
 شبکه 344احیاء و باز سازی 1

آبیاری

 سه صدو چهل چهار شبکه 344احیاء و باز سازی 

 والیت کشور34آبیاری مختلف النوع در 
تعداد شبکه های آبیاری باز مالی ، بشری  وتجهیزات

سازی شده
1398 قوس 20 1397 جدی 1

 ریاست آبیاری، 

حوزه دریای پنج آمو 

و پروژه های 

(OFWMP ،

Tranch2  ،

NVDA ، CBARD 

م داخله ،  وزرات محتر

اداره ارگانهای محل و 
شورای والیتر

%30%30%20%139820 قوس 30

ی از ضایعات آب . 1 جلوگتر

در مزرعه 

افزایش محصوالت زراعتر. 2

 شبکه آبیاری قطره یی42ایجاد 2
 چهل دو شبکه ابیاری قطره یی در پنج زون 42ایجاد 

.(کابل، ننگرهار، بلخ، هرات و بغالن)کشور 
تعداد شبکه های آبیاری قطره مالی ، بشری  وتجهیزات

یی ایجاد شده
1398 جواز 139730 جدی 1

 پروژه تنظیم آب در 

(OFWMP)مزرعه 

م داخله ،  وزرات محتر

اداره ارگانهای محل و 
شورای والیتر

%0%5%35%139860 رسطان 20

ی از ضایعات آب . 1 جلوگتر

در مزرعه 

ن همجوار . 2 تشویق دهاقیر

به تطبیق تکنالوژی های 

جدید آبیاری

ن مؤثریت آب . 3 باال رفیر

ن های  جهت آبیاری زمیر
بیشتر

ه 309اعمار 3  باب چکدم، ذختر

....گاه خایک، آبریزه

ویل) صد باب  چکدم کوچک 100اعمار ، (بند کنتر

ه گاه خایک، 80  نود نو آبریزه 99 هشتاد باب ذختر

 یس باب سولر واتر 30های کوچک و ایجاد مدیریت 

. والیت کشور34پمپ در 

مالی ، بشری  وتجهیزات
تعداد چکدم ها، ذخیره گاه 

خاکی و آبریزه اعمارشده
1398 قوس 139725 جدی 1

پروژه ملی باغداری و 

،  NHLPمالداری 

پروژه حوزه دریایی 

پنج آمو و پروژه 

Tranch2

م داخله ،  وزرات محتر

اداره ارگانهای محل و 
شورای والیتر

%10%40%40%139810 قوس 30

ن . 1 ی از تخریب زمیر جلوگتر

های زراعتر وتقویه پوشش 
نبایر

ه سازی آب برای . 2 ذختر

 در دیگر 
ی

مواقع کاهش بارندگ

 
ن
فصول و موجودیت آب کاف

برای کشت و زراعت

 پایه 84تهیه، خریداری و توزی    ع 4

ر لیول ن ن لتر ماشیر

 هشتاد چهار پایه ماشین لیزر لیول 84تهیه و خریداری 

یا هموار کننده زمین و توزیع آن به دهاقین متقاضی به 

قیمت آن توسط پروژه و % 70صورت سبسایدی که 

 آن تو سط دهاقین پرداخت خواهند شد که شامل 30%

.میباشد (بلخ و بغالن, هرات بغالن, کابل)پنج زون کشور 

ات ن ی  وتجهتر مایل ، بشر
ر لیول  ن ن لتر تعداد ماشیر

خریداری شده
1398 سنبله 139730 جدی 1

 پروژه تنظیم آب در 

(OFWMP)مزرعه 

م داخله  وزرات محتر

و اداره ارگانهای محل
ان 25 ن %5%50%40%13985 متر

تشی    ع در روند عملیات . 1
زراعتر

توسعه کشت محصوالت . 2

زراعتر 

کاهش در مرصف منابع . 3

بیشتر در پروسه عملیات 
زراعتر

رصف زمان کمتر در تطبیق . 4
عملیات زراعتر

5
 عراده تراکتور 170قرار داد انتقال 

معه ملحقات آن

 یکصدو هفتاد عراده تراکتور، 170قرار داد انتقال 

ن کشت شایل و 77  459  هفتاد هفت عراده ماشیر

 والیت 33چهار صدو پنجاه نو پایه ملحقات آن به 

 از طریق پروسه تدارکات انتقال و تحویل دهی کشور

.آنها به ادارات زراعت والیات کشور

مالی ، بشری  وتجهیزات
تعداد تراکتور ها و ماشین آالت 

کشت شالی انتقال شده
1398 جوزا 139725 جدی 1

ریاست میکانیزه 

زراعتی

م داخله ،  وزرات محتر

اداره ارگانهای محل و 
شورای والیتر

%0%0%90%139810 جوزا 30
افزایش خدمات . 1

اگروتخنییک زراعتر 

کاهش مصارف عملیایر. 2

6
 متریک 16087خریداری وتوزیع 

تن  گندم اصالح شده

شانزده هزار  (16087)تکمیل پروسه خریداری و توزیع 

هشتاد هفت متریک تن تخم بذری اصالح شده گندم  

.والیت کشور (34)در 

مالی ، بشری  وتجهیزات
مقدارتخم اصالح شده بذری 

توزیع شده
1398 قوس 139725 جدی 1

ریاست توسعه غله 

جات ونباتات صنعتی 

AAIPو پروژه 

م داخله ،  وزرات محتر

اداره ارگانهای محل و 
شورای والیتر

%30%60%5%13985 قوس 30

افزایش تولیدات گندم در . 1

کشور

خود کفایی در تولید گندم . 2

در دراز مدت و عدم اتکا به 

تورید گندم از کشور های 

همسایه

7
 قطعه نمایشی گندم و 2052ایجاد 

برنج

 یازده صد قطعه نمایشی هریک در ساحه 1100ایجاد 

 والیت کشور و همچنان ایجاد 34یک جریب زمین  در 

 نو صدو پنجاه دو قطعه نمایشی برنج در والیات 952

.(تخار، بغالن، کندز، بلخ، هرات، لغمان، ننگرهار و کنر)

1398 سنبله 139720 جدی 1تعداد قطعات نمایشی ایجاد شدهمالی ، بشری  وتجهیزات
ریاست توسعه غله 

جات ونباتات صنعتی
م داخله  وزرات محتر

و اداره ارگانهای محل
%0%40%50%139810 سنبله 30

تشویق بیشتر دهاقین به . 1

کشت گندم و برنج

آشنائی دهاقین با روش . 2

های جدید کشت و تکنالوژی 

.های جدید

جلوگیری از ضایعات منابع . 3

 به اساس نتایج1398پالن سال مالی 

هدف اصلی

ره
ما

ش

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

فعالیت عمده

ل 
سا

ل 
 او

ع
رب

ی
مال تاریخ تحویل دهیمسوول اجرا

م 
ار

چه
ع 

رب

ی
مال

ل 
سا

نتایج متوقعهتاریخ آغازمنابع مورد نیاز

ل 
سا

م 
دو

ع 
رب

ی
مال

آبیاری: 1تشریح اولویت 

شاخص

 و 
ها

ت 
زار

 و

ار
مک

 ه
ت

ارا
اد

تاریخ ختم

ل 
سا

م 
سو

ع 
رب

ی
مال

گندم و ) افزایش تولید غله جات 

در کشور (...برنج

مقدار هدف

( Target)

تولید گندم و غالت : 2تشریح اولویت 

احیاء وبازسازی سیستم های پایدار 

آبیاری در سطح کشور



 به اساس نتایج1398پالن سال مالی 

هدف اصلی

ره
ما

ش

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

فعالیت عمده

ل 
سا

ل 
 او

ع
رب

ی
مال تاریخ تحویل دهیمسوول اجرا

م 
ار

چه
ع 

رب

ی
مال

ل 
سا

نتایج متوقعهتاریخ آغازمنابع مورد نیاز

ل 
سا

م 
دو

ع 
رب

ی
مال

آبیاری: 1تشریح اولویت 

شاخص

 و 
ها

ت 
زار

 و

ار
مک

 ه
ت

ارا
اد

تاریخ ختم

ل 
سا

م 
سو

ع 
رب

ی
مال

مقدار هدف

( Target)

8
 جریب مزارع و 38620تفتیش از 

 قطعه سرتفیکیت2500توزیع 

 سی هشت هزار ششصدو بیست 38620تفتیش از 

 دو هزار پنجصد 2500جریب مزارع تخم بذری و توزیع 

قطعه سرتفیکیت به شرکت های خصوصی تولید تخم 

میدان وردک، لوگر، کابل، پروان، ) والیت 21بذری در 

خوست، کاپیسا، بامیان، دایکندی، ننگرهار، کنر، هلمند، 

کندهار، هرات، فراه، بدخشان، بغالن، تخار، کندز، بلخ، 

.(سمنگان و جوزجان

مالی ، بشری  وتجهیزات
ساحات تفتیش شده و تعداد 

سرتفیکیت های توزیع شده
1398 قوس 139730 جدی 1

ریاست تصدیق دهی 

تخم های بذری
م داخله  وزرات محتر

و اداره ارگانهای محل
%25%25%25%139825 قوس 30

افزایش محصوالت باغداری . 1

و زراعتی ، حصول اطمینان از 

فعالیت شرکت های تولید 

کننده تخم ونباتات اصالح شده

جلوگیری از تولید تخم های . 2

.بذری غیر معیاری و کم حاصل

9
 متریک تن تخم 1250تولید 

تصدیق شده گندم

 دوازده صد پنجاه متریک تن تخم تصدیق 1250تولید 

.شده گندم
مالی ، بشری  وتجهیزات

مقدار تخم تصدیق شده تولید 

شده
CLAPپروژه 1398 قوس 139730 جدی 1

م داخله  وزرات محتر

و اداره ارگانهای محل
%10%30%50%139810 قوس 30

دسترسی دهاقین به تخم . 1

اصالح شده و تصدیق شده 

. بذری

جلب اعتماد بیشتر دهاقین - 2

به تخم های اصالح شده

جلو گیری از عرضه تخم . 3

های بذری بی کیفیت

10
 مرکز آموزشی 3ایجاد و تجهیز 

FLRCsومشوره دهی دهاقین 

 سه مرکز آموزشی و مشوره دهی 3ایجاد وبهره برداری 

(کابل، هرات و بلخ)دهاقین در والیات 
م داخله SNaPP2پروژه 1398 قوس 139730 جدی 1تعداد مراکز اموزشی ایجاد شدهمالی ، بشری  وتجهیزات وزرات محتر

