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 شالید

 ید لوریل
  .اسالمي علومو، بشري علومو، طبیعي علومو او ټیکنالوژۍ په برخو کې د علمي څیړنو ترسره کول د 

 هدفونه:
  ؛لوړول کچې د پوهېاو کیفیت وده او په هیواد کې د ساینس او  مقدارد 
 ؛نو سره د ساینسي څیړنو اړیکو چمتو کولتوپه هیواد کې د نورو علمي څیړنیزو څانګو او انسټیټیو 
  طبیعی زیرمو د مطالعاتو، څیړنو او ارزونې همغږي د.  

 برخو کې د په علومو سالم، طبيعي علومو او اعلوموبشري د توګه په بنسټ څېړنيز –ي د علومو اکاډمۍ په هېواد کې تر ټولو ستر علم
د  کې أسخې په رهری بر داو  س کې رئيسأر د علومو اکاډمۍ په  .غاړه لريو چارو د تنظيم او رهبرۍ دنده پرڅېړنيز –علمي 

 علومو اکاډمۍ له مرستیاالنو څخه یو کس شتون لری.
" انستیتیوتونه او 44نه، "" ساینسي مرکزو14نو او څانګو ویشل شوې چې په ټولیزه توګه "توهره برخه په ساینسي مرکزونو، انسټیټیو 
 ېک دې په. سیونکمی ملي وژۍټیکنالمیوزیم، د ساینس او  " څانګې، د طبي مرکز پیژندنه او څیړنیز کلینیکونه، د توکمیز څیړنې84"

م او وړکتون ه آمریت درجن د پالیسي، او جوړونې پالن اړیکو، کلتوري اړیکو، عامه او اطالعاتو د ریاستونه، دفتر د کتابتونونه،
 .شامل دي

بست  "498ن "چې د سازماني حد په ګډو، د علومو اکاډمۍ عمومي ریاست له اکاډمیکو غړو او ملکي کارکوونکو څخه جوړ دی
 ." ملکي مامورین شامل دي207د اکاډمیک کارمندانو په ګډون، او "بست " 291" چې د هغې له جملې څخه

ه کول، ي بډایپه مختلفو برخو کې د ساینسي څیړنو ترسره کول او د دې څیړنې همغږي کول د ټولنیز وضعیت ښه کول، کلتور
 دیفي ودې او کاو  مقدار د معلوماتورمو او زیرمو ارزونه او د مؤثره کارولو الرې چارې، د ساینس او اقتصادي وده، د طبیعي زی

  .او په هیواد کې اسالمي کلتور د علومو اکاډمۍ موخې جوړوي مذهبي پیاوړتیا
 د ګزارش لنډيز

ځنډ شوي شپړ شوي او بکړي وو چې تر اوسه کوم فعالیتونه پالن ( لوي ۱۲مالي کال کې ټولټال ) ۱۴۰۰په  علومو اکاډمۍ ادارۍ،د 
 فعالیتونه يې در اجرا په حال کې دي. (۱۰فعالیتونه يې نه دي پیل شوي، او )( دو ۲فعالیت نه لري، )

 ته رسېدلی دی. (۳۳.۵٪)د پرمختګ د سلنې اوسط د ټولو فعالیتونو  ادارېد دې  مالي کال کې ۱۴۰۰په 

 ي فعالیتونهبشپړ شو ټول پالن شوي فعالیتونه
د ترسره کېدو په حال 

 کې فعالیتونه
 ځنډيدلي فعالیتونه

نا پیل شوي 
 فعالیتونه

۱۲ ۰ ۱۰ . ۲ 
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 د پالن شوو فعالیتونو د تحقق ګزارش

 الندې جدول د عمده فعالیتونو د پرمختګ میزان څرګندوي.

