ARTF SCORECARD SUMMARY 2013 + + +
Integrated Performance and Management Framework
د افغانستان د بيارغونې صندوق د «فعاليتونو ارزونې» کارت په اړه لنډ معلومات
رسيزه :د افغانستان د بيارغونې صندوق د افغان دولت د ميل بودجې د متويل او د دغه هېواد پر ميل پروګرامونو د پانګې اچونې لپاره د يو همغږي کوونکى
ميکانيزم په توګه په  ٢٠٠٢ميالدي کال رامنځته شو .تر يوولسو کلو وروسته اوس دغه صندوق د دغه هېواد د ميل بودجې له الرې دپراختيايي اجندا د متويل او
مالتړ لپاره د مرستو د يوازينۍ رسچينۍ په توګه راڅرګند شوى دى .دغه صندوق ،چې د نړيوال بانک له خوا اداره کېږي ،د مايل مرستو د غوره او اغيزمن همغږي
کوونکي په توګه د راکړې ورکړې په ډېرو لږو لګښتونو د يوې شفافې او رڼى پروسې او د حساب ورکولو د يوه عايل ميکانيزم په توګه پخپل ځاى پاتې دى .دغه
صندوق همدارنګه د طرفينو ترمنځ د تفاهم رامينځته کولو او د پاليسې جوړولو د مباحثو لپاره (د دې صندوق د اغېز د څرنګوايل ارزونې په اساس چې د يو
درېيمګړي بنسټ په واسطه په  ۲۰۱۲ميالدي کال د افغانستان د بيارغونې صندوق په نوم په يوه ناپيشبيني شوي تګلوري تررسه شوه ).الزم امکانات برابرکړي
دي .د دې صندوق مرستو په ډېرو مهمو سکتورونو لکه پوهنه ،روغتيا ،کرنه ،کليوايل پراختيا ،زېربنا او حکومتدارۍ کې د کتنې وړ نتايج السته راوړي دي .د ۲۰۱۳
ميالدي کال د جون تر  ٣٠نېټې پورې له دې صندوق رسه د  ۳۳متويلوونکو لخوا مجموعاً  ۶.۳ميليارده ډالره مرسته شوې ده.

د افغانستان د بيارغونې صندوق د ارزونې کارت
د افغانستان د بيارغونې صندوق د ارزونې کارت :دغه کارت د افغانستان په رشايطو کې د
پروژو او پروګرامونو له الرې د دې صندوق د فعاليتونو د څرنګواىل په اړه د راپور ورکولو ډيره
نوې او جامعه وسيله ده .دغه کارت د لومړي ځل لپاره د  ٢٠١٣ميالدي په ستمرب کې د هغو
پروګرامونو د پرمخبيولو د څرنګوايل او السته راوړنو په اړه ،چې د دې صندوق لخوا متويلېږي ،د
مفصلو معلوماتو برابرولو په منظور خپورشو.

