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 مقدمه

هر کشوری در راستای پیمودن مسیر توسعه پایدار تا حد زیادی بر ارتقای ظرفیت قوای بشری نهادهای دولتی و سکتور خصوصی 

اجتماعی صورت پذیرد تا یک کشور بتواند با  فردی، سازمانی وباید درکلیه سطوح ین ارتقای ظرفیت ا زمند است. بنابرنیا

برخورداری از تفکر استراتیژیک، آموزش مستمر، خالقیت  ومدیریت دانش مدار و کار آمد به توسعه پایدار دست یابد. نکته مهم 

دقیق و بلند مدت طرح و  که برای ارتقای ظرفیت ساختار های فردی، سازمانی واجتماعی الزم است تا برنامه ریزیاست این 

 تطبیق گردد. 

فرار و رکود  که سبب جنگ های داخلی دهه های قبل باعث ازهم پاشی نظام اداری مانند سایر عرصه های اجتماعی گردیده 

. حکومت افغانستان در همکاری با نهاد های بین المللی و کشور های دوست، تالش های ه استظرفیت بشری در کشور گردید

 داری خوب انجام داده است.ولتی موثر و حکومترا بیشتر از یک و نیم دهه قبل در راستای ایجاد و تقویت نهاد های د فراوانی

اری های صورت گرفته اما این تحول با توجه به سرمایه گذ نتایج این تالش ها نمایانگر تحول مثبت در نهاد های دولتی می باشد،

رفیت و مهارت های انسانی در اداره افغانستان موجود می باشد. یکی از دالیل عدم موثریت در حد توقع نبوده و تا هنوز کمبود ظ

برنامه های ظرفیت سازی در ادارات دولتی، نبود پالن های استراتیژیک در زمینه ظرفیت سازی کارمندان دولت در تعدادی از 

نی موجوده شان را در اولویت قرار نداده و به گونه اهداف ادارات می باشد. به عبارت دیگر تعدادی از ادارات ظرفیت نیروی انسا

 استراتیژیک به آن نپرداخته اند.

وزارت ها و ارتقای ظرفیت در بخش به منظور حصول اطمینان از موثریت بودجه مصرف شده  1395 وزارت اقتصاد در سال

 . با توجه به یافته های گزارش متذکرهوزیران ارائه نمودگزارش تحلیلی آن را به شورای و نموده همه جانبه ارزیابی ادارات دولتی، 

شورای وزیران بدین لحاظ  نداشتند، کارکنان خویش ارتقای ظرفیتبرای که نشان می داد اکثر ادارات دولتی پالن استراتیژیک 

تراتیژیک ارتقای ظرفیت ، تا پالن اسها و ادارات دولتی را مکلف نمودخویش تمام وزارت  17/7/1396مورخ  11در مصوبه شماره 

و وزارت اقتصاد از چگونگی تطبیق این پالن ها به صورت ربعوار به شورای وزیران باید  خویش را به وزارت اقتصاد ارسال نمایند

ی  را ترتیب و در شروع هر سال مالی به وزارت ها و فارمت مشخص وظیفه دارد تاوزارت اقتصاد  از این جهت گزارش ارائه نماید.

نیز جهت جمع آوری پالن ارتقای ظرفیت وزارت ها و ادارات دولتی پرداخته و  1400در سال مالی  دولتی شریک سازد.رات ادا

 .ترتیب گردیده است وزارت و اداره تهیه و 44اینک گزارش توحیدی پالن ارتقای ظرفیت از 

این پالن توحیدی شامل دو بخش می باشد، بخش اول عمومیات برنامه های تمام ادارات و در بخش دوم به اساس سکتور های 

 مندرج سند بودجه ملی معلومات ارائه گردیده است. 

د و گزارش وزارت اقتصاد گزارش تطبیق برنامه های ارتقای ظرفیت مندرج پالن های ادارات را به شکل ربع وار دریافت می دار

 تحلیلی آن را در مقایسه با این پالن توحیدی ترتیب و توام با ارائه پیشنهادات به مقامات ذیربط ارائه می نماید. 
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 مبنی:  
 :شورای محترم وزیران جمهوری اسالمی افغانستان 17/7/1396مورخ  11مصوبه شماره 

استراتیژیک ارتقای ظرفیت کارمندان خویش را با درنظرداشت  وزارت ها و ادارات دولتی پالن: »  3) فقره شماره 

 «.نیازمندی ترتیب و طی مدت یک ماه به وزارت اقتصاد ارسال نمایند 

 

حصول اطمینان و نظارت از چگونگی تطبیق پالن های ارتقای ظرفیت ادارات دولتی 

رفیتبلند بردن ظرفیت کاری وزارت ها و ادارات از طریق طرح و تطبیق برنامه های ارتقای ظ

ات گزارش دهی از تطبیق مؤثر برنامه ها و نتایج حاصله  ارتقای ظرفیت در وزارت ها و ادار
دولتی

 هدف
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 پالن عمومی ارتقای ظرفیت 

پالن استراتیژیک ارتقای ظرفیت دولتی وزارت و ادارات  44به تعداد  وزارت و ادارات دولتی 61از جمله  1400در سال مالی 

ارتقای ظرفیت کارمندان خویش را های پالن دیگر  و اداره وزارت 17ولی به تعداد  .ارسال داشته اند وزارت اقتصادخویش را به 

خارجه، وزارت دولت در امور صلح، مشرانو جرگه، ولسی امورشامل ریاست عمومی اداره امور، وزارت  این اداراتارسال نداشته اند، 

جرگه، ریاست مستقل ارگانهای محلی، وزارت امور داخله، اداره لوی سارنوالی، کمیسیون مستقل حقوق بشر، وزارت مالیه، اداره 

و ریاست عمومی ف ملی اداره انکشابانک ملی، تفتیش، دافغانستان برشنا شرکت، وزارت ترانسپورت، اداره انکشاف زون پایتخت، 

 د.نتربیت بدنی و سپورت میباش

 نوعیت برنامه های پیش بینی شده
ازی کارمندان خویش پالن موزشی را برای ظرفیت سبرنامه آ 1712به تعداد  1400ادارات دولتی طی سال مالی  ها ووزارت 

 32و  برنامه کمپیوتر 42برنامه تحصیالت عالی،  107یتی ، برنامه مدیر 812برنامه مسلکی،  719این برنامه ها شامل  .نموده اند

در کتگوری های مدیریتی و مسلکی  اکثریت برنامه  به استناد پالن های دریافت شده، می باشد.  خارجی لسان آموزشبرنامه 

 پالن شده اند. 

 : نوعیت برنامه ها1گراف 

 

 تعداد اشتراک کننده گان
پالن شده ارتقای ظرفیت سال مالی  هایبرنامه از 

 در مجموع به تعداددولتی  اتها و اداروزارت  1400

مرکز و والیات مستفید خواهند شد. نفر در  51800

زن از نفر  7176و  نفر مرد 15674از این میان تعداد 

زن از والیات نفر  9917مرد و  نفر 19033و مرکز 

توجه به ارقام فوق، دیده می شود که  با میباشد.

به  1400در سال ظرفیت سازی  ارجحیت بیشر در 

  والیات داده شده است. 

 برنامه: اشتراک کننده گان در 2گراف                                                                                                      
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  برنامه هاگان و تمویل کننده  گان تطبیق کننده

برنامه توسط نهاد  587توسط خود ادارات و برنامه  1125به تعداد  1400ارتقای ظرفیت در سال مالی  برنامه 1712مجموع از 

 . های همکار تطبیق می گردد

 خواهند شد.تمویل  های همکار نهادبرنامه توسط  681و  ات خود ادار از بودجه برنامه  1031به تعداد از لحاظ منابع تمویل 

 برنامه ها و تمویل کننده گان ده کان: تطبیق کنن3گراف 

 

 محل تطبیق

دولتی نشان وزارت و اداره  44 ارقام جمع آوری شده از

برنامه  1712از مجموع  1400میدهد که در سال مال 

برنامه در داخل کشور و  1463پالن شده به تعداد 

  برنامه در خارج کشور تطبیق خواهند گردید.  249

 : محل تطبیق برنامه ها4گراف                                                                                                                              

 بینی شده  بودجه پیش

ت اداره که پالن ارتقای ظرفی 44از مجموع  1400در سال مالی 

 وزارت و اداره 12صرف  شان را با این وزارت شریک ساخته اند

در مورد بودجه پیش بینی شده شان گزارش ارائه نموده است. 

مبلغ مختلف  برنامه 535این ادارات برای در طوریکه 

که از آن جمله .است در نظر گرفته شدهافغانی  70674416

 20559628و مبلغ  عادیافغانی از بخش بودجه  50114788

 افغانی آن از بخش بودجه انکشافی میباشد.

برنامه بودجه پیش بینی نکرده  1177تعداد زیاد از ادارات برای 

 : بودجه پیش بینی شده5گراف         اند. 