کې د موخې  کال ۱۴۰۰په  اصلي موخه
  اندازه (Target) یا 

 وان عند عمده فعالیت 

 کال ۱۴۰۰په 
کې د پالن 
مطابق د 

 پرمختګ سلنه

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

 د سیستم پیاوړتیا
د پالن جوړونې د برخو د ظرفیت لوړولو  جوړښت

 پروګرام تر سره کول
٪0 

رضایت چمتو کولینو د مراجعد   0٪ شن سیسټم رامینځته کولراجسټریینو د مراجعد  د یو سیستم جوړول 

د ښځو له پاره د مناسب کاري 
 ساحه برابرول

ځانګړی کاري پالن جوړ یو 
 شوی

د سروې د موندنو پر بنسټ یو ځانګړی کاري پالن 
 %25 جوړ کړئ

 –د اسالالالالمي، بشالالالري او طبیعالالالي 
تخنیکالالي علومالالو پالاله برخالالو کالالې د 
پاله علمي څېړنالو تالر سالره کالول او 
ښاله  هېواد کې د ټولنیزې وضالعې د

فرهنګالي بالډاینې ، اقتصالادي والي، 
او سالرچینو د  ودې، د طبیعي زېرمو

ارزونې او له هغو څخه د اغېزناکې 
، د علالالم او پالالوهې د ګټالالې اخسالالتنې

د   وسالالالطحې د لوړولالالالو او د هغالالال
او کیفيت د ودې د ښه کولو  مقدار

په منظور د دغالو څېړنالو انسال ام او 
 همغږي کول.

ساینسي څیړنیزې   (67)د 
 پرمختګ   ٪۱۶،۶۴ پروژې کار

 ٪۱۱.۹۳ېړنالالې پالالروژې څ-شالالپږ کلنالالې علمالالي( ۶۷د )
پرمختگ د بشري، طبیعي او اسالمي علومو په څالانوو 

 .کې د څېړونکي علمي رتبې ته وده ورکول
۷۱.۷۰٪ 

 وساینسي څیړنیزو پروژ( 60) د
  وده ورکول 20کار ته ٪ 

ساللنه  ۱۲.۲۱ېړنې پروژې څ-پنځه کلنې علمي( ۶۰د )
د بشالالري علومالالو، طبیعالالي علومالالو او مخکنالالۍ چالالارې 

اسالالالمي علومالالو پالاله برخالالو کالالې د مرسالالتیال څېړونکالالي 
 .علمي رتبې ته ارتقا ورکول

61% 

ساینسي څیړنیزې  (21) د
 پرمختګ   ٪25کار   پروژې

 ٪۱۹،۴۸یړنالالالې پالالالروژې څ-کلنالالالې علمالالالي 4( 21) د
د بشري، طبیعي او اسالمي علومو پاله برخالو  .پرمختگ

 .ته وده ورکولکې د څیړونکي علمي رتبې 
۷۷.۹۲٪ 
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  ي او د هغو پایلېطبقه بندد بشپړو شوو فعالیتونو 

د فرهنګالي بالډاینې، اقتصالادي ودې 
او د علالالالم او پالالالوهې د سالالالطحې د 
کمي او کیفي ودې لپاره د بشالري،  
طبیعي او اسالمي علومالو پاله برخالو 

 کې د علمي سیمینارونو جوړول

-( عنوانه علمي14د )
 څېړنیزو سیمینارونو جوړول 

 واارائه   ېړنیزو سیمینارونوڅ-( عنوانه علمي3د )
 ٪۲۱.۴۲ .تدویر

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

 السرسي اسانتیاوې

څېړنیالالز  -عنوانالاله علمالالي (120)
 کنفرانسونه

د بشري، طبیعي او اسالالمي علومالو پاله برخالو کالې د 
 ٪۹۷ ېړنیزو کنفرانسونو ورکولڅ -علميعنوانه  (41)

ېړنیزې څ -ګڼې علمي (۳۶)  
 م لې

ړنيالزو م لالو )کابالل، خراسالان، طبیعالت، ېڅ –د علمي 
 ٪۳۰.۵ .ګڼې چاپ( ۱۱پښتو، تبيان، اريانا( )

ېړنیالزې څ -ګڼې علمالي(۳۶) 
  جریدې

ګڼالې چالاپ او (12))زیالري(  هیالدڅېړنیز جر -د علمي
 خپرول.

۳۳.۳۳٪ 

علمالالي څېړنالالو تالاله د څېړونکالالو د السرسالالي 
 اسانتیاوې

 -عنوانالالالالالاله علمالالالالالالي (۵۰)  د
نو چالالالاپ او بوکتالالالا څېړنیالالالزو 

 ولخپر

 د بشري، طبیعي او اسالالمي علومالو پاله برخالو کالې د
بونو چالالاپ او څېړنیالالزو کتالالا -عنوانالالو علمالالي (15)

 خپرول.

