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 طزیشٍ
خپلْاک ّسارتًَْ اّ  ( ګڼَ حکن پز ثٌظټ،۱۱۱۱ًېټې د ) ۱۰۰۱ /۱۱/۳د د افغبًظتبى اطالهي اهبرت د هشز تبثَ همبم 

د افغبًظتبى اطلالهي   اّ پَ ټبکلې ّخت تْګَراپْر پَ پزلَ پظې  یهیبشتیٌ ْد کړً ْد خپل چېهْظف شْي دي ریبطتًَْ 
 اهبرت هشز تبثَ همبم تَ ّړاًذې کړي.

هیبشتې لَ للْهړۍ  د ي غْید چې  راپْر یيدا دې د ػذلیې ّسارت هیبشت، لَ الرښًّْې طزٍ طند همبم د پْرتٌي ګڼَ حکن 
 ّړاًذي کېږي.طزٍ  ًبّيپَ دراّ  تزتیت، ًغبړياجزاآت راپْرې ًېټې  ۱۱تز ًېټې څخَ 

 د راپْر لٌډیش
چې لَ ُغلَ جوللې    ېّ ېپالى کړ کړًی( ػوذٍ ۱۱ي پَ هیبشت کې ټْل )غْی کبل د ۱۰۴۱د ػذلیې ّسارت د 

 .ید یرطېذلتَ  ػوذٍ الطتَ راّړًْاجزا اّ پَ تحمك طزٍ یې  ًَْ( فؼبلیت۱2) یې څخَ
( ۴د )، ی دیپزهختلګ کلړ  یې  هشخصْ طلٌْاّ پَ  د اجزا پَ حبل کې دي ًَْ( فؼبلیت12)د یبدًّې ّړ دٍ چې  

اّص د  د تحمك ثِیلز  یې لَ اهلَطتًْشّ  د ځیٌْ خْ ی دیپزهختګ کړ یې ْطلٌ هشخصْپَ فؼبلیت تطجیك پېل اّ 
کې  ثِیزپز ثٌب د یْې هیبشتې پَ ( فؼبلیتًْْ د تحمك ثِیز د هشخصْ دلیلًْْ ۱7د )ُوذاراس دی.  لپبرٍ ځٌډّل شْی

 :ې دٍچې احصبیَ یې پَ الًذې جذّل کې ّړاًذې شْ شْی ًَ دیپیل 

کلٌي پالى طلزٍ  اّ لَ  ( طلٌې55.3)د یْې هیبشتې پَ تزڅ کې  َطلٌَ لَ پالى طزٍ طو هٌځٌۍ د فؼبلیتًْْ د تطجیك 
 رطېږي. ( طلٌې ت14.6َطن )
 هیبشت کې  ٍپَ یْ

ټْل ػوذٍ پالى شْي 
  فؼبلیتًَْ

هیبشت کې  ٍَپ ْی
ًَ   اجزا شْي فؼبلیْت

هیبشت کې د  ٍَپ ْی
 کې اجزا َپ حبل
ًَ  فؼبلیْت

هیبشت کې  ٍَپ ْی
ًَ  ځٌډّل شْي فؼبلیْت

هیبشت کې ًَ  ٍَپ ْی
ًَ   پېل شْي فؼبلیْت

51 22 12 5 17 
 

 فؼبلیتًْْ د پزهختګ د څزًګْالي راپْر ْد پالى شْي
  فؼبلیتًْْ د پزهختګ طلٌَ ْهیبشت کې د پالى شْي ٍیْ َپالف: 

 . ښييالًذې جذّل د ػوذٍ فؼبلیتًْْ د پزهختګ هیشاى 

پَ کبل کې د  اصلي هْخَ
  هْخې شوېز

د ّري پَ هیبشت  ػٌْاىد ػوذٍ فؼبلیت 
 کې د پزهختګ طلٌَ

لَ کلٌۍ پالى طزٍ طن 
 د پزهختګ طلٌَ

یٌللللي د تمٌ
طٌذًّْ طزح، 
تظلللْیذ اّ 

د ُغې تذلیك، 
پَ خپل ّخت 
لللَ پړاًّّللْ 
، څخَ تېلزّل 
چللللب  اّ 

 لبًًًَْْ (32) 
ّ هذًي، جشایي، التصبدي اّ طلْداګزیش  پَ

طزح، تظْیذ  ػٌْاًَ لْاًیٌْ(۱ثزخْ کې د )
 اّ تذلیك

155%  15.6% 

 همزرې (32) 
ثیلب  طزح، تظْیذ، تذلیك اّ  ّ( همزر۱د )
 کتٌَ 

155%  9.3% 

لبًًْي  ( 155) د
 ّرکْل ّهشْر

د ّسارتًْْ اّ اهبرتي ادارّ د الرښًّْْ پلز  
 ( لبًًْي هشْرّ ّرکْل۴ثٌظټ د )

155%  12% 

%155ُلْکړٍ  لیکًْْ، هؼبُلذّ،   هْافمَ( ۱)د  یللًْظز (12)د    8.3% 
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 ّلڅزګٌذ خپزّل
 

د ًظز لیکًْْ، هیثبلًْْ اّ پزّتْکلًْْ پَ اړٍ 
 څزګٌذّل

تمٌیٌلللي  (52)
 طٌذًَّ

( تمٌیٌي ۱ګڼْکې د ) ۲پَ  د رطوي جزیذې
  اّ خپزّل چب طٌذًّْ 

5%  5%  

ټْکللَ   (8455)
هیبشللللتیٌۍ اّ 

 طٌذًَّ طْداګزیش

د ّ اْکلْ  ټ (555د )ػذالت هیبشتیٌۍ  د 
  تْکلْ ( 255)طْداګزیشّ ًښْ اّ طٌذًّْ 

 چب  اّ خپزّل
28.5%  2.3%  

 ېګڼ (12555)
( ۱۴۴۴)د  د حمْلي پُْبّي هیبشلتیٌۍ  

 ّېشلّ ا خپزّل، چب  ګڼْ
5%  5%  

د لْاًیٌْ، 
حمْلي، ػذلي 

چبرّ اّ لضبیي 
پَ اړٍ ػبهَ 
یپُْبّ  

%5 یْ ځل د هطجْػبتي کٌفزاًض جْړّل ېځل  6  5%  

 ېهزک ځلې( 65) 
اړًّذّ ثزخلْ پلَ    د همبم اّد د ّسارت 
 ( ځلې هزکې  ۱)لَ رطٌیْ طزٍ ّاططَ 

