلیذی ٍ زکثیشی20غشس ٍآتیاسی زعذاد 

 ّضاس ًْال سیطِ گض، سکساٍل ٍ زاغ تِ ساحاذ سیگْای سٍاى20کطیذى ٍاًسقال زعذاد 

 ّکساس ساحاذ سیگْای سٍاى20 ّضاس حلقِ چقشک ٍ غشس ًْال ّای هسزکشُ دس هساحر 20حفش زعذاد 

. ّضاس لیسشآب تشای یک هشازثِ آتیاسی ًْال ّای غشس ضذ400ُزْیِ هقذاس 

. ّضاس ًْال ّای غشس ضذُ تشای یک هشازثِ دس ساحاذ سیگْای سٍاى20آتیاسی زعذاد 

اًجام ًظاسذ اص طثیق فعالیر ّا زَسط سیاسر صساعر

فاریاب 
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 والیات
1398هوعذ تطثیق سال 

هالح

ظات
عقربهیساىسنثلهاسذ قوس هشخصات سرطاىجوزاثورحولحوتدلو جذی  ولسوالی قریه

  ًفش کاسهٌذ فٌی دس هشاکض اسایِ خذهاذ زٌظین علفچش ّا دس سطح ٍالیر1اسسخذام 

 ًفش ًگشاى تشای هحافظر، آتیاسی دسٍ علَفِ ٍ جوع آٍسی زخن هشاکض اسایِ خذهاذ زٌظین 1اسسخذام 

علفچشّای ٍالیر

زذٍیش جلسِ ّواٌّگی تا اداساذ ریشتط، ًوایٌذگاى هشدم ٍ ضَسا ّای اًکطافی قشیِ جاذ ٍ زَضیحاذ دس 

.ساتطِ ًحَُ زاسیس اًجوي

.ضٌاسائی ٍ اًسخاب جَاهع عالقوٌذ تِ اهَس زٌظین علفچش ٍ زعیي ساحاذ توٌظَس زٌظین خایذاس

 خالى هذیشیسی اًجوي ّای علفچشداسی زحر سٌّوایی هسسقین زین زخٌیکی سیاسر صساعر ٍالیاذ 1زْیِ 

.تش اساس هعیاس ّای زعیي ضذُ ٍ ًوًَِ خالى هذیشیسی کِ ضویوِ ایي سٌذ هیثاضذ

 عضَ اًجوي ّای علفچشداسی دس ساتطِ تِ اهَس زخٌیکی زٌظین چشا، 110 ٍسکطاج آهَصضی تشای 1زذٍیش 

احیای علفچشّا ٍ غشس ًْال ّای هقاٍم تِ خطکی دس ساحاذ سیگ ّای سٍاى

.عقذ زَافقٌاهِ هیاى سیاسر صساعر ٍ اًجوي ّای علفچشداسی دس ساتطِ تِ زٌظین خایذاس علفچشّا

 ّکساس علفچش زخشیة ضذ144ُ کیلَگشام زخن سضقِ للوی تشای تزس دس هَاصی 720زْیِ هقذاس 

 ّکساس علفچش ّای زخشیة ضذ144ُتزس خاضی زخن علَفِ ٍ سضقِ للوی دسهَاصی 

.آتیاسی هشکض زَلیذی ٍزکثیشی زَسط ًگشاى ّای اسسخذام ضذُ دس هشاکض 

دسٍ علَفِ ٍ جوع آٍسی زخن هشکض اسایِ خذهاذ زٌظین علفچشّا،

.خاک کاسی، زصفیِ ٍ رخیشُ ًوَدى زخویاًجاذ جوع آٍسی ضذُ طثق سٌّوَد زخٌیکی

 ّکساس صهیي هشکض اسایِ خذهاذ زٌظین علفچش ّا تشای غشس قلوِ غشض سیطِ داس 2آهادُ ساخسي هَاصی 

.ضذى 

 ّکساسهشکض اسایِ خذهاذ زٌظین علفچش2 ّضاس قلوِ گض ٍ زاغ تشای غشس دس هَاصی 50زْیِ زعذاد 

 ّضاس قلوِ گضٍزاغ دس هشاکض زَلیذی ٍ زکثیشی50غشس ٍآتیاسی زعذاد 

 ّضاس ًْال سیطِ گض، سکساٍل ٍ زاغ تِ ساحاذ سیگْای سٍاى50کطیذى ٍاًسقال زعذاد 

 ّکساس ساحاذ سیگْای سٍاى50 ّضاس حلقِ چقشک ٍ غشس ًْال ّای هسزکشُ دس هساحر 50حفش زعذاد 

