
نتایج متوقعه سال مالی4ربع  سال مالی3ربع  سال مالی2ربع  سال مالی1ربع تاریخ تحویل دهی وزارت ها و ادارات همکارمسوول اجراتاریخ ختمتاریخ آغازشاخصمنابع مورد نیازفعالیت عمده(Target)مقدار هدف هدف اصلیشماره

%0%0%0%1399/10/5100وزارت اقتصاد1398/10/11399/9/30سند پالن استراتژیکمنابع بشری و تخنیکیانکشاف پالن استراتیژیک وزارت سند پالن استراتژیک1

 ساختار 1به تعداد 
انکشاف مسوده ساختار پاسخگو برای بخش های پالن گذاری با مشارکت 

%25%25%25%1399/10/525//1398/10/11399/9/30 ساختار بخش پالن گذاری//وزارت ها و ادارات مربوطه و اخذ منظوری آن

2
مناسب سازی فضای کاری توام با 

مشارکت
 منشور اخالقی1انکشاف 

انکشاف منشور اخالقی حقوق و وظایف متقابل مراجعین و کارمندان در 

مشارکت وزارت ها و ادارات در پرتو قوانین نافذه کشور
%25%25%25%1399/10/525//1398/10/11399/9/30منشور اخالقی//

 به سال 1398انتقالی از سال )افزایش احساس امنیت زنان در محیط کار 

1399)

اولویت های اختصاصی 

 1تشریح اولویت 

%25%25%25%1398/10/11399/9/301399/10/525تعداد پروفایل//تهیه و ترتیب پروفایل های سکتوری پروفایل8ساختار چشم انداز سکتوری3
ارایه یک تصویر از وضعیت فعالیت های اقتصادی و اجتماعی در سکتور 

عامه

 سکتور5بررسی و ارزیابی شاخص ها4
بررسی و ارزیابی شاخص های سکتوری بر مبنای اهداف انکشاف پایدار 

افغانستان
%25%25%25%1398/10/11399/9/301399/10/525تعداد سکتور//

همخوان سازی پروژه ها ی انکشافی با شاخص های  اهداف انشکافی 

پایدار

%25%25%25%1398/10/11399/9/301399/10/525تعداد جلسات //1400اشتراک در جلسات کمیته بودجه و مذاکرات بودجوی برای سال مالی  جلسه52

%25%25%25%1398/10/11399/9/301399/10/525تعداد گزارش ارائه شده//PDCتهیه وترتیب گزارش ربعوار کمیته های انکشافی والیات  گزارش4

 گزارش8
رهبری و مدیریت امور فعالیت های اقتصادی ریاست های سکتوری و اقتصاد 

والیات
%25%25%25%1398/10/11399/9/301399/10/525تعداد گزارش ارائه شده//

%25%25%25%1398/10/11399/9/301399/10/525تعداد نظارت از پروژه ها//نظارت وارزیابی از چگونگی تطبیق پروژه های انکشافی به سطح مرکز و والیات نظارت1000

%25%25%25%1398/10/11399/9/301399/10/525تعداد گزارش ارائه شده//تهیه وترتیب گزارش اجراات کاری ربعوار وزارت اقتصاد گزارش4

%25%25%25%1398/10/11399/9/301399/10/525تعداد گزارش ارائه شده//تهیه وترتیب گزارش ربعوار پروژه های انکشافی دولت گزارش4

 پروژه60
بازنگری و اولویت بندی پروژه های جدید پیشنهادی انکشافی ادارات مربوط 

(PEC)  در چوکات کمیته ارزیابی پروژه ها1400برای سال مالی 
%25%25%25%1398/10/11399/9/301399/10/525تعداد پروژه ها جدید//

 (1)ارزیابی اقتصادی تعداد 

پروژه بزرگ
%25%25%25%1398/10/11399/9/301399/10/525گزارش/یک پروژه//پروژه بزرگ در سکتور خدمات اجتماعی (1)تحلیل وارزیابی اقتصادی تعداد 

%25%25%25%1398/10/11399/9/301399/10/525تعداد طرح //طرح استفاده از تولیدات داخلی در سکتور امنیتیک طرح

%25%25%25%1398/10/11399/9/301399/10/525تعداد طرح //در سکتور مصئونیت اجتماعی (زنان  )استفاده از نیرو های غیر فعال یک طرح