لومړې ستون()١
په ميل کچه السته
راوړنې

دويم ستون ()II
د پروژې او پروګرام
په اساس السته
راوړنې او پايلې

د دې صندوق ()III
عملیايت ګټور توب
او د فعالیتونو د
تررساوي ډول او
څرنګوالی

څلورم ستون )(IV
د افغانستان د
بيارغونې صندوق
تشکياليت اغيزمني

دغه کارت د فعاليتونو د څرنګوالې او السته راوړنو ترمنځ د يوه اړوند چوکاټ په اساس ترتيب
شوى دى او جوړښت يې پر څلور ستونونو والړ دى ،چې د السته راوړنو او ګروپي شاخصونو
ترمينځ اړيکې څرګندوي .د دې څلورو ستونو کُىل موخه او هدف په دې اړه د معلوماتو
برابرول دي چې آيا دغه صندوق د يوه متوييل صندوق په توګه د افغانستان په رشايطو کې چې
اغېزمن دى؟(څلورم ستون) نړيوال بانک د دې صندوق د اداره کوونکي په توګه په برياليتوب
رسه وکړاى شول چې د دې صندوق د اداري چارو پرمخبيولو لپاره الزم مالتړ ترالسه کړي
(دريم ستون) چې دا ډاډ ترالسه يش چې د دې صندوق پروژې او برنامې او په پام کې نيول شوې پايلې او موخې (دويم ستون) د زريزې پراختيايي موخو او ميل
پراختيايي سرتاتيژۍ په اساس د دولت د هلو ځلو مالتړ او متويل کوي .د يادونې وړ ده چې د افغانستان د بيارغونې صندوق د ارزونې کارت د پروژو په اړه
مشخص معلومات نه برابروي .تاسې کوىل شئ چې مرشح معلومات د دې صندوق د ويب سايټ له الرې ترالسه کړئwww.artf.af .
د ارزونې دغه کارت د افغانستان بيارغونې صندوق د کلنيو خپرونو له ډلې لومړنۍ خپرونه ده .دا سند د ښه واىل او رنګارنګۍ په حال کې دی .د وخت په
تېرېدو چې پروګرامونه او فعاليتونه پراختيا مومي ،د دې پروګرامونو څارنه او راپور ورکول تر پخوا زيات پياوړي کېږي.
د ارزونې دغه کارت تر دقيقې کتنې وروسته د  ٢٠١٣ميالدي کال د ستمرب په دوميه نېټه خپور شو .د افغانستان د بيارغونې صندوق د ارزونې کارت د دې سند
لومړىن ضميمه ده.
جوړښت :د ارزونې دغه کارت څلور برخې لري( :الف) لومړۍ برخه :د افغانستان د بيارغونې صندوق په دريو مخونو کې د دې صندوق د ژمنو او فعاليتونو په
اړه لنډ معلومات دي .د ارزونې کارت دا برخه کوىل شو چې له اصيل راپور څخه جالکړو او د يوه ځانګړى سند په توګه ورڅخه استفاده وکړو.
(ب) دوميه برخه :د افغانستان د بيارغونې صندوق په اړه :د دې صندوق د اداري تشکيل او بېالبېلو ځانګړنو په شمول عمومي معلومات (ج) درميه برخه :په
بېالبېلو جدولونو کې تر هر ستون الندې د پرمختګونو او السته راوړنو په اړه د معلوماتو او ارقامو راټولول او (د) څلورمه برخه :د افغانستان د بيارغونې صندوق
پر وړاندې احتاميل خطرونه او د دې خطرونو د مخنيوي الرې چارې.
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دڅلور واړو ستونو پربنسټ دپايلو راپور ورکول
لومړى ستون :د هېواد په کچه پايلې :د زريزې د پراختيايي موخو السته راوړلو پر لور پرمختګ
لومړى ستون ميل شاخصونه ارزيايب کوي .دغه ارزونه د هغو راټولو
شويو معلوماتو پر بنسټ د ميل خطرونو او زيامنننې د ارزونې له الرې،
چې په  ٢٠٠٧او  ٢٠٠٨ميالدي کلونو کې تررسه شوې وه ،رسته ورسېده .د
خطرونو او زيامنننې ميل ارزونه يوه کور په کور رسوې ده چې د بېالبېلو
موخو لپاره د سوکاله ژوند د څو اړخونو :فقر ،غربت ،نابرابرۍ ،غذايي
مصونيت ،د کار بازار السته راوړنې ،جنسيت ،پوهنې روغتيا ،خدمتونو
او زېربناوو ته د الرسسۍ په اړه معلومات رانغاړي .د  ٢٠٠٨ميالدي کال
رسوې په افغانستان کې د فقر او غربت د زياتې اندازې ښودونکې ده .د
دې رسوې پربنسټ په سلو کې  ۳۶افغانان د فقر تر کرښې الندې ژوند
کوي .دغه ارقام او د دې رسوى معلومات د  ٢٠٠٨ميالدي کال دي.

نوي ارقام او معلومات اوس راټول شوي او په پام کې ده چې د ٢٠١٣
ميالدي کال په وروستيو کې خپاره يش .په پام کې ده چې وروستۍ
رسوې د هېواد په کچه د پرمختګونو او پايلو په اړه نوي معلومات د
افغانستان د بيارغونې صندوق د راتلونکى کال د ارزونې په کارت کې
ورځاى کړاى يش.