.زْیِ هقذاس یک هیلیَى لیسشآب تشای یک هشازثِ آتیاسی ًْال ّای غشس ضذُ

. ّضاس ًْال ّای غشس ضذُ تشای یک هشازثِ دس ساحاذ سیگْای سٍاى50آتیاسی زعذاد 

 زَسط اًجوي ّا1396 ّکساس علفچش ّای حصاس ضذُ سال 40زطثیق زٌاٍب چشاُ هَاضی دس هَاصی 

اًجام ًظاسذ اص طثیق فعالیر ّا زَسط سیاسر صساعر

هرات 
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 والیات
1398هوعذ تطثیق سال 

هالح

ظات
عقربهیساىسنثلهاسذ قوس هشخصات سرطاىجوزاثورحولحوتدلو جذی  ولسوالی قریه

زذٍیش جلسِ ّواٌّگی تا اداساذ ریشتط، ًوایٌذگاى هشدم ٍ ضَسا ّای اًکطافی قشیِ جاذ ٍ زَضیحاذ دس 

.ساتطِ ًحَُ زاسیس اًجوي

.ضٌاسائی ٍ اًسخاب جَاهع عالقوٌذ تِ اهَس زٌظین علفچش ٍ زعیي ساحاذ توٌظَس زٌظین خایذاس

 خالى هذیشیسی اًجوي ّای علفچشداسی زحر سٌّوایی هسسقین زین زخٌیکی سیاسر صساعر ٍالیاذ 1زْیِ 

.تش اساس هعیاس ّای زعیي ضذُ ٍ ًوًَِ خالى هذیشیسی کِ ضویوِ ایي سٌذ هیثاضذ

 عضَ اًجوي ّای علفچشداسی دس ساتطِ تِ اهَس زخٌیکی زٌظین چشا، 110 ٍسکطاج آهَصضی تشای 1زذٍیش 

احیای علفچشّا ٍ غشس ًْال ّای هقاٍم تِ خطکی دس ساحاذ سیگ ّای سٍاى

.عقذ زَافقٌاهِ هیاى سیاسر صساعر ٍ اًجوي ّای علفچشداسی دس ساتطِ تِ زٌظین خایذاس علفچشّا

 ّکساس علفچش زخشیة ضذ50ُ کیلَگشام زخن سضقِ للوی تشای تزس دس هَاصی 250زْیِ هقذاس 

 ّکساس علفچش ّای زخشیة ضذ50ُتزس خاضی زخن علَفِ ٍ سضقِ للوی دسهَاصی 

اًجام ًظاسذ اص طثیق فعالیر ّا زَسط سیاسر صساعر

زذٍیش جلسِ ّواٌّگی تا اداساذ ریشتط، ًوایٌذگاى هشدم ٍ ضَسا ّای اًکطافی قشیِ جاذ ٍ زَضیحاذ دس 

.ساتطِ ًحَُ زاسیس اًجوي

.ضٌاسائی ٍ اًسخاب جَاهع عالقوٌذ تِ اهَس زٌظین علفچش ٍ زعیي ساحاذ توٌظَس زٌظین خایذاس

 خالى هذیشیسی اًجوي ّای علفچشداسی زحر سٌّوایی هسسقین زین زخٌیکی سیاسر صساعر ٍالیاذ 4زْیِ 

.تش اساس هعیاس ّای زعیي ضذُ ٍ ًوًَِ خالى هذیشیسی کِ ضویوِ ایي سٌذ هیثاضذ

 عضَ اًجوي ّای علفچشداسی دس ساتطِ تِ اهَس زخٌیکی زٌظین چشا، 440 ٍسکطاج آهَصضی تشای 1زذٍیش 

احیای علفچشّا ٍ غشس ًْال ّای هقاٍم تِ خطکی دس ساحاذ سیگ ّای سٍاى

.عقذ زَافقٌاهِ هیاى سیاسر صساعر ٍ اًجوي ّای علفچشداسی دس ساتطِ تِ زٌظین خایذاس علفچشّا

 ّکساس علفچش زخشیة ضذ314.5ُ کیلَگشام زخن سضقِ للوی تشای تزس دس هَاصی 1573زْیِ هقذاس 