و اداره ارگانهای محل
%15%25%45%139815 قوس 30

بلند رقتن ظرفیت دهاقین از 

طریق آموزش و معرفی 

تکنالوژهای عصری زراعتی

ن 16 ایجاد  11  مکتب محیل دهاقیر

یجات ن ست 

یجات در 16ایجاد  ن ن ست   شانژده مکتب محیل دهاقیر

.(کابل، ننګرهار، بلخ و بغالن)والیات 
ن مالی ، بشری  وتجهیزات تعداد مکاتب محیل دهاقیر

ایجاد شده
1398 سنبله 139725 جدی 1

 پروژه تنظیم آب در 

(OFWMP)مزرعه 

م داخله ،  وزرات محتر

اداره ارگانهای محل و 
شورای والیتر

%0%10%40%139850 سنبله 30

ن . 1 عالقمندی بیشتر دهاقیر

یجات ن به کشت ست 

یس مردم و خانواده . 2 دستر

ن به غذا های  های دهاقیر

متنوع با کیفیت و مغذی

خانه 726احداث 12 ن  باب ست 
تجاریر

خانه 726 احداث  ن  هفت صدو بیست شش باب ست 

ن در 4 ایل 3تجاریر هریک به ساحه   28 بسوه زمیر

, دایکندی, بامیان, لوگر, پروان, کاپیسا, کابل)والیت 

, بدخشان, بغالن, سمنگان, جوزجان, بلخ, پکتیا

, هرات, لغمان, کتن, ننگرهار, کندز, فاریاب, تخار

، , فراه, کندهار بادغیس، زابل، نیمروز، پنجشتر

.(نورستان، غور و خوست

ن خانه های احداث مالی ، بشری  وتجهیزات تعداد ست 

شده
1398 قوس 139725 جدی 1

 پروژه های 

(CBARD، NHLP و 

SNapp2)

م داخله ،  وزرات محتر

اداره ارگانهای محل و 
شورای والیتر

%20%25%30%139825 قوس 30

بلند رفتن عواید دهاقین و . 1

در نهایت رشد اقتصادی کشور

دسترسی مردم به سبزیجات . 2

در تمام فصول سال

فراهم شدن زمینه اشتغال . 3

افزای برای افراد بیکار

 1800توزی    ع 13
ن
 بسته انکشاف

باغداری

 1800 توزی    ع 
ن
 یک هزار هشت صد بسته انکشاف

قیچی خورد و کالن شاخه بوری،  )باغداری شامل 

زینه، سبد جمع آوری، بیک شانه یی ، سلفر پاش، 

ادویه پاش، لباس محافظوی، قیچی خورد 

یجات  ن محصوالت، ادویه، تخم شبدر، تخم ست 

 ( و کود عنارص کم مرصفDAPمختلف النوع، کود 

.(ننگرهار، فراه و بادغیس)برای باغداران در والیات 

CBARDپروژه  1398 قوس 139730 جدی 1تعداد بسته های توزی    ع شدهمالی ، بشری  وتجهیزات
م داخله  وزرات محتر

و اداره ارگانهای محل
%30%40%25%13985 قوس 30

فراهم شدن تسهیالت . 1

بیشتر برای باغداران

کاهش آسیب پذیری . 2

محصوالت در هنگام برداشت

تشی    ع در روند کاری . 3

باغداران

 تجارب تحقیقاتی789تطبیق 14

 فارم 18 هفت صدو هشتاد نو تجربه تحقیقاتی در 789تطبیق 

بادام باغ، قرغه، ریشخور، مالغالم بامیان، اردوخان هرات، )تحقیقاتی 

پوزه ایشان بغالن، چهاردره کندز، بهارک بدخشان، باغ ذخیره تخار، 

میدان هوای غور، بوالن هلمند، شیشم باغ ننگرهار، دهدادی بلخ، 

شوخی کاپیسا، چشمه ماران پکتیا، کوهکران کندهار، پروان و باغ 

.(ساالر کنر

1398 قوس 139730 جدی 1تعداد تجارب تحقیقاتی انجام شدهمالی ، بشری  وتجهیزات

ریاست عمومی 

انستتیوت تحقیقات 

زراعتی

%25%30%30%139815 قوس 30اداره ارگانهای محلی

معرفی ورایتی جدید از اثر انجام تجارب 

تحقیقاتی  که بااقلیم افغانستان توافق 

داشته که سبب افزایش در محصول 

زراعتی گردیده و همچنان معرفی تخم 

.مادری نباتات 

توسعه باغداری و نباتات صنعتی به شمول سبزیجات: 3تشریح اولویت 

 حمایت و انکشاف پایدار سکتور 

باغداری

گندم و ) افزایش تولید غله جات 

در کشور (...برنج



 به اساس نتایج1398پالن سال مالی 

هدف اصلی

ره
ما

ش

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

فعالیت عمده

ل 
سا

ل 
 او

ع
رب

ی
مال تاریخ تحویل دهیمسوول اجرا

م 
ار

چه
ع 

رب

ی
مال

ل 
سا

نتایج متوقعهتاریخ آغازمنابع مورد نیاز
ل 

سا
م 

دو
ع 

رب

ی
مال

آبیاری: 1تشریح اولویت 

شاخص

 و 
ها

ت 
زار

 و

ار
مک

 ه
ت

ارا
اد

تاریخ ختم

ل 
سا

م 
سو

ع 
رب

ی
مال

مقدار هدف

( Target)

 باب رسدخانه صفر 45اعمار 15

انرژی

 چهل پنج باب رسدخانه پیاز صفر انرژی 45اعمار 

.در  والیت فراه و بادغیس
تعداد رسد خانه ها ی ایجاد مالی ، بشری  وتجهیزات

شده
CBARDپروژه  1398 قوس 139730 جدی 1

م داخله ،  وزرات محتر

اداره ارگانهای محل و 
شورای والیتر

%25%50%20%13985 قوس 30

ی از ضایع شدن . 1 جلوگتر

محصوالت و عرضه آن به 

مارکیت ها در خارج از فصل

کاهش هزینه نگهداری . 2

محصوالت و عدم اتکاء به 

انرژی برق

کاهش مصارف اعمار رسد . 3

خانه ها در مقایسه با رسد 

.خانه های عرصی

 مرکز پروسس زعفران6ایجاد 16
 ) شش مرکز پروسس زعفران دروالیات 6ایجاد 

.(هرات ، کابل، بلخ و فاریاب
تعداد مراکز پروسس زعفران مالی ، بشری  وتجهیزات

ایجاد شده
1398 قوس 139725 جدی 1

ریاست توسعه غله 

جات و نباتات 
صنعتر

م داخله ،  وزرات محتر

اداره ارگانهای محل و 
شورای والیتر

%10%60%30%13980 قوس 30

اعمار تعمتر انستیتیوت 17

تحقیقات زعفران

ت انستیتوت تحقیقات زعفران  اعمار یک باب تعمتر

.دروالیت هرات
1398 قوس 139730 جدی 1 تعمتر اعمار شدهمالی ، بشری  وتجهیزات

ریاست توسعه غله 

جات و نباتات 
صنعتر

م داخله ،  وزرات محتر

اداره ارگانهای محل و 
شورای والیتر

%10%60%30%13980 قوس 30

 قطعه نمایشر پخته206ایجاد 18

 دو صدو شش قطعه نمایشر پخته در 206ایجاد 

هرات، رسپل،کندز، بادغیس، فراه، بلخ، )والیات 

تخار، سمنگان، فاریاب، جوزجان، بغالن، کاپیسا، 

.(قندهار وهلمند

تعداد قطعات نمایشر احداث مالی ، بشری  وتجهیزات

شده
1398 قوس 139725 جدی 1

ریاست توسعه غله 

جات و نباتات 
صنعتر

م داخله  وزرات محتر

و اداره ارگانهای محل
%10%60%30%13980 قوس 30

احداث قطعات نمایشر 

پخته باعث تولید بهتر و 

تروی    ج آن میگردد

19
 هکتار باغات 6891احداث 

 بسته لوازم 2000مثمر و توزی    ع 

جمع آوری باغداری

 چهار هزار یکصد نود یک هکتار 4191 احداث 

 دو هزار 2700باغهای جدید میوه جات و احیاء 

هفتصد هکتار باغ های موجود و همچنان توزی    ع 

 دو هزاربسته لوازم جمع آوری و پس از جمع 2000

، )آوری محصوالت باغداری در والیات  کابل، غزین

، بامیان،  میدان وردک، کاپیسا، پروان، لوگر، پنجشتر

دایکندی، پکتیا، بلخ، جوزجان، رسپل، سمنگان، 

بغالن، بدخشان، تخار، فاریاب، کندز، نورستان، 

، لغمان، هرات، غور، خوست، پکتیکا،  ننگرهار، کتن

.(ارزگان، کندهار، هلمند، فراه و بادغیس

ساحات باغات مثمر احداث مالی ، بشری  وتجهیزات

شده
1398 قوس 139730 جدی 1

 NHLP)پروژه های 

،CBARD و SARD)

م داخله  وزرات محتر

و اداره ارگانهای محل
%20%10%50%139820 قوس 30

رشد، تقویه و توسعه . 1

باغداری در سطح کشور

ن و . 2 افزایش عواید دهاقیر

رشد اقتصادی و جلب 

رسمایه های خارج 

فراهم شدن زمینه اشتغال . 3

در سطح فارم و مارکیت های 

میل و محیل

 150ایجاد  سیستم چیله در 20

هکتار باغات انگور

 یکصدو پنجاه هکتار 150نصب سیستم چیله در 

, پروان, کاپیسا, غزین,کابل)باغات انگور  در والیات 

, بغالن, سمنگان, رسپل, جوزجان, بلخ, لوگر

لغمان، , کندز, فاریاب, تخار, بدخشان

پکتیکا،  کندهار، هلمند، نیمروز، زابل، فراه و ,هرات

.(بادغیس

 ساحات ایجاد شده سیستم مالی ، بشری  وتجهیزات

چیله
1398 سنبله 139730 جدی 1

 NHLP)پروژه های 

(CBARDو 

م داخله  وزرات محتر

و  اداره ارگانهای محل
%0%25%25%139850 سنبله 30

نصب سیستم چیله  سبب 

توسعه وافزایش تولید انگور در 

ساحه تطبیق پروژه میگردد

افزایش تولید ومولدیت 

مزارع زعفران ، استندرد 

ن  کیفیت   سازی وتضمیر

صادارات بهتر در بازارهای 

ن الملیل داخیل وبیر

 حمایت و انکشاف پایدار سکتور 

باغداری
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ن 21  واحد تولید کود 492ساخیر

