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  یارذسپاسگ

  
اء و انكشاف ي وزارت احی ساحویل آنندگان برنامه انكشاف مليتسه یم آاريزبان تي مبود کهار مسرت يبسبرای من جای 

 ینقش شورا .ند نمودی همكاری با اهالی ولسوالی انكشافیدر ساختار شورا  آه انانبودمدهات وبرنامه انکشافی ملل متحد 
  .باشدي می در سطح ولسوالی ابتكارات انكشافی و هماهنگیپالن انكشاف ولسوالل يتشك ی ولسوالیانكشاف

  
ث پالن ين پالن  منحين ملحوظ  ايبد. باشديمولسوالی  ی انكشافیت هاي ها و اولویازمندي انعكاس دهنده  نیپالن انكشافاين 

  .ده استيقبول گرد  شغنان ی ولسوالیانكشاف
  
 . ميب نموده اند اظهار سپاس نماين پالن را ترتيل آنند گان آه اي تسهیم آاري و تیوال ولسی انكشافی از شوراخواهم تايم

مقام واليت ورياست احياء و ازتا بر عالوه ميخواهم . تلقی ميشدن آار نا ممكن يا انان یر از همكاريبدون شك آه به غ
  :ظهار امتنان نمايم ا در اين راستاهمه جانبه شان بخاطر همكاری  بدخشانانکشاف دهات واليت 
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  مقدمه
 انکشافی خويش فعاليت هایاخير از جانب مقامات ذيصالح دولتی تعهدات روزافزون صورت گرفته تا در جريان چند سال 

جهت پوشاندن جامه  .به نيازمندی ها و اولويت های مردم در سطح محل عيارنمايندتر و مطابق  متوازن، را موثرتر، مفيد
و پروگرام انکشافی ملل متحد نظريه را کشاف دهات احياء و انعمل برای اين تعهدات پروگرام ملی انکشاف ساحوی وزارت 

تشکيل شورای انکشافی ولسوالی و پالن انکشافی ولسوالی طرح نمود که ارتباطی بخصوصی با کميته فرعی ملی پيرامون 
اهش بنابر تقاضا و خو2007 سال سپتمبر  یاز جون  الکه  پروسه پالن انکشافی واليتیتراتيژی انکشاف ملی افغانستان و اس

  .ترتيب گرديدتهيه و شورای وزيران دولت 
  

گرفتن مسوليت در راستای پروسه اهالی برای توانايی بخشيدن شورای انکشافی ولسوالی يک ميکانيزم مناسبی جهت 
پس ضرورت احساس . پالنگذاری و منسجم ساختن نيازمندی های انکشافی و اولويت ها برای ولسوالی شان محسوب ميگردد

 ين بد. مل بپوشاندع برای اين پروسه پالنگذاری به رهبری مردم جامه و سات به سطح محل در ولسوالی ايجادشد تا تاسي
 شورای 14 ازنمايندگی  که )مختلط ( يک شورای انکشافی ولسوالی متشکل از زنان و مردان  شغنانمنظور ولسوالی 
 ءگروپ های کميته انکشافی محلی و قرا. تشکيل داد 1387  سالميزان دربرج دينمايم)  کلستر8(    قريه14 و انکشافی محلی

ولسوالی همکاری و تشريک مساعی را بين اهالی و دولت تقويت مختلط در انکشافی شورای  . ارائه گرديده است2در ضمايم 
  .بخشيده و شرکت اهالی را در پروسه پالنگذاری انکشافی و پروسه مديريت اطمينان بخشيد

  
 برنامه ملی انكشاف ساحوی وزارت احياء و انكشاف کنندگانتيم کاری تسهيل  شغنان مقام ولسوالی 1387  سالميزانبرج در

. دهات وپروگرام انکشافی ملل متحد را خير مقدم گفتند تا پروسه وسيع پالن گذاری پالن انکشافی درولسوالی را تسهيل نمايند
 پالن انکشافی ) تحرير خواهد شدکنندگانمنبعد بنام اشتراک  ( ولسوالیمقامنمايندگان  و  مختلطنان شورای انکشافیآبا حمايت 

  . ولسوالی را برای ولسوالی شان تهيه و ترتيب نمودند
  

 ولسوالی، جمع اوری  با مقاماتی پروسه پالنگذارهماهنگ ساختن: ساختار پالن انكشافی ولسوالی مراحل ذيل را دربردارد
، ساختار هدف، مقاصد استراتيژی ها و سوالی، تحليل مشکالت رايج در ولسوالیصحت معلومات ثانوی ولو اطمينان از

  .ن توسط مقام ولسوالی پالن انکشافی ولسوالی و منظوری آفعاليت های انکشافی، طی مراحل نمودن
  
 آه اين توقع ميرود. ورد های آليدی روند پالن انكشافی ولسوالی را تشريح ميکندآو دست ) روش(، ميتودولوژی سنداين

منديهای انکشافی زايملی و همچنان جوامع تمويل آننده را توانايی بخشد تا  مساعدت های شانرا با ن، پالن؛ ادارات  واليتی
 .  همنوا سازند شغنان ولسوالی

  
 
  ی ولسوالی انكشافپروسه ساختار پالن. ٢
  

با هم آار ی شورای انکشافی ولسوالی اعضا.  استدهيگردتشکيل زن  8مرد و  8از شغنان شورای انکشافی ولسوالی
 ی شورای اعضا 1387  سالميزانبرج در  .نديم نماي تنظی  و درسطح ولسوالی را رهبری ولسوالینمودند تا پروسه انكشاف

