جوهوری اسالهی افغانستاى

اداره لوی څارنوالی

گسارش ربع دوم
سال مالی ۷۹۳۱

تاریخ ارائه گسارش ۷۹۳۱/۴/۲6

پس هٌظر
ازاضه ل و

څاانوولی ٍمه و ض اؾووی

افغبنؿوونب ث وه يبثووه ٍووع ثووعضي و هوون نمووبل ووسل وك و ض نمووف

ثووبضظ ضا زض ضاه مووب دا ووسالب و مؽجدووك لووبن

ثووه هووسه زاضز ایووا ازاضه ٍووعو لوو ه اٍطاودووه ثوو زه و زض

اٍووطا خ ذ و یف ؿوونما و ثبقووس ثووه اؾووبؼ ووبزه  431لووبن

اؾبؾ و ی لو

څاانوولی صوویتدب محمدووك

ٍطاین و الب ه ز ا لده نهن ضا زض حىمه زاضز

خالصه گسارش
ازاضۀ ل

څنوولی زضپی ؾبل بل  4353ذ ز ثه نم ض محمك پدكطفب زض( )3ؾبته ظ

قبذص ضامعددا نم زه اؾب وه اظؼطیك محمك فعبلدب هب اؾبؾ و ننبیٌ ن لعه ثبیس ثه
ثه اهساف و ثه زؾب وضز ( )1۴فعبلدب اؾبؾ ضا پی نم زه وه اظٍمله
مىمدا

گطزیس ل

څنوولی

عؽا قسه نساضین

2

ثطؾس ثطا ض ؾدس

ثبیس ثه ( )3۳فعبلدب زض ضثع زول

م انؿنه وه زض ضثع زول ؾبل بل اظ ٍمله فعبلدب هب

فعبلدب ضا صس فدصس مىمدا نم زه ی ( )4فعبلدب

ی ثه معساز()1۴

صو ضثه معساز ()۳۴

غبظنكسه وثه معساز ( )1فعبلدب زضتبل اٍطا

ثبقس فعبلدب

چگًَگی پیشرفت فؼالیت ّای ادارُ هحترم لَی څارنوالی درجذٍل ریل ًشاى دادُ هی شَد.

ساحِ هَضَػی اٍلَیت اٍل  :اصالح ادارُ ٍ تقَیت پاسخگَیی
پیشرفت فؼالیت ّا در ربغ

فؼالیت ّای اساسی

فیصذی

فیصذی

پیشرفت

پیشرفت

در ربغ

ػوَهی

نكطاخ چبپ و غدط چبپ وه قب ا ٍطیسهی

نكط اؼی بخ زض ضز ازاضه و فعبلدب هب

َله ی ویت ؾبیب صفحبخ اٍنمب

زض ؽبثمب ثب بزه پبنعزهن لبن

ونبة هب و ؾبیط از نكطام

زؾنطؾ ثه اؼی بخ

و

بننس ثطوقط هب

ازاضه ل
ایَبز واتس اؼیع ضؾبن ی م ظدف ؿئ ل ضؾبن
اؼیع ضؾبن ی نكط ٍعودبخ زض ضز ؿئ ل ضؾ ل

٪۰۰۱

٪۰۱

اؼیع ضؾبن و ؾبیط وبضونب طث غ

اؼیع ضؾبن

ظـ هب

ازاضه لبزض
٪۰۰۱

٪۰۰۱

ضؾبن

زض

ضز مؽجدك لبن

تبضن ال و ؿ ول

اؼی بخ ثه ومدؿد

اؼی بخ ؽبثك بزه هفسهن لبن
ثه اؼی بخ

3

زؾنطؾ

وننس

څنوولی

گنه

تبصا

نم زنس

گطزز ثه ف ضل هب

څنوولی

واتس اؼیع ضؾبن ازاضه ل

ممبظب اؼی بخ ثه ؾبن پبؾد اؼی بخ ؽل ثه ضا ثه

لع ثه طاٍع

شیطثػ ثسؾنطؼ لطاض زازه اؾب

ثبقس

اظ مؽجدك لبن

زؾنطؾ

ثه

اؼی بخ م ؾػ ازاضه اؼمدنب

ثه

نمبضخ اظ زؾنطؾ ثه

ازاضه ل

اضاوه نمبیس

اضاوه گعاضـ اٍطا خ ؾبالنه ؿئ ل اؼیع
زؾنطؾ

طزل ب ه اظ فعبلدب وزؾب وضزهب

لجی واتس اؼیع

ضیدؽ انؿندند خ

ؿلى یؾرنگ

اظ ازاضه و فعبلدب هب
زؾنطؾ پدسا

ضا ایَبز نم زه و حنطل ٍمكدس
ل

ًتایج هتَقؼِ

قهطونسا ثه ؾبن ثه اؼی بخ

و غدطه ثه نكط ضؾدسه اؾب
څنوولی

ًتایج بذست آهذُ

ایا فعبلدب ؼ ضثع چهبضل قطوع دگطزز

0%

0%

تبصا

گطزز

ایا فعبلدب ؼ ضثع چهبضل قطوع دگطزز

مص یت پبلدؿ

ؽج بم

و همىبض

ٍب عه سن و ضؾبنه هب ٍهب مأ دا ضواثػ
ثب ضؾبنه هب همگبن و نهبز هب

سن و

تمبیه اظ ضویىطز هب قب زض طصه جبضظه

ؽج بم  5۴%فدصس پدف

وبض ضو پبلدؿ

گطزز

ضفنه وه نمطیت نهبی

زاقنا ضاثؽه معطیف قسه ثب ضؾبنه
90%

90%

هب و ٍب عه سن
پبلدؿ

ثطاؾبؼ یه

كرص

مؽجدك پبلدؿ

ٍلؿبخ

ؽج بم یثطگعاض

ك ضم ی همبهنگ و اؼیع زه ثب ضؾبنه
هب و ٍب عه سن

وبض ضو پبلدؿ

گطزز

ضفنه وه نمطیت نهبی

گبه و تمبیب ٍب عه سن و
0%

0%

مب ثه تبل وسال دىبندعل ىبفبخی َبظاخ
مهده

دىبندعل

ىبفبخ و

ص وندب وبض نسان وه زض طصه جبضظه ثب فؿبز ازاض وبض دىننس ایَبز نكسه اؾب
ثب فؿبز ازاض وبض دىننس