5% 5% 

 ځلې  (286)

ځلې د اطالػبتْ ّرکْل،  (6)ْ تَ یغْښتًْک
( خجزّ 5څخَ د )لَ رطوي ًبطتْ اّ غًْډّ 

( 5اّ د ) خجز پلبېې  ځلې ( 9ثزاثزّل، د )
 ځلې هطجْػبتي اػالهیې ثزاثزّل 

62.5: 5.2%  

د رطوي جزیلذې،  
ػذالت هجلې اّ د 
ټْلٌْ د لظلتًْْ د  

 ْ( ګڼلللل348)
 خپزّل

د ػذلیې ّسارت پَ ّیت پبېَ کې د رطلوي  
ْ د ػلذالت د هجللې د   ګڼ( 2)جزیذې د 
حمْلي پُْبّي  (۱)د   ې( ګڼ۱)هیبشتیٌۍ د 

هیبشتیٌۍ اّ د طیبطي ګًْډًّْ، ټْلڼْ اّ د 
 خپزّل ًْْ( لظت۱۱)د  هؼبهلْ د الرښًّْْ

5% 5% 

د اّ  د داّطلجللۍ
 (12)د کبرهًْذًې 
 خپزّلاػالًًْْ 

 داّطلجلي  د ػذلیې ّسارت پَ طبیټ کې د 
اػالًًْلْ   د اّ د کبرهًْلذًې  ( اػالى۱)

 خپزّل
155%  8.3%  

 سدٍ کړٍ ییشّ  (۰)د
 جْړّل ثزًبهْ

د حمْلي هظبػذیٌْ اّ د ػبهلَ پُْلبّي   
ې ثزًلبهې  سدٍ کړٍ ییش (۱)هجلغیٌْ لپبرٍ د

 جْړّل
5%  5%  

( ثزًللبهْ ۴۴۴د )
 جْړّل

د حمْلي پُْبّي د پَ هزکش اّ ّالیتًْْ کې 
%۱۴.۱ ْ جْړّلثزًبه( 67)  2.37%  

 َځلې څبرً (24)
د طیوَ ییشّ حمْلي پَ هزکش اّ ّالیتًْْ کې 

ځلې ( 2)پُْبّي هجلیغیٌْ لَ تجلیغبتْ څخَ 
 څبرًَ

155%  66.6%  

ْکْ پلَ  ( ټ۰۴د )
( چپتلز  ۰تیزاژ د )
 ثزاثزّلًْټًْْ 

حمْلي چپتلز ًلْ    (1)یْ کبل کې د پَ 
ْ ټ (12)د  پَ ټْل تېزاژّ کې  ْلچبپ  ْکل

ػذلیې ریبطتًْْ تلَ د  خپزّل اّ د ّالیتًْْ 
 اطتْل  ُغْ

155%  25%  

( 1)پَ هٌظلْر د  د ػبهَ پُْبّي د سیبتېذّ  حمْلي هطلت (4)
 ثزاثزّل اّ چبپْلحمْلي هطلت 

155%  25%  
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ْ تَ تٌ (65555) 
 پُْبّي ّرکْل

د ُېْاد لَ اتجلبػْ  پَ هزکش اّ ّالیتًْْ کې 
اّ سیلبًوي   ْڅخَ د ًز اّ ښځې، هبشْهبً

حملْلي  تٌْ لپبرٍ ( 555)کظبًْ پَ ګډّى 
 ْلّرک پُْبّی

23.4:  1.95:  

د حمْلي 
خذهتًْْ 
 ّړاًذې کْل

ْ ( تٌلل9555)د 
 هظبػذت

  ْتٌل ( 88)پَ هزکش اّ ّالیتًْلْ کلې د   
جٌظلي  د د شکٌجې اّ ّ ا تْرًْ، ْهظًٌْیٌ
، بًْ، ښځْْ، هبشْهلزثبًیبًجزهًْْ د تېزیْ 

، ػلْدت  اشخبصلْ  ْیل ًکهؼلْلیت لزّ
، کْرًي ثې ځبیْ شْیْ، ثې ّسللْ  کًّْکْ
د حملْلي    تَ غْښتًْکیْ اّ پٌبٍ ّهِبجز

ّ هزطتْ ّړاًذې کْل  جزهًْلْ   اّ د یلبد
 لزثبًیبًْ تَ لْهړیتْة ّرکْل

11.7%  5.97%  

ْ ( تٌلل2555)د 
 لپللبرٍ حمللْلي  

 ېهشْر

د  ،لپلبرٍ اتجبػْ  اړّ ْتٌ( 15د ) د ُېْاد 
حمْلي هظبػذیٌْ اّ د حمْلي ػبهَ پُْبّي 

د شوېزې پلَ ّاطلطَ    ۱۴۴هجلیغیٌْ اّ د 
هزکش لَ الرې، د  د ّرکًْې حمْلي هشْرّ
   ّرکْل حمْلي هشْرّ

9%  5.75%  

تجلیغلللبتي ( 4)د 
 چبپْل ّهْاد

ّ ا)ثزّشلْر، پْطلتز    تجلیغبتي هْاد( 1)د 
ّ د یبد تَّالیتًْْ  ۱۰ّ چبپْل اثْکلیت( 

 لشْیْ هْادّ لېږ
5%  5%  

د حمْلي هزطتْ د 
 د همزرې ثیب کتٌَ

 ّريپَ ) د حمْلي هزطتْ د همزرې ثیب کتٌَ
 دي( کې ثشپړ شْی هیبشتي

155%  155%  

 (13555 )
ٍ رطلیذ  ْ تَػزیض
 ګي

( حمْلي ۱۱۱۱پَ هزکش اّ ّالیتًْْ کې د )
%155 اّ هتفزلَ ػزیضْ تَ رطیذٍ ګي  16.7%  

ټْکللَ ( ۴۴۴۴د )
دّطیْ د پړاًّّلْ  

 تېزّل

 ټْکلَ  (667) پَ هزکش اّ ّالیتًْْ کې د
 ْ د پړاًّّْ تېزّلدّطی

155:  8.4%  

 ْ( لضی2555)د 
 ّ فصل احل 

درې ګًْْ هحکوْ تَ تز لېږلْ دهخلَ پلَ   
ي حملْل  ۱۲7هزکش اّ ّالیتًْْ کلې د  
   شخړّ اّ لضیْ حل اّ فصل