فی در دولتی به سطح ولسوالی برای شرکت در پروسه پالنگذاری انکشانمايندگان   تعدادی از همراه بایانكشاف
 ی ولسوالی را برایتا ساختار پالن انكشاف مدندآ ساختار پالن انکشافی ولسوالی گرد هم جهت مرکز ولسوالی

نرا  قرار داده و راه های بيرون رفت آنان مسايلی را که ولسوالی شانرا متاثر ساخته مورد بحثآ. ندي نمایرهنمائ
   .پيشنهاد نمودند

  
  :شتذيل را دربردا مراحل ی ولسوالیپالن انكشافساختار 

برنامه ملی انكشاف ساحوی پروسه پالنگذاری انکشافی ولسوالی را با مقامات ولسوالی و واليتی آنندگان يل تسه .1
 .هماهنگ ساختند

 
 .وری نمودندآ معلومات ثانوی در باره ولسوالی را از مقامات واليتی جمع کنندگانتسهيل  .2
 
 . نمودنديحتشرآنندگان  را به اشتراك  انکشافییروند پالنگدارآنندگان ل يتسه .3
  
ك ساختند تا  يشر یته مشورتي آمی و اعضاشتراک کنندگان را جهت حصول صحت با ایمعلومات ثانوآنندگان ل يتسه .4

 .باشديت در منطقه مين معلومات انعكاس دهنده  وضعينان حاصل گردد آه اياطم
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 ا استفاده از روش تحليلی درخت  وضيعت ولسوالی را تجزيه و تحليل نمودند و مشکالت ولسوالی را بکنندگاناشتراک  .5
  
 .مشکالت  شناسايی نمودند .6
 
 ی ولسوال انکشافیليمساان نمودن يب  هدف انکشافی، مقاصد، استراتيژی ها و فعاليت ها را جهت  کنندگاناشتراک  .7

 .شناسايی نمودند
 
 . برای ولسوالی را پيشنهاد و اولويت بندی نمودند رانظريات پروژویآنندگان اشتراك  .8
 
 .تصديق گرديدولسوال از طرف  ورکشاپ  پالنگذاری انکشافی ولسوالی ايج نت .9
 

  طی مراحل گرديده و  پالن انکشافی  برای بدخشاندر  نتايج واصله از ساحه توسط پروگرام ملی انکشاف ساحوی .10
 .ولسوالی تحرير گرديده است

 
  .م ولسوالی تحويل  داده شدو مقااحياء و انکشاف دهات پالن انکشافی ولسوالی به وزارت باآلخره  .11

  
  : درشکل ذيل شرح داده شده استی ولسوالی انكشافپروسه پالنگذاری

  
 
 
 
 

 
 
 
  
  
 
 
 
 
  
  
  
  
  تحليل اوضاع. 3

   شغنان ولسوالی مشخصات. 1.3
 اشتراک رسی بهمرور وبروری نموده وجهت آتسهيل کنندگان معلومات ذيل را درباره ولسوالی ازمقامات واليتی جمع 

  :آنرا تصديق نمودند کنندگاناشتراک بعدآ  محول داشتند که انکنندگ
  

  معلومات عمومی
 باشدمي قريه 28 متشکل از و  فاصله داردواليت  کيلو متر از مرکز160. مربع مساحت داشتهمترکيلو 3528 شغنان ولسوالی

در  سرد و آب وهوا تان در فصل زمسبصورت عموم. قرار گرفته) NSP(پروگرام همبستگی ملی  تحت پوشش % 50 که
نيمه کوهی %  20.3و ر کوهی مذکو ولسوالیساحه % AIRD 79.7 دفتر قرار معلومات. می باشدمعتدل  تابستان هوا 

 و تاجک % 95 آنم اقوا که ميباشد  نفوس27750 دارای شغنان ولسوالی ،جمع اوردی شده از ساحهمعلومات قرار. ميباشد

 روند پالنگذاری پالن انکشافی ولسوالی

اگاهی اشتراک کننده گان و  _٣
  از صحت معلومات ثانویاطمينان

همنوا ساختن پروگرام با مقامات _١
 دولتی وموسسات تسهيل کننده 

  مشکالت و ساختن تيم کاري / ه و تحليل وضعيت ولسوالی  تجزي-٤

 

 تعريف هدف، -٥
مقاصد، استراتيژی ها 

و فعاليت های 
انکشاف

 دسته بندی کردن   -٦
فعاليت ها، نظريات  
 پرژوی  به اساس

ANDSهاي سكتور

اولويت دادن  -٧
 نظريات 
 پروژوی

 منسجم ساختن -٨
نتايج بدست امده از 

  گذاریپالنورکشاپ 

گزارش دهی برای  -٩
 در رابطه ليمحمقامات 

ورکشاپ  به نتايج   

 تسليم دهی پالن انکشافی  -١٢
ولسوالی به مقام وزارت احيا و 
 انکشاف دهات و مقام ولسوالی

تجزيه، تحليل و تصحيح   -١٠
  معلومات ساحوی 

  مرحله -١

   مرحله-٢

  مرحله-٣

  مرحله-٤
ترتيب و تهيه پالن  -١١

 انکشافی ولسوالی

جمع اوری _ ٢
  مات ثانویمعلو
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 سال 70 حد اوسط عمر در اين ولسوالی.   تخمين شده است5760 ها در اين ولسوالی تعداد فاميل. قزل باش ميباشد% 5
  .تخمين شده است

  
  امنيت
  .  پوسته غرض تامين امنيت منطقه موجود است2بتعداد  •
  .  سرباز ايفای وظيفه مينمايند27 ساتنمن و 13 افسر، 3 امنيتی بتعداد در ارگان •