%0%0%50%1398/10/11399/9/301399/10/550تعداد گزارش //1399ارزیابی و اولویت بندی پروژه های انکشافی ادارات دولتی برای سال مالی گزارش1
 به 1398انتقالی از سال )شناسای پروژه های با تاثیرات بلند اقتصادی 

(1399سال 

بهبود در اجرای به موقع مصوبات%25%25%25%1398/10/11399/9/301399/10/525تعداد مصوبه//تطبیق وظایف مصوبات مقامات ذیصالح دولت و تهیه گزارشات ساالنه گزارش4

%25%25%25%1398/10/11399/9/301399/10/525تعداد مودل//تهیه مودل اقتصادی مبتنی بر اهداف انکشاف پایدار برای کشور مودل1

 برنامه8

برای  )تدویر برنامه های آگاهی دهی و آموزشی در مورد اهداف انکشاف پایدار

تمامی شرکای انکشافی بشمول پوهنتون ها، جامعه مدنی، موسسات غیر دولتی 

و نهاد های دولتی در مرکز و والیات

%25%25%25%1398/10/11399/9/301399/10/525تعداد برنامه ها //

%25%25%25%1398/10/11399/9/301399/10/525تلفیق اهداف//تلفیق اهداف انکشاف پایدار در سیستم پالن گذاری و پروسه های ملیهدف1تلفیق 

%25%25%25%1398/10/11399/9/301399/10/525تحلیل ها//تحلیل ابعاد مختلف فقر در سطح افغانستان تحلیل1

 گزارش1
صحت بر مبنای اهداف انکشاف - بررسی و ارزیابی شاخص های  سکتور معارف

پایدار افغانستان
%25%25%25%1398/10/11399/9/301399/10/525تعداد گزارش//

%25%25%25%1398/10/11399/9/301399/10/525تعداد میکانیزم//ترتیب میکانیزم نظارت و گزارش دهی برای اهداف انکشاف پایدار افغانستان میکانیزم1

 پروژه5
تحلیل و ارزیابی تاثیرات پروژه های بزرگ انکشافی باالی وضعیت زندگی مردم 

(1398)سال 
%25%25%25%1398/10/11399/9/301399/10/525تعداد پروژه های بزرگ//

 پروژه1
بهبود و تداوم روند همکاریهای تخنیکی فی ما بین وزارت اقتصاد و اداره 

2020 در سال GIZهمکاریهای 
%25%25%25%1398/10/11399/9/301399/10/525تعداد پروژه //

%0%0%50%1398/10/11399/9/301399/10/550تعداد دیتابیس//مرکزی درسطح پروژه (MIS)ایجاد دیتابیس و سیتم مدیریت معلومات  دیتابیس۱

%25%25%25%1398/10/11399/9/301399/10/525تعداد پالن //تطبیق پالن عملیاتی اصالحات مقرراتی جوازساختمانی درسطح ملی و شهرها پالن1 

 جلسه12
تدویر جلسات منظم هماهنگی با نهاد های تمویل کننده و دولت در مورد 

(EZ-Kar)بهبود وضعیت اشتغال زایی
%25%25%25%1398/10/11399/9/301399/10/525تعداد جلسه//

 شرکت برای ۴عقد قرارداد با 

ارایه خدمات مشورتی
//تکمیل پروسه تدارکاتی شرکت های ارایه خدمات مشورتی

تعداد عقد قرارداد با شرکت های 

خدمات مشورتی
1398/10/11399/9/301399/10/525%25%25%25%

%25%25%25%1398/10/11399/9/301399/10/525تعداد گزارش//نظارت وارزیابی از چگونگی تطبیق پروژه اشتغالزایی به سطح مرکز و والیاتگزارش دوامدار

%0%0%50%1398/10/11399/9/301399/10/550تعداد ویب سایت//ایجاد ویب سایت  جهت نشراطالعات و پیشرفت ها درسطح پروژه ویب سایت۱

 گزارش1تحلیل اقتصادی7

 اداره ملی 1398تهیه گزارش تحلیلی از شاخص های افتصادی سال تقویمی 

سرکها، برشنا شرکت، مخابرات و تکنلوجی معلوماتی،اداره هوانوردی ملکی، 

معادن و پترولیم و اداره ترانسپورت جاده

1398/10/11399/9/30 تعداد گزارش//
ریاست صنایع و 

مواصالت
تفکیک دقیق شاخص های اقتصادی به منظور طرح بهتر پالن ها1399/10/525%25%25%25%

