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لل م یو انکشاف دهات/ برنامه انکشاف بازسازیوزارت  یها تیاز فعال یکی نیبسته مساعدت کوچک به ابتکارات متشبث

 ،رشد اقتصاد ،یاشتغال زائ ،تیفعال هدف این. باشدیم کتاجی –افغان  یدر ساحات مرز شتیپروژه رشد مع ،(UNDPمتحد)

ترسی ی دس/ خدمات عموم ییروستا زیربنا های به اگر .میباشد ابعاد ان یدر تمامی قانون ریاقتصاد غ ی وریپذ بیاس ،فقر کاهش

 یها یتجارت، گفتگو و همکارزمینه  ینماید وکار فراهم م یروین یعرضه و تقاضا برایرا  یشغل یفرصت هابیشتر فراهم گردد 

 دهد. یرا توسعه م المرزی نیب

 

 یدولت جمهور انیم اقتصادی – یبرنامه انکشاف اجتماع نی( اول2-تاکای)ل کتاجی –افغان  یدر ساحات مرز شتیرشد مع  پروژه

و  (MRRD) و انکشاف دهات بازسازیبوده که در جانب افغانستان توسط وزارت  کستانیتاج یافغانستان و جمهور یاسالم

. گرددیم قیتطب  (UNDP) ملل متحد یتوسط پروگرام انکشاف کستانیو در جانب تاج (UNDP) ملل متحد یپروگرام انکشاف

 تیقلعه و دشت قلعه در وال ینگی ب،بدخشان، چاه آ تی)شهر بزرگ در وال یدر جانب افغانستان شش ولسوال 2-تاکایپروژه ل

 . دهدیبلخ( را تحت پوشش قرار م تیکندز، و خلم در وال تیتخار، امام صاحب در وال

 

 –نموده، قریه ما  یراه انداز جهت توسعه روستاهای مرزی را  (OVOP)"ما فتخارا –ما  هیقر" ی، طرح اقتصادپروژه لیتاکا

افتخار ما یک طرح ابتکارانه بوده که توسط دولت جاپان انکشاف و ارتقاء داده شده است که برای اولین بار در افغانستان در سال 

از روش  یکی مثابه به ما افتخار –ما  هیطرح قردر ولسوالی ینگی قلعه والیت تخار بصورت آزمایشی تطبیق گردیده است.  2014

 یدارا یبه محصوالتمحصوالت آنها را و ناشناخته،  یمحل داتیکه با تمرکز بر تول شودیهات شناخته مموثر در امر انکشاف د یها

و  دیدر تول یو سنت یدانش محل ،یاز منابع محل یریحال بر بهره گ نیطرح در ع نی. اسازدیشناخته شده مبدل م عایارزش وس

 افتخار ما فعالیت های ذیل صورت خواهد گرفت: -تحت طرح قریه ما   .ورزدیم دیبلند محصوالت تاک تیفیک

 هماهنگی جهت توسعه تجارت های کوچک اهالی تحت پوشش 

 ایجاد یا گسترش فرصت های تولیدی موجود 

 )استفاده مؤثر از منابع محلی )برای تولید 

 همکاری در تولید و معرفی محصوالت محیطی 

 همکاری جهت توسعه جوامع محلی 

 ارزش رهیزنج ندگانینما نیود ارتباط ببهب 

  ییکوچک و ارتقاء مناطق روستا تجارت هایکمک در توسعه 

 

 

 



 

 (SIF) نیمتشبث ابتکارات کوچک یمساعدت برااهداف  .1

در راستای ارتقا و بهبود بهترین شیوه برای توسعه تولید، پروسس، بسته بندی، نام تجاری،  SIFفعالیت های موجوده زیر چتر 

 -بازاریابی و فروش محصوالت تجارت های کوچک در جوامع دو سوی سرحد مارا کمک میکند که با روش تجاری پروسه )قریه ما

 افتخار ما( با بخش های ذیل ارتباط دارند: 

 لیدی/پروسس و تجارت های کوچک برای مردم روستائی و یا توسعه نهاد های تجارتی حمایت در احداث مراکز تو

 موجوده جهت ایجاد شغل های دایمی و موسمی. 