0%

0%

تمبیب اظ افكبگط محب وبض

زضٍطیسهڅنوولی
گؿنطـ والین ضونس گبه زه
قفبفدب اظ اٍطا خ ازاضه

نكط دك ز ونفطانؽ هب وه اظ ؾ
ٍمع وض

حن ا

زاقنا

ضؾدسه ٍطاین فؿبز ازاض

وبهف یبفنه

َبظاخ وبض نسا

جبضظه ثب فؿبز

وبض ضو

ؽج بم

پبلدؿ

 5۴%فدصس

پدف ضفنه وه نمطیت نهبی
مب ثه تبل

گطزز

وسال دىبندعل ىبفبخی

َبظاخ و ص ندب وبض نسان

وه زض

طصه جبضظه ثب فؿبز ازاض وبض دىننس
ایَبز نكسه اؾب ا ب ؼطح لبن

تمبیب

اظ افكبگط محب وبض وظاضخ سلده لطاض
زاضز

مك یك وبض نسا ثمنم ض اٍطا

مبتبل

ثهنط ا ضاخ

اؾب

وسال اٍطا خ ص ضخ نگطفنه

هط به

طوع و والین اظ همدا َطا

ثطگعاض دك ز

4

ذجط

0%

0%

ب ه زض زض ویت ؾبیب نكط و ممبل وبضوطز هن

ؾؽح والیبخ و ولؿ ال هب ٍهب مم یب ثرف هب

دىبندعل

ىبفبخ و

ازاض

مبتبل وسال اٍطا خ ص ضخ نگطفنه اؾب
حن ا

دىبندعل

صئ ندب

وبض نسا جبضظه ثب فؿبز ازاض

وظاضخ سلده لطاض زاضز
مؽجدك دىبندعل ىبفبخ و َبظاخ

ونس

زاقنا

َبظاخ و و ص ندب وبض نسان وه زض طصه جبضظه
ا ب ؼطح لبن

ضؾبنه هب اظ اٍطا خ ازاضه افعایف
پدسا

هب زض ا ط جبضظه لده فؿبز ازاض ثه نكط
اؾب

ثب فؿبز ازاضه
ؽج بم  5۴%فدصس پدف

ظ بخ وه اظ ؼطیك ؽج بخ و ضؾبنه

ازاضه

زض یه ونبة

قسه چبح و م ظیع دگطزز

مم یب قس
٪۰۰۱

٪۰۱

ضاهىبضهب

ضواثػ و یبفنا فعبلدب هب و زؾب وضز هب ایا ازاضه
اؼیع ضؾبن

ؾؽح والیبخ و ولؿ ال هب

زض ٍهب گبه

ب ه اظؼطیك ٍطیسه ضؾم

ثه نكط ضؾدسه اؾب

زض نح ه ضؾدسگ لعبیب
كىیخ فطا ضاه

اضاوه گعاضـ اظ نح ه ضؾدسگ ثه لعبیب
مسه فؿبز ازاض
لعبی

م ؾػ طوع سل

و

جبضظه ثب فؿبز ازاض و كىیخ و

چبلف هب

ٍ ز زض ظ دنه ثه قىا ضثع

واض

لطاض شیا انس  6ل اندا ی

مطضاخ و ؼطظالعما هب
نبفص

ثبقس زض ازاضاخ وكف ثطووطاؾ

وه زض ثرف هب

ومدنه ؿنما نمبضخ و اضظیبث
فؿبز ازاض یب ومدنه ه

5

000%

00%

هب

طوع سل و لعبو

جبضظه

لده فؿبز ازاض

بل و تؿبث وٍ ز زاضز

هب

بل و تؿبث وٍ ز زاضز نم م اننس

اؾنبز و ساضن الظل اىجبمده ٍط

ضا زض

زؾنطؼ لطاضزهنس

ضا زض زؾنطؼ لطاضزهنس

گعاضـ هب اظ ضیبؾب هب

جبضظه ثب

قنبؾبی

چبلف هب و ندبظ نس

زض ازاضاخ وكف ثطووطاؾ وه زض ثرف

م اننس اؾنبز و ساضن الظل اىجبمده

ٍط

گعاضـ زه

نعسز زض ضاثؽه

ثه پطوؾه مساضوبم یپ ل ق ی و ممهدط پ ل

نم

ضثع واض اظ مؽجدك گعاضـ

فؿبز ازاض

و

طث ؼه ٍمع وض

ازاضه زض مبثا ؾفبضقبخ گعاضـ

محلدا م تدس و مطمدت گطزیسه و ثسؾنطؼ
ومدنه ده لطاض زازه قسه اؾب و ایا گعاضـ
ثبهمبهنگ ازاضه ل

څنوولی اظ ؼطیك ویت

ؾبیب ومدنه ه ثه نكط ؾپطزه قسه اؾب.

000%

00%

هب

مفدنفی ثطضؾ

و اضظیبث

هب ثدطون پبؾرگ دجبقس

ازاضه ل

څنوولی

زض ؽبثمب ثه

ؾفبضقبخ ومدنه ه پبؾرگ ث زه اؾب

اٍلَیت دٍم :افسایش هَثریت ٍ ظرفیت اجراآت هبارزُ با فساد اداری
پیشرفت فؼالیت ّا در ربغ

فؼالیت ّای اساسی

فیصذی

فیصذی

پیشرفت

پیشرفت

در ربغ

ػوَهی

ًتایج هتَقؼِ
زاقنا ؿ زه لبن

اقنطان زضمؿ یس لبن

ٍب ع جبضظه لده

فؿبز ازاض

نمبینسه ثبصیتدب ایا ازاضه زض مؿ یس
لبن

جبضظه لده فؿبز ازاض

اقنطان

فؿبز ازاض
000%

00%

نم زه اؾب

عدبضهب

زض

طوع سل و لعبی

جبضظه ثب فؿبز ازاض

ؽبثمب ثب نمبینسه ثبصیتدب ایا ازاضه زض مؿ یس

پصیطفنه قسه ٍهبن و لبن

فؿبز ازاض
ثبظنگط و معسیا فطا دا و اتىبل زض ضز

جبضظه لده

جبضظه لده څنوولی

جنب لبن ن نهبزهب
جنب

ایا فعبلدب ؼ ضثع ؾ ل غبظ

گطزز

0%

0%

لعبی

ًتایج بذست آهذُ

كرص

لبن ن
كرص

پطوؾه وبض

جبضظه لده فؿبز ازاض

زیسگبه

ضا انعىبؼ زازه اؾب

گطزز

طوع

سل

و

گطزز و
مم یب

ایا فعبلدب ؼ ضثع ؾ ل غبظ

گطزز

گطزز
ایَبز پبلدؿ
اضظیبث

و

و ؼطظالعما عنجطی لبثا
ىط ثطا

وكف فعبلدب هب

فؿبز ل ز څنوولیالن ثه قم ل ثطضؾ

ایا فعبلدب ؼ ضثع چهبضل قطوع دگطزز

0%

0%

لبن نمنس قس پطوؾه مصوده

ایا فعبلدب ؼ ضثع چهبضل قطوع دگطزز

ؾ اثكی پ ل گطاف و محمدمبخ زاذل
ثطگعاض

ثطنب ه هب

عل بم

ثطا ()۳۴۴څنوولیالن و()4۴۴

وبض نسا زض طوعووالیبخ
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ظق

مىنبل غ

ثه معساز ( )34ثطنب ه

ظق

مىنبل غ

عل بم مسویطوه ثه معساز ( )134اقنطان
وه اظ ٍمله( )113ما شو ض و ( )441ما
اظؼجمه انبه دجبقس