دويم ستون :پايلې او السته راوړنې :دعميل پايلو او نتيجو السته راوړل
دويم ستون د افغانستان د بيارغونې صندوق السته راوړنې او پايلې
ارزيايب کوي .دويم ستون په الندې پنځو سکتورونو کې د کليدي
شاخصونو پايلې او نتيجې وړاندې کوي.
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الندې ځينې کليدي پايلې او نتيجې ليکو:
• • ۸.۱ميليونه افغانانو (په سلو کې  ۳۸ښځې) له هغو پروژو
څخه ،چې دافغانستان د بيارغونې صندوق لخوا متويليږي (دميل
پيوستون له پروګرام پرته ) ګټه اخيستنې ده.
• • ۲۲.۴ميليونه افغانانو (په سلو کې  ٤٨ښځې) د ميل پيوستون له
پروګرام څخه استفاده کړې ده.
	•د ميل پيوستون پروګرام  ۱.۲ميليارده ډالره پراختيايي پانګه او
وجهه مستقيامً کليوايل پراختيايي شوراګانو ته د زېربنايي پروژو د
متويل لپاره برابره شوې ده.
	•دپوهنې په برخه کې  ۷.۷ميليونه کوچنيان (په سلو کې ٣٨
نجونې) په ښوونځيو کې شامل شوي دي او د مسلکي ښوونکو
شمېر په  ۲۰۰۸ميالدي کال کې له  ٢٧٠٠٠څخه په  ۲۰۱۲ميالدي
کال کې  ١٥٦٦٨٣تنو لوړ شوی.
	•دکرنې په برخه کې  ٤ميليونه تنو د اوبولګونې له خدمتونو څخه
ګټه اخيستنې ده او  ٤١٨٦هکتاره نوي باغونه له نوې تکنالوژۍ
څخه په استفادې جوړ شوي دي.
	•د برېښنا په برخه کې له  ٣٢١٩٠٠٠تنو څخه زياتو د برېښنا مزو
غځولو له الرې بريښنا ته الس ريس موندلی دی.
	•د روغتيا په برخه کې د ميندو او کوچنيانو د مړينې کچه په هرو
 ۱۰۰۰۰۰زېږونونو کې له  ۱۸۰۰څخه په  ۲۰۱۰کال کې  ۴۶۰ته
راټيټه شوې او د لومړنيو روغتيايي خدمتونو برابرولو اندازه په
سلو کې له  ۲۸.۹څخه  ۳۸.۶سلنې ته لوړه شوې.
	•د کارموندنې په برخه کې په لنډه موده کې  ۳۸.۵ميليونه کاري
ورځې رامنځته شوي دي.
	•د زېربنا په برخه کې ۵.۷ميليونه تنو ترانسپوريت خدمتونو
(رسکونو) ته الرسسی پيداکړی دی.
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درېيم ستون :د افغانستان د بيارغونې صندوق د عمليايت فعاليتونو اغېز او د فعاليتونو د پرمخبيولو الرې چارې :د پايلو مديريت
په درېيم ستون کې دعمليايت فعاليتونو اغېز د فعاليتونو د پرمخبيولو
له شاخصونو رسه يو ځاى ارزيايب شوی دی .د درېيم ستون شاخصونه د
دې څرګندوی دي چې :د افغانستان د بيارغونې صندوق فعاليتونه په
عمومي توګه ښه پرمخ تليل دي ،چې په سلو کې  ۷۳پروژې د قناعت وړ
دي او په منځنۍ او يا لوړه کچه درجه بندى شوي دي.

د تادياتو اندازه په لوړه کچه ده ،چې نسبي اندازه يې په سلو کې ۵۹
ده.
د دې صندوق د فعاليتونو څېړنه او برريس د ستونزو هوارولو او چارو
ښه پرمخ وړلو لپاره بشپړه شوې ده.
نړيوال بانک د دې صندوق د اداره کوونکي په توګه له  ۱۳۰۰۰ورځو
څخه زياتې په  ۲۰۱۳مايل کال کې له اړوندو مراجعو رسه د دې صندوق
د چارو پرمخ وړلو لپاره مرصف کړي دي.
يوه له هغو ساحو څخه چې د راپور ورکولو پر مهال زيات کار ته اړتيا
لري ،د جنسيت د بېالبېلو اړخونو ورځايول دي .نړيوال بانک په دې
برخه کې د افغانستان د بيارغونې صندوق د فعاليتونو پياوړي کولو لپاره
مشخص وړانديزونه کړي دي ،چې په هغو کې د جنسيت د برخې د يوه
کارپوه ګومارنه هم شامله ده .دا کارپوه به پدې برخه کې الزم مالتړ
برابر کړي .په دې مالتړ کې د روغتيا ،ښوونې او روزنې ،کليوايل پراختيا،
حکومتدارۍ او قضا په سکتورونو کې د نوښتګرو کړنو تررسه کول؛ د
افغانستان د بيارغونې صندوق تر سرتاتيژۍ ګروپ الندې د جنسيت
د يوه ګروپ رامنځته کول ،او په کليدي سکتورونو کې د جنسيت د
ارزيبابۍ لپاره د ارزونې د يوه مناسب بهري پيل کول راځي.