%30  

 د ماشالالومانو او تنکيالالو ځوانالالانو 
دایالالر   ک تالولالومړی او دوهالالم 

چالاپ تالوک ( ۱۲۰۰) المعارف
 شوی

دایالالر   د ماشالالومانو او تنکيالالو ځوانالالانو  تالالوک (۲۰۵) 
ه پښالتو دري ژباله ټالوک او پالدويمې  لومړی  المعارف
 .يې چاپ

%17  

 م موع
 د ټولو فعالیتونو شمېر

(12)  

د فعالیتونو د 
سلنهپرمختګ   
(۳۳.۵)  

 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

 ونهفعالیتسره کېدو په حال کې  د ترالف: 

 گزارش د فعالیت د تحقق د څرنګوالي  ګڼه
د پرمختګ 

  سلنه
 له پالن سره د مطابق فعالیت د نه بشپړېدو دالیل 

د سروې د موندنو پالر بنسالټ یالو ځالانګړی کالاري  1
 .د اړوندې څانګې د مسؤل شخص غیرفعالیت %25 پالن جوړ کړئ

2 

بایالالد د ( ٪۱۶.۶۴د دې ادارې د پالالالن لالاله مخالالې، )
کالار بشالپړ کالړی ( ٪۶۷ساینسي څېړنیزې پالروژې )

وای، تر څو د بشری، طبیعي او اسالمي علومالو پاله 
برخالالو کالالې د لالالوی څېړونکالالي علمالالي رتبالالې تالاله 
وګمالارل شالالي. خالو د ځینالالو سالتونزو لالاله املاله دغالاله 

پرمختګ کړی خو بشالپړ شالوی ( ٪۱۱.۹۳فعالیت )
 .نه دی

7۷۱.۷۰٪ 

  د خپلالو علمالي پالروژو د تناله پوهالان  ۹۰د علومو اکاډمۍ
پرمخ بیولو تر څنالګ د علومالو اکالاډمۍ د اداري چالارو د 
پرمخ بیولو دنده په غاړه لالري چالې د پالالن د بشالپړې ناله 

سربیره پر دې د ماسالټرۍ او  .عملي کیدو المل شوی دی
د  دوکتورا د زده کړو د دوام لپاره ایالران او اوکالراین تاله

ي لیتونو د عملالدریو ساینس پوهانو لیږل هم د پالن د فعالا
  .کیدو ځنډیدلي دي

 ه د د اړتیا وړ کتابونو، رسالو، م لو، ورځپالاوو او نسالخو تال
 السرسي نشتوالی او د وخت ضایع کول

3 

 –علمي ( ۶۰د دې رياست د پالن له مخې، د )
و سلنه کار بايد بشپړ شي، څ( ۲۰) پروژو څېړنيزو

ه د بشري علومو، طبيعي علومو او اسالمي علومو پ
و کې د مرستيال څېړونکي علمي رتبې ته څانګ

ت ارتقا ورکړل شي. د ځینو ستونزو سره، دا فعالی
 .پرمختګ کړی، بشپړ شوی نه دی(۱۲،۲۱٪.)

61% 

 د علومو اکاډمۍ د اداري چارو د پرمخ بیولو لپاره د 
خپلو علمي پروژو د پرمخ بیولو ترڅنګ د یو شمیر 

 .ساینس پوهانو ګمارل
  ته د څلورو څیړونکو لیږل ترڅوایران، هند او ترکیې 

 .خپلې زده کړې د ماسټرۍ او دوکتورا درجې ته ورسوي
 د  ته د اړتیا وړ کتابونو، رسالو، م لو، ورځپاوو او نسخو

 .السرسي نشتوالی او د وخت ضایع کول

4 

 –علمي ( ۲۱د پالن له مخې، دغه رياست بايد د )
 سلنه کار بشپړ کړی وای، تر( ۲۵) پروژې څېړنيز

څو د بشري علومو، طبيعي او اسالمي علومو په 
څانګو کې د څېړونکي علمي رتبې ته ترفيع 

 شي.ورکړل 

۷۷.۹۲٪ 

 سخود اړتیا وړ کتابونو، رسالو، م لو، ورځپاوو او ن 
 .ته د السرسي نشتوالی او د وخت ضایع کول