تطبیق کننده تمویل کننده

نهاد همکار 46% 54%

خود اداره 52% 48%

85%

15%

داخل کشور خارج کشور 

31%

69%

برنامه های دارای بودجه برنامه های بدون بودجه
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 ها نتایج متوقعه از تطبیق پالن

تا جایی ظرفیت سازی در ادارات  بخشدر چالشهای موجود ،  1400در صورت تطبیق برنامه های پالن شده برای سال مالی 

مرفوع خواهد گردید. به دلیل اینکه اولویت بندی برنامه ها به ترتیب از تخصصی و مدیریتی تا آموزش لسان خارجی به گونه 

 برای ظرفیت سازی به کارکندان والیتی داده شده است. معقول صورت گرفته و نیز ارجحیت بیشتر 

تساوی جنستی نیز در فراگیری برنامه ها در سطح مرکز و والیات قسمًا تامین گردیده و با  با توجه به ارقام ارائه شده،همچنان 

  ظرفیت کارکنان زن در ادارات باال خواهد رفت.  تطبیق این پالن ها،

ها را به گونه موثر متاثر خواهد ساخت، عدم پیش بینی بودجه است که برای بخش اعظم از برنامه ها اما آنچه تطبیق این پالن 

ادارات بودجه پیش بینی نکرده اند. این امر بیانگر دو حالت است، در قدم اول ادارات احتماالً بودجه مشخص برای تدویر برنامه 

در  ظرفیت برنامه ریزی آموزشیو در قدم دوم به نظر می رسد زی کنند های آموزشی در اختیار ندارند تا مطابق آن برنامه ری

تعدادی از ادارات پایین باشد و این ادارات نتوانند برای برنامه های مورد نیاز بودجه پیش بینی نمایند. به صورت کل، تا هنوز به 

ی تعدادی از ادارات نشان می دهند که ظرفیت سازی در ادارات دولتی به گونه استراتیژیک پرداخته نمی شود و گزارش ها

 ارتقای ظرفیت در این ادارات از اهمیت استراتیژیک برخورداری نیست. 
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 وخدمات عامه حکومتداریسکتور 

مستقل مور پارلمانی، وزارت امور خارجه، کمیسیون ور ریاست ج.ا. ا، وزارت دولت در ااین سکتور شامل ریاست عمومی اداره ام

، مشرانوجرگه شورای ملی، ولسی جرگه شورای ملی، ریاست مستقل وزارت دولت در امور صلحاصالحات اداری و خدمات ملکی، 

ارگانهای محلی، کمیسیون مستقل انتخابات، کمیسیون شکایات انتخاباتی، کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی و 

که  شریک ساخته اند وزارت اقتصادبا شان را  1400اداره پالن های سال مالی  وزارت و 6در این سکتور وزارت عدلیه میباشد. 

 در ذیل به تفصیل بیان می گردد.

 هانوعیت برنامه 

در این  مختلف برنامه 234که در مجموع دولتی نشان میدهد وزارت و اداره  6ارقام جمع آوری شده از  1400در سال مالی 

کمپیوتر برنامه  6تحصیالت عالی، برنامه  3مدیریتی ، برنامه  123مسلکی برنامه  102 یاناز این مپالن گردیده است. سکتور 

و کمترین برنامه در بخش تحصیالت عالی پالن گردیده  مدیریتیطوریکه مشاهده میگردد بیشترین برنامه ها در بخش  میباشد.

 هیچ برنامه یی پالن نگردیده است. خارجی لسانآموزش و همچنان درین سکتور در بخش  است.

 : نوعیت برنامه ها6گراف

 گان  کنندهاشتراک 

به تعداد  1400ن میدهد که در سال مالیادارات سکتور حکومتداری و خدمات عامه نشا ارقام جمع آوری شده از وزارت ها و

مرد و  7779زن از مرکز و  920مرد و  1798ن جمله ظرفیت مستفید خواهند شد. که از آ نفر از برنامه های ارتقای 13517

 از والیات می باشند. زن 3020

 : اشتراک کننده گان7گراف 

19%

81%

23%

77%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

مرکز

والیات

مرد زن

43%

53%

1%

3%

0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

مسلکی

مدیریتی

تحصیالت عالی

کمپیوتر 

لسان

Series1
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 محل تطبیق برنامه ها تطبیق کننده و

دیگر برنامه ها  درصد 29آموزشی خود ادارات و  های برنامه درصد 71در  سکتور حکومتداری و خدمات عامه تطبیق کننده 

برنامه توسط  درصد 47به مصرف بودجه خود ادارات و  ها برنامهدرصد  53ریکه خواهد گردید.  طوتطبیق توسط نهادهای همکار 

 نهادهای همکار تمویل می گردد. 

 تطبیق خواهند شد. در خارج کشور دیگر برنامه ها  درصد 6آموزشی در داخل کشور و  های برنامه صدرد 94همچنان 

 : تطبیق کننده و محل تطبیق برنامه ها8گراف 

 تطبیق کننده
 167 خود ادارات

 67 نهادهای همکار

 تمویل کننده
 125 خود ادارات

 109 نهادهای همکار

 محل تطبیق
 220 خل کشوراد

 14 خارج کشور

 

 بودجه برای تطبیق پالن 

که مجموعا  نموده اندپیش بینی بودجه برنامه  41برای  برنامه صرف 234از مجموع سکتور این وزارت ها و ادارات شامل 

  نیامده است.برنامه دیگر تذکره بعمل  193و از ذکر بودجه برای متباقی هزار افغانی میگردد  150000

 

 سکتوراین شامل یک نهادهای ارتقای ظرفیت به تفکتفصیل پالن های 
 

 یدولت در امور پارلمان وزارت
آموزشی مدیریتی را جهت ظرفیت سازی کارمندان خویش پالن نموده که برنامه  20به تعداد  1400این وزارت در سال مالی 

برنامه های پالن شده تماماً از مرکز اشتراک  خواهند نمود. زن  185مرد و  200نفر که  385عداد تبه در برنامه های متذکره 

که این وزارت از بودجه جهت تطبیق برنامه های  کشور تطبیق و تمویل خواهد شد. قابل ذکر استداخل  توسط خود اداره در

 ، ارقام و یا معلوماتی ارائه ننموده است. خویششده پالن 

 یخدمات ملک و یاصالحات ادارمستقل  ونیسیکم

 78 نفر زن از مرکز و 64و نفر مرد  163بخش های مختلف برای  ا درربرنامه آموزشی  53تعداد این اداره به  1400درسال مالی 

 برنامه مدیریتی 10برنامه مسلکی  40برنامه ها شامل:  این از لحاظ نوعیت نفر زن از والیات پالن نموده است،که  32 نفر مرد و

 د.نتحصیالت عالی میباش برنامه 3و 

توسط نهاد برنامه  12در داخل کشور وخود اداره توسط برنامه  41شده تعداد پالن برنامه های  53قابل یادآوریست از مجموع 

برنامه مبلغ  41جهت تطبیق در پالن ارسالی خویش این اداره و تمویل خواهند گردید. تطبیق در خارج از کشور همکار  های

 .گرفته استرا مدنظر افغانی  150000
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 کمیسیون مستقل انتخابات

برنامه آموزشی را در بخش های مختلف پالن نموده است، برنامه های پالن شده  21به تعداد  1400 این اداره در سال مالی

 برنامه کمپیوتر میباشد. 6برنامه مدیریتی و  10برنامه مسلکی ،  5شامل 

از ذکر  ودهبتنها از مرکز  می باشد،  نفر آن زن 107نفر آن مرد و  218نفر که  325همچنان در برنامه های متذکره مجموعا 

 در سایر والیات تذکره بعمل نیامده است.برنامه ها  کارمندان و مستفید شونده گان

قابل ذکر است که تمام این برنامه ها توسط نهاد های همکار در داخل کشور تطبیق و تمویل خواهند گردید و از ذکر بودجه 

 .معلوماتی ارائه نگردیده استجهت پالن و تطبیق این برنامه ها 

 یانتخابات اتیشکا ونیسیکم

 برنامه های پالن نموده است. برنامه آموزشی را 35تعداد به  1400درسال مالی که اداره نشان میدهد  این پالن ارتقای ظرفیت 

نفر مرد،  7293تعداد به  نفر زن از مرکز و 261 نفرمرد، 498نفر اشتراک کننده که شامل  10983متذکره طور مجموعی برای 

 زن از والیات میباشند، طرح ریزی شده است.  نفر 2931

 در داخل کشور توسط خود اداره این برنامه ها. میباشد برنامه مدیریتی 10و برنامه مسلکی 25برنامه های پیش بینی شده شامل 

 ارائه نگردیده است. این برنامه ها معلوماتی  تطبیق توسط نهاد های همکار تمویل میگردند. از بودجه مورد نیاز برایتطبیق و 

 یقانون اساس قیمستقل نظارت برتطب ونیسیکم

نفر کارمندان  212بخش های مختلف جهت بلند بردن ظرفیت  در آموزشی را برنامه 12به تعداد 1400اداره درسال مالیاین 

برنامه های پیش بینی شده به  مرکز میباشد. زن از نفر 36و نفرمرد  176 ها کننده گان این برنامهاشتراک  خویش پالن نموده،

برنامه آن  2برنامه آن در داخل کشور و 10از مجموع برنامه های متذکره  .دنمیباش برنامه مدیریتی 7 و برنامه مسلکی 5تعداد 

 پیشدر پالن ارسالی این اداره بودجه جهت تدویر این برنامه ها در خارج از کشور توسط خود اداره تطبیق و تمویل خواهند شد. 

 .بینی نشده است

 هیعدل وزارت
مرکز  از کارمندان خویش از نفر 1275مجموعی برای  را طور مختلفبرنامه آموزشی  93 به تعداد 1400این وزارت در سال مالی 

زن از والیات  نفر 57 نفر مرد 408از مرکز زن نفر  267مرد  نفر 543مستفید شونده گان شامل  .رفته استوالیات در نظرگ و

 میباشند.