 تاکایدرآمد در ساحات تحت پوشش ل شیافزا یبرا طیشرا جادیبا هدف ا یمحل یاقتصاد یطرح ها یاز اجرا تیحما -

2. 
 ؛یزراعت ریو غ یس محصوالت زراعتسو پرو دیدر تول دیجد یروش ها و تکنالوژ یمعرف 

 موجود؛ یدیتول ینهاد ها تیظرف ارتقاء 

 ؛نگردد ستیز طیمحکه باعث لوث  لیوسا استفاده از ( ودیتول یبرا هیمواد اول )یاز منابع محلموثر استفاده  رشد 

 محصوالت ارزش رهیرشد زنج کستان،یتاج یجمهور دولت نیبا متشبث اتارتباط جادی)ا یالمرز نیتجارت ب هیتقو 

 (.یدر مناطق مرز یزراعت ریو غ یزراعت

 معیارات برای انتخاب: .2

شرکت های کوچک و متوسط زراعتی و غیر زراعتی، شرکت های بزرگ، متشبثین، گروپ های تولیدی و دهاقین یا اشخاص  

ی و غیر انتفاعی و محققان در افغانستان واجد میتوانند درخواست ارسال نمایند، به شمول شرکت های اجتماعی، شرکت های انتفاع

 شرایط میباشند که مطابق معیار های ذیل باشند:

  ساله در اجرای فعالیت های پیشنهادی در ساحات تحت پوشش 2تجارب مشابه 

  ساله در ز 2حد اقل تجربه 

  و جادیا ،یدیتول عیصنا یها تیو فعال جادی، ازایی اشتغال ،یمحل انکشاف توسعه نهیسال تجربه در زم 2حداقل 

 ره؛ی، و غتجارتو توسعه  یدست عیصنا یطرح ها یاجرا

 دارای راد ، صنعتگران، افپروسس کننده گان/دکنندگانیتول ،متشبثین متقاضی باید نمایندگی از شرکت های کوچک

 ؛نمایند رهیجوانان و غ ی از، مردان و زنان و گروه هایتمعلول

  ؛باشد (رهیو غ یادار زاتی، تجهکارمنداندر شرکت )دفتر،  یادارو  تخنیکی تیظرفمتقاضی دارای 

 ؛یبخش خصوص ندگانیو نما یتجربه کار با مقامات محل 

   (؛گرددارائه  اسناد) یانکشاف محل نهیدر زم یالملل نیب یبا سازمان ها یو همکار کافیتجربه 

  محیط زیست که باعث ایجاد فرصت های درخواست کننده توجه خاص به ایجاد و توسعه تجارت های مناسب حال

 کاری برای مردم روستائی اعم از زنان، مردان، جوانان و معلولین داشه باشد.

  .متقاضیان فعالیت های را که باعث اشتغال و درامد خانم ها در نهاد میگردد،  لست نمایند 



 

 مراحل درخواستی .3

ابتدایی درخواستی ها، مرحله بررسی درخواستی ها و درخواستی طی مراحل این پروسه در سه مرحله صورت میگیرد مرحله 

پروگرام ، (MRRD)های کامل. جهت بررسی درخواستی های ارسال شده یک کمیته تخنیکی از وزارت بازسازی و انکشاف دهات

مدنی و  ، جامعه(MOCI)، وزارت صنعت و تجارت (MAIL)، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری (UNDP) ملل متحد یانکشاف

پوهنتون ها تشکیل خواهد شد. کمیته تخنیکی در سه مرحله تمام درخواستی هارا ارزیابی نموده و درخواستی های برنده را به 

 کمیته تایید کننده ارسال میدارند. جهت فهم بیشتر تمامی مراحل ذیال شرح داده شده:

 

 پنج دارای حداکثر بشکل حضوری که ای الکترونیک پست را به صورت هیدرخواست اول انیمتقاضپروسه ارزیابی اولیه:  .3.1

ر ذکمرتبط را  معلوماتو هرگونه  مفاد تخمین شده ت،یموقع طرح تجارتی: در د کهنماینارائه  میباشد معلوماتصفحه 

به  طدرخواستی های شان میتواند شامل پاور پاینت، ویدیو) از چهار دقیقه بیشتر نباشد( و دارای تصاویر مرتب .نمایند

دف از هفعالیت های شان باشد. درخواستی ها به زبان انگلیسی و یا هم به زبان های رسمی افغانستان قابل پذیرش است. 

ارسال درخواستی ابتدایی اینست که متقاضیان واضح سازند که تجارت شان به چه اندازه با اهداف پروژه لیتاکا تطابق دارد. 

