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 امــر نخستین

 
ایثار و  تقبّل فداکاری و ایثارگری است. هیچ ملتی بدونی روحیهاحترام به شهدا، حرمت گذاشتن به 

شود. شکوه و بزرگی هر کشوری به تالش، فداکاری، ایثارگری و از نمی صاحب عزت و عظمت فداکاری

شهامت و افتخارات  وابسته است؛ شهدای یک ملت مظهر و نماد فداکاری، رشادت، خود گذری شهروندان آن

 آن ملت است. 

 در زمره پرافتخارترین شهدای جهان اند که در راستایافغانستان مخصوصاً شهدای پولیس ملی  شهدای

ها رغم محدودیتعلی ،های واالی اسالمی و تأمین امنیت و ثبات کشور خوداحراز استقالل و دفاع از ارزش

 و حتی جانهای خویش را در این راستا های گسترده از هیچ گونه تالش و فداکاری دریغ نورزیدهو چالش

وزارت امور داخله بپاس خود دولت جمهوری اسالمی افغانستان و به صورت خاص و ند. ملت اهقربانی کرد

 اعاده حقوق و مین وجهت تأبرمبنای قوانین نافذه کشور  شهدای پولیس ملی یهاها و ایثارگریگذری

های معظم شان خانواده و توجه جـدی مبذول نموده وبا احــترام وحفظ حرمت خون شـهدا امتیازات شهدا

 و بازماندگان شهدا را تدوین نموده است.ها پالیسی  حمایت و مراقبت از خانوادهدرین رابطه 

ـعینیت پالیسی واســـتراتیـــژی و گروپ کاری تدوین و مرور این ضـمن قــدردانی ازمسئولین م

شود تا در امر تطبیق این پالیسی از هیچ میهای وزارت امور داخله هدایت دادهسند، به تمام سطوح و قدمه

 راستای تحقق اهداف این پالیسی باهم تشریک مساعی نمایند. نوع سعی و تالشی دریغ نورزیده و در
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 مـقدمه

( قانون حقوق و امتیازات 7، 6، 5، 4( قانون اساسی مواد )53سی از حکم ماده )تأاین پالیسی ب

حقوق افراد دارای معلولیت مصوب بین المللی ( کنوانیسون 1بازماندگان شهدا، مجروحین و معلولین و ماده )

منظور حمایت و رسیدگی به مشکالت بازماندگان شهدا، مجروحین، مفقودین و معلولین ه ب 2006دسمبر  13

 تدوین گردیده است. یکشور بویژه پولیس مل

است، کشورهای که به نحوه  مام دنیا کار متداوم و معمولمراقبت و حمایت از بازماندگان شهدا در ت

ها و روحین، معلولین و مفقودین برنامهبازماندگان شهدا، مجگان و گیر جنگ بوده اند برای جان باختدر

ویژه رهبری عد از چند دهه جنگ دولت ج.ا.ا برا ارائه می نمایند. در کشور ما هم بخدمات مهم  و ارزندة 

ری و احترام به مقام واالی شهدا و رسیدگی به امور منظور ارج گذاه م است بموزارت امور داخله مص

ودین پولیس ملی جهت تصریح و شفافیت روند حل مشکالت وارثین شهدا، قمجروحین و مفمعلولین، 

متیازات، موقع معاش و اه تشخیص هویت شهدا، تصریح پروسه صدور وثیقه، توزیع زمین رهایشی، پرداخت ب

وبین یموقع اجساد شهدا، پروسه تدفین و اکرامیه آنها، زمینه سازی درست تداوی مجروحین و معه انتقال ب

ب اصولی شهدا، معلولین و مفقودین و جلوگیری از بروکراسی خل و خارج کشور، شناخت دقیق اقاردر دا

 موقع امور کاری آنها در ادارات به طرح و ایجاد این پالیسی می پردازد.ه یا کند کاری و عدم همکاری ب

ا، و باز ماندگان شهد هاادهرود که مشکالت خانوبا تطبیق درست و همه جانبه این پالیسی انتظار می

مفقودین، معلولین و مجروحین منسوبین پولیس ملی به شکل درست مورد رسیدگی قرار گرفته و رضایت 

 بازماندگان شهدا و مجروحین و معلولین فراهم گردد.
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 هدف:

حمایـت و  قـانون اساسـی جمهـوری اسـالمی افغانسـتان و 53تنفیـذ مـاده  پالیسیاین تدوین هدف از 