افعایف ظطفدب څنوولیالن و
٪۰۰۱

٪۰۱

وبض نسا
عل بم

زض طصه مىنبل غ

ظطفدب څنوولی
مىنبل غ

و وبض نسا زض طصه

عل بم اضممبو یبفنه اؾب

طؾندبل

مم یب و همبهنگ

جبضظه لده

فؿبز ازاض اظ ؼطیك فطاهن ؾبذنا ا ىبنبخ
و مَهدعاخ الظل وبض
اؾنرسال څنوولیالن و ثبظوطز
زفبمط زض ( )1۴ولؿ ال

ثعع اظ ضیبؾب هب
فؿبز ازاض مب اون
هب

جبضظه لده

زاقنا ا ىبنبخ الظل ٍهب

طؾندبل

ایَبز نكسه و ضیبؾب

فؿبز

وه فعبلدب زاضنس اظ مَهدعاخ الظل

ثطذ ضزاضنس
ازاضه ل

څنوولی

زض( )۳2ولؿ ال

ٍسیسا زفنط ثبظ نم زه و معساز

اظ

٪۰۰۱

٪۰۱

تبضن اال ضا اؾنرسال نم زه اؾب

و ؿلى

ازاض و ظطفدب مرصص اضممبو
یبفنه

ثه معساز(  ) 4۴1ما اظوبض نسا
مم یب و مؽجدك دىبندعل ممب س پط نفعب

٪۰۰۱

٪۰۱

محمدك و معمدت لعبیب

ازاض

ثه ممب س پط نفعب ؾ ق زازه قسه

٪۰۰۱

٪۰۱

انس

لعبیب فؿبز ازاض ثطذ ضزاض اؾب

څنوولی

(  ) 1۴ولؿ ال

ٍ ا

ا ىبنبخ الظل ٍهب محمدك و معمدت

طزل ب ه اظ ذس بخ ازاضه ل

فعبل قس زفبمط زض

قس

طؾندبل

جبضظه لده فؿبز ازاض

اظ

ؿنفدس قسه انس

ازاضه و ممب س ظ دنه وبض

وبض نسا غدطواٍس قطایػ

ثطا

ٍ انب

ؿب س

گطزیس

اٍلَیت سَم :جلَگیری از تاراج سرهایِ ّای هلی،ایجاد هصًَیت برای سرهایِ ّا ٍ دارایی ّای هشرٍع ٍ قاًًَی افراد
فعالیت های اساسی

پیشرفت فعالیت ها در ربع

فیصدی

فیصدی

پیشرفت

پیشرفت

در ربغ

عووهی

نتایج بدست آمده

نتایج متوقعه
ىطیب جبضظه ثب ٍمع وض

ثه اؾبؼ تىن قمبضه ( )423ضخ
 4352/44/۳4نم ض
ایَبز طؾندبل

جبضظه لده فؿبز ازاض

ثمنم ض ثبظ پؿگدط زاضاو هب غدطلبن ن

فؿبز ازاض

طؾندبل

جبضظه ثب

زض مكىدا ؾبل  4353ایَبز

قسه اؾب و ضیبؾب اؾنطزاز زاضای
غدطلبن ن
اون

وه محب اىط

ثه فعبلدب غبظ نىطزه اؾب

زاضای

هب

ثبقس مب

هب ثه قىا غدطلبن ن

افعایف پدسا
٪۰۰۱

٪۰۱

ونسی ضویىطز

جبضظه زض ثطاثط َط دا مغددط پدسا
ونسی َط دا ؾبظ ب یبفنه
زیگط نمدن اننس اظ پ ل و زاضای
ذ ز زض اضمىبة ٍطاین اؾنفبزه
وننسی پطوؾه ٍمع وض زاضاو
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جبضظه ٍس
گطفنه و زاضای

لده فؿبز ازاض
هب

غدط لبن ن

ثبظپطؼ لطاض گطفنه اؾب

ص ضخ
ضز

هب ثه قىا غدط لبن ن

ؾلت

دك ز
ممبل زاضاو
قنبؾبو

قنبؾبو اظؼطیك ىبندعل وپطوؾدَط وبض
ازاضه ثبظ پؽ گدط ؾط بیه هب غدطلبن ن

ضیبؾب اؾنطزاز زاضای

ثه

هب مب اون

زض ؽبثمب ثب ل اندا نبفصه و زض همىبض ثب فعبلدب غبظ نىطزه اؾب

هب

غدط لبن ن

دگطززی زض ؽبثمب ثب

ل اندا نبفصه زض لؿمب ظجػ و ضیبؾب څنوولی
0%

0%

اظ ؼطیك طاٍع غدطلبن ن مب اون

صبزضه

شیصیح السال دگطزز همىبض

ؾبیط طاٍع شیصیح

ثه فعبلدب غبظ نىطزه

اؾب

دب ازاضاخ شیطثػ زض ایا ظ دنه
ثهج ز پدسا

ونس

كرص قس نمف و
ممبل ازاضام
ضاؾنب
مأ دا ضواثػ ثب نهبز هب
پطوؾه ثبظ پؿگدط

اؾنطزاز زاضای هب

وه دن اننس زض

ىطیب زاقنه ثبقنس اظ ایا فعبلدب ؼ ضثع ؾ ل و چهبضل قطوع

ؼطیك ایَبز مطضهی ل ایح و ؼطظالعما هب و

دگطزز

0%

0%

ا عب مفبهن نب ه ثب ازاضاخ شیطثػ

وه دن اننس زض

ثبظپؿگدط

غدط لبن ن
ىطیب

ىطیب

زاضاو

هب

فعبلدب وننسی ثطا
مطضهی ایا فعبلدب ؼ ضثع ؾ ل و چهبضل قطوع

ثبظپؿگدط ی

ؼطظالعما هبی ل ایح ؾبذنه

دگطزز

دك زی مفبهن نب ه ا عبو گطززی و
ممبل

ایس و زاضاو

لبن ن ثه لد

هب

غدط

هب زالط ثه تؿبة

تى ب افغبنؿنب نما دك ز
ا عب مفبهن نب ه ثب وك ض هب وه ؾط بیه ضیبؾب څنوولی
هب غدط لبن ن زض

