
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 پروژۀ مذیریت دارایی سرک: افغانستان

 

 پشّژۀ هذیشیت داسایی سشک ًبم پشّژٍ

 ۲۰۰۰۵ - ۰۰۰ ضوبسۀ پشّژٍ

 افغبًستبى کطْس

 پیطٌِبد ضذٍ حبلت پشّژٍ

 کوک ثالػْض ًْع پشّژٍ/چگًْگی ُوکبسی

 ُوکبسی تخٌیکی

 هٌجغ توْیل هبلی/همذاس
 کمک بالعوض: پروژۀ مذیریت دارایی سرک 

ئیآهشیکب هیلیْى دالش ۵۲.۲۰ صٌذّق اًکطبفی آسیب   

افغبًستبى صیشثٌبیی یصٌذّق ّجِ ئیهیلیْى دالش آهشیکب ۳۳    

پروژۀ مذیریت دارایی سرک ىمکاری تخنیکی:   

ئیهیلیْى دالش آهشیکب USAID ۵) ) کبیاهش یالولل  يیاًکطبف ث ۀاداس   
 

 سضذ پبیذاس هحیط صیست اجٌذای استشاتژیک

 سضذ فشاگیش التصبد
َیکپبسچگی هٌطم  

 استمبی ظشفیت ّ حکْهتذاسی هحشکَ ُب تغییش

 ساٍ حل ُبی ػلوی
 هطبسکت

 سضذ سکتْس خصْصی

 تشاًسپْست صهیٌی )غیش ضِشی(  – پورتترانس سکتْس/سکتْس فشػی

ثشاثشی ّ ُوتشاصسبصی 

 جٌسیتی
ّجْد ًذاسد  یتیاص ػٌبصش جٌس کی چیُ    

-جالل آثبد( ّ )کبثل -ثشای تشهین دّ ثضسگشاٍ )کبثلدّسٍ یی ثصْست پشّژۀ ُزا ضبهل اسایَ خذهبت  ضشح

دس ػشصَ ُبی تشهین سشک اداسات ریشثط دّلتی دس جٌْة ضشق افغبًستبى ّ استمبی ظشفیت کٌذُبس( ّالغ 

 هیجبضذ.  ،ّ هذیشیت داسایی سشک

 

 صادر شده است، میباشد.  2016جوالی  13بر اساس متن انگلیسی آن که بتاریخ (، PDS) برگۀ معلوماتی پروژهترجمۀ این 

 بانک انکشاف آسیایی



ثٌیبد پشّژٍ ّ استجبط آى ثب 

 استشاتژی کطْس/هٌطمَ

 

ثخص ُبی خذهبت تشهین اسایَ  ثشایضبهل کوک ثالػْض هبلی  (هذیشیت داسایی سشکپیطٌِبد ضذٍ )پشّژۀ 

 -کبثلثصْست دّسٍ یی هیجبضذ. سشک ُبی رکش ضذٍ کَ ضبهل سشک )افغبًستبى  حلمْی استشاتژیکسشک 

. ایي هحسْة هیگشدًذذ، اص جولۀ ثضسگشاٍ ُبی کلیذی هٌطمَ ضشلی ٌهیجبض (جالل آثبد -کبثل )ّ  (کٌذُبس

ل پشّژٍ ُوچٌبى ضبهل ثخص استمبی ظشفیت ثشای هؼشفی سیستن هذیشیت داسای سشک ثوٌظْس حصْ

 سشک هیجبضذ. اطویٌبى اص پبیذاسی سکتْس 

ات دساص هذتشیتأث  سکتْس سشک دس افغبًستبى.  یافضایص پبیذاس 

.  آى ثِجْد اتصبل سشک ّ ایوٌی ًتیجَ  

. ثضسگشاٍ هلی دس ثخص جٌْة ضشق کطْساص هشالجت  هحصْل  

   داسایی سشک. ظشفیت دس ػشصَ ُبی حفع ّ هشالجت ّ هذیشیت ثِجْد 

جغشافیبییهْلیؼت    

 دسته بندی مصئونیت اجتماعی

 ج هحیط صیست

غیش اسادیثیجب ضذٍ گبى   ج 

 ج هشدم ثْهی

 یو اجتماع یستیز طیمح یاز جنبه ها یخالصه ا

  جٌجَ ُبی هحیط صیستی

  ثیجب ضذٍ گبى غیش اسادی

  هشدم ثْهی

 ارتباطات ریربط، مشارکت و مشاوره

  دس جشیبى طشح پشّژٍ 

  دس جشیبى تطجیك پشّژٍ 

 فرصت های شغلی 

سضذ هذیشیت داسایی سشک، استمبی ظشفیت دس ػشصَ حفع ّ هشالیت، ّ اسایَ اص هطبّسیي ثوٌظْس  دستۀ خذهبت هطْستی

