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 شالید

 لید لوری
 تخنیکي علومو په برخو کې د علمي ځېړنو تر سره کول.-بشري علومو او طبیعيد اسالمي علومو، 

 موخې
  ښه کول.وده او لوړوالی او د هغې د کميت او کیفيت په هېواد کې د علم او پوهې د سطحې 
 څېړنیزو اړیکو ټینګول.-څېړنیزو ادارو او مؤسسو سره د علمي-په هېواد کې له علمي 
 مطالعاتو، څېړنو او ارزونو انسجام. د طبیعي سرچینو او زېرمو د 

 -په توګه، د بشري، طبیعي او اسالمي علومو په برخو کې د علمي ېڅېړنیزه ادار -علمي ېلوړد علومواکادمي د هېواد په سطحه 
  څېړنیزو چارو د رهبرۍ او سازماندهي مسئولیت په غاړه لري.

علمي مرستیال  سربېره پر دې یوعلومواکادمي یو مرستیال واقع دی،  د علومواکادمي په سر کې رئیس او د هرې برخې په سر کې د
 .هم په دې ترکیب کې شامل دی

انستیتوتونه «۴۴»علمي مرکزونه، « ۱۴»چې په مجموع کې  شوې دههره برخه په علمي مرکزونو، انستیتوتونو او دیپارتمنتونو ویشل 
تي کلینیک، د اتنوګرافۍ تحقیقاتي موزیم، د ساینس او تکنولوژۍ ملي ديپارتمنتونه، د طب د مرکز تشخیصیه او تحقیقا« ۸۴»او 

هم او د جندر او کودکستان آمریتونه کمیسیون، کتابتون، د دفتر، اطالعاتو او عامه اړیکو، فرهنګي اړیکو، پالن او پالیسۍ ریاستونه 
 دي. په کې شامل

بستونو د تشکیالتي سقف په « ۴۹۸»چې د  ید څخه جوړ وکارکوونکله  او د ملکي خدمتونو وعلمي غړ عمومي ریاست لهاکادمي علومو د 
 بستونه د ملکي خدمتونو د کارکوونکو دي. «۲۰۷»غړو او  کادر د بستونه د علمي«۲۹۱»درلودلو سره، 

د ودې، ادي تصاق فرهنګي بډاینې ،ښه والي،  د ټولنیزې وضعې دپه هېواد کې او ېړنو تر سره کول څبرخو کې د علمي بېالبېلو په 
او د هغې د کميت او کیفيت  لوړول ، د علم او پوهې د سطحېهاخستن هګټ هاو له هغو څخه اغېزناک هسرچینو ارزوناو  طبیعي زېرمو

 د علومواکادمي موخې تشکیلوي.لپاره د دې څېړنو انسجام،   او په هېواد کې د دیني او اسالمي فرهنګ پیاوړتیاوده او ښه کول 

 د ګزارش لنډيز

(فعالیتونه يې بشپړ ۰چې له دې جملې څخه ) (عمده فعالیتونه پالن کړي وو ۱۳مالي کال کې ټول ) ۱۳۹۹په  ادارېد علومواکادمي 
دا اداره په دې کال کې کوم معطل شوی فعالیت او ناپیل شوي  او ( فعالیتونه د ترسره کېدو په حال کې دي۱۳کړي دي او )

  .نه لريفعالیتونه 
 ته رسېدلی دی. (۶۵)٪ د پرمختګ د سلنې اوسط د ټولو فعالیتونو  ادارېد دې  کال کېمالي  ۱۳۹۹په 

 بشپړ شوي فعالیتونه ټول پالن شوي فعالیتونه
د ترسره کېدو په حال 

 ځنډيدلي فعالیتونه کې فعالیتونه
نا پیل شوي 
 فعالیتونه

۱۳ ۰ ۱۳ . ۰ 
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 د پالن شوو فعالیتونو د تحقق ګزارش

 ده فعالیتونو د پرمختګ میزان څرګندوي.الندې جدول د عم

کال کې د موخې ۱۳۹۹په  اصلي موخه
  اندازه (Target) یا 

 عنوان د عمده فعالیت 
کال کې ۱۳۹۹په 

د پالن مطابق د 
 پرمختګ سلنه

پالن جوړونې د برخو د ارزونې د 
د موندنو پر بنسټ د پالن جوړونې 

 د سیستم پیاوړتیا 

 
رفیت لوړولو د پالن جوړونې د برخو د ظ

 پروګرام تر سره کول
٪0 

 جوړښت
د اړوندو وزارتونو او ادارو په مشارکت سره د 
پالن جوړولو د برخو لپاره د ځوابګو جوړښت د 
 مسودې انکشاف او د هغې منظوري اخستل