 ږل مختلفو هیوادونو ته د دریو څیړنیزو معاونینو لی
ه د ماسټرۍ درجې ته ترڅو د دوی د زده کړې کچ

 .لوړه کړي
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۵ 

مالالي کالال کالې پالالن درلالود ( ۱۴۰۰دغه دفتر په )
ارونه وړاندې کړي، څیړنیز سیمین-علمي( ۱۴چې )

سالرلیکونو ( ۳خو د ځینو ستونزو له امله یالوازې د )
 په وړاندې کولو بریالی شو او دغه فعالیالت د پالالن

  .له مخې بشپړ نه شو

۲۱.۴۲٪ 
لالاله املالاله یالالاد شالالوی وغۍ خپریالالدل د کرونالالا وایالالروس د نالالار

ال نه دی بشپړ شوی، او د اجرا په حپالن سره سم فعالیت د 
 کې دی.

۶ 
 

علمي ( ۱۲۰مالي کال کې د )( ۱۴۰۰دغه دفتر په )
 پالالن جوړولالو د سالرلیکونو کنفرانسونو څیړنیزو –

 املاله لاله سالتونزو ځینالو د دفتالر دغاله د خالو درلود،
و ابریالی شالو  لوارایه کوعنوانونو په ( ۴۱) د یوازې

 .دغه کار د پالن له مخې بشپړ نه شو

۳۴.۱۶٪ 

 لالو د علومو اکاډمۍ د اداري چارو د پرمخ بیولو لپاره د خپ
علمالالي پالالروژو د پالالرمخ بیولالالو ترڅنالالګ د سالالاینس پوهالالانو 

 .ګمارل
  لس تنه ساینس پوهان په ترکیاله، هنالد، ایالران او اوکالراین

 .کې د ماسټرۍ او دوکتورا د زده کړو د دوام لپاره استول
 د  د اړتیا وړ کتابونو، رسالو، م لالو، ورځپالاوو او نسالخو تاله

 .السرسي نشتوالی او د وخت ضایع کول
 ار د هلمند، زابل، غزني، کندز، فراه، اروزګان، غور، کنده

ی والیو ته د السرسالي نشالتوالنورو سیمو او ولس او یو شمېر
 .ې څیړنې ته اړتیا لريحوچې سا

۷ 

مالي کالال کالې پالالن درلالود  ۱۴۰۰دغې ادارې په 
 خراسالان، کابالل،) م لالو څېړنیالزو –چې د علمالي 

ې، ، پښتو، تبیان، اریانا، کوشاني، لرغونپالوهنطبیعت
دې د ګڼالالې خپالالرې کالالړي، خالالو ( ۳۶افغانسالالتان( )

تونزو لالاله املالاله یالالوازې د م لالالو د ادارې د ځینالالو سالال
 ګڼو په خپرولو بریالی شوی او دغه فعالیت د( ۱۱)

 .پالن له مخې نه دی بشپړ شوی

۳۰.۵٪ 

د کتابونو، م لو او ورځپاوو پاله خپرولالو کالې د قالراردادي 
چاپ خونه د ځنډ لاله املاله، لاله يالادې شالوې مطبعالې سالره 

 نالهنېټه لغوه شو او له نوي چاپ خو 12/2/1400قرارداد په 
  .سره يې قرارداد تر کار الندې دى

۸ 

مالالي کالال کالې پالالن درلالود ( ۱۴۰۰دغه دفتر په )
زیالالرې او ) م لالالو څېړنیالالزو –علمالالي ( ۳۶چالالې د )
( م لالالې چالالاپ کالالړي، خالالو د دې څالالانګې د تفکالالر

م لالالو پالاله ( ۱۲ځینالالو سالالتونزو لالاله املالاله یالالوازې د )
خپرولو بریالی شو او دغه فعالیت د پالن سالره سالم 

 .بشپړ شوی نه دی

۳۳.۳۳٪ 

اپ د کتابونو، م لو او ورځپاوو په خپرولو کې د قراردادي چ
 خونه د ځنډ له امله، له يادې شالوې مطبعالې سالره قالرارداد پاله

نېټه لغوه شالو او لاله نالوي چالاپ خوناله سالره يالې  12/2/1400
 .قرارداد تر کار الندې دى
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۹ 