 توافق دارند.  شده است ذکر 6بخش  که در پروژه یمال نیتام یارهایآنها با مع یها که چگونه برنامهدهند نشان  و باید

 

که شامل )رئیس پروژه لیتاکا، متخصص پروژه، متخصص زنجیره ارزش  2مرور و ارزیابی ابتدائی درخواستی ها توسط کارمندان لیتاکا 

افزائی، مسول جندر، مسول رشد تجارت و مسول رشد معیشت( و نماینده ریاست انکشاف دهات صورت میگیرد. در صورتی که 

 ره ننمایند به مراحل بعدی نخواهند رفت. درخواستی ها معیارات تعین شده را پو

 یمورد بررس افزائیارزش زنجیره و  یشتیمعبخش از کارشناسان  ی، توسط برخبعدی انتخاب میگرددمرحله  یکه برا ییپروژه ها

 نیهمچن صصانمتخ. را پوره کرده میتوانند یا خیر یو اجتماع یاقتصادمعیارات پروژه ها  ایآ ،کنند که ارزیابیتا  رندیگ یقرار م

 نکهیتا قبل از ا میباشد لیتاکا میو ت یمتقاض یفرصت برا که دعوت خواهند کرد. انها طرح تجاریبحث در مورد  یرا برا انیمتقاض

ویا وسایل  شکل حضوری تواند به یجلسات م نی. امعرفت بیشتر حاصل کنندبهتر است که  ،رفتن به مرحله بعدی را بگیرند میتصم

دور از امکان است که تیم  .مفکوره های شان داده میشودبحث درباره  یبرا وقت دقیقه 60تا  30 یمتقاضبرای . ردیصورت گ انترنتی

در تمامی موارد ابتکارات مذکور تخصص کامل داشته باشد، بناٌ این گفتگو به تیم زمینه بحث بیشتر را مهیا میسازد تا بیشتر  2لیتاکا 

 یان بدانند. در مورد مفکوره های تجاری متقاض

 

 

 

 مرور تخنیکی و مصاحبه: .3.2

 های تیابلقبنابر و  تخنیکی از قبل تعین شده یارهایرا براساس مع درخواستی های انتخاب شده تخنیکی مستقل تهیکم

 خواهد کرد. یبررس یاقتصاد



بناٌ متقاضی متذکره را برای دور بعدی دعوت دریافت،  SIFدرخواستی را مطابق به معیار های تعین شده برای  2اگر لیتاکا 

 بیرکت ،یشنهادیپتجاری طرح بیشتر دارد تا در به شرح  ازین درخواستی نیامیکند تا معلومات مکمل خودرا ارایه نماید. 

بودجه و برنامه  پالن، ناهمچن تخنیکی تهی. کمی ارایه نمایندکم ی مالی و اهداف را به صورتها نیتخم نیروی بشری،

 درخواستی برای دریافت مساعدت از طرف متقاضی را بررسی بیشتر کرده و لیتاکا میت  .آنها را مرور مینماید یمال یها

 و زیربط ا مراجعی، تماس درخواست کننده کارمندان و شرکاءبا  شتریباشد: مصاحبه ب ریممکن است شامل موارد ز نیا

  .یجخار تخنیکیاز کارشناسان  مشوره

متقاضیانی که به مراحل بعدی راه یافته اند، معلومات در مورد قدم های بعدی به آنها داده خواهد شد. متقاضیانی که در 

 راه خواهند یافت.  2تمامی مراحل معیارات را برآورده میکنند، در نهایت به کمیته منظوری لیتاکا 

 

و  نندبررسی میک تعیین شده یارهایرا بر اساس مع پیشنهادی طرح های ته،یکم ی ایناعضابررسی کمیته منظور کننده:  .3.3

 اعدتشرایط مس یمال پروسه. ریخ ایهستند  مناسب یگذار هیسرما واجد شرایط پروژه ها ایکه آ رندیگمی میتصم در نهایت

میباشد  اترکه از صالحیت های کمیته های ابتدائی و تخنیکی فر یو اجتماع تخنیکی و هرگونه مسائل روشن و واضح است

 شود.یحل مدر این مرحله 

 

فت، قرار گر دییمورد تا منظور کننده تهیبه طور مشروط توسط کم طرح پیشنهادیکه  یهنگامقرارداد دریافت مساعدت:  .3.4

خواهد شد.  دییتأهم  یموافقتنامه مال مطابق پالن مالی در متن طرح پالن پیشنهادی شده نییتع یارهایبراساس مع