   
  حکومتداری، حاکميت قانون و حقوق بشر

 . اداره دولتی فعال است10 •
 .  کارمند اناث در دواير دولتی کار مينمايند1 کارمند ذکور و 45بتعداد  •
 . دواير دولتی پروسه اصالحات اداری تکميل گرديده% 35در  •
 . کارمندان دولتی از پروگرام های اگاهی و آموزشی حقوق بشر مستفيد شده اند% 45 •
 . يه زنان ثبت گرديده است مورد خوشونت عل6در طول سال گذشته  •

  
  . ومنابع طبيعیءزيربنا
 .ميباشد  کيلومتر سرک خامه150 به طول •
 .  استفاده مينمايند تاجکستان انرژی برق فاميل ها از% 10 •
 
  .معارف
 .تخمين نموده اند  %30 زنان و % 50 مردان سطح سواد در ی مجموعصورتبه  •
 .دميباشمکاتب   باب29به صورت کل تعداد  •
 . ابتدايه نسوان در خدمت دانش آموزان قرار دارد2 و تب ابتدايه ذکور مک2 •
 .  فعال ميباشد مکتب متوسطه اناث1 مکتب متوسطه ذکور و 9 •
 . رض بهبود سطح تعليم و تربيه شاگردان موجود استغ ليسه نسوان 5و  ليسه ذکور 10بتعداد  •
 . فاقد تعمير ميباشدآن 20ازجمله تمام مکاتب  •
 .دروس هستند شاگرد اناث در مکاتب مصروف فراگيری 5086 شاگرد ذکور و 5692عداد در مجموع بت •
 . معلم اناث موجود است180 معلم ذکور و 471در اين مکاتب  •
  
  صحت
 .سال تخمين شده است 68 الی 65اوسط طول عمر  •
  . استتخمين شده %  3-2مادرانمرگ و مير  سويه •
 . ابتدايی دسترسی دارند اهالی به خدمات صحی%  50به صورت عموم  •
 .  ميباشد5-6حد  اوسط باروری در خانم ها  •
 ماهه واکسين گرديده و معافيت کامل در مقابل شش مرض قابل وقايه حاصل نموده 23- 12اطفال بين سنين  % 98 •

 .اند
 .نموده شيوع بينمردم  در ، توبرکلوز، امراض تنفسی و امراض جهاز هضمی سو تغذیبعضی امراض ازقبيل •
 . صحی موجود است باب پوسته12 •
 .در خدمت مردم قرار داردکز صحی اساسی يک باب مر •
 .  در خدمت مردم قرار دارديک باب مرکز صحی جامه •
 . يک باب کلينيک صحی حمايه طفل و مادر فعال ميباشد •
 . يک مرکز صحی مجانی فعال ميباشد •
 . موجود است شخصی باب دواخانه4 •
 .نمايند وظيفه ميدر مراکز صحی ايفایی  صحلن پرسوتن 36 به تعداد •
 دهيگردتخمين   کيلومتر60 و به دور ترين قريه کيلو متر 2 قريه نزديک ترين  از مرکز صحی الیحد اوسط  مسافه •

  .است
 

  زراعت وانکشاف دهات
 . تشکيل ميدهدیزراعتمحصوالت  را اهالی% 50 یداتيعامنبع  •
 .سد ميرجريب 5972مساحت زمين های کشت شده به  •
 .  جريب ميباشد1 هر فاميل حد اوسط ملکيت زمين •
 . للمی موجود استزمين   جريب6100زمين زراعتی  آبی و   جريب5972 ولسوالی به مساحت در سطح •
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 .تشکيل ميدهد اين ولسوالی را گندوم، جو، ارزن، باقلی، مشنگ و گال  عمده زراعتیتمحصوال •
 .وپراتيف زراعتی موجود است باب کيک •
 . حيوانی موجود استکلينيک باب  1 •
 . بز، مرکب و اسپ، گاو ميگردد عبارت است از گوسفند،مواشی که از طرف مردم پرورش •
 . دارندی دسترسی صحیدنينفوس به آب آشام% 5 •
 . اورندیه بدست مي خود را از ساحات خود قریدنيشامآ آب ی اهال100% •
 . خامه دسترسی دارندی به سرآهاه جاتيقر%  50 •

  
 ت اجتماعیونيئمص

 .آسيب ديده شناخته شده اند ی اهال 90% •
  . که تمام انها از کمک ها دولت و يا هم موسسات مستفيد شده اند معيوب در ولسوالی موجود است40 •
 . طبقه اناث بيکار هستند%  70جوانان طبقه ذکور و  % 60 •
 .  فاميل دوباره به محالت اصلی خويش عودت نموده اند300 •
 . به دوش زنان ميباشداميل  ف200سرپرستی  •

  
  جدول خالصه 

  معلومات عمومی
   نفر27750  )معلومات ساحویق بط(نفوس مجموعی 

  مترمربعکيلو  3528  مساحت مجموعی 
  قريه  28  تعداد مجموعی قرا

   شورا14  تعداد مجموعی شورای انکشافی محلی
  و قزل باشتاجک   ترکيب نفوس

  معلومات سکتوری
    معارف
  ذکور و نسوان باب  4   بتدايه امکاتب

  ذکور و نسوان  باب10  مکاتب متوسطه
  ذکور و نسوان  باب15  مکاتب ليسه

    دختر5086 پسر و5692  تعداد شاگردان در مکاتب
   اناث180 ذکور و 471  تعداد معلمين

    صحت و تغذی
   باب4  دواخانه های شخصی
   پوسته12  پوسته های صحی

   باب1   تعداد مراکز صحی اساسی
  باب1  تعداد مرکز صحی جامه

   باب 1  تعداد مراکز حمايه طفل و مادر 
    زير بنا و منابع طبيعی
   کيلومتر150      طول سرک های خامه