کمپوست

ن   چهار صدو نود دو واحد تولید کود 492ساخیر

, کندز, بلخ, پکتیا,  کابل)کمپوست در والیات 

.(هرات،  کندهار، فراه و بادغیس, ننگرهار

تعداد واحد های کمپوست مالی ، بشری  وتجهیزات

ایجاد شده
1398 سنبله 139725 جدی 1

 NHLP)پروژه های 

(CBARDو 

م داخله  وزرات محتر

و اداره ارگانهای محل
%0%35%40%139825 سنبله 30

تقویه و بلند رفتن سطح . 1

حاصلخیزی خاک

کاهش اتکاء به کود های . 2

.کیمیاوی بی کیفیت

.تقویه و رشد زراعت عضوی. 3

 باب کشمش خانه235اعمار  22

 دو صد یس پنج باب کشمش خانه هر 235اعمار 

 هشت تن انگور در والیات 8کدام به ظرفیت 

, بلخ, پکتیا, لوگر, پروان, کاپیسا, غزین,کابل)

, پکتیکا, هرات, کندز, فاریاب, تخار, رسپل, جوزجان

.(هلمند، فراه و بادغیس, کندهار

تعداد کشمش خانه های مالی ، بشری  وتجهیزات

اعمار شده
1398 قوس 139730 جدی 1

 NHLP)پروژه های 

 ،CBARD  و 

SNaPP2)

م داخله ،  وزرات محتر

اداره ارگانهای محل و 
شورای والیتر

%10%40%40%139810 قوس 30

تولید بیشتر. 1

شدن کیفیت کشمش.  2 بهتر

کاهش ضایعات تولید . 3

انگور 

افزایش  صادارات  به . 4

مارکیت های منطقه ی و فرا 

منطقه

 کود کیمیاوی MT 500توزی    ع 23

DAP

ن در DAP پنجصد تن کود 500توزی    ع   برای دهاقیر

 34صورت احداث باغهای جدید را نموده اند در 

والیت کشور

مقدار کود کیمیاوی  توزی    ع مالی ، بشری  وتجهیزات

شده
1398 قوس 139730 جدی 1

پروژه میل باغداری و 

NHLPمالداری 

م داخله ،  وزرات محتر

اداره ارگانهای محل و 
شورای والیتر

%90%10%0%13980 قوس 30

سبب رشد و تقویه خاک و 

رشد سریع نهال های مثمر 

میگردد

 کیلو گرام تخم 3500توزی    ع 24

پسته

 سه هزار پنجصد کیلو گرام تخم پسته 3500 توزی    ع 

, بغالن, سمنگان, رسپل, جوزجان, بلخ)در والیات 

, غور, هرات, لغمان, کندز, فاریاب, تخار, بدخشان

بادغیس، کابل، دایکندی، , فراه, کندهار, ارزگان

میدان وردک، هلمند، زابل، نیمروز، لوکر، بکتیا، 
.(بکتیکا، خوست و غزین

مقدار تخم پسته توزی    ع شده مالی ، بشری  وتجهیزات

به کیلوگرام
1398 جوزا 139730 جدی 1

پروژه میل باغداری و 

NHLPمالداری 

م داخله  وزرات محتر

و اداره ارگانهای محل
%0%0%10%139890 جوزا 30

توزی    ع تخم پسته سبب 

ن  افزایش  باغات پسته در زمیر

های خشک که قابلیت 

کاشت پسته در آن کم است، 

میگردد

پیوند کردن نهال های پسته در 25

 هکتار215

 دو صدو پانزده  215پیوند کردن نهال پسته در 

, سمنگان, رسپل, جوزجان, بلخ)هکتار باغ در والیات 

, لغمان, کندز, فاریاب, تخار, بدخشان, بغالن

بادغیس، کابل، , فراه, کندهار, ارزگان, غور, هرات

دایکندی، میدان وردک هلمند، زابل، نیمروز، لوکر، 
(بکتیا ، بکتیکا، خوست وغزین

1398 سنبله 139725 جدی 1ساحات پیوند شده نهال پستهمالی ، بشری  وتجهیزات
پروژه میل باغداری و 

NHLPمالداری 

م داخله  وزرات محتر

و اداره ارگانهای محل
%0%50%50%13980 سنبله 30

پیوند نهال های پسته سبب 

به میان آمدن انواع پسته 

مطلوب شده و تناسب انواع 

مونث و مذکر را حفظ میکند

 قطعات نمایشر 489احداث 26

زعفران

 نمایشر 489احداث 
ً
 چهار صدو هشتاد نو قطعه

 والیت کشور34زعفران در 
قطعات نمایشر  احداث شده مالی ، بشری  وتجهیزات

زعفران
1398 سنبله 139730 جدی 1

ریاست توسعه غله 

جات و نباتات 

صنعتر و پروژه های 

 (NHLP  و SARD)

م داخله ،  وزرات محتر

اداره ارگانهای محل و 
شورای والیتر

%0%10%90%13980 سنبله 30

احداث قطعات نمایشر 

سبب تروی    ج زعفران و بلند 

ن ګردیده و  ن عواید دهاقیر رفیر

بدیل مناسب بجای کاشت 

خشخاش میباشد

د 27  فیصد کار رسدخانه 50پیشت 

های کمپلکس

 دوازده  باب رسد خانه کمپلکس عرصی 12ایجاد 

یک تن و ظرفیت 500هریک به ظرفیت   پنجصد متر

 متریک تن میشود که  به منظور 6000مجمویع 

 والیت که 10نگهداری محصوالت باغداری در 

غزنی، کاپیسا، پروان، میدان وردک، فاریاب، )شامل 

در جریان یک  (تخار، نیمروز، فراه، لوگر و پکتیا

سال و قرار است تا دو سال تکمیل و به بهره برداری 

.سپرده میشود

فت رسد خانه هامالی ، بشری وتجهیزات 1398 قوس 139730 جدی 1فیصدی پیشر

ریاست زیر بناهای 

زراعتر   واحد 

نظاریر رسدخانه ها 

(Cold-storage 

PMU)

 

دافغانستان برشنا 

کت رسر

م  ادارۀ محتر

 ، اصالحات اراضن

اداره ارگانهای محیل، 

شوراهای والیتر و 
ن
شوراهای انکشاف

%20%15%15%13980 قوس 30

 حمایت و انکشاف پایدار سکتور 

باغداری

کاهش ضایعات . 1

محصوالت باغداری بعد از 

رفع حاصل 

یس مردم به میوه . 2 دستر

جات در فصول مختلف 

ن ارزش . 3 بلند رفیر

محصوالت باغداری 

ن عواید باغداران . 4 بلند رفیر

از طریق فروش میوه جات 

در مارکیت های مختلف

ی از خسارات . 5 جلوگتر

اقتصادی باغداران در اثر 

فروش محصوالت شان در 

جریان رفع حاصل به قیمت 

نازل
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د از سطح 28  فیصد 30 به 12پیشت 
کار رسدخانه های تجاریر

 هشت باب رسدخانه های عرصی هریک به 8ایجاد  

یک تن که ظرفیت  (5000)ظرفیت  پنج هزار متر

یک تن   (40000)مجمویع آن به  چهل هزار متر

سد در کابل، هرات ، ننگرهار، )  والیت شامل 6متر

در جریان یک سال و قرار است  (کندز، کندهار و بلخ

ده شود .تا دو سال تکمیل و به بهره برداری ستی

فت رسد خانه هامالی ، بشری وتجهیزات 1398 قوس 139730 جدی 1فیصدی پیشر

ریاست زیر بناهای 

زراعتر   واحد 

نظاریر رسدخانه ها 

(Cold-storage 

PMU)

 

دافغانستان برشنا 

کت رسر

م  ادارۀ محتر

 ، اصالحات اراضن

اداره ارگانهای محیل، 

شوراهای والیتر و 
ن
شوراهای انکشاف

%20%10%0%13980 قوس 30

 باب مسلخ4تکمیل وبهر ه برداری 29

چهار باب مسلخ عرصی در والیات کابل،  (4)اعمار  

بلخ، هرات و کندز که هرکدام دارای ظرفیت کشتار 

صد راس  (100)پنجصد راس بز و گوسفند و  (500)

. ساعته را دارا میباشد8گاو را در یک شفت کاری 

1398 جوزا 139730 جدی 1تعداد مسلخ های اعمار شدهمالی ، بشری  وتجهیزات

پروژه زیربنای 

مارکیت زراعت 

(AMIP)

شاروایل، اداره محیط 

زیست، وزارت 

صحت عامه، وزارت 

مالیه و بانک 
انکشاف آسیایی

%0%0%10%139890 جوزا 30

بلند بردن کیفیت گوشت. 1

طوالین شدن مدت نگهداری . 2

گوشت

ن به . 3 یس مستهلکیر دستر

گوشت صچ 

تولید باکیفیت محصوالت . 4

پوست، روده، خون، )حیواین 
ن
(استخوان های اضاف

ی از ذبح موایسر در . 5 جلوگتر

کوچه ها و اماکن عمویم و بروز 

مشکالت صچ برای مردم و 

تخریب محیط زیست

30
 تطبیق واکسین  باالی  

 راس حیوان6571678

 شش میلیون 6571678خریداری و تطبیق 

پنجصدو هفتاد یک هزار ششصدو هفتاد هشت 

ن بروسلوز طبق  و طاعون  باالی  ( FMD)دوز واکسیر

. والیت کشور34حیوانات مختلف النوع  در 

ن شدهمالی ، بشری  وتجهیزات 1398 قوس 139730 جدی 1تعداد حیوانات واکسیر

ریاست صحت 

حیواین و پروژه میل 

باغداری و مالداری 

NHLP

وزارت صحت عامه، 

شاروایل و اداره 

ارگانهای محیل

%10%20%60%139810 قوس 30

کاهش مرگ ومتر موایسر . 1

ی از شیوع امراض به . 2 جلوگتر

حیوانات سالم

ن تولیدات حیواین. 3 بلند رفیر

ی از انتشار امراض . 4 جلوگتر

ن انسان و حیوان ک بیر مشتر

31
  میلیون دوز واکسین 3 تولید 

حیوانی

ن های 3تولید    سه میلیون دوز واکسیر

 ،
ی

کس، بلک لیگ، مرغ مرگ وتوکسیمیا، انتر انتر

ن  (کابل)بروسلوز در البراتوار مرکزی تولید واکسیر

ن تولید شدهمالی ، بشری  وتجهیزات 1398 جوزا 139730 جدی 1مقدار واکسیر
ریاست صحت 

حیواین

وزارت تجارت، وزارت 

صحت عامه، 

شاروایل و اداره 

ارگانهای محیل و 
شورای والیتر

%0%0%80%139820 جوزا 30

رشد و تقویه تولیدات داخیل . 1

و عدم اتکاء به محصوالت 

خارج 

 های ی  . 2
ن ی از واکسیر جلوگتر

کیفیت واردایر

به وجود آمدن فضای اعتماد . 3

به ظرفیت های داخیل

32
 راه اندازی و تطبق برنامه کنترول 

کنه
ی از انتشار  ول کنه برای جلوگتر

راه اندازی برنامه کنتر

 والیت کشور34در  (CCHF)بیماری تب کانگو
ول شدهمالی ، بشری  وتجهیزات 1398 جوزا 139720 جدی 1ساحات کنتر

