
 ریاست خدمات مالداری ۱۳۹۹آوردهای سال دست ها وفعالیت
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انکشاف 

یریگنسل  

وزارت زراعت وسکتور  یقاز طرباب فارم  350ایجاد  .1

 . مختلف کشور یاتدر وال یخصوص

ومنظوری آن از طریق تهیه وترتیب رهنمود ماهی پروری  .2

 34زراعت  یها یاستروزارت زراعت وارسال آن به 

  یتوال

قطعه چوچه ماهی نوع  15000بتعداد  1399طی سال  .3

 تروت در فارم ماهی قرغه تولید وتحت پرورش قراردارند.

قطعه چوچه ماهی تروت  4000بتعداد  1399طی سال  .4

 برای فارمداران توضیع گردیده است.

پروری ترتیب یک جلد طرزالعمل ماهی  1399طی سال  .5

وجهت طی مراحل بعدی بریاست محترم تقنین ارسال 

 گردیده است.

باب فارم تکثیری ماهیان سرد  2بتعداد  1399طی سال  .6

آبی در والیات کنر وبامیان سروی ونقشه وبرآورد ان در 

 حال تکمیل شدن در ریاست زیربناهای زراعتی میباشد.

ن والیت سروی م متقاضیا 7بتعداد  1399طی سال  .7

ایجاد فارم ماهی شناسائی تا بعدا مطابق به طرح منظور 

 شده در حصه احداث فارم ماهی همکاری صورت گیرد.

یک جلد پالیسی ماهی پروری ترتیب  1399طی سال  .8

وجهت طی مراحل بعدی بریاست محترم تقنین ارسال 

 گردیده است.

 