 .یباشدو خاص م یکل طیشرا ،یابینظارت و ارز ،پالن عملیاتیپرداخت،  اتیجزئ ،پالن تطبیقشامل  مساعدت قرارداد

 

 – 5000ساختار انعطاف پذیر دارد، که بسته در حدود  کوچک نیابتکارات متشبث یمساعدت برامبلغ پرداخت مساعدت:  .4

دالر امریکائی میباشد. مساعدت بشکل سرمایه گذاری مشترک صورت میگیرد، اما در صورت نیاز یا خریداری اجناس  10,000

از کل مبلغ مجموعی مساعدت پیش پرداخت صورت میگیرد. اما اقساط بعدی مطابق قرارداد  %10برای درخواست کننده مبلغ

 پول یا بدیل ان پرداخت مینماید.  اجرا میشود، یعنی درخواست کننده سهم خویش را بشکل

 شرایط پرداخت:

  :مجموع مبلغ پرداخته میشود.  از ٪10روز بعد از امضاء قرارداد  10پیش پرداخت 

  پول از پیش  % 80پرداخت دومی: بعد از تائید گزارش فعالیت ها و مصارف مالی توسط تیم ارزیابی که مبلغ

 رسیده باشد، پرداخت دومی قابل اجرا است. پرداخت اولی توسط درخواست کننده به مصرف 

  پیش  %100پرداخت نهایی: پرداخت نهای زمانی  صورت میگیرد که تمام فعالیت های پروژه تکمیل و مصرف

 پرداخت های قبلی نیز صورت گرفته باشد البته بعد از گزارش مالی و فعالیت ها توسط تیم ارزیابی. 

 : است ریآن به شرح ز اتیکه جزئ شودارسال  یمتقاض یبه حساب بانک دیتمام پرداخت ها با

تمدید ناشی از نوسانات پولی، ارز و قیمت حقیقی جنس  ایاصالح تمام پرداخت ها مطابق قرارداد صورت میگیرد، که هیچگونه 

  نخواهد بود.



  نظارت و ارزیابی .5

از روند این پروسه توسط دفاتر والیتی خود نظارت خواهد کرد و خود مسؤل جمع  (MRRDوزارت بازسازی و انکشاف دهات )

آوری ارقام میباشد. توحید معلومات و ارقام توسط تیم نظارت والیتی صورت گرفته و تحلیل ارقام و گزارش دهی به شکل منظم 

( درج MISتم مدیریت معلوماتی واحد )در دفتر کابل انجام خواهد شد. تمام معلومات و ارقام جمع آوری شده در یک سیس

 خواهد شد که به این اساس میتوان گزارش های هفته وار، ماهوار و ربعوار را تهیه نمائیم. 

از کیفیت و کمیت پروژه توسط تیم نظارت و ارزیابی در چندین مرحله نظارت صورت میگیرد. تیم نظارت و ارزیابی مکلف است 

ا در رابطه به پروژه انعکاس دهد و همچنان مصارفات مالی را بوسیله ابزار های متعدد نظارتی تا نظریات و پیشنهادات مردم ر

 کنترل و به مراجع ذیربط گزارش دهد.

 

عالوه به راپور های نظارتی از تطبیق پروژه یک نظارت بعد از تطبیق پروژه صورت میگیرد تا دوامداری پروژه را معلوم کند. این 

تصادفی هر سه یا شش ماه بعد از تکمیلی پروژه صورت میگیرد. جهت نظارت از محالت خطر از ناظر های نظارت دو بار بشکل 

 محلی استفاده میشود   

 در نهایت، برنامه مساعدت های کوچک برای متشبثین توسط یک ناظر بیرونی بررسی میشود. 

 

 روش ارسال درخواستی: .6

 ته ارسال گردد:تاریخ انقضاء باید به کمیختم اسناد ذیل الی 

 (www.ovop.gov.af www.mrrd.gov.af /فورم درخواستی )در ویبسایت موجود است:  .1

 پروپوزل پروژه .2

 پالن کاری و توضیحات مفصل بودجه .3

 

 مساعدت برای متشبثین کوچک لیتاکا "متقاضیان باید پروپوزل های خویش را در یک پاکت سر بسته با نوشتن عنوان 

و یا هم ذریعه آدرس الکترونیکی  "کابل افغانستان –سرک دارالمان، نیله باغ "به آدرس  "2

info.litaca@mrrd.gov.af    .قبل از تاریخ معینه بفرستند 

 

 پروپوزل های ناقص و یا ارسال بعد از تاریخ انقضاء پذیرفته نمیشوند. 