ــه خانوادهرســی ــع ب ــه موق ــه و ب ــولیس ملــیدگی همــه جانب ــدگان شــهدای پ ــا و بازمان ــودین، ه  ، مفق

امتیـازات بازمانـدگان  پرداخـت حقـوق و . بـه عبـارت دیگـرپولیس ملـی اسـت معلولین و مجروحین

امتیـازات  قـانون حقـوق و مطـابق الیحـه تثبیـت شـده ون مجـروحی معلـولین و ،شهدای پولیس ملـی

 دهد. هدف این پالیسی را شکل میمعلولین و مجروحین  گان شهدا بازماند

 ساحه تطبیق:

تمام ادارات، قطعات و قابل تطبیق اســت و ها وزارت امور داخله بر تمام قطعات و جزوتامپالیســی این 

 امور بازماندگان شهدا، مفقودین، معلولین و مجروحینرسیدگی به حمایت و راجع به این وزارت ها جزوتام

 براساس محتویات این پالیسی عمل نمایند. 

 :تعریف اصطالحات

 نماید.فته است مفاهم ذیل را افاده میکار ره اصطالحات که درمتن این پالیسی ب

شور ت ارضی کتمامی از، حراست وطن، استقالل ، دفاع ازکلمته اهلل تالءه خاطر اعاشخاص که ب به شهید: •

 شود.دست داده باشند شهید گفته می از در حین اجرای خدمت بالفعل های شان راجان

ای و اعضها به عهده فرد مورد نظر باشد( اصولی )یعنی اشخاص که نفقه آنبه اقارب  :شهدا گانبازماند •

 حفظ امه،و نظم ع یتمین امنتأ تنفیذ قانون،ن پولیس ملی که در راه حراست از نوامیس ملی، خانواده منسوبی

جام شهادت نوشیده باشند های پولیس ملی حین انجام بالفعل خدمت سرحدات و سایر وظایف و مسؤلیت

 گردد.بازماندگان شهدا اطالق می

تشخیص کمیسیون صحی   با روانی  ، ذهنی وی، حسیمس: شخص است که بنابر ضایعه ج علولم  •

 اقتصادی از دست داده باشد. اجتماعی وها فعالیت درعرصه توانمندی خود راکارآیی و  سالمت،

 شود.می داشته باشد معلول کلی گفته میجس هضایع 60باالتر از%به شخصی که :  معلول کلی •

 

 شود.گفته می ی داشته باشد معلول نسبیجسم هضایع 60الی % 30که ازشخصی  معلول نسبی: •
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نظم  و تیمین امنتأ ،مبارزه با دشمنان مردم افغانستانکه در راه  به آن عده منسوبین پولیس ملی مجروح : •

های پولیس ملی سایر وجایب و مسئولیت ، دفاع از نوامیس ملی وحراست از سرحدات ،تنفیذ قانون ،عامه

 گردد.اطالق می بالفعل مجروح شده باشد در جریان ارائه خدمت

  :هاق وچالشسواب

ها و مشکالت گسترده و راجع به امور بازماندگان شهدا، مفقودین، معلولین و مجروحین پولیس ملی چالش

ها و دردهای که این قشر محروم و قربانی متعددی وجود دارد که تحلیل و بررسی آن دشوار است. رنج

یرد، گپالیسی قرار میکنند از حد تصور هم فراتر است. اما به صورت کلی و آنچه در حوزه این تحمل می

یرد. گهای است که از فساد و بوروکراسی فرسوده و پیچیده در ادارات ذیربط نشأت میمشکالت و چالش

 توان به صورت ذیل فهرست نمود:ها را میبه صورت خالصه این نوع مشکالت و چالش

طوالنی و پیچیده بسیار و مجروحین معلولین  ،طی مراحل اسناد توزیع حقوق شهدا روند پروسه و .1

 گردد.است که این امر موجب نارضایتی بازماندگان شهدا، معلولین و مجروحین می

های مسـکونی مشکل عمده دیگـر عبـارت اسـت از عـدم توزیـع زمـین و عـدم ایجـاد شـهر  .2

 برای بازماندگان شهدا، معلولین و مجروحین توسط ادارات و نهادهای ذیربط. 