بودجه جهت تدویر برنامه  از تی میباشد، قابل یاد آوریست که در پالن ارسالی این ادارهبرنامه مدیری 66برنامه مسلکی  27تعداد 

 تذکر بعمل نیامده است.های پالن شده 

 تطبیقکشور ر داخل د برنامه توسط نهاد های همکار 34برنامه آن توسط خود اداره و  59از مجموع برنامه های پیش بینی شده 

  گردید.تمویل خواهد برنامه توسط نهاد های همکار  41خود اداره و برنامه توسط  52 از لحاظ منبع تمویل ،خواهند شد

 

 



 

9 
 

 دفاعسکتور 

 در سکتور امنیت تنها وزارت دفاع ملی از پالن ارتقای ظرفیت کارمندان خویش طور مختصر چنین گزارش ارائه نموده است.

 65نفر مرد و  157تن از کارمندان خویش که شامل  240برنامه مدیریتی را برای  17به تعداد  1400در سال مالی این اداره 

نفر زن از مرکز میباشد در نظر گرفته است، این برنامه ها توسط خود اداره در داخل کشور تطبیق و تمویل خواهند گردید. و 

 تذکره بعمل نیامده است. همچنان از ذکر بودجه جهت تدویر این برنامه ها

  

 نظم عامهو نیت سکتور مصئو 

مستقل  ونیسیکمو ، اداره ملی آماده گی مبارزه با حوادث  محکمه سترهی، سارنوال یاداره لو، وزارت امور داخلهاین سکتور شامل 

پالن ارتقای ظرفیت  مبارزه با حوادث یآماده گ یمل ادارهستره محکمه و تنها  میانمیباشد. که از این  حقوق بشر افغانستان

 . خویش را چنین ارائه داشته اند 1400سال مالی 

 محکمه ستره

از کارمندان خویش در مرکز و والیات در  تن 2500را برای برنامه آموزشی مختلف  106به تعداد  1400این اداره درسال مالی 

 مدیریتی میباشد.برنامه  80سلکی و برنامه م 26نظر گرفته است. که شامل 

همچنان قابل  .اشتراک خواهند نمودزن از والیات  نفر 315 مرد نفر 1625 زن از مرکز و نفر 126نفر مرد  434این برنامه ها در 

کار بین المللی تمویل خواهد و توسط نهاد های هم تطبیق برنامه پالن شده توسط خود اداره در داخل کشور 106یادآوریست 

 نیاورده اند.بودجه جهت تدویر این برنامه ها تذکر بعمل  ازره محکمه ست همچنان  شد. 

 حوادث مبارزه با یگ آماده یمل اداره

 برای باال بردنبرنامه آموزشی مختلف را  157 به تعداد 1400سال مالی  درکه  ارقام جمع آوری شده از این اداره نشان میدهد

 ظرفیت کارمندان این اداره دایر می نماید.

 وزارت اقتصادپالن استراتیژیک پنج ساله برنامه های ارتقای ظرفیت خویش را به  1399قابل یاد آوریست که این اداره در سال 

 زن ازنفر  31نفر مرد  873و مرکز زن از نفر 83مرد  نفر 853تن کارمندان که شامل  1840برای هابرنامه  ارسال نموده که این

برنامه  95مسلکی برنامه  59برگیرنده  دربرنامه های پیش بینی شده  ،از لحاظ نوعیت .شده است، مد نظر گرفته میباشدوالیات 

 د.نباش برنامه تحصیالت عالی می 3مدیریتی و 

 محل تطبیق  برنامه دیگر توسط نهادهای همکار تطبیق وتمویل میگردد.  67اداره و برنامه توسط خود 90 قابل ذکر است که

مبلغ جه پیش بینی شده برای تطبیق این پالن دپالن گردیده است. بوبرنامه خارج ازکشور  57و برنامه در داخل کشور  100

 .مد نظر گرفته شده استاز بودجه انکشافی افغانی  3325200

 خویش را ارسال ننموده اند شامل: 1400ادارات که پالن برنامه های ارتقای ظرفیت سال مالی 

 ور داخله، اداره لوی سارنوالی و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میباشند.وزارت ام
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 زراعت امور اقتصادی و سکتور

 وزارت، ستندرد افغانستان یمل اداره، صنعت و تجارت وزارت، یاریو آب یوزارت زراعت، مالدار، وزارت اقتصاداین سکتور شامل 

، د کوچک در افغانستان یلیمنابع تمو هیحما یسهولت برا جادیا ادارهو   و معلومات هیاحصائ یمل اداره، تفتیش یعال اداره، هیمال

قابل یاد آوریست که اداره انکشاف ملی و بانک ملی پالن می باشد. و اداره انکشاف ملی  ، بانک ملیافغانستان بانک، پشتنی بانک

به  آموزشی ارتقای ظرفیت سایر ادارات شامل این سکتورخویش را به این اداره ارسال نداشته اند، و پالن  1400آموزشی سال 

 تفصیل بیان گردیده است.

 نوعیت برنامه های پالن شده 

برنامه آموزشی  398به تعداد  1400در سال مالی  این سکتور

خویش در نظر برای باال بردن ظرفیت کاری کارمندان را 

برنامه مسلکی  250است. که از لحاظ نوعیت شامل گرفته 

 11برنامه در بخش تحصیالت عالی  60برنامه مدیریتی  67

برنامه در بخش آموزش زبان  10برنامه در بخش کمپیوتر و 

میباشد. طوریکه دیده می شود بیشترین برنامه های آموزشی 

 د.نپالن شده این سکتور در بخش مسلکی و مدیریتی می باش

 : نوعیت برنامه ها9گراف                                                                                                                                  

 مستفید شونده گان برنامه ها
نفر  14615به تعداد زراعت  اقتصادی ودر سکتور امور  1400برنامه ارتقای ظرفیت پیش بینی شده در سال مالی  398در 

زن از مرکز و نفر  1390نفر مرد و  3939اشتراک خواهند نمود که این افراد شامل کارمندان مرکزی و والیتی میباشد. طوریکه 

 زن از والیات میباشد.نفر  5343مرد و  نفر 3943

 گان : اشتراک کننده10گراف 

 تطبیق کننده و محل تطبیق برنامه ها
برنامه را  233خود اداره و توسط برنامه  165برنامه در بخش ارتقای ظرفیت  398زراعت از جمله  در سکتور امور اقتصادی و

برنامه دیگر توسط  129ادارات و  خودبرنامه توسط  269 بودجهنهاد های همکاری تطبیق خواهند نمود. باید تذکر داد که 

کشور تدویر از در خارج برنامه  99برنامه در داخل کشور و  299 ،نهادهای همکار تمویل میگردد. همچنان از لحاظ محل فعالیت

 د یافت.نخواه
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 : تطبیق کننده و محل تطبیق11گراف  

 

 بودجه پیش بینی شده برای تدویر برنامه 

وزارت ها و ادارات شامل در این سکتور از بودجه پیش 

داده و  برنامه آموزشی گزارش 278بینی شده برای 

. این اندبرنامه دیگر معلومات ارائه نکرده  120از 

 727میلیون  29برنامه مبلغ  278 تدویر سکتور برای

 افغانی پیش بینی نموده است. 816 و هزار

 

 

 : بودجه پیش بینی شده12گراف                                                                                                                        

 

 پالن ارتقای ظرفیت به تفکیک وزارت ها و ادارت شامل در این سکتور

 وزارت اقتصاد

 که این برنامه ها از بخش های مختلف پالن نموده است، برنامه آموزشی را در 16مجموعا  1400سال مالی  وزارت اقتصاد در

 زبان میباشد.برنامه  1برنامه کمپیوتر و  1تحصیلی برنامه  1 برنامه مدیریتی 8برنامه مسلکی  5شامل   لحاظ نوعیت

نفر  110از مرکز و نفر زن  119نفر مرد و  229نفر اشتراک خواهند نمود که  462در برنامه های پالن شده در مجموع به تعداد 

 زن از والیات می باشد.نفر  4مرد و 

باید تذکر داد که  مه توسط نهادهای همکار تطبیق میگردد،برنا 6برنامه توسط خود اداره و 10از جمله برنامه های پالن شده 

داخل کشور  برنامه توسط خود اداره در 10همچنان برنامه توسط نهادهای همکار میباشد.  1برنامه خود اداره و  15تمویل کننده 

 دایر خواهد گردید.  درخارج ازکشوربرنامه توسط نهادهای همکار  6و 

 یاریآب و یوزارت زراعت ، مالدار

 پالن نموده است خویشبرنامه آموزشی مختلف را برای باال بردن ظرفیت کارمندان  8به تعداد  1400این وزارت در سال مالی 

 1205 اشتراک می نمایند. از جمله اشتراک کننده گاناز مرکز و والیات نفر از کارمندان این وزارت  5037در این برنامه ها که 

 د.نباش زن از والیات می  72مرد و  3445و زن از مرکز   315مرد و 

برنامه کمپیوتر و  1برنامه تحصیالت عالی  2برنامه مدیریتی  3 برنامه مسلکی 1 برنامه های پالن شده شامل ،از لحاظ نوعیت

همچنان توسط خود اداره تطبیق و تمویل خواهند گردید. این برنامه ها در داخل کشور  تماممیباشد. زبان آموزش  یک برنامه

 در پالن ارسالی این اداره از ذکر بودجه جهت تدویر این برنامه ها تذکر بعمل نیامده است.