 ( عنوان علمی څیړنیز کتابونو چاپ او خپرول۱۵) د

 خوشحال او شخصیات .1

 شعر پوهنه .2

 د پښتو او پشه یی ژبې ګرامري نژدیوالی .3

 نابغه خوشحال د مقالو ټولګه .4

 ویژه ګی های تصوف اسالمی .5

 ءد ګوري ژبې الفبا .6

 نګاهی به جهان بینی عالمه اقبال الهوری .7

 ء( قطعي صعود لرونکی احشاstد میوکارډ) .8
 د اپیدمیولوژی او خطري فکتورونو څیړنه 

ادبي مکتبونو په کالسیکه دوره کې د پښتو  .9
 د تاریخی پرمختیایي بهیر څیړنه

دولتتتتیه   تتتت هاساسالالالالی نظامنامالالالاله  .10

 .1301افغانستان

دننګرهالالاردټو لنیالالز اقتصالالادی جوړښالالت  .11
 څيړنه.

پژوهشیهدرهموردهآثارهزنانهشتا  هدر ه .12

 پ دازهافغانستان.

 س گذشیهس ستانهوهرودهه  مند. .13

مسأل هآبهه مندهوهمناقشاتهناشتیهازه .14

 آنهباهای ان.

    نواییم  ه  یهش  .15

۳۰٪ 

 چاپ د کتابونو، م لو او ورځپاوو په خپرولو کې د قراردادي
ه پخونه د ځنډ له امله، له يادې شوې مطبعې سره قرارداد 

نېټه لغوه شو او له نوي چاپ خونه سره يې  12/2/1400
 .قرارداد تر کار الندې دى
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۱۰ 

مالي کال کي دغه اداره پالن درلوده  ۱۴۰۰په 
  دایالالالر و تنکیالالالو ځوانالالالانوماشالالالومانو اد چالالالې 

 (۱۲۰۰وک )تالالد لالالومړی او دویالالم  المعالالارف 
لاله املاله ستونزو ینو چاپ کړي، خو د ځټوک 
چاپ شو او دغه فعالیت د  ( توکه۲۵۰صرف )

 شو.ه پالن سره سم تطبیق ن

۱۷٪ 
طبیق تدغه فعالیت د پالن سره سم له امله  ستونزود ځینو 

 نه شو او د اجرا په حال کي دي.

  ي فعالیتونهځنډيدلب: 

 گزارش د فعالیت د تحقق د څرنګوالي  ګڼه
د پرمختګ 

 سلنه
 د فعالیت د ځنډېدلو  دالیل

 دی نه شته ۰٪ دی نه شته 1

  نا پیل شوي فعالیتونهج: 

 د فعالیت د نه پیلېدو دالیل عنوان فعالیتد  ګڼه

 د پالن جوړونې څانګو لپاره د ظرفیت لوړولو پروګرام ترسره کول ۱
 کي خدمتونو سره د علومو اکاډمۍ له همغږۍله مل

ه ې نسره سره، پایله یې مثبته نه وه او د دغې ادار
 .همکاري د دې چارې د ځنډ المل شوې ده

 د مراجعینو د ثبت کولو سیسټم رامینځته کول ۲
ت د افغانستان د علومو اکاډمۍ په تشکيالتي جوړښ
ه وانرکې اصالحات او د دندو او فعاليتونو بيا کتنه 

 ده، ياده ماده نه ده زياته شوې.
 

 عمده ستونزې او پېشنهادي طرحې

 حېطر يپیشنهاد ستونزې عمده

ه د بودی ې د کمښت او په هغو برخو کې د وسایلو د کمښت له امل
ي و درچې څیړنې ته اړتیا لري، د بیلګې په توګه دغه دفتر د پښتو ا

افي بودی ې او ژبو د چمتو کولو په برخه کې کار کوي، خو د ک
مې ن سیت هیزاتو د نشتوالي له امله څیړونکي نه دي توانیدلي چې اړی

 ته مراجعه وکړي.

