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 لیتاکا / وزارت بازسازی و انکشاف دهات صالحیت دارد تا در هر زمانی خواسته باشد یک پروپوزل را رد و یا قبول کند حتی در مرحله امضاء

 قرارداد بدون اینکه کدام وضاحت، مسولیت و خساره متقاضی را بدوش بگیرد. 

یهه القرارداد با انعده متقاضیان صورت میگیرد که قبل از انقضای مدت اعتبار، پروپوزل را تسلیم نموده باشد. و کمیته ارزیابی متقاضی مطابق 

 باشد.  2-اساس اهداف و فعالیت های لیتاکاوظایف واجد شرایط دانسته و طرح پیشنهادی درخواست کننده به 

  میتودولوژی و روش

متقاضی باید یک پالن تطبیق فعالیت های خودرا تهیه کند که واضیها شامل زمان بندی فعالیت ها، بودجه و مسایل دیگر مربوطه باشد. هر 

ا روستی اهال اشتغالآنها به توسعه  تیفعالفعالیت پیشنهاد شده باید مبتنی به شواهد باشد که رابطه را با گروپ های مورد هدف نشان دهد که 

 کند.یممک ک ها

 تمام جدول زمانی تطبیقی باید بین هر دو جناح وزارت بازسازی و انکشاف دهات و تطبیق کننده به توافق برسد. الزامی است تا تطبیق کننده

 منتخب باید تمام فعالیت های خودرا تا تاریخ )معینه جدول زمانی( تکمیل نماید.  

 گزارش دهی، نظارت و ارزیابی

تمام فعالیت های موجود در پالن کاری، در هر ماه گزارش تهیه خواهد کرد. گزارشات باید در سه روز اول هر ماه به لیتاکا  تطبیق کننده مطابق

مطابق به همان مهدوده زمانی داشته باشند. گزارشات باید حاوی شرح فعالیت ارسال گردد. تمامی گزارشات باید تفصیالت کامل فعالیت ها را  2

وط پروژه باشد. روی فارمت گزارش دهی تفصیلی بعد از انتخاب متقاضیان تبادل افکار صورت خواهد گرفت و گزارش دهی توسط ها و تصاویر مرب

 وزارت بازسازی و انکشاف دهات به تمامی مراجع ذیربط تکثیر خواهد شد.

 بودجه

 تطبیق کننده باید بودجه تفصیلی را برای هر فعالیت و فعالیت های فرعی تهیه کند که شامل تمامی مصارف پروژه میگردد. مصارف اداری باید

تمام مصارف باشد. به اساس زمان بندی پرداخت پول در بودجه،  % 5منهیث یک قلم جدا در مصارف پروژه انعکاس داده شود و نباید بیش از 

 ننده باید مطابق فارمت معیاری که توسط وزارت بازسازی و انکشاف دهات پیشنهاد میشود، گزارش تهیه کنند. تطبیق ک

 پرداخت پول

مصارف مجموعی شامل تمام فعالیت های تطبیق شده که توسط تطبیق کننده تکمیل گردیده است، میباشد. وزارت بازسازی و انکشاف دهات 

 احد پولی دالر یا افغانی انجام خواهد داد. پرداخت پول را ذریعه بانک به و

 

 

 

 


