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 وزارت زراعت، آبیاری  و مالداری  1398سال مالی  پالن
 کشور. والیت 34 در النوع مختلف شبکه آبیاری 344 سازی باز و احیاء 

 (.بغالن و هرات بلخ، ننگرهار، کابل،) کشور زون پنج در یی قطره ابیاری شبکه 42 ایجاد 

 والیت 34 در کوچک های آبریزه 99 خاکی، گاه ذخیره باب 80اعمار ،(کنترولی بند) کوچک چکدم  باب 100اعمار 

 .کشور

 سبسایدی صورت به متقاضی دهاقین به آن توزیع و زمین کننده هموار یا لیول لیزر ماشین پایه 84 خریداری و تهیه 

, کابل) کشور زون پنج شامل که شد خواهند پرداخت دهاقین سط تو آن% 30 و پروژه توسط آن قیمت% 70 که

 .میباشد( بغالن و بلخ, بغالن هرات

 از کشور والیت 33 به آن ملحقات پایه 459 و شالی کشت ماشین عراده 77 تراکتور، عراده 170 انتقال داد قرار 

 .کشور والیات زراعت ادارات به آنها دهی تحویل و انتقال تدارکات پروسه طریق

 کشور والیت( 34) در  گندم شده اصالح بذری تخم تن متریک( 16087) توزیع و خریداری پروسه تکمیل. 

 کشور. والیت 34 در  زمین جریب یک ساحه در هریک نمایشی گندم قطعه 1100 ایجاد 

 (.کنر و ننگرهار لغمان، هرات، بلخ، کندز، بغالن، تخار،) والیات در برنج نمایشی قطعه 952 ایجاد 

 تخم تولید خصوصی های شرکت به سرتفیکیت قطعه 2500 توزیع و بذری تخم مزارع جریب 38620 از تفتیش 

 کنر، ننگرهار، دایکندی، بامیان، کاپیسا، خوست، پروان، کابل، لوگر، وردک، میدان) والیت کشور شامل 21 در بذری

 .(جوزجان و سمنگان بلخ، کندز، تخار، بغالن، بدخشان، فراه، هرات، کندهار، هلمند،

 (بلخ و هرات کابل،) والیات برای دهاقین دهی مشوره و آموزشی مرکز 3 برداری وبهره ایجاد 

 (.بغالن و بلخ رهار،ګنن کابل،) والیات در سبزیجات دهاقین محلی مکتب 16 ایجاد  

 لوگر, پروان, کاپیسا, کابل) والیت 28 در زمین بسوه 4 الی 3 ساحه به هریک تجارتی سبزخانه باب 726 احداث ,

, هرات, لغمان, کنر, ننگرهار, کندز, فاریاب, تخار, بدخشان, بغالن, سمنگان, جوزجان, بلخ, پکتیا, دایکندی, بامیان

 (.خوست و غور نورستان، پنجشیر، نیمروز، زابل، بادغیس،, فراه, کندهار

 یی شانه بیک آوری، جمع سبد زینه، بوری، شاخه کالن و خورد قیچی)  شامل باغداری انکشافی بسته 1800 توزیع 

 النوع، مختلف سبزیجات تخم شبدر، تخم ادویه، محصوالت، خورد قیچی محافظوی، لباس پاش، ادویه پاش، سلفر ،

 (.بادغیس و فراه ننگرهار،) والیات باغداران برای( مصرف کم عناصر کود و DAP کود

 پوزه هرات، اردوخان بامیان، مالغالم ریشخور، قرغه، باغ، بادام) تحقیقاتی فارم 18 در تحقیقاتی تجربه 789 تطبیق 

 ننگرهار، باغ شیشم هلمند، بوالن غور، هوای میدان تخار، ذخیره باغ بدخشان، بهارک کندز، چهاردره بغالن، ایشان

 (.کنر ساالر باغ و پروان کندهار، کوهکران پکتیا، ماران چشمه کاپیسا، شوخی بلخ، دهدادی

 بادغیس و فراه والیت  در انرژی صفر پیاز سردخانه باب 45 اعمار. 