 ّکساس علفچش ّای زخشیة ضذ314.5ُتزس خاضی زخن علَفِ ٍ سضقِ للوی دسهَاصی 

اًجام ًظاسذ اص طثیق فعالیر ّا زَسط سیاسر صساعر

بدخشان

وردک میدان



123412341234123412341234123412341234123412341234

 والیات
1398هوعذ تطثیق سال 

هالح

ظات
عقربهیساىسنثلهاسذ قوس هشخصات سرطاىجوزاثورحولحوتدلو جذی  ولسوالی قریه

زذٍیش جلسِ ّواٌّگی تا اداساذ ریشتط، ًوایٌذگاى هشدم ٍ ضَسا ّای اًکطافی قشیِ جاذ ٍ زَضیحاذ دس 

.ساتطِ ًحَُ زاسیس اًجوي

.ضٌاسائی ٍ اًسخاب جَاهع عالقوٌذ تِ اهَس زٌظین علفچش ٍ زعیي ساحاذ توٌظَس زٌظین خایذاس

 خالى هذیشیسی اًجوي ّای علفچشداسی زحر سٌّوایی هسسقین زین زخٌیکی سیاسر صساعر ٍالیاذ 2زْیِ 

.تش اساس هعیاس ّای زعیي ضذُ ٍ ًوًَِ خالى هذیشیسی کِ ضویوِ ایي سٌذ هیثاضذ

 عضَ اًجوي ّای علفچشداسی دس ساتطِ تِ اهَس زخٌیکی زٌظین چشا، 220 ٍسکطاج آهَصضی تشای 1زذٍیش 

احیای علفچشّا ٍ غشس ًْال ّای هقاٍم تِ خطکی دس ساحاذ سیگ ّای سٍاى

.عقذ زَافقٌاهِ هیاى سیاسر صساعر ٍ اًجوي ّای علفچشداسی دس ساتطِ تِ زٌظین خایذاس علفچشّا

 ّکساس علفچش زخشیة ضذ303ُ کیلَگشام زخن سضقِ للوی تشای تزس دس هَاصی 1515زْیِ هقذاس 

 ّکساس علفچش ّای زخشیة ضذ303ُتزس خاضی زخن علَفِ ٍ سضقِ للوی دسهَاصی 

اًجام ًظاسذ اص طثیق فعالیر ّا زَسط سیاسر صساعر

زذٍیش جلسِ ّواٌّگی تا اداساذ ریشتط، ًوایٌذگاى هشدم ٍ ضَسا ّای اًکطافی قشیِ جاذ ٍ زَضیحاذ دس 

.ساتطِ ًحَُ زاسیس اًجوي

.ضٌاسائی ٍ اًسخاب جَاهع عالقوٌذ تِ اهَس زٌظین علفچش ٍ زعیي ساحاذ توٌظَس زٌظین خایذاس

 خالى هذیشیسی اًجوي ّای علفچشداسی زحر سٌّوایی هسسقین زین زخٌیکی سیاسر صساعر ٍالیاذ 2زْیِ 

.تش اساس هعیاس ّای زعیي ضذُ ٍ ًوًَِ خالى هذیشیسی کِ ضویوِ ایي سٌذ هیثاضذ

 عضَ اًجوي ّای علفچشداسی دس ساتطِ تِ اهَس زخٌیکی زٌظین چشا، 220 ٍسکطاج آهَصضی تشای 1زذٍیش 

احیای علفچشّا ٍ غشس ًْال ّای هقاٍم تِ خطکی دس ساحاذ سیگ ّای سٍاى

.عقذ زَافقٌاهِ هیاى سیاسر صساعر ٍ اًجوي ّای علفچشداسی دس ساتطِ تِ زٌظین خایذاس علفچشّا

 ّکساس علفچش زخشیة ضذ303ُ کیلَگشام زخن سضقِ للوی تشای تزس دس هَاصی 1515زْیِ هقذاس 

 ّکساس علفچش ّای زخشیة ضذ303ُتزس خاضی زخن علَفِ ٍ سضقِ للوی دسهَاصی 

اًجام ًظاسذ اص طثیق فعالیر ّا زَسط سیاسر صساعر

تخار

 بغالن
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 والیات
1398هوعذ تطثیق سال 

هالح

ظات
عقربهیساىسنثلهاسذ قوس هشخصات سرطاىجوزاثورحولحوتدلو جذی  ولسوالی قریه

  جشیة صهیي10آهادُ ساخسي ٍخالذ تٌذی 
تزسساحِ دٍ جشیة صهیي دسساحِ آراد

حفش یک حلقِ چاُ عویق تا ًصة سیسسن اًشطی آفساتی تا زوام اهَسایجاتی آى
 فر40خشیذاسی یکثاب کاًسیٌش کًَکس 
 فر20خشیذاسی یکثاب کاًسیٌش کًَکس 