ه( بـه بازمانـدگان شـهدا، معلـولین و مجـروحین قـوای پـولیس خـت امتیازات)اکرامیـاعدم پرد .3

  و به صورت شفاف. در وقت تحویل دادن شهدا ملی به وقت مناسب

بــه و مجــروحین معلــولین و اعضــای فامیــل گان شــهدا عــدم پرداخــت حقوق)معــاش( بازمانــد .4

 .در پروسة مورد نظر اداریگسترده فساد  و ادارات ذیربطاز سوی و زمان معین وقت 

ــرای  )ســردخانه(عــدم موجودیــت پتالو ی .5 و تجهیــز و تکفــین شــهدا در شــفاخانه نگهــداری ب

 .های ملکی والیاتو شفاخانه بستر پولیس 300

 عدم موجودیت امکانات و وسایط برای انتقال اجساد شهدا به محل سکونت شان. .6

های داخـل شـفاخانهتـداوی بـه  مجـروحین بـرایموقـع ه انتقال ب موجودیت امکانات برای عدم .7

 خارج از کشور.و 

سـاعت از سـوی  24هـا در مـدت عدم مواصلت راپورها شهدا بـا شـهرت اصـلی و مکمـل آن .8

 به ریاست شهدا و معلولین وزارت امور داخله. هاقطعات و جزوتام

 .ها برای پرداخت اکرامیهعدم موجودیت پول نقد در تخصیص قطعات و جزوتام .9
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ط در پروســة انتقــال، تجهیــز، تکفــین، تــدفین و مراســم فاتحــه عــدم مشــارکت مســؤلین ذیــرب  .10

 شهدا

در طـی یـک مـاه بـه هـای مربوطـه از قطعـات و جزوتامعدم اجرا و ارسال اسناد ذاتی شـهدا   .11

 مراحل و رسیدگی به امور شهدا.ریاست شهدا و معلولین جهت طی

هـا بـا مسـؤلین و ورثـه شـهدا در عدم همکـاری هیئـت رهبـری قومانـدانی قطعـات و جزوتام  .12

آوری و تکمیــل اســناد شــهدا و معلــولین بــرای رســیدگی و اجــرای مرکــز و والیــات در جمــع

 ها.حقوق و امتیازات آن

ــولین و   .13 ــدگان شــهدا، معل ــرای بازمان ــه خــدمات تعلیمــی و تحصــیلی ب عــدم رســیدگی و ارائ

 پولیس ملی از طریق ادارات ذیربط و مسؤل.مجروحین 

عدم پرداخـت معـاش و امتیـازات مجـروحین در مـدت کـه تحـت تـداوی و مراقبـت صـحی   .14

 قرار دارند.

 

 :  شرح پالیسی

هـا و ادارات کـه در مـورد رسـیدگی بـه امـور شـهدا، مجـروحین و مسؤلین تمام قطعـات، جزوتام •

گان امتیـازات بازمانـد حقـوق واجـرای بـه موقـع و همـه جانبـه  معلولین وظیفه دارنـد در رابطـه بـه 

حــین اجـرای وظــایف در مطابقــت بـه قــوانین نافــذه  و مجــروحینمعلـولین  اعضــای فامیــل شـهدا و

هرنـوع تعلـل و غفلـت در امـور  .بدون هیچ نوع تعلل و ضـیاع وقـت اقـدام و اجـراآت نماینـدکشور 

 ین در نزد وزارت امور داخله قابل تحمل نیست.مربوط به بازماندگان شهدا، مفقودین و معلول

معینیــت شــهدا و معلــولین وزارت کــار و امــور اجتمــاعی  بــا همکــاری ریاســت عمــومی پیژنتــون •

سـربازان حـین اجـرای وظیفـه  سـاتنمنان و ،حقـوق تقاعـد افسـرانمین تـأمسؤلیت دارند کـه در امـر 

بـدون  انـدگان شـهدا و مفقـودینیـازات بازمحقـوق و امتقـانون  و پـولیس ر ذاتـیباتوجه به قانون امو

 .عاجل اجراآت خواهند فرمودهیچ نوع تعلل اقدام نموده و در زمینه به صورت 

 واز طریــق مراجــع ذیــربط  والیــات بــه صــورت رایگــان درین بــه بازمانــدگان شــهدا توزیــع زمــ •

  های محل صورت خواهد گرفت.ارگان
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) بـا  زمـین و هـای نظـامی و ملکـی() پروازازطریـق هـوافراهم نمودن زمینـه بـرای انتقـال شـهدا  •