 

 (.فاریاب و بلخ کابل، ، هرات)  دروالیات زعفران پروسس مرکز 6 ایجاد 

 هرات دروالیت زعفران تحقیقات انستیتوت تعمیرت باب یک اعمار. 

 جوزجان، فاریاب، سمنگان، تخار، بلخ، فراه، بادغیس، سرپل،کندز، هرات،) والیات در پخته نمایشی قطعه 206 ایجاد 

 (.وهلمند قندهار کاپیسا، بغالن،

 جمع لوازم بسته 2000 توزیع همچنان و موجود باغ هکتار 2700 احیاء و جات میوه جدید باغ هکتار 4191 احداث 

 پنجشیر، لوگر، پروان، کاپیسا، وردک، میدان غزنی، کابل،) والیات در باغداری محصوالت آوری جمع از پس و آوری

 کنر، ننگرهار، نورستان، کندز، فاریاب، تخار، بدخشان، بغالن، سمنگان، سرپل، جوزجان، بلخ، پکتیا، دایکندی، بامیان،

 (.بادغیس و فراه هلمند، کندهار، ارزگان، پکتیکا، خوست، غور، هرات، لغمان،

 سرپل, جوزجان, بلخ, لوگر, پروان, کاپیسا, غزنی,کابل) والیات در  انگور باغات هکتار 150 در چیله سیستم نصب ,

 (.بادغیس و فراه زابل، نیمروز، هلمند، کندهار،  پکتیکا،,هرات لغمان،, کندز, فاریاب, تخار, بدخشان, بغالن, سمنگان

 (.بادغیس و فراه کندهار،  هرات،, ننگرهار, کندز, بلخ, پکتیا,  کابل) والیات در کمپوست کود تولید واحد 492 ساختن 

 بلخ, پکتیا, لوگر, پروان, کاپیسا, غزنی,کابل) والیات در انگور تن 8 ظرفیت به کدام هر خانه کشمش باب 235 اعمار ,

 (.بادغیس و فراه هلمند،, کندهار, پکتیکا, هرات, کندز, فاریاب, تخار, سرپل, جوزجان

 کود تن 500 توزیع DAP کشور. والیت 32 در احداث مینمایند را جدید باغهای که دهاقین برای 

 کندز, فاریاب, تخار, بدخشان, بغالن, سمنگان, سرپل, جوزجان, بلخ) والیات در پسته تخم گرام کیلو 3500 توزیع ,

 پکتیا، لوکر، نیمروز، زابل، هلمند، وردک، میدان دایکندی، کابل، بادغیس،, فراه, کندهار, ارزگان, غور, هرات, لغمان

 (.غزنی و خوست پکتیکا،

 تخار, بدخشان, بغالن, سمنگان, سرپل, جوزجان, بلخ) والیات در باغ هکتار 215 در پسته نهال های نمودن پیوند ,

 نیمروز، زابل، هلمند، وردک میدان دایکندی، کابل، بادغیس،, فراه, کندهار, ارزگان, غور, هرات, لغمان, کندز, فاریاب

 .(وغزنی خوست بکتیکا، ، بکتیا لوکر،

 کشور. والیت 34 در زعفران نمایشی قطعهً 489 احداث 

 تن متریک 6000 مجموعی ظرفیت و تن متریک 500 ظرفیت به هریک عصری کمپلکس خانه سرد باب 12 ایجاد 

 وردک، میدان پروان، کاپیسا، غزنی،) شامل که والیت 10 در باغداری محصوالت نگهداری منظور به  که میشود

 خواهند شد. سپرده برداری بهره به و تکمیل سال دو ویا سال یک جریان در( پکتیا و لوگر فراه، نیمروز، تخار، فاریاب،

 چهل( 40000) به آن مجموعی ظرفیت که تن متریک( 5000) ظرفیت به هریک عصری سردخانه باب 8  ایجاد 

 سال دو یا یک جریان در( بلخ و کندهار کندز، ننگرهار، ، هرات کابل،) شامل والیت  6در میرسد  تن متریک هزار

 .خواهند شد سپرده برداری بهره به و تکمیل

 و بز راس( 500) کشتار ظرفیت دارای هرکدام که کندز و هرات بلخ، کابل، والیات در عصری مسلخ باب( 4)  اعمار 

