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 مقدمه

بدین  1382می باشد که از سال ادارات دولتی امتیاز مادی استثنایی سوپر اسکیل از جمله برنامه های خیلی مهم و با ارزش         

جذب و حفظ عده یی از مامورین دارای مهارتهای تخصصی و مدیریتی غرض پرداخت امتیاز مادی استثنایی وضع  طرف به منظور

ه را موضوع و چالش های موجود فرا اهمیتبنابر . در برنامه مذکره وجوه هنگفت در این مدت به مصرف رسیده است. گردیده است

در ادارات   را وقفارزیابی چگونگی مؤثریت برنامه تصمیم اتخاذ نمود تا  اداره عالی تفتیش ،سوپر اسکیلبرنامه امتیاز مادی استثنایی/ 

 تفتیش فعالیت ها و عملکرداین افزون بر آن  .قرار دهد تفتیشثریت و مفیدیت مورد ؤم مطابق اصول (1399الی  1382)سالاز  دولتی

اسی قرار داده و تمرکز اس بررسیتحت طور نمونه به شان از امتیاز فوق استفاده مینمایند که کارکنان  دولتی مستقل هو ادار ( وزارت10)

می باشد که خالصه یافته ها،  بیق برنامه سوپر اسکیلروند شمولیت کارکنان خدمات ملکی و عملکرد مسئوولین در تط آن روی

 بازتاب یافته است.گزارش این ر محتوای د هیئت سفارشاتو مشاهدات، 

 خالصه یافته های تفتیش
     

سهمیه بندی غیر معیاری امتیاز مادی استثنایی سوپراسکیل برای ادارات دولتی توسط کمیسیون اصالحات اداری 1.   

ه به اساس کدام معیار صورت نگرفتتوزیع و سهمیه بندی سیت های برنامه سوپراسکیل  به مالحظه رسید که :و خدمات ملکی

و  پیرامون سهمیه بندی ادارات اصالً معیار وجود نداشته و سهمیه بندی به اساس تصامیم مقامات صورت گرفته و به گونه 

 معیاری انجام نپذیرفته که امکان برخورد سلیقوی و عالیق شخصی متصور می باشد. 

ضمیمه  وتن بست های پنجم و ششم خالف طرزالعمل ( 181) رای تعدادتعیین و پرداخت امتیاز مادی استثنایی ب2.   

( بست 181به مالحظه رسید که تعداد ) :الی اکنون 1382طی سال های  شماره چهارم قانون کارکنان خدمات ملکی

دولتی، ( ادارات 29پنج و شش خالف ماده سی و پنجم طرازالعمل و ضمیمه شماره چهار قانون کارکنان خدمات ملکی در )

 شامل امتیاز استثنایی سوپر اسکیل گردیده است.

معلم در برنامه سوپراسکیل خالف ضمیمه شماره چهارم قانون کارکنان خدمات ملکی ( تن 42) عدادشامل نمودن ت3.   

معارف و ( تن معلم مربوط به والیات و مرکز در وزارت 42به مشاهده رسید که تعداد ) :و طرزالعمل امتیاز مادی استثنایی

وزارت معادن وپطرولیم شامل برنامه سوپر اسکیل گردیده است، این در حالیست که معلمین شامل طرزالعمل سوپر اسکیل نمی 

 رت به طرزالعمل صورت گرفته است.یباشد و اجراآت انجام شده در مغا

برنامه سوپر اسکیل بدون ( تن کارمند کمیسیون اصالحات اداری و خدمات ملکی در 349) شامل نمودن تعداد4.   

( تن 349به مالحظه رسید که خالف طرزالعمل سوپر اسکیل به تعداد ) :سپری نمودن آزمایش/ امتحان خالف طرزالعمل

کارمند مربوطه به کمیسیون اصالحات اداری و خدمات ملکی بدون سپری نمودن امتحان و خالف ماده نهم طرزالعمل شامل 

 ند.برنامه سوپر اسکیل گردیده ا

نظر به مالحظه اسناد ارائه  :( تن مامورین باالتر از نورم تعیین شده296اسکیل برای )پرداخت امتیاز استثنایی سوپر    5.  

( تن 296و مقایسه آن با ضمیمه شماره چهارم قانون کارکنان خدمات ملکی تثبیت گردید که برای تعداد ) هیئتشده به 

نشان  این امر پرداخت گردیده است که ( دالر امریکایی امتیاز2000نورم تعیین شده حتی )کارکنان ادارات دولتی باالتر از 
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انسته می دقوانین و مقررات از قبل پیش بینی شده پیرامون امتیاز مادی استثنایی)سوپراسکیل( دهنده عدم تطبیق یکسان 

 شود.

فیصد مامورین خدمات ملکی شامل برنامه سوپراسکیل در سطح ادارات دولتی  (61)عدم ارزیابی اجراآت و عملکرد    6.

ارزیابی اجراآت  1391الی سال  1382سال آغاز برنامه سوپر اسکیل  به مالحظه رسید که از :ن طرفبدی 1382از سال 

چند بار بصورت مقطعی و غیرمتداوم  1391که بعد از سال  کارکنان شامل امتیاز مادی استثنایی اصالً صورت نگرفته است

 .صورت گرفته است

 ر برنامه بدون رقابت آزاد و خالف( تن مامورین سیستم سابق )دوازده رتبه ای( د266شامل ساختن تعداد )7.   

( تن 266بمالحظه رسید که برای تعداد ) :وپراسکیل و ضمیمه شماره چهار قانون کارکنان خدمات ملکیسطرزالعمل 

سابق )دوازده رتبه ای(  محکمه، وزارت محترم امور خارجه که تا اکنون سیستم ریاست محترم جمهوری، سترکارمند مربوط به 

 نظرداشت استخدام از طریق پروسه اصل رقابت آزاد مطابق طرزالعمل و عدم در نظرداشت تطبیق،میباشد، بدون در ءرامرعی اال

)سیستم هشت رتبه ای( امتیاز مادی استثنایی تعیین و پرداخت گردیده است که خالف قانون  سیستم جدید رتب و معاش

 کارکنان خدمات ملکی و طرزالعمل سوپراسکیل می باشد. 

