
 

 

 

 

 ولسوالیو لپاره ۳د ننګرهار د 

 د څارویو د تدارکاتو لپاره وړاندیز

 2019،  24نومبر   -  ۱۳۹۸،  ۰۳،  (قوس) لیندۍتاریخ: 

  سریزه:

زیږدیز کال د اګست په میاشت کې یې په فعالیت پیل کړی. د ودان افغانستان  ۲۰۰۲ودان افغانستان یوه غیر دولتي  افغاني مؤسسه ده چې د 

مؤسسې لرلید یو آرام ، له نشه یي توکو څخه پاک ، ولسواک ، پرمختللي او سوکاله افغانستان دی .د ولسواکۍ د ارزښتونو خپرول، پرمختګ 

ز عدالت ، بشري حقونه او آزادی زموږ ماموریت ګڼل کیږي .  همدا راز د نهادونو او ټولنو غښتلتیا، له نشه یې توکو څخه پاک او په ، ټولنی

ه محلي توګه د ښې حکومتوالۍ په برخه کې هلې ځلې د ودان افغانستان ماموریت بشپړوي .د ټولنو پرمختیا ، مدنی فعالیتونه ، ښوونه او روزن

شه یي توکو کنټرول او له مربوطه وزارتونو او ګټه اخیستونکو سره کار کول زموږ د فعالیتونو برخې دي . زموږ مرکزي دفتر په ، او د ن

کارکوونکي لرو . زموږ ساحوي دفاتر په ننګرهار ، لغمان ، بدخشان ، فراه ، او کندهار والیتونو کې  ۵۰۰نږدې  کابل کې دی ، او ټولټال 

 ولسوالۍ تر خپل پوښښ الندې نیسو . د نورو مالوماتو لپاره مهرباني وکړئ زموږ وېبپاڼې ته مراجعه وکړئ:  ۳۶۰فغانستان موجود دي  او د ا

 www.wadan.org 

 له ډېرو بېوزله کورنیو سره د مالتړ پروژې شالید 

 دا پروژه یوه دولتي پروژه ده چې ددوه کلو لپاره به له بېوزله کورنیو سره مرستې ترسره کیږي . په دې مرستو کې به په نښه شویو کورنیو

د یادونې وړ ده چې د ننګرهار په درې ولسوالیو ته څاروي ورکول کیږي، او ټولنیز، معیشتي ، او روغتیایي خدمات به ورته وړاندې کیږي. 

 بې وزله کورنیو ته دا مرستې ویشل کیږي.  ۲۳۳۲کې به 

 (انتقال)د څارویو رانیول او لېږد 

 دانتخاب له  رانیول او د ننګرهار والیت بهسود، کامې ، او سره رود )سرخردو ( ولسوالیو ته دهغې لېږدول ږود غواوو، اوزو، مې

 . د قراردادي مسئولیت دی ځایه دګټه اخیستونکي تر کورپوري

 اود  جوالګک، ځان رودل، وهل،سرآچول، ېلکه لغت يولر ېچه له توزیع وروسته دګټه اخیستونکي په کورکي ستونز ېانهغه غواګ

 او ينوموړی څاروی بدل کړ صورت کې باید قراردادکونکی نو په دې ټاکلي معیار څخه دشیدو کموالی او داسې نورې ستونزې،

 ټاکل شوی دی. ېپور یع تر شلو ورځوتوزله  وخت یېلیدو بد د

 نکي په غاړه ده.ودانتخاب په وخت دقراداد کو معاینه دڅارويحاملګي( بالربوالي ) څاروی د د 

  سلنه څارویو پورې باید لنګې وي .  ۸۰تر  ۷۰له 

 په  انتخاب د ماستیتیس تبرکلوزاودداسی نوروضروری ناروغیومعاینات او دپه خاطر د بروسلوزیس دناروغيمعاینات  ېوینڅاروي د  د

 دی. ې په قراداد کونکيوخت ک

  په دې مانا چې قراردادي   څاروي به د تړون )قرارداد( له السلیک څخه وروسته په څلورو میاشتو کې دننه دننه سپارل کیږي. ټول

 مواشي برابر او وویشي.  ٪۲۵شرکت باید هره میاشت لږ تر لږه 

 اره جال جال قراردادونه ترسره کیږي ، داسې نه ده چې یو شخص یا یوې د هرې ولسوالۍ لپاره د څارویو د تیارولو او انتقال لپ

 کمپنۍ سره د ټولو ولسوالیو لپاره د څارویو د رانیولو تړون وشي . 