 .کشورسطح  ماهی در یفارم ها جادیا 1

  یپرور یرهنمود ماه بیوترت هیته 2

 .قرغه ینوع )تروت( در فارم ماه یچوچه ماه دیتول 3

 فارمداران یبرا یچوچه ماه  عیتوز 4

 یامورات ماه میجهت تنط یپرور یطرزالعمل ماه هیته 5

 .کشوردر  یپرور

 آبی درسرد  انیماه یریتکث ینقشه وبرآورد فارم ها هیته 6

 .والیات

آن  یماه یکشور وکنترول ونظارت از فارمها اتیوال یسرو 7

 .واال

ماهی  یپرور یماه یسیپال بیوترت هیته 8

 پروری



و گوسررراله  یریشررر یفررررد گررراو هرررا 130 نیقررررنط -1

راس  450و صرررارینحیب ینرررو تولرررد فرررارم مالررردار یهرررا

بلررم مررانع از عبررور ومرررور  تیررگوسرردندان قررره قررل و ال

 نیاز انتشرررار امرررراب و غصرررب زمررر یریمرررردم و جلررروگ

 فارم مذکور یها

مناسررررب جهررررت رشررررد و بلنررررد رفررررتن  هیررررتغذ-2

گررررام  لرررویک1200ترررن گوشرررت 32 ریشررر ترررریل120000

بررره  ینصرررب یفررررد گوسررراله هرررا 30 دیرررپشرررم و تول

 گرددیم حیمالداران کشور توز

بغررالن  تیررمالررداران وال یفررارم برررا نیررا یبرراز سرراز-3

 یندان نصررربراس گوسرررد800 ریرررو تکث جیجهرررت تررررو

گررررام پشرررم  لرررویک1200 ادیرررمالرررداران جهرررت ازد یبررررا

 ریجلرررد پوسرررت و سرررا800گررررام گوشرررت   لرررویک16800

 ..دینمایرا آغاز م شیخو یها تیفعال

ازغصب  یریوبلم جهت جلوگ نحصاریب یاعمار احاطه فارم ها-1

آن ینهایزم  

داشت بهتر هجهت نگ یدولت یفارم ها یبرا یوانیخوراکه ح هیته-2

مالداران یمناسب برا ریوتکث  

 حیبغالن جهت ترو تیوال شانیپوزه ا یفارم گوسدندار یبازساز-3

یواصالح نسل گوسدندان محل  

 فارمها

درحرررال  یوانیرررمرررواد خوراکررره ح لیرررالبراتررروار تحل-1

 سررررتهینشا بر،یرطوبرررت، فرررا ن،یپرررارامتر)پروت 6حاضرررر 

و  ردیررررگیقرررررار م یابیررررو ارز لیرررروشررررحم ( مررررورد تحل

سرررمپل  50از  شرررتریب هیرررو تجز لیرررتحل تیرررروزانررره  رف

و طررری سرررال جررراری بررره  دارد یشررردت کرررار کیررررا در 

سرررمپل خوراکررره متررروازن حیررروانی را مرررورد  30تعرررداد 

تحلیرررل و بررسررری قررررار داده اسرررت و نترررایج انررررا رسرررما  

 صادر گردیده است.

 

باب سیلو های سایلج به کوپراتیف های والیات لو  ۱۲اعمار  1

متریک تن  ۲۵و خوست که سبب زخیره گر، پکتیکا ، کندهار 

 مواد خوراکه با ارزش حیوانی در فصل زمستان زخیره شده.

 ترتیب طرزالعمل البراتوار تغذیه حیوانی صورت گرفته. 2

ترتیب رهنمود تغذیه مرغهای گوشتی ، تخمی و حیوانات  3

 کالن صورت گرفته.

در نتیجه نظارت از فابریکه جات تولید خوراکه حیوانی  4

 کیدیت خوراکه حیوانی بلند رفته 

 6 والیت جهت تطبیق پروژه  ۱۰در نتیجه سروی انتخاب  5

صورت  ۱۴۰۰یوریا ترتمنت و اعمار سیلو های سایلج به سال 

 گرفت.
 

البراتررروار تجزیررره و تحلیرررل خوراکررره هرررای حیررروانی  زیرررتجه-1

بررا هدررت قلررم  1399مطررابق پررالن و بودجرره منظررور شررده سررال 

وسررایل و اجنرراس البراتررواری جهررت بلنررد بررردن کیدیررت تسررت 

 های پروتین و فایبر در خوراکه های حیوانی. 

( برراب سررریلو هررای  سرررایلج 12تهیرره وترتیرررب پررروژه اعمرررار )-۲

، ری والیرررات )لررروکر   خوسرررت بررره  کوپراتیرررف هرررای  مالررردا

 .پکتیکا و کندهار به  رفیت پنج متریک تن 

خریررداری ماشررین هررای قطرررع کننررده علوفرره )چرراپر( جهرررت  3

امرراده نمرروده سررایلج برره کوپراتیررف هررای مالررداری برره والیررات 

 فوقالذکر.

ترتیرررب برنامررره هرررای آموزشررری سررراختن سرررایلج بررره مالرررداران  4

 کشور.

یررردی مرررواد خوراکررره حیررروانی در نظرررارت از فابریکررره هرررای تول 5

 کشور.

تهیررره و ترتیرررب طرزالعمرررل و رهنمرررود هرررا در بخرررش تغذیررره  6

 حیوانی.

 ۱۴۰۰سروی جهت ترتیب پروژه تغذیه حیوانی سال . 7

 

 تغذیه

ازدیاد متشبشین سکتور مالداری وافزایش در مالیات دولت .-1  

افزایش  رفیت مسلکی مالداری در سطح کشور برای  2

بیشتر ملداری درکشور.تولیدات   

روشن شدن در همکاری واستدامت گیری ترویج بخش های 3

 مالداری در سالهای  آینده 

روشن شدن مسیر ومکان عرضه وتقاضا در بازار های داخلی   4

 برای محصوالت مالداری .

افزایش روحیه تولید برای کوچیهای کشور درجهت تولیدات 5

 بیشتر مالداری .

  آن.تهیه وتولید زهر عقرب در کشور وافزایش در مالیات  6

جلد پالن تجارتی شرکتهای متشبث  80ترتیب و تصحیح تعداد -1

 مالداری .

علمی و نشر آن برای مامورین مسلکی و صدحه موضوعات 180ترتیب -2

 فارمداران.