155%  9.5%  

 ْ( دّطی4555)د 
 ْلتطجیم

هحکوْ د لطؼي پَ هزکش اّ ّالیتًْْ کې د 
  ْ( دّطللی22)پزېکللړّ د  ْاّ ّرّطللتي

 ْلتطجیم
6.6%  5.5%  

 یېلض (3555)
پَ ػبهَ اّ دّلتلي  پَ هزکش اّ ّالیتًْْ کې 
تثجیت لضیْ  (156) دشتوٌیْ پْرې اړًّذ 

 ّ دفبعا
42.4%  3.5%  
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 ًّللْ( لزار24)د  
  رّلدبص

هْرد ( 5)د ، لزار   ېهصبلحهْرد د  (5)د 
هلْردّ د   (2)د ّ اللزار   د هٌبسػې د حل

 لّردبص ًّْلزاراطتزداد 
5%  5%  

جْاس ( 1552)د 
ّ اثجلت   لیکًْْ 
 ًْي کْل

د هؼلبهلْ د  ، لیکًْْ( جْاس ۱۱)د ټْلٌْ د 
لیکًْللْ اّ د  ( جللْاس۴۱)الرښللًّْې د 

ثجت  لیکًْْ( جْاس ۰۱)د ْیلیکًْک َػزیض
 ًْي کْلّ ا

155%  ۵.۱۱%  

ټْلٌْ اّ ( 4555)لَ 
د هؼبهلْ لَ الرښًّْْ 

 څخَ څبرًَ 

 ّ ا هؼبهلْ لَ الرښًّْْ( 5) د  ،ټْلٌْ( ۱)لَ 
%1.3 ْ څخَ څبرًَیلیکًْک( ػزیضَ 5)لَ   5.1%  

د ثشزي 
طزچیٌْ  
پزاختیب اّ د 
 ظزفیت
  لْړّالی

ْ تٌللل( ۱۱۴) د
 اطتخذام

پَ کوجْد ثظتًْْ کې د  بتْد هزکشي اّ ّالی
%155 اطتخذام  ْ( ت15ٌ)  48.3%  

 يتجذیل ْ( ت55ٌ)د 
د ّړاًلذې  ښْخذهتًْْ  د ػذلي اّ حمْلي

  ْیکًّْککلبر  ْ( تٌل 4)هٌظْر د پَ کْلْ 
 يتجذیل

155%  14%  

 (555) د
د  ْیکًّْککلللبر

 ظزفیت لْړّالې

د ػلذلیې   د ُوکبرّ ادارّ پلَ ُوکلبرۍ  
طزٍ طلن د   اطتزاتېژيکلٌې  ۱ّسارت لَ 

ْ ( تٌلل19)ّسارت د هزکللشي اّ اداري 
اّ د  ْثزاثزّل کبرکًّْکیْ لپبرٍ د آطبًتیبّّ

 ظزفیت د لْړّالې ثزًبهْ جْړّل

45.6%  3.8%  

ْ للَ  ( ت855ٌ)د 
 کړًْ څخَ ارسًَّ

کبرکًّْکْ هزکشي اّ ّالیتي  ْ( ت67ٌ)د 
 ې تٌظینارسًّ د د کړًّْ ا غږۍهذیزیت، ُو

5%  5%  

د ثظللتًْْ پللَ  
هطبثمللت طللزٍ د 

( ۱۴۴دًللذّ د )
 الیحْ تحلیل

( ۱۳د هزکشي اّ ّالیتلي ریبطلتًْْ د )  
ّ ا ثیب کتٌَتؼذیل، ثظتًْْ د دًذّ د الیحْ 

 تحلیل
5%  5%  

 تمبػذ ْتٌ( ۱۱)د 
کلي خذهت د ثشپړّلْ  ۰۴د کجز طي اّ د 
تمبػلذ  ْ د یکلبرکًّْک  (3)لَ پللٍْ د  

 کْلاجزا
5%  5%  

( 35) ثْرطیې تَ د
 ْ یْ کلبرکًّْک تٌ
 پېژًذلّر

هزکلشي اّ  د د ثْدجې د شتْى پَ صْرت کې 
لَ هؼتجزّ پٌُْتًْلْ  ْ لپبرٍ یّالیتي کبرکًّْک
کې د هبطتزۍ پَ همطلغ کلې د   څخَ پَ یٍْ 

  ّرپېژًذلْ یْ کبرکًّْک( ت3ٌ)ػذلیې ّسارت د 
 دي( کې ثشپړ شْی هیبشتي ّريپَ )

155%  155%  

 د ػذلیې ّسارت د
هبلي کبل د  1451

تشکیل ثیب کتٌَ اّ 
 ثزاثزّل

هلبلي کبلل د    1451 د ػذلیې ّسارت د
 هیبشتي ّريپَ )  تشکیل ثیب کتٌَ اّ ثزاثزّل

 دي( کې ثشپړ شْی
155%  155%  
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ْ لپبرٍ ( ت555ٌ) د
کلبرت  د ت ُْی د

 لّېش

( رطوي 31د ػذلیې ّسارت د )
پبرٍ د ُْیت د کبرت ّېش لْ یکبرکًّْک
 ْ الرښًَّْیاّ د کبرکًّْکاّ ثزرطي 

74.4%  6.2%  

 
د اداري 
خذهتًْْ 
 ّړاًذې کْل

  ْ دتٌ (215)د 
 تبثؼیت
  تزالطَ کْل/پزېښْدل

اّ د  پزېښْدلْپَ د تبثؼیت  ْ ( ت17ٌ)د 
تزالطَ کْلْ پْرې د  پَد تبثؼیت َ ( ت1ٌ)

 ٍ کْلتز طزاړًّذّ چبرّ 
5%  5%  

 ُْکړٍ لیکًَْ (9)
( ُْکړٍ 1د کْرًیْ اّ ثِزًیْ هْطظْ د )

