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 میالدی ۲۰۲۰مارچ  ۲۵ تاریخ:

 

 کار با این پروژه اند عالقمندکه  معلولیت دارای شخاصا انجمن های: برای

 کابل مرکزی دفتر ،برای افغانستان سویدنکمیته : طرفاز 

 ( بخش ۳ لیا ۱)  بخشصفحه در سه  ۱۷: صفحات تعداد

ایجاد شهروندی ) خواهی پروژه دادپیشنهادی )پروپوزل( به  های طرح اعالن سرگشاده  به منظور جلب موضوع: 

  (.فعال و برابری برای اشخاص دارای معلولیت در افغانستان

موسسه و بین المللی حمایت از کودکان موسسه )این پروژه کاری شرکای همراه با برای افغانستان  سویدنکمیته 

  2020 دادخواهی سالپروژه را برای و مالی  تخنیکیهای  پروپوزلبدینوسیله  (افغان معلولینی برای دسترس

  ر ذیل تشریح گردیده است.ددرخواستی که تفصیل  میپذیرد

 :دستورالعمل ها

 . ئیدارسال نما درخواستی یکجابا بودیجه  را همراهخویش پروپوزل باید  شما .1

های ذیل طبق رهنمود  درسآ بهمیالدی  ۲۰۲۰ اپریل ۱۲قبل از را  خویش پیشنهادی جهیبود و پروپوزل  .2

  .ئیدارسال نماداده شده  

کمیته را به دفتر  غزنی، پکتیکا، وردک، مزار شریف، سمنگان و جوزجانآفرارائه شده برای والیات 

 ، کابل افغانستان PO Box 27027، پکتیا کوټ، جالل اباد کابل شاهراه، برای افغانستانسویدن 

ویا هم به   تسلیم نمائیدبخش تدارکات ریاست اداری  و یا هم در دفاتر ساحوی این کمیته درمزار وغزنی  

 ایمل آدرس ذیل ارسال دارید.

 bids@sca.org.af: ایمیل آدرس 

تسلیم ویا به ایمل آدرس ذیل  موسسه حفاظت از اطفالآفر ارائه شده برای والیات فاریاب وسرپل را به 

 ارسال نمائید.

  ، مدیر والیتیامینی دعبدالودو :در فاریاب     

 .، مدیر والیتیاحمدپرویز  :در سرپل

 حضرت عثمان میاخیل :در کابل

 Usman.Miakhail@savethechildren.org  ایمیل:

 787270272 (0) 93+728972185 (0) 93+شماره تماس: 

سلیم ویا به ایمل آدرس                                                                تمعلولین افغانستان دفتر دسترسی برای آفر ارائه شده برای والیت خوست وپکتیا را به 

 نمائید. ذیل ارسال

  Sa.atif333@gmail.comایمیل )خوست(: 

 0779830700شماره تماس )خوست(: 
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  shamsudenzazai@gmail.comایمیل )پکتیا(: 

 0774320780شماره تماس )پکتیا(: 

 

  پذیرفته نمیشود.وجه  هیچ شد به تعینتاریخ  از بعدپروپوزل  .3

 د به زبان انگلیسی باشد.بای مورد ضرورت سنادا و دیگرپروژه پروپوزل  .4

 : ذیل باشد رهنمودبه  مطابق اسناد باید ارسال .5

a. عدم تکمیل این فورم ها می . ئیدنما پریتر خانه  را دقیق ۳و  ۲ بخشهای  هکه فورم است الزم

 گردد.شما پروپوزل تواند منجر به رد 

b.  پروژه پیشنهادیبرای جلب طرح  اعالن مطابق به شرایطبودیجه باید ((Call for proposal   و

  . باشدبه افغانی 

 و تکمیلپروژه شما دقیق  پروپوزلشما را ارزیابی میکند تا بداند که پروپوزل  برای افغانستان سویدنکمیته  .6

د را به درستی اسناو یا نداشته باشد وجود  محاسبوی. و این که در بودیجه شما کدام غلطی یا خیر است

 . باشیدامضأ کرده 

)موسسه  در این پروژه همکارشان اتکمیته سویدن برای افغانستان و موسسها در جریان ارزیابی پروپوزل  .7

که از شما  نندحیت کامل میتواصال با( بین المللی حمایت از اطفالافغان و موسسه  معلولیندسترسی برای 

ر یتغی هر نوع  به طور کتبی میباشد. و سش هارپات و توضیح.  که این درخواست نمایندت بیشتر ئیاجز