صدحه و ارسال ان به ریاست 29ترتیب پالیسی ترویج مالداری در-3

انسجام .پالیسی و   

صدحه و ارسال ان به 25ترتیب پالیسی ملی بازاریابی مالداری در -4

 ریاست پالیسی و انسجام 

ترتیب نحو جمع آوری و میکانیزم تهیه گوشت از کوچیها به نیرو های -5

ورق 16امنیتی و دفاعی کشور طی  

 ترویج



تهیه مواد علمی برای پرورش و مدیریت فارم عقرب جهت تولید زهر و -6

به بهزارهای بین المللی فروش آن  

تخته کاغذی تخم پیله .10تولید -1  

تخته تخم پیله تجارتی بروی سان6تولید -2  

جریب زمین1.5تولید برگ توت در ساحه -3  

 یتخم تجارت دیوتول لهیتخم پ یحدا ت از استاک مادر-4

اشتغال  جادیوران کشور وا لهیگرامه وعرضه  به پ 12 یجبعه ها

درکشور یور لهیورشد صنعت پ  

تولیرررد و نگهرررداری تخرررم پیلررره سرررتاک مرررادری برررروی کاغرررذ -1

 دایر گردید 1399که در کمپاین سال

 تولید تخم پیله تجارتی بروی سان-2

ناغررره گررری در سررراحه فرررارم درختررران اصرررله نهرررال 50غررررس -3

تررروت توسرررن پرسرررونل فنررری و خررردماتی مررردیریت پیلررره وری در 

 ن توت.ساحه فارم درختا

درسرراحه فررارم  یور لررهیپ ریرربرراب سرراختمان تعم کیرراعمررال -4

 لررهیاصررالح شررده پ یتخررم هررا عیرروتوز دیرربرره منظررور تول شررخوریر

 یور لهیوران کشور جهت رشد صنعت پ لهیپ یبرا

 پیله وری

دسترسی زنبورداران  به تجهیزات مدرن  زنبورعسل در  1

 ننگرهار ، لغمان و کنر

زنبور عسل در بین صندوق های  جلوگیری از امراب مدهش 2

موجود در نتیجه تطبیق ادویه جات و تعقیم نمودن صندوق ها 

 زنبورعسل .

نجات دادن فامیل های زنبورعسل از اثر حمله  ناشی  3

 زنبورسبزک و گاو زنبور. 

جلوگیری از مرگ و میر فامیل های زنبورعسل در نتیجه  4

 تغذیه نمودن مراحل مختلف تغذیوی.

فرد زنبورداری و نهادهای تعلیمی از اثر  150تعداد  آگاهی 5

 هدایات و رهنمودهای الزمه و موثر زنبورداری.

قلم اجناس و مواد  4طی مراحل نمودن و  تهیه و تدارک  6

زنبورداری بخاطر جلوگیری امراب ، آفات و گرسنگی زنبورهای 

 عسل موجود.  

 

انتقال فامیلهای زنبورعسل از زیر شلتربه محوطه زنبورداری در جاهای  1

برطرف نمودن ترتیبات زمستانی از فامیلهای زنبورعسل.مناسب و   

تغدبه غذای تشویقی به فامیلهای زنبورعسل در شروع فصل بهاربخاطر   2

 انکشاف آنها.

روبها تعقیم نمودن صندوقها بمنظور پروسه پاکاری ومحوه نمودن مک  3

 داخل صندوق . 

چک ومعاینه فامیلهای زنبورعسل توسن کارمندان فنی بصورت   4

دوامدار و هدایات رهنمود ها برای زنبورداران شخصی و محصلین نهاد 

 های عالی و نیمه عالی .