 برنامه امتیاز مادی استثنایی یافتهءو مصارف انجام پیشبینی شده بودجه  پیرامونمعلومات موجودیت  عدم8.   

ه کمستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی کمیسیون  ئیه و تنظیم فعالیتهای داراالنشأریاست محترم اجرا :)سوپراسکیل(

علومات م نیز بر عهده این ریاست می باشد، قادر نگردید تا (سوپر اسکیلامتیاز مادی استثنایی ) مسئوولیت تنظیم بودجه برنامه

 قرار دهد. هیئتاختیار  دررا  فوق برنامه مکمل در رابطه به بودجه پیشبینی شده و مصارف صورت گرفته

 ادارات و کمیسیون میان بندی سهمیه در ارقام تفاوت و استثنایی مادی امتیاز شامل کارکنان دقیق ارقام و آمار نبود9.   

( تن کارمندان شامل برنامه امتیاز مادی استثنایی)سوپراسکیل( 4816مجموع تعداد)از  :متذکره برنامه تفتیش عدم و ذیربط،

 تعداد نمونه گونه به که دولتی ( وزارت و اداره مستقل10) ده جانب از شده ارایه معلومات اساس بهدر ادارات خدمات ملکی، 

 و ارقام که رسید مالحظه به گرفت، قرار بررسی مورد ( میگردد،%33) سی و سه فیصد ملکی خدمات کارکن تن( 1570)

 و کمیسیون شده معلومات ارائه میان ارقام تفاوت ندارد، مطابقت هم با مربوطه ادارات و کمیسیون جانب از شده ارایه معلومات

 آن بر عالوه و دارد دقت و غور به نیاز فاحش ، این تفاوتباشد می( %31یک فیصد) تن بوده که سی و( 482) تعداد به ادارات

 .تو بررسی قرار نگرفته اس تفتیشمورد  اکنون الی ابتدا از متذکره برنامه

)نبود یک دیتابیس منظم، واحد، کامل، یکپارچه، دقیق، مشخص و  دقیق ارقام و آمار نگهداری و حفظ در ضعف10. 

 :کیمل خدمات و اداری اصالحات کمیسیون در (اسکیل سوپرامتیاز مادی استثنایی ) برنامه شامل کارمندان معین(

 ادارات کارمندان تمامی به رابطه در ملکی خدمات و اداری اصالحات مستقل کمیسیون که رسید مالحظه به بررسی جریان در

 عجام و واحد مشخص، دیتابیس و اطالعات ارقام، تعداد، گردیده، اسکیل سوپر برنامه شامل طرف بدین 1382 سال از که دولتی

 .است نداشته دسترس در بسازد مرفوع را استثنایی مادی امتیاز برنامه نیازمندی تمام که

و ریاست های  ضعف همآهنگی میان وزارت ها/ ادارات مستقل و کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی   11.

ظر به ن ( مربوطه کمیسیون:ریاست اجرایه و انسجام امورو  ریاست انکشاف منابع بشری، ریاست تشکیالتذیصالح)
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ضعف همآهنگی میان وزارت ها/ ادارات مستقل و کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی حتی تفتیش انجام شده 

صالحیت و مسوولیت خویش را بصورت درست، واقعی مطابق اسناد قانونی اعمال  وجود داشته،  ریاست های خود کمیسیون

 معرفی نکرده، ریاستفوق برنامه غرض شمولیت به مطابق اسناد تقنینی ش را خویت کارمندان واجد شرایط ا) ادار نکرده است

بصورت  ت کارمندان راآتشکیالت کلیدی بودن و مسلکی بودن را درست رعایت نکرده، ریاست انکشاف منابع بشری ارزیابی اجرا

که مهمترین وظیفه آن  نشأ کمیسیونداراال یه و انسجام امورئواقعی و درست انجام نداده و اعمال نکرده است، ریاست اجرا

همآهنگی کمیسیون با وزارت ها / ادارات مستقل دولتی  میباشد این معمول را بصورت شاید و باید آن انجام نداده و در ضمن 

کنون ارا بصورت کامل، جامع، واحد از شروع الی  شاملین برنامه امتیاز مادی استثنایی )سوپراسکیل( ی مورد نیازدیتا یامعلومات 

 .نداشته است

 نتیجه گیری 

در سطح ادارات دولتی و پیشبرد  و مسلکی حفظ کادر های مجربجذب و در  (سوپر اسکیل)امتیاز مادی استثنایی برنامه در کل روند 

روند متذکره به ضعف قابل مالحظهء  ثر ؤدر جنب فعالیت های م واقع گردیده است. ولی مؤثرامورات بست های کلیدی و مسلکی ادارات 

 ولین کمیسیون و ادارات و نبود تشکیالت مشخص جهت انسجام بهتر امور به گونه معیاری و ملموسؤمدیریتی، عدم دقت و توجه مس

دیت موجو ، عدمکارکنان شامل امتیاز مادی استثنایی سوپراسکیلتعداد قابل اعتبار پیرامون  ونبود اطالعات کامل مواجه بوده است. 

ه بندی و توزیع غیر معیاری سیت های می، سه1399الی سال  1382ابتدای سال بودجه و مصارف انجام یافته از اطالعات در رابطه به 

ذکره خالف طرزالعمل و ضمیمه شماره چهارم تبرنامه م ( تن معلم در41شامل نمودن بست های پنج و شش و تعداد )، برنامه مذکور

اجراآت  یابیعدم ارزعدم مراعات نمودن نورم تعیین شدهء معاش امتیازی، بدون سپری نمودن امتحان،  خدمات ملکیقانون کارکنان 

ولین در قسمت ؤ، از جمله مشکالت و چالش های عمده و قابل تمرکز می باشد که نشان می دهد عملکرد مسلیکارکنان سوپر اسک

ثریت بیشتر در این روند، نیاز به اصالحات بنیادی و ؤمعیاری و بوجود آوردن م تطبیق برنامه سوپراسکیل مفید نبوده و جهت تطبیق

 تغییرات اساسی می باشد. 
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1)   

 بخش اول
 

 

 

 معلومات راجع به تفتیش



 برنامه امتیاز مادی استثنایی / سوپر اسکیل ادارات دولتی عملکرد  تفتیش/ گزارش تفتیشاداره عالی 

عملکرد  تفتیش ریاست |  5  

 