وزارت ها و ادارات دولتی

بهبود و تسریع روند پالن های توسعوی به منظور انکشاف متوازن و 

ظرفیت ها

 تقویت سیستم پالن گذاری بر اساس 

یافته های ارزیابی بخش های پالن گذاری

ریاست عمومی طرح و 

توحید و ریاست های 

سکتوری و ریاست 

های اقتصاد والیات

وزارت ها و ادارات دولتی

بهبود و تسریع روند پالن های توسعوی به منظور انکشاف متوازن و 

ظرفیت ها

6
کاهش زمان  و قدمه ها برای دریافت مجوز ساختانی و آوردن اصالحات 

در قوانین و مقررات در سیستم اداری حکومت و تقویت هماهنگی بیشتر 

میان ادارات تطبیق کننده پروژه

 وزارت اقتصاد1399پالن کاری سال مالی 

اولویت های مشترک

واحد هماهنگی برنامه 

اشتغال زایی

انشکاف پالیسی، پالن ها در جهت رشد 

اقتصادی پایدار و سهم گیری در  گزارش 

دهی

اصالحات مقرراتی در سطح ملی؛ 

هماهنگی و رهبری پروژه اشتغالزایی با 

ادارات تطبیق کننده

ریاست عمومی 

پالیسی نظارت از نتایج

1

5

کمیسیون مستقل 

اصالحات اداری و خدمات 

ملکی

(1399 به سال 1398انتقالی از سال )معیاری سازی بخش پالن گذاری



نتایج متوقعه سال مالی4ربع  سال مالی3ربع  سال مالی2ربع  سال مالی1ربع تاریخ تحویل دهی وزارت ها و ادارات همکارمسوول اجراتاریخ ختمتاریخ آغازشاخصمنابع مورد نیازفعالیت عمده(Target)مقدار هدف هدف اصلیشماره

 گزارش تحلیلی1ارتقای ظرفیت8
که ظرفیت های تولیدی  (امتعه یا خدمات)تحلیل اقتصادی اقالم عمده وارداتی 

(تولید ادویه در افغانستان).داخلی آن مساعد باشد
%25%25%25%1398/10/11399/3/301399/4/1025تعداد گزارشمنابع بشری و تخنیکی

 پالن1
 و گزارش ۱۳۹۹توحید پالن های ارتقای ظرفیت وزارت ها و ادارات بابت سال 

دهی از چگونگی تطبیق آن
%0%10%15%1397/10/11398/9/301398/10/575تعداد پالن//

 گزارش تحلیلی2
 در 1399 تحلیل برنامه های تطبیق  شده  ارتقای ظرفیت طی ششماه و سال 

وزارت ها وادارات افغانستان
%50%0%50%1398/10/11399/11/301399/10/50تعداد گزارش//

 تحلیل1
طرح های اقتصادی /نظارت ، تحلیل اقتصادی، مالی و مطالعات امکان سنجی

والیات
%25%25%25%1398/10/11399/9/301399/10/525تعداد تحلیل//

%50%50%0%1398/10/11399/9/301399/10/50تعداد پروفایل//.1399ترتیب پروفایل کار سال  پروفایل کار1

 پروژه67
که در (HICDP)طی مراحل تدارکات پروژه انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی

. منظور گردیده و طی مراحل تدارکات آنها آغاز گردیده است1397سال مالی 
%0%25%0%1398/10/11398/9/301399/10/575تعداد پروژه//

 به سال 1398انتقالی از سال ) پروژه کوجک67به مرحله اجرائیه رسیدن 

1399)

 پروژه15
 پروژه جدید که مربوط سکتورهای معارف،صحت عامه،انرژی 15پروژه سازی 

.وآب،تحصیالت عالی ،زراعت وانکشاف دهات میگردد
%25%25%25%1398/10/11399/9/301399/10/525تعداد پروژه //

 پروژه16
که ازسال (HICDP) پروژه انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی 16ختم تدارکات 