 تجهیــز، تکفــین و تشــریفات الزمــه بــا اســتفاده از امبــوالنس پــولیس و وســایط ســکتور خصوصــی(

آنها بـه صـورت کـه درخـور شـأن شـهدا اسـت بـا مشـارکت مسـؤلین و مقامـات قطعـات و  تدفین

  ها مربوطه شهید در مراسم فاتحه خوانی.جزوتام

ــدانی • ــه مؤ قومان ــه وزارت امــور داخل ــیم وتربی ــه بورســیهظــف اســت عمــومی تعل هــای کــه زمین

اعضـای  معـارف بـرای بازمانـدگان شـهدا، تحصـیالت عـالی و تحصیلی را با هماهنگی وزارت محترم

 فراهم سازد.مجروحین و معلولین فامیل 

بـه علـت برخـورد  کـهو کارمنـدان ملکـی وزارت امـور داخلـه  سربازانساتنمنان،  ،آن عده افسران •

و مجـروح معلـول  ،انتحـاری شـهید حمـالت گلولـه تـوپ و  ،نارنجـک ،ازقبیل مـاین ،مواد منفجره با

 برخوردار میگردند. مجروحین و معلولین ،امتیازات شهدا میگردند ازحقوق و

 تتمام حقوق و امتیازادولت مکلف است تا و قانون امور ذاتی پولیس به اساس قانون شهدا و معلولین  •

 پرداخت نمایند. 100٪را که در قانون تعیین شده برای تمام شهدا و معلولین به صورت 

تـالش دریــغ  چگونـه سـعی وهــای جنـگ بـه مراکـز صــحی از هیاز صـحنهانتقـال مجـروحین  در •

پـولیس و  بسـتر 300شـفاخانه  م تـداوی و امکانـات در مراکـز صـحی،در صورت عـد .صورت نگیرد

 بعـد از ابـراز نظـر داکتـر مؤظـف کمیسـیون ،سـردار محمـد داوود خـاناکادمی علوم طبی بستر  400

در مــورد انتقــال مجــروحین بــه خــارج از کشــور جهــت تــداوی و معالجــه اقــدام  بصــورت عاجــل

  نمایند.

 از خانواده مجروحین الی صحت یاب شدن مجدد آنها. مراقبت و حمایت •

امـور ذاتـی افسـران الـی  ولیس ملـی مطـابق قـانوناجرای امتیازات مـادی و معنـوی مجـروحین پـ •

 در وظیفه. شان صحت یابی و حضور مجدد

 .رد مجروحین پولیس در وظایف محولهتفویض مکافات مادی و معنوی متناسب با عملک •
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 وظایف ومکلفیت ادارات:

ــد • ــه دارن ــوط وظیف ــوع ادارات مرب ــهادت،، موض ــت،  ش ــت مفقودی ــت و معلولی ــراد را مجروحی اف

ه مراجـع بـ ونمـوده بـه موقـع ثبـت آنهـا عاجـل، و اعضـای فامیـل گان حقـوق بازمانـدمین تأبخاطر

 دهند. مربوط گزارش

 د ازنــنمایتشــخیص و تثبیــت مــیرا مجــروحین  ومعلــولین مفقــودین،  ،امــور شــهدامراجــع کــه   •

اختیـار ادارات مربـوط  درنوعیـت وظیفـه آن معلومـات مکمـل  چگونگی وضـعیت بـا ذکـر تـاریخ و

 د.نگذارب

تکمیـل نمـوده و نـدگان شـهدا را در اسـرع وقـت مامحاکم مربوطه مکلف اند که اسناد اصـولی باز •

 در اختیار اداره مربوطه قرار دهند.

طریـق شـعبات  ضـایعات از فعالیـت محـاربوی صـورت گرفتـه تلفـات و کـه مناطق وساحات در  •

 گردد.  اوپراسیون تصدیق 

ــولین  • ــدگان وزارت و ریاســت صــحیه ریاســت شــهدا معل ــوق بازمان ــد حق ــه مؤظــف ان امورداخل

ــولین و ، شــهدا ــانون کــه در ســایرنهاد رامجــروحین معل ــدایت ق ــق ه ــی کشــور مرعــی طب های امنیت

 .دنینما اجـــرااجرا می باشد، ازبودجه وزارت امورداخله اال

ریاست شهدا و معلولین مؤظف است کـه بـا همکـاری معینیـت پالیسـی و اسـتراتژی پـالن تطبیقـی  •

پالیسی را در مدت معین تدوین نموده و از تطبیق درسـت و بـه موقـع محتویـات ایـن پالیسـی بـه این 

 معینیت اداری گزارش دهد.