 ( SUPER SKILLمادی استثنایی/ سوپراسکیل)امتیاز پیرامون  مختصر معلومات

می افغانستان به منظور اسال رئیس دولت انتقالی 21/4/1382 مؤرخ( 33شماره ) فرمانبه اساس امتیاز مادی استثنایی سوپراسکیل 

 و معاشبازسازی وزارت ها و ادارات مرکز و والیات و مسایل مربوط به تنظیم سیستم رتب  در عرصه اداره عامه و اصالحات سراسری

 .می گرددطرح و تطبیق  حفظ و تشویق مامورین کلیدی، جذب، خدمات ملکیمامورین 

( ماده دوازدهم قانون 10بر اساس حکم مندرج جز ) امتیاز مادی استثنایی برنامه سوپراسکیل طرزالعمل جهت عملی نمودن طرح فوق،

بمنظور جذب و حفظ عده یی از مامورین دارای مهارتهای تخصصی و  20/6/1384 مؤرخ( 861جریده رسمی )خدمات ملکی منتشره 

بر اساس حکم مندرج ماده سی و پنجم و ضمیمه هذا طرزالعمل ی استثنایی وضع گردیده است، مادمدیریتی غرض پرداخت امتیاز 

گردیده است که تا فعالٌ مطابق وضع  26/10/1388( مؤرخ 992)شماره رسمی جریده ( قانون کارکنان خدمات ملکی منتشره 4شماره )

 1399 مالی سال از میگردد و ءتثبیت و اجرا 1398 مالی الی اخیر سال خیر پروسه امتیاز مادی استثنایی سوپر اسکیلبه طرزالعمل ا

    در نظر گرفته نشده است. یامتیاز مادی استثنایبخاطر  ملی بودجه درمیه ههیچ س بدین طرف

 اهداف اساسی از تطبیق روند امتیاز مادی استثنایی قرار ذیل می باشد: 

 ؛جذب و حفظ مامورین دارای مهارت های عالی تخصصی و مدیریتی 

 ؛اجرای بهتر وظایف تخصصی و مسلکی 

 ؛ت مامورین واجد شرایطادی استثنایی متناسب به سطح اجراآمعیاری سازی اندازه پرداخت امتیاز م 

    :از استثنایی در نظر گرفته می شودکه مطابق آن امتی شماره چهارم قانون کارکنان خدمات ملکی ضمیمه        

   از بست اول الی چهارم نظر به تجربه کاری و درجه تحصیل اسکیل معاشات شان تعیین میگردد. مطابق جدول فوق امتیاز مادی استثنایی        
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 سوپر اسکیل امتیاز مادی استثنایی  داراییادارات دولتی  کارکنان خدمات ملکی مجموع

تعداد مامورین شامل برنامه 

 امتیاز مادی استثنایی

تشکیل بست های 

(1-4) 
 شماره وزارت / اداره

 1 اداره محترم مستقل ارگانهای محلی 2189 496

 ۲ وزارت محترم  امور شهرسازی و اراضی 969 366

 ۳ مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکیکمیسیون محترم  529 356

 ۴ وزارت محترم معارف 2824 339

 ۵ وزارت محترم زراعت، آبیاری و مالداری 1558 248

 ۶ ج.ا.ا ارنوالیڅاداره محترم لوی  457 168

 ۷ وزارت محترم احیاء و انکشاف دهات 564 155

 ۷ وزارت محترم مالیه 1658 149

 ۸ وزارت محترم عدلیه 1144 140

 ۹ وزارت محترم امور داخله 874 138

 1۰ دفتر محترم  مقام عالی ریاست جمهوری اسالمی افغانستان 0 137

 11 وزارت محترم تحصیالت عالی 1654 135

 1۲ وزات محترم امور خارجه 0 129

 1۳ داراالنشأ محترم ولسی جرگه 243 120

 1۴ وزارت محترم معادن 717 118

 1۵ محترم صحت عامهوزارت  2251 116

 1۶ وزارت محترم انرژی و آب 1111 113

 1۷ داراالنشأ محترم مشرانوجرگه 127 102

 1۸ وزارت محترم فواید عامه 561 95

 1۹ وزارت محترم کارو امور اجتماعی 941 91

 ۲۰ وزارت محترم اقتصاد 461 88

 ۲1 وزارت محترم دولت در امور پارلمانی 126 88

 ۲۲ محترم عالی تفتیش اداره 244 87

 ۲۳ وزارت محترم اطالعات و فرهنگ 640 76

 ۲۴ وزارت محترم امور زنان 302 73

 ۲۵ اداره محترم ملی حفاظت محیط زیست 469 61

 ۲۶ وزارت محترم مخابرات و تکنالوژی معلوماتی 328 57

 ۲۷ وزارت محترم ارشاد حج و اوقاف 5214 56

 ۲۸ صنایعوزارت محترم تجارت و  359 56

 ۲۹ کمیسیون محترم مستفل انتخابات 283 52
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 ۳۰ وزارت محترم امور مهاجرین و عودت کنندگان 420 50

 ۳1 اداره محترم احصائیه مرکزی 478 42

 ۳۲ وزارت محترم امور سرحدات، اقوام و قبایل 309 38

 ۳۳ وزارت مبارزه با حوادث 148 34

 ۳۴ قانون اساسیکمیسیون محترم نظارت بر تطبیق  66 33

 ۳۵ کمیسیون محترم عالی انرژی اتمی 81 28

 ۳۶ اداره محترم ملی نورم و ستندرد 128 26

 ۳۷ ریاست محترم عمومی رادیوتلویزیون ملی 383 25

 ۳۸ وزارت محترم ترانسپورت 177 24

 ۳۹ ستره محکمه جمهوری اسالمی افغانستان 2874 24

 ۴۰ ریاست محترم عمومی کوچیها 208 23

 ۴1 اداره محترم هوانوردی ملکی 210 19

 ۴۲ اداره محترم ملی امتحانات 0 18

 ۴۳ ریاست محترم عمومی تربیت بدنی 101 17

 ۴۴ ریاست محترم عمومی اکادمی علوم افغانستان 311 7

 ۴۵ اداره محترم امور 0 1

 ۴۶ وزارت محترم دفاع ملی 126 1

 ۴۷ اداره محترم شاروالی کابل 0 1

 ۴۸ اداره محترم خط آهن 156 0

 مجموعه 34973 4816
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  سهمیه و بودجه افزود شده طی سه سال اخیر 