٪0 

د مراجعه کوونکو د رضایت 
 ۸۰٪  د مراجعه کوونکو د ثبت د سیستم ایجاد  سیستم ایجاد۱د  ترالسه کول

 ښځو ته مناسبه کاري فضا برابرول 
د خاص عمل پالن ته 
 انکشاف ورکړل شوی 

د سروې د موندنو پر بنسټ د خاص عمل د پالن 
 ۷۰٪ تدوین  

 –د اسالالالالمي، بشالالالري او طبیعالالالي 
 د کالالې برخالالو پالاله علومالالو تخنیکالالي
پالاله  او کالول سالره تالالر څېړنالو علمالي

ښاله  هېواد کې د ټولنیزې وضالعې د
اقتصالالادي فرهنګالي بالډاینې ، والالي، 

ودې، د طبیعي زېرمالواو سالرچینو د 
ارزونې او له هغو څخه د اغېزنالاکې 

، د علالالم او پالالوهې د ګټالالې اخسالالتنې
د   وسالالالطحې د لوړولالالالو او د هغالالال

کميالالالت او کیفيالالالت د ودې د ښالالاله 
کولالالو پالاله منظالالور د دغالالو څېړنالالو 

 انسجام او همغږي کول.

څېړنیزو  -( علمي۶۲د )
پرمخ  کار  ۱۶.۶۴%پروژو د 

  بیول

لومو، طبیعي علومو او د اسالمي علومالو د بشري ع
په برخالو کالې د څېړنپالوه د علمالي رتبالې د ترفیالع 

 ۱۲%پروژو څېړنیزو  -کلنو علميشپږ (۶۲) لپاره د
  پرمخ بیول. کار

٪۷۲.۲۱ 

څېړنیزو  -( علمي۵۷د )
  پرمخ بیول کار ۲۰%پروژو 

د بشري علومو، طبیعي علومو او د اسالمي علومالو 
ل د علمالي رتبالې د ترفیالع په برخو کالې د څېړنالوا

څېړنیالزو پالروژو  -( پنځه کلنالو علمالي۵۷لپاره د )
  پرمخ بیول. کار  %۱۶.۱۱

٪۸۰.۵۶ 

څېړنیزو  -( علمي۲۷د )
 پرمخ بیول کار  ۲۵%پروژو 

د بشري علومو، طبیعي علومو او د اسالمي علومالو 
په برخو کې د څېړندوی د علمالي رتبالې د ترفیالع 

څېړنیالزو پالروژو  -( څلور کلنو علمالي۲۷لپاره د )
  پرمخ بیول. کار %۱۵.۱۷

٪۶۰.۷۱ 
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  ي او د هغو پایلېطبقه بندد بشپړو شوو فعالیتونو 

د فرهنګالالي بالالډاینې، اقتصالالادي ودې 
او د علالالالم او پالالالوهې د سالالالطحې د 
کمي او کیفي ودې لپاره د بشالري،  
طبیعي او اسالالمي علومالو پاله برخالو 
 کې د علمي سیمینارونو جوړول

-( عنوانه علمي۱۰د )
 څېړنیزو سیمینارونو جوړول 

و اارائه   نیزو سیمینارونوڅېړ-( عنوانه علمي۴د )
 .تدویر

٪۴۰ 

د تالالر سالالره شالالوو څېړنالالو د مونالالدنو 
شالالریکول او هغالالو تالاله د خلکالالو د 

 السرسي اسانتیاوې

څېړنیالالز  -عنوانالاله علمالالي (۱۰۰)
 کنفرانسونه

د بشري، طبیعي او اسالالمي علومالو پاله برخالو کالې د 
 څېړنیزو کنفرانسونو ورکول -علميعنوانه  (۹۷)

٪۹۷ 

ېړنیزې څ -ګڼې علمي (۳۶)  
 مجلې

مطالعالا  ، تبیالان، سیمه ییز تو، ښ)کابل، خراسان، طبیعت، پ د
، افغانسالالالتان کوشالالالانی، باستانشناسالالالیتحقیقالالالا  آریانالالالا، 

Afghanistan)(ګڼې چالا  او ۳۳څېړنیزو مجلو ) -علمي
 خپرول.

٪۹۲ 

څېړنیالزې  -ګڼې علمالي(۳۶) 
  جریدې

ګڼالې (۳۳)څېړنیزو جریدو )زیري او تفکالر(  -د علمي
 خپرول.چا  او 

٪۹۲ 

علمالالي څېړنالالو تالاله د څېړونکالالو د السرسالالي 
 اسانتیاوې

 څېړنیالزو  -عنوانه علمي(۵۰)  د
 ونو چا  او خپرولکتاب

 د بشري، طبیعي او اسالالمي علومالو پاله برخالو کالې د
څېړنیالالالزو کتالالالابونو چالالالا  او  -عنوانالالالو علمالالالي (۴۲)

 خپرول.