هَاد ،زجْیضاذ ،ٍسایل کاسٍسٍغٌیاذ
اًجام ًظاسذ اص طثیق فعالیر ّا زَسط سیاسر صساعر

 جشیة صهیي4آهادُ ساخسي ٍخالذ تٌذی 
 هشزث3ِجشیة صهیي تشای  (2)خیطاٍُ کسوي کاسی 

هسش (300)خاککاسی جَی ّا تطَل 
هسشهکعة کودَسر (15)زْیِ

اصلِ ًْال (10000)زشاسدالًر 
تزسساحِ یک جشیة صهیي دسساحِ آراد

هَاد ،زجْیضاذ ،ٍسایل کاسٍسٍغٌیاذ
اًجام ًظاسذ اص طثیق فعالیر ّا زَسط سیاسر صساعر

 جشیة صهیي8آهادُ ساخسي ٍخالذ تٌذی 
خشیطِ خالسسیکی ٍتزسآى (20000)خشکاسی 

 هشزث3ِجشیة صهیي تشای  (3)خیطاٍُ کسوي کاسی 
هسش (300)خاککاسی جَی ّا تطَل 

هسشهکعة کودَسر (20)زْیِ

اصلِ ًْال (10000)زشاسدالًر 

تزسساحِ یک جشیة صهیي دسساحِ آراد
هَاد ،زجْیضاذ ،ٍسایل کاسٍسٍغٌیاذ

اًجام ًظاسذ اص طثیق فعالیر ّا زَسط سیاسر صساعر

فال  (3) جشیة صهیي رسیعِ قلثِ 15قلثِ ، ّوَاسکاسی  

فال  (9) جشیة صهیي رسیعِ قلثِ 15قلثِ ، ّوَاسکاسی  

 جشیة صهیي 15آهادُ ساخسي ٍخالذ تٌذی 

هسش (300)احذاش جَی ّای  جذیذ تطَل 

تزسساحِ دٍ جشیة صهیي دسساحِ آراد

اسسخذام دًٍفش هحافظ تشای قَسیِ جذیذ اًثَُ خاک 

 جشیة سال 10 جشیة جذیذ 10ٍ جشیة صهیي قَسیِ  هَاصی 20خشیذاسی کَد حیَاًی تشای 

گزضسِ

هَاد ،زجْیضاذ ،ٍسایل کاسٍسٍغٌیاذ 

اًجام ًظاسذ اص طثیق فعالیر ّا زَسط سیاسر صساعر

مرکز باغ جبل 

السراج وولسوالی 

غوربند

شوخی 

خاک انبوه سنگ اله

احیای فارم ها و جنگل تاغ ها غرض گسترش فضای سثس:   ج

مرکزکاپیسا

چک ولسوالیوردک میدان

ولسوالی جبل 

السراج
پروان 

مرکز ولسوالی بگرامی کابل 
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 والیات
1398هوعذ تطثیق سال 

هالح

ظات
عقربهیساىسنثلهاسذ قوس هشخصات سرطاىجوزاثورحولحوتدلو جذی  ولسوالی قریه

 جشیة صهیي 6آهادُ ساخسي ٍخالذ تٌذی 
 هشزثِ 3جشیة صهیي تشای  (2)خیطاٍُ کسوي کاسی 

هسش (300)خاککاسی جَی ّا تطَل 
هسشهکعة کودَسر  (10)زْیِ

اصلِ ًْال  (10000)زشاسدالًر 

تزسساحِ یک جشیة صهیي دسساحِ آراد

هَاد ،زجْیضاذ ،ٍسایل کاسٍسٍغٌیاذ 

اًجام ًظاسذ اص طثیق فعالیر ّا زَسط سیاسر صساعر

جشیة صهیي ( 8)اهادُ ساخسي ٍخالذ تٌذی 
 هشزثِ 3جشیة صهیي تشای  (2)خیطاٍُ کسوي کاسی 