 .میباشد دارا را ساعته 8 کاری شفت یک در را گاو راس( 100) و گوسفند



 

 طبق بروسلوز واکسین دوز 6571678 تطبیق و خریداری (FMD  )34 در  النوع مختلف حیوانات باالی  طاعون و 

 .کشور والیت

 تولید مرکزی البراتوار در بروسلوز مرگی، مرغ لیگ، بلک انترکس، انتروتوکسیمیا، های واکسین دوز میلیون 3 تولید 

 (کابل) واکسین

 کانگو تب بیماری انتشار از جلوگیری برای کنه کنترول برنامه اندازی راه(CCHF )کشور. والیت 34 در 

 والیات در مرکزو حیوانی امراض تشخیص البراتوار برای بطری عدد 30 و سولری یخچال پایه 12 خریداری و تهیه 

 غور، بامیان، کاپیسا، ننگرهار، کنر، سرپل، بغالن، لغمان، پروان، خوست، پکتیا، لوگر، غزنی،میدان، هلمند، بادغیس،)

 (.بدخشان و تخار دایکندی، بلخ، هرات،

 تشخیص برای حیوانی مرکزی البراتوار به آن ارسال و ها سمپل آوری جمع برای وترنری صحی کارمند 81 استخدام 

 (.کندهار و هلمند, هرات, لغمان, کنر, ننگرهار, جوزجان, بلخ)  والیات 8 در  OIE به راپوردادن و حیوانی امراض

 کندهار،  بلخ کندز، ننگرهار، کابل،) والیات در یی قطعه 5000 گوشتی مرغهای تجارتی فارم  60 برداری بهره و ایجاد، 

 .( فراه و هرات هلمند، جوزجان، پکتیا، سمنگان، خوست، لوگر، پروان، لغمان، کنر،

 اعمار با(  هرات و ، بلخ کندز، ننگرهار، کابل،) والیات در  یی قطعه 10000  گوشتی مرغهای تجارتی فارم 10 ایجاد 

 .خصوصی سکتور سهمگیری به گوشتی مرغهای تجارتی فارم تجهیز و

 (کندز و بغالن بلخ، خوست،) دروالیات ماهی هیچری عدد 2 ایجاد  و ابی گرم ماهی تولید فارم باب 80 ایجاد. 

 ننگرهار، کندز، تخار، بدخشان، بغالن، بلخ،) والیات در ساالنه بطور ماهی چوچه یک میلیون( 1000000) تولید 

  .(کندهار و لغمان

  در سال در ماهی گوشت تن متریک 100 تولید همچنان و سالمون ماهی چوچه میلیون سه( 3000000) تولید 

 .مرکز زون

 (.کندهار و کنر هرات، بلخ، پروان، لوگر، کابل،) والیات  در شیر آوری جمع مرکز باب 29 تجهیز و اعمار 

 و کندهار ، هرات بلخ، ننگرهار،) والیات در داران زنبور  حمایت غرض داری زنبور انکشافی های بسته 500 توزیع 

 (.پکتیا

 ذکور طبقه مالدار پنجاه پنجصدو هزار یازده 11550 به وترنری کلنیک ساحوی واحد 270 طریق از خدمات عرضه 

, جوزجان, بلخ, پکتیا,  بامیان, لوگر, وردگ, کابل) والیات در اناث طبقه مالدار هشتاد چهارصدو هزار هژده 18480 و

, فراه, هلمند, کندهار, ارزگان, پکتیکا, خوست,  هرات نورستان،, کنر, ننگرهار, کندز, فاریاب, تخار, بدخشان, سرپل

 والیات در پاراویترنر حیث به کوچی شرایط واجد نفر 9 تربیه همچنان و( پروان و بغالن نیمروز، زابل،, بادغیس

 (.خوست و پروان هرات، کابل، بلخ، بغالن،)

 حیوانی تغذیه البرتوار  پایه 2 تجهیزات مورد ضرورت  خریداری . 

 مرکز. مصنوعی القاح البراتوار تجهیزات قلم 65 خریداری 



 

 کابل. والیت قرغه بند پروری ماهی فارم تجهیزات و لوازم قلم 30 خریداری 

 مرکز( و جوزجان ، بلخ )غور، والیات های فارم در حیوانی خوراکه تن  311 خریداری. 