 لیک الطلیک اّ د هظْدې د پړاًّّْ تېزّل
5%  5%  

سدٍ کړٍ ییشّ  (15)
 طفزًَّ

ثِزًۍ سدٍ کړٍ  (1)د کبرکًّْکیْ لپبرٍ د 
 ییش طفز ثزاثزّل 

5%  5%  

ًّْ ( ّاحللذ46) د
 پلټٌَ

ًّْ د ّاحذاداري ( 4)د ػذلیې ّسارت د 
 کړًْ پلټٌَ

155%  17.3%  

 ًّْ( ّاحللذ46)د 
 کٌتزّل

تز اغېش الًذې د ( ریبطتًْْ اّ د ُغْ ۰د )
لَ ّ د لضبیبّّ د ثجت د هذیزیت اآهزیتًْْ 

 کٌتزّل  څخَ ػیٌي اّ رّاى اجزاآتْ  ْرّاً
155%  17.3%  

پَ فْق الؼبدٍ ډّل 
  ْ( لضللی155)د 

 يثزرط

د الرښًّْې پز د ػذلیې ّسارت د هشزتبثَ 
%155  يثزرط ْ( لضی8)ډّل د الؼبدٍ  فْق ثٌب پَ   19%  

 ّردا( هلل26ْ)د 
 يثزرط ٍڅبرًیش

دّ د هْر (2)د څبرًیشّ ثزرطي شْیْ د 
  راپْرًّْ ثزاثزّل

155%  73%  

 رطوي( 55564)د 
ًّْ ژثلبړٍ اّ د  طٌذ

 ژثبړې تصذیك

 (4635)ًّْ ژثبړٍ اّ د طٌذ يتمٌیٌ ( 6)د 
 رطوي طٌذًّْ د ژثبړې تصذیك

155%  14.5%  

لیکًْْ ( جْاس 12)د 
 ّېشل اّ صبدرّل

لیک ( جْاس 1) دد رطوي طٌذًّْ د ژثبړې 
%5 ّېشل اّ صبدرّل  5%  

د ػذلیې ّسارت د 
 جْړّلّ ( پزّژ2)

 اّ ثشپړّل

د ثْدجې د شتْى پَ صْرت کې د لْګز 
ّالیت ّالیت د ػذلیې ریبطت اّ د ارسګبى 
 د ػذلیې ریبطت د ّداًېْ جْړّل

5%  5%  

تِیَ  ې( پزّژ5)د 
 ّ تذارکا

تېلْ، پزسّ، لزطبطیْ اّ د چب  اّ خپزّلْ، 
 ّ تذارکاتِیَ د پزّژّ  د اًتزًیټ

5%  5%  

هذیزیت طیظتن د افغبًظتبى د لضبیبّّ د  ېلضی  (1555)
(CMSپَ دېتبثېض کې د هذًي، طْداګزیش ) ،ّ

 درج لضیْ( 84)اهالکي اّ کْرًیْ 
5%  5%  

 ټْل
(51) 

 د فؼبلیتًْْ ټْل شوېز

(55.3%)  
د پَ یٍْ هیبشت کې 
د ټْلْ فؼبلیتًْْ 

  پزهختګ اّطط طلٌَ

(14.6% )  
لَ کلٌي پالى طزٍ  
د ټْلْ فؼبلیتًْْ د طن 

 پزهختګ اّطط طلٌَ
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 د اجزا پَ حبل کې فؼبلیتًَْ پَ تزڅ کې  ېیْې هیبشتد ة: 

د پزهختګ  د فؼبلیت د تحمك هفصل راپْر ګڼَ
 طلٌَ

 لَ پالى طزٍ طن د فؼبلیت د ًَ ثشپړېذّ دلیلًَْ

1 

ْکْ اّ د طلْداګزیشّ  ټ( 555)د ػذالت هیبشتیٌۍ د  
چب  اّ خپزّل پَ پالى ْکْ ټ( 255)ًښْ اّ طٌذًّْ د 

 د طْداګزیشّ ًښْچې لَ دې جولې څخَ  ّّکې شبهل 
 لچب  شْ َْکټ( ۱۴۴)

28.5%  
د ػذالت هجلې د هیبشتیٌۍ لپبرٍ د همبلْ ًَ 

 لثشپړېذ

2 

( ځلې د اطالػبتْ ّرکْل، لَ رطوي 12غْښتًْکیْ تَ )
( ځلې 3( خجزّ ثزاثزّل، د )8ًبطتْ اّ غًْډّ څخَ د )

پَ  ( ځلې هطجْػبتي اػالهیې ثزاثزّل1اّ د ) خجز پبېې 
غْښلتًْکیْ   پالى کې شبهل ّّ چې لَ دې جولې څخَ

ځلې خجز پلبېې  ( 9اّ ) ځلې د اطالػبتْ ّرکْل( 6) تَ
 ليصْرت هًْذ

62.5:  

3 
 (67)پَ هزکش اّ ّالیتًْْ کې د حملْلي پُْلبّي د   

ثزًبهْ جْړّل پَ پالى کې شبهل ّّ چې لَ دې جوللې  
 شْې دي ( ثزًبهې جْړې19څخَ )

28.5%  ًشتْالید ثْدجې  

4 

پَ هزکش اّ ّالیتًْْ کې د ُېْاد لَ اتجبػْ څخَ د ًز اّ 
( 5555)ښځې، هبشْهبًْ اّ سیبًوٌْ کظبًْ پَ ګلډّى  

پَ پالى کې شلبهل ّّ   تٌْ لپبرٍ حمْلي پُْبّی ّرکْل
( 117۴چې لَ دې جولې څخَ د ُېْاد لَ اتجبػْ څخَ )

 تٌْ لپبرٍ حمْلي پُْبّی ّرکْل ّړاًذې شْي دي. 

23.4:  // 

5 

 تْرًْ، ْهظًٌْیٌ  ْتٌ( 755)پَ هزکش اّ ّالیتًْْ کې د 
ْ، لزثبًیلبً د شکٌجې اّ د جٌظي تېزیْ د جزهًْلْ  ّ ا

هبشْهبًْ، ښځْ، هؼلْلیت لزًّکیْ اشخبصْ، ػلْدت  
کًّْکیْ، کْرًي ثې ځبیَ شْیْ، ثې ّسلْ هِلبجزّ اّ  
پٌبٍ غْښتًْکیْ تَ  د حمْلي هزطتْ ّړاًذې کْل اّ د 

لزثبًیبًْ تَ لْهړیتْة ّرکْل پَ پالى کې  جزهًْْ یبدّ
( تٌْ لپبرٍ حمْلي 88شبهل ّّ چې لَ دې جولې څخَ )

 هزطتې شْې دي.