هسش (250)خاککاسی جَی ّا تطَل 
هسشهکعة کودَسر  (10)زْیِ

تزسساحِ یک جشیة صهیي دسساحِ آراد
هَاد ،زجْیضاذ ،ٍسایل کاسٍسٍغٌیاذ 

اًجام ًظاسذ اص طثیق فعالیر ّا زَسط سیاسر صساعر

 هشزثِ 3جشیة صهیي تشای  (3)خیطاٍُ کسوي کاسی 
هسش (250)خاککاسی جَی ّا تطَل 

هسشهکعة کودَسر  (12)زْیِ
هَاد ،زجْیضاذ ،ٍسایل کاسٍسٍغٌیاذ 

اًجام ًظاسذ اص طثیق فعالیر ّا زَسط سیاسر صساعر

جشیة صهیي 10اهادُ سا خسي 
خشیطِ خالسسیکی ٍتزسآى (20000)خشکاسی 

 هشزثِ 3جشیة صهیي تشای5خیطاٍُ کسوي کاسی 
هسش (500)خاککاسی جَی ّا تطَل 

هسشهکعة کودَسر  (20)زْیِ
اصلِ ًْال  (10000)زشاسدالًر 

تزسساحِ دٍ جشیة صهیي دسساحِ آراد
هَاد ،زجْیضاذ ،ٍسایل کاسٍسٍغٌیاذ 

اًجام ًظاسذ اص طثیق فعالیر ّا زَسط سیاسر صساعر

 جشیة صهیي 5آهادُ ساخسي ٍخالذ تٌذی 
 هشزثِ 3جشیة صهیي تشای  (3)خیطاٍُ کسوي کاسی 

هسش (300)خاککاسی جَی ّا تطَل 
هسشهکعة کودَسر  (15)زْیِ

تزسساحِ یک جشیة صهیي دسساحِ آراد
هَاد ،زجْیضاذ ،ٍسایل کاسٍسٍغٌیاذ 

اًجام ًظاسذ اص طثیق فعالیر ّا زَسط سیاسر صساعر

 جشیة صهیي 20آهادُ ساخسي ٍخالذ تٌذی 

 هشزثِ 3جشیة صهیي تشای  (5)خیطاٍُ کسوي کاسی 

هسش (500)خاککاسی جَی ّا تطَل 

هسشهکعة کودَسر  (15)زْیِ

اصلِ ًْال  (15000)زشاسدالًر 

تزسساحِ دٍ جشیة صهیي دسساحِ آراد

هَاد ،زجْیضاذ ،ٍسایل کاسٍسٍغٌیاذ 

اًجام ًظاسذ اص طثیق فعالیر ّا زَسط سیاسر صساعر

بلخ 
 مرکز 

بلخ ولسوالی

 مرکزلوگر

هدادی ده 

گذر تاشلی مرکز فاریاب

شبرغان باغ جنگلمرکزجوزجان

 جویک

 ودشتک الق مره ومرکز رخهپنجشیر

پل شش مرکز بامیان
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هالح

ظات
عقربهیساىسنثلهاسذ قوس هشخصات سرطاىجوزاثورحولحوتدلو جذی  ولسوالی قریه

جشیة صهیي ( 8)اهادُ ساخسي ٍخالذ تٌذی 

خشیطِ خالسسیکی ٍتزسآى (10000)خشکاسی 

 هشزثِ 3جشیة صهیي تشای  (3)خیطاٍُ کسوي کاسی 

هسش (400)خاککاسی جَی ّا تطَل 

هسشهکعة کودَسر  (12)زْیِ

اصلِ ًْال  (10000)زشاسدالًر 

تزسساحِ یک جشیة صهیي دسساحِ آراد

هَاد ،زجْیضاذ ،ٍسایل کاسٍسٍغٌیاذ 

اًجام ًظاسذ اص طثیق فعالیر ّا زَسط سیاسر صساعر

جشیة صهیي (12)اهادُ ساخسي ٍخالذ تٌذی 
 هشزثِ 3جشیة صهیي تشای  (3)خیطاٍُ کسوي کاسی 

