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 (TOR) الیحه وظایف 

 درخواستی برای مساعدت های کوچک 

 [LITACA-II/SIF/20] #نمبر تشخیصیه

 

 (2-تاجیک )لیتاکا-پروژه رشت معیشت در ساحات مرزی افغان عنوان پروژه

  (JICA)جایکاو  (UNDPوزارت بازسازی و انکشاف دهات، برنامه انکشافی ملل متحد) تمویل کننده 

  مدت زمان پروژه

 

 تفصیالت پروزه: 

 یدولت جمهور انیم اقتصادی – یبرنامه انکشاف اجتماع نی( مرحله دوم اولتاکای)ل کتاجی –افغان  یدر ساحات مرز شتیپروژهء رشد مع

ملل  ی( و پروگرام انکشافMRRDو انکشاف دهات ) ایبوده که در جانب افغانستان توسط وزارت اح کستانیتاج یافغانستان و جمهور یاسالم

در جانب افغانستان شش  تاکای. پروژه لگرددیم قی(  تطبUNDPملل متحد ) یتوسط پروگرام انکشاف کستانی( و در جانب تاجUNDPمتحد )

را  بلخ( تیکندز، و خلم در وال تیتخار، امام صاحب در وال تیقلعه و دشت قلعه در وال ینگیبدخشان، چاه آب،  تی)شهر بزرگ در وال یولسوال

 . دهدیتحت پوشش قرار م

  ولسوالی مززی بدخشان) شهر بزرگ(، تخار) چاه آب، دشت قلعه و ینگی قلعه( کندز) امام صاحب( و بلخ) خلم( تطبیق میگردد. 6این پروژه در 

اشتغال زائی، تولید خدمات و تاجیک در رشد اقتصاد)متشبثین، -وزارت بازسازی و انکشاف دهات با پروژه رشد معیشت در ساحات مزری افغان

 .محصوالت که در مارکیت تقاضاء برای ان وجود داشته باشد( ممد صورت میگیرد

فهم تجارت در بین متشبثین و اشخاص بیکار که خواهان آغاز و وسعت تشبث برای خویش هستند در ساحات  و تیظرف رشدمسائل مربوط به 

 یتوسعه کسب و کار، کمک ها یبرا محل مردم تیظرف شیافزا جهت با توجه به موارد فوق و مرزی افغانستان و تاجیکستان بسیار مهم است.

 د.یگردفراهم م متشبثین اقتصاد بهبودبرای و  لیتسه یبرا یمال

ازمندان نیتوجه خاصی به متشبثینی داده خواهد شد که در بخش پروسس محصوالت زراعتی، صنایع دستی و دیگر فعالیت های که نفع ان به 

 جوامع اعم از مردان، زنان، جوانان و اقشار آسیب پذیر روستائی باشد خواهد رسید.

 ساحات تحت پوشش

فعالیت های تحت برنامه مساعدت به ابتکارات کوچک توجه به رشد و توسعه فعالیت های تولید و پروسس، تجارت های کوچک، زیربناها محالت 

 مردان، زنان، جوانان و اقشار آسیب پذیر روستائی باشد خواهد رسید.برای  تولیدی در ساحات مرزی افغان تاجیک

 نتایج متوقعه 

 توسط این برنامه اهداف ذیل)تنها به این اهداف مقید نیست( بدست خواهد امد:

 .خریداری وسایل زراعتی و غیر زراعتی جهت ایجاد و رشد تجارت 
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 ر زراعتی.احداث یا بازسازی زیربناهای تولیدی زراعتی و غی 

 .ظرفیت سازی) برنامه های آموزشی و کمک های تخنیکی( برای تشبثات موجود یا معرفی نمونه های جدید تجارت 

 
مردان، زنان، جوانان و اشخاص دارای مشخصا حمایت از فعالیت های خواهد صورت گرفت که به نیازمندی های مردم نیازمند روستائی اعم از ) 

د. توقع میرود که با تطبیق این برنامه نه تنها دستآورد نیا موسمی در بخش های زراعتی و غیر زراعتی ایجاد مینمایمعلولیت( کار های دایمی 

 های ذیل بدست خواهد امد بلکه دست آورد های دیگر هم متصور میباشد: 

جدید یا موجوده در ساحات تحت  هر فعالیت که مورد حمایت برنامه مساعدت قرار میگیرد باید اشتغال زائی را از طریق ابتکارات .1

 پوشش رشد بدهد. 