11.7%  
د ځیٌْ ُغْ جشایي هحکوْ تړلتیب چې د حملْلي  
هظبػذیٌْ غْښتٌَ د هحکوْ، څبرًْالۍ اّ د ثې 

 ّسلْ کظبًْ لَ لْري درّل شْې دٍ. 

6 

اتجلبػْ لپلبرٍ، د حملْلي    اړّ  ْتٌ( 167د ) د ُېْاد 
 ۱۴۴هظبػذیٌْ اّ د حمْلي ػبهَ پُْبّي هجلیغیٌْ اّ د 

شوېزې پَ ّاططَ د حمْلي هشْرّ د ّرکًْې هزکش لَ 
ّّ شلبهل  پَ پالى کې  الرې، د حمْلي هشْرّ ّرکْل

یْ تَ حمْلي ( تٌْ غْښتًْک1۱چې لَ دې جولې څخَ )
 هشْرې ّرکړل شْي دي.

9%  َ غْښتٌَحمْلي هشْرّ تَ د خلکْ کو 

7 
پَ هزکش اّ ّالیتًْْ کې د هحکوْ د لطؼي اّ ّرّطتيْ 

ّّ شبهل پَ پالى کې  ْلتطجیم  ْ( دّطی333)پزېکړّ د 
 ( دّطیْ تطجیك شْې دي.۱۱) چې لَ دې جولې څخَ

6.6%  د سیبتْ دّطیْ ًَ را رطېذل 
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8 

پَ هزکش اّ ّالیتًْْ کې پَ ػبهَ اّ دّلتي شتوٌیْ پْرې 
پَ پالى کې شبهل  ّ دفبعاتثجیت لضیْ  (255)اړًّذ د 

( ټْکَ دّطلیې للَ   ۱۴۲ّّ چې لَ دې جولې څخَ )
 پړاًّّْ څخَ تېزې شْې دي

42.4%  // 

9 

للَ   ّ ا هؼبهلْ لَ الرښًّْْ( 255) د ، ټْلٌْ( 67)لَ 
لیکًْکیْ څخَ څبرًَ پَ پالى کې شلبهل  ( ػزیضَ 58)

دفتزًّْ څخلَ   ۱ّّ چې لَ دې جولې څخَ د ټْلٌْ لَ 
 څبرًَ شْې دٍ.

1.3%  // 

15 

کلٌې  ۱د ُوکبرّ ادارّ پَ ُوکبرۍ د ػذلیې ّسارت لَ 
( 42)اطتزاتېژي طزٍ طن د ّسارت د هزکشي اّ اداري 

ْ کبرکًّْکیْ لپبرٍ د آطبًتیبّّ ثزاثزّلْ اّ د ظزفیت تٌ
پَ پالى کې شبهل ّّ چې للَ   د لْړّالې ثزًبهْ جْړّل

 شْي دي. ثزًبهْ جْړ( تٌْ ۱۵د ) دې جولې څخَ

45.6%  ّالیلږد ثْدجې  

۱۱ 
کلي خذهت د ثشپړّلْ لَ پللٍْ د   ۰۴د کجز طي اّ د 

پَ پالى کې شلبهل   ( کبرکًّْکیْ د تمبػذ اجزاکْل3)
 تي تمبػذ اجزا شْي دي( ۱) ّّ چې لَ دې جولې څخَ

33.3%  د اشخبصْ ًشتْالی 

1۱ 

( رطوي کبرکًّْکیْ لپلبرٍ د  42د ػذلیې ّسارت د )
ّېلش اّ ثزرطلي اّ د کلبرکًّْکیْ     ُْیت د کبرت

 پَ پالى کې شبهل ّّ چې لَ دې جولې څخَ الرښًَّْ
 ( تٌْ تَ د ُْیت د کبرت ّیشل شْي دي.۱۱)

74.4%  ًشتْالی غْښتٌَ د ډیزّ 

 
 ځٌډّل شْي فؼبلیتًَْد یْې هیبشتې پَ تزڅ کې ج: 

د پزهختګ  د فؼبلیت د تحمك هفصل راپْر ګڼَ
 طلٌَ

 دلیلًَْد فؼبلیت د ځٌډېذّ 

1 5   
2 5   

 
 ًَ پېل شْي فؼبلیتًَْد یْې هیبشتې پَ تزڅ کې د: 

 د فؼبلیت د ًَ پېلېذّ دلیلًَْ د فؼبلیت ػٌْاى ګڼَ

1 
ْ  (5)ْ کې د ګڼ 6د رطوي جزیذې پَ  چلب  اّ   تمٌیٌي طلٌذًّ

 د تمٌیٌي طٌذًّْ ًَ رارطېذل  خپزّل

2 
خپلزّل اّ  ْ حمْلي پُْبّي د هیبشتیٌۍ چلب ،  ګڼ( ۱۴۴۴)د 

 د هیبشتیٌۍ ًَ رارطېذلد حمْلي پُْبّي   ّېشل

 اړتیب ًشتْالی ( ځلې جْړّل۱د هطجْػبتي کٌفزاًض ) 3

( ځلې ۱د ّسارت د همبم اّ اړًّذّ ثزخْ پَ ّاططَ لَ رطٌیْ طزٍ ) 4
 هزکَ 

د اړتیب لَ اهلَ لَ رطٌیْ طزٍ هزکَ ًَ دٍ  همبمدّسارت 
 شْې

پُْلبّي   حمْلياّ  هجلي ، د ػذالتجزیذي رطوي( ګڼْ د ۱کې د رطوي جزیذې د )د ػذلیې ّسارت پَ ّیت پبېَ  5
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( حمْلي پُْبّي ۱( ګڼې  د )۱ػذالت د هجلې د هیبشتیٌۍ د )
هیبشتیٌۍ اّ د طیبطي ګًْډًّْ، ټْلڼْ اّ د هؼبهلْ د الرښًّْْ د 

 ( لظتًْْ خپزّل۱۱)

د ًشز لپبرٍ اړًّذّ ادارّ تَ ًلَ   طبفت هیبشتٌۍ هجلَ
 دٍ اطتْل شْې.