۸۴٪  

د دایرةالمعارف کودکان و نالو 
او دوهم ټالو   جوانان لومړی

 تیراژه چاپول (4000)

په پښتو او دري ژبو د دایرةالمعالارف کودکالان و نالو 
 تیراژه چاپول ۳۰۰۰جوانان لومړی او دوهم ټو  

۷۵٪  

 د ټولو فعالیتونو شمېر مجموع
(۱۳)  

د فعالیتونو د 
سلنهپرمختګ   
 ٪(۶۵)  

 ګڼه
د فعالیتونو ډلبندي 

 ()برخه
 پایلې بشپړ شوي فعالیتونه

 نه شته دی  نه شته دی  نه شته دی ۱
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 تحلیلد کړنو

 ونهفعالیتد تر سره کېدو په حال کې الف: 

 گزارش د فعالیت د تحقق د څرنګوالي  ګڼه
د پرمختګ 
  سلنه

 له پالن سره د مطابق فعالیت د نه بشپړېدو دالیل 

پالالالن جوړولالالو د برخالالو د ظرفیالالت لوړولالالو د  1
  وګرام تر سره کول پر

٪۰ 
د ملکي خدمتونو ادارې سالره د علومواکالادمي لاله همغالږۍ 
سره سره، پایله مثبته نه وه او د دغې ادارې د ناله همکالارۍ 

 له امله دا فعالیت ځنډېدلی دی.

2 

د اړوندو وزارتونو او ادارو په مشارکت سره د 
پالالالالن جوړولالالالو د برخالالالو لپالالالاره د ځوابګالالالو 

و د هغالالالې جوړښالالالت د مسالالالودې انکشالالالاف ا
 منظوري اخستل

٪۰ 

نېټالې د  ۱۳۹۹/ ۱/ ۱۱د جمهوري ریاسالت د عالالي مقالام د 
ګڼالاله حکالالم پالالر بنسالالټ د علومالالو اکالالادمي د تشالالکیالتي  ۳۷

جوړښت اصالحا  او د دندو او فعالیتونو بیاکتناله تالر کالار 
 الندې دي.

 ۸۰٪ د مراجعه کوونکو د ثبت د سیستم ایجاد 3
الحا  او د د علومو اکادمي د تشکیالتي جوړښت اص

دندو او فعالیتونو بیاکتنه تر کار الندې دي، نو پر دې 
 بنسټ نوموړی بست تزئید شوی نه دی.

د سروې د موندنو پر بنسټ د خاص عمل د  4
 ۷۰٪ پالن تدوین

مالي کال کې د اداري ۱۳۹۹څرنګه چې دا فعالیت په 
اصالحاتو او ملکي خدمتونو د ادارې په پالن کې شامل و 

واکادمي له خوا له هغې محترمې ادارې سره او د علوم
له نېکه مرغه د ښځو چارو وزار  د علومو  .همغږی شو

اکادمي له ادارې سره په همغږۍ د دې پروګرام په تطبیق 
  کې اقدام کړی دی.

۵ 

دې ادارې باید د بشالري، طبیعالي  د پالن مطابق
او اسالالالمي علومالالو پالاله برخالالو کالالې د څېړنپالالوه 

څېړنیالزو -( علمالي۶۲ع د)علمي رتبې ته د ترفی
بشپړ کالړی وای، خالو  ( کار16.64 %)پروژو 

تالر  (%12)د ځینو سالتونزو لاله املاله دا فعالیالت 
 سره شوی، خو بشپړ شوی نه دی.

 

٪۷۲.۲۱ 

 څېړنیزو پروژو –تنه پوهان د خپلو علمي ۹۰علومواکادمي  د
په تر سره کولو سربېره، د علومواکادمي د اداري چارو د تر 

ړ تحقالق بشپلیت لري  چې دا کار د پالن د سره کولو مسئو
سربېره پر دې د ایران او اوکراین هېوادونالو  .خنډ شوی دی

ته د ماسترۍ او دکتورا د زده کړو لپاره د درېوو تنو پوهانو 
لېږل هالم د پالالن شالوو فعالالیتونو د تطبیالق د وروسالته پالاتې 

 کېدو المل شوي دي. 
  ،ورځپالاېې او قلمالي د اړتیا وړ ځینې کتابونه، رسالې، مجلې

که ترالساله کیالږي وخالت تاله نسخې نه تر السه کیږي او یا 
 اړتیا لري.
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د پالن مطابق دې ادارې باید د بشالري، طبیعالي 
او اسالالالمي علومالالو پالاله برخالالو کالالې د څېړنالالوال 

څېړنیالزو -( علمالي۵۷علمي رتبې ته د ترفیع د)
باید بشپړ کالړی وای، خالو  کار (20%) پروژو 

  (%16.11)لاله دا فعالیالتد ځینو سالتونزو لاله ام
 تر سره شوی، خو بشپړ شوی نه دی.