 قرار ذیل می باشد:  1399الی  1397طی سال های  مادی استثنایی تفید شده از امتیازکارمندان مسسهمیه و تعداد  بودجه

 مستفید شده جدید و تعدیلی تعداد کارمندان افزود شده مقدار بودجه سالی مالی

1397 
 (تن کارمندان جدید226تعداد) افغانی   150,000,000

1398 
 (تن کارمندان جدید173تعداد) افغانی     80,000,000

1399 
 (تن کارمندان تعدیلی345تعداد) ندارد

 

 

 ( 150,000,000مبلغ ) 1397 مالی سال بودجه ارایه شده از جانب کمیسیون محترم اصالحات اداری و خدمات ملکیاسناد نظر به 

بودجه  1399 مالی سال بوده و در طی افغانی هشتاد ملیون (80,000,000مبلغ ) 1398 مالی افغانی و سالنجاه میلیون یکصدو پ

و  صورت گرفته( تن 345تعداد )و سهمیه موجود نمی باشد. صرف تعدیالت  بودجه ملی حذف گردیدهسند  برنامه سوپراسکیل از

گزارشده نگاشته اند که آمار و ارقام بودجه مصرف شده نزد خود ادارات بوده و ادارات  ی استثناییامتیازات ماد بودجه مصارفدرقسمت 

 ت در مورد بودجه مصرف شده ندارد. وزارت محترم مالیه میباشند. کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی معلوما به

و اصالحات اداری مستقل ولیت های کمیسیون محترم ؤمسنبود اطالعات و معلومات در مورد مصرف بودجه که از جمله مکلفیت ها و 

کمیسیون در قسمت مدیریت و حسابدهی برنامه سوپر مربوطه ولین ؤمی باشد، نشان دهنده ضعف قابل مالحظهء مسخدمات ملکی 

 اسکیل می باشد. 
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  تفتیش  دلیل انتخاب موضوع

 کارکنان خدمات ملکیبرای ( SUPER SKILLاستثنایی/ سوپراسکیل)امتیازات مادی ارزیابی چگونگی برنامه این تفتیش به اساس 

 . و مؤثریت کارکنان مذکور را تحت بررسی قرار دهد ارزیابیتا روند  ،است انتخاب گردیده دولتی کشور  تااداردر 

هت )ج خدمات ملکیاصالحات اداری و مستقل کمیسیون محترم ه گزارش تفتیش عملکرد در ئو ارا ءاجرا بنأ، تیم تفتیش بمنظور 

 مؤرخ( 1248شماره )به اساس حکم  دولتی کشورت ادر ادار ارزیابی چگونگی برنامه سوپر اسکیل (تفتیش مؤثریت و مفیدیت

تا تفتیش  گردیدتوظیف  1399/ 9/ 23 مؤرخ( PA0301مقام اداره عالی تفتیش افغانستان و صالحیت نامه شماره ) 23/9/1399

 ISSAI 3000, 300 and)عملکرد را در مطابقت با قوانین نافذه و معیار های سازمان بین المللی ادارات عالی تفتیش یا انتوسای 

GUID 3910, 3920) نمایند اءاجر. 

  اهداف تفتیش

 ذیل می باشد: قرارف تفتیش عملکرد اهدا

 در ادارات دولتی (سوپر اسکیل) امتیاز مادی استثناییرزیابی چگونگی مؤثریت برنامه ا . 

  دارد یا خیر.وجود  و خدمات ملکی اصالحات اداریمستقل ون یثر میان ادارات و کمیسؤآیا هماهنگی مبررسی اینکه 

  ضمیمه  وهای امتیازمادی استثنایی  طرزالعملمعیارها و شرایط از قبل تعیین شده طبق کارمندان خدمات ملکی  آیابررسی اینکه

 برنامه امتیار مادی استثنایی گردیده است یا خیر.شامل خدمات ملکی  کارکنانقانون شماره چهارم 

 معیار های تفتیش

 شامل موارد ذیل میباشد:برنامه فوق تفتیش  هایمعیار

 استثناییامتیاز مادی پیرامون برنامه  ءمرعی االجرا های ضمیمه شماره چهارم قانون کارکنان خدمات ملکی و طرزالعمل . 

 امتیازات مادی استثنایی.  شامل الیحه وظایف کارکنان 

  امتیازات مادی استثنایی شاملپالن کاری ساالنه کارکنان. 

 ناییامتیازات مادی استث شاملساالنه کارکنان  اجراآت ابییگزارش و فورم های ارز 

 معیارات بین المللی (ISSAI) (سازمان بین المللی نهاد های عالی تفتیشINTOSAI.) 

  حدود و میتودولوژی تفتیش

دمات ملکی خ تعداد محدود کارکنانمیباشد که  (سوپراسکیل)تیازات مادی استثنایی ام برنامه مؤثریت ارزیابی در برگیرنده این تفتیش

 دولتی اداره مستقل و وزارت( 10)در این تفتیش تعداد بدین طرف از این برنامه مستفید گردیده اند.  1382از سال  دولتیدر ادارات 

زنان، کمیسیون مستقل امور ، عدلیه، ، مالیهامور داخله انکشاف دهات، معارف،احیاء و، و مالداری ، آبیاریزراعتکه شامل وزارت های 

وزارت  (52)از میان  .می باشدارگانهای محلی محترم مستقل محیط زیست و اداره از اصالحات اداری و خدمات ملکی، اداره ملی حفاظت 

 است. شده مورد تفتیش قرار دادهانتخاب و به گونه نمونه دولتی  ه مستقلو ادار

رزیابی اروش و میتودولوژی که برای این تفتیش انتخاب گردیده است، تفتیش به اساس نتیجه میباشد که بخش مفیدیت ومؤثریت پروسه 

 ا در بر میگیرد.ر سوپراسکیلتیازات مادی استثنایی/ ام شامل برنامه چگونگی کارکنان
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در جریان این تفتیش مفتشین برای جمع آوری معلومات و اطالعات، تحلیل و تجزیه ارقام از پرسشنامه ها، جلسات با مدیران ارشد و 

