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الف) فعالیت های وظیفوی انجام ضده:
 هعزفی  01تي اس وارهٌساى اًاث ٍسارت غزض فزاگیزی زٍرُ لیساًس بِ یىی اس پٌَّتَى ّای ذصَصی وطَر با
ّواٌّگی بار ریاست هٌابع بطزی.
 تسٍیز اٍلیي زٍر بزًاهِ وارآهَسی بزای  01تي اس فارغیي پٌَّحی ّای حمَق ٍ ضزعیات پٌَّتَى ّای وطَر زر
ٍسارت عسلیِ ٍریاست عسلیِ ٍالیت بلد.
 تزتیب ٍ تْیِ طزسالعول واری وارآهَساى ،الیحِ ٍظایف ،لزارزاز ،ذلص سَاًح ،تمسین اٍلات ٍ ،حاضزی وارآهَساى.
 تسٍیز بزًاهِ هعزفی ٍسارت عسلیِ بزای وارآهَساى ٍ ّواٌّگی با زفتز هحتزم  JSSPبِ هٌظَر تسٍیز چْار زٍر ٍروطاپ
تحت عٌاٍیي هسیزیت هٌابع بطزی ،اساسات پالى گذاری ،برص ّای عوسُ فعالیت ّای هٌابع بطزی ٍ ارسیابی اجزاات
بزای وارآهَساى زر تاالر ٍسارت عسلیِ.
ّ واٌّگی ٍ تسٍیز  5زٍر بزًاهِ ّای آهَسضی پیزاهَى لاًَى هٌع ذطًَت علیِ سًاى ،ضاذص ّای پالى واری هلی سًاى
افغاًستاى ،پالیسی جٌسر ٍ پالى استزاتیژیه آهزیت جٌسر با ّوىاری زفتز هحتزم ٍ ٍ JSSPسارت هحتزم اهَر سًاى بزای
 021تي اس وارهٌساى ٍسارت.
 تسٍیز جلسِ ّواٌّگی ٍ ضزیه ساسی پالى استزاتیژیه آهزیت جٌسر با زًٍزّای زاذلی ٍ ذارجی با ّوىاری هالی
زفتز هحتزم  GIZزر تاالر ٍسار ت عسلیِ.
 تسٍیز زٍ زٍر بزًاهِ هعزفی ٍسارت عسلیِ ٍ آگاّی زّی اس فزصت ّای اضتغال زر ایي ٍسارت بزای  031تي هحصلیي
اًاث پٌَّتَى ّای وارزاى ٍ واتب با ّوىاری زفتز هحتزم .JSSP
ّ واٌّگی ٍ تسٍیز وَرس سِ هاُ لیسر ضیپ بزای واروٌاى اًاث ٍسارت با ّوىاری زفتز هحتزم .UNDP
 تجلیل اس  6هارچ رٍس جْاًی سى با ّوىاری زفتز هحتزم  GIZزر تاالر ٍسارت عسلیِ.
ّ واٌّگی با آهزیت آهَسش بِ هٌظَر هعزفی چْار تي اس وارهٌساى اًاث ٍسارت زر ٍروطاپ چْار رٍسُ هَرخ  03الی
 07زلَ سال 0171اساسات جٌسر ،پالى واری هلی سًاى افغاًستاى زر ٍسارت اهَر سًاى.
 اضتزان آهزیت جٌسر زر ()04زٍر جلسات ،وٌفزاًس ّا حسب ّسایت همام ٍسارت بِ هٌظَر جلب ّوىاری ٍ
ّواٌّگی آًْا.
 اضتزان زر  7زٍر ٍروطاپ ّا تحت عٌاٍیي لاًَى هٌع ذطًَت علیِ سًاى ،هسیزیت ریسه ،حمَق بطز ٍ لطعٌاهِ
 0103ساسهاى هلل ٍ سیستن هسیزیت اجزاات هاهَریي.
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ً طز ٍ پرص گشارضات اس فعالیت ّای آهزیت جٌسر ٍ ٍروطاپ ّای تسٍیز ضسُ زر ٍیب سایت ٍسارت عسلیِ.
 تزتیب فَرم ًیاس سٌجی آهَسضی اسوارهٌساى اًاث ٍسارت ،جوع آٍری ،تَحیس ٍ ثبت آى زر زیتابیس آهَسضی آهزیت
جٌسر.
 جوع آٍری ،تَحیس ٍ ارائِ گشارش سالتوام ضاذص ّای پالى واری هلی سًاى افغاًستاى بِ ٍسارت اهَر سًاى.
 اجزاات بِ تعساز (  )001لطعِ هىاتیب.

ب) دستآوردها و نتایج حاصل ضده از اجراات:
 اٍلیي زٍر بزًاهِ وارآهَسی زر ٍسارت عسلیِ ٍ ریاست عسلیِ ٍالیت بلد تسٍیز گززیس.
 01 تي وارهٌساى اًاث ٍسارت غزض فزاگیزی زٍرُ لیساًس بِ پٌَّتَى سالم هعزفی گززیسًس.
 پالى چْار سالِ استزاتیژیه آهزیت جٌسر بِ هٌظَر جلب ّوىاری زر تطبیك آى طی یه جلسِ بِ زًٍزّای زاذلی ٍ
ذارجی ضزیه ساذتِ ضس.
 بلٌس رفتي آگاّی بِ تعساز  021تي اس وارهٌساى ٍسارت اس هسایل لاًَى هٌع ذطًَت علیِ سًاى ،پالى واری هلی سًاى
افغاًستاى ٍ پالیسی جٌسر .
 آگاّی  031تي اس هحصلیي اًاث پٌَّتَى ّای وارزاى ٍ واتب اس ٍسارت عسلیِ ٍ فزصت ّای واری زر ایي ٍسارت.
 هستفیس ضسى  01تي وارهٌساى اًاث ٍسارت اس بزًاهِ سِ هاُ لیسرضیپ زر ٍسارت عسلیِ
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