  برق تاجکستان% 10  فيصدی فاميل های که از انرژی برق استفاده ميکنند
فيصدی قريه جات که در تمام فصول سال به سرک دسترسی 

  .دارند
50  %  

  
  

  :شغناننقشه ولسوالی 
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 مشکالت ولسوالیتحليل تجزيه و . 2.3
 ابتدائی و مشکالت تن در ولسوالی بشکل مشکل عمده، مشکالآوعوامل اساسی  استفاده مسايل انکشافی يی به منظور شناسادرخت مشکالت یلياز روش تحلاشتراک کنندگان 

  :ده استي درج گردًاليذثانوی 
  

  :عوامل ان مشکل عمده و .1.2.3
  .اشتراک کنندگان مشکل عمده ذيل و عوامل انرا شناسايی نموده که  منحيث مشکالت ابتدائی در ولسوالی مطرح گرديده است

  
  .نآمشکالت  ابتدائی و عوامل  .2.2.3

  . مشکالت ثانوی در ولسوالی مطرح گرديده استثيمنحنرا شناسايی نموده که  آ ذيل و عوامل ابتدائی لاشتراک کنندگان  چار مشک
  

 مشکل ابتدائی  )مشکالت ثانوی(عوامل مشکل  گرددي مابتدائین مشكل باعث بوجودآمدن مشكل ينكه چگونه ايمثال دررابطه به ا
فراگيری بود تسهيالت الزم تعليم و تربيه سطح سواد شاگران پائين مانده است و همچنان زمينه ننا بر ب

 از اين رو انها نتوانسته اند تا کاتب فارغ گرديده اند مساعد نميباشدتحصيالت عالی برای شاگردان که از م
 و همين عوامل باعث گرديده تا زمينه کار برای اين عده جوانان مساعد .ادامه دهندتحصيالت خويش به 

  . نگردد و بار دوش جامعه شوند

 پائين بودن سطح تعليم و تربيه

ر نبود امکانات صحی و دکتوران مجرب  سه  قريه سرچشمه و قريه درما رخت از اثدرقريه ده مر غان،
 خدمات صحیعرضه کمبود  . جان خويش را از  دست دادندنفر

از اينکه فابريکات توليدی و ديگر مراکز و کار خانه جات صنعتی وجود ندارد تعداد بيشتر مردم بيکار 
 بودن مردمن مصئون وبيکاری زنان ومردان   . مواد مخدر رو اورده انداعتياد و حتی افراد با سواد به زنان و مردان  ها بيکاری  هميناثرهستند و از

 کمبود خدمات اجتما عی 

  
 مشکل ابتدائی  )مشکالت ثانوی(عوامل مشکل  مثال دررابطه به اينكه چگونه اين مشكل باعث بوجودآمدن مشكل ابتدائی ميگردد

دام ها ذخيره می نمايد و نسبت نبود راه های مواصالتی  چهار فصل تمام دوکانداران مواد اوليه را در گ
از جانب ديگر دهاقين اموال . در زمان مسدود شدن راه ها اين مواد را به قيمت گزاف به فروش می رساند

 .خويش را به مارکيت های عمومی غرض فروش انتقال داده نميشود
  نبود خطوط مواصالتی

 مشکل عمده )مشکالت ابتدائی(عوامل مشکل عمده   مثال دررابطه به اينكه چگونه مشكل ابتدائی باعث بوجودآمدن عمده ترين مشكل ميگردد
تعداد بيشتر بيماران به خصوص مادران واليت   مرکزو دوری راه الی خدمات صحی  عرضهبود کمنسبت

انتقال بيماران به مرکز  که در زمان  در زمان والدت از بين ميروند و نيز دوری راه ها باعث گرديده
ان  از اثر کمبود تعمير مکاتب شاگردبر عالوه بر اين. اف را به مصرف برسانندزواليت مردم بايد پول گ

زمينه کار برای انها مساعد نگرديده و ت  بعد از فارغ نيزد وندر فضای باز دروس خويش را پيش ميبر
و همچنان گراف .  بسر می برند که اکثرا به اعتياد مواد مخدر مبتال می شوند ها در قريهبدون مصروفيت

 .آمدن اقتصاد گرديده است روز بلند می رود که همه اين نابسامانی ها باعث پائين بهها روز بيکاری 

 کمبود خدمات اجتماعی

 و دننسبت نبود راه های مواصالتی  چهار فصل تمام دوکانداران مواد اوليه را در گدام ها ذخيره می نماي
اموال  دهاقين از جانب ديگر. اف به فروش می رساندز به قيمت گدر زمان مسدود شدن راه ها اين مواد را

های  نسبت نبود برق سکتورنهمچنا. داننوانتقال داده نميتغرض فروش ت های عمومی يخويش را به مارک
 که اين همه نا بسامانی ها فعال سازندين منطقه  ارا در یتوليد فابريکات کوچک سته اندتوانخصوصی ن

  .باالی اقتصاد مردم تاثير منفی بجا گذاشته وباعث ضعف اقتصاد گرديده است

 کمبود خدمات زيربنائی

، ازدياد امراض حيوانی و نباتی و بودن ماشين  نبودن سيستم منظم ابياری بذری، تخم های اصالح شدهنبود
از اثر سيالب های موسمی اکثر مچنان باعث گرديده تا سطح محصوالت پائين بيايد و ه االت زراعتی