 محل تطبیق تمویل کننده تطبیق کننده

 خارج کشور داخل کشور نهادهای همکار خود اداره نهادهای همکار خود اداره

165 233 269 129 299 99 
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 تجارت وصنعت  وزارت

بلند بردن جهت  مسلکی برنامه آموزشی  12 به تعداد 1400سال مالی  در که این اداره نشان میدهد ارقام جمع آوری شده از

  .گردیده استپیش بینی پالن و والیات  نفرکارمندان خویش از مرکز و 970کاری ظرفیت 

تمام این برنامه ها توسط  از مرکز در نظر گرفته شده است. زن تنها  تن 390مرد و  تن 580در برنامه های پالن شده این اداره 

از بودجه مورد نیاز برای تطبیق این برنامه ها معلومات ارائه همچنان  کشور تطبیق و تمویل خواهند شد.  خود اداره در داخل

 نگردیده است. 

 ستندرد افغانستان یمل اداره

پیش بینی تن از کارمندان خویش  125برای را مدیریتی برنامه آموزشی  8 به تعداد 1400اداره ملی ستندرد در سال مالی 

  نموده است.

نفر زن از مرکز و صرف  30نفر مرد  93طوریکه  .کز و والیات اکثریت کارمندان از مرکز میباشداز مجموع کارمندان به تفکیک مر

 کشور تطبیق و تمویل خواهند شد.نظر گرفته شده است. تمام این برنامه ها توسط خود اداره در داخل  نفر مرد از والیات مد 2

 نظر گرفته است. مد افغانی را  1053550مبلغ  ی پالن شدهاین اداره جهت تطبیق برنامه ها

 معلومات و هیاحصائ یمل اداره

برنامه آموزشی را جهت ظرفیت سازی کارمندان خویش در بخش های مختلف پالن  60به تعداد  1400در سال مالی این اداره  

 د.نباش لسان می آموزشیوتر و یک برنامه برنامه کمپ 1برنامه مدیریتی،  27 برنامه مسلکی 31شامل  این برنامه ها. نموده است

 33و  نفر زن از مرکز 400نفر مرد  1230نفر بوده که از آنجمله  1664تعداد مستفیدشونده گان این برنامه ها طور مجموعی به 

و به  طوریکه دیده میشود اکثریت اشتراک کننده گان از مرکز میباشد. پیش بینی شده استزن از والیات یک نفر  و نفر مرد

 سطح والیتی جهت ارتقای ظرفیت کاری کارمندان توجه کمتری صورت گرفته است.

خواهند گردید، در قسمت برنامه توسط نهاد های همکار تطبیق  2برنامه توسط خود اداره و  58از مجموع برنامه های متذکره 

 برنامه توسط نهاد های همکار در داخل کشور به منصه اجرا قرار خواهد گرفت.  19برنامه توسط خود اداره و  41 تمویل برنامه ها،

 .پیش بینی نگردیده استبودجه  ، جهت تطبیق و تدویر این برنامه هاپالن ارسالی این اداره در قابل یاد آوریست که 

 ) مسفا(ر افغانستانکوچک د یلیمنابع تمو هیحما یسهولت برا جادیا اداره

نفر از کارمندان خویش  5478را برای ظرفیت سازی مسلکی برنامه آموزشی  101خویش به تعداد  1400سال مالی  این اداره در

 .باشد زن از والیات مینفر  5238نفر مرد، 80 نفر زن از مرکز 46نفر مرد، 114پالن نموده است که شامل 

 . تمام برنامه هابرنامه توسط نهاد های همکار تمویل خواهد شد 8برنامه توسط خود اداره و  93از مجموع برنامه های پالن شده 

افغانی را از  7134428برنامه خویش مبلغ  100توسط خود اداره در داخل کشور تطبیق خواهد شد. اداره مسفا جهت تدویر 

 .یش بینی نگردیده استپبخش بودجه انکشافی پیش بینی نموده است و صرف برای یک برنامه بودجه 
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 د افغانستان بانک

نفر از کارمندان خویش که شامل  654برنامه آموزشی مختلف را برای  118به تعداد  1400اداره د افغانستان بانک در سال مالی 

 پیش بینی نموده است. نفر زن از والیات می باشد، 18مرد  نفر 228نفر زن از مرکز و  70نفر مرد  338

 لسان میآموزش برنامه  2برنامه کمپیوتر و  3برنامه تحصیلی،  47برنامه مدیریتی،  1برنامه مسلکی،  65این برنامه ها حاوی 

 باشد.

از لحاظ برنامه توسط نهاد های همکار تطبیق خواهند شد.  96برنامه توسط خود اداره و  22از مجموع برنامه های پالن شده 

از لحاظ محل تطبیق  خواهند گردید.توسط نهاد های همکار تمویل  برنامه دیگر  73سط خود اداره و وت برنامه  45منبع تمویل،  

این اداره برای  د گرفت. قابل یاد آوریست کهنبرنامه در خارج از کشور به منصه اجرا قرار خواه 73برنامه در داخل کشور و  45

برنامه دیگر  9برای متباقی  و ز بخش بودجه عادی در نظر گرفتهافغانی را ا 12210138خویش مبلغ  برنامه پالن شده 109

 بودجه در نظر گرفته نشده است. 

 پشتنی بانک

برنامه آموزشی مختلف را در نظر  75نفر از کارمندان مرکزی و والیتی خویش به تعداد  225برای  1400این اداره در سال مالی 

برنامه  5برنامه کمپیوتر و  5برنامه تحصیلی،  10برنامه مدیریتی،  20برنامه مسلکی،  35گرفته است، که این برنامه ها شامل 

 د.نباش لسان میآموزش 

 25برنامه توسط خود اداره در داخل کشور تطبیق و تمویل خواهند شد و متباقی  50وع برنامه های پالن شده به تعداد از مجم

برنامه دیگر در خارج از کشور توسط نهاد های همکار تطبیق و تمویل خواهند گردید. و همچنان این اداره جهت تدویر و تطبیق 

برنامه دیگر بودجه مشخص  25مدنظر گرفته است و برای متباقی خش بودجه عادی افغانی را از ب 3329700برنامه مبلغ  50

 نگردیده است.
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 معادن سکتور انرژی و 

 افغانستان یاتم یانرژ یعال ونیسیکمو  افغانستان برشنا شرکت د، و آب یانرژ وزارت، میرولتوزارت معادن و پدر این سکتور 

برنامه مختلف برای ظرفیت سازی کارمندان ادارات شامل در این سکتور پالن  70به تعداد  1400در سال مالی  د.نشامل می باش

 گردیده است.

خویش را با این  1400از جمله ادارات شامل این سکتور صرف اداره د افغانستان برشنا شرکت پالن ارتقای ظرفیت سال مالی 

 این سکتور قرار ذیل توضیح و تشریح میگردد:اداره شریک نساخته متباقی پالن های ارسالی ادارات شامل 

 نوعیت برنامه های پیش بینی شده

برنامه پیش بینی  70در این سکتور از جمله 

 ،مدیریتیبرنامه  26برنامه مسلکی 40 ،شده

برنامه در بخش  1 ،عالیبرنامه تحصیالت  2

برنامه دیگر آموزش زبان می  1کمپیوتر و 

باشد. طوریکه دیده می شود در سال مالی 

اکثریت برنامه های پالن شده در  1400

 بخش مسلکی می باشد.

 : نوعیت برنامه ها13گراف                                                                                                                         

  مستفید شونده گان برنامه

ی شامل در ادارات این سکتور، برنامه نفر از کارمندان مرکزی و والیات 2805 در سکتور انرژی و معادن برای 1400در سال مالی

نفر زن  138نفر مرد و  718و  ی مرکزادارات  نفر زن از  560نفر مرد و  1389های آموزشی پیش بینی شده است. از این میان 

 ی شامل خواهد بود. والیاتادارات از 

 : اشتراک کننده گان14گراف 

 تطبیق کننده و محل تطبیق برنامه ها
برنامه توسط نهاد های همکار تطبیق  26و  اتبرنامه توسط خود ادار 44به تعداد آموزشی  های پالن شده برنامه از مجموع

 تمویل خواهند گردید. برنامه توسط نهاد های همکار  51و  راتخود ادا از بودجهبرنامه 19از لحاظ تمویل  .خواهند شد
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در این سکتور جهت تدویر و تدویر خواهد یافت. برنامه در خارج از کشور  6برنامه در داخل کشور و  64از لحاظ محل تطبیق  

افغانی را در نظر گرفته است. ولی از  30563300برنامه پالنی خویش مبلغ  21برای  تطبیق  برنامه ها صرف وزارت انرژی و آب

 .نداده اندشان تذکر  یبرنامه دیگر وزارت ها و ادارات شامل این سکتور بودجه جهت تدویر برنامه های پالن 49

 : تطبیق کننده ومحل تطبیق برنامه ها15گراف 

 محل تطبیق تمویل کننده تطبیق کننده

 خارج کشور داخل کشور نهادهای همکار خود اداره نهادهای همکار خود اداره

44 26 51 19 64 6 

 

 بودجه پیش بینی شده برای برنامه های پالن شده
برنامه آموزشی  70به تعداد  1400در سال مالی  این سکتور

پیش  بلند بردن ظرفیت مسلکی کارمندان جهترا مختلف 

از مجموع برنامه های پالن شده این سکتور . استبینی نموده 

مبلغ پالنی خویش برنامه  21برای وزارت انرژی و آب صرف 

افغانی را در نظر گرفته است ولی از ذکر بودجه  30563300

وزارت ها و ادارات شامل این سکتور برنامه دیگر  49 در

 .ه نگردیده استمعلومات ارائ

 