څلورم ستون –د افغانستان د بيارغونې صندوق اغېز :د افغانستان په رشايطو کې په اغېزمن ډول د فعاليتونو پرمخ وړل او د ميل مالکيت پراخول
د دې صندوق د اغېز په اړه ارقام او معلومات په څلورم ستون کې ځاى
شوي دي .دغه شمېرې له بيالبيلو رسچينو (د نوموړي صندوق د مايل
راپور او د «توکيو» د حساب ورکونې د متقابل چوکاټ په شمول) راټولې
شوې دي .دا ستون راښيي چې د ياد صندوق اغېزمني او ګټورتوب
په افغانستان کې د پيشبيني شويو مايل منابعو د يوه چمتو کوونکي
مېکانېزم حيثيت لري.

څلورم ستون څرګنده کړه چې:
په  ۱۳۹۱ملريز کال کې د افغانستان د بيارغونې صندوق په سلو کې ٢٢
عادي بودجه او په سلو کې  ۲۳پراختيايي بودجه متويل کړې ده .نوموړى
مايل رسچينې ،چې د هڅوونکي پروګرام له خوا لګول کېږي ،په ټوله کې
د دې صندوق د مايل رسچينو ونډه زياتوي .سل په سلو کې د افغانستان
د بيارغونې صندوق مرستې د ميل بودجې له الرې لګول کېږي.
د پروژو په کچه دا صندوق په سلو کې  ٨٠له لومړيتوب لرونکو ميل
پروګرامونو رسه په مطابقت کې دى .د سلنې د ټيټواىل دليل دا دى چې
هغه پروژې چې د لومړيتوب لرونکو ميل پروګرامونو تر رامنځته کېدو
دمخه پيل شوي دي ،ال تراوسه نه دي بشپړې شوي .دغه سلنه کېداى يش
د هغو پروژو په بشپړيدو رسه ،چې پخوا پيل شوي دي ،راټيټه يش.

دافغانستان د بيارغونې صندوق د پايلو ورکشاپ
د ارزونې پر دې کارت د نوموړى صندوق د پايلو په کلني ورکشاپ کې ،چې پکې د دولت ،متويلونکو او د دې صندوق د اداره کوونکو استازيو ګډون کړى و،
خربې وشوې .البته ګډون کوونکو د دغه صندوق د فعاليتونو د ډېرې پياوړتيا په موخه د السته راوړنو او شتو چيلنجونو په اړه هم بحث او خربې وکړې او
همدارنګه يې د نوموړي صندوق په کلنۍ مايل تګالره او سرتاتيژې باندې هم بحث وکړ.
د  ٢٠١٣ميالدي کال د ستمرب په  ۲۴نېټه د پايلو دا لومړىن ورکشاپ د دولت ،متويلوونکو او د دې صندوق د اداره کوونکو ترمنځ د ارزونې پر نوي کارت د بحث
او خربو اترو لپاره جوړ شوى و .د دې ورکشاپ موخه د افغانستان د بيارغونې صندوق پر پراختيايي موضوعاتو او د دې صندوق د مايل رسچينو پر لومړيتوب
ټاکلو (د دې صندوق د مايل سرتاتيژۍ په چوکاټ کې) بحث و .د دې ورکشاپ په پاى کې د دې صندوق رهربي کمېټې په يوه ځانګړي ناسته کې د دې صندوق
د راتلونکى کړنالرې په اړه الزمې پرېکړې وکړې .په دې مجلس کې د افغانستان د ماليې وزير جاللتآمب ډاکرت عمر زاخېلوال او د متويلوونکو ګڼ شمېر استازو
برخه اخيستې وه .په دې يو ورځني ورکشاپ کې پر اوو کليدي موضوعګانو )١( ،پر فقر او غربت باندې مترکز ( )٢د مايل رسچينو او لومړيتوبونو ټاکنه ( )٣د
هېواد له سيستمونو ،او لومړيتوب لرونکو پرګرامونو رسه د پراختيايي برنامو برابرول ( )٤د پروګرامونو عمليايت فعاليت ( )٥د رسچينو د متويل لپاره د متويلوونکو
وړاندوينې ( )٦د پايلو څارنه ( )٧ګواښونه او د ګواښونو کمول ،خربې وشوې.
الرښوونکې کمېټه :په دې کميټه کې د ماليي وزارت ،آسيايي پراختيايي بانک ،اسالمي پراختيايي بانک ،د ملګرو ملتونو د پراختيايي پروګرام او نړيوال بانک
استازي شامل دي.
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لومړۍ ضمیمه :د افغانستان د بیارغاونې صندوق د فعالیتونو د ارزونې کارت