 

٪۸۰.۵۶ 

  د علومواکالالادمي یالالو شالالمېر پوهالالان د خپلالالو علمالالي–

څېړنیالالالزو پالالالروژو پالالاله تالالالر سالالالره کولالالالو سالالالربېره، د 
علومواکادمي د اداري چارو د تر سره کولالو مسالئولیت 

 لري.  
  ایران، هندوستان او ترکيالې هېوادونالو تاله د ماسالترۍ او

یلې درجالې د زده کالړو لپالاره د څلالورو دکتورا د تحص
 تنو څېړونکو لېږل. 

  د اړتیا وړ ځینې کتابوناله، رسالالې، مجلالې، ورځپالاېې او
قلمي نسخې نه تر السه کیږي او یا کاله ترالساله کیالږي 

 وخت ته اړتیا لري.

۷ 

د پالن مطابق دې ادارې بایالد د بشالري، طبیعالي او 
اسالمي علومو پاله برخالو کالې د څېړنالدوی علمالي 

 څېړنیالالزو پالالروژو -( علمالالي۲۷تالاله د ترفیالالع د) رتبالالې
بایالالد بشالالپړ کالالړی وای، خالالو د ځینالالو  کالالار (25%)

تالالر سالالره  (%15.17) سالالتونزو لالاله املالاله دا فعالیالالت
 شوی، خو بشپړ شوی نه دی. 

٪۶۰.۷۲ 

  د اړتیا وړ ځینې کتابونه، رسالې، مجلالې، ورځپالاېې او
قلمي نسخې نه تر السه کیږي او یا که ترالسه کیالږي 

 یا لري.وخت ته اړت
  هندوسالالالتان او ترکيالالالې هېوادونالالالو تالالاله د ماسالالالترۍ د

تحصالالالیلې درجالالالې د زده کالالالړو لپالالالاره د دریالالالو تنالالالو 
 څېړنیارانو لېږل. 

۸ 

مالي کال کې دې ادارې پالن درلود چې ۱۳۹۹په 
څئړنیز سیمینارونه جوړ کړي،  -عنوانه علمي( ۱۰)

( 4)خو د ځینو ستونزو له املاله دې ادارې یالوازې 
نیز سیمینارونه جوړ کالړي او دا څېړ -عنوانه علمي

 فعالیت د پالن مطابق بشپړ شوي نه دی.

۴۰٪  
د کرونا ناروغۍ د خپرېدو لاله املاله د پالالن مطالابق بشالپړ 

 شوی نه دی او د تر سره کېدو په حال کې دی.

۹ 

مالي کال کې دې ادارې پالن درلالود ۱۳۹۹په 
څئړنیالز کنفرانسالونه  -عنواناله علمالي( ۱۰۰)چې 

ځینالو سالتونزو لاله املاله دې جوړ کالړي، خالو د 
څېړنیالالالز  -علمالالالي عنوانالالاله( ۹۷)ادارې یالالالوازې 

کنفرانسالالونه جالالوړ کالالړي او دا فعالیالالت د پالالالن 
 مطابق بشپړ شوي نه دی.

 

٪۹۷ 

  د خپلو علمي پروژو په تر سره کولو سربېره، د علومو
 اکادمي په اداري چارو باندې د پوهانو توظیف کېدل.

  هندوستان او ترکيې هېوادونو تاله د ماسالترۍ او دکتالورا د
 تحصیلې درجې د زده کړو لپاره د لسو تنو پوهانو لېږل. 

  د اړتیا وړ ځینې کتابونه، رسالې، مجلې، ورځپاېې او قلمي
نسخې نه تر السه کیږي او یا که ترالسه کیږي وخالت تاله 

 اړتیا لري.
 غوراو قنالدهار د هلمند، زابل، غزني. کندز، فراه، ارزګان ،

نالورو سالیمو تاله  والیتونو ځینو ولسوالیو او ساحو او ځینو
چې په هغو کې څېړنې ته اړتیا ده، د ناامنۍ او د دولت د 

 مخالفینو د شتون له امله نه السرسی.
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۱۰ 

مالي کال په بهیر کې دې ادارې پالالن ۱۳۹۹د 
)کابالالل، خراسالالان، طبیعالالت، کالالړې وه چالالې د 

، تبیالالان، آریانالالا، مطالعالالا  سالالیمه ییالالز  تو،ښالالپ
، افغانسالالتان ، باستانشناسالالیيکوشالالانتحقیقالالا  

Afghanistan ) څېړنیالالزو مجلالالو  -د علمالالي
( ګڼې چا  او خپرې کالړي، خالو د ځینالو ۳۶)

سالالتونزو لالاله املالاله دې ادارې نومالالوړې مجلالالې 
( ګڼې چا  کړي او دا فعالیالت لاله ۳۳یوازې )

 پالن سره سم بشپړ شوی نه دی.