ریاست صحت 
حیواین

وزارت صحت عامه، 

شاروایل و اداره 

ارگانهای محیل و 
شورای والیتر

%0%0%80%139820 جوزا 30

کاهش شیوع امراض . 1

حیواین به افرادیکه با 

حیوانات و محصوالت 

حیواین در تماس هستند 

ی از مصارف گزاف . 2 جلوگتر

صچ

 حمایت و انکشاف پایدار سکتور 

باغداری

 حمایت و انکشاف پایدار سکتور 

مالداری

کاهش ضایعات . 1

محصوالت باغداری بعد از 

رفع حاصل 

یس مردم به میوه . 2 دستر

جات در فصول مختلف 

ن ارزش . 3 بلند رفیر

محصوالت باغداری 

ن عواید باغداران . 4 بلند رفیر

از طریق فروش میوه جات 

در مارکیت های مختلف

ی از خسارات . 5 جلوگتر

اقتصادی باغداران در اثر 

فروش محصوالت شان در 

جریان رفع حاصل به قیمت 

نازل

مالداری: 4تشریح اولویت 
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33
 پایه یخچال 12 تهیه و خریداری 

 عدد بطری30سولری و 

 30 دوازه پایه یخچال سولری و 12تهیه و خریداری 

یس عدد بطری برای البراتوار تشخیص امراض 

بادغیس، هلمند، )حیواین مرکزو والیات 

،میدان، لوگر، پکتیا، خوست، پروان، لغمان،  غزین

، ننگرهار، کاپیسا، بامیان، غور،  بغالن، رسپل، کتن

.(هرات، بلخ، دایکندی، تخار و بدخشان

تعداد یخچال سولری و بطری مالی ، بشری  وتجهیزات

های خریداری شده
1398 جوزا 139730 جدی 1

ریاست عمویم 

مالداری وصحت 
حیواین

 وزارت صحت عامه 

واداره ارگانهای محل
%0%0%80%139820 جوزا 30

نگهداری بهتر و مصوؤن . 1

ی  تر مواد البراتواری و جلوگتر

ضایع شدن مواد البراتواری 

تشخیص بهتر و بموقع . 2
امراض مهلک و ساری حیواین

34
 کارمند ساحوی 81استخدام 

وترنری

 هشتاد کارمند صچ وترنری برای جمع 81استخدام 

آوری سمپل ها و ارسال آن به البراتوار مرکزی 

حیواین برای تشخیص امراض حیواین و راپوردادن به 

OIE کتن, ننگرهار,جوزجان ,بلخ  ) والیات 8  در ,

.(هلمند و کندهار,هرات ,لغمان 

تعداد کارمندان ساحوی وترنری مالی ، بشری  وتجهیزات

استخدام شده
1398 قوس 139730 جدی 1

پروژه میل باغداری و 

NHLPمالداری 

م داخله  وزرات محتر

و اداره ارگانهای محل
%25%25%25%139825 قوس 30

فراهم شدن تسهیالت در 

جمع آوری اطالعات امراض 

قابل نشر و ارائه آن به 

OIEسازمان جهاین 

35
 باب فارم 70ایجاد وبهره برداری 

تجارتی مرغداری

 شصت  فارم تجاریر 60ایجاد و بهره برداری 

 پنج هزار قطعه یی در والیات 5000مرغهای گوشتر 

، لغمان، ) کابل، ننگرهار، کندز، بلخ  ،کندهار، کتن

پروان، لوگر، خوست، سمنگان، پکتیا، جوزجان، 

 ده  فارم تجاریر مرغهای 10و  (هلمند، هرات و فراه

 ده هزار  قطعه یی  در والیات 10000گوشتر  

با اعمار و  (کابل، ننگرهار، کندز، بلخ ، و هرات )

ی  ن فارم تجاریر مرغهای گوشتر به سهمگتر تجهتر

.سکتور خصوض

1398 سنبله 139730 جدی 1تعداد  فارم های ایجاد شدهمالی ، بشری  وتجهیزات
پروژه میل باغداری و 

NHLPمالداری 

م داخله ،  وزرات محتر

اداره ارگانهای محل و 
شورای والیتر

%0%50%50%13980 سنبله 30

بلند رفتن سطح تولیدات . 1

داخلی در زمینه تولیدات با 

کیفیت مرغداری

کاهش تقاضا به مرغ های . 2

بی کیفیت وارداتی 

رشد مالداری و تقویه بنیه . 3

اقتصادی کشور

36
 باب فارم تولید ماهی 80ایجاد 

 هیچری2گرم آبی و 

 هشتاد باب فارم تولید مایه گرم ای  و  80ایجاد 

خوست، ) دو عدد هیچری مایه دروالیات 2ایجاد 

(بلخ، بغالن و کندز

تعداد فارم تولید مایه گرم آی   مالی ، بشری  وتجهیزات

ایجاد شده
1398 قوس 139730 جدی 1

پروژه میل باغداری و 

NHLPمالداری 

م داخله  وزرات محتر

و اداره ارگانهای محل
%30%40%30%13980 قوس 30

 میلیون چوچه ماهی4تولید 37

یک میلیون چوچه مایه بطور ساالنه در   (1)تولید 

بلخ، بغالن، بدخشان، تخار، کندز، )والیات 

سه میلیون ( 3)و تولید  (ننگرهار، لغمان و کندهار

 صد 100چوچه مایه سالمون و همچنان تولید 

یک تن گوشت مایه در سال در زون مرکز .متر

تعداد چوچه مایه های تولید مالی ، بشری  وتجهیزات

شده
1398 قوس 139730 جدی 1

پروژه میل باغداری و 

NHLPمالداری 

م داخله  وزرات محتر

و اداره ارگانهای محل
%30%40%30%13980 قوس 30

38
 مرکز جمع 29اعمار و تجهیز 

آوری شیر

ن   بیست نو باب مرکز جمع آوری 29 اعمار و تجهتر

کابل، لوگر، پروان، بلخ، هرات، کتن )شتر در  والیات 

.(و کندهار

1398 قوس 139720 جدی 1تعداد مراکز ایجاد شدهمالی ، بشری  وتجهیزات
پروژه میل باغداری و 

NHLPمالداری 

م داخله ،  وزرات محتر

اداره ارگانهای محل و 
شورای والیتر

%20%50%30%13980 قوس 30

ی از ضیاع شتر. 1 جلوگتر

حمایت از مراکز پروسس . 2

شتر

ایجاد فرصت های کاری . 3

شغیل

39
 بسته انکشافی 500توزیع 

زنبورداری

 زنبور داری 500 توزی    ع 
ن
 پنجصد بسته های انکشاف

ننگرهار، بلخ، )غرض حمایت  زنبور داران در والیات 

.(هرات ، کندهار و پکتیا

 مالی ، بشری  وتجهیزات
ن
تعداد  بسته های انکشاف

توزی    ع شده
1398 سنبله 139730 جدی 1

پروژه میل باغداری و 

NHLPمالداری 

م داخله  وزرات محتر

و اداره ارگانهای محل
%0%30%70%13980 سنبله 30

انکشاف صنعت . 1

زنبورداری

افزایش تولیدات زنبور . 2

عسل

بلند بردن حاصالت . 3

باغداری توسط گرده افشاین 

و رشد اقتصادی زنبورداران

 حمایت و انکشاف پایدار سکتور 

مالداری

افزایش تولید گوشت . 1

مایه و تروی    ج گوشت مایه 

منحیث مواد غذایی سالم، 

مغذی و با کیفیت

تولید چوچه مایه و تقویه . 2

صنعت مایه پروری 

تقویه اشتغال زایی و رشد . 3

اقتصادی مولدین
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40

 واحد های 270حمایت و تجهیز 

 9ساحوی کلینیک وترنری و تربیه 

نفر پاراویترنر

 دو صدو هفتاد  واحد 270عرضه خدمات از طریق 

 یازده هزار 11550های ساحوی کلنیک وترنری به 

 هژده 18480پنجصدو پنجاه مالدار طبقه ذکور و 

هزار چهارصدو هشتاد مالدار طبقه اناث در والیات 

, جوزجان, بلخ, پکتیا,  بامیان, لوگر, وردگ ,کابل)

, ننگرهار, کندز, فاریاب, تخار, بدخشان, سرپل

, ارزگان, پکتیکا, خوست,  نورستان، هرات, کنر

زابل، نیمروز، بغالن ,بادغیس , فراه, هلمند, کندهار

 نو نفر واجد شرایط 9و همچنان تربیه  (و پروان

بغالن، بلخ، )کوچی به حیث پاراویترنر در والیات 

.(کابل، هرات، پروان و خوست

تعداد  کلینیک های ساحوی مالی ، بشری  وتجهیزات

حمایت شده
1398 قوس 139730 جدی 1

پروژه میل باغداری و 

 و NHLPمالداری 

CLAPپروژه 

م داخله  وزرات محتر

و اداره ارگانهای محل
%25%25%25%139825 قوس 30

ن سطح دانش . 1 بلند رفیر

مالداران 

کاهش امراض حیواین . 2

ن . 3 تقویه ارتباطات بیر

مالداران و واحدهای ساحوی 

وترنری

ن . 4 کاهش تلفات و بلند رفیر

سطح اقتصادی مالداران

41

 پایه  2تهیه و خریداری تجهیزات 

  قلم تجهیزات 95البراتوار و 

البراتوار القاح مصنوعی

ات  ن  دو پایه  البرتوار تغذیه 2تهیه وخریداری  تجهتر

ات 65حیواین و خریداری  ن  شصد پنج قلم تجهتر

البراتوار القاح مصنویع در مرکز و همچنان خریداری 

ات فارم مایه پروری بند 30 ن  یس قلم لوازم و تجهتر

قرغه والیت کابل

ات مالی ، بشری  وتجهیزات ن تعداد وسایل تجهتر

خریداری شده
1398 سنبله 139730 جدی 1

ریاست خدمات 

مالداری

م داخله  وزرات محتر

و اداره ارگانهای محل
%0%30%60%139810 سنبله 30

استندرد سازی خوراکه های 

متوازن حیواین وتثبیت 

 رأس حیوان
ن
ترکیبات آن درف

42
 متریک تن خوراکه 311خریداری 

حیوانی

 سه صدو یازده  تن خوراکه 311 تهیه وخریداری 

حیواین در فارم های والیات غور، بلخ ، جوزجان و 

.مرکز

مقدار خوراکه حیواین خریداری مالی ، بشری  وتجهیزات

شده
1398 سنبله 139730 جدی 1

ریاست خدمات 

مالداری

م داخله ،  وزرات محتر

اداره ارگانهای محل و 
شورای والیتر

%0%40%50%139810 سنبله 30

بهبود درسیستم القاح 

مصنویع حیوانات وبلند 

ن سطح محصوالت  رفیر
حیواین

 حمایت و انکشاف پایدار سکتور 

مالداری
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43
اعمار وبهره برداری ساختمان پیله 