 وزارت بازسازی و انکشاف دهات حق دارد تا دلیل رد کردن پروپوزل را توضیح ندهد. 

roshan.safi@mrrd.gov.af ,در صورت داشتن کدام سوال در مورد پروژه ها باید ذریعه ایمیل)

abdullah.rahimi@mrrd.gov.af ) .تماس گرفته شود و روش های دیگر برای حل مشکالت شما قابل پذیرش نمیباشد 

 معیار انتخاب .7

به توانمندی  %20اجزای طرح تجارتی و  %80ارزیابی میکند، این روش به  در انتخاب پروژه سه کمیته طرح های پیشنهادی را

  های عملیاتی ارزش میدهد.

http://www.mrrd.gov.af/
mailto:infor.litaca@mrrd.gov.af
mailto:roshan.safi@mrrd.gov.af
mailto:abdullah.rahimi@mrrd.gov.af


 

 2-مطابقت با اهداف لیتاکا .7.1

 کند؟ یبودن را برآورده م طیواجد شرا یارهایحداقل الزامات و مع یشنهادیپ آیا طرح 

  است یا خیر؟ 2آیا تجارت پیشنهادی مطابق هدف و مقاصد لیتاکا 

  این تجارت به شکل واضح و درست نوشته شده است؟آیا 

  افتخار ما حمایت میکند؟ –تا چه اندازه این تجارت از طرح قریه ما 

 محصوالت و خدمات ارایه شده .7.2

 ؟یتواندم رسانده بازار هخدمات را ب ایمحصول  یایها و مزا یژگیبه طور موثر و طرح تجاری پیشنهادی ایآ 

 بینظیرنقطه فروش  یثرؤپروژه به طور م نیا ایآ (USP )/و  ه استداشما قرار د اریرا در اخت خدمتمحصول

 حفظ خواهد شد؟ یرقابت تیمز نیچگونه ا

 فرصت ها در بازار .7.3

 آیا این تجارت به شکل واضح بازار را که دران قرار است به عرضه برسد تشریح میکند؟ 

  توان رشد را دارد؟آیا این پروژه اندازه بازار فعلی را مشخص ساخته میتواند و 

 کند؟ یم تضمینفرصت را  نیاز ا یبهره بردار یو چگونگ را بازار یدیکل یها یژگیپروژه و ایآ 

 کند؟ یم لیو تحل هیدر بازار تجزرا  رقابت  تیپروژه به طور مؤثر ماه نیا ایآ 

  آیا پروژه مستهلیکین خودرا یافته میتواند؟ 

 

 بازاریابی و فروشات .7.4

  عرضه محصوالت/خدمات را نشان میدهد و آیا این پروژه روش های قیمت گذاری و آیا پروژه روش های

 تقسیم منافع را مدنظر گرفته است؟

 آیا این پروژه ستراتیژی تبلیغاتی مناسب دارد که اگر با بودجه مقایسه شود واقعی باشد؟ 

 

 

 

 تیم کاری و پروسه های عملیاتی .7.5

 و اقدامات  نیروی بشری را مشخص خالیو  ییشناسا پروژه در تخصصی را پروژه به طور موثر افراد نیا ایآ

 کند؟ یم ییمسائل را شناسا نیحل ا یمناسب برا

 آیا پروژه کدام پالن تولیدی/ توزیع محصوالت یا خدمات را دارد؟ 

  آیا پروژه به صورت مناسب پیچیده گی های عملیاتی، نیازمندی منابع و خطرات عملیاتی را ذکر نموده

 یر؟است یا خ

 مالی و خطرات .7.6

 دهد؟ یم حیرا توض یمدل مال یها یژگیپروژه مفروضات و و ایآ 



 آیا در پالن تفصیالت عاید، مصارف و جریان وجوه مالی پیش بینی شده است؟ 

 آیا در پالن مبلغ سرمایه که باید تجارت آغاز گردد ذکر گردیده است؟ 

 کند؟ یبازده بالقوه را مشخص م تیطرح ماه ایآ 

  بینی مالی واقع بینانه است؟آیا پیش 

 آیا طرح/پروژه شما عاید بیشتر بر سر هر دالر نسبت به امورات عادی تجارتی دارد؟ 

 