عدم  .جریان گذاشته خواهد شد با شما در تانپروپوزل   انتخابدر صورت نهایی شدن و در بودیجه 

 . تان گرددپروپوزل رد شدن  می تواند منجر به به سواالت تان پاسخگویی به موقع 

 اغماضیک چیز قابل  نباید در این یا در ارتباط به این اعالن برای جلب طرح های پیشنهادی موردیهیچ   .8

قابل صرف  کمیته سویدن برای افغانستان، شده و یا منحیث امتیازات خاص و معافیت از طرف پنداشته

 شود. نظر تلقی

درخواست کنندگان ( از نتیجه ارزیابی، برای پرورپوزل ها افغانستان )در ختم ارزیابی برایسویدن کمیته  .9

  . خواهد داداطالع  (رد شدهو یا  برنده)

و از  ئیدنمامطرح ذیل ل یایمآدرس  از طریقبه صورت کتبی را  یشخو سواالت تمام نموده لطف .10

 هرگونه تماس تیلیفونی یا مراجعه حضوری خودداری کنید.

 تدارکاتمدیر 

 کابل مرکزیدفتر فغانستان ، کمیته سویدن  برای ا
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  bids@sca.org.af: ادرس الکترونیکی

 :برای انتخاب شایستگی

یکجا  انجمن های اشخاص دارای معلولیت برای معیارهای ذیل باید شواهد و مدارکی را همراه با پروپوزل 

 نمایند.ارائه 

 . باشد و مقررات قواعد اساس نامه،دارای  همچنینو بوده ثبت قانونا   وزارت عدلیه درانجمن باید  .1

 کاریباید جوازانجمن  برای افغانستان، کمیته سویدن به  روپوزلپ سالراقبل از  اعتبار:جواز مدار  .2

  . پذیرفته نخواهد شدپروژه به هیچ وجه مورد  این صورت پروپوزلغیر درمعتبر داشته باشد. 

شخصی به هیچ وجه مورد قبول حساب فرد/  به نام حساب بانکی :به نام انجمنحساب بانکی  داشتن .3

  . نمیباشد

 وهمچنین سند تصدیق تصفیه مالیاتی باشد. (TIN) اتیمالیتشخیصیه دارای نمبر  انجمن باید .4

ساحه در  اخیرسال  های که در دو و یاهم پروژه شان یقبطپروژه های درحال تدر باره انجمن باید  .5

 ارایه نماید. معلومات مختصری  نده اتطبیق نمود

معلولیت های دارای  اشخاصکه برای اعاده حقوق  دادخواهیپروژه تطبیق  های از تجربهانجمن باید  .6

 ارایه نماید. شرح مختصری  اندوخته انو فزیکی ذهنی

  . در ساحه مورد نظر ساله یکموجودیت و تجربه کاری  اقل حددارا بودن  .7

معلولیت های دارای  اشخاصدادخواهی برای های تجربه کاری یک سال در پروژه حد اقل دارا بودن  .8

 .ذهنی و فزیکی

بر مبنای معیار های مالی  ظرفیت مدیریت ریت مالی داشته باشد و بر اساس ارزیابییسیستم فعال مد .9

  یرد. گچک قرار بووسط و یا کتخطر م حد دربرای افغانستان، کمیته سویدن تعین شده توسط 

و  بدهدپروژه  شنهادیپکه در آن آنها وجود داشته باشد  تیوال یکه فقط برا تواندیم نیمعلول یها انجمن

 پروژه بدهند.  شنهادیپ کیاز  شتریتواند که ب ینم

 ستهیشا پروژه نیا یبراممکن  دیننما هیاراو مدارک شواهد در باال ذکر آنها رفت،  که یموارد یر انجمن براگا

 . گردد رد شان پروپوزل نشده پنداشته
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 اشخاص دارای معلولیت دادخواهی برای  پروژه

افغان  معلولین)موسسه دسترسی برای  اند ازبارت عکه ه این پروژ با موسسات همکار برای افغانستان کمیته سویدن

اعالن دست بیکجا را اشخاص دارای معلولیت پروژه دادخواهی برای حقوق  (لاطفا بین المللی حمایت از و موسسه

ایجاد شهروندی فعال و  پروژهدر همکاری نزدیک با انجمن های افراد دارای معلولیت، رده است تا بتواند پس

مالی جامعه این پروژه توسط کمک . را به خوبی عملی نمایدبرابری برای اشخاص دارای معلولیت در افغانستان 