پایلې (نتيجې)

لومړی ستون ()I
په ميل کچه السته
راوړنې
اړیکه

د زريزې له
پراختيايي موخو رسه

اړیکه

د عملیايت چارو پرمخ وړل

فقر او نابرابري

MDG1

NA

خوراکي مصؤنیت

MDG1

NA

جنسیت

MDG2, 3 AND 4

NA

ښوونه اوروزنه

MDG2

د  ۲۰۱۳کال د خطر او زیانونو د ارزونې راپور په خپرولو کې
ځنډ راپېښ شو ،له همدې کبله د ارزونې په اوسني کارت کې د
نوموړي راپور د  ۲۰۰۸ -۲۰۰۷کلونو له معلوماتو ګټه واخیستل
شوه.

NA

روغتیا

MDG4 AND 5

NA

د  ۲۰۰۷او  ۲۰۰۸کلونو شمېرې په کلیدي برخو لکه روغتیا کې د ډیرو
پرمختګونو ښکارندوی دى.

خدمتونو او زیربناو ته الس رسی

MDG4

NA

 ۷،۷میلیون تنه ( ۳۸سلنه ښځينه)

G

برېښنا

 ۳،۲میلیون تنه

G

رسکونه

 ۵،۷میلیون تنه

G

اوبه او روغتیا ساتنه

 ۴،۸میلیون تنه

G

 ۱۵۹۶تنه د متشبثینو د ډلې غړي
او  ۱۲۰۸تنه د ادارې اومنجمنت د
انستیتیوت فارغان ( ۳۰سلنه ښځینه)

Y

خدمتونو ته الرسىس
ښوونه اوروزنه

دوهم ستون ()II
د پروژې اوپروګرام پر
بنسټ السته راوړنې
اوپایلې
ميل لومړيتوب
لرونکي پروګرامونه

درېیم ستون ()III
د دې صندوق عملیايت
ګټور توب او د
فعالیتونو د تررساوي
ډول او څرنګوالی

څلورم ستون )(IV
د افغانستان د
بیارغاونې صندوق
جوړښتي او تشکياليت
ګتورتوب
اړيکه

د «توکیو» د متقابلې
حساب ورکونې
چوکاټ

اړیکې

کار او معيشت
کارموندنه

کچه شتون لري.

دپانګې اچونې کړکۍ
 ۲۲پروژې په  ٥سکټورونو لکه :کرنه ،کليو پراختيا ،د برشي رسچينو
وده ،زېربنا او حکومتدارۍ کې همدا اوس جريان لري.
 ۸.۱میلیونه افغانانو (په سلو کې  ۳۸ښځې) له هغو پروژو څخه (د
ميل پيوستون له پروګرام څخه پرته ) چې دافغانستان د بيارغونې
صندوق لخوا متويل شوي ،ګټه اخيستې ده.
 ۲۲.۴میلیونه افغانان (په سلو کې  ۴۸ښځې) له ميل پيوستون پروګرام
څخه برخمن شوي دي.

د عادي بودجى د متويل کړکۍ

لنډمهاله کارموندنه

 ۳۸.۵میلیونه کاري ورځې

سپام او د متشبثينو مالتړ

 ۳۵۲۳۱تنه ( ۵۰سلنه ښځینه)

R

کرنه او يا کروندګرو ته د اوبولګونې خدمتونه

 ۱۷۸۰۰۰تنه ( ۵۰سلنه ښځینه)