.پروسه امتیاز وزارت و اداره مستقل دولتی بازدید، اسناد، سوانح و ..( 10) از تعداد کارمندان مربوط و بازدید ساحوی به شکل نمونه یی

 . مادی استثنایی شان مورد بررسی قرار گرفته است

 ها در جریان بررسی  محدودیت

 شامل موارد ذیل میباشد:ق برنامه فومحدودیت ها در جریان تفتیش 

 ؛معلوماتاسناد و  عدم هماهنگی منظم و بوقت از طرف مراجع ذیدخل در ارتباط به ارائه 

  نبود معلومات کامل و کافی مورد نیاز مطابق اسناد تقنینی از قبل تعیین شده و حتی وزارت محترم مالیه هیچ نوع معلومات

 .قرار نداد هیئتپیرامون کارکنان شامل برنامه فوق را در اختیار 
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 یافته های تفتیش
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 (1) یافته شماره

برای ادارات دولتی توسط  (سوپراسکیل) امتیاز مادی استثنایی و غیر متوازن غیر معیاریعنوان یافته: سهمیه بندی 

 کمیسیون اصالحات اداری و خدمات ملکی 

 معیار

ل در بخش اسکیمعیارات به ادارات در نظر گرفته شود تا مؤثریت برنامه سوپر سهمیه بندی سیت های برنامه سوپر اسکیل باید بر اساس 

های مسلکی بیشتر شود و از سهم دادن به اساس عالیق شخصی و سلیقوی جلو گیری بعمل آید. سهمیه بندی میتوانست به اساس 

 ثیرات آن در نظر گرفته می شد.أتشکیل مسلکی یک اداره، مهم بودن سکتور و ت

 حالت

یه صورت نگرفته و  پیرامون سهممشخص به اساس کدام معیار توزیع و سهمیه بندی سیت های برنامه سوپراسکیل  به مالحظه رسید که

سهمیه بندی به اساس تصامیم مقامات صورت گرفته و به گونه معیاری انجام نپذیرفته که امکان ، بندی ادارات اصالً معیار وجود نداشته

 برخورد سلیقوی و عالیق شخصی متصور می باشد. 

در تشکیل داشته، تعداد کرسی های سوپر اسکیل برای ( 4-1) قسمیکه در گراف ذیل مشاهده می گردد، ادارات که بیشترین بست های

داشته، بیشترین کرسی های سوپر اسکیل سهمیه ( 4-1)متر در نظر گرفته شده و به ادارات که تعداد بست های محدود آنعده ادارات ک

-67) داده شده است که میتوان از کمیسیون خدمات ملکی، ولسی جرگه، مشرانو جرگه و وزارت دولت در امور پارلمانی هر کدام به ترتیب

ده نام برد، که در مقایسه با سایر ادارات بیشترین کرسی های سوپر اسکیل به این ادارات فیصد سهمیه تخصیص داده ش( 50-80-70

 تخصیص داده شده است. 
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 علت

به متقاضیان واجد شرایط مطابق ضمیمه شماره  و متوازن در توزیع و سهمیه بندی سیت های سوپر اسکیل طور عادالنهضعف مدیریتی 

پیرامون برنامه امتیاز مادی استثنایی، عدم مشخص ساختن معیارها و  ءهای مرعی االجرا قانون کارکنان خدمات ملکی و طرزالعمل (4)

 . شرایط از قبل تعیین شده برای سهمیه بندی ادارات

 تاثیرات

ردیده گاسناد تقنینی فوق تذکر که در  شده، (سوپر اسکیل)امتیاز مادی استثنایی  های العملطرز باعث عدم مؤثریت و تحقق نیافتن اهداف

عدم رعایت توازن در سهمیه بندی سیت های برنامه امتیاز  .تعیین و پرداخت گرددبه بست های کلیدی و مسلکی امتیاز مادی استثنایی تا 

   و غیرمعیاری اجراآت صورت گیرد.مادی استثنایی بین ادارات سبب گردیده تا در توزیع امتیاز مادی استثنایی بشکل سلیقوی 

   هیئت سفارش

نه و طور عادال (اسکیلمادی استثنایی )سوپر وزیع و سهیمه بندی سیت های امتیازکمیسیون محترم اصالحات اداری و خدمات ملکی در ت

سو پر اسکیل که جذب و حفظ مامورین دارای مهارت های   یگانه اهداف برنامهتوجه نموده تا کارکنان واجد شرایط در ادارات به  منصفانه

مسلکی و معیاری سازی اندازه پرداخت امتیاز مادی استثنایی متناسب به سطح  دیریتی، اجرای بهتر وظایف تخصصی،عالی تخصصی و م

همچنان سفارش میگردد تاچگونگی توزیع و سهمیه بندی امتیاز مادی  مامورین واجد شرایط در کشور میباشد ازدست نرود. تآاجرا

و نیاز است تا راه کار مشخص در این  ی آن بوجود آیداستثنایی بصورت همه جانبه ارزیابی گردد تا توازن بین سهمیه ادارات بشکل واقع

 مورد تدوین گردد. 

  (2) یافته شماره

امتیاز  های پنجم و ششم خالف طرزالعملبست  تن (181) تعداد تعیین و پرداخت امتیاز مادی استثنایی برای:  عنوان یافته

 خدمات ملکیضمیمه شماره چهارم قانون کارکنان و  (کیلسسوپرامادی استثنایی )
 

 معیار

( سال و 4که از بست اول الی بست چهارم )بست اول شامل داکتربا سه سال، ماستر )قانون کارکنان خدمات ملکی  (۴) شماره ضمیمه

با  ( سال تجربه کاری، بست سوم داکتر4( سال و لیسانس با )3( سال، ماستر)2با ) ( سال تجربه کاری، بست دوم شامل داکتر5لیسانس )

( سال، 1( سال، ماستر با )1تجربه کاری وبست چهارم داکتر با)سال ( 3سال و فوق بکلوریا با ) (2( سال، لیسانس )1سال، ماستر با ) (1)

 ( سال تجربه کاری در نظر گرفته شده است.  2) سال و بکلوریا با (2) ( سال، فوق بکلوریا1لیسانس با )