 . رددگوپا عملی میرا

 پروژی: هدف خاص 

تا  نمودد نرا ظرفیت سازی خواه افراد دارای معلولیت های نجمناو اشخاص دارای معلولیت این پروژه 

 . نمایندفزیکی دفاع  های معلولیتو  ذهنی مشکالت دارایشخاص ا قاز حقوکه  نندبتوا

ریق طمکلفیت های خود را از تعهدات و تا  مایدجمهوری اسالمی افغانستان را حمایت مین دولتاین پروژه 

را اشخاص دارای معلولیت مشکالت  کههای خویش طوری تنظیم نماید و پالن  ها ژی، ستراتیها پالیسی

افراد دارای مشکالت ذهنی و معلولیت های فزیکی را  و حل نمایدشان در دسترسی به حقوق و امتیازات 

 .  پشتیبانی نماید شانصدایبرای بلند کردن 

 :پیشینه پروژه

ایجاد شهروندی فعال و برابری برای اشخاص دارای معلولیت در افغانستان( این است )هدف کلی پروژه 

 شان از حقوق نندو فزیکی بتوا ذهنیاشخاص دارای معلولیت های قوی را به میان اورد تا  ائتالفیک تا 

)غزنی، پکتیکا،  والیت ۱۰در  ماه ۳۶ . این پروژه به مدتندرا از بین ببر فراه راه شان و موانع نمودهدفاع 

 .رددگعملی میسرپل(  و، بلخ، سمنګان، جوزجان، فاریاب کپکتیا، خوست، ورد

 : مشخصا  در عرصه های ذیل تمرکز خواهد نمود این پروژه ،سال آینده سهدر پایان 

در بین اعضای کلیدی جامعه را  ذهنیفزیکی و مشکالت اشخاص دارای معلولیت آگاهی از حقوق  .1

 ازدیاد می بخشد رهبران مذهبی، رسانه ها، کودکان( ٫حکومت محلیاتی، ه)شوراهای د

، انجمن های افراد دارای معلولیت راظرفیت سازمانهای جامعه مدنی متمرکز بر معلولیت، از جمله  .2

عملی در آنجاکه پروژه   یدر مناطق ،ذهنی و فزیکیاشخاص دارای معلولیت برای حمایت از حقوق 

 . ، بلند می بردرددگمی
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اشخاص دارای برای حمایت از حقوق  را زنان های ظرفیت سازمانهای جامعه مدنی شامل اتحادیه .3

 . ، بلند می بردرددگعملی میدر آنجاکه پروژه  یذهنی و فزیکی در مناطقمعلولیت 

رسیدن به هدف عمومی که عبارت است از تقویت سازمان های جامعه مدنی که برای تحقق حقوق  برایاین پروژه 

 .کمک میکند ،مینمایند ذهنی و فزیکی فعالیتاشخاص دارای معلولیت 

 : هپروژ مدت

 . باشدمی ۲۰۲۰دسمبر ۳۰ الی می ماهاول  ازمدت پروژه 

 : هبودیج مقدار

و  خالص پروژهمصارف برای آن  ٪۹۰که   اختصاص یافته استافغانۍ  هزار 250مبلغ حد اعظم به هر انجمن 

اعطا که به هر انجمن یک قرارداد  در نظر گرفته شده است پروژهتطبیق کننده مصارف اداری برای آن  ٪۱۰

توجه داشته باشید که  لطفا  . پیشنهاد شده داشته باشدت یفعال ابم یرابطه مستقداده شده باید  تخصیص بودیجه. میشود

 پشتیبانی نمی کند.   به آن های تحصیلی و هزینه های مربوط یهاین پروژه از خرید تجهیزات، بورس

 : پروژه محل تطبیق

جوزجان  وان گ، سمنشریف غزنی، پکتیکا، وردک، مزار کمیته سویدن برای افغانستان این پروژه را در والیات

 . تطبیق مینماید

 .را تحت پوشش این پروژه قرار میدهدخوست  پکتیا و افغان والیات معلولیندسترسی  موسسه

 . نمایدعملی میفاریاب  ول پسراطفال این پروژه را در والیات  از حمایتبین اللملی موسسه  

 : هپروژ گستره

 های استراتژی هم یاو  های افراد دارای معلولیت انجمن هموجود هایروژه دادخواهی باید کارپهای  پروپوزل