6 
سدٍ کړٍ ( 1)د حمْلي هظبػذیٌْ اّ د ػبهَ پُْبّي هجلغیٌْ لپبرٍ د 

 ییشې ثزًبهې جْړّل

د سدٍ کړٍ ییشّ ثزًبهْ لپبرٍ د اهکبًبتْ ًشتْالی اّ پَ 
ثذل کې کبرکًّْکیْ لپبرٍ پَ دّاهذارٍ تْګَ فمِي اّ 

 ػمیذتي هظئلې تذریظېږي

7 
 ۱۰ّ چلبپْل ا ّ ثْکلیت( ا)ثزّشْر، پْطتز  تجلیغبتي هْاد( 1)د 

 ّالیتًْْ تَ د یبدّ شْیْ هْادّ لېږل
 د هزطتَ کًّْکیْ هؤطظْ د ُوکبرۍ درېذل

8 
لزار  هْرد د هٌبسػې د حل( 5)د لزار ،   ېهصبلحهْرد د ( 5)د 
 لّردبص ًّْاطتزداد لزارهْردّ د ( 2)د ّ ا

// 

9 
د ّ ا غږۍهذیزیت، ُوْ هزکشي اّ ّالیتي کبرکًّْکیْ ( ت67ٌ)د 

 کړًْ د ارسًّې تٌظین
ځٌذېذلې ػجبلتَب د اړًّذّ ّاکوٌْ همبهبتْ ًَ الرښًَّْ 

 .دٍ

( ثظتًْْ د دًلذّ د الیحلْ   ۱۳د هزکشي اّ ّالیتي ریبطتًْْ د ) 15
 ّ تحلیلا ثیب کتٌَتؼذیل، 

 د اداري اصالحبتْ اّ هلکي خذهتًْْ د کوېظیْى د ًَ
 فؼبلیت لَ اهلَ

11 
د تبثؼیلت پلَ    ( تي1)د تبثؼیت پَ پزېښْدلْ اّ د  ْ ( ت17ٌ)د 

 تزالطَ کْلْ پْرې د اړًّذّ چبرّ تز طزٍ کْل

د چبرّ د ادارې د لْی ریبطت د کبثیٌې د چلبرّ د  
اًظجبم د ریبطت د الرښلًّْې پلز ثٌظلټ اّص    

  ځٌذېذلی دی.

12 
لیلک الطللیک اّ د   ( ُْکړٍ 1د کْرًیْ اّ ثِزًیْ هْطظْ د )

 هظْدې د پړاًّّْ تېزّل
 د ثْدجې ًشتْالی

 // ثِزًۍ سدٍ کړٍ ییش طفز ثزاثزّل (1)د کبرکًّْکیْ لپبرٍ د  13
 ي کړياشخبصْ هزاجؼَ ًذ ( جْاس لیک ّېشل اّ صبدرّل۱د رطوي طٌذًّْ د ژثبړې د ) 14

د ثْدجې د شتْى پَ صْرت کې د لْګز ّالیت د ػذلیې ریبطلت   15
 ارسګبى ّالیت د ػذلیې ریبطت د ّداًېْ جْړّلاّ د 

 د ثْدجې ًشتْالی

تِیَ د چب  اّ خپزّلْ، تېلْ، پزسّ، لزطبطیْ اّ د اًتزًیټ د پزّژّ  16
 ّ تذارکا

// 

( پَ ډېتبثېض کې د CMSد افغبًظتبى د لضبیبّ د هذیزیت طیظتن ) 17
 لضیْ درج( 84)هذًي، طْداګزیشّ، اهالکي اّ کْرًیْ 

 ًَ فؼبل ّالید طیظتن 

 
  هفصل راپْر تَ راّړًْکړًْ اّ الط، د پالى شْيْ فؼبلیتًْْ

 (پبیلې) د یْې هیبشتې پَ تزڅ کې لَ پالى طزٍ طن اجزا شْي فؼبلیتًَْ اّ الطتَ راّړًې: الف

 ګڼَ
 ًْْفؼبلیتد 
طجمَ ( ثزخې)

 يثٌذ

تشزیحي  ػوذٍ فؼبلیتًْْ د تحمك د څزًګْاليد اجزا شْیْ 
 راپْر

 راّړًېالطتَ 
 (پبیلېد اجزا شْیْ فؼبلیتًْْ  )

1 

د تمٌیٌي طٌذًّْ 
طزح، تظْیذ اّ 
تذلیك، د ُغلې  
پَ خپل ّخت لَ 
پړاًّّْ څخلَ  

( ۱پَ هذًي، جشایي، التصبدي اّ طْداګزیشّ ثزخلْ کلې د )  
 طزح، تظْیذ اّ تذلیك لْاًیٌْ

پیبّړتیب اّ د  ،د لبًْى د ځْاکوٌۍ
 لبًْى جْړًّې د ثِیز ښَ ّالي

 ثیب کتٌَ اّ تذلیك ،همزرّ طزح، تظْیذ( ۱)د 
( لبًًْي ۴د ّسارتًْْ اّ اهبرتي ادارّ د الرښًّْْ پز ثٌظټ د )

 هشْرّ ّرکْل



9 

 

 ګڼَ
 ًْْفؼبلیتد 
طجمَ ( ثزخې)

 يثٌذ

تشزیحي  ػوذٍ فؼبلیتًْْ د تحمك د څزًګْاليد اجزا شْیْ 
 راپْر

 راّړًېالطتَ 
 (پبیلېد اجزا شْیْ فؼبلیتًْْ  )

تېزّل، چب  اّ 
 خپزّل

( هْافمَ لیکًْْ، هؼبُذّ، ُْکړٍ لیکًْلْ، هیثلبلًْْ اّ   ۱د )
 پزّتْکلًْْ پَ اړٍ د ًظز څزګٌذّل

2 

د لْاًیٌللللْ، 
حمْلي، ػلذلي  
اّ لضبیي چبرّ 
پللَ اړٍ ػبهللَ 

 یپُْبّ

( اػلالى اّ د  ۱د ػذلیې ّسارت پَ طبیټ کې د  داّطلجلي ) 
 کبرهًْذًې د اػالًًْْ خپزّل

 

پَ هزکش اّ ّالیتًْْ کې د طیوَ ییشّ حمْلي پُْبّي هجلیغیٌْ لَ 
 ځلې څبرًَ( 2)تجلیغبتْ څخَ 

د ُېْاد د اتجبػْ د پُْبّي د 
 لْړّالېکچې 

پَ ټْل تېلزاژّ    ْلچبپحمْلي چپتز ًْ  (1)پَ یْ کبل کې د 
ْکْ خپزّل اّ د ّالیتًْْ ػذلیې ریبطتًْْ تلَ د  ټ (12)کې د 