 کابل. والیت ریشخور وری پیله ساختمان اعمار 

 کابل والیت در روز در شیر لیتر 30000 ظرفیت به لبنیات بندی وبسته  پروسس  مرکز ایجاد 

 کابل و والیت هرات در نشین کوچی مناطق در حیوانی خوراکه گدام باب 2 اعمار. 

 کابل، والیات در بهتر زراعتی عملیات با سبزیجات و جات علوفه نباتات   شده اصالح انواع نمایشی قطعه 213 ایجاد 

 .لوگر و پروان

 و ننگرهار بلخ) والیات در حیوانی خوراکه تولید جهت جات علوفه شده اصالح های تخم با زمین هکتار 200 کشت 

 (.هرات

 مسولین و نگهبانان و دهاقین برای اتاقه 6 تعمیر یک اعمار پسته، نهال 60000 برای یی قطره آبیاری سیستم ایجاد 

 .بلخ والیت دهدادی ولسوالی در آب ذخیره 5 اعمار و سولری واترپمپ نصب و عمیق چاه حلقه 3 حفر پسته، باغ

 های خریطه در آن بذر و جات قوریه احداث بخاطر محل مردم از خانواده 1190 آموزش جات، قوریه 1190 ایجاد 

 انجمن 19 توسط چارمغز نهال 10000 حفاظت و  آبیاری محلی، مواد از چکدم مکعب متر 1100 اعمار پالستیکی،

 (.                                  سمنگان و بادغیس  لغمان، کنر، خوست، پکتیکا، پکتیا،) بوالیات جنگلداری

 وردک، میدان پروان، کابل،)  والیات در قوریه زمین جریب 217 احیاء طریق از نهال میلیون دو 2000000  تولید 

 کنرها، لغمان، ننگرهار، غور، فراه، بادغیس، هرات، کندهار، هلمند، دایکندی، ، پکتیکا، پکتیا، کاپیسا، بامیان، پنجشیر،

 فوت 40کانتینر 2 عمیق، چاه حلقه حفریک معه( ،کندز،لوگر سرپل جوزجان، بلخ، سمنگان، بغالن، تخار، بدخشان،

 .کابل والیت بگرامی درولسوالی فوت 20کانتینر باب ویک

 خریداری هکتار، 100 در روان های ریگ تثبیت للمی، رشقه مستقیم بذر توسط هکتار 602.5 حفاظت و احیاء 

 در علوفه تخم بذر اتروپلکس و سکساول سیلون تاغ گز تخم گرام کیلو 200 و للمی رشقه تخم کیلوگرام 3012.5

 والیت 9 در نفر 990 برای ورکشاپ تدویر و انجمن 9 ایجاد و هکتار 8 موازی در گز قلمه غرس و هکتار 602.5

 (.هرات و وردک میدان کندز، فاریاب، غور، غزنی، سمنگان، جوزجان، بلخ،)

 بویه شیرین ریشه قلمه غرس و هنگ تخم بذر برای زمین کاری نرم و حفر طبی نباتات و علفچرها انجمن 7 ایجاد 

 100 بذر  ،(جوزجان و تخار ، بلخ بغالن، سمنگان،) والیت 5 در هکتار  250 موازی در چاله 1250000 تعداد به

 بسته پنجاه صدو سه 350 تهیه ،(هرات و بدخشان) والیت 2 در هکتار صد 100 موزاری در زیره تخم کیلوگرام صد

 غرس و تخم شده بذر های چاله 1250000  ابیاری و آب تهیه زیره و بویه شیرین هنگ افزای ارزش و احیای کاری

 .قلمه شده



 

 بامیان والیت امیر بند ملی پارک برای تشناب واعمار رو پیاده متر 700 اعمار  طریق از  الزم تسهیالت آوری فراهم 

 بامیان امیر بند ملی پارک واخان، ملی پارک ساحه در وایزر سوپر ویک وحفاظتی مدریتی پرسونل نفر 29 واستخدام