از نظر موقعیت جغرافیایی  نمایند کهانتخاب را  روشیآنها باید  .ینددارند را تقویت نماآینده  که برای دادخواهی

 . باشد ناسبمت هاند،نمودکه انتخاب  عیبا موضو پروژه

 . گرفته شودنظر مد دبای دادخواهی که برای به دست اوردن پروژه های روش 

 فزیکی و ذهنیاشخاص دارای معلولیت حقوق  محوررسانه ها و شهروندان در  دخیل بودن .1
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 اشخاص دارای معلولیتخدمات آموزشی برای  ساختن دسترس قابل  سکتور تعلیمی  برای دخیل نمودن  .2

 و فزیکی  ذهنی

 فزیکی و ذهنیاشخاص دارای معلولیت  برایخدمات صحی به برای دستیابی  تسکتور صح دخیل نمودن .3

فزیکی و  یتمعلول اشخاص دارایدر ایجاد فرصتهای معیشتی برای  انکشاف دهاتسکتور  دخیل نمودن .4

 ذهنی 

اعاده ازیاد آگاهی دهی و دادخواهی برای برای سطح والیت به دخیل نمودن سکتورهای مختلط / مختلف  .5

 ولیت فزیکی و ذهنی لدارای مع اشخاصحقوق 

 پروپوزل: 

واجد  اطالعاتبخش اول  ردد.گی رخانه پ فورم توسط متقاضی یهابخش همه وباشد سه بخش  دارایباید  پروپوزل

 میباشد.پروژه  درخواستو بخش سوم برای بودیجه  بخش دوم، شرایط بودن

 بودیجه: 

فعالیت آنعده از مصارفات  ه یباید نشان دهندشما و بودیجه  ودهنماستفاده  شده همبودیجه از فورم ضمی تهیهبرای 

 ردد. گ محاسبهفغانۍ ابه  بودیجه حتما همچنین ومشخص شده  باشد که در پروپوزل پروژه ئیها

 : پروژه پروپوزلفورمه 

 ،پروژهدر باره معلومات  -۲، (cover pageپروپوزل )پُشتی  صفحه -۱ :سه بخش  پروژه شامل درخواست فورم

مشخصات در باره  مختصری اطالعات شامل (cover pageپروپوزل )پُشتی صفحه . میباشد ،پروژه پروپزل -۳

پیشنهاد  ارایه میکند وپروژه مختصری در رابط به  پروژه اطالعاتبخش معلومات . میباشدنهاد و شماره تماس 

 ایم موردهدف، ذینفعان پروژه و ضم مورد جزئیات کلی در باره دلیل، نتایج، گروه هاییا همان پروپوزل پروژه 

  .نمایدنیاز را ارائه می

 : ضمایم

متقاضی ضرورت انجمن و  باشدکه در دو بخش فوق درج نشده میشود  ادیسنااین بخش شامل هرگونه اطالعات یا 

 که در این بخش شامل سازند تااطالعاتی  همچنین انجمن ها میتوانند ده شود.یگنجان پروپوزل در اینمی پندارد تا 

 .نمایدکمک این پروژه در تطبیق کامل و درست برای تشخیص توانایی انجمن را کمیته سویدن 
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 : تخصیص پروژه

امضأ خواهد  دفاتر مربوطهو  ها قرارداد بین انجمن ند،دیردگاین پروژه مشخص  دریافت که انجمن ها براییزمان

طریقه راپوردهی، انتقال پول،  از قبیل:انجمن ها  ودفتر اعطا کننده قرار داد یت های ل. در این قرارداد مسو  شد

 ذکر خواهد شد. ٫میگیرد صورت دفاتر مربوطهت تخنیکی و اداری که از طرف نظار

 میگردد.قرار دادها فی مابین انجمن و دفاتر مربوطه طبق ذیل امضا 

 .غزنی، پکتیکا، وردک، مزار شریف، سمنگان و جوزجانفی مابین کمیته سویدن وانجمن ها برای والیات  -1

 .والیات پکتیا و خوستوانجمن ها برای موسسه دسترسی معلولین افغان فی مابین  -2

 والیات سرپل و فاریاب عملی مینماید وانجمن ها برای موسسه بین اللملی حمایت از اطفال فی مابین   -3

نسخه های  با همراه آن پروژه و بودیجه)سافت کاپی( پروپوزل  نسخه کامپیوتری :یارسال درخواست مهلت آخرین

 ثبت و راجستر میباشدکه انجمن  در صورتو سه سال گذشته، از  )راپورآدیت( بدهیاسکن شده گزارش های حسا