.قبل باقی مانده است
%25%25%25%1398/10/11399/9/301399/10/525تعداد پروژه//

 پروژه80

بشمول پروژه هایکه ازسال قبل باقی مانده است وبه   پروژه80کار روی ختم 

میلیون دالرازبودجه پروژه های انکشافی باتاثیرات بلند 15مصرف رسانیدن 

.اجتماعی

%25%25%25%1398/10/11399/9/301399/10/525تعداد پروژه//

 گزارش ربعوار4
نظارت و گزارش دهی از چگونگی پروژه ها و برنامه های انکشافی به صورت 

CMRSماهوار به اساس 
%25%25%25%1398/10/11399/9/301399/10/525تعداد گزارش//

 برنامه آگاهی دهی والیتی2
 والیت در 34به CMRS/PMRS برنامه اگاهی دهی در مورد سیستم 2تدویر 

مرکز
%0%0%100%1398/10/11399/9/301399/10/50تعداد برنامه//

 برنامه آگاهی دهی مرکزی4
 واحد 52 به CMRS/PMRS برنامه آگاهی دهی در مورد سیستم 4تدویر 

بودجوی مرکزی
%25%25%25%1398/10/11399/9/301399/10/525تعداد برنامه//

%25%50%25%1398/10/11399/9/301399/10/50تعداد پروژه//GIZ پروژه بزرگ انکشافی در کشور به کمک 4ارزیابی  پروژه بزرک4ارزیابی تعداد 

%25%25%25%1398/10/11399/9/301399/10/525تعداد طرح// طرح اقتصادی والیات10تحلیل و ارزیابی  طرح10

 طرح و پروژه20
 Workbreak downقیمت گذاری طرح ها و پروژه ها به اساس 

S truacutre
%25%25%25%1398/10/11399/9/301399/10/525تعداد طرح و پروژه//

%25%25%25%1398/10/11399/9/301399/10/525تعداد پروژه و طرح//تحلیل حساسیت اقتصادی و مالی طرح ها و پروژه ها پروژه ها و طرح ها20

%0%0%50%1398/10/11399/9/301399/10/550تعداد مقرره//ترتیب مقرره شریک سازی زیربناهایک مقرره

%100%0%0%1398/10/11399/9/301399/10/50تعداد گزارش//ترتیب گزارش ساالنه از دستاورد ها و فعالیت های شریک سازی زیربناهایک گزارش

%25%25%25%1398/10/11399/9/301399/10/525تعداد پروژه// پروژه شریک سازی شده6تحلیل مؤثریت اقتصادی  پروژه6

 پروژه بزرگ4
بعد از / پروژه بزرگ ملی در مرحله تطبیق4ارزیابی اقتصادی پس از تطبیق 

تطبیق
%25%25%25%1398/10/11399/9/301399/10/525تعداد پروژه//

 گزارش1
تهیه گزارش و انعکاس فعالیت ها و دست آورد های موسسات غیر دولتی 

(1998داخلی و خارجی سال )
%25%25%25%1398/10/11399/9/301399/10/525تعداد گزارش//

%25%25%25%1398/10/11399/9/301398/10/525تعدا  طرزالعمل//انکشاف طرزالعمل ها در قالب مقرره های انسجام موسسات غیر دولتی طرزالعمل1

 پروژه10
 پروژه انکشافی با تاثیرات بلند 10فراهم نمودن منابع مالی جهت تمویل 

اجتماعی، ترتیب اسناد تخنیکی و دریافت منظوری از دونر
%25%25%25%1398/10/11399/9/301398/10/525تعدا پروژه//

%25%25%25%1397/10/11398/9/301399/10/525تعداد جلسات //ایجاد هماهنگی و تقویت روابط در بین موسسات غیر دولتی و دونر هاجلسه4

%25%25%25%1398/10/11399/9/301399/10/525تعداد کنفرانس//(داخلی و خارجی)تدویر کنفرانس ملی هماهنگی  موسسات غیر دولتی  گنفرانس ملی1

//ثبت و راجستر موسسات داخلی و خارجی موسسه50
داخلی و )تعداد موسسات

(خارجی
1398/10/11399/9/301399/10/525%25%25%25%

%25%25%25%1398/10/11399/9/301399/10/525تعداد موافقت نامه ها//(بالروس)هماهنگی و پیگری موافقت نامه ها و پروتکل ها  موافقت نامه1

 گزارش1
تهیه گزارش از فعالیت های اقتصادی و اجتماعی و شریک سازی آن با سازمان 

های بین المللی مانند ایکو ، سارک و سازمان همکاری های کشور های اسالمی
%25%25%25%1398/10/11399/9/301399/10/525تعداد گزارش//