 ان زنان باشد، ایجاد نماید.  %25کار موسمی که از جمله  20شغل دایمی و + 5حد اقل  .2

 توضیح خدمات

برای بدست اوردن اهداف برنامه مساعدت، وزارت بازسازی و انکشاف دهات با نهاد های سازمان انکشافی سازمان ملل متحد و جایکا 

 فراهم سازند.  2-تفاهم نموده است تا بودجه این برنامه را در ساحات تحت پوشش پروژه لیتاکا

ن را که طرح پیشنهادی عملی در ارتباط رشد فعالیت های تجاری تولیدات وزارت بازسازی و انکشاف دهات تشویق میکند درخواست کنندگا

محلی ارایه نمایند. از متقاضیان درخواست میشود که مطابق اولویت های مردم ساحات تحت پوشش طرح پیشنهادی ترتیب دهند. تحت برنامه 

تجهیزات و اسباب برای رشد و توسعه فعالیت های کنونی یا جدید مساعدت طرح پیشنهادی شما اعمار/بازسازی زیربناها، و یا خریداری وسایل یا 

 مورد حمایت قرار میگیرد.

مصارف عمومی شود. مشارکت با نهاد های غیر انتفاعی مورد استقبال قرار  %5مصارف اداری و برنامه های ظرفیت سازی، مشاورین نباید باالتر از 

 میگیرد.

 بودجه و مساعدت برنامه

دولتی، سکتور خصوصی و یا انجمن های دهاقین که فعالیت های فوق را میخواهد تطبیق نماید مطابق شرایط ذکر شده )به نهاد های موفق 

شرایط ارزیابی تخنیکی مراجع گردد( تنها یک بسته مساعدت را کسب خواهد نمود. اولویت به نهاد های داده میشود که مطابق اهداف پروژه 

 را ارایه نماید.طرح پیشنهادی خویش  2-لیتاکا

دالر امریکائی باشد، بدون در نظر داشت  10000مبلغ اعطا شده توسط وزارت بازسازی و انکشاف دهات برای درخواست کنندگان نباید بیش از 

لری به دا 10000مصارف کلی پروژه میباشد. وزارت بازسازی و انکشاف دهات نیز گزینه همکاری مالی را میپذیرد. انحراف از حد تعین شده 

 ،یگذار متیق یبر مبنا ارزیابی مساعدت های کوچک برای متشبثین تهیتوسط کم یبخش مال یمطالعه امکان سنجمعنی رد پیشنهاد نمیشود. 

ه ک در زمان ارزیابی اولویت برای انعده متقاضیان .ردیگ یقرار م یابیشده مورد ارز یزیبرنامه ر یو مطابق با محدوده کار توقعهم جیو نتا تیفیک

فیصد( از منابع شخصی یا شرکاء و یا منابع بیرونی جهت تمویل طرح تجارتی خویش در کنار مساعدت وزارت بازسازی و انکشاف  20)حد اقل 

 دهات میداشته باشد داده میشود.  

ی غیر انتفاعی مورد استقبال قرار مصارف عمومی شود. مشارکت با نهاد ها %5مصارف اداری و برنامه های ظرفیت سازی، مشاورین نباید باالتر از 

 میگیرد.

 میباشد و باید قبل از ختم شدن موعده پروژه باید تکمیل شود.  ماه 6تقریبا زمان برای تکمیل پروژه 
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 روش و رویکرد

 تیر فعالهمتقاضیان باید روش واضح جهت عملکرد فعالیت های پیش بینی شده خویش را با زمان، بودجه و همکاران در تطبیق را ترتیب نمایند. 

ب کار توسعه کس به یها تیفعالباشد، که هدف  ی موردگروه ها یآن برا تیبر شواهد باشد که نشان دهنده ارتباط و اولو یمبتن دیبا یشنهادیپ

 .کرد کمک خواهد ایجاد اشتغال زائیروستا و  در

 تکمیل 2020 دسمبر 30ها قبل از زمان تطبیق مشترکا میان وزارت بازسازی و انکشاف دهات و متقاضی معین میشود. الزامی است تا فعالیت 

  گردد.

 گذارش، نظارت و ارزیابی 

متقاضی گذارش ماهانه را درباره تمامی فعالیت های ذکر شده در طرح پیشنهادی ارایه مینماید. در هفته اخر هر ماه این راپور ها به 

باید تسلیم شود. در راپور تفصیالت فعالیت های انجام شده در همان ماه باید ذکر گردد. در راپور باید روایت و تصاویر  2-دفتر لیتاکا

 جود باشد. نمونه چهار چوکات گذارش برای تمامی تطبیق کنندگان ترتیب و شریک میگردد. از پروژه مو

 بودجه  

متقاضی تفصیالت مصارف را برای هر فعالیت عمومی و فرعی ترتیب نماید، که دربرگیرنده تمامی مصارف پروژه شود. مصارف اداری در خط 

. با اساس بودجه و زمان پرداخته ها، متقاضیان باید راپور مالی را مطابق نمونه راپور مالی به نباید شود %5جداگانه باید نشان داده شود و بیش از 

 دفتر لیتاکا تسلیم کند. 

 

 

 

 

 

 