 ُغْ اطتْل
حملْلي هطللت   ( 1)د ػبهَ پُْبّي د سیبتېذّ پَ هٌظلْر د  

 ثزاثزّل اّ چبپْل

3 
د حمللللْلي 
خللللذهتًْْ 
 ّړاًذې کْل

کې ثشپړ  هیبشتي ّريپَ ) د حمْلي هزطتْ د همزرې ثیب کتٌَ
 دي( شْی

د ښْ حمْلي خذهتًْْ ّړاًذې 
 کْل

( حمْلي اّ هتفزلَ ػزیضْ تَ ۱۱۱۱پَ هزکش اّ ّالیتًْْ کې  )
 رطیذٍ ګي

د ښْ حمْلي خذهتًْْ ّړاًذې 
کْل اّ د هزاجؼیٌْ د رضبیت 

 جلجْل
ْ د پړاًّّلْ  دّطلی  ټْکَ (667) پَ هزکش اّ ّالیتًْْ کې د

 تېزّل
درې ګًْْ هحکوْ تَ تز لېږلْ دهخَ پَ هزکش اّ ّالیتًْْ کې د 

 حمْلي شخړّ اّ لضیْ حل اّ فصل  ۱۲7
( ۴۱)د هؼبهلْ د الرښلًّْې د  ، لیکًْْ( جْاس ۱۱)د ټْلٌْ د 

ّ اثجت  لیکًْْ( جْاس ۰۱)لیکًْْ اّ د ػزیضَ لیکًْکیْ د جْاس
 ًْي کْل

د ثٌظټًْْ د فؼبلیت لبًًْوٌذ 
 کېذل اّ د ػذالت تطجیك 

4 

د ثشللللزي 
طزچیٌْ  پزاختیب 
 اّ د ظزفیللت

 لْړّالی

د هجزثْ اّ تحصیل یبفتَ کظبًْ  اطتخذام ْ( ت15ٌ)د هزکش اّ ّالیبتْ پَ کوجْد ثظتًْْ کې د 
جذة، اُل تَ یې د کبر طپبرل 
اّ د ػذلي اّ حمْلي خذهتًْْ 

 ّړاًذې کْل

( 4)د ػذلي اّ حمْلي ښْخذهتًْْ د ّړاًذې کْلْ پَ هٌظْر د 
 يتجذیل  کًّْکیْکبر ْتٌ

د ثْدجې د شتْى پَ صلْرت کلې د هزکلشي اّ ّالیتلي     
کبرکًّْکیْ لپبرٍ لَ هؼتجزّ پٌُْتًْْ څخَ پَ یٍْ کې د هبطتزۍ 

  ْ کبرکًّْکیْ ّرپېژًذل( ت3ٌ)پَ همطغ کې د ػذلیې ّسارت د 
 دي( کې ثشپړ شْی هیبشتي ّريپَ )

د ښْ خذهتًْْ د ّړاًذې کْلْ  
لپبرٍ د کبرکًّْکیْ د ظزفیت 

 لْړّالی

هبلي کبل د تشکیل ثیلب کتٌلَ اّ    1451 د ػذلیې ّسارت د
 دي( کې ثشپړ شْی هیبشتي ّريپَ )  ثزاثزّل

 د هٌبطت تشکیل راهٌځتَ کْل

د اداري  5
خللللذهتًْْ 

د ادارې د رّېتیللب، حظللبة   ًّْ د کړًْ پلټٌَّاحذاداري ( 4)د ػذلیې ّسارت د 
ّرکًْې، د کبرآیي پیبّړتیلب اّ   ( ریبطتًْْ اّ د ُغْ تز اغېلش الًلذې د آهزیتًْلْ اّ د    ۰د )
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 ګڼَ
 ًْْفؼبلیتد 
طجمَ ( ثزخې)

 يثٌذ

تشزیحي  ػوذٍ فؼبلیتًْْ د تحمك د څزًګْاليد اجزا شْیْ 
 راپْر

 راّړًېالطتَ 
 (پبیلېد اجزا شْیْ فؼبلیتًْْ  )

لضبیبّّ د ثجت د هذیزیت لَ رّاًْ اجزاآتْ څخَ ػیٌي اّ رّاى   ّړاًذې کْل
 کٌتزّل 

اغېشهٌتْة د اصل تلمهیي اّ د  
 خلکْ د اػتوبد جلجْل

الؼلبدٍ   فلْق  د ػذلیې ّسارت د هشزتبثَ د الرښًّْې پز ثٌب پَ 
  يثزرط ْ( لضی8)ډّل د 

 هْردّ د راپْرًّْ ثزاثزّل  (2)د ثزرطي شْیْ څبرًیشّ د 
رطوي طٌذًّْ د  (4625)ًّْ ژثبړٍ اّ د طٌذ ي(  تمٌی5ٌ)د 

 ژثبړې تصذیك
د ثب کیفیتَ ػذلي اّ حمْلي 

 خذهتًْْ ّړاًذې کْل
 
 یْې هیبشتې پَ تزڅ کې لَ پالى څخَ ثِز اجزا شْي فؼبلیتًَْ اّ پبیلې یې دة: 

پَ پالى کې د ًَ  د فؼبلیت د تحمك هفصل راپْرلَ پالى څخَ ثِز  ګڼَ
 دلیلًَْشبهلېذّ 

 الطتَ راّړًې
 (پبیلېد اجزا شْیْ فؼبلیتًْْ)

1 
پَ هذًي، جشایي، التصبدي اّ طْداګزیشّ ثزخلْ  

 پَ اطبصپالى  د طزح، تظْیذ اّ تذلیك لْاًیٌْػٌْاًَ (2کې د )
 هْاردّسیبتْ 

 رارطېذل

د لبًْى د ځلْاکوٌۍ پیبّړتیلب اّ د للبًْى    
 جْړًّې د ثِیز ښَ ّالي

2 
د ّسارتًْْ اّ اهبرتي ادارّ د الرښًّْْ د غْښتٌې 

 ( لبًًْي هشْرّ ّرکْل۱پز ثٌظټ د )

3 
پَ هزکش اّ ّالیتًْْ کې د طیوَ ییلشّ حملْلي   

 د ُېْادّالْ د پُْبّي د کچې لْړّل پَ ُکلَ سیبتَ اړتیب ځلې څبرًَ( 14)پُْبّي هجلیغیٌْ لَ تجلیغبتْ څخَ 

4 
( حملْلي اّ  ۱۱۰۱پَ هزکش اّ ّالیتًْْ کلې ) 