٪۹۲ 

له او د بې کیفیته موادو له امله نرخ  مطبعې د نامناسبد 
دا بلې مطبعې سره قرارداد السلیک شو، نو پر دې بنسټ 

 . بشپړ تر سره نه شوله طرحه شوي پالن سره سم فعالیت 
 

۱۱ 

مالي کال په بهیر کې دې ادارې پالالن ۱۳۹۹د 
 -د علمالالي زیالالري او تفکالالر()درلالالود چالالې د 

( ګڼالالې چالالا  او خپالالرې ۳۶) جریالالدوڅېړنیالالزو 
ځینالو سالتونزو لاله املاله دې ادارې  کړي، خو د
( ګڼې چا  کړي ۳۳یوازې ) جریدېنوموړې 

او دا فعالیت له پالن سالره سالم بشالپړ شالوی ناله 
 دی.

٪۹۲ 

د مطبعې د نامناسب نرخ او د بې کیفیته موادو له امله له 
بلې مطبعې سره قرارداد السلیک شو، نو پر دې بنسټ دا 

 سره نه شو.  فعالیت له طرحه شوي پالن سره سم بشپړ تر
 

۱۲ 

څېړنیزو کتابونو چا   -عنوانه علمي (42)د 
 او خپرول :

 فرهنګي ادبي پیښلیک.-۱

دشلمي پیړۍ په لومړۍ نیمالایي کالې دپښالتو -۲
 ادب د پرمختیایي بهیر څېړنه.

تالالاثیرکود هالالای کیمیالالاوی مرکالالب بالالاالی -۳
 حاصل نبا  لوبیا.

 خط ودستور زبان اوستایی.-۴

سال اخیالر  صد دست آورد های عمده یک-۵
 افغانستان.

 په افغانستان کې دفولکلورپیژندنې اړتیا.-۶

له کمبالالود آب درشالالهر هالالای ئبررسالالی مسالال-۷
 بزرگ کشور وراه های حل آن.

 دستوروچینې)لومړی ټو (.-۸

٪۸۴ 

د مطبعې د نامناسب نرخ او د بې کیفیته موادو له امله له 
بلې مطبعې سره قرارداد السلیک شو، نو پر دې بنسټ دا 

 شپړ تر سره نه شو. فعالیت له طرحه شوي پالن سره سم ب
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 رښتینې هڅې)دویم ټو (.-۹

 رښتینې هڅې)دریم ټو (. -۱۰

تعین وقت مناسالب بال ر و تالاثیر آن بالاالی -۱۱
 ن درشرایط کابل.مقدار حاصال  زعفرا

دسریزی لیکنې دود او کې په پښتو ادبیاتو -۱۲
 ارزښت.

 ثقافت. دسوا  پښتوادب او-۱۳

 بری سالریع السالیرطرح ایجاد سیستم مسافر-۱۴
 شهرکابل. در

دپروستا  دسلیمي هایپرپالزیالا دعملیالاتي -۱۵
درملنې اولاله عملیالا  څخاله وروسالته دمقالدمو 

 اختالطاتو څیړنه.

 انکالالار کالالې د چالالارو پاله حقالالوقي اوجنالالایی-۱۶
 احکام او اغیزې.

 دبیان آزادي داسالمي شریعت له نظره.-۱۷

 قرآن دبشریت ال رښود.-۱۸

 دفولکلور پوهنې سیمپوزیم .-۱۹

 فلسفه اخالق.-۲۰

بررسی مسکوکا  وظالروف سالفالی دوره -۲۱
 کوشانی.

تعیالالین برخالالی مشخصالالا  اگالالرو تخنیکالالی -۲۲
 تو  زمینی درشرایط کابل.

 .ساد انسانف در اصالح و تاثیر آن نفس و-۲۳

 حقوق تجار  بیع قرض وحواله طلبا .-۲۴

ه کلالن ځالپن اړیکو وسیمه ییز افغانستان د د-۲۵
 پېښلیک )کرونولوژي(.
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آسیای مرکزی و ارتبالا   وضعیت آب در-۲۶
 آن با افغانستان.

