ًیټَ :د  ۷۰۰۰کال فبزّري هیاشت
د رسٌیْ دّتز+93 (0)70-234-236 x4454 :
برېښنالیکkabulusaidinformation@usaid.gov :
http://afghanistan.usaid.gov

د ُلوٌذ ّالیت د هزغاًْ د ساتٌې پزّژٍ
لـنـډیـز
د افغاًستاى پَ سْېـل ُلوٌذ ّالیت کې ،ډېـزی خلک یا ّګړي لَ ُغْ ُګـیـْ اّ چزګاًـْ ګټَ اخلي چې لَ ٌُذّستاى ،پاکستاى اّ ایزاى
څخَ ّاردېـږي )USAID( .د افغاًستاى د سْداګزۍ د اًډّل اّ د خْراک تْکْ د خًْذیتْب د ښَ ّالي پَ بزخَ کې د خپلْ ُلْ ځلْ د
لړۍ د یْې بزخې پَ تْګَ ،کْټلي ګاهًَْ پْرتَ کړي اّ لَ  ۷۰۰۲کالَ راُیسې د ُلوٌذ ّالیت د هزغاًْ د فارهًْْ هالتړ کْي .د
ُلوٌذ ّالیت د هزغاًْ د ساتـٌې د پزّژې هْخَ دا دٍ چې پَ ًْهړي ّالیت کې د تخٌیکي رّسًې اّ د خصْصي – سکتْر د پاًګًْې د
بِیز د اساًْلْ لَ الرې د هزغاًْ د ساتٌې کارّبار تَ ّدٍ ّرکړي ،تزڅْ د هزغاًْ داسې لْړ کیفیتَ هحصْالت تْلیذ شي چې ّاردّلْ
تَ یې اړتیا ًَ ّي.
د ُلوٌذ ّالیت د هزغاًْ د ساتٌې د پزّژې لَ الرې د بْالى د هزغاًْ د فارم ُغَ ّداًۍ بیاّرغْلَ چې د کزٌُې ،اّبْ لګًْې اّ
هالذارۍ ّسارت هلکیت دی ،اّ ُوذاراس یې د ًْهړي ّالیت د پالسهیٌې لشکزګاٍ ښار د ًٌَ اّ پَ شاّخْا کې یې د هزغاًْ شخصي
تْلیذًّّکْ تَ ُن تخٌیکي هزستَ بزابزٍ کړٍ .دا پزّژٍ د ًْهړي ّالیت د هزغاًْ د ساتٌې کارّبار د ّدې اّ پزهختګ د لړۍ هالتړ
کْي تزڅْ د بْالى د هزغاًْ فارم پَ بزیالیتْب سزٍ پَ خصْصي سکتْر بذل شيُ .زګْرٍ ،دا فارم بَ د دې ّړتیا ّلزي چې ۰۰
سلٌَ چزګاى اّ  ۰۰سلٌَ ُګۍ تْلیذ اّ د ُلوٌذ ّالیت دا اړتیا پْرٍ کړي ،اّ پَ دې تْګَ بَ ّاردات را ټیټ شي ،ځایي کارّبار بَ ّدٍ
ّهْهي اّ کاري فُزصتًَْ بَ راهٌځتَ شي.

روانې کړنې یا فعالیتونه




د ُلوٌذ ّالیت د بْالى د هزغاًْ د فارم د ُګۍ اېښًّْې پزهختللي اّ پَ تکٌالْژۍ سوبال ځای ،اصلي ساتٌځای اّ د تغذیې د
فعالیتًْْ څارًَ
د ُلوٌذ احساى د هزغاًْ د ساتٌې شزکت یا ( )Hilmand Ihsan Poultry Co - HIPCد خصْصي پاًګًْې یٍْ ادارٍ دٍ
اّ د بْالى د هزغاًْ د فارم سوبالتْکْ اّ پاًګَ بَ دې شزکت تَ اًتقال شي.
( )USAIDد  HIPCپَ استاسیتْب کار کْي تزڅْ د کزٌُې ،اّبْلګًْې اّ هالذارۍ لَ ّسارت سزٍ د ُلوٌذ ّالیت د
بْالى د چزګاًْ د فارم د ځوکې یٍْ اّږدهِالَ استیجارٍ السلیک کړي.

السته راوړنې





د سْداګزیش کارکړى د ّدې  ۲۷الرې چارې راهٌځتَ اّ د هزغاًْ د تغذیې ،رّغتیا ،اّ ساتٌې هٌاسبې الرې چارې هعزفي
شْې ،اّ د ارسښت د تعییٌْلْ د لړۍ لَ الرې د کارّبار د هذیزیت کړاّ یا توزیي ُن تزسزٍ شْ (هٌځٌۍ ّړتیا۰،۵۰۰ :
هزغاى پَ یٍْ ځای یا ّداًۍ کې).
د کاپستْى د رژین رّسًَ چوتْ اّ دا رّسًَ  HIPCشزکت تَ ّرکْل شٍْ تزڅْ د بْالى د هزغاًْ د فارم تسلیوي اخسیستْ
تَ چوتْ ّ اّسي.
 ۷۷،۰۰۰غْښیي چزګاىُ ۰۰۵،۰۰۰ ،غَ چزګاى چې د ُګیْ د تزالسَ کْلْ لپارٍ ساتل کېږي ،لَ  ۷۰هلیًَْ ډېزې
ُګۍ ۰۰۰،۰۰۰،کیلْګزاهَ د چزګاًْ غْښَ ،اّ  ۰۰۰،۰۰۰کیلْګزاهَ د هزغاًْ خْراکتْکي ،تْلیذ شْي دي.
د هزغاًْ د تغذیې لپارٍ خْراکتْکي (داًَ) سیاتَ شْې دٍ.
###