    .)قراردادي نشي کوالی چې له بل چا سره فرعي قرارداد السلیک کړي )قرارداد دوهم الس ته ونه سپارل شي 

http://www.wadan.org/


 د حیواناتو لپاره ځانګړنې :
 

 او یا راوړل کیږي ، د تدارکاتو یوه فني او مسلکي کمېټه دهغې د  )برابریږی(څاروي چې د کمپنۍ یا قراردادي لخوا تیاریږي هغه
ساعتونه وړاندې څاروی راولي ترڅو یې ګومارل شوې مسلکي کمېټه  24قرار دادي به  ردولو او تاییدولو واک ) صالحیت ( لري .

مسلکي کمېټه به الندې ذکر شوې ځانګړنې په حیواناتو کې ګوري او د تأیید او رد پرېکړه به کوي .  دا  د تایید او رد تصمیم ونیسي.
 دا کیدای شي سیمو پورې زیات تړاو ولري : 

 

  لپاره ځانګړنې: د انتخاب د غواوو 

  لیټره د شیدو ورکولو وړتیا ولري . او د روغو غوالنځو خاونده وي .  ۵ساعتونو کې  ۲۴غوا ) بالربه یا لنګه ( کم تر کمه باید په 

  غوا باید دوه رګه یا د محلي نسل خاونده وي ، داسې نه چې له سرد سېرو سیمو څخه راوړل شي . له چاپېلایر سره وار له مخه

 پر وړاندې مقاومت ولري او د شیدو مناسب تولید وکړي .  سازګاره وي ، د ناروغیو

  ) . غوا باید آرامه وي ، ) د بدو عادتونو ، لکه د لوشلو پرمهال د لغتو وهلو عادت ونه لري 

  زیاتګرامه څخه کیلو ۲۰۰ژوندۍ غوا وزن کم تر کمه باید تر  لنګې ، دنه ډیر ټیټ او نه هم ډیر اوچت وي د غوا جسامت باید 

 . وي

  کلونو عمر ولري .  ۵تر   ۳غوا باید له 

  دا ضمانت باید (کم تر کمه د اووه میاشتو حمل ولري . اویا  اویا هم له یوې څخه تر دوو میاشتو خوسکی ولريغوا باید تازه لنګه

باید قراردادي نوموړې  د دوه میاشتو په موده کې د نه لنګون په صورت کې قراردادي ورکړي چې غوا به دوه میاشتې وروسته لنګیږي ( 

 غوا تبدیل کړي

  .) غوا باید سالمه او روغه رمټه وي ، د غوا فزیکي حالت باید په عمومي توګه نورمال وي ) هیڅ کوم عیب او نقص ونه لري 

  غوا باید له هغو سیمو راونه نیول شي چې هلته ساري ناروغۍ خپرې وي او یا د ساري ناروغیو نښې ورکې موجودې وي ، یا دا

 چې د انسانانو او حیواناتو ترمنځ ګډې ناروغۍ شتون ولري . 

  ن له یوې معتبرې او ډاډمنې د واکسین تصدیق د واکسیاود طبق د ناروغۍ پر وړاندې واکسین شي ، انتخاب په وخت کي  دغوا باید

 .تطبیق په قرارداد کونکی دی چې د دې واکسین اړین دی  لکه روسی ، ترکی ، یا بلې کومې معتبرې کمپنۍ څخه مرجع څخه

 

 د پسونو او مېږو لپاره ځانګړنې : 

  د عربي ، ترکي نسل څخه او یا هم دوه رګه وي . ) دا به هم غوره وي که د محلي نسل څخه وي( باید مېږه 

  . له چاپیلایر سره توافق وکړي ، د بېلګې په توګه د غلجي کورنۍ پسونه ګټور وي 

  ) . مېږه باید سالمه وي ، او فزیکي حالت یې په عمومي توګه نورمال وي  ) کوم عیب او نقص ونه لري 

  کلونو وي .  ۳تر  ۲عمر له ی مېږد 

  د دریو میاشتو په موده  ي . ولر )بچي( وریتر څلورو میاشتو حمل ولري ، او یا دا چې له یوې میاشتې کم له دریو څخه مېږه باید

 باید نوموړې میږه تبدیل کړي کې د نه لنګون په صورت کې قراردادي

 وي . ګرامه کیلو  ۴۰کم تر کمه  وزن باید د باردارۍ یا حمل پر مهالیږی د ژوندۍ م 

  شیدې ورکړي .    لیتره ۲ساعتونو په موده کې  ۲۴هره مېږه باید کم تر کمه د 

  پروړاندې واکسین شوي وي او له معتبرې او ډاډمنې مرجع څخه طاعون مېږو ته له سپارلو کم تر کمه باید یوه اوونۍ وړاندې د

 باید دا واکسین تصدیق شي . 