 ارسال دارید و  ۲۰۲۰پریلا ۱۲تاریخ  آن الی ، اساسنامه سازمان و جزئیات کمیته اجراییجواز انجمنارائه 

 .پذیرفته نخواهد شد  ۲۰۲۰ پریلا ۱۲  ختم پس از آن  پیشنهاد پروژه و بودیجه

 : قراردادشرایط 

برنامه معاون  ،ایمل وفا در کمیته سویدن برای افغانستان آقای پروژهارتباطی  شخص دداد امضأ ش قرارزمانیکه 

 . خواهد بود کمیته سویدن برای افغانستانت معلولی

عبدالودو آقای حضرت عثمان میاخیل، در فاریاب آقای در کابل   فالطموسسه حفاظت از ا شخص ارتباطی برای

 . بوداحمد خواهد آقای پرویز ل پامینی و در سر

سید آقای عبدالخالق ځاځی، در خوست آقای دفتر دسترسی برای معلولین افغانستان در کابل  شخص ارتباطی برای

 شمس الدین خواهد بود. آقای محمد و در پکتیا 

 

 محرمیت: 

در قرارداد بین دو طرف محرم تلقی می شود و با هیچ کسی به اشتراک گذاشته نمی شود  کلیه اطالعات موجود

 .این کار شویمموظف به انجام ا  مگر اینکه قانون
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 : روش ها و معیارهای انتخاب 

ی در کمیته سویدن هدادخوایونت  جامعه مدنی و ظرفیت سازی ویونت ، تمعلولیبرنامه یونت یک تیم فنی شامل 

، پکتیکا، وردک، مزار شریف، ارائه شده برای والیات  غزنی  )پروپوزل ها( پروژه هایپیشنهادبرای افغانستان 

 . بررسی می کننداز نظر شایستگی را سمنگان و جوزجان 

 معلولینو متخصص برنامه  سیرئ .1

 تیو توسعه ظرف یواحد مدن سیرئ .2

 دادخواهی واحد سیرئ .3

 توسط نهادی های مربوطه طبق ذیل صورت میگیرد.و متباقی آفر های ارائه شده 

  ارزیابی میگردد. موسسه دسترسی معلولین افغانتوسط  والیات پکتیا و خوستآفر های ارائه شده برای 

  ارزیاب موسسه بین اللملی حمایت از اطفال توسط  والیات والیات سرپل و فاریابآفر های ارائه شده برای

 میگیرد.

A.  هپروژ کیفیت ارزیابی : 

 . معیارهای زیر را دنبال میکندپروپوزل ارزیابی تخنیکی این 

 درخواست دهنده جامعه مدنی نهاد/صالحیت قانونی سازمان 

  پروپوزلارزیابی تخنیکی  

 رویکرد و روش دادخواهی 

  پروپوزلکامل بودن 

   یابینظارت و ارزپالن  

 محافظت و مراقبت اطفال داشته باشد رتجربه کاری د . 

 :اعمال یشود  مشخصا  از معیارهای فوق  ذیلموارد 

 امتیاز 61 حد اکثر :دهنده درخواست صالحیت قانونی سازمان جامعه مدنی .1

 انجمناجرایه  هیئت و هاساس نام ٬: از قبیل نمبر ثبت و راجسترهویت قانونی انجمن -

 اعالن جلب پروپوزل ها. تبط بامرانجمن  هویت و مشخصات -
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 دادخواهی های پروژه عرصه تطبیقدر انجمن تجربه کاریدر مجموع  -

 .خواهد شد تطبیقدر منطقه که پروژه در آن  انجمن تجربه کاری -

 امتیاز 61 حد اکثر  پروپوزل:ارزیابی تخنیکی  .2

 باشندگروههای مورد هدف و گروههای ذیدخل به خوبی تعریف شده  -

 . فزیکیذهنی و  های  اشخاص دارای معلولیتهای مندیدرک مشکالت و نیاز -

 . تجزیه و تحلیل مسئله یا مشکلاقدامات پیشنهادی در ارتباط به   -

 پروژهبرای رسیدن به اهداف بیان شده  یپیشنهاداقدامات  -

  امتیاز 20حداکثر  : رویکرد و روش دادخواهی .3

ذهنی و فزیکی  اشخاص دارای معلولیتبه طور واضح یک یا دو موضوع مربوط به دادخواهی که   -