9

وزارت ها و ادارات دولتی

11

//

//

تحلیل اقتصادی و مالی

1398/10/11399/9/30تعداد گزارش

وزارت ها و ادارات دولتی

75%15% 1398/10/11399/9/301399/10/5

تحلیل برنامه های تطبیق شده ارتقای 

ظرفیت در وزارت ها وادارات دولتی

برسی وضعیت اشتغال و ظرفیت در نهاد 

.های خصوصی فعال در سکتور زراعت
ترتیب گزارش تحلیلی اشتغالزایی و ظرفیت در سکتور زراعت گزارش1

 هماهنگی فعالیت های موسسات غیر 

(داخلی و خارجی)دولتی
14

ریاست انسجام 

 )موسسات غیردولتی 

(انجوها 

وزارت ها و ادارات دولتی
بهبود و تسریع روند تطبیق پروژه های انکشافی به سطح مرکز و والیات و 

تامین مالی پروژه ها

ارزیابی اقتصادی پروژه ها و تاثیرات اقتصادی آن باالی مردم

ریاست انکشاف 

منطقوی

0%

ارتقای ظرفیت و بهبود اشتغال زایی نیروی بشری در سطح کشور

بهبود و تسریع روند تطبیق پروژه های انکشافی به سطح مرکز و والیات و 

تامین مالی پروژه ها

10%

بهبود  و تقویت روابط همکاری های اقتصادی و اجتماعی با سازمان های 

منطقوی

وزارت ها و ادارات دولتی

انسجام امور موسسات غیر دولتی بمنظور انکشاف متوازن، کاهش فقر و حساب 

دهی متقابل
وزارت ها و ادارات دولتی

فراهم آوری زمینه و تسهیالت جهت رشد سریع تولیدات داخلی، تعویض 

 به سال 1398انتقالی از سال )اقالم عمده وارداتی و ایجاد زنجیره ارزش 

1399)

تعداد پروژه پروژه مطالعات تخنیکی و اقتصادی10تحلیل و ارزیابی اقتصادی و مالی  پروژه10

ریاست نظارت و 

ارزیابی مبتنی بر نتایج

ریاست تحلیل های 

اقتصادی و ریاست 

های اقتصاد والیات

ریاست پالیسی کار و 

ارتقای ظرفیت قوای 

بشری

12

25%25% 101399/10/525%25%

تسهیل در روند پالیسی سازی

15

هماهنگی و تطبیق بهتر پروژه ها

ریاست ارتباط خارجه
وزارت ها و ادارات و 

سفارت ها

همکاری های اقتصادی با سازمان های 

منطقوی

13



نتایج متوقعه سال مالی4ربع  سال مالی3ربع  سال مالی2ربع  سال مالی1ربع تاریخ تحویل دهی وزارت ها و ادارات همکارمسوول اجراتاریخ ختمتاریخ آغازشاخصمنابع مورد نیازفعالیت عمده(Target)مقدار هدف هدف اصلیشماره

بهبود و شفافیت در روند تدارکات%25%25%25%1398/10/11399/9/301399/10/525تعداد گزارشمشروط بر بودن بودجه3گزارش اطمینان دهی شماره  گزارش1

 استندرد جدید1تطبیق 
کار بر روی تطبیق استندرد جدید نشر اطالعات پروژه های زیربنایی 

(OC4IDS)

مشروط به بودن بودجه و 

حمایت سیاسی
%25%25%25%1398/10/11399/9/301399/10/525تعداد استندرد

افزایش اعتماد میان مردم، حکومت و سکتور خصوصی و نیز بهبود نشر 

میکانیزم نشر اطالعات

 جلسه4
سکتور خصوصی ، جامعه ) جلسه تخنیکی گروه نهادهای ذیدخل 4برگزاری 

(مدنی وحکومت
1398/10/11399/9/30تعداد جلساتمنابع بشری و تخنیکی

ادارت دولتی، جامعه 

مدنی و سکتور خصوصی
افزایش اعتماد میان حکومت، جامعه مدنی و سکتور خصوصی1399/10/525%25%25%25%