G

دپروژې د منظورۍ اوپیل ترمنځ واټن

 ۲میاشتې

G

په قناعت بښونکي ډول تر کار الندې پروژو پيل کول

 ۷۳سلنه

G

د نوموړي صندوق کلني تادیات

 ۲۲۵میلیونه جاري بودیجه او ۲۵۷
میلیونه پراختیایي بودیجه

G

د کلنیوتادیاتو کچه

په ترتیب رسه  ۵۹او  ۲۸سلنه

G

د نظارت اوڅارنې په پایلو کې د جنسیت شموليت

 ۵۳سلنه

Y

برشي رسچینې– د دې صندوق په چارو کې د نړیوال بانک د
کارکوونکو لګول شوی وخت

 ۱۳۰۲۴ورځې

G

د هڅوونکي میکانیزم په پرتله د مرستې ونډه

 ۴۶سلنه
 ۲۳میلیونه ډالره

Y

د افغانستان د بیارغونې د صندوق ۱۰۰سلنه مرستې د ميل بودیجې له
الرې لګول شوې دي او د دولت له سرتاتیژیکي پروګرامونو رسه ۱۰۰
په سلو کې سمون لري.

له دولتي معاش رسه په مطابقت کې– ورکړل شوي استثناګانې

صفر سلنه

G

د پروژو د سمون او د تادياتو په کچه باندې باید کار ويش.

د متویلوونکو د ونډې شاخص (دپروژو د نظارت په بهیر کې د هغوی
ګډون)

 ۶۵سلنه ( ۳۴پروګرامونه)

G

د مطابقت شاخص (د پروګرامونو په کچه له لومړیتوب لرونکو برنامو
رسه مطابقت)

 ۱۰۰سلنه

G

په ترتیب رسه  ۲۲سلنه او  ۲۳سلنه

G

د ملکي بودیجې په متویل کې د نوموړي صندوق ونډه

د دولتي کارکوونکو د ظرفيت لوړول

 ۵۰سلنه

Y

د پراختیایي بودیجې د ميزان لپاره د پلټنې راپور پخپل وخت
رارسېدلی

 ۴۸سلنه

R

د متويل وړاندوينه

 ۹۴سلنه

Y

د مايل مرستندويو ټولې ژمنې چې د مايل کال تر اخره ورکړل شوي.
پاتې پیسې د تېر کال وې ،چې د وروستي کال په پروژو کې ورڅخه
ګټه واخیستل شوه.

 ۵۶سلنه

G

د نوموړي صندوق اختیاري مرستې

 ۴۲سلنه

G

لومړنۍ موخه :د لوږې اومزمن فقر کمښت
دوميه موخه :نړيوالو لومړنيو زده کړو ته الرسىس
درميه موخه :د جنسيت برابرى او د ښځو ځواکمنول
څلورم موخه  :د کوچنیانو د مړينې کمښت
پنځمه موخه :د ميندو روغتيايي حالت ښه کول
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ترټولو عمده څانګې د دې څرګندوی دي ،چې لوږه اوغربت په لوړه

G

د زريزي پراختیايي موخې

4

NA

جریان لري

 Yجریان
نلري

 Rځنډ

 Gمعلومات
نشته

لومړيتوب لرونکي ميل پروګرامونه

دکرنې او کليو پراختيا کلسرت
دحکومتدارۍ کلسرت
د برشي رسچينو کلسرت
د زېربناو د پراختيا کلسرت
د خصويص سکتور د پراختيا کلسرت
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دغه کړکۍ د عادي بودجى تشويقي پروګرامونو د متويل لپاره ،چې
پکې عايد رامنځته کوونکي وجهي او د تشکياليت اصطالحاتو پروژې
شامىل دي ،د واليتونو په کچه د څارنې او ساتنې لګښتونو د ښه وايل
لپاره رامنځته شوې ده.
د چارو د پرمخ بيولو څرنګوالی په ښه ډول پرمخ ځي .داپه داسې حال
کې ده چې ځینې پروژې ورو ورو پرمخ تليل او د هغو جوړښت له
رسه کتل شوی دی.
ډول ډول چارې تر الس الندې نیول شوي ،چې چارې په ښه توګه
پرمخ ویوړل يش.
په داسې حال کې چې د جنسیت په څیر په کلیدي برخو کې ډیر
پرمختګونه ترالسه شوي ،خو په کار دي چې ددې برخې دڅارنې،
نظارت او پایلو په برخو کې ال ډېرې هڅې تر الس الندې ونیول يش.

له همکارانو رسه ګډې هڅې په ښه ډول مخ ته ځي او همدارنګه د
متویل کوونکو رسچینې د وړاندوينې وړ دي.

یادښت :د دوهم ستون درجه بندي د پروژو د درجه بندۍ د ميزان
پر بنسټ اټکل شوې.
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