
 رهنمود متقاضیان

A. معرفی 

 

 عمومیات .1

ه بود تیهدف عمده پروژه استحکام ثبات و امنتاجیک یک ابتکار سه ساله است که  –مرحله دوم پروژه رشد معیشت در ساحات مرزی افغان  

  جوامع دو طرف سرحد بدست خواهد آمد. نیب یو همکار یاز انکشاف اقتصاد تیمقاصد کاهش فقر،  حما قیکه از طر

اف انکش داریپا تیریبه منظور مد یو سکتور خصوص یجامعه مدن ،یگان حکومت محلندینما یرا برا تیرشد ظرف یفرصت ها تاکایپروژه ل

عامل بالقوه فرصت مناسب  ثیمنح یو انکشاف تجارت محل یاقتصاد یها ءربنایمجدد ز ءایفراهم نموده و در بخش اح یمحل یاقتصاد یاجتماع

 ثر از منابعؤو م قیما افتخار ما( براساس کاهش فقر، درک عم هیروند )قر قی.  تطبدینمایجوامع دو طرف سرحد فراهم م شتیعبهبود م یرا برا

 روند یداریپا یمناسب برا یفضا و فرصت ها جادیوا یو منابع محل یها جهت انکشاف و استفاده استعداد بشر تیرشد ظرف ،یو بوم یمحل

 .باشدیاستوارم یانکشاف محل

به جوامع روستای کمک میکند تا برای بهبود زندگی شان یک تجارت مشترک را  (OVOP)افتخار ما  –برای دستیابی به اهداف فوق، قریه ما 

یک ابزار شناخته شده در انکشاف روستایی بوده که منابع محلی کم ارزش را به یک محصول شناخته شده و با ارزش مبدل  OVOPآغاز کنند. 

 دارد. دیباال محصوالت تأک تیفیمنحصر به فرد و ک یسنت یها کیتکن ،یعیبر استفاده از منابع طب نیابتکار همچن نمیسازد. ای

 هزینه پروپوزل .2

متقاضی مسؤل است تا تمام مصارف آمادگی و تسلیمی پروپوزل را خود بپردازد، وزارت بازسازی وانکشاف دهات/لیتاکا به هیچ صورت مکلف به 

 پرداخت این هزینه ها نیست. 

B. اسناد درخواست 

 

 محتویات اسناد درخواست .3

رود که  یانتظار م. شوند ینم رفتهیپذ یجزئ شنهاداتیپ .دهندپروژه ارائه  اهداف یرا برا یباشند که خدمات ییها تیشامل فعال دیبا شنهاداتیپ

اسناد در معرض خطر  نیاز ا یرویعدم پ کند. یو مشخصات مندرج در اسناد درخواست را بررس طیم ها، شراورتمام دستورالعمل ها، ف متقاضی

 بگذارد. ریتاث پروپوزل یابیو ممکن است بر ارز ردیگ یقرار م

 اسناد درخواستوضوح  .4

شتر یاگر متقاضی ضرورت به وضوح بیشتر اسناد را داشته باشد، بناء با ارسال ایمیل به وزارت بازسازی و انکشاف دهات/لیتاکا میتواند وضاحت ب

ت میکند، دریاف حاصل نماید. لیتاکا/برنامه انکشافی ملل متحد به هر نوع وضاحت و روشن شدن  بیشتراسناد که دو هفته قبل از تاریخ انقضاء

 پاسخ ارایه خواهد کرد. 

 تصحیح اسناد درخواست .5

 حیتوض کیچه در ابتکار خود و چه در پاسخ به  ،یلی، به هر دلوزارت بازسازی و انکشاف دهات شنهادات،یارسال پ یدر هر زمان قبل از مهلت برا

 .ی را تصحیح نمایدممکن است اسناد درخواس ،متقاضی کیدرخواست شده توسط 

 یبرا یکه در آن آگه یجمع یهمان منبع رسانه ها قی)از طر یکرده اند، به صورت کتب افتیکه اسناد درخواست را در یاحتمال متقاضیانه هم

 تیساب و قیاز طر ( خبر داده میشوند ،قرار داده شده است غاتیتبل

 www.ovop.gov.af www.mrrd.gov.af/ 

http://www.mrrd.gov.af/


ممکن است با  MRRDبه منظور تامین زمان معقول شرکت کنندگان پیش بینی شده که در تهیه پیشنهادات خود به اصالحیه ها توجه شود، 

 اختیار خود، مهلت تحویل پیشنهادات را افزایش دهد.

B.  تهیه پروپوزل 

 زبان پروپوزل .6

  خواهد بود. های رسمی کشورزبان  ای یسیبه زبان انگل ،پروپوزل نیمربوط به ا افراد تمامیو  متقاضیان پروپوزل

 اسناد شامل پروپوزل .7

 پروپوزل باید حاوی نکات ذیل باشد: 

 فورم درخواستی )این فورم در ویبسایت موجود میباشد( .1

 پروپوزل پروژه .2

 جزییات بودجه نظر به هر فعالیت .3

 

 یبودن متقاض طیدر مورد واجد شرا یینها یریگ میتصم یبرا یارائه شده را ناکاف پروپوزل وزارت بازسازی و انکشاف دهات / لیتاکااگر 

 درخواست کند. متقاضیرا از طرف  یبدست آورد، ممکن است مدارک اضاف
 

 واحد پولی در پروپوزل .8

 تمام مبالغ باید به افغانی/دالر ذکر گردیده باشند. 

С.  ارسال پروپوزل 

 پاکت بگذارد و به آدرس )نام و آدرس شخص دریافت کننده(متقاضی باید پروپوزل را در یک  .9

 

 وظیفه( |)نام 

 2لیتاکا  –نیابتکارات متشبث یبرا مساعدت کوچکپروپوزل با در نظرداشت نوشتن این متن: 

 پاکت را باز ننمایید. و باید تاریخ صدور و نام متقاضی نیز ذکر گردد.  (2019/ سپتمبر/ 28 – 2019/ سپتمبر/8)لطفا تا تاریخ 

 آخرین مهلت برای ارایه پروپوزل ها .10

 (2019/ سپتمبر/  28عصر  04). شود افتیدر هدر آدرس ذکر شده قبل از مهلت مقرر وزارت بازسازی و انکشاف دهات  توسط دیبا شنهاداتیپ

مطابق با اصالحات  یاصالح اسناد درخواست جهتها  پروپوزلارائه  یبرارا مهلت  نیخود ا اریتواند با اخت یمو انکشاف دهات  بازسازیوزارت 

تمدید کند که در اینصورت تمام حقوق و تعهدات وزارت بازسازی و انکشاف دهات و متقاضیان که قبآل در معرض مهلت قرار مندرج در اسناد 

 داشتند، به مهلت جدید تمدید خواهد شد.  

 پروپوزل های بعد از تاریخ انقضا .11

 ، رد میگردد. شدفت هر پروپوزلی که بعد از معیاد ذکر شده توسط دفتر وزارت بازسازی و انکشاف دهات دریا