هسش (400)خاککاسی جَی ّا تطَل 
هسشهکعة کودَسر  (30)زْیِ

اصلِ ًْال  (10000)زشاسدالًر 
تزسساحِ یک جشیة صهیي دسساحِ آراد

هَاد ،زجْیضاذ ،ٍسایل کاسٍسٍغٌیاذ 

اًجام ًظاسذ اص طثیق فعالیر ّا زَسط سیاسر صساعر

جشیة صهیي 8اهادُ سا خسي

 هشزثِ 3جشیة صهیي تشای  (3)خیطاٍُ کسوي کاسی 
هسش (250)خاککاسی جَی ّا تطَل 

هسشهکعة کودَسر  (25)زْیِ
تزسساحِ یک جشیة صهیي دسساحِ آراد

هَاد ،زجْیضاذ ،ٍسایل کاسٍسٍغٌیاذ 

اًجام ًظاسذ اص طثیق فعالیر ّا زَسط سیاسر صساعر

جشیة صهیي 2اهادُ سا خسي ٍخالذ تٌذی 
 هشزثِ 3جشیة صهیي تشای  (2)خیطاٍُ کسوي کاسی 

هسش (250)خاککاسی جَی ّا تطَل 
هسشهکعة کودَسر  (10)زْیِ

تزسساحِ یک جشیة صهیي دسساحِ آراد
هَاد ،زجْیضاذ ،ٍسایل کاسٍسٍغٌیاذ 

اًجام ًظاسذ اص طثیق فعالیر ّا زَسط سیاسر صساعر

جشیة صهیي 10اهادُ سا خسي 
خشیطِ خالسسیکی ٍتزسآى (50000)خشکاسی 

 هشزثِ 3جشیة صهیي تشای6خیطاٍُ کسوي کاسی 
هسش (300)خاککاسی جَی ّا تطَل 

هسشهکعة کودَسر  (20)زْیِ
اصلِ ًْال  (10000)زشاسدالًر 

تزسساحِ دٍ جشیة صهیي دسساحِ آراد

خشیذاسی زجْیضاذ ، ساهاذ آالذ صساعسی ، سٍعٌیاذ ٍسایش ضشٍسیاذ

اًجام ًظاسذ اص طثیق فعالیر ّا زَسط سیاسر صساعر

 مرکزسمنگان

 ولسوالی

 وفارم بهسود

جدید

 بهسود ولسوالی

جدید وفارم

 مامورین کارته

باغ جنگل مرکزسرپل

 تیره باغمرکزپکتیا

مرکز مرکزپکتیکا

ننگرهار
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ظات
عقربهیساىسنثلهاسذ قوس هشخصات سرطاىجوزاثورحولحوتدلو جذی  ولسوالی قریه

جشیة صهیي ( 7)اهادُ ساخسي ٍخالذ تٌذی 
 هشزثِ 3جشیة صهیي تشای  (2)خیطاٍُ کسوي کاسی 

هسش (250)خاککاسی جَی ّا تطَل 
هسشهکعة کودَسر  (10)زْیِ

اصلِ ًْال  (10000)زشاسدالًر 
تزسساحِ یک  جشیة صهیي دسساحِ آراد

هَاد ،زجْیضاذ ،ٍسایل کاسٍسٍغٌیاذ 

اًجام ًظاسذ اص طثیق فعالیر ّا زَسط سیاسر صساعر

جشیة صهیي ( 4)اهادُ ساخسي ٍخالذ تٌذی 
خشیطِ خالسسیکی ٍتزسآى (40000)خشکاسی 

 هشزثِ 3جشیة صهیي تشای  (3)خیطاٍُ کسوي کاسی 
هسش (300)خاککاسی جَی ّا تطَل 

هسشهکعة کودَسر  (15)زْیِ
اصلِ ًْال  (12000)زشاسدالًر 

تزسساحِ یک   جشیة صهیي دسساحِ آراد
هَاد ،زجْیضاذ ،ٍسایل کاسٍسٍغٌیاذ 

اًجام ًظاسذ اص طثیق فعالیر ّا زَسط سیاسر صساعر

جشیة صهیي (10)اهادُ ساخسي ٍخالذ تٌذی 
تزسساحِ دٍ  جشیة صهیي دسساحِ آراد

 هشزثِ 3جشیة صهیي تشای  (5)خیطاٍُ کسوي کاسی 
هسش (400)خاککاسی جَی ّا تطَل 

هسشهکعة کودَسر  (15)زْیِ
اصلِ ًْال  (10000)زشاسدالًر 

اسسخذام دًٍفش هحافظ تشای قَسیِ فاسم سشجٌگل 
خشیذاسی زشاًسفشهش، هَاد ،زجْیضاذ ،ٍسایل کاسٍسٍغٌیاذ

اًجام ًظاسذ اص طثیق فعالیر ّا زَسط سیاسر صساعر
جشیة صهیي ( 8)اهادُ ساخسي ٍخالذ تٌذی 

