
 

 

 

 

 

 

 

 

 وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

 معینیت آبیاری و منابع طبیعی
 ریاست عمومی منابع طبیعی

 
 (آمریت پالن و تطبیق برنامه های منابع طبیعی)

 

های انکشافی ریاست عمومی منابع پالن فعالیت
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برنامه ملی تنظیم منابع طبیعی به اشتراک جامعه با بودجه مجموعی مبلغ 

 AFG/390654( افغانی دارای کود نمبر 200,000,000)
 

 ریاست جنگالت:
 ( افغانی:68,000,000با بودجه مجموعی مبلغ )  الف: بخش تنظیم جنگالت طبیعی

پروژه عایداتی در والیات  219هکتار جنگالت طبیعی جلغوزه، پسته، لمنز و چهارمغز به کمک  1678احیاء و حفاظت  .1

 سمنگان، بادغیس، هرات و غزنی. نورستان، لغمان، لوگر، ننگرهار، کاپیسا، خوست، پکتیا، تخار،

 مترمکعب چکدم جهت حفاظت آب و خاک در والیت کنر. 4000اعمار  .2

 قلم اجناس و وسایل کنترل حریق در والیت سمنگان، نورستان، خوست و پکتیا. 20تهیه و خریداری  .3

 (32,000,000با بودجه مجموعی مبلغ ) سرسبزی و گسترش فضای سبزغرض  فارم هااحیای   :ج

( اصله نهال جنگالتی و زینتی بمنظور گسترش فضای 4,520,000با تولید )والیت 31جریب قوریه در 452موازی احیاء  .4

 سبز. 

پروان، لوگر، میدان وردک،  جنگلباغ های چنار در والیات ) توت و الوبخارا، عناب، جریب باغهای بادام، 590موازیاحداث  .5

 ( فراهتخار، دایکندی، سمنگان، پنجشیر، غزنی و 

 .سسیتم انرژی آفتابی با   و خیره دروالیت سرپل حفرمجهز ساختن بتعداد یک حلقه چاه عمیق وحوض ذ .6

  اعمار دیوار احاطوی فارم دوم گذرگاه. .7

 پروژه کمربند سبز کابل:

 هزار اصله نهال های غرس 835مراتبه آبیاری، مراقبت  15هکتار ساحات سال قبل از طریق  1768.5حفظ و مراقبت  .1

 هزار اصله نهال های مختلف النوع در ساحات ناغه شده. 540شده و غرس 

اصله نهال مختلف النوع در ساحات  296000با غرس   1399هکتار ساحات جدید کمربند سبز در سال  740 توسعه  .2

تخم  قلعه مسلم، شهرک توسعوی منشی میرغالم الی قصبه، چمته و کمربند سبز هرات و همچنان بذر مستقیم انواع

 هکتار. 370حلقه چقرک در ساحه  296000درختان و درختچه ها در 

شبکه در ساحه توسعوی منشی میر غالم الی و قریه  2شبکه در ساحه توسعوی قلعه مسلم،  1(آبیاری  شبکه 3اعمار  .3

 دانشمند(

 برج در ساحه توسعوی منشی میر غالم الی دانشمند( 2برج در ساحه توسعوی قلعه مسلم  1 (برج برق سولری  3اعمار  .1

 اعمار سه حلقه چاه عمیق در ساحات بادام باغ، قصبه و قرغه .2

 فارم مرکزی 6انواع مختلف نهالها در  هزار 500تولید  .3

 :پروژه احداث قوریه جات خانگی جلغوزه و چهارمغز

 نورستانپکتیا، خوست، پکتیکا، کاپیسا، لغمان، و  یاتانجمن در وال 158به تعداد تأسیس  .1

هکتار جنگالت  16500 یایمنظور اح بهنهال جلغوزه و چارمغز میلیون  13.2 یدیتول یتبه ظرف یهقور 2200 احداث .2

 .شده یبتخر

 

 ریاست تنظیم علفچرها:
 الف: بخش احیاء و تنظیم نباتات طبی هنگ و شیرین بویه:



بمنظور  ها نفر اعضای انجمن 3700ظرفیت سازی همچنان و  اتحادیه والیتی 3اتحادیه ولسوالی و  7، انجمن 37ایجاد  .1

از بدخشان، تخار، کندز، بغالن، بلخ، جوزجان، والیت اعم  10احیاء، حفاظت، بهره برداری سالم و پایدار نباتات طبی در 

 فاریاب، سرپل، سمنگان و هرات.