 نشر و ارتباطات:

مجــروحین قــوای پــولیس ملــی بعــد از زات بازمانــدگان شــهدا، معلــولین و پالیســی حقــوق و امتیــا 

گـردد. همچنـین از طریـق سـایت ارسـال میمنظوری وزیر امور داخله به تمـام ادارات موبوطـه رسـماً 

 رسد.شیرپاینت نیز به نشر می
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 :تطبیق و نظارت

این پالیسـی بعـد از طـی مراحـل اداری در تمـام ادارات پـولیس و وزارت امـور داخلـه قابـل تطبیـق 

وظیفـه دارد نقـل پالیسـی هـذا را غـرا اجـراآت الزم بـه تمـام  پالن و پالیسی است. ریاست عمومی

انـد در طـول یـک مـاه بعـد از منظـوری پالیسـی  فمربوطه تکثیر نماید. ادارات ذیـربط مکلـهای قدمه

وار بـه ریاسـت های تطبیقی خـویش را در ارتبـاط بـه تطبیـق پالیسـی ترتیـب و بـه صـورت ربـعپالن

  عمومی پالن و پالیسی گزارش ارائه دهند.

ــاب ــارت و ارزی ــومی نظ ــت عم ــدوش ریاس ــی ب ــن پالیس ــق ای ــارت از تطبی ــی و نظ ــت پالیس ی معینی

 استراتژی است.

 

 منظوری و مرور

این پالیسی بنابر ضرورت و در روشـنایی قـوانین نافـذه کشـور تـدوین گردیـده و بعـد از مـدت یـک 

تواننـد نظریـات خـویش را جهـت غنامنـدی ایـن پالیسـی باشـد. ادارات ذیـربط میسال قابل مرور می

 ابراز نمایند.

امتیـازات بازمانـدگان شـهدای پـولیس ملـی، معلـولین و مجـروحین قرار شرح فوق پالیسـی حقـوق و 

 ترتیب گردیده و غرا مالحظه و منظوری تقدیم است

 رضا کاتب     

                                                                                  رئیس عمومی پالن و پالیسی                                                                                                                      
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 ماخذ:

 قانون اساسی جمهوری اسالمی افغانستان. -

 قانون حقوق امتیازات معلولین . -

 15/6/1389قــانون حقــوق وامتیــازات بازمانــده گــان شــهید ومعلــولین جریــده  رســمی ســال  -

 ی اول، ودوم وسوم.فصل ها

 .افسران قانون امورذاتی -

 .مقرره حقوق تقاعد شهدا ومعلولین  -
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 ضمایم: 

 ( پالن تطبیقی1ضمیمه شماره )

 (مبارزه علیه تبعیض) پالیسیپالن تطبیقی 

 ---------------شماره ثبت پالیسی                                      "کاتب"محمد رضا  رتبه و اسم: 

 139تاریخ ثبت            /      /                             : رئیس عمومی پالن وپالیسی مربوطهاداره 

 0785715129شماره تماس

 Kateb,Reza CIV-MOI Comp,DG Planning and Policy : ایمیل ادرس

<Reza.Kateb@moi.gov.af> 

شماره
مرجع ارسالی پالیسی و  

 تاریخ مواصلت ان

مرجع تطبیق 

 کننده

اسم و رتبه 

شخص 

 موظف

 

فعالیت ها در رابطه 

 به تطبیق پالیسی

 موعد اجرا
قدمه تطبیق 

 کننده

معیاد ارایه 

معلومات از 

صورت تطبیق به 

 متصدی

 مالحظات

1 

 

 پالیسیپالن و ریاست ع 

 

باالی تمام 

پولیس ملی از 

طریق معینیت 

ها و ریاست 

 مستقل های

ریاست ها،    

ادارات، 

های قوماندانی 

امنیه والیات و 

جزوتام های 

مستقل پولیس 

 ملی

  

         

         

         

 قرار شرح فوق پالن هذا ترتیب و قابل تطبیق است .  
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 رهنمود ترتیب پالن های تطبیقی پالیسی ها 

 متصدی پالیسی:

ویت مسولیت های اسنادی پالیسی را اولمتصدی پالیسی به اساس دایرکتیف تدوین پالیسی افسر وزارت امور داخله که  -

 دهی و حمایه نموده و از تطبیق ، نظارت ، گزارش دهی و مرور ان اطمینان حاصل مینماید .