قلم تجهیزات مختلف النوع زنبورداری در  40توزیع نمودن تعداد  5

رشد و انکشاف زنبورداری در آن والیات ننگرهار ، لغمان  کنر.بمنظور 

.والیات   

مبارزه بر علیه دشمنان زنبورعسل مانند زنبور سبزک و گاو زنبور   6

تغذیه نمودن فامیل های زنبور عسل در دو مرحله  بخاطر تغذیه تشویقی 

وی بمنظور سپری نمودن فصل سرما.تابستانی و تغذیه ذخیر  

 زنبورداری

 شیگنجرررا ریشررر ترررریل1250تیرررهرمرکرررز بررره  رف-1

مالرررردارا تحررررت پوشررررش قرررررار  لیررررفام200دارد کرررره 

 ریشررررر عاتیازضرررررا ی ریهمچنررررران  جلررررروگ دهررررردیم

 لیرررجهرررت تحو کجرررایومنسرررجم نمرررودن مالرررداران در

وعرضررره آن بررره  ریشررران وپروسرررس شررر ریشررر یدهررر

وعالقرررره منرررردان مالررررداران برررره نکهداشررررت  تیررررمارک

 اصالحش شده یریش یگاوها

در شرررش  ریشررر یمرکرررز جمرررع آور ریررراعمرررا رشرررش بررراب تعم-1

 هیررروتقو اتیرررکشرررور جهرررت رشرررد وانکشررراف صرررنعت لبن تیررروال

 یمالدار یسکتور خصوص یفارم ها

 لبنیات

برراب فررارم مرغررداری جدیررد نرروع گوشررتی  65ایجرراد . 1

 18در بخرررش مرغرررداری ارانذتشرررویق سررررمایه گررربررره اثر

 والیت .

. بررراز دیرررد وحرررل مشرررکالت فنررری وتخنیکررری بیترررر از  2

نرررروع گوشررررتی  برررراب فررررارم هررررای مرغررررداری 3200

 والیت کشور. 8وتخمی در  

( جلرررد اجرررازه نامررره فعالیرررت 1000.تهیررره چرررا  ) 3 

 فارم های مرغداری سکتورخصوصی در کشور.

بررراب فرررارم هرررای مرغرررداری  1900: فعرررال سررراختن 4

 غیر فعال سکتورخصوصی در والیات .

: بلنرررد رفرررتن تولیرررد گوشرررت مرررر  وتخرررم مرررر  در 5

 داخل کشور.

د مرغهررررای گوشررررتی وتخمرررری در : ترتیررررب وتنظرررریم رهنمررررو1

 سطح کشور

: تهیرررره وترتیررررب طرزالعمررررل مرغررررداری وارایرررره سرررررتدیکیت 2

 برای فارمداران کوچک وبزرگ.

 : تیه ،ترتیب وتنظیم پالیسی مرغداری .3

: همکررراری در ایجررراد فابریکرررات خوراکررره سرررازی بررررای سررررمایه 4

 گذاران دروالیت ننگرهار وقندهار.

رغرررداری در قسرررمت قررررار داد : همکررراری برررا اتحادیررره هرررای م5

 مجدد گوشت مر  وتخم مر  با اورگان های امنیتی

جلرررد برررزنس پرررالن هرررای  32:  اصرررالح  ورفرررع نواقصرررات  6 

  مرغداری وارسال آن به ریاست سکتورخصوصی.

ترررن سررررمایه دار بمظرررور ایجررراد فرررارم هرررای  105تشرررویش . : 7

 .مرغداری در مرکز ووالیات 

 طیور



 

سرررتاک مادربررره  رفیرررت هرررای : ایجررراد فرررارم هرررای ا6

قطعررره ئررری  در والیرررت  27000الررری  5000مختلرررف 

 های قندهار، بلم ،ننگرهار،خوست وهرات. 

: موجودیرررت فارمهرررای شرررتر مرررر  وفرررارم هرررای بودنررره 7

 در کابل وهرات.

: موجودیرررت اتحادیررره هرررای مرغرررداری جهرررت انتقرررال 8

 مشکالت فارمداران به مدیریت طیور . 

 

گوشرررتی  کنتررررول وبررسررری ازفرررارم هرررای مرغرررداری نررروع : 8

والیرررت  8وتخمررری وارایررره مشررروره هرررای فنررری  وتخنیکررری در

 کشور. 

تررررن مررررراجعین  1100برررررای  .ارایرررره مشرررروره ورهنمررررائی :9

 .سکتور خصوصی مرکز ووالیتی 

 وگوشررتی  .  طرررح ودیررزان فررارم هررای مرغررداری نرروع تخمرری10

 . مراجعین درمرکزووالیت کشورتن  65برای 

 