هب ننما قسه اؾب غدطلبن ن و جرییم بیه ی ملل

ٍهب مؿهدا ثبظپؿگدط
8

اؾنطزاز زاضای

زاضای

هب

فعبلدب غبظ نىطزه اؾب

مب اون

ظجػ و صبزضه و فطوـ و اننمبل ضیبؾب څنوولی

هب
ثه

0%

0%

زاضاو
افغبنؿنب

هب

غدط لبن ن

اؾنطزاز زاضای هب

وه اظ غدطلبن ن و ٍطاین ثدا الملل

ذبضً گطزیسه اؾب فعبلدب غبظ نىطزه اؾب

مب اون

ثه

غدطلبن

ننما قسه

قنبؾبو

و ثبظپؿگدط

َط دا فؿبز ازاض
ازاض

مؿهدا
زاضاو

هبی

گطزز

وه اظلعده وبثا ثبنه ممطیجبٌ زوصس قصب و
زالطا طیىبی

اظ اىط اضمىبة فؿبز چنس دلد

ثسؾب وضزه انس ثه قم ل لعده گطزیسه و چها و هفب دلد

وبثا ثبنه و گعاضـ زه ضثع واض زض ایا هب زضقهط زوث

نمساً تص ل
زالط ٍبیساز

٪۰۰۱

٪۰۱

زض ضاثؽه ثه لعده ميجدب

قنبؾبو زاضاو هب غدطلبن ن و زاضای
مؽجدك تىن حبون

هب

غدطلبن ن

قنبؾبی

قسه و

ضز ثبظپؿگدط لطاضگطفب

قسه اؾب.

ظ دنه

اٍلَیت چْارم :تسریغ رًٍذ بررسی دٍسیِ ّای فساد اداری ٍ جلَگیری از ضیاع ٍقت
فعالیت های اساسی

پیشرفت فعالیت ها در ربع

ا عب مفبهن نب ه هب ثطا اؾنطزاز و معمدت
نهمدا فؿبز ازاض وه زض ذبضً اظ وك ض
هؿننس ؽبثك ثه

افمب نب ه هب

ثدا

الملل

ضیبؾب څنوولی
الملل

پیشرفت

پیشرفت

در ربغ

عووهی

۰۱

۰۱

محب وبض دجبقس

ازاضه قفبفدب یؿبف قنبؾبو
ؽبثمب ثب اؾنطامدػ
ازاض

9

ل

ثدا الملل

نب ه هب

نتایج بدست آمده
افمب
من ندای

طمىجدا و حى دا اؾنطزاز
دگطزز

ثبظ ثدن و پدگط ممبل لعبیبی وه م ؾػ
قسهی زض پدطا

نتایج متوقعه
ثط جن مفبهن نب ه هب و

جبضظه لده ٍطاین ثدا

ٍسیساً ایَبز گطزیسه اؾب وه

الیَه وظبیف

فیصدی

فیصدی

ضیبؾب څنوولی

جبضظه لده ٍطاین ثدا

الملل ٍسیساً ایَبز گطزیسه اؾب وه
الیَه وظبیف

محب وبض دجبقس

ثط جن ل اندا نبفصه ثه ممبل ٍطاین
ظ ع ٍلؿه اثنسای گطفنه قسه

جبضظه لده فؿبز ا ب وسال پدكطفب ص ضخ نگطفنه اؾب

٪۰۱

٪۰۰۱

دك ز

ضؾدسگ

معهساخ

تى ب افغبنؿنب زض لجبل ٍب عه
ٍهبن

مل

دگطززی

درجلسٍ َماَىگی َای السم
صًرت گزفت

اضاوه گعاضـ اظ معساز لعبیب
ثطضؾ

قسهی معساز لعبیب

زضیبفب

قسهی معساز

لعبیب محب ثطضؾ ی معساز لعبیب تفظ
جبضظه لده فؿبز

قسه م ؾػ طؾندبل
ازاض

ثه معساز ( )۳21لعده فؿبز ازاض

اصلب

گبه

وضظیسه ی ثه معساز ( )311لعده ضز محمدك

ق ضا

بل

تبومدب لبن

و

لطاض گطفنه زض ضز ( )345لعده مصمدن

جبضظه

لده فؿبز ازاض

اظ

امربش گطزیسه و ثه معساز ( )43۴لعده تفظ
گطزیسه اؾب

ازاض

طؾندبل

جبضظه ٍس

ص ضخ گطفنه اؾب

جبضظه لده فؿبز

دىبندعل ؾبزه ؾبظ و ؾط ب همطاه ثبزلب

ؾط ب زض اٍطا خ

0%

0%

ثب

ؾبیط

سلدهیانَما ووی

ازاضاخ

زاذله

(ؾنطه ایا ؾدؿنن زض څنوولی

اون

سافعیضیبؾب ا ندب اؾب ضیبؾب نمبضخ ثطمنفدص اتىبل زض 000%

ص ضخ

گدطز اقنطان

مطمدت نگطزیسه اؾب

لبثا مؽجدك

یوظاضخ ثبقس و زض ممبل ثرف هب ایا ازاضه هب فعبل

ل ) زض اؾنفبزه اظ ؾدؿنن واتس سیطیب ٍلؿبخ بهبنه وه دب

دىبندعل ؾبزه ؾبظ

و ؾط ب همطاه

ثبزلب زض ضؾدسگ لعبیب فؿبز ازاض مب

مطمدت نگطزیسه اؾب

حىمهیوظاضخ

01

زؾنآوضزهبی كىیخ و ندبظ نس
هب

همطاه ثب زلب زض ضؾدسگ ثه لعبیب فؿبز زض ضؾدسگ لعبیب فؿبز ازاض مب اون

لعبیب

000%

00%

لده ٍطاین فؿبز ازاض

ازاض

ایَبز دىبندعل هب ؾبزه ؾبظ و ؾط ب

همىبض

مب بخ ل

څاضن ال و

ازاضاخ شیطثػ
نمبیس

افعایف همىبض

00%

و ؾط ب
هب

الظل زض ضز ؾدؿنن

ضؾدسگ ثه لعبیب م ؾػ ازاضاخ همىبض
سیطخ ىجب لعبیب ص ضخ گطفب
سل و لعبی

اٍلَیت پٌجن  :جلَگیری از قاًَى شکٌی ٍ جلب رضایت شْرًٍذاى ،هحکَهیي ،هحبَسیي ٍ ،تَقیف شذُ گاى