بجا گذاشته اقتصاد زارعين سطح محصوالت و تاثير سوء را باالی رفته که  ازبين زمين های زراعتی
 . است

  پائين بودن سطح محصوالت زراعتی و مالداری

 پائين بودن سطح اقتصاد مردم



شغنان واليت بدخشانپالن انکشافی ولسوالی   

 7

 برق باعث نبودکه . گرديده بنًا مردم به قلت برق مواجه شده انداز اينکه بند های توليد انرژی برق احداث ن
  برقنبود  .ی حاضر نگردد فابريکات کوچک توليد غرض احداثسکتورهای خصوصیگرديده تا 

  
  مشکل ابتدائی  )مشکالت ثانوی(عوامل مشکل  مثال دررابطه به اينكه چگونه اين مشكل باعث بوجودآمدن مشكل ابتدائی ميگردد

گرديده تا سطح محصوالت محلی پائين در سطح ولسوالی باعث  و مالداری  کوپراتيف های زراعتینبود
 و مالداران از شيوه های جديد مطلع نگرديده و نميتوانند سيستم کشت کار و مالداری دهاقينزيرا که . بيايد

  . را بهبود ورزند
 نبود کوپراتيف های زراعتی و مالداری 

 زمين دهاقين نميتوانند تا ساحه زياد  با کيفيتو تخم های اصالح شده سيستم ميکانيزه زراعتی از اثر نبود
های قابل زرع را کشت نمايند و نيز از اينکه از تخم های محلی و يا هم تخم های اصالح شده بی کيفيت 

  .  مصارف انها را نمينمايدحاصالت زمين ها کم ميباشد و کفايتاستفاده مينمايند 

زراعتی وتخم های اصالح نبود سيستم ميکانيزه 
 ریزشده ب

ولی در قسمت . ميگردند تلف  ها تعداد زيادمواشیحيوانی ساالنه در ايالقمختلف امراض از اثر شيوع 
  زراعتی ومالداری افاتنبود ادويه جات ضد  . جلوگيری، تداوی و تهيه ادويه با کيفيت هيچ نوع کاری صورت نگرفته است

آب زراعتی به تخريب گرديده و در بعضی مناطق وجود ندارد باعث گرديده تا  آبياری سيستماز اينکه 
   آبياری کمبود وتخريب سيستم  . موقع کشت به نباتات نرسد و سبب پائين امدن سطح محصوالت گردد

 راعتی ومالداریپائين بودن محصوالت ز

  
  
   سوالی ها و فعاليت های انکشافی ولاستراتيژیهدف، مقاصد، . 4

  هدف انکشافی. 1.4
  :گان هدف سراسری انکشافی ذيل را برای  ولسوالی طرح نمودنديل اوضاع در ولسوالی اشتراک کنندبراساس نتايج تحل

   حوادث طبيعی محفوظ بودن دارای های عامه از خطراتو عتی و حيوانی  محصوالت زرابلند بردن سطحبهبود تاسيسات زيربنائی،  اجتماعی، فراهم نمودن سهولت های
  

   ها و فعاليت های انکشافی ولسوالیاستراتيژیمقاصد،  . 2.4
 مقاصد انکشافی را برای ولسوالی شناسايی و استراتيژی ها و 3  تعداد و ثانوی پرداختند وابتدائیدف  انکشافی، اشتراک کنندگان به تجزيه و تحليل مشکالت هبه مدن آجهت نايل 
    :د که قرار ذيل استی را توصيه نمودنيفعاليت ها

  مقصد استراتيژی ها فعاليت ها
، ليسه درمارخت، رباط، چاستور  ليسه ده شهر،، ليسه رحمت ذکوريسه نسوان مرکز لاعمار •

   درخت  و، داد علی شيوه سرچشمه،چوگان پارسان،  انديزپائين، شيخ ها،
  انتر نيت و سهولتکمپيوتر،  کتابخانه، البراتوار،ب درسیتهيه کت •
  ير نمودن سيمنارهای ميتوديکی دوامدار ودت •
  تدارک مواد مورد ضرورت برای استادان وازدياد معاشات معلمين •
  ارتقا دارالمعلمين به پيداگوژی •

  بلند بردن سطح تعليم و تربيه

   بستر درسطح ولسوالی 40 يک باب شفاخانه  و اعمارايجاد •
 ده  سرچشمه، مارخت، شدوج،در ک صحی و حمايه طفل ومادرينيايجاد واعمار تعمير کل •

 شهر ووير
  ايجاد واعمار مرکز معالجوی برای معتادين در مرکز ولسوالی •

  مهيا نمودن خدمات صحی 

 ده مرغان  نفر زنان در دو مرکز  در سرچشمه و 28اطی برای کورس خيتدوير  •
  نفر200تخنيکی برای   ویحلبی سازی، نجاری، معمار تدوير کورسهای فلزکاری، •
 و ديگر مناطق آسيب پذيراعمار وتحکيم سواحل دريای آمو  •

 و مصئونيت اجتماعی ايجاد زمينه کار

  مهيا ساختن خدمات اجتماعی  
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  مقصد استراتيژی ها فعاليت ها
  احداث سرک شغنان الی اشکاشم •
  احداث سرک شغنان الی درواز •
 احداث سرک ترحوض  •
  احداث سرک سرچشمه الی ده شهر  •
   الی بهارکسرک شغنان ترميم •

مهيا ساختن سهولت های ترانسپورتی و 
 مواصالتی

 کرنج اعمار بند برق در منطقه درخت و •
  معيا ساختن انرژی برق  قريه28تمديد شبکه برق به سطح ولسوالی  •

 عرضه خدمات زيربنائی

  
  