وری
1398 سنبله 139730 جدی 1 ساختمان اعمار شدهمالی ، بشری  وتجهیزاتاعمار ساختمان پیله وری ریشخور والیت کابل

ریاست خدمات 

مالداری

م داخله ،  وزرات محتر

اداره ارگانهای محل و 
شورای والیتر

%0%40%50%139810 سنبله 30

رشد و توسعه صنعت پیله 

وری و تقویه اقتصادی پیله 

وران وکاهش بیکاری

ایجاد مرکز  پروسس  وبسته بندی لبنیات به ظرفیت ایجاد  مرکز  پروسس لبنیات44

 شتر در روز در والیت کابل30
 یس هزار لیتر

1398FAO/CLAP قوس 139730 جدی 1تعداد مرکز ایجاد شدهمالی ، بشری  وتجهیزات

م داخله ،  وزرات محتر

اداره ارگانهای محل و 
شورای والیتر

%15%30%40%139815 قوس 30

حمایت از کوپراتیف های 

تولید کنندگان شتر و افزایش 

تولید شتر به سطح دهات و 

بلند بردن تولیدات داخیل 

کشور که در نتیحه سبب 

کاهش تقاضا به محصوالت 

خارج  در مارکیت های 

داخیل میگردد

 دو باب گدام خوراکه حیواین در مناطق 2اعمار  باب گدام خوراکه حیوانی2اعمار  45

ن در والیت های هرات و کابل .کوجی نشیر
تعداد گدام های خوراکه مالی ، بشری و تجهیزات

حیواین اعمار شده
CLAPپروژه 1398 سنبله 139730 جدی 1

م داخله ،  وزرات محتر

اداره ارگانهای محل و 
شورای والیتر

%0%100%0%13980 سنبله 30

یس مالداران کوجی به  دستر

خوراکه حیواین باکیفیت در 

جریان فصل زمستان و در 
زمان تقلیل خوراکه حیواین

46
 قطعه نمایشی نباتات 213ایجاد 

علوفه خوراکه حیوانی

ده قطعه نمایشر انواع 213ایجاد  ن  دو صدو ستر

اصالح شده نباتاِت خوراکه، علوفه جات و 

یجات با عملیات زراعتر بهتر در والیات کابل،  ن ست 

.پروان و لوگر

تعداد قطعات نمایشر خوراکه مالی ، بشری  وتجهیزات

حیواین ایجاد شده
CLAPپروژه 1398 قوس 139730 جدی 1

م داخله  وزرات محتر

و اداره ارگانهای محل
%10%20%40%139830 قوس 30

ن با ورایتر  آشنایی بهتر دهاقیر

های جدید نباتات علوفه ای 

و آگایه از روش های مؤثر 

در زمینه تولید آن

 هکتار زمین علوفه جات200کشت 47
ن با تخم های اصالح 200کشت   دو صد هکتار زمیر

شده علوفه جات جهت تولید خوراکه حیواین در 

.(بلخ ننگرهار و هرات)والیات 

1398 قوس 139730 جدی 1ساحه کشت شده علوفه جاتبشری و تجهیزات, مالی 

برنامه همایت 

ازاولویت میل دوم

 SNaPP2

م داخله  وزرات محتر

و اداره ارگانهای محل
%40%0%40%139820 قوس 30

تکثتر تخم های اصالح شده 

علوفه به منظور تولید 

خوراکه حیواین و تروی    ج 
اکم حیواین خوراکه متر

48

ایجاد سیستم آبیاری قطره یی 

 هزار نهال پسته و اعمار 60برای 

 اتاقه6یک باب تعمیر 

 شصت هزار 60ایجاد سیستم آبیاری قطره یی برای 

 شش اتاقه برای دهاقین 6نهال پسته و اعمار یک تعمیر 

 سه حلقه چاه 3و نگهبانان و مسولین باغ پسته، حفر 

 ذخیره آب در 5عمیق و نصب واترپمپ سولری و اعمار 

.ولسوالی دهدادی والیت بلخ

ات ن ی  وتجهتر مایل ، بشر
سیستم آبیاری قطره یی ایجاد 

شده
1398 جوزا 139730 جدی 1

پروژه حمایت از 

سازگاری با تغتر 

CCAPاقلیم 

م داخله ،  وزرات محتر

اداره ارگانهای محل و 
شورای والیتر

%0%0%40%139860 جوزا 30

ی از ضایعات آب  . 1 جلوگتر

در زمان آبیاری

رصف نمودن وقت کمتر . 2

به منظور آبیاری 

ی از بروز آفات و . 3 جلوگتر

امراض نبایر که در اثر غرق 

آب نمودن نبات به میان 

.میاید

49
 قوریه جات خانگی و 1190 ایجاد 

 متر مکعب چکدم1100

 یک هزار یکصدو نود قوریه و 1190 ایجاد و تجهیز  

 یک هزار یکصدو نود خانواده از مردم 1190آموزش 

محل بخاطر احداث قوریه جات و بذر آن در خریطه 

 یازده صد متر مکعب 1100اعمار . های پالستیکی

 ده 10000چکدم از مواد محلی، آبیاری  و حفاظت 

 نوزده انجمن جنگلداری 19هزار نهال چارمغز توسط 

پکتیا، پکتیکا، خوست، کنر، لغمان،  بادغیس و )بوالیات 

.(سمنگان

ات ن ی و تجهتر 1398 قوس 139730 جدی 1تعداد قوریه جات احداث شدهمایل ، بشر

ریاست عمویم 

منابع طبییع 

(ریاست جنگالت)

اداره میل حفاظت 

محیط زیست 

وشاروایل، داره 

ارگانهای محل و 
شورای والیتر

%15%20%60%13985 قوس 30

تروی    ج و تکثتر تولید . 1

جلغوزه در والیات

انکشافات جنگالت . 2

جلغوزه منحیث یک 

محصول با ارزش باالی 

اقتصادی و منبع با ارزش 

مغذی

 جریب قوریه217احیاء 50

  دو صدو 217 دو میلیون نهال از طریق احیاء 2تولید  

کابل، پروان،  )هفده جریب زمین قوریه در والیات 

میدان وردک، پنجشیر، بامیان، کاپیسا، پکتیا، پکتیکا، ، 

دایکندی، هلمند، کندهار، هرات، بادغیس، فراه، غور، 

ننگرهار، لغمان، کنرها، بدخشان، تخار، بغالن، سمنگان، 

معه حفریک حلقه چاه  (بلخ، جوزجان، سرپل ،کندز،لوگر

 20 چهل فوت ویک باب کانتینر40 دوکانتینر2عمیق، 

.بیست فوت درولسوالی بگرامی والیت کابل

ات ن ی وتجهتر 1398 قوس 139730 جدی 1تعداد قوریه جات احداث شدهمایل ، بشر

ریاست عمویم 

منابع طبییع 

(ریاست جنگالت)

اداره میل حفاظت 

محیط زیست 

وشاروایل و داره 

ارگانهای محل

%25%35%35%13985 قوس 30

ن. 1  ش فضای ست  گستر

 هوا و بهبود . 2
ی

کاهش آلودگ

محیط زیست و 

تقویه فرهنگ نهالشاین . 3
وجنگلداری شهری و صنعتر

حمایت و انکشاف پایدار سکتور منابع 

جنگالت، علفچر ها، محیط )طبعی 

سبز، حفاظت خاک، آب، و تنوع 

(حیات

 حمایت و انکشاف پایدار سکتور 

مالداری

تنظیم منابع طبیعی مبتنی بر تغیر اقلیم :  5تشریح اولویت 
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51
 هکتار 602.5احیاء و حفاظت 

علفچر

 ششصدو دو عشاره پنج  هکتار 602.5احیاء و حفاظت 

توسط بذر مستقیم رشقه للمی، تثبیت ریگ های روان 

 سه هزار دوازده 3012.5 صد هکتار، خریداری 100در 

 دو صد 200عشاره پنج کیلوگرام تخم رشقه للمی و 

کیلو گرام تخم گز تاغ سیلون سکساول و اتروپلکس بذر 

 ششصدو دو عشارده پنج هکتار و 602.5تخم علوفه در 

 نو 9 هشت هکتار و ایجاد 8غرس قلمه گز در موازی 

 9 نو صد نود نفر در 990انجمن و تدویر ورکشاپ برای 

بلخ، جوزجان، سمنگان، غزنی، غور، فاریاب، )والیت 

.(کندز، میدان وردک و هرات

ات ن ی وتجهتر 1398 قوس 139730 جدی 1ساحات احیاء و حفاظت شدهمایل ، بشر

ریاست عمویم 

منابع 

ریاست )طبییع

(علفچر

اداره میل حفاظت 

محیط زیست 

وشاروایل، داره 

ارگانهای محل و 
شورای والیتر

%48%23%18%139811 قوس 30

تولید علوفه، حفاظت . 1

خاک و آب ، تقویه فرش 

، رشد مالداری ، بهبود  نبایر

معشیت مردم محیل 

ی از توسعه . 2 جلوگتر

صحرا، بهبود معیشت 

ی از  جوامع روستای و جلوگتر

انقراص نسل نباتات طت 

52
 هکتار ساحات 350احیا و حفاظت 

نباتات طبی

  هفت انجمن علفچرها و نباتات طبی حفر و نرم 7ایجاد 

کاری زمین برای بذر تخم هنگ و غرس قلمه ریشه 

 یک میلیون دو صدو 1250000شیرین بویه به تعداد 

 دوصدو پنجاه هکتار در 250پنجاه هزار چاله در موازی 

،  بذر (سمنگان، بغالن، بلخ ، تخار و جوزجان) والیت 5

 صد 100 صد کیلوگرام تخم زیره در موزاری 100

 سه 350، تهیه (بدخشان و هرات) والیت 2هکتار در 

صدو پنجاه بسته کاری احیای و ارزش افزای هنگ 

 یک 1250000شیرین بویه و زیره تهیه آب و ابیاری  

میلیون دو صدو پنجاه هزار چاله های بذر شده تخم و 

.غرس شده قلمه

ات ن ی وتجهتر 1398 قوس 139730 جدی 1ساحات احیاء و حفاظت شدهمایل ، بشر

ریاست عمویم 

منابع  

ریاست )طبییع

(علفچرها

اداره میل حفاظت 

محیط زیست 

وشاروایل، داره 

ارگانهای محل و 
شورای والیتر

%5%6%71%139818 قوس 30

تنوع بیالوژییک . 1

افزایش محصوالت . 2

نباتات طت  

ش منابع طبییع. 3 گستر

بهبود محیط زیست و . 4

کاهش فقر

حمایت و انکشاف پایدار سکتور منابع 

جنگالت، علفچر ها، محیط )طبعی 

سبز، حفاظت خاک، آب، و تنوع 

(حیات
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 حمایت وبازسازی  پارکهای ملی53