 : بودجه پیش بینی شده16گراف                                                                                                                              

 

 سکتور نیادارت شامل ا کیبه تفک تیظرف یپالن ارتقا

 میرولتپ وزارت معادن و

نفر از کارمندان خویش که شامل  610را برای مختلف برنامه آموزشی  17به تعداد  1400سال مالی  در معادن و پترولیموزارت 

 .پالن نموده است باشند نفر زن از والیات می 15 نفر مرد، 40و  زن از مرکز نفر 165 مرد، نفر 390

توسط خود اداره اکثریت این برنامه ها که  دنباش میبرنامه تحصیلی  1 و مدیریتیبرنامه  7برنامه مسلکی  9 این برنامه ها شامل 

تدویر  خارج از کشور برنامه در 1و داخل کشور  برنامه در 16 این که  قابل ذکر است تمویل میگردد. تطبیق ودر داخل کشور 

 .کر بعمل نیاورده استخویش تذبرنامه  17همچنان این اداره از ذکر بودجه جهت تطبیق و تمویل   د یافت.نخواه

 آب و یانرژ وزارت
کارمندان از  نفر 1255بخش های مختلف جهت ظرفیت سازی  برنامه آموزشی را در 21به تعداد  1400در سال مالی  وزارتاین 

  نموده است. برنامه ریزید نباش زن از والیات می نفر 118 مرد، نفر 668 زن از مرکز و نفر 119 مرد، نفر 350خویش که شامل 

برنامه آن توسط خود  12 از آن جمله که بوده برنامه مدیریتی 6و برنامه مسلکی 15شامل  از لحاظ نوعیت برنامه های پالن شده

  وسط نهاد های همکار تطبیق میگردد.برنامه دیگر ت 9 اداره و
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از  هاد های همکار تمویل خواهند شد.برنامه توسط ن 4 و خود اداره از بودجهبرنامه 17 ،قابل یاد آوریست که از مجموع برنامه ها

 برنامه در خارج از کشور تدویر خواهند یافت. 4برنامه در داخل کشور و  17 ،لحاظ محل تطبیق

 افغانستان هستوی یانرژ یعال ونیسیکم

نفر مرد،  649خویش که شامل  تن از کارمندان 940برنامه آموزشی مختلف را برای  32به تعداد  1400در سال مالی  این اداره 

 حاوی ،از لحاظ نوعیت برنامه های پالن شده نموده است.پالن باشند  نفر زن از والیات می 5نفر مرد،  10نفر زن از مرکز و  276

 میباشد.لسان آموزش  آموزشبرنامه کمپیوتر و یک برنامه  1برنامه تحصیلی  1برنامه مدیریتی  13برنامه مسلکی  16

برنامه دیگر توسط نهاد های همکار تطبیق خواهند شد، در قسمت  16برنامه توسط خود اداره و 16 برنامه های فوق، از مجموع

 تمویل می گردند. همکار توسط نهاد های دیگر برنامه 14اداره و  از بودجهبرنامه 18تمویل این برنامه ها 

  تطبیق خواهد شد.تماماً این برنامه ها در داخل کشور تدویر خواهد یافت که از آن جمله صرف یک برنامه آن در خارج از کشور 
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 مخابرات ترانسپورت و سکتور  

اداره خط آهن افغانستان، اداره هوانوردی و ملکی، وزارت ، یمعلومات یزارت مخابرات و تکنالوژو ادارات شامل این سکتور عبارت از

 1400آموزشی سال مالی صرف وزارت ترانسپورت پالن متذکره، د. از مجموع این ادارات نمی باشو وزارت ترانسپورت فواید عامه 

 .میگرددذیل بیان قرار به گونه مفصل متباقی ادارات پالن  خویش را با وزارت اقتصاد شریک نساخته،

 نوعیت برنامه های پیش بینی شده 

به  ،در این سکتوربه گونه مجموعی  1400در سال مالی 

برنامه  87شامل  مختلف  آموزشیبرنامه 146تعداد 

برنامه  4برنامه تحصیلی،  8 مدیریتی،برنامه  44مسلکی،

، می باشد لسانبرنامه دیگر در بخش آموزش  3و  کمپیوتر

 برنامه ریزی گردیده است.

 ا: نوعیت برنامه ه17گراف                                                                                                                        

 مستفیده شونده گان برنامه ها

نفر مرد،  1138از کارمندان مرکزی و والیتی که شامل نفر  2956برای  1400برنامه های پالن شده این سکتور در سال مالی 

 . باشند در نظر گرفته شده است نفر زن از والیات می 298مرد و  909نفر زن از مرکز  و  611

 : اشتراک کننده گان برنامه ها18گراف 

 و محل تطبیق برنامه ها گان تطبیق کننده

 23و  برنامه توسط خود ادارات شامل در این سکتور 123،  برات از مجموع برنامه های پالن شدهدر سکتور ترانسپورت و مخا

 ند شد.تطبیق خواه این ادارات توسط نهاد های همکاردیگر برنامه 

 اد های همکار تمویل خواهند گردید. از لحاظ محلبرنامه توسط نه 18و  از بودجه داخلی ادارات مربوطبرنامه  128همچنان  

 د یافت. نبرنامه آن در خارج از کشور تدویر خواه 8برنامه در داخل کشور و  138 ،تطبیق

 محل تطبیق : تطبیق کننده و19گراف 

 محل تطبیق تمویل کننده تطبیق کننده

 نهادهای همکار خود اداره نهادهای همکار خود اداره نهادهای همکار خود اداره

123 23 128 18 138 8 
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 :بودجه پیش بینی شده

در قسمت وزارت فواید عامه از مجموع ادارات شامل این سکتور صرف 

متباقی و  معلومات ارائه نمودهخویش پالن شده بودجه برنامه های 

 ذکرتجهت تدویر این برنامه ها از ذکر بودجه ادارات شامل این سکتور 

 اند.بعمل نیاورده 

 میآموزشی مختلف برنامه  26تدویر بودجه ذکر شده صرف جهت 

برنامه  120متباقی را احتوا می نماید. افغانی  1949600باشد که مبلغ 

       دیگر این سکتور بدون بودجه به وزارت اقتصاد مواصلت ورزیده است.

                                                                                                                                
 : بودجه پیش بینی شده20گراف 

 

 سکتور نیوزارت ها و ادارت شامل در ا کیبه تفک تیظرف یپالن ارتقا

 یمعلومات یتکنالوژ وزارت مخابرات و

برنامه  2برنامه مدیریتی  13برنامه مسلکی  9حاوی که را مختلف برنامه آموزشی  25تعداد به  1400در سال مالی وزارت این 

  نموده است.و پیش بینی پالن باشد  کمپیوتر و یک برنامه آموزش لسان می

نفر زن  10نفر مرد، 75نفر زن از مرکز  60نفرمرد، 105 شامل که اشتراک خواهند نمودنفر  250 در تمام این برنامه ها مجموعاً

و همچنان تمویل میگردد  برنامه ها توسط خود اداره در داخل کشور تطبیق وکه تمام این باید تذکر داد  . باشند از والیات می

 برنامه ها معلومات ارایه نگردیده است.جهت تطبیق این از مصرف بودجه 

 اداره خط آهن افغانستان

 و یک برنامهبرنامه مدیریتی  6رنامه مسلکی ب 6 حاویبرنامه آموزشی مختلف را که  13به تعداد  1400این اداره در سال مالی 

نفر زن از مرکز و  25نفر مرد و  90که شامل نفر  276درین برنامه ها مجموعا  برنامه ریزی نموده که باشد لسان می آموزش

 .در نظر گرفته شده استنفر مرد از والیات  161

برنامه دیگر توسط نهاد های همکار تطبیق خواهند شد، که ازین  10برنامه توسط خود اداره و  3از مجموع برنامه های متذکره 

 نهاد های همکار تمویل میگردند. برنامه دیگر آن توسط 9خود اداره و  از بودجه برنامه 4 ،میان

همچنان این اداره از مصرف کشور تدویر خواهد یافت.  برنامه در خارج از 6برنامه در داخل کشور و  7 ،از لحاظ محل تطبیق

 بودجه جهت تدویر این برنامه ها معلومات ارائه ننموده است.

 یملک یهوانورد اداره
یش بینی برنامه آموزشی مختلف را پالن و پ 69تن از کارمندان خویش به تعداد  1799برای  1400این اداره در سال مالی 

از  ن از والیات در نظر گرفته شده است.نفر ز 248نفر مرد  468نفر زن از مرکز و  399نفر مرد  684شامل نموده است که 

این برنامه  ای همکار تطبیق خواهند شد. تمامبرنامه توسط نهاد ه 4برنامه توسط خود اداره و  65 ،مجموع برنامه های پالن شده

18%

82%

برنامه های دارای بودجه برنامه های بدون بودجه
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برنامه ها معلومات ارائه بودجه جهت تدویر این ذکر همچنان این اداره از دد. ها توسط خود اداره در داخل کشور تمویل میگر

 است.نکرده 

 عامه دیفوا وزارت

برنامه  3برنامه مدیریتی و  4برنامه مسلکی  32 شاملکه برنامه آموزشی مختلف را  39به تعداد  1400در سال مالی این وزارت 

 پالن نموده است.باشد،  تحصیلی می

نفر زن از  127نفر مرد و  259 حاویان مرکزی و والیتی که تن از کارمند 631اداره برای مجموعا  های پالن شده اینبرنامه 

 باشد در نظر گرفته شده است. نفر زن از والیات می 40نفر مرد و  205مرکز 

کار تطبیق و تمویل خواهند برنامه دیگر توسط نهاد های هم 9برنامه توسط خود اداره و  30از مجموع برنامه های پالن شده 

 برنامه در خارج از کشور به منصه اجرا قرار خواهد گرفت. 2ا در داخل کشور تدویر خواهد یافت صرف اکثرا این برنامه هشد. 