فعالیت های اساسی
یلبخ هب
ثب طاٍعدا

ؿنمدن ل

پیشرفت فعالیت ها در ربع
څنوولیل ً ا ا ضوظ هب

څنوولیل صبتت ل

اظهفب  3ال  5قت ثنعساز  4۴۴ال 4۳۴

طایط طاٍعدا ثه

پیشرفت

پیشرفت

در ربغ

عووهی

زوقنجه

یه ضوظ كرص زضهفنه غطض اؾنمبع قىبیبخ و ضؾدسگ
هب یلبخ

فیصدی

فیصدی

ثه
نمبیس

زازذ اه وضؾدسګ ثه قىبیبخ

00%

ثه ثه قىبیبخ قب ضؾدسه گ ص ضخ گطفنه
هب

طزل ثه ازاضه

و ؾمع و پدگط قىبیبخ

نفط طاٍعه وننسه اظ نبؼك زوضزؾب وه ثه معساز ( ) ۳۳۳1طاٍعدا ضا یلبخ و 000%

اظلكطانبه وشو ض ٍهب ضؾدس

نتایج متوقعه
ؾه لب زض زؾنطؾ
زض ظ ب الظل

والیبخ

اظ

ضؾدسگ ثه لع قىبیبخ طاٍعدا
ص ضخ گطفنه و ا نمبز طزل نؿجب
ثه ایا ازاضه افعایف یبفنه اؾب

لده و قبو ثه و ضهجط

ازاضه
طزل ثه ازاضه

و ؾمع و پدگط قىبیبخ

ؿ زه دىبندعل ضؾدسگ ثه قىبیبخ وه

زض لدس ( )5بزه مهده و مطمدت گطزیسه یوبض 000%
ضو نهبی ؾبظ

هب

كىا فطین زض ازاضهی ضؾدس
َن

اؾب

ی ٍل گدط

ؾه لب زض زؾنطؾ
ایَبز دىبندعل ؾمع قىبیبخ زض طوع و

نتایج بدست آمده

00%

ٍطیب زاضز

زض ظ ب الظل

ی ٍل گدط

هب
اظ

كىا فطین زض ازاضهی ضؾدس
لده و قبو ثه و ضهجط

َن

ثه قىبیبخ طاٍعدا ضؾدسگ

ص ضخ

گطفنه و كىیخ زض اٍطا خ تا
گطزیسه اؾب

ازاضه
م ظیع ف ضل هب ىجب زاضای هب ثه مب بخ و
وبضونب ازاضه و ٍمع وض و اضؾبل نهب
ثه ازاضه ىجب و ثطضؾ زاضای هب
و وبضونب
ٍمه ض
00

زولن

مب بخ

ازاضه ا ض ضیبؾب

ثه معساز ( )4۳51ما اظ وبض نسا زاضای

پطوؾه ىجب زاضای هب

هب قب ىجب گردیده و نجبل وبض نسا

وبضونب ازاضه مؿهدا گطزیسه و

زاضای هب قب ىجب نگطزیسه محب وبض
ثبقس

00%

90%

اظ مل قس
گطزز

مب بخ و

اؼمدنب تبصا

داضای

وبض نسا

ٍل گدط
گطفنه اؾب

اظ زاضای

ایا ازاضه ىجب و
غدطلبن ن

ص ضخ

همىبض زض مؽجدك بزه یبظزهن لبن
و ىجب زاضای
زولن

هب

اقب ه

مب بخ و وبضونب

جن ثط معلدك عبـ و ا ندبظاخ زض

ص ضخ ذ ززاض یب مبذدط اقب ه زاضای هب
م ؾػ مب بخ و وبضونب و عطف

نهب ثه

ا مبل لبن

ایا فعبلدب ؼ

ثبال

نرلفدا و

وكف زاضای هب نبق اظ فؿبز

ضثع ؾ ل غبظ

0%

گطزز

0%

ایه فعالیت طی ربع سًم آغاس می
مؿهدا گطزیسه و ظ دنه هب فؿبز
گزدد

و ؾ و اؾنفبزه وبهف پدسا
ونس

طاٍع سل زض ص ضخ اضاوه عل بخ غلػ
و گمطاه وننسه زض ضز زاضای هب قب
مهده ؼطظالعما نمبضخ اظ اٍطا خ ؿلى و
ازاض
مم یه ازاضه ثطاىط نمبضخ ٍس ی ثطضؾ
اٍطا خ څنوولیالن ی طالجب و مفندف
زاذل

02

اىطاخ يجب ضو

0%

ایا فعبلدب ؼ ضثع ؾ ل قطوع دگطزز

0%

ضونس وبض

ی دهیثط ی قس ذیهب و امربش ایا فعبلدب ؼ ضثع ؾ ل قطوع دگطزز
مساثدط ثطا ضفع چبلف هب

ؼجك عم ل اظ اٍطا خ ؿلى تبضن اال
اظ ؾ

ضیبؾب وننطول و طالجب و ضیبؾب

مفندف زاذل نمبضخ ٍس ثه ما

یس

000%

00%

ازاضه بض اظ فؿبز

اظ ٍطاین فؿبز ازاض ٍل گدط ثه ما
سه اؾب

حج ؾدا محب( )1ؾبل اظ ؼطیك ازاضه
حنطل ل

څنوولی

معساز(  )4141ما حج ؼ ف و ثه معساز(

گبه

 )4۴53ما حج ؼ مرفدف اٍطا گردیده ی

و ق ضا

همچنب اظ ؼطیك ل
گعاـ اظپطوؾه و مؽجدك فط ب هب

گزیوش اضایه قس ثه

څنوولی

هب

 ) 3۳4ما زیگط ثطا قب اظؼطیك طاٍع
طث ؼه ف اٍطا گردیده ث ز ثعساظ ثطضؾ
ؿنطز گردیده اؾب همچنب ثه معساز() 341
ما وه ثطا قب مرفدف اٍطا قسه ث ز زض
غبیطخ ثه فطا دا ضیبؾب ٍمه ض
ؿنطز گردیده اؾب