 کوک دس ثخص ًظبست اص کبس تشهین سشک، استخذام خْاًذ ضذ. 

تطجیك پشّژٍ ُب ثْیژٍ لشاسدادُبی  ثب  ۀدس ػشص اص جولَ هطکالت ػوذٍتبخیش دس هْاسد هشثْط ثَ تذاسکبت  تذاسکبت

ثستَ دس پشّژٍ  يیاثوٌظْس سشػت ثخطیذى اسصیبثی هشاحل تذاسکبتی، ، ثٌبثشایياسصش ثبال، هحسْة هیگشدد. 

 پیطکصهیلیْى دالش آهشیکبئی  5.3ُش یک ثب اسصش ( NCB)ی هل یسلبثت یداّطلجاص طشیك کْچک  یُب

 .کشددسخْاست خْاُذ . ػالٍّ ثش ایي، ثبًک اًکطبف آسیبیی آغبص پشّسۀ اًتخبة هطبّسیي سا ضذخْاُذ 

 



 کارمدان مسئول

 ّیتْى تبّیسْک  هبهْس هسئْل ثبًک اًکطبف آسیبیی

آسیبیی فدیپبستوٌت هسئْل ثبًک اًکطب ّ غشثی  هشکضیدیپبستوٌت آسیبی    

 ّ غشثی آسیبی هشکضیثخص تشاًسپْست ّ استجبطبت، دیپبستوٌت  ثخص هسئْل ثبًک اًکطبف آسیبیی

 وزارت مالیو اداسۀ هسئْل اجشاء کٌٌذٍ

 ټپطتًْستبى ّا

 ،کبثل

 جوِْسی اسالهی افغبًستبى 

 جدول زمانی 

 ۵۰۰۰هی  ۰۳ هطخص ضذى هفبُین

 ۵۰۰۰جْالی  ۵۰ – ۰۵ ّالؼیت یبثی

 ۵۰۰۰اگست  ۳۰ جلسۀ ثبصًگشی ُیئت اداسی

  - تصْیت

  -  گشیثبصًآخشیي هبهْسیت 

پشّژٍ  یگۀ هؼلْهبتآخشیي تجذیذ ثش ۵۰۰۰جْى  ۵۰   

 
 

برگه های معلوماتی پروژه  از اینکهمعلومات خالصه پیرامون پروژه و یا برنامه میباشند: ( حاوی PDSبرگۀ های معلوماتی پروژه )
ذکر نباشد اما بعداً در صورت  برگه های معلوماتیبعضی معلومات در نسخه های ابتدائی ممکن در حال جریان میباشد،  کاریک 

 میباشند.  یگنجانیده میشود. معلومات در رابطه به پروژه های پیشنهاد شده احتمالی و نشان آناندریافت معلومات در 
 

ً را ( PDSپروژه ) معلوماتی ۀبرگ نیدر ا ذکر شدهمعلومات  ییایبانک انکشاف آس کاربران آن و  یمنبع برا کیبه عنوان  صرفا
در تالش ارایه محتویات با کیفیت باال میباشد. همیشه در حالیکه، بانک انکشاف آسیایی  کند. یمارایه  نیگونه تضم چیبدون ه

سازگاری ضمانت تجارتی، بدون شامل محدودیت بصورت بیان شده و یا هم ضمنی بدون هیچ نوع تضمینی یا  گردیدهمعلومات ارایه 
بانک انکشاف آسیایی مشخصاً هیچ نوع تضمینی و یا نماینده گی از دقیق بودن و کامل نقض، میباشد. با یک هدف مشخص و عدم 

 بودن چنین معلومات را نمیکند.  
 