( قانون کارکنان خدمات ملکی افغانستان که امتیاز مادی استثنایی از بست اول الی بست چهارم ۴مطابق ماده سی و پنجم و ضمیمه شماره )

 سکیل نمی شود.اسوپربرنامه ( شامل ۶و ۵در نظر گرفته شده است و بستهای )

 حالت

ماده سی و پنجم طرزالعمل و ضمیمه شماره چهار خالف  پنج و شش بست( 181مالحظه رسید که تعداد )اساس معلومات ارایه شده، به به 

ستثنایی سوپراسکیل گردیده است. ادارات دولتی که کلیدی و مسلکی نمی باشد، شامل امتیاز ا( 29در ) قانون کارکنان خدمات ملکی

 دسترس می باشد.( این گزارش قابل 1) شمارهر ضمیمه اداره دجزئیات آن حسب گراف ذیل انعکاس یافته و تفصیالت بیشتر به تفکیک هر 

شماره ضمیمه آن در جدول کامل که ، خالف طرزالعمل سوپر اسکیل اخذ نموده اند( ۶-۵) و در ضمن چند نمونه از ادارات که بست های

 قابل دسترس می باشد.( این گزارش 1)
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 علت

 و دولتی میان وزارت ها/ ادارات مستقلملکی مدیریت در تعیین و تشخیص بست های کلیدی و مسلکی خدمات  همآهنگی و  ضعف

صالحیت و وجود داشته،  ریاست های خود کمیسیونضعف همآهنگی بین کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی حتی 

ت کارمندان واجد شرایط مطابق اسناد تقنینی ا)ادار، نکرده است ولیت خویش را بصورت درست، واقعی مطابق اسناد قانونی اعمالؤمس

( که 6و 5ای )بست ه تن (181تعداد ) (برنامه را معرفی نکرده، ریاست تشکیالت کلیدی بودن و مسلکی بودن را درست رعایت نکرده

و  امانج رستواقعی و دکامل، مداوم، صورت کارمندان را ب ساالنه تآانکشاف منابع بشری ارزیابی اجرا ریاستمیباشد، نکلیدی و مسلکی 

  .اعمال نکرده است

 ثیراتأت

بست های غیر  ،ادارات اکثراً کلیدی و مهم نمی باشد، باعث گردیده تا در عوض بست های کلیدی و مهم( 6و 5) از اینکه بست های

منابع اختصاص  دالر امریکایی (71535)هفتادویک هزارو پنجصدو سی و پنج ماهانه مبلغ استثنایی گردد و مادی کلیدی شامل امتیاز 

 داده شده، به هدف مطلوب به مصرف نرسد.

 پاسخ مرجع 

چنین نگاشته است: اوأل طبق صراحت ماده یازدهم طرزالعمل  هیئت 2/12/1399  مؤرخ( 01015به پاسخ  سوال چهارم استعالم شماره )

 – 300مقام عالی ریاست جمهوری که اندازه امتیازات مادی استثنایی در آنزمان بین ) 21/4/1382 مؤرخ (33) ضمیمه فرمان شماره

با  اً گردیده بود برای متصدیان بست های پنجم و ششم اجراء گردیده است. همچنان بعدتعیین ( دالر امریکایی معادل به افغانی 2000

 ت صورت گرفته است. آ( قانون متذکره در مورد اجرا4( و  ضمیمه شماره )35ت ماده )با در نظرداش انفاذ قانون کارکنان خدمات ملکی و

اساس توافق  ت برآاین اجرا برای متصدیان بستهای پنجم و ششم برنامه صلح جاپان اجراء گردیده که در دیتابیس نیز ثبت میباشد. اً ثانی

  بین کمیسیون و برنامه صلح جاپان صورت گرفته است.

   هیئت سفارش

 اصالحات  اداری و خدمات ملکی در تعیین و تشخیص بست های کلیدی و مسلکی مطابق به تشکیالت اداراتمستقل کمیسیون محترم 

پرداخت  و تعیین از  ، منبعدنمودهجدی ( توجه سوپر اسکیل)طبق طرزالعمل امتیاز مادی استثنایی  داشتهکه نزد شان قرار  خدمات ملکی

رایط واجد شمطابق ضمیمه شماره چهارم قانون کارکنان خدمات ملکی که )پنجم و ششم( کارکنان خدمات ملکی  های بست امتیاز فوق به

جراآت و از ا و در ضمن پرداخت امتیاز مادی استثنایی بست های)پنجم و ششم( کارکنان ادارات دولتی را قطع نبوده جلوگیری بعمل آورده

 پیرامون آن اداره عالی تفتیش را رسماً در جریان قرار دهند.
 

 

 (3یافته شماره )

در  تن معلم وزارت محترم معادن و پطرولیم (1)و  معارفمحترم وزارت معلم ( تن 41) عدادشامل نمودن ت عنوان یافته:

 برنامه سوپراسکیل خالف ضمیمه شماره چهارم قانون کارکنان خدمات ملکی و طرزالعمل امتیاز مادی استثنایی 

 معیار

( این قانون امتیاز مادی استثنایی سوپر اسکیل برای بست های )یک 4( قانون کارکنان خدمات ملکی و ضمیمه شماره )35ماده )مطابق  

 معلمین شامل این برنامه نمی باشد. است والی چهارم( در نظر گرفته شده 
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 حالت

پطرولیم شامل  ( تن معلم مربوط به والیات و مرکز در وزارت معارف و وزارت معادن و42نظر به مالحظه اسناد، بمشاهده رسید که تعداد )

و اجراآت انجام شده در مغایرت برنامه سوپر اسکیل گردیده است، این در حالیست که معلمین شامل طرزالعمل سوپر اسکیل نمی باشد 

به طرزالعمل صورت گرفته است. افزون بر آن درجه تحصیل و بست های یک تعداد معلمین نیز معلوم نمی باشد که جزئیات آن در ضمیمه 

 ( این گزارش قابل دسترس می باشد. 2شماره )

 علت

 ولین کمیسیون اصالحات اداری و خدمات ملکی در تطبیق طرزالعمل. ؤضعف مدیریتی مس

 اتتاثیر

ه عوض آنها ب چنین وضعیت باعث گردیده تا مامورین که واجد شرایط میباشند شامل امتیاز مادی استثنایی برنامه سوپر اسکیل نگردند و