 هتفزلَ رارطېذلْ ػزیضْ تَ رطیذٍ ګي

اّ  د سیبتْ ػزیضْ
 رارطېذل دّطییْ

د ښْ حمْلي خذهتًْْ ّړاًلذې کلْل اّ د   
 هزاجؼیٌْ د رضبیت جلجْل 

ْ د دّطلی  ټْکَ (۱۴) پَ هزکش اّ ّالیتًْْ کې د 5
 پړاًّّْ تېزّل

6 
درې ګًْْ هحکوْ تَ تز لېږلْ دهخَ پَ هزکلش اّ  

حمْلي شخړّ اّ لضیْ حل  (۱۰)ّالیتًْْ کې د 
 اّ فصل 

7 
ػزیضلَ   د هؼبهلْ د الرښلًّْې اّ د  د ټْلٌْ اّ
 ًْي کْلّ اثجت  لیکًْْ( جْاس 12)لیکًْکیْ د

 سیبتې غْښتٌې
د ثٌظټًْْ د فؼبلیت لبًًْوٌلذ کېلذل اّ د   

 ػذالت تطجیك

8 
( 48)د هزکش اّ ّالیبتْ پَ کوجْد ثظتًْْ کلې د  

 اطتخذام ْتٌ
اُل   ،کظبًْ جذة تحصیل یبفتَ د هجزثْ اّ د ادارې اړتیب

حملْلي  تَ یې د کبر طپبرل اّ د ػلذلي اّ  
 ۵ خذهتًْْ ّړاًذې کْل

د ػذلي اّ حمْلي ښْخذهتًْْ د ّړاًذې کْلْ پَ 
 يتجذیل  کًّْکْکبر ْ( ت3ٌ)هٌظْر د 

//  

( اداري ّاحذ لَ کړًْ څخَ 3د ػذلیې ّسارت د ) 15
پَ سهیٌَ کې د سیبتْ  پلټٌَ

 لضیْ رارطېذل

د ادارې د رّېتیب، حظبة ّرکًْې، د کبرآیي 
اغېشهٌتْة د اصلل تلمهیي اّ د   پیبّړتیب اّ 

( ریبطت اّ د ُغَ تز اغېش الًذې د آهزیتًْْ ۰د ) 11 خلکْ اػتوبد جلجْل
اّ د لضبیبّ د ثجت د هذیزیت لَ رّاًْ اجزاآتلْ  
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 کٌتزّلڅخَ ػیٌي اّ رّاى  

12 
 د ػذلیې ّسارت د هشزتبثَ د الرښًّْې پز ثٌب پلَ  

 يثزرط ْ( لضی۱۱)ډّل د الؼبدٍ  فْق

13 
هللْردّ د  (۱۳)د ثزرطلي شللْیْ څلبرًیشّ د   

 راپْرًّْ ثزاثزّل

14 
 (۱۰۱۳)ًّْ ژثلبړٍ اّ د  طلٌذ  ي(  تمٌی۱۱ٌ)د 

 // رطوي طٌذًّْ د ژثبړې تصذیك
ي خذهتًْْ ّړاًذې ّ حمْلا يػذل َثب کیفیتد 
 کْل

 حی هْضْع د ارشبد اّ دػْت ثیبًًَْ( اصال۱۱) 15
د پالى هخکي 
 تشکیل

 لړ کې ثیبًًَْ دّام لزید ارشبد اّ دػْت پَ 

 // د پٌځَ لوبًځَ ّختًَْ ټبکل 16
 دلیلك د دیٌي الرښًّْْ طزٍ طن د لوبًځلَ  

 ټبکل ّخت

 // د هذافغ ّکیالًْ اجزایی کویتي جْړّل 17
د کویټې رییض اّ غړي ټبکل، دًذّ ّټبکل اّ 

 آسهْیٌَ اخیظتل شي
 هکتْثًَْ صبدر شْهبلیبتي حْسّتَ  // د هذافغ ّکیالًْ هبلیبتي تصفیْ 18

 // د ًظبرتی ُییت طزسالؼول ۱۵
ړّل پیشٌِبد پَ تمٌیي ریبطت د طزسالؼول جْ

 کې

 // د هذافغ ّکیالًْ د ثیالًض پبېې ارسًَّ ۱۴
3328 ،3825 ،4148 ،4325  ّ
 جْاس شویزٍ فْرهًَْ  2418

۱۱ 
د فْرهًْْ اّ د ّکیالًلْ د کتلبثًْْ طزحلَ اّ    

هحتزم رئیض طزٍ پَ ، لیوت یې د همٌٌې د دیشایي
 ُوغږۍ

// 
د جشايي فْرهْ، لزاردادًّْ، ثیالًض شیټًْْ، 
همبلْ، د ػْایذّ کتبثًْْ اّ د اړیکْ کتبثًْْ، 

 ډیشایي اّ لیوت ثشپړ شْی
 ډیشایي اّ طزح ثشپړ شْي دي // د ّکیالًْ د ُْیت کبرت ډیشایي کْل ۱۱
 ثشپړ شْي ديډیشایي اّ طزح  // ډیشایي کْل جْاسًبهْد ّکیالًْ د  ۱۱

 // د ثیالًظًَْ فْرم اّ هؼلْهبتی فْرم ّیشل ۱۰
( لطؼلی  ۱۴( ثیالًض فْرهي اّ د )۱۱۵د )

 هؼلْهبتي فْرم د جْاس دپبرٍ صبدر شْي دي
 

 ّړاًذیش شْې حل الرېّ طتًْشې اػوذٍ 
 حل الرې شْېّړاًذیش  ػوذٍ طتًْشې

 ثْدجې تذارک ېد السه د تجلیغبتي هْادّ چب  اّ خپزّلْ لپبرٍ د السهې ثْدجې ًَ شتْى 
طیوْ تَ د ػبهَ حمْلي پُْبّي د هظبػذیٌْ اّ هجلغیٌْ لېږلْ لپبرٍ د 

 کوجْدلېږدًّّکیْ ّاططْ 
 ْ ّاططْ تذارکید کبفي لېږدًّّک

پَ ښًّْځیْ، هذرطْ اّ طیوْ کې د ټْلڼْ د اهکبًبتْ د سهیٌې 
 ًشتْالی 

 ثزاثزّل ېسهیٌد ټْلڼْ د جْړّلْ لپبرٍ د 

  
 