برنامه  13افغانی را از بودجه عادی در نظر گرفته است ولی از بودجه متباقی  1949600برنامه مبلغ  26این اداره جهت تدویر 

 نیاورده است.پالنی خویش تذکر بعمل 
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 یسازگاری اجتماع سکتور تهیه مسکن و

ریاست ی، و اراض یشهر ساز وزارت، تختیمستقل انکشاف زون پا اداره، کابل یشاروال ارات شامل در این سکتور عبارت ازاد

مستقل از جمله این ادارات صرف اداره  ند.می باش و انکشاف دهات أیاح وزارتو افغانستان  یشهر ونیزاسیو کانال یآبرسان عمومی

متباقی 1400برنامه های ارتقای ظرفیت سال مالی  پالن وزارت اقتصاد  ارسال ننموده،انکشاف زون پایتخت پالن خویش را به 

 به تفصیل بیان میگردد. قرار  ذیل ادارات شامل این سکتور

 نوعیت برنامه های پیش بینی شده 

 برنامه های ارتقای ظرفیت ادارات 1400در سال مالی 

مختلف میگردد موزشی برنامه آ 94شامل  کتور،این س

 22برنامه مسلکی،  45 حاویکه از لحاظ نوعیت 

برنامه  5برنامه تحصیالت عالی،  16برنامه مدیریتی، 

طوریکه . باشد لسان می آموزشبرنامه  6کمپیوتر و 

بخش اکثریت برنامه ها در در این سکتور دیده میشود 

 است.مسلکی و مدیریتی پالن گردیده 

 : نوعیت برنامه ها21گراف 

 مستفیده شونده گان برنامه ها

نفر  817 خواهند کرد. این افراد شامل تراکشانفر از کارمندان  1365در مجموع به تعداد این سکتور  ی پالن شدۀدر برنامه ها

نفز زن از  49نفر مرد و  182نفر زن از مرکز و  317مرد و 

د. طوریکه دیده می شود اکثریت اشتراک نباش والیات می

از تعداد اشتراک کننده گان و  بودهکننده گان از مرکز 

 باشد. میکم والیات 

 : اشتراک کننده گان برنامه ها22گراف 

 

 تطبیق کننده و محل تطبیق برنامه ها

برنامه دیگر توسط  34برنامه آموزشی توسط خود ادارات و  60که  این سکتور نشان می دهندپالن های ارتقای ظرفیت ادارات 

برنامه در خارج  23برنامه آموزشی در داخل کشور و  71از جانب دیگر محل تطبیق  نهادهای همکار تطبیق و تمویل خواهد شد.

 از کشور پیش بینی گردیده است.

 یق کننده ومحل تطبیق برنامه ها: تطب23گراف 

 محل تطبیق                تمویل کننده               تطبیق کننده 

 خارج کشور  داخل کشور  نهادهای همکار خود اداره نهادهای همکار خود اداره

60 34 60 34 71 23 
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  :بودجه پیش بینی شده

برنامه برای ارتقای  94در سکتور مسکن و سازگاری اجتماعی به تعداد 

پیش بینی گردیده است باید  1400لی سال ما طیظرفیت کارمندان 

بودجه در نظر گرفته هزار افغانی  50000برنامه مبلغ  9برای تذکر داد که 

 گزارش ارائه نگردیدهمتباقی این سکتور برنامه  85از بودجه  وشده است 

 است.

 : بودجه پیش بینی شده24گراف                                                                                                                      

 

 سکتور نیوزارت ها و ادارت شامل در ا کیبه تفک تیظرف یپالن ارتقا

 کابل یشاروال

 417 مجموعًا  این برنامه ها در .استبرنامه ارتقای ظرفیت را پیش بینی نموده  44تعداد به  1400درسال مالی  شاروالی کابل

باشند اشتراک خواهند نمود. ازجمله برنامه های پالن شده  میاز مرکز نفر زن  129و  مرد نفر 288نفر از کارمندان که شامل 

 باشد. یبرنامه تحصیالت عالی م 12و برنامه مدیریتی  3 ،مسلکیبرنامه  29تعداد به 

د گردید. از لحاظ نبرنامه توسط نهاد های همکار تطبیق وتمویل خواه 12و برنامه توسط خود اداره  32همچنان قابل ذکر است 

برای برنامه  .اجرا قرار خواهد گرفت به منصۀخارج از کشور  دربرنامه  12 و برنامه در داخل کشور 32 ،محل تطبیق برنامه ها

  پیش بینی نگردیده است.  های پالن شده هیچ بودجه

 یاراض و یشهرساز وزارت

از کارمندان خویش  نفر 513برنامه آموزشی را جهت ظرفیت سازی  30تعداد به  1400درسال مالی و اراضی وزارت شهرسازی 

 پیش بینی نموده است. می گردد،زن از والیات  نفر 28مرد، نفر 98و نفر زن از مرکز  88نفر مرد، 299که شامل 

 می لسان آموزش برنامه 5و  برنامه کمپیوتر 1 برنامه تحصیالت عالی 4برنامه مدیریتی  7برنامه مسلکی،13 شامل این برنامه ها 

برنامه توسط نهاد های همکار تطبیق و تمویل خواهند  11برنامه توسط خود اداره و 19از مجموع برنامه های پالن شده  باشد. 

شد  آور باید یادبرنامه خارج از کشور تدویر خواهد یافت،  11برنامه در داخل کشور و  19 ،قهمچنان از لحاظ محل تطبیشد. 

 که از مصارف بودجه برنامه ها معلومات ارایه نگردیده است.

 افغانستان یشهر ونیزسیوکانال یآبرسان ریاست عمومی

. که از بینی نموده است دربخش های مختلف پیش قای ظرفیت رابرنامه آموزشی ارت 11به تعداد  1400این اداره در سال مالی 

 21نفر مرد و  84و  مرکز زن از نفر 20مرد، نفر 80که شامل نفر از کارمندان این اداره  205به تعداد این برنامه ها  در مجموع 

 د شد. نمستفید خواه ، باشند الیات میزن از و نفر

10%
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تمام باشد.  می لسانآموزش نامه بر 1 و رنامه کمپیوترب 4 برنامه مدیریتی، 3برنامه مسلکی، 3برنامه ها شامل از لحاظ نوعیت، 

تمویل میگردد. قابل ذکر است از مصارف بودجه برنامه ها معلومات  داخل کشور تطبیق و برنامه ها توسط نهاد های همکار در

 ارایه نگردیده است.

 انکشاف دهات وأ یاح وزارت
کارمندان خویش که از نفر  230را برای بلند بردن ظرفیت مدیریتی برنامه آموزشی  9به تعداد  1400درسال مالی   این وزارت

 پالن نموده است.  ،باشد نفر زن از مرکز می 80 نفر مرد و 150شامل 

افغانی هزار  50000مبلغ که آوریست  . قابل یاددر داخل کشور تطبیق و تمویل خواهند شد وزارتتمام این برنامه ها توسط خود 

  گردیده است.ه پیش بینی از بودجه عادی برای تدویر برنامه های متذکر

 

 سکتور صحت

در ذیل به تفصیل بیان آن  1400در این سکتور تنها وزارت صحت عامه شامل میباشد که پالن ارتقای ظرفیت سال مالی 

 .میگردد

 وزارت صحت عامه
نفر از کارمندان خویش که  2051برنامه آموزشی را جهت ظرفیت سازی  85به تعداد  1400درسال مالی  وزارت صحت عامه

 د پالن نموده است.نباش نفر زن از والیات می 316مرد، نفر 679 نفر زن از مرکز و 380مرد، نفر 676 شامل

از مجموع . باشد برنامه تحصیلی می 3و  برنامه مدیریتی 44برنامه مسلکی،  38 از لحاظ نوعیت شامل:  برنامه های پالن شده

برنامه در خارج کشور توسط نهاد های همکار تطبیق و تمویل خواهند  23برنامه در داخل کشور و  62برنامه های پالن شده 

  .شد
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 سکتور معارف، فرهنگ ودین 

 استیر، اطالعات و فرهنگ وزارت، حج ، ارشاد و اوقاف وزارت، افغانستان یمل ونیزیتلو ویرادریاست عمومی این سکتور شامل 

، اداره ملی یو مسلک یکیتخن ماتیتعل اداره، علوم یاکادم، یعال التیتحص وزارت، معارف وزارت، و سپورت یبدن تیترب یعموم

 باشد. می امتحانات و کمیسیون دسترسی به اطالعات

ت یک اداره جدیدالتشکیل بوده که پالن درین سکتور اداره کمیسیون دسترسی به اطالعا 1400در سال مالی قابل ذکر است که 

به وزارت ادارات و وزارت های که پالن ارتقای ظرفیت شان را ارسال سایرباشد.  شان در گزارش ذیل درج نمی 1400سال مالی 

 اقتصاد شریک نموده اند، قرار ذیل می باشد:

 نوعیت برنامه های پیش بینی شده 

برنامه مختلف برای  216به تعداد  1400در سال مالی 

ارتقای ظرفیت کارمندان در این سکتور پیش بینی گردیده 

 139برنامه مسلکی،  53است که از لحاظ نوعیت شامل 

برنامه  11برنامه تحصیالت عالی،  9برنامه مدیریتی، 

 می باشد. لسانوزش برنامه آم 4کمپیوتر و 

                                                                                  

 : نوعیت برنامه ها25گراف 

 مستفیده شونده گان برنامه ها
نفر از کارمندان مستفید  5543بخش ارتقای ظرفیت سکتور معارف، فرهنگ و دین در مجموع به تعداد در برنامه های پالن شده 

 را احتوا می نماید. نفر زن از والیات  141نفر مرد و  1527نفر زن از مرکز و  1046نفر مرد و  2829خواهند شد که 

 : اشتراک کننده گان برنامه ها26گراف 

 :تطبیق کننده و محل تطبیق برنامه ها
برنامه آموزشی توسط خود  182 درین سکتور 

برنامه توسط نهادهای همکار  34ادارات و 

برنامه  141. همچنان تمویل خواهند شدتطبیق 

 75 بودجه ادارات و وزشی از بودجه داخلیآم

برنامه دیگر در خارج  9برنامه در داخل کشور و  207قابل ذکر است که  .وسط نهاد های همکار فراهم خواهد شدتبرنامه دیگر 

 .د یافتنتدویر خواهکشور ز ا
 : تطبیق کننده و محل تطبیق27گراف 

 محل تطبیق                تمویل کننده                تطبیق کننده

 خارج کشور         داخل کشور نهادهای همکار خود اداره نهادهای همکار خود اداره

182 34 141 75 207 9 
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 :بینی شدهبودجه پیش 

برنامه  216در سکتور معارف، فرهنگ و دین از جمله 

 مبلغکه حاوی برنامه  57جه داز بوتنها آموزشی پالن شده 

. ولی ، معلومات ارائه گردیده استمیگرددافغانی  3908500

 بودجه پیش بینی نشده است.  متباقیبرنامه  159 برای

 

 

 : بودجه پیش بینی شده28گراف                                                                                                                      

 

 سکتور نیوزارت ها و ادارت شامل در ا کیبه تفک تیظرف یپالن ارتقا

 افغانستان یمل ونیزیو تلو ویرادریاست عمومی 

که شامل  نموده  نپال خویشبرای ارتقای ظرفیت کارمندان برنامه آموزشی مختلف را  42به تعداد  1400در سال مالی  این اداره

 باشد. می لسانآموزش برنامه  برنامه کمپیوتر و یک 3 ،برنامه مدیریتی 29، مسلکی برنامه 9

نفر مرد از  74و نفر زن از مرکز  217 مرد و نفر 587که شامل  نفر کارمند 878 به تعداد  این ادارهدر برنامه های پالن شده 

برنامه دیگر را  4 تطبیق می گردد. خود اداره توسط برنامه 38از مجموع برنامه ها  اشتراک خواهند نمود. ،باشد والیات می

در خارج از کشور به منصه اجرا قرار  برنامهدر داخل کشور و صرف یک برنامه  41. همچنان خواهند نمود تطبیق نهادهای همکار

 خواهد گرفت.

ها برنامه  مورد نیاز اینبودجه از این اداره اما قابل یاد آوریست که تمام این برنامه ها توسط نهاد های همکار تمویل میگردد. 

 رده است.معلومات ارایه نک

 اوقاف حج  وارشاد ، وزارت

 .پیش بینی گردیده استبرنامه آموزشی را  6تعداد به  1400سال مالی پالن ارتقای ظرفیت این وزارت نشان می دهد که برای 

مرد از  نفر 510و نفر زن از مرکز 87مرد،نفر  345که شامل  از کارمندان نفر 942 در برنامه های پالن شده در مجموع به تعداد

  نمود.د ناشتراک خواه ،باشد والیات می

از مجموع برنامه های پالن . باشد  یالت عالی میصبرنامه تحبرنامه مدیریتی و یک  5شامل از لحاظ نوعیت  برنامه های متذکره

. قابل ذکر برنامه دیگر توسط نهاد های همکار در داخل کشور تطبیق و تمویل خواهند شد 3برنامه توسط خود اداره و  3 ،شده

 معلومات ارایه نگردیده است.  مصارف برنامه هاپالن شده جهت است از بودجه 

 فرهنگ اطالعات و وزارت

بردن ظرفیت کارمندان خویش  در بخش های مختلف جهت بلند برنامه آموزشی را 54به تعداد  1400درسال مالی  این وزارت

 نفر زن از 227مرد، نفر 498که شامل  نت 1005 طور مجموعیرا برنامه ها  ایننی نموده است. اشتراک کننده گان پیش بی

26%

74%

برنامه های دارای بودجه برنامه های بدون بودجه
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 36 برنامه مسلکی، 15شامل  ، برنامه هاد. از لحاظ نوعیتنتشکیل میده ،باشند زن از والیات می نفر 20مرد، نفر 260و  مرکز

 باشد. لسان میآموزش برنامه  2 برنامه تحصیالت عالی و 1 برنامه مدیریتی،

برنامه توسط نهاد های همکار در داخل کشور تطبیق خواهند  19توسط خود اداره و برنامه  35از مجموع برنامه های متذکره 

د نبرنامه توسط نهاد های همکار به منصه اجرا قرار خواه 20برنامه توسط خود اداره و  34 ،شد. در قسمت تمویل این برنامه ها

افغانی از بودجه  654500باشد که از آن جمله  میافغانی  3714500مبلغ برنامه این اداره  35در بودجه پیش بینی شده  .گرفت

برنامه دیگر معلومات ارائه ننموده  19برای ولی از ذکر بودجه . باشد بودجه انکشافی میبخش از  آنافغانی  3060000عادی و 

 اند.

 وسپورت یبدن تیترب عمومی استیر

پالن ارتقای ظرفیت کارمندان خویش را با این اداره شریک نساخته  1400در سال مالی  ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت

 اند.

 معارف وزارت
برنامه  7و  برنامه مدیریتی 26برنامه مسلکی، 24 که شامل را برنامه آموزشی  57به تعداد  1400لی در سال ما این وزارت 

 باشد. پالن نموده است. می تحصیالت عالی

 و مرکز نفر زن از 79 مرد، نفر 263شامل  کهمی باشند نفر  1112 گان برنامه های متذکره در مجموع به تعداد اشتراک کننده

برنامه  8 و اداره در داخل کشور برنامه را خود 49 ،از مجموع برنامه های متذکره .می گرددزن از والیات  نفر 120 نفرمرد، 650

برنامه دیگر توسط  21و اداره  برنامه توسط خود 36 همچنان .خواهند نمودتطبیق  و کشور تدویرازدر خارج  همکار های را نهاد

 معلومات ارایه نکرده است. ها، بودجه جهت تدویر این برنامهاین اداره از  د شد.ننهادهای همکار تمویل خواه

 یعال التیتحص تراوز
برنامه کمپیوتر  7برنامه مدیریتی، 20برنامه مسلکی، 3رنامه آموزشی را که شامل ب 31تعداد  به 1400وزارت در سال مالی  این

 پالن نموده است. ،میباشد لسان آموزش برنامه 1 و

تشکیل خواهند  (زن نفر 283 نفر مرد، 501 تن از کارمندان مرکزی این وزارت ) 784را  هتراک کننده گان برنامه های متذکراش

و همچنان این اداره داخل کشور تطبیق و توسط نهاد های همکار تمویل میگردد.  درتوسط خود اداره  برنامه های متذکره. داد

 است. برنامه ها معلومات ارایه نکرده قسمت مصارف بودجه در

 علوم یاکادم
نفر آن مرد  104نفر از کارمندان خویش که  127برنامه آموزشی را برای مجموعا  4به تعداد  1400اکادمی علوم در سال مالی 

 برنامه مدیریتی میباشد. 2برنامه مسلکی و  2پالن نموده است. این برنامه ها شامل  ،نفر آن زن از مرکز بوده 23و 

جهت تدویر این برنامه ها خل کشور تطبیق و تمویل میگردد. قابل یاد آوریست که تمام این برنامه ها توسط خود اداره در دا

 .بودجه پیش بینی نگردیده است

 یمسلک و یکیتخن ماتیتعل اداره
شامل  که تن از کارمندان مرکزی و والیتی 455برنامه آموزشی مدیریتی را برای  17به تعداد  1400این اداره در سال مالی 

 برنامه ریزی نموده است.خواهند گردید، نفر زن از والیات  1نفر مرد  33نفر زن از مرکز و  106نفر مرد  315



 

26 
 

افغانی از بودجه  170000مبلغ  این ادارهاداره در داخل کشور تطبیق و تمویل خواهند شد. این این برنامه ها توسط خود  تمام

 است.  نمودهپیش بینی پالن و جهت تدویر و تطبیق این برنامه ها عادی 

 اداره ملی امتحانات

 میامه مدیریتی و یک برنامه کمپیوتر( برن 4 )برنامه آموزشی که 5 شامل 1400برنامه های پالن شده این اداره در سال مالی 

می باشند را تحت پوشش قرار نفر آن زن  24نفر آن مرد و  216نفر از کارمندان مرکزی که  240 مجموعاً. این برنامه ها گردد

 .خواهد داد

هزار افغانی را  از  24000مبلغ مچنان این اداره و ه خل کشور تطبیق و تمویل خواهند شداین برنامه ها توسط خود اداره در دا 

 است. در نظر گرفتهجهت تطبیق و تمویل این برنامه ها بخش بودجه عادی 
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 محیطی  مصؤنیت اجتماعی و سکتور