 

 د اوزې لپاره ځانګړنې: 

  کورنۍ څخه وي چې په دښتو او غرونو کې څرېدلي وي او له چلی او امریکایي اوزه به له ګجراتي نسل څخه وي او یا به له

 چاپیلایر سره سازش وکړي . 

  . اوزه باید له هغه نسل څخه وي چې په کال کې دوه سیرلي وزیږوي 

  کیلو وزن ولري  ۳۵اوزه باید کم تر کمه . 

  لیتره شیدو ورکولو وړتیا ولري .  ۲ساعتونو کې  کم تر کمه د  ۲۴هر اوزه باید په 

  کلو عمر لري .  ۳تر  ۲اوزه به له 



  دریو میاشتو په موده کې د  -د دوه میاشتو حمل ولري او یا یې باید سیرلی له یوې میاشتې کم وي .  له دریو څخه تر څلورو اوزه باید

 باید نوموړې وزه تبدیل کړي قراردادينه لنګون په صورت کې 

  ولري . کیلو وزن  ۳۵اوزه باید د حمل پرمهال کم تر کمه 

  . اوزه باید روغه رمټه او په عمومي توګه یې فزیکي وضعیت سالم وي . هیڅ کوم عیب او نقص به نه لري 

  واوکسین تطبیق شي ، دا واکسین باید له یوې معتبرې او ډاډمنې مرجع څخه  طاعوناوزو ته له سپارلو یوه اوونۍ وړاندې باید د

  تصدیق شي .

 
 

 د داو طلبانو لباره معیارونه:

 چې د مالدارۍ په برخه کې د فعالیت جواز ولري کولی شي خپل غوښتنلیکونه له اسنادو سره مل ) ضمیمه ( د ودان  هغه شرکتونه

 یحي شرطنامه ترالسه کړي. افغانستان مؤسسې ته وسپاري او تشر

  یو قراردادي شرکت کوالی شي یوې، دوه او یا هم درې واړو ولسوالیو ته خپل آفر وړاندې کړي خو د ودان مؤسسه به یوازې د یوې ولسوالي

 قرارداد ورسره السلیک کوي کوم چې د هماغه ولسوالۍ لپاره تر ټولو غوره آفر ګڼل کیږي

 انګړی بانکي حساب ولري . شرکتونه باید د شرکت په نوم ځ 

  شرکت باید دا وړتیا ولري چې له مالي اړخه دا پروسه په منظمه او له پالن سره سم پرمخ بوځي . داوطلب باید په خپل بانکي حساب

 په توګه وښیي .   Bank Statementسلنه مبلغ د بانکي سټیټمینټ  ۵کې د مجموعی قرار داد 

   ودان افغانستان مؤسسې ته وسپاري . مبلغ د سلنه  5شرکتونه باید د نرخ د ضمانت په توګه د مجموعي قرارداد 

  مالیه وضعه کیږي ، دا مالیه به د ودان افغانستان موسسه  د افغانستان  دولت ته سپاري، ودان مؤسسه  ٪۲د ګټونکی شرکت څخه به

 کت سره شریکوي . به د مالیې د تسلیمي اسناد له ګټونکي شر

  انتخاب تر مودې پوری هلته څاروي وساتل شي.بېوزله کورنیو په یادو ولسوالیو کې ګټونکی شرکت باید دومره ځای ولري چې د 

 څاروي اخیستي ويولري او یا یې ورته  او تجربه هغه داوطلبان چې په مالدارۍ برخه کې له کومې بلې مؤسسې سره کاري مخینه ،

 .  کیږي لومړیتوب ورکول

 

 نور مالومات: 

هغه داوطلبان چې شرایط یې بشپړ کړي وي او هیله لري پورتني ذکر شوي څاروي ودان افغانستان مؤسسې ته تیار کړي ، مهرباني دې  

بجو پورې خپل غوښتنلیکونه ودان افغانستان مؤسسې ته په  ۱۲مې د غرمې تر  ۲۵لمریز کال د لیندۍ ) قوس ( میاشتې تر  ۱۳۹۸وکړي د 

 الندې پته راولیږي : 

، د دار االمان سړک ، د سوداګرۍ  کارته سه ،  ( WADAN)د افغانستان د پرمختګ لپاره د خیر ښېګڼې مؤسسه ) ودان افغانستان ( : پته

 افغانستان.  –وزارت ته مخامخ ، کابل 

 0765176119   0787012144  - د اړیکو شمېرې :

 asaqib@wadan.org یا  herzad@wadan.orgis : بریښنالیک 

شخړه وکړي په لومړي ځل به خبرداری ورکول ټیم سره لفظی یا فزیکی څارویو دانتخاب په وخت کی دفني  یادونه: هغه قرادادکونکي چه د

  ورسره فسخه شي. دتکرارپه صورت کی باید قراداد پیښې اود کیږي
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