
 

 

 وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

 پروژه سکتوری انکشاف زنجیره ارزش باغداری
 (HVCDSPپروژه سکتوری انکشاف زنجیره ارزش باغداری )     :نام پروژه

 (بامیان و، لغمان ر، ننگرهار، کنگ، وردنی، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزگرکابل، لو) یازده والیت افغانستان  : موقعیت

 (ADBبانک انکشاف آسیایی)        :      تمویل کننده

 2024تا دسمبر  2018ماه دسمبر    ه:           مدت پروژ

 وزارت زراعت، آبیاری و مالداری با همکاری بانک انکشاف آسیایی      :تطبیق کننده

 میلیون دالر امریکایی 75       :بودیجه مجموعی

اقتصادی، رشد محصوالت زراعتی و امنیت غذایی، رشد تسهیالت و تاسیسات زنجیره ارزش هدف نهایی پروژه:        رشد متوازن 

 باغداری و ارتقای ظرفیت های ملی جهت رشد صادرات میوه جات وسبزیجات

 : معرفی پروژه

لیون یم ۷۵به ارزش پروژه دیگری را به سلسله کمک های بالعوض خویش  هـ ش ۱۳۹۷بانک انکشاف آسیایی در ماه میزان سال 

این پروژه منظور نمود.  « پروژه ی سکتوری انکشاف زنجیره ارزش باغداری » تحت نام دالر امریکایی به جمهوری اسالمی افغانستان

بازاریابی این محصوالت  ،تاثیرات عمده این پروژه در بخش تولید محصوالت باغداریکه  داشتهرشد و ثبات اقتصاد متوازن تاثیر باالی 

آبیاری و  ،این پروژه با در نظرداشت ستراتیژی انکشافی وزارت زراعت این محصوالت خواهد بود. افزایی قیمت یا ارزشافزایش و 

 طرح و دیزاین گردیده است. ،های بانک انکشاف آسیایی با افغانستان مالدرای و ستراتیژی همکاری

 ۱۴۰۰ سال مالیپروژه در  پالن کاری
 برای سال روان فعالیت های ذیل را پالن گذاری کرده است: فعالیت های پروژه سکتوری انکشاف زنجیره ارزش باغداری

 گورد میدان در والیات کابل، کنر، خوست، پکتیا، پکتیکا، بامیان، لوگر و متراکم های باغ جریب 332 احداث. 

 ننگرهار، لغمان و خوست. ت هایدر والی خرما های باغ جریب 150  احداث 

 در والیات کابل و غزنی. ها تاکستان جریب 140 برای چیله مواد تدارک و تهیه 

 غزنی، پکتیا و پکتیکا.گکابل، لوگر، ورد در والیت های آب های ذخیره باب 55 اعمار ، 

 ننگرهار، خوست، لغمان و کنر. ت هایدر والی ستروس های باغ جریب199  احداث 

 خوست، ننگرهار و گدر والیات کابل، کنر، لوگر، ورد مزرعه جریب 45  برای ای قطره شکل به آبیاری سیستم نصب ،

 لغمان.

 عصری گلخانه 2 نصب (High tech) الیت کابلدر و. 

 در والیت کابل زراعتی متشبث برای کشمش پروسس ماشین ونصب خریداری. 



 

 

 در غزنی زراعتی متشبث برای  کشمش پروسس ماشین ونصب خریداری. 

 در والیت کابل زراعتی متشبث برای  کشمش کن خشک و پروسس ماشین ونصب خریداری. 

 در والیت پکتیکا سبزیجات و جات میوه برای اتوموسفیر کنترول های خانه ذخیره اعمار. 

 کابل سبزیجات و جات میوه اتوموسفیربرای کنترول های خانه ذخیره اعمارایجاد. 

 کابل جات میوه پروسس برای ماشین ونصب خریداری. 

 شرقی کشور احداث باغ های متراکم در والیت های

با بودجه چهل و چهار میلیون و چهار صد هزار  جریب زمین 150لغمان و خوست در مساحت  ،ننگرهارت والیا درباغ های خرما 

با بودجه هشت میلیون و نو صد و  جریب زمین 199در مساحت ننگرهار، لغمان، کنر و خوست سترس در والیات  های باغو  افغانی

 به گونه کامل تکمیل گردیده است.  ااحداث گردیده است که کار این باغ هپنجاه و پنج هزار افغانی 

 :دفتر های ساحوی پروژه و شماره های تماس

 :پروژه سکتوری انکشاف زنجیره ارزش باغداری در یازده والیت افغانستان فعالیت میکند که چهار دفتر ساحوی دارد

 ننگرهار زون .1

 : محمد یعقوب گلزیمسئول ساحوی

 ۰۷۷۵۵۵۵۴۳۰: شماره تماس

  yaqub.gulzai@mail.gov.af  :الکترونیکیآدرس 

 پکتیا زون .2

 عارف روشانساحوی:  مسئول

 ۰۷۰۳۶۰۶۱۱۶: شماره تماس

 marif.rohan@gmail.com   :آدرس الکترونیکی

 غزنی زون .3

 نثار احمد عبیدیساحوی:  مسئول

 ۰۷۹۳۴۸۲۲۰۰: شماره تماس

 nisar.obaidee@mail.gov.af  :آدرس اکترونیکی

 بامیان زون .4

 ساحوی: سید فهیم سادات مسئول

 ۰۷۰۰۶۲۴۸۰۲ شماره تماس

   fahim.sadat@mail.gov.af  :آدرس اکترونیکی
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