 گردد. ن روبرو هستند بیان آبه 

 برای دادخواهی.  مناسب و مقیّد به زمان()مشخص، قابل پیمایش، قابل حصول، و مقاصد اهداف تعین   -

روپ های گنتیجه مباحثات با از تجزیه و تحلیل  برای دادخواهیپیشنهادی  و روش های  رویکردها - -

 .  به میان امده باشد نفعذی

 . باید روشن باشد دادخواهی پیام -

 ان های اجتماعی و ادارات دولتی محلی در پروژه دادخواهی. گر ارگدی زیدخلیل سا -

 امتیاز 61حداکثر  : پروپوزلبودن  تکمیل .4

 دادخواهی.  های فعالیتتداوم جهت  پیشنهادی  اقدامات  -

 . ت در باره شناسایی و مدیریت خطرات مرتبطحوضا -

 .چگونه این پروژه می تواند ظرفیت انجمن را افزایش دهد اینکهبیان   -

 مربوطه ضمایم  -

 امتیاز  12 حداکثرنظارت و ارزیابی:  .5

 .ی پروژهاهداف و فعالیتهابا مناسب بودن نتایج    -

 . آمد هندخوابه دست چگونه   نتایج متوقعه اینکهوضاحت در مورد  -

 . باشدقابل مشاهده و اندازه گیری  )متوقعه( نتایج مورد انتظار -

 ( 12+16+20+16+16= ) 80:  مجموعه نمرات 

 .بدست آورد امتیاز را 53حداقل  دیبا یبودن ، هر متقاض طیواجد شرا یبرا
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B. پروژې:  ریت مصارفثو مو هبودیج ارزیابی موثریت 

  :میباشد لیذ راتمعیا دارای جهیارزیابی بود .مصارف اختصاص نمیابد بهجه یبود نمرات ارزیابی

 . رفته شودگدر نظر بازار  قیمت های پیشنهادی شما باید استاندرد و مطابق با قیمت های قابل قبول در -

 .  همراه با اسناد حمایتیپیشنهادی بودیجه کامل بودن -

 مطابق با فعالیتها و نتایج پیشنهاد شده باشدباید  پیشنهادی بودیجه  -

مصارفات بیش از حد، معاشات )اجتناب از  مثالباشد، شده  واضعکامال   مصارفاتكنترل در مجموع   -

 و سایر هزینه ها بیش از نیازهاي معقول(. مدیرتی

 فعالیت ها باشد. برای تطبیق تخصیص منابع باید اولویت -

 امتیاز 20: امتیازاتمجموعه 

بررسی  تحت عنصراست که در آن به هر  امتیاز 100جه یو ارزیابی بود تخنیکیبرای ارزیابی  امتیازحداکثر  

 :میباشد ذیلدهی به شرح  امتیاز. در نظر گرفته شدهامتیاز  4 لیا 0از  معیاری

 . بیان کرده باشد روشنو  ضیحوا پروپوزل خویش متقاضی دربر اینکه  مبنیهیچ مدرکی نبودن  – 0

 . ٪ رضایت بخش است30پاسخ متقاضی حداکثر  - ۱

 .رضایت بخش است 60٪ تا   30پاسخ متقاضی حداکثر از  - 2

 رضایت بخش است.  80تا ٪    60حداکثر از  پاسخ متقاضی  - 3 

 .رضایت بخش است  80٪ پاسخ متقاضی بیش از   - 4

   100=  20+80= مجموعه نمرات 

 : اعطای قرارداد

اهدا می ند کرد کسبرا جه یو بود تخنیکیانجمن های اجتماعی که باالترین امتیازهای ارزیابی  18این قرارداد به 

میشوند. در مواردیکه بیش از یک  محسوبجداگانه هر کدام یکسان دریافت کرده اند،  امتیاز انجمن دو اگرشود. 