بسته کاری به  3700ات تخریب شده نباتات طبی هنگ، شیرین بویه و زیره از طریق توزیع هکتار ساح 3700احیای   .2

 نفر جوامع محلی در والیت های متذکره.  3700

هکتار ساحات نباتات طبی طبیعی زیره، شیرین بویه، و هنگ در  3700پروژه کوچک عایداتی بمنظور حفاظت  185تهیه  .3

 والیت های متذکره.

نفر جهت پروسس و  3700بسته ارزش افزایی محصوالت نباتات طبی هنگ، شیرین بویه و زیره به  3700تهیه و توزیع  .4

 ارزش افزایی محصوالت در سطح محل به صورت معیاری.

 ب: بخش احیاء، تنظیم و حفاظت علفچرها و تثبیت ریگهای روان:
نفر اعضای انجمن مالدار در ساحات علفچرها  2400انجمن علفچرداری و تدویر ورکشاپ های آموزشی برای  60ایجاد  .1

بدخشان، سرپل، بغالن، غور، فراه، هرات، کندهار و سمنگان سرپل، غزنی، والیت والیت ) 8ساحه  8در 

 (کندهار، هلمند، اروزگان، بامیان، میدان وردک، غور، فاریاب، هرات، بادغیس، خوست، پکتیا و لغمان

 .ساحه تحت پالن 8هکتار در  610876تطبیق تناوب چرا در موازی  .2

بمنظور تولید تخم علوفه و جمع آوری آن بمنظور بذر در ساحات تخریب  هکتار علفچر 6000قروغ و قرنطین موازی  .3

 شده فاقد علوفه.

 والیت متذکره. 8علفچر های تخریب شده در  هکتار 6000احیای علفچر از طریق بذر مستقیم تخم علوفه در موازی  .4

 ذخایر استراتیژیک آبی بمنظور تهیه آب مواشی مالداران  درساحات متذکره. 60اعمار حدود  .5

هکتار در والیت های آسیب پذیر از  900تثبیت ریگ های روان بمنظور جلوگیری از توسعه صحرا در ساحه موازی  .6

 قبیل بلخ، فاریاب، جوزجان، هرات و کندز.

ذخایر استراتیژیک  61زمینی از طریق اعمار حدود حفاظت خاک، کاهش سرعت آب، جذب آب و تقویه آب های زیر  .7

 ابی بمنظور تهیه آب برای مواشی مالداران ساحه متذکره 

و احیای  قروغ علفچرها و تطبیق تناوب چرا(احیای طبیعی )حفاظت و هکتار علفچر از طریق  634513ساحه احیاء  .8

 در مشارکت با جوامع، بذر مستقیم تخم علوفه(مصنوعی )

و فراهم ساختن آب برای مواشی ذخایر استراتیژیک آبی برای مواشی مالداران جوامع ساکن و کوچی ها  61اعمار   .9

 در ساحات تحت پالن.
 

 ریاست ساحات حفاظت شده:
 :افغانی (27,682,000با بودجه مجموعی مبلغ ) انکشاف ایکوسیستم های با ارزش طبیعی: د

پارک ملی واخان والیت در وسایط(اعمار اطاق محافظین، جنراتور خانه یک واحد شلتر ،  مرکز سیاحین یک باب اعمار .1

 بدخشان 

باب سایه بان،  10کیلومتر پیاده رو پخته و سنگفرش،  1متر پارکینگ وسایط،  7000، اطاقه 4 عادیتشناب  باب 2اعمار .2

 در پارک ملی بند امیر. باب محل تماشا، 5