په ساحو کې کافي تمویل او ت هیزات چمتو کول چې ساینسي 
 .څیړنې ته اړتیا لري

 



8 
 

 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 ایلېپ

 نه شته دی نه شته دی نه شته دی ۱

 کال ته پالن شوي عمده پروګرامونه  مالي ۱۴۰۱

 کال ته د پالن شوو پروګرامونو یا فعالیتونو عنوانونه  مالي ۱۴۰۱ ګڼه

۱ 
و او اسالالمي علومالو پاله برخالو کالې د بیعالي علومال، طسلنه پرمختالګ د بشالري ۱۶.۶۴ کار ې پروژېنیزڅېړ-شپږ کلنې علمي( ۵۲د )

 .څېړونکي علمي رتبې ته وده ورکول

۲ 
کې د مرستیال  د بشري علومو، طبیعي علومو او اسالم په برخو پرمختګ ٪۲۰کار  پروژې څیړنیزې –پنځه کلنې علمي (۵۲)د 

 .څیړونکي علمي رتبې ته لوړیږي

۳ 
شری، طبیعي علومو او اسالم په برخو کې د څیړونکالي ورکول چې د ب ته وده ٪۲۵پروژې کار  نیزېڅیړ-څلور کلنې علمي( ۱۴)د 

 .علمي رتبې ته وده ورکړي

 ( عنوان علمی ال څیړنیز سیمینارونو تدویر۹د ) ۴

 تدویر ( عنوان علمی ال څیړنیز کنفرانسونو۱۲۴د ) ۵

 ولکتابونو چاپ ( عنوان نو علمی ال څیړنیز۴۰د ) ۶

 چاپول لو ځیړنیز م –( عنوان علمی ۳۶د ) ۷

 جرایدو چاپولڅیړنیز  –( عنوان علمی ۳۶د ) ۸

۹  
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 ضمایم

 (نیوافغا هپ) مالي کال عواید  ۱۴۰۰د :  ګڼه ضمیمه(۱)

عوایدو پیسې   شوو بینيپیش د  سرچینې تيعایدا ګڼه
 ونیافغا هپ

 هپ عوایدخالص ترالسه شوي 
 نیوافغا

 د عوایدو د زیاتوالي/کموالي سلنه 

 الیکمو زیاتوالی 

 ) د م لو او کتابونوطباعتي خدمات ۱
 ٪۳۸.۴۵۸۸  افغانۍ ۱۷۰۷۳۰ نۍافغا 277،424.1 (پلورل

  ۶،۴۵۷،۷۶۳ افغانۍ ۱،۱۴۹،۴۲۴ افغانۍ ۱۵۴،۱۲۴.۵    جریمې )م ازات( ۲
  31.0629 افغانۍ ۱۲۱،۲۰۰ افغانۍ ۹۲،۴۷۴.۷ د تېرکال د معاشونو  بېرته تحویلي ۳
 ٪۱۰۰  افغانۍ ۰ افغانۍ ۶۱،۶۹۴.۸ ترانسپورتي کمېشن ۴
 ٪۱۰۰  افغانۍ ۰ افغانۍ ۳۰،۸۲۴.۹ د موزیم ټکټ ۵

  ۶۷۶.۸ افغانۍ ۱،۴۴۱،۴۵۴ افغانۍ ۶۱۶،۴۹۸ نیوافغا پهعواید  ټول
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 بودجه  فيو انکشاا يعاد کال  مالي ۱۴۰۰د ؛ضمیمه ګڼه  (۲)
 نۍمیلون افغا هپبودجه 

کال  مالي ۱۴۰۰د 
 فيانکشا 1 بودجه يعاد 2+1 منظور شوې ټوله بودجه 

 2 بودجه

 افغانی ه364.395.996 رقم هپ

 
 افغانی  331.313.517

 
 افغانی33،0۸۲،4۷۷

 په تورو
 سوه درې ،میلیونه لور شپیتهڅ سوه درې

 افغانۍ نه سوه شپږ نوي ،زره پنځه نوی
 

درې سوه او  ،دېرش میلیونهیو درې سوه 
  افغانۍلسپنځه سوه او او ،دیارلس زره

، رش میلیونهدرې دی
لور څاو  دوه اتیا زره
افغاني سوه وه اوویا  

 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 مبلغه پ په سلنه مبلغ هپ
 

   3۷.۷1% افغانیه1۲.4۷۸.551 %5۸ افغانیه191.۸6۷.۷94 رقم هپ
 وهوا سوه اته او ميليونه نويو یو  سل يو تورو په

 ر نويڅلوو  سوه اووه او زره شپيته
 افغانۍ

ه اویا تاو ا سوه څلور او ملیونه دولس اته پنځوس سلنه
 افغانۍ پنځوس یو سوه پنځهاو  زره