 د ادبیاتو فلسفه.-۲۷

چالالالاپي مجموعالالالو د  پښالالالتني فلکلالالالور د-۲۸
 څېړندود.

ادبیاتوشالالالکل او  ولسالالالي ي ژبالالالې دگالالورد-۲۹
 مضمون.

طرق جلوگیری آن  شیوع مرض لشمانیا و-۳۰
 افغانستان. در

کارنامه های الداعی الی  بررسی سلو  و-۳۱
 اهلل موالنا محمد عطاءاهلل فیضانی.

پښالالتو  اکالالاډ مالالي د وعلومالال د افغانسالالتان د-۳۲
 خطي نسخو تحلیلي څېړنه.

 راه کارهای حفاظت محیط زیست.-۳۳

 پښتو لنډه کیسه.په پښتو نخوا کې ۳۴

 زبان اورمړی. دستور و  خط-۳۵

 عي کلیا .دعبدالحنان دا-۳۶

بودیالالک درجنالالوب  امتالالزاه هنرگریالالک و-۳۷
 هندوکش.

 هایدرو پولیتک افغانستان.-۳۸

مجموعالالالالاله مقالالالالالاال  سمینار)بدخشالالالالالان -۳۹
 درگستره فرهنگ وتارخ(

 .رگرامست اوولد اورمړی ژبې لیک -۴۰

اسالی ومکلفیالت هالای اس حقوق آزادی ها-۴۱
 افغانستان. ۱۳۰۰ یقانون اساس در افراد

دعبالدالرحمن بابالااو عبدالحمیالد مومنالد پاله -۴۲
 کې پښتومتلونه او اصطالحا  آثاررو
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۱۳ 

مالالالي کالالال پالاله بهیالالر کالالې دې ادارې ۱۳۹۹د 
پالالن درلالود چالې دایرةالمعالارف کودکالان و 
نوجوانالالالالان ، لالالالالومړی او دوهالالالالم ټالالالالو  د 

پاله تېالراژه  چالالا  او خپالور کالالړي،  (4000)
خو د ځینو ستونزو له املاله دې ادارې یالوازې 

یراژه  چا  کړي او دا فعالیالت لاله  (3000)
 شوی نه دی.پالن سره سم بشپړ 

٪۷۵ 

د مطبعې د نامناسب نرخ او د بې کیفیته موادو له امله له 
بلې مطبعې سره قرارداد السلیک شو، نو پر دې بنسټ دا 
 فعالیت له طرحه شوي پالن سره سم بشپړ تر سره نه شو. 

 

  ځنډيدلي فعالیتونهب: 

 گزارش د فعالیت د تحقق د څرنګوالي  ګڼه
د پرمختګ 
 سلنه

 ځنډېدلو  دالیل د فعالیت د

 دی نه شته ۰٪ دی نه شته 1

  نا پیل شوي فعالیتونهه: 

 د فعالیت د نه پیلېدو دالیل عنوان فعالیتد  ګڼه

 نه شته دی نه شته دی ۱
 

 عمده ستونزې او پېشنهادي طرحې

 ېطرح يپیشنهاد ستونزې عمده

په هغو ساحو کې چې څېړنې ته په کې اړتیا ده، دامنیتي ستونزو  .1
ودیت. د بېلګې په توګه د پښتو د لهجوي قاموس تدوین د موج

، خو د هلمند، فراه، زابل، غزنی، دې ادارې تر کار الندې دی
ورد ، کندز، بادغیس، ارزګان او پکتیکا والیتونو په ځینو 
ولسوالیو کې د امنیتي ستونزو له امله د اړتیا وړ سیمو ته په 

   ورتګ باندې څېړونکي بریالي شوي نه دي. 

د هغو ساحو د امنیتي وضعیت ښه کېدل چې علمي څېړنې  .1
 ته په کې اړتیا ده.

 

 

 له پالن څخه دباندې بشپړ شوي فعالیتونه 

 ګڼه

باندې د بشپړ  له پالن څخه د
 شوي فعالیت عنوان 

 دالیل  مولیتپه پالن کې د نه ش پایلې

 نه شته دی نه شته دی نه شته دی ۱
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 عمده پروګرامونه  مالي کال ته پالن شوي۱۴۰۰

 مالي کال ته د پالن شوو پروګرامونو یا فعالیتونو عنوانونه ۱۴۰۰ ګڼه

  د پالن ګ ارۍ د برخو د ظرفیت لوړولو پروګرام جوړول. ۱

 د مراجعه کوونکو د ثبت د سیستم ایجادول. ۲

 د سروې د موندنو پر بنسټ د خاص عمل د پالن تدوینول. ۳

۴ 
 -( عنواناله شالپږکلنو علمالي۶۷مي علومو په برخو کې د څېړنپوه علمي رتبالې تاله د ترفیالع لپالاره د )د بشري، طبیعي او اسال