 هفت 700فراهم آوری تسهیالت الزم  از طریق  اعمار 

صد متر پیاده رو واعمار تشناب برای پارک ملی بند امیر 

 بیست نو نفر پرسونل 29والیت بامیان واستخدام 

مدریتی وحفاظتی ویک سوپر وایزر در ساحه پارک ملی 

واخان، پارک ملی بند امیر بامیان و ساحه حفاظت شده 

.کول حشمت خان

ات ن ی وتجهتر 1398 قوس 139730 جدی 1ساحات باز سازی شدهمایل ، بشر

ریاست عمویم 

منابع طبییع 

ریاست ساحات )

(حفاظت شده

اداره میل حفاظت 

محیط زیست 

وشاروایل، داره 

ارگانهای محل و 
شورای والیتر

%30%55%10%13985 قوس 30

فراهم آوری تسهیالت . 1

ن   الزم برای سیاحیر

حفاظت از منابع طبییع. 2

انکشاف ایکوسیستم های . 3

باارزش طبییع و 

تقویه معیشت روستایی  . 4

وافزایش عواید میل

54
 هکتار زمین ساحات 180احیاء 

کمر بند سبز

ن 180 احیاء   یک صدو هشتاد هکتار کمر بند ست 

 سه برج برق و 3 یک شبکه  آبیاری و 1معه  اعمار 

 یک هزار پنجصدو هشتاد 1588حفظ ومراقبت 

ن  هشت هکتار ساحات قبیل احیاء شده کمر بند ست 

کابل

ات ن ی وتجهتر 1398 قوس 139730 جدی 1ساحات احیاء شدهمایل ، بشر

ریاست عمویم 

پروژه )منابع طبییع 

ن کابل (کمربند ست 

اداره میل حفاظت 

محیط زیست 

وشاروایل، داره 

ارگانهای محل و 
شورای والیتر

%30%35%30%13985 قوس 30

ن. 1 ش فضای ست  گستر

 هوا. 2
ی

کاهش آلودگ

کاهش امراض و بهبود . 3

سالمتر افراد جامعه درشهرها

بهبود محیط زیست  در . 4

دراز مدت

مصئونیت غذایی :  6تشریح اولویت 110

55
 باب قرنطین 2اعمار و تجهیز 

ستیشن

 دو باب قرنطین ستیشن در بنادر 2اعمار  وتجهیز  

.(میلک نیمروز و تورخم ننگرهار)
ات ن ی  وتجهتر مایل ، بشر

ن  ن اعمار وتجهتر تعداد قرنطیر

شده
AAIPپروژه 1398 سنبله 139730 جدی 1

م داخله ،  وزرات محتر

اداره ارگانهای محل و 
شورای والیتر

%0%40%40%139820 سنبله 30

ی از واردات امتعه   جلوگتر

زراعتر وموایسر مصاب به 

امراض وآفات

56
 باب قرنطین 13تجهیز البراتوار 

ستیشن

 سیزده باب قرنطین استیشن جهت 13تجهیز البراتوار 

غالم خان  )آزمایشات البراتواری در  بنادر کشور 

خوست، شیرخان بندر کندز، اسالم قلعه و تورغندی 

هرات، حیرتان  بلخ، اسپین بولدک کندهار، میالک 

نیمروز، تورخم ننگرهار، گمرگ زمینی ، بادام باغ 

.(ومیدان هوای کابل 

ات ن ی  وتجهتر ن شدهمایل ، بشر ن تجهتر AAIPپروژه 1398 جوزا 139730 جدی 1تعدا قرانطیر

م داخله ،  وزرات محتر

اداره ارگانهای محل و 
شورای والیتر

%0%0%50%139850 جوزا 30

ن البراتوار ها در بنادر . 1 تجهتر

کشور 

آزمایشات البراتواری از . 2

واردات و صادرات 
محصوالت نبایر و حیواین

57
یک باب  (1)تکمیل وبهره برداری 

موزیم نبانی

یک باب موزیم برای نمونه های  (1)اعمار وتجهیز 

امراض و آفات نباتی در بادام باغ جهت حفظ و نگهداری 

نمونه های جمع آوری شده از امراض و آفات نباتی از 

.طریق سروی ملی  آفات و امراض

ات ن ی  وتجهتر مایل ، بشر
موزیم حفظ و نگهداری آفات 

و امراض نبایر اعمار شده
AAIPپروژه 1398 جوزا 139730 جدی 1

م داخله  وزرات محتر

و اداره ارگانهای محل
%0%0%30%139870 جوزا 30

مهیا شدن یک موزیم مجهز 

ومدرن برای نگهداری نمونه 

های امراض وآفات نبایر در 

کابل

58
 هزار تن 40انتقال وذخیره مقدار 

گندم

 چهل هزار متریک تن گندم 40انتقال وذخیره باقیمانده 

.کمکی کشور پاکستان به ذخایر کشور
ات ن ی  وتجهتر مایل ، بشر

ه مقدار گندم  انتقال و ذختر

کمک شده
1397 دلو 139730 جدی 1

ریاست ذخایر 

یک غله  ر اتتر
استر

جات

وزارت مالیه ،صنایع 

وتجارت ،ترانسپورت 

.،اداره شاروایل 

%0%0%0%1397100 دلو 30

یس افراد ساکن در  دستر

مناطق صعب العبور به گندم 

خورایک در حاالت اضطرار

59
 فیصد کار 10فیصدی پیشبرد 

ساختمانی سیلوها

 پنج باب سیلو و یک ذخایر غله جات به 5اعمار وتجهیز 

 یکصدو نود پنج هزار 195000ظرفیبت مجموعی 

کابل، پلخمری،  ) شش سیلو والیات 6متریک تن در 

تا ختم سال و کار باقی  (بلخ، هرات، کندهار وبدخشان

ساختمانها در سالهای بعدی تکمیل وبهره برداری 

.سپرده میشود

مالی ، بشری  وتجهیزات
مقدار فیصدی پیشرفت اعمار 

سیلو ها
1398 قوس 139730 جدی 1

پروژه ایجاد ذخایر 

استراتیژیگ غله جات 

(S G RP)

 وزارت عدلیه، وزارت 

تجارت و صنایع، وزارت 

اقتصاد ، وزارت شهر 

سازی، اداره ارگانهای 

محل وشورای والیتی

%23%35%32%139810 قوس 30

پاسخگوی نیاز مندی ها در 

حالت اضطرار وکم کردن 

خساره غله جات در ذخیره 

خانه ها

 نفر485
برگزاری برنامه ارتقای ظرفیت بخش های پالن گذاری 

 تن از کارمندان مرکزی و والیتی485برای 
مالی ، بشری  وتجهیزات

تعداد افراد اشتراک کننده در 

برنامه ارتقای ظرفیت
ریاست پالن1398 قوس 139730 جدی 1

وزارت امور داخله ، 

اداره ، وزارت اقتصاد
%40%45%15%13980 قوس 30

%35%40%20%13985 قوس 30 وزارت اقتصادریاست پالن1398 قوس 139715 جدی 1 ساختار بخش پالن گذاریمالی ، بشری  وتجهیزاتطرح وترتیب طرزالعمل پالن گذاری والیتی وبودجه سازی ساختار1به تعداد 

حمایت و انکشاف پایدار سکتور منابع 

جنگالت، علفچر ها، محیط )طبعی 

سبز، حفاظت خاک، آب، و تنوع 

(حیات

حمایت وانکشاف در بهبود تامین 

مصئونیت غذائی

اصالحات نهادی  :  7تشریح اولویت 

60

 تقویت سیستم پالن گذاری بر 

اساس یافته های ارزیابی بخش 

های پالن گذاری

معیاری سازی بخش پالن گذاری
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1398 سنبله 139730 جدی 1سیستم مدیریت معلوماتمالی ، بشری  وتجهیزات(HR-MIS)انکشاف سیستم معلوماتی منابع بشری 

ریاست منابع بشری 

وریاست تکنالوزی 

معلوماتی

کمیسیون اصالحات 

اداری و خدمات ملکی
%0%35%60%13985 سنبله 30

1398 قوس 139730 جدی 1سیستم مدیریت معلوماتمالی ، بشری  وتجهیزاتانکشاف سیستم الکترونیکی حاضری

ریاست منابع بشری 

وریاست تکنالوزی 

معلوماتی

%25%30%35%139810 قوس 30وزارت مخابرات

1398 قوس 139730 جدی 1سیستم مدیریت معلوماتمالی ، بشری  وتجهیزاتانکشاف سیستم الکترونیکی مکاتبات اداری

ریاست منابع بشری 

وریاست تکنالوزی 

معلوماتی

وزارت مخابرات ،اداره 

احصایه ومعلومات
%30%35%30%13985 قوس 30

انکشاف سیستم برای احصائیه ها و معلومات مربوط به 

اداره/فعالیت های وزارت
1398 قوس 139730 جدی 1سیستم مدیریت معلوماتمالی ، بشری  وتجهیزات

ریاست منابع بشری 

وریاست تکنالوزی 

معلوماتی

وزارت مخابرات ،اداره 

احصایه ومعلومات
%25%45%25%13985 قوس 30

1398 قوس 139725 جدی 1سیستم مدیریت معلوماتمالی ، بشری  وتجهیزاتایجاد سیستم اصلی در برگیرنده تمام معلومات