اووه دیرش 
یا واعشاریه یو او
 سلنه
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 :تشکیل افغانستان د علومواکادمي د ؛  ګڼه ضمیمه (۳)
 

د مختلطو  کتنې
 شرکتونو شمېر

د تصدیو 
 شمېر

د بهرنیو نماینده 
 ګیو شمېر

د والیتي 
نماینده ګیو 

 شمېر

ونو د مشاوریت
 شمېر

بست د ۲او  ۱ د 
مرکزي ریاستونو 

 شمېر 

د معینیتونو 
 شمېر

 

 ۵ ۲۲ ۱ نه لرو نه لرو نه لرو نه لرو 
د 

کال ۹۱۳۹
 تشکیل

 ۵ ۲۲ ۱ نه لرو نه لرو نه لرو نه لرو 
 د
کال ۱۴۰۰

 تشکیل
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د مرکزي برخې کارکوونکيد افغانستان د علومو اکادمي   

 
 
 
 

 ۱۴۰۰د 
کال 
منظور 
شوی 
 تشکیل

 مامورین
او  

  استاذان
 مرکزي کارکوونکي م موع پوځيان اجیران

 م موع

 والیتي کارکوونکي

م موع
 

  

د بهرنیو څانګو کار 
م موع کوونکي

 
  

د رتب و معاش 
شامل 

 م موع کارکوونکي
  

صلی ا
  ۴۰۹  نه لرو ۹۴ ۳۱۵ تشکیل

مامور
/ 
 ذاستا

 مرکز پوځي اجیر مامور پوځي   احیر  مامور  پوځي اجیر 
ونوالیت
 ه

  
۳۱۵  

 ۱۹۹   ۰ ۰  ۴۰۹  نه لرو ۱۹۹ نه لرو نه لرو نه لرو نه لرو نه لرو نه لرو نه لرو ۹۴

 موجود

 نارینه

ښځینه
نارینه 
ښځینه 
 

نا
رینه

ښځینه 
نارینه 
ښځینه 
 

   پوځي اجیر مامور   پوځي اجیر مامور   پوځي اجیر مامور
 مرکز
   ونهوالیت 

۲۴۲  

۵۵ 

۸۳ 

۱۱ 

 
 

 نه لرو

  نه لرو

۳۲۵ 

۶۶ 

نارینه
ښځینه 
نارینه 
ښځینه 
نارینه 
ښځینه 
 

  موعم
نارینه

ښځینه 
نارینه 
ښځینه 
نارینه 
ښځینه 
 

 م موع

نارینه
ښځینه 
نارینه 
ښځینه 
 

نارین
ښځینه ه

 

 م موع

نارینه
ښځینه 
نارینه 
ښځینه 
 

 م موع

۲۴۲ 
۵۵ 
۸۳ 

۱۱ 

 نه لرو

 ۳۹۱ 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 

۱۷۳ 

۲۶ 
 نه لرو

 ۱۹۹ نه لرو
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 :د والیتي کارکوونکو برخه 

ت
قعی
مو

 

 د کارکوونکو شمېر

وع
 م
م

ت 
قعی
مو

 

 د کارکوونکو شمېر

وع
 م
م

ت 
قعی
مو

 

 د کارکوونکو شمېر

 پوځيان اجیر مامور پوځيان اجیر مامور پوځيان اجیر مامور

وع
 م
م

 ښځینه نارینه ښځینه نارینه ښځینه نارینه ښځینه نارینه ښځینه نارینه ښځینه نارینه   ښځینه نارینه ښځینه نارینه ښځینه نارینه 

میدان         بامیان        کابل
 وردک

       

        پکتیا        تخار        بلخ
        پن شېر        جوزجان        کندهار
        سرپل        کاپیسا        هرات
        بادغیس        یکاپکت        ننورهار
        ارزگان        خوست        کندز
        زابل        نرک        بغالن
        دایکندي        نیمروز        بدخشان
        فاریاب        هلمند        لوگر
        نورستان        فراه        غزني
        سمنوان        پروان

        غور        لغمان 

 د ټولو والیتونو م موع
 م موع پوځي اجیر مامور

  ښځینه ښځینه نارینه ښځینه نارینه ښځینه نارینه
  نارینه      

 