03

و مرفدف

ف و  ) 354ما حج ؼ ف و ثه معساز(  )145ما

مرفدف و گعاضـ زه اظ مؽجدك ثم لع

ث زه

بل تبومدب لبن

چگ نگ مؽجدك فط ب هب

ثه معساز(

زیگط مرفدف اٍطا گردیده اؾب و ثه معساز( 000%

مب بخ ل

څنوولی

00%

اظ
ف

فطا دا ف و مرفدف زض اٍطا خ
ضز مؽجدك لطاضگطفنه اؾب

اٍلَیت ششن  :باال بردى ظرفیت ّای اجرایی ادارُ

فعالیت َای یسنس

پیشرفت فعالیت ها در ربع

فیصدی

فیصدی

پیشرف

پیشرف

ت در

ت

ربغ

عووهی

نتایج بدست آمده

نتایج متوقعه

وبض ضو مهده ؼطظالعما اؾنرسال څنوولیالن
مهده ؼطظالعما اؾنرسال

څنوولیالن و

وبض نسا ازاض ٍسیسالكم ل

و وبض نسا ازاض ٍسیسالكم ل ٍطیب زاضز ا ب
ؼجك بزه(  ) ۳4لبن
څنوولی
لبن

مكىدا و صیتدب 000%

مجسیل

و ٍبثَبی

افطاز جنن

ذس بخ لى اؾنرسال

ثطاؾبؼ قبیؿنگ

و ٍل گدط

اظ

واؾؽه گطای

قبیؿنه ؾبالض ص ضخ گطفنه اؾب

گطزز

ثه معساز(  ) 54ما

وبض نسا ازاضه جبضظه لده فؿبز ازاض مجسیا
گردیده و ثه معساز(  ) 411ما اظ وبض

معهس و ؾبثمه وبض

00%

ی څنوولیالن و وبض نسا ازاض ؼجك

ؼ ضثع زول ؾبل ٍبض
ثط مرصص ی

قفبفدب زض اؾنرسالی اؾنرسال

اؾنرسالڅنوولیالن و وبض نسا

ثه اؾبؼ

ظا نمط

000%

00%

گعینف افطاز نعهسی نرصص و اؾنرسال وبض نسا ثه اؾبؼ معهسی مرصص و
صبزق زض ثؿب هب

هن

صسالب ص ضخ گطفنه اؾب

ثه مرصص ی معهس و ؾبثمه مطض گردیده انس

مسویط  ۳۴ثطنب ه
سخ زض ظ دنه

ظق و مبه سخ و زضاظ مباون
عایب

تى ب زاض

ثطنب ه

سخ زض ظ دنه

الىنطوندى زض طوع و ىبلمبخ الىنطونده الىنطوندى
ثطا  1۴۴ما اظ څنوولیالن ایا ازاضه زض طوع ثطا
ووالیبخ

04

ظق و مبه سخ و زضاظ
عایب

تى ب زاض

زض طوع و ىبلمبخ الىنطونده

څنوولیالن ایا ازاضه زض طوع ووالیبخ

مسویط ندبفنه اؾب

مباون
0%

0%

ثطنب ه

ظق و مبه سخ و زضاظ

ؾط ب و ایَبز ؾه لب و ؤىطیب

سخ زض ظ دنه عایب

زض اٍطا خ

الىنطوندى زض طوع و ىبلمبخ الىنطونده
ثطا

تى ب زاض

څنوولیالن ایا ازاضه زض طوع ووالیبخ

مسویط ندبفنه اؾب

اٍلَیت ّفتن :ساختي هیکاًیسم جْت حفظ هحرهیت ٍ هصًَیت افشاگراى قضایای فساد اداری
فعالیت های اساسی

مك یك و مطغدت افطاز وه زض ظ دنه جبضظه
ثب فؿبز ازاض وبض

وننس

پیشرفت فعالیت ها در ربع
ؼطح لبن

افكبگط زض

پیشرفت

پیشرفت

در ربغ

عووهی

نتایج متوقعه
طزل زض ا ط جبضظه ثب فؿبز ازاض

ضز فؿبز ازاض

ومك یك وبض نسا زض ظ دنه فؿبز ازاض
محب وبض زض وظاضخ سلده

فیصدی

فیصدی

00%

000%

ثبقس

نمف زاقنه ثبقنسی تؽ ؿ لدب
قهطونس زض ا ط جبضظه ثب فؿبز
مم یب

گطزز

نتایج بدست آمده

ؼطح لبن

افكبگط زض

ضز فؿبز ازاض

ومك یك وبض نسا زض ظ دنه فؿبز ازاض
محب وبض زض وظاضخ سلده

ثبقس

مهده ضاهىبض و دىبندعل ٍهب تفظ
حط دب اؼیع زهنسگب و افكب گطا فؿبز ایا فعبلدب ؼ ضثع چهبضل قطوع دگطزز

0%

0%

ایَبز ص ندب ثطا افكب گطا

ایا فعبلدب ؼ ضثع چهبضل قطوع دگطزز

ازاض
مهده
افكبگطا

05

دىبندعل پطزاذب مك یمده ثطا

جبضظه ثب فؿبز ازاض ضا همگبن
ایا فعبلدب ؼ ضثع چهبضل قطوع دگطزز

0%

0%

ؾبظین

ایا فعبلدب ؼ ضثع چهبضل قطوع دگطزز

تحلیل اجراآت
فعالیت های تکویل

ساحِ هَضَػی اٍلَیت اٍل  :اصالح ادارُ ٍ تقَیت پاسخگَیی
0
0

نكط اؼی بخ زض ضز ازاضه و فعبلدب هب

زض ؽبثمب ثب بزه پبنعزهن لبن

زؾنطؾ ثه اؼی بخ

ایَبز واتس اؼیع ضؾبن ی م ظدف ؿئ ل اؼیع ضؾبن ی نكط ٍعودبخ زض ضز ؿئ ل اؼیع ضؾبن و ؾبیط وبضونب
طث غ

3

گؿنطـ والین ضونس گبه زه

0

گعاضـ زه ضثع واض اظ مؽجدك گعاضـ ومدنه ؿنما نمبضخ و اضظیبث

ب ه زض ؾؽح والیبخ و ولؿ ال هب ٍهب مم یب قفبفدب اظ اٍطا خ ازاضه
جبضظه ثب فؿبز ازاض یب ومدنه ه

اٍلَیت دٍم :افسایش هَثریت ٍ ظرفیت اجراآت هبارزُ با فساد اداری
0

اقنطان زضمؿ یس لبن

0

ثطگعاض ثطنب ه هب

3

مم یب و همبهنگ

0

اؾنرسال څنوولیالن و ثبظوطز زفبمط زض ( )1۴ولؿ ال

0

مم یب و مؽجدك دىبندعل ممب س پط نفعب

ٍب ع جبضظه لده فؿبز ازاض
ظق مىنبل غ
طؾندبل

عل بم ثطا ()۳۴۴څنوولیالن و( )4۴۴وبض نسا زض طوعووالیبخ

جبضظه لده فؿبز ازاض اظ ؼطیك فطاهن ؾبذنا ا ىبنبخ و مَهدعاخ الظل وبض

اٍلَیت سَم :جلَگیری از تاراج سرهایِ ّای هلی،ایجاد هصًَیت برای سرهایِ ّا ٍ دارایی
ّای هشرٍع ٍ قاًًَی افراد
0
0