خشیطِ خالسسیکی ٍتزسآى (40000)خشکاسی 
 هشزثِ 3جشیة صهیي تشای  (3)خیطاٍُ کسوي کاسی 

هسش (400)خاککاسی جَی ّا تطَل 
هسشهکعة کودَسر  (20)زْیِ

اصلِ ًْال  (10000)زشاسدالًر 
تزسساحِ دٍ جشیة صهیي دسساحِ آراد

هَاد ،زجْیضاذ ،ٍسایل کاسٍسٍغٌیاذ 

اًجام ًظاسذ اص طثیق فعالیر ّا زَسط سیاسر صساعر
جشیة صهیي 8آهادُ ساخسي ٍخالذ تٌذی

 هشزثِ 3جشیة صهیي تشای  (3)خیطاٍُ کسوي کاسی 
هسش (400)خاککاسی جَی ّا تطَل 

هسشهکعة کودَسر  (10)زْیِ
اصلِ ًْال  (10000)زشاسدالًر 

تزسساحِ دٍ جشیة صهیي دسساحِ آراد
هَاد ،زجْیضاذ ،ٍسایل کاسٍسٍغٌیاذ 

اًجام ًظاسذ اص طثیق فعالیر ّا زَسط سیاسر صساعر

مرکزفراه

 مرکز لغمان

شمالی باغ جنگل

مرکز مرکز غور

 سراج قلعه باغ

مندکول مرکزکنر

پشتو پل باغ جنگل گذرههرات



123412341234123412341234123412341234123412341234

 والیات
1398هوعذ تطثیق سال 

هالح

ظات
عقربهیساىسنثلهاسذ قوس هشخصات سرطاىجوزاثورحولحوتدلو جذی  ولسوالی قریه

جشیة صهیي 7آهادُ ساخسي ٍخالذ تٌذی
 هشزثِ 3جشیة صهیي تشای  (3)خیطاٍُ کسوي کاسی 

هسش (300)خاککاسی جَی ّا تطَل 
هسشهکعة کودَسر  (15)زْیِ

اصلِ ًْال  (10000)زشاسدالًر 
تزسساحِ یک جشیة صهیي دسساحِ آراد

هَاد ،زجْیضاذ ،ٍسایل کاسٍسٍغٌیاذ 

اًجام ًظاسذ اص طثیق فعالیر ّا زَسط سیاسر صساعر
جشیة صهیي 8آهادُ ساخسي ٍخالذ تٌذی

 هشزثِ 3جشیة صهیي تشای  (3)خیطاٍُ کسوي کاسی 
هسش (300)خاککاسی جَی ّا تطَل 

هسشهکعة کودَسر  (15)زْیِ
اصلِ ًْال  (10000)زشاسدالًر 

تزسساحِ یک جشیة صهیي دسساحِ آراد
هَاد ،زجْیضاذ ،ٍسایل کاسٍسٍغٌیاذ 

اًجام ًظاسذ اص طثیق فعالیر ّا زَسط سیاسر صساعر
جشیة صهیي 6آهادُ ساخسي ٍخالذ تٌذی

 هشزثِ 3جشیة صهیي تشای  (2)خیطاٍُ کسوي کاسی 
هسش (400)خاککاسی جَی ّا تطَل 

هسشهکعة کودَسر  (10)زْیِ
تزسساحِ یک جشیة صهیي دسساحِ آراد

خشیذاسی زجْیضاذ ،ٍسایل کاس ٍسٍغٌیاذ 
اًجام ًظاسذ اص طثیق فعالیر ّا زَسط سیاسر صساعر

جشیة صهیي 8آهادُ ساخسي ٍخالذ تٌذی

 هشزثِ 3جشیة صهیي تشای  (3)خیطاٍُ کسوي کاسی 
هسش (400)خاککاسی جَی ّا تطَل 

هسشهکعة کودَسر  (10)زْیِ
اصلِ ًْال  (10000)زشاسدالًر 

تزسساحِ دٍ جشیة صهیي دسساحِ آراد
هَاد ،زجْیضاذ ،ٍسایل کاسٍسٍغٌیاذ 

اًجام ًظاسذ اص طثیق فعالیر ّا زَسط سیاسر صساعر
جشیة صهیي 10آهادُ ساخسي ٍخالذ تٌذی