اولویت  است رفتهگ تخنیکیارزیابی  را در باالترین امتیازنجمن که اآن د، به ندارای رتبه آخر باش انجمن اجتماعی

 داده میشود.
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 : جدول زمانی

 . این  پروژه پیشنهادی از جدول زمانی زیر پیروی می کند

 تاریخ فعالیت شماره

 25/03/2020  ن جلب پروپوزل هااعال ۱

 12/04/2020 پروپوزل ها آخرین مهلت ارسال ۲

 13/04/2020  های ارزیابی  پروپوزل ۳

 to 16/4/2020 13/4/2020 متقاضیان برنده نهایی کردن لیست  ۴

 to 21/4/2020 19/4/2020 برندهاطالع متقاضیان  ۵

 to 28/4/2020 22/4/2020 ها با متقاضیان برندهامضأ قرار داد  ۶

 to 30/12/2020 01/5/2020 پروژهتطبیق شروع  ۷
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 فورم  داوطلبۍ همراه به مواد ضروری را تکمیل و امضأ کنید.( تسلیمی پروپوزل فورمه  بخش دوم :

 

 داوطلبۍ تسلیمی اوراق فورمه  

 

 کند( تاریخ را نوشته باید نهاد تاریخ:  )

 

  KMO- CFP- 2020 – 02  پروژه دادخواهی )پروپوزل( : درخواست طرح پیشنهادیشماره مرجع 

 

 برای: د فتر مرکزی کابل، کمیته سویدن برای افغانستان 

 

 :جناب آقای/خانم

دریافت آن همراه با ضمایم را پروژه اعالن جلب پروپوزل ها برای ما اسناد بدین وسیله اذعان می داریم اینکه 

های رهنمود و د همه اسنااینکه ضمیمه هذا پروپوزل خویش را که با .  و تمام آنرا دقیقا  مطالعه کردیم کردیم

 . کامل دارند، خدمت شما تقدیم می نمائیم همخوانیاعالن جلب پروپوزل های شما 

 با احترام 

__________________ 

 انجمن( شخص ارتباطی  نام و امضأ) 
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 بخش سوم: فورم بودیجه 

 

کود 

فعالیت

 

نام فعالیت

 

جزئیات فعالیت

کود 

حساب

 

نام حساب

 

مقدار 

 

نوع واحد




 تعداد

 

نرخ واحد

 

مقدار

 

مجموع بودجه

تمویل 

کننده

5

                    -مجموعه مصارف پروګرام 

مصارف غیر مستقیم / مصارف اداری 

 Total Administrative cost-            

-            

ان :  :Name of organizationاسم ارگ

Project Ref #:

Name of the Project: 

Unit: 

Date: 

مصارف مستقیم / مصارف پروګرام  

6

شماره پروژه: 

اسم پروژه: 

بخش: 

خ :  تاری    

5

2

3

zAX

1
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 بخش چهارم :  

 فورم درخواستی کمیته سویدن 

 

 

 فقط برای کمیته سویدن

 نمبر معرفی پروژه

 تاریخ تادیه پول

 

 صفحه پُشتی پروپوزل 

 

 معلومات عمومی

 

 نام موسسه (1

 

 جزئیات ثبت و راجستر موسسه (2

 

 شخص ارتباطی موسسه (3

 

 اعضای کمیته اجرائیه (4

 

 

 جزئیات ارتباطی (5

 

 آدرس موسسه (6

 جزییات حساب بانکی موسسه (7

 

 موسسه درخواست کننده  TINنمبر  (8

 

 ندارد   معافیت مالیاتی: 
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 معلومات پروژه

 نام پروژه .1

 

 پروژهمیعاد  .2

 

  

 ( 1ضمیمه  –بودجه پیشنهاد شده برای پروژه )جزئیات بودجه در فورم بودجه  .3

 

 پروپوزل پروژه

 

 دادخواهی از آنجا که این یک پروژهرا باال ببرد. پروژه تحت پوشش مورد هدف گروپ های درسترسی به یاد داشته باشید که پروژه شما باید 

 به سؤاالت زیر کمک کند. دادن شما در پاسخفورم دادخواهی زیر می تواند به است، 

 فورم تجزیه و تحلیل پالن دادخواهی:

 

 پروژه نیاز است )حد اکثر نیم صفحه(؟چرا به این  –تحلیل و تجزیه مشکالت  .1

 

 مرتبط بودن .2

 

 مقاصد پروژه د؟یاوریبدست ب دیخواهیرا م یزیچ یچ   .3

 

 

 

 

منابع )انسانی ، 

مالی ، اطالعاتی 

 و غیره(

پیام   قتو

 دادخواهی 

 تجزیه و تحلیل

ګروهای ذیدخل 

)مخالفان ، تأثیر 

گذاران ، متحدین 

را شناسایی 

 کنید(  

ابزارها و 

)برای  اه تاکتیک

حل 

 مسئله/مشکل(

هدف 

 دادخواهی 

مسئله/مشکل )مشکلی را که 

نیاز به پاسخ های سواالت زیر 

 دارد شرح دهید :