 جلسه5

 جلسه دادخواهی با مقامات حکومتی برای اصالحات در سکتور 5برگزاری 

نشر اطالعات، تدارکات، آمادگی پروژه که شامل دیزاین و سروی )زیربنا 

(میگردد

اصالحات در روند تحویل دهی پروژه های زیربنایی%25%25%25%1399/10/525وزارت ها و ادارات دولتی1398/10/11399/9/30تعداد جلساتمنابع بشری و تخنیکی

آمریت جندر1398/10/11399/9/30تعداد برنامهمنابع بشری و تخنیکیتنظیم و مدیریت برنامه های ارتقاءظرفیت برای بانوان وزارت برنامه10
ریاست های مرکزی 

وزارت اقتصاد
بهبود ارتقای ظرفیت کارمندان اناث1399/10/525%25%25%25%

 کارمند500 برنامه و 15
 تن کارمندان مرکزی و والیتی طی 500 برنامه آموزشی برای تعداد 15تدویر 

1399سال مالی 
%25%25%25%1398/10/11399/9/301399/10/525تعداد برنامه و تعداد کارمندانمنابع بشری و تخنیکی

%25%25%25%1398/10/11399/9/301399/10/525تعداد طرزالعمل و  پالنمنابع بشری و تخنیکیتهیه طرزالعمل، پالن ارتقای ظرفیت و انکشاف پالن ها پالن2 طرزالعمل و 3

 بست40
 بست کمبود ریاست های مرکزی و والیتی شامل برنامه 40استخدام تعداد 

1399تغییر و رتب معاش طی سال مالی 
%25%25%25%1398/10/11399/9/301399/10/525تعداد بستمنابع بشری و تخنیکی

مجموع بودجه منظور شده سال  مالی 

1399
    420,335,718.00بودجه انکشافی                   309,900,000.00بودجه عادی           730,235,718.00

فیصدی تطبیقانکشافیفیصدی پالن شدۀ تطبییقعادی

%10                42,033,575.80%30              92,970,000.00  ربع اول

%40               168,134,287.20%30              92,970,000.00  ربع دوم

%25                105,083,929.50%20              61,980,000.00  ربع سوم

%25               105,083,925.50%20              61,980,000.00  ربع چهارم

%100               420,335,718.00%100            309,900,000.00  مجموع

ریاست های مرکزی 

وزارت اقتصاد

اتحادیه شرکت های 

ساختمانی وزارت تجارت، 

تدارکات ملی و وزارت 

مالیه

1399/10/525%25%

(1399 به سال 1398انتقالی از سال )بهبود ارتقای ظرفیت کارمندان داخلی25%

افزایش اعتماد میان / بهبود و اشتراک فعال در داوطلبی پروژه های ساختمانی 

سکتور خصوصی و حکومت
1399/9/30

ریاست های مرکزی 

وزارت اقتصاد
1399/10/525%

25%25%

25%25%

1398/10/1

1399/9/30

تعداد جلسات

پیشبینی پالن مصرف  بودجه به اساس هر ربع به مبلغ و فیصد. 2

 کارمندان

 تن کارمندان به برنامه های تحصیلی به سطح لیسانس و 20معرفی تعداد 

 تن به برنامه های اموزشی کوتاه مدت درخارج 10ماستری و معرفی تعداد 

 تن کار آموز برای کوتاه مدت در ریاست 80کشور، استخدام و معرفی تعداد 

( ریاست22در )های مرکزی  وزارت 

منابع بشری و تخنیکی

بودجه به میلیون افغانی. 1

ریاست  مالی و 

حسابی وآمریت 

تدارکات ، آمریت 

خدمات و آمریت 

انجینری

بودجه و همکاری اتحادیه 

شرکتهای ساختمانی

کار بر روی تشویق سکتور خصوصی برای اشتراک در پروسه های تدارکاتی و 

تطبیق پروژه های زیربنایی

وزارت ها و ادارات دولتی

تعداد کارمندان

حمایت از تطبیق معیارهای ابتکار 

(کاست)شفافیت زیربنا 

سکرتریت ابتکار 

شفافیت زیربنایی 

(COST)افغانستان 

بلند بردن سطح ارتقای ظرفیت کارمندان، پر نمودن بست های کمبود و بهبود 

اجراآت کاری کارمندان وزارت

     (برنامه خدمات مالی ومدیریتی ) 2تشریح اولویت 

ریاست منابع بشری

ارتقای ظرفیت و استخدام بست های 

کمبود

 جلسه هماهنگی4به تعداد 
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