ریاست منابع بشری 

وریاست تکنالوزی 

معلوماتی

وزارت مخابرات ،اداره 

احصایه ومعلومات
%25%30%35%139810 قوس 30

 دفتر فزیکی1
ایجاد دفتر فزیکی برای ارائه معلومات برای مراجعه 

کنندگان
1398 حمل 139730 جدی 1دفتر فزیکیمالی ، بشری  وتجهیزات

ریاست دفتر ومنابع 

بشری
%0%0%35%139855 ثور 10وزارت امور داخله

 سیستم3ایجاد و انکشاف 
ایجاد سیستم ثبت مراجعه کنندگان و انکشاف سیستم 

.های تلفنی و آنالین رسیده گی به شکایات
مالی ، بشری  وتجهیزات

سیستم ثبت مراجعین و رسیده 

گی به شکایات
1398حمل 139730 جدی 1

ریاست دفتر ومنابع 

بشری
%20%20%50%139810 قوس 30  

 سروی انجام شده1
درباره مشکالت زنان در  (base line)سروی خط مبنا 

.فضای کاری 
1398 ثور 139730 جدی 1سروی انجام شدهمالی ، بشری  وتجهیزات

ریاست دفتر ومنابع 

بشری
%0%0%100%13980جوزا 15

1398 اسد 139730 جدی 1پالن عمل خاصمالی ، بشری  وتجهیزاتترتیب پالن عمل خاص بر اساس یافته های سروی پالن عمل خاص انکشاف داده شده1
ریاست دفتر ومنابع 

بشری
%0%65%35%13980سنبله 12

تدویر برنامه های اموزیسر برای 64

 دهقان71805

 هفتاد یک 71805تدویر برنامه های اموزیسر برای 

هزار هشتصدو پنج نفر در بخش تجارت و مارکیت 

ول امراض  ، مدیریت آبیاری، کنتر محصوالت زراعتر

و آفات، دهقانان زعفران کار، تفتیش مزرعه، مکتب 

 والیت 34در مزرعه، مامورین مسلیک و مالداران در 

.کشور

ن آموزش دیدهمالی ، بشری  وتجهیزات 1398 قوس 139730 جدی 1تعداد دهاقیر

 پروژه های 

(OFWMP، AAIP 

،CBARD ، CLAP ،

SNaPP2 ،NHLP) 

و ریاست های 

توسعه غله جات و 

نباتات صنعتر و 

ریاست تصدیق 

دیه تخم های بذری

اداره ارگانهای محیل و 

شورای والیتر و 
ن
شوراهای انکشاف

%40%40%10%139810 قوس 30

ن ظرفیت کارمندان،  باال رفیر

ن در زمینه تفتیش  دهاقیر

مزرعه، تجارت محصوالت 

ول امراض و  ، کنتر زراعتر

آفات نبایر با تطبیق روش 

های غتر کیمیاوی

65
  نفر از کارمندان والیتی 300اعزام 

ومرکزی

 سه صد تن  ازکارمندان این وزارت بمنظور 300معرفی 

بلند بردن ظرفیت تخنکی ومسلکی شان به سویه 

دکتورا، ماستری، لیسانس وبرنامه های کوتاه مدت 

آموزشی به کشور جاپان، هندوستان وبعضی از کشور 

.های دیگر

ریاست منابع بشری1398 قوس 139730 جدی 1تعداد کار مندان معرفی شدهمالی ، بشری  وتجهیزات

وزارت تحصیالت عالی 

و انستیتوت خدمات 

ملکی  و وزارت خارجه
%25%10%25%139840 قوس 30

افزایش کارمندان متخصص 

در بخش های مختلف در 

عرصه زراعت، آبیاری و 

مالداری

66
تجهیز و افزایش ظرفیت انترنت 

2STM وزارت   به 

تهیه وخریداری وسایل تکنالوژی معلوماتی بمنظور 

تجهیز وتوسعه تکنالوژی در سطح مرکز و ریاست 

 8وصل . های زراعت والیات معه انتی وایروس

تعمیر واحد های دومی محوطه بادام باغ از طریق 

 بریاست های VoIPفایبر نوری، توسعه شبکه 

و  (لغمان، خوست، سمنگان و زابل)زراعت والیات 

.ایجاد سیستم تقویتی برق برای سرور روم وزارت

1398 قوس 139730 جدی 1تعداد وسایل تهیه خریداری  شدهمالی ، بشری  وتجهیزات
ریاست تکنالوژی 

معلوماتی

وزارت مخابرات و 

شرکت های مخابراتی
%5%45%45%13985 قوس 30

فراهم شدن تسهیالت بیشتر 

در انجام وظایف روزمره و 

تسریع روند کاری کارمندان

مالی ، بشری  وتجهیزات
ریاست دفتر ومنابع 

بشری
1398 قوس 30 1397 جدی 1 %35منشور اخالقی 35% 30% 0% 1398 قوس 30

مناسب سازی فضای کاری برای 

زنان
63

افزایش احساس امنیت زنان در 

محیط کار

62
فراهم سازی  رضایت مراجعه 

کنندگان
افزایش رضایت مراجعین

61
ایجاد وتوسعه سیستم واحد و 

هماهنگ  معلومات اداره

یک سیستم اصلی و چهار سیستم 

فرعی

فراهم سازی زمینه تصمیم گیری 

بر اساس معلومات دقیق

حمایت ورشد ارتقاء ظرفیت بخش 

های مسلکی وتخنیکی در سکتور 

زراعت از طریق مدیریت تغییر

انکشاف منشور اخالقی حقوق و وظایف متقابل مراجعین و 

کارمندان در مشارکت وزارت ها و ادارات در پرتو قوانین 

نافذه کشور

 منشور اخالقی1انکشاف 
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67
 مرکز مشوره دهی و 25ایجاد 

آموزشی

 بیست پنج مرکز مشوره دهی و اموزشی برای 25ایجاد 

کابل پروان، کاپیسا، بامیان، وردک، )دهاقین در والیات 

پکتیا، خوست، لوگر، جوزجان، سرپل، بلخ، سمنگان، 

بغالن، کندز، بدخشان، لغمان، ننگرهار، کنر، کندهار، 

.(هلمند، هرات، بادغیس، غور و فراه

1398 قوس 139730 جدی 1تعداد مراکز اموزشی ایجاد شدهمالی ، بشری  وتجهیزات
پروژه ملی باغداری و 

NHLPمالداری 

اداره ارگانهای محلی، 

شواری والیتی و 

شوارای ولسوالی ها
%50%0%0%139850 قوس 30

، مالداران و  ن یس دهاقیر دستر

باغداران به اطالعات جدید و 

مطابق به روز در عرصه های 
مختلف زراعتر

68
 افغانی 70678200توزیع مبلع 

قرضه

 هفتاد میلیون ششصدو هفتاد هشت 70678200توزیع 

 یک 1800هزار دو صد افغانی قرضه های زراعتی به 

هزار هشت صد دهاقین، مالداران و فامیل های بی 

کابل، پروان، ننگرهار، بلخ، هرات )بضاعت در والیات 

.(وبغالن

1398 قوس 139730 جدی 1قرضه های زراعتی توزیع شدهمالی ، بشری  وتجهیزات

برنامه همایت 

ازاولویت ملی دوم

 S NaPP 2

وزازت مالیه و اولین 

بانک قرضه های 

کوچک افغانستان
%10%40%30%139810 قوس 30

دسترسی دهاقین به قرضه 

زراعتی سبب خود کفایی ورشد 

.اقتصادی آنها میگردد

حمایت ورشد ارتقاء ظرفیت بخش 

های مسلکی وتخنیکی در سکتور 

زراعت از طریق مدیریت تغییر
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69
 سند تقنینی ، 16اصالح و بازنگری 

پالیسی و تفاهم نامه

 سه تفاهم 3 هشت سند تقنینی و 8اصالح و بازنگری 

 استراتیژی زراعتی و 2 پالیسی و 3نامه، تحلیل 

.معاهدات ملی و بین الملل در سکتور زراعت

منابع بشری و مالی
تعدا اسناد تقنینی و حقوقی 

اصالح و بازنگری شده
1398 قوس 139730 جدی 1

آمریت تقنین  

ریاست پالیسی و 

انسجام

ریاست های سکتوری 

وزارت زراعت، آبیاری و 

مالداری و وزارت عدلیه 

و ادارات ذیربط در 

مطابقت اسناد مربوطه

%10%30%40%139820 قوس 30

بهبود پروسه های کاری در 

سکتور زراعت و فراهم شدن 

چهارچوب مشخص در زمینه 

تطبیق پالن وبرنامه ها

70
تکمیل و بهره برداری ساختمان مقام 

وزارت

اعمار وبهره برداری یک باب ساختمان چهار منزله دفتر 

مقام وزارت در محوطه وزارت زراعت، آبیاری ومالداری 

.کابل

1398 قوس 139730 جدی 1تعداد ساختمان اعمار شدهمالی ، بشری  وتجهیزات
ریاست زیربنایی 

زراعتی

وزارت شهر سازی و 

اراضی
%10%30%40%139820 قوس 30

اعمار مقام وزارت سبب یک مکان 

مناسب در ارائه خدمات بهتر در 

.امور کاری وزرات میگردد

باب مارکیت (1)اعمار 71
یک باب مارکیت بمنظور بازاریابی محصوالت  (1)اعمار 

.زراعتی برای خانم های زراعت پیشه در والیت ننگرهار
ات ن ی  وتجهتر 1398 قوس 139730 جدی 1مرکز بازار یای  ایجاد شدهمایل ، بشر

 برنامه رشد زراعت، 

و انکشاف روستایی 

CBARD

وزارت امور داخله ، 

اداره ارگانهای محیل و 
شورای والیتر

%20%30%30%139820 قوس 30

رشد اقتصادی زنان از طریق 

یس آنها به مارکیت های  دستر

فروش محصوالت زراعتر و 

تشویق سایر زنان به فعالیت 
های زراعتر

 بسته ابزار96توزی    ع 72
 نود شش بسته ابزار جمع آوری محصوالت 96توزیع  

.زراعتی برای خانم ها  در والیت ننگرهار
ات ن ی  وتجهتر 1398 جوزا 139730 جدی 1تعداد بسته های توزی    ع شدهمایل ، بشر