توظیف متصدی پالیسی یا گروپ کاری برای هریک از اسناد پالیسی وزارت امور داخله از صالحیت های ریاست  -

  عمومی پالیسی معینیت پالیسی و استراتیژی است .

متصدی پالیسی مسولیت دارد تا روند تکثیر و تطبیق پالیسی ها را از قدمه استراتیژیک به قدمه های اوپراتیفی یا تطبیقی  -

 پیگیری نماید .

 مرجع ارسالی  پالیسی و تاریخ مواصلت ان (1

(  با شرح 3ماره شستون  -این ستون توسط دریافت کننده پالیسی ) آن شخصی که غرا تطبیق پالیسی در اداره توظیف است

 کی پالیسی را صادر نمود و تاریخ مواصلت ان .مانند :   جزئیات صادر کننده تکمیل گردد

  مرجع تطبیق کننده (2

در این ستون توسط دریافت کننده ، قدمه سطح استراتیژیک وزارت امور داخله که مکلف به تطبیق پالیسی است درج میگردد 

 قل .مانند : معینیت ، ریاست عمومی مست

  اسم و رتبه شخص موظف (3

این ستون با شرح جزئیات پیرامون شخص موظف تطبیق پالیسی تکمیل میگردد. این شخص مربوط به تشکیل مرجع تطبیق 

(. از طرف مقام ذیصالح مرجع تطبیق کننده میتواند با درنظرداشت مسولیت وظیفوی رئیس 2کننده باید باشد)ستون شماره.

 دفتر توظیف گردد. 

 یت ها در رابطه به تطبیق پالیسیفعال (4

تمام فعالیت های که در رابطه به تطبیق پالیسی باید صورت گیرد درین ستون درج میشود مانند : تکثیر پالیسی به قدمه های 

تحت اثر ، استخراج وظایف و مسولیت ها از متن پالیسی )تحلیل و تجزیه پالیسی که شامل پالن نمیگردد ( ، تدویر جلسه یا 

 مینار در رابطه به اگاهی دهی محتویات سی
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پالیسی برای مسولین بخش ها ، هدایت در رابطه به تطبیق و عملی نمودن سیستم جدیدی که متن پالیسی از ان تذکر بعمل 

امده است ، تطبیق و عملی نمودن فورمه ها ،  فارمت و ضمایم جدید ، همچنان در حالتی که تطبیق پالیسی به کدام بخش 

 به صورت اختصاصی ربط داشته باشد توظیف همان بخش درین ستون با جزئیات مسولیت های ان .مشخص 

  موعد اجرا (5

( د ر کدام 4درین ستون مشخص میگردد که با در نظرداشت امکانات و منابع موجوده  وظایف و مسولیت های مندرج ستون )

 قید زمانی باید عملی شود .

 قدمه تطبیق کننده (6

( به عهده ان میباشد درج میگردد . در 4درین ستون قدمه مشخص که مسولیت تطبیق وظایف و مسولیت های مندرج ستون ) 

مام قدمه ت "صورتیکه وظایف و مسولیت ها به تمام قدمه های تحت اثر ربط داشته باشد درین ستون بصورت عمومی کلمه 

 تحریر میشود .  "ها 

 ت تطبیق به متصدیمعیاد ارایه معلومات از صور (7

درین ستون توسط مرجع تطبیق کننده پالیسی معیاد ارایه معلومات از انکشافات بعدی پروسه تکثیر وتطبیق پالیسی به متصدی 

 پالیسی جهت اطمینان از اینکه پالیسی در مسیر تطبیق قرار گرفته مشخص میگردد .

 خاطره :

یف و مسولیت ها از متن پالیسی ، نحوه استفاده از پالن تطبیقی و کار بعد از منظوری این رهنمود ، پیرامون استخراج وظا

عملی باالی ترتیب پالن تطبیقی  به سطح قدمه های استراتیژیک در مرکز و قدمه های اوپراتیفی و تطبیقی در مرکز ووالیت 

 د .سیمینار های اموزشی توسط مربیون ریاست عمومی پالیسی و همکاران بین المللی دایر میگرد

 قرار شرح فوق رهنمود هذا ترتیب و جهت منظوری تقدیم است .

 ریاست عمومی پالن و پالیسی                                                       

 

 