خشیطِ خالسسیکی ٍتزسآى (20000)خشکاسی 
 هشزثِ 3جشیة صهیي تشای  (4)خیطاٍُ کسوي کاسی 

هسش (400)خاککاسی جَی ّا تطَل 
هسشهکعة کودَسر  (15)زْیِ

اصلِ ًْال  (10000)زشاسدالًر 
تزسساحِ دٍ جشیة صهیي دسساحِ آراد

هَاد ،زجْیضاذ ،ٍسایل کاسٍسٍغٌیاذ 
اًجام ًظاسذ اص طثیق فعالیر ّا زَسط سیاسر صساعر

 جشیة صهیي 4آهادُ ساخسي ٍخالذ تٌذی 
 هشزثِ 3جشیة صهیي تشای  (2)خیطاٍُ کسوي کاسی 

هسش (300)خاککاسی جَی ّا تطَل 
هسشهکعة کودَسر  (10)زْیِ

تزسساحِ یک جشیة صهیي دسساحِ آراد
 قلوِ اًاس ٍصیسَى 50000زْیِ ٍغشس 

یړاسسخذام دًٍفش هحافظ تشای قَسیِ فاسم طی
هَاد ،زجْیضاذ ،ٍسایل کاسٍسٍغٌیاذ 

اًجام ًظاسذ اص طثیق فعالیر ّا زَسط سیاسر صساعر

 تالقان  باغ جنگل

عمیق وچاه

مرکزترویجی

مرکزتخار

ژیریهار کند

 کشم بدخشان

اختر باغ جدید بغالن

 شگوفان فارم مرکز بادغیس

 ولسوالی مرکز

 تحقیقات فارممرکزکندز

 بغالن
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عقربهیساىسنثلهاسذ قوس هشخصات سرطاىجوزاثورحولحوتدلو جذی  ولسوالی قریه

جشیة صهیي 10آهادُ ساخسي ٍخالذ تٌذی 
 هشزثِ 3جشیة صهیي تشای  (3)خیطاٍُ کسوي کاسی 

هسش (300)خاککاسی جَی ّا تطَل 
هسشهکعة کودَسر  (12)زْیِ

اصلِ ًْال  (10000)زشاسدالًر 
تزسساحِ یک جشیة صهیي دسساحِ آراد

هَاد ،زجْیضاذ ،ٍسایل کاسٍسٍغٌیاذ 

اًجام ًظاسذ اص طثیق فعالیر ّا زَسط سیاسر صساعر

 جشیة صهیي 6آهادُ ساخسي ٍخالذ تٌذی
 هشزثِ 3جشیة صهیي تشای  (3)خیطاٍُ کسوي کاسی 

هسش (340)خاککاسی جَی ّا تطَل 
هسشهکعة کودَسر  (12)زْیِ

اصلِ ًْال  (10000)زشاسدالًر 
تزسساحِ یک جشیة صهیي دسساحِ آراد

هَاد ،زجْیضاذ ،ٍسایل کاسٍسٍغٌیاذ 
اًجام ًظاسذ اص طثیق فعالیر ّا زَسط سیاسر صساعر

مرکز

  شهرستاندایکندی

مرکزهلمند

مرکز
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اسسخذام صفا کاس صىتٌذ اهیشیکاٍلٌگ

اسسخذام هحافظیيتٌذ اهیشیکاٍلٌگ

اعواس خیادُ سٍ سٌگفشش ٍ خخسِتٌذ اهیشیکاٍلٌگ

اعواس زطٌاب سدسیکتٌذ اهیشیکاٍلٌگ

اسسخذام سَخشٍایضسخاسک هلی ٍاخاىٍاخاى

اسسخذام هحافظیيخاسک هلی ٍاخاىٍاخاى

سیْایطی تشای هحافظیي (کاًسیٌش)خشیذاسی کًَکس کَل حطور خاىتگشاهیکاتل 

 ًفش هسخصص هذیشیر زغیش ٍ اسزقای ظشفیر هٌاتع طثیعی1زوذیذ قشاسداد هشکض هشکض هشکض 

 ها12ُزوذیذ قشاسداد یک ًفش هسخصص ًثازاذ طثی تشای هذذ هشکض هشکض هشکض 

 ًظاسذ، اسصیاتی اص زطثیق فعالیر ّا زَسط زین هشکض ٍصاسذ ٍ زذٍیش کٌفشاًس هٌاتع طثیعیهشکض هشکض هشکض 

وظیفهاسن 

سیذ اهیي اهلل فخشی 

احوذ ضاُ اهشخیل 

اهشزٌظین علفچشّا غالم دسسگیش سشٍسی 

عضیض الشحوي طاّش

هحوذ اهاى اهاًیاس

حثیة اهلل حثیثی

سیذ سحوي صیاسهل 

هحوذ غیاش ًاصشی

تصذیق 

سشخشسر سیاسر علفچشّا

سئیس ساحاذ حفاظر ضذُ 

هذیش خالى ٍ ّواٌّگی خشٍطُ ّا

هحوذسفیع قاضی صادُ

سئیس عوَهی سیاسر عوَهی هٌاتع طثیعی

اهش احیا ٍزَسعِ جٌگالذ 

اهشزٌظین جٌگالذ ٍاتشیضُ ّا 

سئیس جٌگالذ

ترتیة کننذ گاى

تذخطاى

تاهیاى

آهش سشٍی ٍ هطالعاذ ساحاذ حفاظر ضذُ

فعالیت های هتفرقه در هرکس وزارت

هنظوری هقام هحترم وزارت 

:چک و تائیذ کننذه

انکشاف ایکوسیستن های تا ارزش طثیعی: و