 .خان حشمت کول شده حفاظت ساحه و

 ساحات هکتار 1588 ومراقبت حفظ و برق برج  3 و آبیاری  شبکه  1 اعمار  معهً سبز بند کمر هکتار 180 احیاء 

 کابل. سبز بند کمر شده احیاء قبلی

 (.ننگرهار تورخم و نیمروز میلک) بنادر در ستیشن قرنطین باب 2  وتجهیز  اعمار 

 شیرخان خوست، خان غالم)  کشور بنادر  در البراتواری آزمایشات جهت استیشن قرنطین باب 13 البراتوار تجهیز 

 گمرگ ننگرهار، تورخم نیمروز، میالک کندهار، بولدک اسپین بلخ،  حیرتان هرات، تورغندی و قلعه اسالم کندز، بندر

 (. کابل هوای ومیدان باغ بادام ، زمینی

 های نمونه نگهداری و حفظ جهت باغ بادام در نباتی آفات و امراض های نمونه برای موزیم باب( 1) وتجهیز اعمار 

 .امراض و آفات  ملی سروی طریق از نباتی آفات و امراض از شده آوری جمع

 کشور ذخایر به پاکستان کشور کمکی گندم تن متریک 40000 باقیمانده وذخیره انتقال. 

 والیات سیلو شش 6 در تن متریک 195000 مجموعی ظرفیبت به جات غله ذخایر یک و سیلو باب 5 وتجهیز اعمار 

 وبهره تکمیل بعدی سالهای در ساختمانها باقی کار و سال ختم تا( وبدخشان کندهار هرات، بلخ، پلخمری، کابل،) 

 .میشود سپرده برداری

 والیتی. و مرکزی کارمندان از تن 485 برای گذاری پالن های بخش ظرفیت ارتقای برنامه تدویر 

 سازی. وبودجه والیتی گذاری پالن طرزالعمل وترتیب طرح 

 بشری منابع معلوماتی سیستم انکشاف (HR-MIS). 

 حاضری. الکترونیکی سیستم انکشاف 

 اداری. مکاتبات الکترونیکی سیستم انکشاف 

 اداره./وزارت های فعالیت به مربوط معلومات و ها احصائیه برای سیستم انکشاف 

 معلومات. تمام برگیرنده در اصلی سیستم ایجاد 

 کنندگان. مراجعه برای معلومات ارائه برای فزیکی دفتر ایجاد 

 شکایات به گی رسیده آنالین و تلفنی های سیستم انکشاف و کنندگان مراجعه ثبت سیستم ایجاد. 

 قوانین پرتو در ادارات و ها وزارت مشارکت در کارمندان و مراجعین متقابل وظایف و حقوق اخالقی منشور انکشاف 

 کشور. نافذه

 مبنا خط سروی (base line )کاری فضای در زنان مشکالت درباره. 

 سروی. های یافته اساس بر خاص عمل پالن ترتیب 



 

 کنترول آبیاری، مدیریت زراعتی، محصوالت مارکیت و تجارت بخش در نفر 71805 برای اموزشی های برنامه تدویر 

 .کشور والیت 34 در مالداران و مسلکی مامورین مزرعه، در مکتب مزرعه، تفتیش کار، زعفران دهقانان آفات، و امراض

 ماستری، دکتورا، سویه به شان ومسلکی تخنکی ظرفیت بردن بلند بمنظور وزارت این ازکارمندان  تن 300 معرفی 

 .دیگر های کشور از وبعضی هندوستان جاپان، کشور به آموزشی مدت کوتاه های وبرنامه لیسانس

 زراعت های ریاست و مرکز سطح در تکنالوژی وتوسعه تجهیز بمنظور معلوماتی تکنالوژی وسایل وخریداری تهیه 

 VoIP شبکه توسعه نوری، فایبر طریق از باغ بادام محوطه دومی های واحد تعمیر 8 وصل. وایروس انتی معه والیات

 .وزارت روم سرور برای برق تقویتی سیستم ایجاد و( زابل و سمنگان خوست، لغمان،) والیات زراعت های بریاست

 خوست، پکتیا، وردک، بامیان، کاپیسا، پروان، کابل) والیات در دهاقین برای اموزشی و دهی مشوره مرکز 25 ایجاد 