ایَبز طؾندبل

جبضظه لده فؿبز ازاض ثمنم ض ثبظ پؿگدط زاضاو هب غدطلبن ن

قنبؾبو و ثبظپؿگدط زاضاو هبی وه َط دا فؿبز ازاض اظ اىط اضمىبة فؿبز ازاض ثسؾب وضزه انس ثه قم ل
لعده وبثا ثبنه و گعاضـ زه ضثع واض زض ایا ظ دنه

اٍلَیت چْارم :تسریغ رًٍذ بررسی دٍسیِ ّای فساد اداری ٍ جلَگیری از ضیاع ٍقت
0

06

اضاوه گعاضـ اظ معساز لعبیب زضیبفب قسهی معساز لعبیب ثطضؾ قسهی معساز لعبیب محب ثطضؾ ی معساز لعبیب
تفظ قسه م ؾػ طؾندبل

جبضظه لده فؿبز ازاض

0

همىبض ثب ؾبیط ازاضاخ (ؾنطه حىمهیوظاضخ زاذله یوظاضخ سلدهیانَما ووی

سافعیضیبؾب ا ندب ل ) زض

اؾنفبزه اظ ؾدؿنن واتس سیطیب لعبیب

اٍلَیت پٌجن  :جلَگیری از قاًَى شکٌی ٍ جلب رضایت شْرًٍذاى ،هحکَهیي ،هحبَسیي ٍ ،تَقیف شذُ
گاى
یلبخ هب

0

ؿنمدن ل

څنوولیل صبتت ثب طاٍعدا یه ضوظ كرص زضهفنه اظهفب  3ال  5قت ثنعساز 4۴۴

ال  4۳۴نفط طاٍعه وننسه اظ نبؼك زوضزؾب اظلكطانبه وشو ض ٍهب ضؾدس ثه زازذ اه وضؾدسګ ثه
قىبیبخ

هب

0

ایَبز دىبندعل ؾمع قىبیبخ زض طوع و والیبخ

3

مم یه ازاضه ثطاىط نمبضخ ٍس ی ثطضؾ اٍطا خ څنوولیالن ی طالجب و مفندف زاذل

0

گعاـ اظپطوؾه و مؽجدك فط ب هب

ف و مرفدف و گعاضـ زه اظ مؽجدك ثم لع

هب

اٍلَیت ششن  :باال بردى ظرفیت ّای اجرائی ادارُ

07

0

مهده ؼطظالعما اؾنرسال څنوولیالن و وبض نسا ازاض ٍسیسالكم ل

0

مجسیل و ٍبثَبی افطاز جنن ثط مرصص ی معهس و ؾبثمه وبض

تحلیل اجراات:
الف :فعالیت های در حال اجرا

شمارٌ

فعالیت ها
مص یت پبلدؿ

0

فیصدی
پیشزفت

ؽج بم و همىبض ٍب عه سن و

ضؾبنه هب ٍهب مأ دا ضواثػ ثب ضؾبنه هب همگبن و
نهبز هب

و تمبیه اظ ضویىطز هب

سن

قب زض

ثبظ ثدن

90%

0

قفبفدب
اؾنطامدػ

ل

ؽج بم  5۴%فدصس پدف

ضفنه وه نمطیت نهبی

گطزز ا ب نمطثه

سل همىبض ثه لع ٍب عه سن و ضؾبنه ی
ایا فعبلدب زض تبل اٍطا لطاض زاضز

ممبل لعبیبی

یؿبف قنبؾبو

پالى
وبض ضو پبلدؿ

طصه جبضظه ثب فؿبز ازاضه
و پدگط

دالیل عدم تکویل فعالیت هطابق

وه م ؾػ ازاضه

قسهی زض ؽبثمب ثب

جبضظه لده فؿبز ازاض

لعبیب

00%

وه م ؾػ زفنط قفبفدب یؿبف

قنبؾبی گطزیسه ی ثسؾنطؼ لطاض نگطفنه ایا
ظ ع ثب و قس وه ایا فعبلدب زض تبل
اٍطا لطاض گدطز

م ظیع ف ضل هب ىجب زاضای هب ثه مب بخ و وبضونب
ازاضه و ٍمع وض و اضؾبل

3

ثطضؾ زاضای هب

اظ ایا وه

هب ثه ازاضه ىجب و

مب بخ و وبضونب زولن ازاضه

طیب ؾ انح ؿ ولدب ىجب

زاضی وبض نسا ضا ثه هسه زاضز ی نمطثه تَن

00%

ا ض ضیبؾب ٍمه ض

وبض وه اظ اىط سغن قس ازاضه جبضظه لده
فؿبز ازاض ثه ایا ازاضه ایا فعبلدب زض تبل
اٍطا لطاض گطفنه اؾب

مك یك و مطغدت افطاز وه زض ظ دنه جبضظه ثب فؿبز

0

ازاض وبض

وننس

اظ ایا وه ؼطح لبن

00%

افكبگط زض

ازاض ومك یك وبض نسا زض ظ دنه فؿبز ازاض
محب وبض زض وظاضخ سلده لطاض زاضز ایا
فعبلدب زض تبل اٍطا لطاض زاضز

08

ضز فؿبز

ب :فعالیت های آغاز نا شده :

قمبضه

0

فعبلدب هب
ؽج بم یثطگعاض

مؽجدك پبلدؿ

زالیا سل غبظ فعبلدب ؽبثك پی
ٍلؿبخ

همبهنگ و اؼیع زه ثب ضؾبنه هب و ٍب عه سن

اس ایه کٍ کار ريی تزتیب پالیسی مطبًعاتی
ك ضم ی
جزیان دارد ي َىًس مزحلٍ تطبیق آن شزيع
وگزدیدٌ است.
افكبگط زض

اظ ایا وه ؼطح لبن

ضز فؿبز ازاض

ومك یك وبض نسا زض ظ دنه فؿبز ازاض محب وبض زض

0

مهده دىبندعل ىبفبخ و َبظاخ و ص وندب وبض نسان وه وظاضخ سلده لطاض زاضز ثنب دىبندعل
زض طصه جبضظه ثب فؿبز ازاض وبض دىننس

ىبفبخ و

َبظاخ و ص وندب وبض نسان وه زض طصه جبضظه
ثب فؿبز ازاض

وبض دىننس ثعس اظ مص یت لبن

افكبگطمهده و مطمدت

گطزز

اظ ایا وه ؼطح لبن

افكبگط زض

ضز فؿبز ازاض

ومك یك وبض نسا زض ظ دنه فؿبز ازاض محب وبض زض

3

وظاضخ سلده لطاض زاضز ثنب دىبندعل

مؽجدك دىبندعل ىبفبخ و َبظاخ

َبظاخ و ص وندب وبض نسان وه زض طصه جبضظه
ثب فؿبز ازاض

وبض دىننس ثعس اظ مص یت لبن

افكبگطمهده و مطمدت و مؽجدك
قنبؾبو

0

اظؼطیك ىبندعل وپطوؾدَط وبض

ىبفبخ و

گطزز

ازاضه ثبظ پؽ ضیبؾب اؾنطزاز زاضای هب غدطلبن ن مب اون

ثه

گدط ؾط بیه هب غدطلبن ن زض ؽبثمب ثب ل اندا نبفصه و زض فعبلدب غبظ نىطزه اؾب
همىبض ثب ؾبیط طاٍع شیصیح