 د.( تن معلم خالف طرزالعمل شامل برنامه گردد و از امتیاز مستفید گردن42)

 پاسخ مرجع 

( وزارت محترم معارف بر اساس تفاهمنامه بین وزارت محترم معارف و این کمیسیون که 6( و )5( تن معلمین بست های )42برای )

 .ولین درجه یک ارگانهای متذکره میباشد صورت گرفته استؤمزین به امضای مس

  هیئت  سفارش

در تعیین و تشخیص بست های کلیدی  در هماهنگی با وزارت محترم معارف اصالحات  اداری و خدمات ملکیمستقل کمیسیون محترم 

( و ضمیمه شماره چهارم قانون کارکنان خدمات ملکی توجه جدی نموده، سوپر اسکیل)و مسلکی مطابق طرزالعمل امتیاز مادی استثنایی 

ق معیارهای از قبل تعیین شده ضمیمه شماره چهارم مطابکه بست های )پنجم و ششم( معلمین  منبعد از تعیین  و پرداخت امتیاز فوق به

نبوده جلوگیری بعمل آورده و در ضمن پرداخت امتیاز مادی استثنایی برای معلمین موجود واجد شرایط قانون کارکنان خدمات ملکی 

 د.بست های)پنجم و ششم( را قطع  و از اجراآت پیرامون آن اداره عالی تفتیش را رسماً در جریان قرار دهن
 

  (4)یافته شماره 

( تن کارمند کمیسیون اصالحات اداری و خدمات ملکی در برنامه سوپر اسکیل بدون 349عنوان یافته: شامل نمودن تعداد )

 خالف طرزالعمل آزمایش/ امتحان سپری نمودن
 

 معیار

متصدیان بست های مندرج جدول امتیاز مادی متصدی یا طرزالعمل امتیاز مادی استثنایی چنین صراحت دارد:  (1ماده نهم بند)مطابق 

 را بگذرانند. / امتحان استثنایی متناسب با سهمیه اداره، باید آزمایش

  حالت

محترم  مربوطه به کمیسیون ان( تن کارمند349به تعداد ) (سوپر اسکیل) امتیاز مادی استثناییبه مالحظه رسید که خالف طرزالعمل 

گردیده اند. قابل ذکر  فوقاصالحات اداری و خدمات ملکی بدون سپری نمودن امتحان و خالف ماده نهم طرزالعمل شامل برنامه  مستقل

تن در سال  (3)و از  1397در سال مالی شان تن  (4( تن کارمندان شامل برنامه صرف از )356) مجموعیدانسته می شود که از تعداد 

کارمند امتحان اخذ نگردیده و بدون سپری نمودن امتحان و میکانیزم آزمایش  تن (349)متباقی ه و از گرددامتحان اخذ   1398مالی 
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کارمندانیکه بدون سپری نمودن آزمایش شامل  ست کاملیشامل برنامه گردیده اند که لت و مهارت های مورد نیاز تثبیت سطح ظرفی

  قابل دسترس می باشد.( این گزارش 3اند در ضمیمه شماره )برنامه گردیده 
 

 علت

 اغماض، چشم پوشی و نادیده گرفتن معیارهای از قبل تعیین شده ضمیمه شماره چهارم قانون کارکنان خدمات ملکی و  ،ضعف مدیریتی

ردیده گکه شامل امتیاز مادی استثنایی کمیسیون ( در مورد کارمندان سوپراسکیل)امتیاز مادی استثنایی  ءهای مرعی االجراطرزالعمل 

 . اند
 

 تاثیرات

ه امتیاز مادی استثنایی بو پرداخت  تعیین ،برمال نشده کارکنان واجد شرایطلیاقت و شایستگی ن میشود تا آباعث عدم اخذ امتحان 

 . نایل نگردد تحقق اهداف تعیین شده شده و ادارات در جهت پیشبینی شده اسناد تقنینی اجرأ کارمندان بدون شرایط
 

  پاسخ مرجع

چنین تحریر داشته اند: الی منظوری طرزالعمل امتیازات مادی استثنایی   هیئت 27/11/1399 مؤرخ( 01012شماره )به پاسخ استعالمیه 

( آنعده مامورین کمیسیون که امتیازات مادی استثنایی اخذ نموده بودند، به اساس امتحان شفاهی و  تحریری 1397جدید )ماه حوت  سال

 است. صورت گرفتهاجراآت بست مربوطه  مقرر شده اند،  که بر مبنای آن در
 

  هیئت سفارش

به بخش های مؤظف برنامه امتیاز مادی استثنایی هدایت دهند تا اصالحات اداری و خدمات ملکی مستقل کمیسیون محترم رهبری 

پیرامون اخذ آزمایش/ امتحان از کارمندان شامل برنامه فوق را مطابق اسناد تقنینی عیار ساخته و از اجراآت غیرمعیاری،  را اجراآت خویش

 جلوگیری نمایند. جداً  ،را زیر سوال میبرد (سوپراسکیل)یی پروسه امتیاز مادی استثناشفافیت که دوگانه و غیرمنظم 

 (5یافته شماره )

باالتر از نورم خدمات ملکی ( تن مامورین 296)تعداد برای  (سوپر اسکیل)استثنایی مادی پرداخت امتیاز عنوان یافته: 

یکصدو چهل نو که باالتر از نورم ماهوار آن مبلغ   ضمیمه شماره چهارم قانون کارکنان خدمات ملکی تعیین شده و خالف

 ( دالر امریکایی149640)هزارو ششصدو چهل 
 

  معیار

که چنین مشعر است:  21/04/1382(33) شمارهفرمان وزارت ها و ادارات برای تمام بست های شامل پروگرام اصالحی مندرج ماده اول 

وزارت ها و ادارات طرح های خویش را جهت اصالح و بازسازی بعضی ریاست ها یا تمام وزارت و اداره که وظایف کلیدی را انجام میدهند 

  اداری و خدمات ملکی بسپارند.منظوری به کمیسیون مستقل اصالحات تهیه و غرض بررسی و 

چنین حکم مینماید: وزارت ها و ادارات برای تمام بست های شامل پروگرام اصالحی مندرج ماده اول فرمان فوق فوق ماده دوم فرمان 