  مقصد استراتيژی ها فعاليت ها
جنگل  و درخت،  قريه وير، ده شهر، خدر، ده شهر، سرچشمه ها در کانالاعمار ساختمان •

  روشان
  تمديد و اعمارساختمان های کانال لخش •
  بتناچيد وشيريو، وی يارخجترميم  •
 ده ،وشتک قره، دروازی قريه تيری، مارخت،  شادان،به شهرترميم کانال در شهر دره،  •

  جوی غار جوين و پستوع ،شهر

 ب برای زراعتآفراهم نمودن 

 پاجورروشان و  درمارختوير،: ی زراعتی ومالداری در مناطقايجاد کوپراتيف ها •
تن کود کيمياوی 150رس آبی به سطح ولسوالی  وتهيه  ری زودذگندم بتخم  تن 150تهيه  •

 سياه وسفيد
 ايجاد سيستم ميکانيزه زراعتی درقريه وير •

ميکانيزه ساختن سيستم ايجاد سهوالت ها و 
  زراعت

 کاهش افات وامراض نباتی وحيوانی درمارخت؛ مرکز ولسوالی و دوشان ها: ک های زراعتی  ومالداری در مناطقيد کلينايجا

بلند بردن سطح محصوالت زراعتی و 
 يوانیح

  
  
  درسکتوروی انکشافی ولسوالی پروژنظريات . 5

ی را شناسايی و اولويت بندی نمودند تا به اهداف انكشافی  نظريه پروژو30بعد از ترتيب اهداف، مقاصد، استراتيژی ها و فعاليت ها، اشتراک کنندگان اعم از مرد و زن به تعداد 
  .نايل آيند

  
د             1386پالن انکشافی واليتی واليت بدخشان در برج سرطان سال           ه و ترتيب گردي ی تهي الن انکشافی واليت رم و     .  در پروسه مشورتی و ورکشاپ پ دی های مب ده از نيازمن و آنع

ه      در پال پروژه های  اولويت داده  شده  که  ی توسط عالم الن انکشافی واليت اط عمودی      √ ن انکشافی واليتی شامل بود در جدول ذيل در ستون ارتباط  با پ ا ارتب ده ت شانی گردي ن
  .ميان پالن انکشافی ولسوالی و پالن انکشافی واليتی را نشان دهد

  
  زيربناء و منابع طبيعی. 1.5

استراتيژی های  ارتباط با پالن انکشافی واليتی
پالن انکشافی 
 ولسوالی

درجه 
 روژهپ تياولو

انتخاب 
شده توسط 
/ مردان
 همه/ زنان

 عتيموق واحد/ اندازه

تعداد اهالی که 
درتطبيق پروژه 
سهم خواهند 

 گرفت

تعداد اهالی ويا 
اقشار که ازپروژه 
 مستفيد ميشوند

 یاداره رهبر
 آننده

نوعيت آمك 
 یوهمكار
 مردم

نيازمندی 
درپالن انکشافی 

  واليتی

پروژه درپالن 
انکشافی 
  واليتی

مهيا ساختن سهولت 
احداث سرک شغنان  1های ترانسپورتی و 

 الی اشکاشم
زنان     
از شغنان الی   کيلومتر40 مردان

تمام اهالی هر دو   نفر100 ولسوالی اشکاشم
 ولسوالی

وزارت 
 فواعد عامه

قوای % 10
 - - بشری



شغنان واليت بدخشانپالن انکشافی ولسوالی   

 9

 مواصالتی
مهيا ساختن سهولت 

انسپورتی و های تر
 مواصالتی

احداث سرک شغنان  2
 الی دروازها

زنان     
ازشغنان الی   کيلومتر60 مردان

تمام اهالی هر دو   نفر100 دروازها
 ولسوالی

وزارت 
 فواعد عامه

قوای % 10
  -  - بشری

مهيا ساختن سهولت 
های ترانسپورتی و 

 مواصالتی
زنان      اعمار بند برق  3

 مردان

 50به عرض 
 وارتفاع متر
  متر500کوه 

در مناطق ارخت 
وزارت   نفر3000  نفر100 وکرنج

  -  - تآمين امنيت انرژی و آب

مهيا ساختن سهولت 
های ترانسپورتی و 

 مواصالتی
زنان       سرکترميم  4

فوايد وزارت   نفر3000  نفر100 از شغنای الی شيوه  کيلومتر60 مردان
  -  - تامين امنيت عامه