 وزارت، و عودت کننده گان نیامور مهاجر وزارت، لیامور سرحدات و قبا وزارت، ستیز طیحفاظت مح یاداره ملدر این سکتور 

د که پالن نشامل می باش وزارت شهدا و معلولینو  ها یانسجام امور کوچ یعموم استیری، کار و امور اجتماع وزارت، امور زنان

 . میگرددشان به تفصیل بیان  1400ارتقای ظرفیت سال مالی 

 نوعیت برنامه های پیش بینی شده 

این سکتور در سال مالی وزارت ها و ادارات شامل 

آموزشی را برای کامندان  برنامه 189به تعداد  1400

مربوط پیش بینی نموده اند. به صورت کل، پالن ارتقای 

برنامه  157مسلکی، برنامه  19ظرفیت این سکتور شامل

برنامه کمپیوتر و  2برنامه تحصیالت عالی،  3مدیریتی، 

  .می باشد لسانآموزش برنامه  8

 : نوعیت برنامه ها29گراف                                                                                                                     

 مستفیده شونده گان برنامه ها

که از آن ، اند سکتور در نظر گرفته شدهکارمند از وزارت ها و ادارات شامل این تن  4368 در برنامه های پالن شده مجموعاً 

 .میباشندنفر زن از والیات  266نفر مرد  780نفر زن از مرکز و 1678نفر مرد و  1644 جمله

 : اشتراک کننده گان30گراف 

 تطبیق کننده و محل تطبیق برنامه ها
وسط نهاد های همکار تطبیق میگردد. از جانب برنامه ت 18و  اتبرنامه توسط خود ادار 171 ،های پالن شده برنامهاز مجموع 

در ی توسط نهاد های همکار تمویل خواهند شد. اکثریت این برنامه هادیگربرنامه  39و  از بودجه خود اداراتبرنامه  150 دیگر،

 1برنامه آن در خارج از کشور به منصه اجرا قرار خواهد گرفت. درین سکتور صرف یک اداره از مصرف  2صرف  وکشور  داخل 

 معلومات ارایه نگردیدهبرنامه دیگر  188متباقی ولی از ذکر بودجه در  .برنامه مبلغ یک ملیون افغانی تذکر بعمل آورده است

 است.

 : تطبیق کننده و محل تطبیق31گراف 

 محل تطبیق تمویل کننده تطبیق کننده

 خارج کشور داخل کشور نهادهای همکار خود اداره نهادهای همکار ادارهخود 

171 18 150 39 187 2 
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 سکتور نیوزارت ها و ادارت شامل ا کیبه تفک تیظرف یپالن ارتقا

 ستیز طیحفاظت مح یاداره مل
نفر زن  10نفر مرد  30و نفر زن از مرکز  76 و مرد نفر 214برنامه آموزشی را برای  21 به تعداد 1400درسال مالی  این اداره

 .پالن نموده است ،نفر میشود 330که مجموعا از والیات 

پالن شده را های برنامه تمام قابل ذکر است  د.نمیباش برنامه مدیریتی 19مسلکی و برنامه  2برنامه های پیش بینی شده شامل 

همچنان از مصارف بودجه برنامه ها معلومات ارایه  .خواهند نمودمویل نهاد های همکار آنرا ت ود اداره در داخل کشور تطبیق وخ

 نگردیده است.

 لیقبا امور سرحدات و وزارت

برنامه تحصیالت  1برنامه مدیریتی، 13برنامه مسلکی، 5را که شامل  برنامه آموزشی 20به تعداد  1400درسال مالی  این وزارت

 نموده است.پالن د نمیباشلسان  آموزش برنامه 1 و عالی

تمام این همچنان  .اشتراک خواهند نمود میباشداز مرکز   زن نفر 63 نفر مرد، 547نفر که  610 اًمجموعدر برنامه های متذکره 

نهاد های  به از بودجهد شد، تنها یک برنامه در خارج از کشور برنامه ها توسط خود اداره در داخل کشور تطبیق و تمویل خواهن

 است. علومات ارائه نگردیدهقابل ذکراست که از بودجه پیش بینی شده در برنامه های متذکره م .تطبیق خواهد شدهمکار 

 وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان

 25به تعداد  ،دننفر زن میباش 216نفر مرد و  445که تن از کارمندان مرکزی خویش  661برای  1400در سال مالی  وزارتاین 

برنامه تحصیلی  1برنامه مدیریتی  17برنامه مسلکی  4برنامه آموزشی مختلف را در نظر گرفته است. برنامه های متذکره شامل 

برنامه  17برنامه توسط خود اداره و  8د. از مجموع برنامه های پالن شده نیباشلسان م آموزشبرنامه کمپیوتر و یک برنامه  2

ها از طرف خود وزارت فراهم گردیده و برنامه های مذکور برنامه  همکار تطبیق خواهند گردید. بودجه اینتوسط نهاد های 

یاورده این برنامه ها تذکر بعمل ن مورد نیازه بودج از مبلغ وزارتد شد. و همچنان این نداخل کشور به منصه اجرا گذاشته خواهدر

 است.

 امور زنان وزارت

نفر زن  80مرد، نفر 53 و نفر زن از مرکز 123 و نفرمرد 47برنامه آموزشی را برای  17 به تعداد 1400درسال مالی  وزارتاین 

 .نفر میشود پالن نموده است 303از والیات که مجموعا 

اکثریت این برنامه ها توسط خود اداره در داخل . دنبرنامه مدیریتی میباش16و  برنامه مسلکی 1پالن شده شامل های برنامه 

یک برنامه آن در خارج از کشور به منصه اجرا گذاشته خواهد شد، برنامه های متذکره توسط نهاد های همکار و تنها کشور 

 معلومات ارائه ننموده است. بیق این برنامه ها بودجه جهت تطدر مورد این اداره قابل ذکر است که  تمویل میگردند.

 یامور اجتماع و کار وزارت

پالن نموده است.  خویشبرنامه آموزشی مختلف را جهت ارتقای ظرفیت کارمندان  87به تعداد  1400این وزارت در سال مالی 

 میباشد. لسان آموزش برنامه 4و  برنامه مدیریتی 82برنامه مسلکی،  1که برنامه های متذکره از لحاظ نوعیت شامل 
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نفر زن از والیات  171نفرمرد، 682نفر زن از مرکز و  949و نفرمرد  289 شامل نفر که 2091برنامه های پالن شده به تعداد در 

 درخود اداره به همکاری مالی نهادهای همکار  ها توسطبرنامه این که تمام  قابل ذکر است .اشتراک خواهند نمودد؛ نمیباش

مورد قابل ذکر است که از بودجه  صرف یک برنامه آن در خارج از کشور تدویر خواهد یافت. .شدخواهند تطبیق داخل کشور 

 معلومات ارائه نشده است. ها برنامهنیاز 

 ها یانسجام امور کوچ یعموم استیر

نفر از  242برای  رالسان  آموزش یک برنامهو مدیریتی برنامه  3شامل برنامه آموزشی  4به تعداد  1400این اداره در سال مالی 

 د.ننفر زن میباش 206نفر مرد و  36شامل  که این افرادکارمندان مرکزی خویش در نظر گرفته است. 

تمویل میگردد و همچنان از ذکر بودجه جهت تطبیق این برنامه  تمام این برنامه ها توسط خود اداره در داخل کشور تطبیق و

 نگردیده است. ها معلومات ارائه

 وزارت شهدا و معلولین

 131مختلف را پالن نموده است. در برنامه های پالن شده مجموعاً برنامه آموزشی 15 به تعداد 1400درسال مالی  وزارت این

را تحت  دننفر زن از والیات میباش 5نفر مرد  15و نفر زن از مرکز  45مرد و  نفر 66نفر از کارمندان مرکزی و والیتی که شامل 

 پوشش قرار خواهند داد.

 لسانآموزش برنامه برنامه تحصیلی و یک  1برنامه مدیریتی، 7برنامه مسلکی  6 از لحاظ نوعیت برنامه های متذکره شامل

اما در مورد بودجه در داخل کشور تطبیق و تمویل خواهند شد. ین وزارت قابل ذکر است تمام این برنامه ها توسط خود امیباشد، 

 معلومات ارائه نشده است. د نیازمور
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 پیشنهادات
 

اری برای ارتقای ظرفیت کارکنان باید در تمام ادارات نهادینه شود و ارقامی که درج پالن ارتقای ظرفیت می پالن گذ .1

 گردد، دقیق  باشند.

در برنامه های پیش بینی شده باید تناسب کارکنان مرکزی و والیتی و نیز جنسیت کارکنان وزارت ها و ادارات دولتی  .2

 .را مد نظر داشته باشند

تمام وزارت ها و ادارات باید برای برنامه های پالن شده خویش بودجه پیش بینی نمایند. در غیر آن پالن بدون بودجه  .3

 موثریت تطبیقی نخواهد داشت. 

دارات گزارشات ربعوار از تطبیق برنامه های ارتقای ظرفیت خویش را در مطابقت به پالن های مربوط تمام وزارت ها و ا .4

 که در شروع سال با وزارت اقتصاد شریک نموده اند، تنظیم نمایند. 

وزارت ها و ادارات در شریک سازی معلومات و ارائه گزارش های مربوط به ارتقای ظرفیت کارمندان خویش ضرب  .5

 عیین شده توسط وزارت اقتصاد را مد نظر گرفته و به موقع اقدام نمایند. العجل ت