 برنامه رشد زراعت، 

و انکشاف روستایی 

CBARD

وزارت امور داخله و 

اداره ارگانهای محیل
%0%0%95%13985 جوزا 30

فراهم شدن تسهیالت بیشتر 

برای خانم ها جهت رشد و 
انکشاف فعالیت های زراعتر

  صندوق  زنبور عسل380توزی    ع 73

 سه صدو هشتاد صندوق  زنبور عسل برای  380 توزیع 

 سه صدو هشتاد مستفیدین خانم  در والیات 380 

.(ننگرهار، فراه و بادغیس)
ات ن ی  وتجهتر مایل ، بشر

تعداد واحد های زنبور داری 

احداث شده
1398 قوس 139730 جدی 1

 برنامه رشد زراعت، 

و انکشاف روستایی 

CBARD

وزارت امور داخله ، 

اداره ارگانهای محیل و 
شورای والیتر

%10%45%35%139810 قوس 30

ن  تشویق زنان جهت پرداخیر

به فعالیت های پرورش زنبور 

عسل و باال بردن درآمد 

خانواده

 وسایل بسته بندی150توزی    ع 74

 یکصدو پنجاه  وسایل بسته بندی جمع 150 توزیع 

آوری محصوالت زراعتی برای خانم ها در والیت 

.بادغیس و فراه
ات ن ی  وتجهتر مایل ، بشر

تعداد ابزار های بسته بندی 

توزی    ع شده
1398 قوس 139730 جدی 1

 برنامه رشد زراعت، 

و انکشاف روستایی 

CBARD

وزارت امور داخله ، 

اداره ارگانهای محیل و 
شورای والیتر

%20%25%30%139825 جدی 20

فراهم شدن سهولت بیشتر 

در عرصه جمع آوری 

محصوالت زراعتر که منتج 

به رشد اقتصادی زنان میگردد

 بسته وسایل50توزی    ع 75
 پنجاه بسته وسایل مورد ضرورت صنایع 50توزیع 

. پنجاه خانم در والیت کابل50دستی برای 
ات ن ی  وتجهتر ریاست اقتصاد 1398 قوس 139730 جدی 1تعداد وسایل توزی    ع شدهمایل ، بشر

خانواده

وزارت امور داخله ، 

اداره ارگانهای محیل و 
شورای والیتر

%20%40%30%139810 قوس 30

فراهم شدن تسهیالت و 

تشویق بیشتر خانم ها در 
عرصه صنایع زراعتر

 فرد گوساله40توزی    ع 76

 شش ماه 6 دو ساله و2 چهل فرد گوساله 40  توزیع   

 چهل خانم روستاپی  در والیت 40از نوع کنری برای 

.کابل
ات ن ی  وتجهتر ریاست اقتصاد 1398 قوس 139730 جدی 1تعداد گوساله های توزی    ع شدهمایل ، بشر

خانواده

وزارت امور داخله ، 

اداره ارگانهای محیل و 
شورای والیتر

%20%40%30%139810 قوس 30
ن عواید زنان مالدار و  باال رفیر

زراعت پیشه

حمایت وتقویه خانم های روستانی 

وبی بضاعت در عرصه زراعت ، 

مالداری ، بهبود درتامین  مصونیت 

غذائی ، بلند رفتن سطح  اقتصاد 

وخود کفائی آنها از طریق عرضه 

.خدامات زراعتی ومالداری

توانمند ساختن خانمها: 8تشریح اولویت 

حمایت ورشد ارتقاء ظرفیت بخش 

های مسلکی وتخنیکی در سکتور 

زراعت از طریق مدیریت تغییر
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 قلم اجناس پروسس  34توزی    ع 77

 پایه دستگاه خشک کننده500و

 سی چهار قلم اجناس پروسس مواد غذائی  34توزیع 

 پنج صد پایه دستگاه خشک کننده افتابی 500و

 پنجصد خانم بی بضاعت در والیات 500سبزیجات برای 

.(کابل ،کاپیسا ،بدخشان ،تخار، کندز و هرات )

ات ن ی  وتجهتر مایل ، بشر
تعداد وسایل ودستگاه های 

خشک کننده توزی    ع شده
1398 قوس 139730 جدی 1

ریاست اقتصاد 

خانواده و پروژه 

CCAP

وزارت امور داخله و 

اداره ارگانهای محیل
%20%40%30%139810 قوس 30

فراهم شدن تسهیالت بیشتر 

در زمینه فعالیت های بعد از 

رفع حاصل برای خانم ها

 قطعه  باغچه 19474احداث   78
ی

های خانیک

 نوزده هزار چهار صدو هفتاد چهار 19474 احداث 

, کاپیسا, غزنی,کابل)قطعه باغچه های خانگی دروالیات  

, بلخ, پکتیا, دایکندی, بامیان, پنجشیر, لوگر, پروان

, تخار, بدخشان, بغالن, سمنگان, سرپل, جوزجان

, کندهار, غور, هرات, لغمان, کنر, ننگرهار, کندز, فاریاب

.(فراه و بادغیس

ات ن ی  وتجهتر مایل ، بشر
 
ی

تعداد باغچه های خانیک

احداث شده
1398 قوس 139730 جدی 1

، NHLP)پروژه های 

SNaPP2، CLAP) 

و ریاست اقتصاد 

خانواده

وزارت امور داخله ، 

اداره ارگانهای محیل و 
شورای والیتر

%40%10%0%139850 قوس 30

درآمد زایی برای خانم های کم 

درآمد و ی  رسپرست از طریق 

انجام فعالیت های زراعتر و 

پروسس محصوالت به 

صورت محیل و ساده

ن خانه 1885ایجاد 79  باب ست 

کوچک

 یک هزار هشتصدو هشتاد پنج باب 1885ایجاد  

سبزخانه کوچک هریک در ساحه یک بسوه یا بیشتر از 

, کاپیسا, غزنی,کابل)آن درفصل زمستان  دروالیات  

, بلخ, پکتیا, دایکندی, بامیان, پنجشیر, لوگر, پروان

, تخار, بدخشان, بغالن, سمنگان, سرپل, جوزجان

, کندهار, غور, هرات, لغمان, کنر, ننگرهار, کندز, فاریاب

.(فراه و بادغیس

ات ن ی  وتجهتر مایل ، بشر
ن خانه های کوچک  تعدادست 

ایجاد شده
1398 قوس 139730 جدی 1

، NHLP)پروژه های 

SNaPP2 و 

CBARD)

وزارت امور داخله ، 

اداره ارگانهای محیل و 
شورای والیتر

%100%0%0%13980 قوس 30

ن اقتصاد زنان زراعت  باال رفیر

پیشه با استفاده از امکانات 

یس  نوین زراعتر جهت دستر

یجات و عرضه  ن به ست 

محصوالت در فصول 

مختلف

 فارم کوچک  29570ایجاد 80

مرغهای تخیم

 (500، 100، 30، 20، 15)توزیع بسته مرغ های تخمی 

 بیست نو هزار پنجصدو هفتاد 29570قطعه یی برای 

دایکندی، بدخشان، نیمروز، ارزگان، )خانواده در والیات 

کابل، کنر، هرات و خوست، پکتیا، بلخ، کندز، ننگرهار، 

و  آموزش تخنیکی، دیزاین و   (پروان، لوگر و لغمان

مرغ، خوراکه، دانه خوره، آبخوره، )رهنمود مرغانچه 

.(جالی، دوا و واکسین و غیره

ات ن ی  وتجهتر مایل ، بشر
تعداد فارم کوچک مرغداری 

ایجاد شده
1398 قوس 139730 جدی 1

، NHLP)پروژه های 

CLAP،  SNaPP2) 

و ریاست اقتصاد 

خانواده

وزارت امور داخله ، 

اداره ارگانهای محیل و 
شورای والیتر

%20%100%30%13980 قوس 30

ن عواید زنان با تولید  باال رفیر

محصوالت مالداری و عرضه 

آن به مارکیت ها

ی نسیل700توزی    ع 81  راس بز شتر
پکتیا، ) هفت صد بز شیری نسلی در والیات 700توزیع 

.(خوست، بلخ، کنر، کندز، هرات و کابل
ات ن ی  وتجهتر ی توزی    ع شدهمایل ، بشر پروژه میل باغداری و 1398 سنبله 139730 جدی 1تعداد بز های شتر

NHLPمالداری 

وزارت امور داخله ، 

اداره ارگانهای محیل و 
شورای والیتر

%0%70%30%13980 سنبله 30

اشتغال و درآمد زایی زنان 

شاغل در خانه با تولید 

محصوالت مالداری و عرضه 

به مارکیت های محیل

82
ن وب  هره برداری    باب مرکز 6تجهتر

 600جمع اوری شتر و ترنینگ 

خانم گاو دار

 شش باب مرکز جمع آوری شیر و ترنینگ 6تجهیز 

بلخ ،پروان  ) ششصد خانم گاو دار  در والیات 600

و همچنان فعال ساختن  (،کابل، لوگر ، ننگرهار و هرات

.البراتوار سپرم منجمد والیت هرات

ات, مایل  ن ی و تجهتر بشر
ن   مراکز جمع آوری شتر تجهتر

شده
1398 قوس 139730 جدی 1

برنامه همایت 

ازاولویت میل دوم

 SNaPP2

وزارت امور داخله ، 

اداره ارگانهای محیل و 
شورای والیتر

%20%50%20%139810 قوس 30

فراهم شدن امکانات در 

کسب در آمد بیشتر با عرضه 

محصوالت پروسس شده 
حیواین

83
تدویر برنامه های آموزشی برای 

  خانم4260

 چهار هزار دو 4260تدویر برنامه های آموزشی  برای 

صدو شصت نفر خانم  بمنظور بلند بردن  ظرفیت خانم 

 34های روستایی در عرصه های زراعت ومالداری در 

.والیت کشور

ریاست اقتصاد خانواده1398 قوس 139730 جدی 1برنامه های آموزشی تدویر شدهمالی ، بشری  وتجهیزات
وزارت امور داخله ، 

اداره ارگانهای محیل و 
شورای والیتر

%20%40%30%139810 قوس 30

فراهم شدن زمینه اشتغال 

بیشتر زنان به فعالیت های 

زراعتی و مالداری با آشنائی و 

معلومات بهتر

بودجه به میلون افغانی. 1

****************************************************************************************************************************

حمایت وتقویه خانم های روستانی 

وبی بضاعت در عرصه زراعت ، 

مالداری ، بهبود درتامین  مصونیت 

غذائی ، بلند رفتن سطح  اقتصاد 

وخود کفائی آنها از طریق عرضه 

.خدامات زراعتی ومالداری



 به اساس نتایج1398پالن سال مالی 

هدف اصلی
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وزارت زراعت، آبیاری و مالداری
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م 
ار

چه
ع 

رب

ی
مال

ل 
سا

نتایج متوقعهتاریخ آغازمنابع مورد نیاز
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ی
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آبیاری: 1تشریح اولویت 

شاخص
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ت
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تاریخ ختم

ل 
سا

م 
سو

ع 
رب

ی
مال

مقدار هدف

( Target)

مجموع بودجه منظور شده 

1398سال  مالی 
بودجه انکشافی 1,373.09بودجه عادی 9,512.20

انکشافیفیصدی پالن شدۀ تطبییقعادی

فیصدی پالن شدۀ 

تطبیق

%2,762.8334%364.7127  ربع اول

%3,434.9042%350.2926  ربع دوم

%1,033.7313%339.1425  ربع سوم
%907.6511%318.9523  ربع چهارم

1,373.091.008,139.111.00  مجموع

پیشبینی پالن مصرف  بودجه به اساس هر ربع به مبلغ و فیصد. 2

8,139.11 