 کار تر سره کول. ۱۶.۶۴٪څېړنیزو پروژو 

۵ 
 -کلنالو علماليپنځاله ( عنواناله ۶۰علمي رتبې ته د ترفیع لپاره د ) والد بشري، طبیعي او اسالمي علومو په برخو کې د څېړن

 ر سره کول.کار ت ۲۰٪څېړنیزو پروژو 

۶ 
 -کلنالو علماليڅلور( عنوانه ۲۱علمي رتبې ته د ترفیع لپاره د )دوی د بشري، طبیعي او اسالمي علومو په برخو کې د څېړن

 کار تر سره کول. ۲۵٪څېړنیزو پروژو 

 څېړنیزو سیمینارونو جوړول. -( عنوانه علمي۱۴د ) ۷

 .ورکول کنفرانسونو څېړنیزو–عنوانه علمي  (۱۲۰د ) ۸

 څېړنیزو کتابونو چاپول. -عنوانه نوو علمي (۵۰د ) ۹

  ول.چاپ مجلو څېړنیزو –علمي ( ګڼو۳۶)د   ۱۰

 ول.چاپ جریدو څېړنیزو –علمي ( ګڼو ۳۶)د  ۱۱

 تیراژه چاپول. (4000) په پښتو او دري ژبو د ادبي دایرةالمعارف  ۱۲

 



11 
 

 ضمایم

 (وه افغانیپ) مالي کال عواید  ۱۳۹۹د :  ګڼه ضمیمه(۱)

وو عوایدو پیسې  ش يپیش بیند  ي سرچینېعایدات ګڼه
 وه افغانیپ

ه پ عوایدخالص ترالسه شوي 
 وافغانی

 د عوایدو د زیاتوالي/کموالي سلنه 

 موالیک زیاتوالی 

 ۸۷٪  افغانۍ ۶۱۱۳۰ ۍافغان ۴۷۰۰۰۰ طباعتي خدما  ۱
 ۹۲.۴۲٪  افغانۍ ۴۶۵۰ افغانۍ ۵۹۹۳۲ د موزیم ټکټ ۲
 ۱۶.۷۶٪  افغانۍ ۱۴۹۸۴۱ افغانۍ ۱۸۰۰۰۰    جازا (ې )مجریم ۳
  ۱۰۰٪ افغانۍ ۷۶۹۰ ۰ ترانسپورتي کمېشن ۴
  ۱۰۰٪ افغانۍ ۹۲۱۶۵ ۰ د تېرکال د معاشونو  بېرته تحویلي ۵

 ۶۹.۶۳٪  افغانۍ ۳۱۵۴۷۶ افغانۍ ۷۰۹۹۳۲ وه افغانیپعواید  ټول
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 بودجه  يو انکشافا يعاد مالي کال ۱۳۹۹د ؛ضمیمه ګڼه  (۲)
 ۍه میلون افغانپبودجه 

مالي کال منظور ۱۳۹۹د 
 يانکشاف 1 بودجه يعاد 2+1 شوې ټوله بودجه 

 2 بودجه

 ۍافغان 337,275,120 ه رقمپ
 

 ۍافغان 293,788,722
 

43,486,398 
 ۍافغان

 په تورو
 سوه دوهملیونه،  اووه دېرشسوه رې د

 افغانۍ  یوسلو شلاو  پنځه اویا زره
 

اووه سوه اته  ،یونهمل درې نويدوه سوه 
 افغانۍ  دوه ویشتسوه  اووهزره او  اتیا 

 

ه، ملیون دري څلوېښت
 ا زرهاتیشپږ سوه  څلور

 او درې سوه اته نوي
 افغانۍ 

 د مالي کال پر بنسټ د بودجې مصرف په مبلغ او سلنه

   مصرف د انکشافي بودجې  مصرف د عادي بودجې  مصرف د بودجې 
 په سلنه بلغه مپ په سلنه ه مبلغپ

 

   ۳۸.۶۲٪ 16,795,788 ۹۲.۵۳٪ 271,858,636 ه رقمپ

اته ملیونه، اته سوه  یو اویادوه سوه  په تورو
 شپږ دېرشسوه  شپږزره او  پنځوس

 افغانۍ  

اعشاریه نوي  دوه
 سلنه دري پنځوس

زره  پنځه نويسوه  اووهملیونه، شپاړس 
 افغانۍ  اته اتیاسوه  اووهاو 

 اعشاریه اته دېرش
 سلنه دوه شپېته
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 :تشکیل افغانستان د علومواکادمي د ؛  ګڼه ضمیمه (۳)
 