کار و ايجاد زمينه 
اعمار ديوارهای   5 مصئونيت اجتماعی

 استنادی
زنان       
 مردان

 500به طول 
 متر

سواحل دريای آمو 
وزارت فوايد   نفر2000  نفر40 قريه پاجور در

 عامه
قوای % 10

  - - بشری

ايجاد زمينه کار و 
اعمار ديوارهای   6 مصئونيت اجتماعی

 استنادی
زنان       
 مردان

 600به طول 
 متر

 احل دريای آموسو
وزارت فوايد   نفر2500  نفر45 قريه ده مرغان در

 عامه
قوای % 10

  - - بشری

ايجاد زمينه کار و 
اعمار ديوارهای   7 مصئونيت اجتماعی

 استنادی
زنان       
سواحل دريای آمو   متر400 مردان

وزارت فوايد   نفر3500  نفر30 درقريه شدوج
 عامه

قوای % 10
  - - بشری

ينه کار و ايجاد زم
اعمار ديوارهای    8 مصئونيت اجتماعی

 استنادی
زنان       
 سواحل دريای آمو  متر800 مردان

وزارت فوايد   نفر2451  نفر50 سرچشمه
 عامه

قوای % 10
  - - بشری

ايجاد زمينه کار و 
اعمار ديوارهای   9 مصئونيت اجتماعی

 استنادی
زنان       
سواحل دريای آمو   متر700 مردان

وزارت فوايد   نقر3000  نفر50 شهرده 
 عامه

قوای % 10
  - - بشری

  
  معارف، فرهنگ، رسانه ها و ورزش. 2.5

استراتيژی های  ارتباط با پالن انکشافی واليتی
پالن انکشافی 
 ولسوالی

درجه 
 پروژه اولويت

انتخاب 
شده توسط 
/ مردان
 همه/ زنان

 موقيعت واحد/ اندازه

تعداد اهالی که 
درتطبيق پروژه 
سهم خواهند 

 گرفت

يا تعداد اهالی و
اقشار که ازپروژه 
 مستفيد ميشوند

اداره رهبری 
 آننده

نوعيت آمك 
وهمكاری 
 مردم

نيازمندی 
درپالن انکشافی 

  واليتی

پروژه درپالن 
انکشافی 
  واليتی

بلند بردن سطح 
اعمار تعمير ليسه  1 تعليم و تربيه

 نسوان
 زنان و
وزارت   شاگرد500  نفر100 ه ده شهرقري در  اطاق18 مردان

 معارف

دادن زمين 
قوای % 10

 بشری
- - 

بلند بردن سطح 
اعمار تعمير ليسه  2 تعليم و تربيه

 نسوان
زنان 
وزارت   شاگرد550 نفر100 درقريه درمارخ  اطاق18 ومردان

 معارف

دادن زمين 
قوای % 10

 بشری
- - 

بلند بردن سطح 
يسه اعمار تعمير ل 3 تعليم و تربيه

 مختلط
زنان 
درقريه چانسود   صنفی12 ومردان

وزارت   شاگرد700  نفر100 پائين
 معارف

دادن زمين 
قوای % 10

 بشری
- - 

بلند بردن سطح 
اعمار تعمير ليسه   4 تعليم و تربيه

 نسوان در مرکزی
زنان 
 ده باب اطاق ومردان

الحاقيه تعمير در 
ليسه مرکز 
 ولسوالی

وزارت   شاگرد1000  کارگر50
 معارف

قوای % 10
 - - بشری

بلند بردن سطح 
اعمار تعمير ليسه  5 تعليم و تربيه

 ذکور
زنان 
 ده باب اطاق ومردان

الحاقيه تعمير 
درليسه قريه 
 رحمت

وزارت   شاگرد1200  کارگر50
 معارف

قوای % 10
 - - بشری
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  صحت و تغذی. 3.5
استراتيژی های  ارتباط با پالن انکشافی واليتی

پالن انکشافی 
 ولسوالی

درجه 
 پروژه اولويت

خاب انت
شده توسط 
/ مردان
 همه/ زنان

 موقيعت واحد/ اندازه

تعداد اهالی که 
درتطبيق پروژه 
سهم خواهند 

 گرفت

تعداد اهالی ويا 
اقشار که ازپروژه 
 مستفيد ميشوند

اداره رهبری 
 آننده

نوعيت آمك 
وهمكاری 
 مردم

نيازمندی 
درپالن انکشافی 

  واليتی

روژه درپالن پ
انکشافی 
  واليتی

مهيا نمودن خدمات 
ايجاد و اعمار يک  1 صحی

 باب شفاخانه
زنان     
وزارت   نفر30000  نفر80 مرکز ولسوالی در  بستر40 مردان

 صحت عامه
 یقوا% 10

 - - بشری

مهيا نمودن خدمات 
ايجاد واعمار مرکز  2 صحی

  برای معتادينهمعالج
زنان     
وزارت   نفر معتاد5000  نفر30 درمرکز ولسوالی ر بست10 مردان