0

ا عب مفبهن نب ه ثب وك ض هب وه ؾط بیه هب غدط لبن ن زض ضیبؾب څنوولی

اؾنطزاز زاضای هب غدطلبن ن و

جرییم بیه ی ملل

ثه فعبلدب غبظ نىطزه

هب ننما قسه اؾب ٍهب مؿهدا ثبظپؿگدط زاضای هب
غدطلبن
ا عب

6

ننما قسه
مفبهن نب ه هب ثطا

مب اون

اؾب
اؾنطزاز و معمدت نهمدا فؿبز ضیبؾب څنوولی

ازاض وه زض ذبضً اظ وك ض هؿننس ؽبثك ثه

ٍطاین ثدا الملل

مب اون

ثه

افمب نب ه فعبلدب غبظ نىطزه اؾب

هب ثدا الملل

7
09

مسویط  ۳۴ثطنب ه ظق و مبه سخ و زضاظ سخ زض ظ دنه در مًرد تديیز بزوامٍ َای مذکًر تا اکىًن
عایب تى ب زاض الىنطوندى زض طوع و ىبلمبخ مًسسات تمًیل کىىدٌ َمکاری َای السم

الىنطونده ثطا  1۴۴ما اظ څنوولیالن ایا ازاضه زض طوع را وىمًدٌ اود.
ووالیبخ

8

ایَبز دىبندعل هب ؾبزه ؾبظ و ؾط ب همطاه ثب زلب زض
ضؾدسگ ثه لعبیب فؿبز ازاض

ایَبز دىبندعل هب ؾبزه ؾبظ و ؾط ب همطاه ثب
زلب زض ضؾدسگ ثه لعبیب فؿبز ازاض

نمطثه سل

همىبض ازاضاخ اضگب هب شیطثػ

ج :فعالیت های هعطل شده
ندارین
بدست آوردى نتایج فعالیت های تکویل شده
شوارُ

0

ًتایج فؼالیت ّای تکویل شذُ
څنوولی

ممبل طزل اظ فعبلدب وزؾب وضزهب ازاضه ل

گبه تبصا نم زنس.

څنوولی اؼی بخ ؽل ثه ضا ثه ثسؾنطؼ طاٍع شیطثػ لطاض زازه اؾب .

0

واتس اؼیع ضؾبن ازاضه ل

0

ؽبلت وه اظ ؼطیك ضؾبنه هب زض ا ط جبضظه لده فؿبز ازاض ثه نكط ضؾدسهی ٍطاین فؿبز ازاض وبهف یبفنه اؾب.

0

فعبلدب هب و زؾب وضز هب ایا ازاضه ٍهب گبه
څنوولی

ب ه اظؼطیك ٍطیسه ضؾم ثه نكط ضؾدسه اؾب.

زض ؽبثمب ثه ؾفبضقبخ ومدنه ه پبؾرگ ث زه اؾب.

6

ازاضه ل

7

نمبینسه ثبصیتدب ایا ازاضه زض مؿ یس لبن

8

ظطفدب څنوولی

جبضظه لده فؿبز ازاض زیسگبه څنوولی

و وبض نسا زض طصه مىنبل غ

عل بم اضممبو یبفنه اؾب

جبضظه لده فؿبز ازاض اظ ا ىبنبخ الظل ٍهب محمدك و معمدت لعبیب فؿبز ازاض ثطذ ضزاض اؾب.

9

طؾندبل

00

طزل ب ه اظ ذس بخ ازاضه ل

00

ظ دنه وبض ثطا ٍ انب ؿب س گطزیسه اؾب

څنوولی

ؿنفدس قسه انس.

00

جبضظه ٍس

03

زاضای هب غدطلبن ن قنبؾبی قسه و ضز ثبظپؿگدط لطاضگطفنه اؾب

21

ضا انعىبؼ زازه اؾب.

لده فؿبز ازاض ص ضخ گطفنه و زاضای هب غدط لبن ن

ضز ثبظپطؼ لطاض گطفنه اؾب

00

جبضظه ٍس

00

همىبض هب الظل زض ضز ؾدؿنن سیطخ ىجب لعبیب ص ضخ گطفنه اؾب

06

ضؾدسگ ثه لع قىبیبخ طاٍعدا ص ضخ گطفنه و ا نمبز طزل نؿجب ثه ایا ازاضه افعایف یبفنه اؾب

07

ثه قىبیبخ طاٍعدا ضؾدسگ ص ضخ گطفنه و كىیخ زض اٍطا خ تا گطزیسه اؾب

08

زاضای وبض نسا ایا ازاضه ىجب و ٍل گدط اظ زاضای غدطلبن ن

09

اظ ٍطاین فؿبز ازاض ٍل گدط ثه ما سه اؾب

00

فطا دا ف و مرفدف زض اٍطا خ ضز مؽجدك لطاضگطفنه اؾب

00

اؾنرسال څنوولیال ووبض نسا ثه اؾبؼ قبیؿنه ؾبالض ص ضخ گطفنه اؾب .

00

اؾنرسال وبض نسا ثه اؾبؼ معهسی مرصص و صسالب ص ضخ گطفنه اؾب.

لده ٍطاین فؿبز ازاض ص ضخ گطفنه اؾب

ثه ما سه اؾب

هشکالت

هشکالت ػوذُ
4

سل ؽبثمب مكىدا زض منبؾت ثب ٍطاین و

طرح ّای پیشٌْادی
 4اظزیبز مكىدا زض ازاضه

ندبظ نس ٍب عه.

ٍمه ض اؾی

 ۳ومج ز ث زٍه.

 ۳اظزیبز ث زٍه واضایه

 3سل مأ دا ا ندب څنوولیالن زض طوع و زضممبل
والیبخ وك ض.

3

بل

ل

څنوولی

افغبنؿنب
ثه ولب وظ ب

زض طوع وزضممبل والیبخ وك ضثبیس ا ندب

ؾطمبؾط مب دا گطزز.

 1مأذدطزضپطوؾه ضمت و عبـ اصیتبخ ازاض

 1پطوؾه ضمت و عبـ اصیتبخ ازاض ثبیس مؿطیع

وذس بخ لى .

زازه ق ز

20

22

