
 ۱۴۰۰مالی  کاری ریاست خدمات مالداری بابت سال پالن

 شماره اسم فعالیت موقیعت بودجه مالحظات

ارقام به 

 افغانی
              

6,800,000  
 بلخ

اعمار صالون اسپرم گیری و گدام علوفه جات برای البراتوار 

 القاح مصنوعی 

1 

               
3,000,000  

 اعمار استیشن های القاح مصنوعی  سمنگان ،تخار ، کاپیسا ء
2 

             
10,066,860  

 مرکز
اعمار طویله و محل شستشو بقه گاو های نسلی و اتاق 

 توزیع سپرم
3 

               
9,000,000  

 تهیه تجهیزات البراتوار  القاح مصنوعی بز و گوسفند مرکز  
4 

               
2,000,000  

 تهیه خوراکه بقه گاو های نسلی  مرکز
5 

               
1,000,000  

انترنت در کمپوند نسلگیری نصب و منتاژ مرکز    
6 

               
1,500,000  

 والیت 34مرکز 
تدویر کورسهای نسلگیری بز و گوسفند برای کارمندان 

 مالداری والیات
7 

             
42,000,000  

 ایجاد فارمهای تکثیری ماهیان گرم آبی و سرد آبی پنجشیرننگرهار , بلخ  ، 
8 

               
2,500,000  

 باز سازی فارم ماهی پروری قرغه کابل / قرغه
9 

               
2,500,000  

 خریداری مواد خوراکه ماهی  کابل قرغه
10 

               
2,000,000  

 اعمار دیوار احاطه فارم بینحیصار  مرکز
11 

             
10,000,000  

اعمارفارم گوسفنداری پوزه ایشان بغالن    بغالن پوزه ایشان  
12 

               
3,000,000  

 فینس یا جال گیری فارم گوسفند قره قل  بلخ
13 

               
7,000,000  

 خریداری مواد خوراکه حیوانات فارم مالداری بینیحصار مرکز
14 

               
3,000,000  

 خریداری مواد خوراکه گاو های شیری  غور
15 

               
1,000,000  

 خریداری مواد خوراکه قره قل بلخ
16 

               
2,000,000  

 خریداری مواد خوراک قره قل جوزجان 
17 

             
24,000,000  

کابل کاپیسا  بامیان 

 بدخشان قندهار جوزجان 

ایجاد مراکز جمع آوری شیر و سرد کن شیر معه تجهیزات 

 آن 
18 

               
2,100,000  

 ګمیدان ورد
اعمار ساختمان مرکز جمع  1399پول باقی مانده سال 

ګاوری شیر والیت میدان ورد  
19 

               
2,000,000  

 بدخشان بامیان 
تهیه و نصب دستگاهای پروسس قروت , پنیر, مسکه و 

 روغن زرد
20 



                   
500,000  

کابل ،  بامیان بدخشان 

 قندهار، جوزجان   
 سروی برای انتخاب ساحه مراکز جمع آوری شیر 

21 

 
              

3,000,000  

تخار بامیان لوگر لغمان  

کنر پروان پکتیا قندهار 

 زابل و هلمند 
متریکتن10و 5اعمار محل ساختن سایلج به ظرفیت   

22 

 
              

2,000,000  

تخار بامیان لوگر لغمان  

کنر پروان پکتیا قندهار 

 زابل و هلمند 

توزیع وسایل یوریا تریتمنت برای مالداران و آموزش 

 ساختن یوریا تریتمنت 

23 

               
3,000,000  

تجهیز البراتوار خوراکه حیوانی   مرکز  
24 

               
3,087,265  

 اعمار احاطه دیوار مدیریت زنبورداری  پروان
25 

                   
100,000  

 26 تهیه خوراکه وادویه جات زنبور داری  مرکز

                   
200,000  

 خریداری تجهیزات مورد نیاز پیله وری مرکز
27 

               
9,014,750  

 اعمار استیشن فارم پیله وری جوزجان جوزجان 
28 

               
9,000,000  

 29 احاطه فارم پیله وری ریشخور مرکز

                     
60,000  

 انتی ویروس برای حفاظت فایل های کمپیوتر مرکز
30 

                   
400,000  

 مرکز
تهیه وخریداری تجهیزات دفتریو 

 پرنتر                                                  
31 

                   
300,000  

 ترمیم تشناب وسایر ضروریات   مرکز
32 

               
2,000,000  

 مرکز
معاشات متخصصین دربخش لبنیات و نشخوارکننده های 

 کوچک
33 

                   
871,125  

 مرکز
کرایه وسفریه کارمندان جهت نظارت ازتطبیق پروژه هائی 

 انکشافی 
34 

 35 مجموع  170000000 

 