 مشکل چه است؟  .1

مشکل  یک چرا این .2

 است؟ 

چرا این مشکل وجود  .3

 دارد؟ 

تأثیرات بالقوه  .4

 چیست؟
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 هبا تطبیق این پروژه شما چی نتایج را میخواهید ببینید؟ نتایج متوقع .4

1نتیجه    

2نتیجه    

 

 که توقع دارید، چگونه بدست خواهید آورد؟ )حد اکثر نیم صفحه(. ی راشما نتایج .5

در  لطفا  فعالیتهای عمده را که در جریان تطبیق این پروژه انجام خواهید داد، بگویید. این فعالیتها باید به شما کمک کند تا نتایح را که

 د.یباال بیان کرده اید بدست بیاور

 نتیجه فعالیت ها

1.   

1.   

 

 

 تحت پوششگروه های  .6

 گروه های تحت پوشش که در جامعه از طریق این پروژه حمایت خواهد شد ، تشریح کنید.

 گروپ مورد هدف چرا این پروژه برای گروه مورد هدف مهم پنداشته میشود؟

  

  

  

  

  
 

 

 

 گروهای مورد هدف  اولیه و ثانوی )مستقیم و غیر مستقیم( .7

 اولیه )اشخاصیکه به طور مستقیم از پروژه منفعت خواهد برد( گروهای مورد هدف  

 مجموع
تعداد مستفدین 

 ذکور

تعداد مستفدین 

 اناث

)به طور مثال: شاملین تریننگ، اشتراک کنندگان ورکشاپ، کتگوری افراد 

بزرگساالن، مال امامان، معلمین، اشخاص دارای معلولیت، خانم های دارای 

 معلولیت، اعضای شوراها و غیره...(معلولیت، اطفال دارای 

    

    

    

    

 مجموع   
 

 

 



 
 

17 
 

 

 ثانوی )اشخاصیکه به طور غیر مستقیم از این پروژه  منفعت خواهد برد( گروهای مورد هدف  

 مجموع
تعداد مستفدین 

 ذکور

تعداد مستفدین 

 اناث

، افراد جامعه کارمندان ادارات دولتی و غیر دولتی،)به طور مثال: کتگوری افراد 

بزرگساالن، مال امامان، معلمین، اشخاص دارای معلولیت، اعضای شوراها و 

 غیره...(

    

    

    

 

 
 

 افراد و نهاد های ذیدخل  .8

کدام گروه های دیگر در پروژه شما دخیل هستند به طور مثال رسانه ها، سیاستمدارن، مکاتب و دیگر گروه ها. اینها گروه ها یا 

 ی هستند که برای پیشبرد پروژه همکاری خواهند نمود. ینهادها

 

اهمیت این جوانب ذیدخل برای پروژه شما در 

 چیست؟
 جوانب ذیدخل ارتباط شما با جوانب ذیدخل

   

   

   

   

   

   

 

 ساحات تحت پوشش پروژه .9

 

 

 خطرات  .10

 خطر: خطر را توضیح دهید متاثر میسازد؟چگونه این خطر پروژه شما را  شما چگونه این خطر را اداره مینمایید؟

   

   

   

 

 نظارت  .11

 

 رشد و ارتقای ظرفیت )در سطح انفرادی و درسطح سازمان( .12
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توضیح دهید که چگونه این پروژه باعث باال بردن ظرفیت 

 ،دخیل هستندپروژه اعضا سازمان که بطور مستقیم در تطبیق 

 میگردد.

 

ً توضیح دهید که تطبیق این  پروژه لطفا

چگونه در انکشاف سیستم های داخلی نهاد 

 شما کمک خواهد کرد.

چی تغیراتی را بعد از اتمام این پروژه 

 در اداره تان میخواهید ببینید؟

 1تغیر  1سیستم  1مثال 

 2تغیر  2سیستم  2مثال 

 3تغیر  3سیستم  3مثال 
 

 ضمایم

 

 بودیجه پروژه )فارمت کمیته سویدن( .1

 پالن پروژه و الیحه وظایف کارمندان پروژه  .2

 جواز کار نهاد. .3

 کاپی کارت های حساب بانکی .4

 کاپی مکتوب تصدیق بانکی از صالحیت داران حساب بانکی نهاد. .5

 کاپی نمبر تشخیصیه نهاد. .6
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 و بودجه آن باید توسط رییس سازمان و شخص ارتباطی پروژه تصدیق گردد. پروپوزل درستی و صحت این 
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