 بادغیس، هرات، هلمند، کندهار، کنر، ننگرهار، لغمان، بدخشان، کندز، بغالن، سمنگان، بلخ، سرپل، جوزجان، لوگر،

 (.فراه و غور

 دهاقین، 1800 به زراعتی های قرضه افغانی صد دو هزار هشت هفتاد ششصدو میلیون هفتاد 70678200 توزیع 

 (.وبغالن هرات بلخ، ننگرهار، پروان، کابل،) والیات در بضاعت بی های فامیل و مالداران

 بین و ملی معاهدات و زراعتی استراتیژی 2 و پالیسی 3 تحلیل نامه، تفاهم 3 و تقنینی سند 8 بازنگری و اصالح 

 .زراعت سکتور در الملل

 کابل ومالداری آبیاری زراعت، وزارت محوطه در وزارت مقام دفتر منزله چهار ساختمان باب یک برداری وبهره اعمار. 

 ننگرهار والیت در پیشه زراعت های خانم برای زراعتی محصوالت بازاریابی بمنظور مارکیت باب( 1) اعمار. 

 ننگرهار والیت در  ها خانم برای زراعتی محصوالت آوری جمع ابزار بسته 96  توزیع. 

 (.بادغیس و فراه ننگرهار،) والیات در  خانم مستفیدین 380 برای عسل زنبور  صندوق 380 توزیع 

 فراه و بادغیس والیت در ها خانم برای زراعتی محصوالت آوری جمع بندی بسته وسایل  پنجاه یکصدو 150 توزیع. 

 کابل والیت در خانم 50 برای دستی صنایع ضرورت مورد وسایل بسته 50 توزیع. 

 کابل والیت در  روستاپی خانم 40 برای کنری نوع از ماه شش 6و ساله دو 2 گوساله فرد 40 توزیع. 

 بی خانم 500 برای سبزیجات افتابی کننده خشک دستگاه پایه 500و  غذائی مواد پروسس اجناس قلم 34 توزیع 

 (.هرات و کندز ،تخار، ،بدخشان ،کاپیسا کابل)  والیات در بضاعت

 دایکندی, بامیان, پنجشیر, لوگر, پروان, کاپیسا, غزنی,کابل)  دروالیات خانگی های باغچه قطعه 19474 احداث ,

, کندهار, غور, هرات, لغمان, کنر, ننگرهار, کندز, فاریاب, تخار, بدخشان, بغالن, سمنگان, سرپل, جوزجان, بلخ, پکتیا

 (.بادغیس و فراه

 غزنی,کابل)  دروالیات  زمستان درفصل آن از بیشتر یا بسوه یک ساحه در هریک کوچک سبزخانه باب 1885  ایجاد ,

, فاریاب, تخار, بدخشان, بغالن, سمنگان, سرپل, جوزجان, بلخ, پکتیا, دایکندی, بامیان, پنجشیر, لوگر, پروان, کاپیسا

 (.بادغیس و فراه, کندهار, غور, هرات, لغمان, کنر, ننگرهار, کندز



 

 دایکندی،) والیات در خانواده 29570 برای یی قطعه( 500 ،100 ،30 ،20 ،15) تخمی های مرغ بسته توزیع 

 آموزش  و(  لغمان و لوگر پروان، ننگرهار، کندز، بلخ، پکتیا، خوست، و هرات کنر، کابل، ارزگان، نیمروز، بدخشان،

 (.غیره و واکسین و دوا جالی، آبخوره، خوره، دانه خوراکه، مرغ،) مرغانچه رهنمود و دیزاین تخنیکی،

 (.کابل و هرات کندز، کنر، بلخ، خوست، پکتیا،) والیات در نسلی شیری بز 700 توزیع 

 و ننگرهار ، لوگر ،کابل، ،پروان بلخ)  والیات در  دار گاو خانم 600 تریننگ و شیر آوری جمع مرکز باب 6 تجهیز 

 .هرات والیت منجمد سپرم البراتوار ساختن فعال همچنان و( هرات

 های عرصه در روستایی های خانم ظرفیت  بردن بلند بمنظور  خانم نفر 4260 برای  آموزشی های برنامه تدویر 

 .کشور والیت 34 در ومالداری زراعت