 صحت عامه
قوای % 10

 - - بشری

مهيا نمودن خدمات 
زنان      کيايجاد  واعمار کلين  3 صحی

وزارت   نفر معتاد5000  نفر70 قريه شدوج  بستر10 مردان
 صحت عامه

قوای % 10
  -  - بشری

مهيا نمودن خدمات 
     زنان کيايجاد  واعمار کلين  4 صحی

وزارت   نفر4500  نفر70 قريه وير  بستر10 مردان
 صحت عامه

قوای % 10
  -  - بشری

مهيا نمودن خدمات 
زنان      کيايجاد  واعمار کلين  5 صحی

بين قريه های   بستر10 مردان
وزارت   نفر7000  نفر70 سرچشمه و ده شهر

 صحت عامه
قوای % 10

  -  - بشری

  
  زراعت و انکشاف دهات. 4.5

تراتيژی های اس افی واليتیارتباط با پالن انکش
پالن انکشافی 
 ولسوالی

درجه 
 پروژه اولويت

انتخاب 
شده توسط 
/ مردان
 همه/ زنان

 موقيعت واحد/ اندازه

تعداد اهالی که 
درتطبيق پروژه 
سهم خواهند 

 گرفت

تعداد اهالی ويا 
اقشار که ازپروژه 
 مستفيد ميشوند

اداره رهبری 
 آننده

نوعيت آمك 
وهمكاری 
 مردم

نيازمندی 
درپالن انکشافی 

  واليتی

پروژه درپالن 
انکشافی 
  واليتی

مهيا ساختن سهولت 
های ترانسپورتی و 

 مواصالتی
زنان      اعمار سرک  1

از سر حوض الی   کيلومتر10 مردان
  نفر3000  نفر100 دريا آمو

وزارت احيا 
وانکشاف 
 دهات

قوای % 10
  -  - بشری

ينه کار و ايجاد زم
اعمار ديوار استنادی  2 مصئونيت اجتماعی

 درمقابل برف کوچ
زنان و 
  نفر348  نفر30 قريه وريزن  متر500 مردان

وزارت احيا 
وانکشاف 
 دهات

قوای % 10
  - - بشری

ايجاد زمينه کار و 
اعمار ديوار استنادی  3 مصئونيت اجتماعی

 درمقابل برف کوچ
زنان و 
  نفر405  نفر30 قريه ارخو  متر100 مردان

وزارت احيا 
وانکشاف 
 دهات

قوای % 10
  - - بشری

ايجاد زمينه کار و 
اعمار ديوار استنادی  4 مصئونيت اجتماعی

 درمقابل برف کوچ
زنان و 
  نفر294  نفر30 قريه تيريو  متر400 مردان

وزارت احيا 
وانکشاف 
 دهات

قوای % 10
  - - بشری

ايجاد زمينه کار و 
اعمار ديوار استنادی  5 مصئونيت اجتماعی

 درمقابل برف کوچ
زنان و 
  نفر132  نفر30 قريه شاران متر700 مردان

وزارت احيا 
وانکشاف 
 دهات

قوای % 10
  - - بشری

ايجاد زمينه کار و 
اعمار ديوار استنادی  6 مصئونيت اجتماعی

 درمقابل برف کوچ
زنان و 
قريه چوگان   متر250 مردان

  نفر148  نفر30 تراشان
ت احيا وزار

وانکشاف 
 دهات

قوای % 10
  - - بشری

  
  مصونيت اجتماعی . 5.5
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استراتيژی های  ارتباط با پالن انکشافی واليتی
پالن انکشافی 
 ولسوالی

درجه 
 پروژه اولويت

انتخاب 
شده توسط 
/ مردان
 همه/ زنان

 موقيعت واحد/ اندازه

تعداد اهالی که 
درتطبيق پروژه 
سهم خواهند 

 گرفت

تعداد اهالی ويا 
اقشار که ازپروژه 

 ندمستفيد ميشو

اداره رهبری 
 آننده

نوعيت آمك 
وهمكاری 
 مردم

نيازمندی 
درپالن انکشافی 

  واليتی

پروژه درپالن 
انکشافی 
  واليتی

ايجاد زمينه کار و 
زنان      ايجاد کورس خياطی  1 مصئونيت اجتماعی

مردان     
 نفر 28برای 

 زن 

 مرکز دو در
وده سرچشمه (

 )مرغان
  نفر168  زن 28

وزارت آار 
و امور 
 اجتماعی

دادن جای 
برای تدوير 
 نمودن کورس

- - 

ايجاد زمينه کار و 
زنان     ايجاد کورس فلزکاری  2 مصئونيت اجتماعی

  نفر240  نفر40مرکز ولسوالی  در نفر 40برای مردان     
وزارت آار 

و امور 
 اجتماعی

دادن جای 
برای تدوير 

 مودن کورسن
- - 

ايجاد زمينه کار و 
زنان     ايجاد کورس تخنيکی  3 مصئونيت اجتماعی

  نفر240 نفر40مرکز ولسوالی  در نفر 40برای مردان     
وزارت آار 

و امور 
 اجتماعی

دادن جای 
برای تدوير 
 نمودن کورس

- - 

ايجاد زمينه کار و 
    زنان  ايجاد کورس نجاری   4 مصئونيت اجتماعی

  نفر240  نفر40مرکز ولسوالی  در نفر 40برای مردان     
وزارت آار 

و امور 
 اجتماعی

دادن جای 
برای تدوير 
 نمودن کورس

- - 

ايجاد زمينه کار و 
زنان     ايجاد کورس معماری   5 مصئونيت اجتماعی

  نفر240  نفر40مرکز ولسوالی  در نفر 40برای مردان     
وزارت آار 

 امور و
 اجتماعی

دادن جای 
برای تدوير 
 نمودن کورس

- - 

  
  
  ميضما. 6
  

  لست اعضای تيم تهيه و ترتيب پالن انکشافی ولسوالی: اولضميمه  . 1.6
 اسم زن/مرد وظيفه

 داکتر محمد جاويد لودين مرد آمر بخش تهيه و ترتيب پالن انکشافی ولسوالی ها
 عبدالظهور مهری مرد اديتور ارشد
 عبدالظهور مهری مرد اديتور

  عبدالظهور مهری مرد  ترتيب کننده ضمايم
 غالم سخی نوازش مرد ترجمان

 سيد حامد منصور مرد اديتور انگليسی

  
 لست تسهيل کنندگان:  دوممهيضم. 2.6

 اسم زن/مرد وظيفه
 جميله شارق اناث  مسئول تيم

 داکتر فريما زاهد اناث عضو
  عبدالکريم افضلی ذکور عضو

 المان ساربان ذکور ضوع
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 قريجات / شورا های محلیگروپ بندی: سوم مه يضم. 3.6
 گروپ شورا های انکشافی محلی گروپ بندی شده/ قريجات

 گروپ اول  ده مرغان و  ميان باغ،غار جوين

 گروپ دوم سر چشمه و بادام، بير نيمده

 گروپ سوم ده شهر و تيريو اول

 چاسنود باالدوج، ، ديراج، ششدوج دره
 گروپ چهارم 

 ارخت و شاران، در مارخت
 گروپ پنجم 

 باور و الچيد، انديز، پهر ويز
  ششمگروپ

 وير و وير جون، تيريو
  هفتمگروپ

 رباط وچاسنود سفلی، پاچور، شيخ ها، يارخ
   هشتمگروپ

  