 کتنې
د مختلطو 
 شرکتونو شمېر

د تصدیو 
 شمېر

نده د بهرنیو نمای
 ګیو شمېر

د والیتي 
نماینده ګیو 
 شمېر

ونو د مشاوریت
 شمېر

بست د ۲او  ۱ د 
و مرکزي ریاستون
 شمېر 

و د معینیتون
 شمېر

 

لرونه  نه لرو نه لرو  یو ویشت  ۲۱  ۴ نه لرو 
 بستونه

معاونیتونه 
 پنځه بستونه

د 
کال ۸۱۳۹

 تشکیل

  او د ګڼه حکم پر بنسټ د افغانستان د علومو اکادمي  د تشکیالتي جوړښت اصالحا ۳۷نېټې د ۱۳۹۹/ ۱/ ۱۱د جمهوري ریاست د عالي مقام د 
 دندو او فعالیتونو  بیاکتنه تر کار الندې ده.

د 
کال ۱۳۹۹

 تشکیل
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د مرکزي برخې کارکوونکيد افغانستان د علومو اکادمي   

 
 
 
 
 

کال  ۱۳۹۸د 
منظور شوی 
 تشکیل

 مامورین
او  

  استاذان
 مرکزي کارکوونکي مجموع پوځيان اجیران

 مجموع

 والیتي کارکوونکي

مجموع
 

  

د بهرنیو څانګو کار 
 کوونکي

مجموع
 

  

د رتب و معاش 
شامل 

 مجموع کارکوونکي
  

  ۴۹۸  نه لرو ۹۹   ۳۹۹ تشکیل ياصل

مامور
 /
 ذاستا

ووالیت مرکز پوځي اجیر مامور پوځي   احیر  مامور  پوځي اجیر 
 نه

  
 ۲۰۷   ۰ ۰  ۴۹۸  نه لرو ۲۰۷ نه لرو نه لرو نه لرو نه لرو نه لرو نه لرو نه لرو ۹۹  ۳۹۹

 موجود

 نارینه

ښځینه
نارینه 
ښځینه 
نارینه 
ښځینه 
 

نا
رینه

ښځینه 
 

 مرکز   پوځي اجیر مامور   پوځي اجیر مامور   پوځي اجیر مامور
   ونهوالیت 

۲۴۲  

۶۰ 

۸۲ 

۱۵ 

 
 

 نه لرو

  نه لرو

۲۴۲ 

۶۰  

نارینه
ښځینه 
نارینه 
ښځینه 
نارینه 
ښځینه 
 

 جموعم

نارینه
ښځینه 
نارینه 
ښځینه 
نارینه 
ښځینه 
 

 مجموع

نارینه
ښځینه 
نارینه 
ښځینه 
نارینه 
ښځینه 
 

 عمجمو

نارینه
ښځینه 
نارینه 
ښځینه 
 

 مجموع

۲۴۲ 
۶۰ 
۸۲ 

۱۵ 

 نه لرو

 ۳۹۹ نه لرو

 نه لرو

 نه لرو

 نه لرو

 نه لرو

 نه لرو

 نه لرو

۰ 

 نه لرو
 نه لرو

 نه لرو

 نه لرو

 نه لرو

 نه لرو

۰ 

۱۶۱ 

۳۲ 
 نه لرو

 ۱۹۳ نه لرو
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 :د والیتي کارکوونکو برخه 

ت
قعی
مو

 

 د کارکوونکو شمېر

وع
جم
م

ت 
قعی
مو

 

 د کارکوونکو شمېر

وع
جم
م

ت 
قعی
مو

 

 د کارکوونکو شمېر

 پوځيان اجیر مامور پوځيان اجیر مامور پوځيان اجیر مامور

وع
جم
م

هنارین  نهښځی  هنارین  نهښځی  هنارین  نهښځی  هنارین    نهښځی  هنارین  نهښځی  هنارین  نهښځی  هنارین  نهښځی  هنارین  نهښځی  هنارین  نهښځی   

میدان         نبامیا        کابل
 ورد 

       

        پکتیا        تخار        بلخ
        پنجشېر        جوزجان        کندهار
        سرپل        کاپیسا        هرا 
        بادغیس        اکپکتی        ننگرهار
        ارزگان        خوست        کندز
        بلزا        کنر        بغالن
        دایکندي        نیمروز        بدخشان
        فاریاب        هلمند        لوگر
        نورستان        فراه        غزني
        سمنگان        پروان

        غور        لغمان 

 د ټولو والیتونو مجموع
 مجموع پوځي اجیر مامور

  ښځینه ښځینه نارینه ښځینه نارینه ښځینه نارینه
  نارینه      

 