مؤقت مستفید گردند که مقدار تعیین شده مبلغ  اشخاص را بر مبنای لیاقت و کفایت برای مدت معین نامزد مینمایند تا از معاش اضافی

امتیاز مادی استثنایی در ضممیه شماره چهارم قانون کارکنان خدمات ملکی برای هر بست با در نظرداشت درجه تحصیل و تجربه کاری 

 گرفته شده است.  ( دالر امریکایی در نظر1500( و حد اکثر آن مبلغ )300که در مجموع حد اقل آن مبلغ ) تعیین گردیده است.
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 حالت

 ای تعدادبر تثبیت گردید که و مقایسه آن با ضمیمه شماره چهارم قانون کارکنان خدمات ملکی هیئتارائه شده به  نظر به مالحظه اسناد

( دالر 2000دولتی باالتر از نورم تعیین شدهء ضمیمه شماره چهارم قانون کارکنان خدمات ملکی حتی ) کارکنان اداراتتن  (296)

 نگرانی دانسته می شود. ریکایی پرداخت گردیده است که قابل مکس وام

  :به گونه نمونه چند تن از افراد که باالتر از نورم امتیاز اخذ نموده اند در این بخش بازتاب می یابد

( 2000( دالر، معراج الدین رئیس مالی وزارت انکشاف دهات مبلغ )1800محترم نجیب اهلل کامران رئیس معارف شهر کابل مبلغ ) برای

( دالر و جان محمد رئیس انکشاف دهات 2000مبلغ )و انکشاف دهات  وزارت احیأدالر، نصیر احمد رئیس انسجام و پاسخ به حوادث 

ملکی برای بست دوم  ( قانون کارکنان خدمات4دالر پرداخت گردیده، در حالیکه در ضمیمه شماره ) (1705والیت میدان وردک مبلغ )

در  مرتبهجدول  طی پیرامون موارد فوق الذکرمکمل معلومات  ( در نظر گرفته شده است.1000الی   900سانس )درجه تحصیل ل

از ادارات که باالتر از نورم کارمندان امتیاز استثنایی سوپر اسکیل  و در ضمن چند نمونه ( این گزارش قابل دسترس است4ضمیمه شماره )

  نشان داده شده است: اخذ نموده اند در گراف ذیل نیز

 

 

 

 علت

   . در تطبیق ضمیمه شماره چهارم قانون خدمات ملکیولین کمیسیون و وزارت های مربوطه ؤمسضعف 

  تاثیرات

 .دولتی گرددمالی توزیع نگردد و در ضمن باعث ضیاع منابع عادالنه و منصفانه گردیده تا امتیاز مادی استثنایی بصورت باعث آن 
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  اسخ مرجعپ

: طبق صراحت ماده یازدهم طرزالعمل ضمیمه استچنین  نگاشته  هیئت 2/12/1399  مؤرخ(  01015در پاسخ  استعالم شماره ) 

( 2000 – 300مقام عالی ریاست جمهوری که اندازه امتیازات مادی استثنایی در آنزمان بین ) 21/4/1382 مؤرخ (33) فرمان شماره

برای متصدیان این بستها اجراء گردیده است. در آن زمان که فرار کارمندان دولتی به  که ین گردیده بودیدالر امریکایی معادل به افغانی تع

خواست که با تطبیق این پالیسی از فرار کادر های  ،میگرفت. کمیسیون با تحلیل وضعیت سسات خارجی به علت معاش زیاد صورتؤم

 غیر دولتی و خارجی با اجرای امتیازات متذکره جلوگیری نماید. مؤسسات  دولتی به

نظر داشت معیار های  ( مورد تصویب قرار گرفت با در4بعدأ به مرور زمان که طرزالعمل جدید امتیازات مادی استثنایی و ضمیمه شماره )

 تآمحترم در صورت موجودیت کمی و کاستی ها و تطبیق طرزالعمل اجرا  هیئتت صورت گرفته است. البته با حصول گزارش آآن اجرا

 جدی صورت میگیرد.

   هیئت سفارش

بخش های مؤظف پیرامون پروسه امتیاز مادی استثنایی را هدایت دهند  اصالحات اداری و خدمات ملکیمستقل کمیسیون محترم رهبری 

( قانون کارکنان خدمات 4ضمیمه شماره )ن شده یمعیارات تعیحین بررسی اسناد کارکنان واجد شرایط امتیاز مادی استثنایی  تا منبعد

وفق تمام معیارات از قبل تعیین شده  تعیین و پرداخت شده امتیاز کارکنان که باالتر از نورمو بدون کم و کاست رعایت کرده کی را مل

 .اداره عالی تفتیش را رسماً در جریان قرار دهند ت خویشو از اجراآ ضمیمه شماره چهارم عیار ساخته

 (6)یافته شماره 

مادی استثنایی امتیاز فیصد مامورین خدمات ملکی شامل برنامه  (61)کاری و عملکرد اجراآت  عدم ارزیابی :عنوان یافته

 بدین طرف  1382در سطح ادارات دولتی از سال  (اسکیلسوپر)

 
 

 معیار

 شانزدهم طرزالعمل امتیاز مادی استثنایی که چنین مشعر است: ( ماده2و  1بند )مطابق 

از و مذکور را احرهر گاه وزارت / اداره مربوط بست را کلیدی تشخیص و با امتیاز مادی استثنایی به اعالن بگذارد شخصی که بست  (1)

ماهه( آن قناعت بخش نباشد، امتیاز 6) از تاریخ تقرر مستحق امتیاز مادی استثنایی گردیده باشد، در صورتیکه ارزیابی آزمایشی

 ییدأاستثنایی وی کاهش یافته و اگر شخص مذکور معیارات ارزیابی ساالنه را نیز تکمیل ننماید، امتیاز استثنایی وی اعتبار از تاریخ ت

 قطع میگردد. ،نتیجه ارزیابی

مستحق امتیاز مادی استثنایی  ،و کسب نمرات معیار / امتحانآزمایش سپری نمودنمتقاضیان امتیاز مادی استثنایی که بعد از  (2)

اهش و کیید ارزیابی أامتیاز مادی استثنایی آنها اعتبار از تاریخ ت ،ت ساالنهآوند، در صورت عدم قناعت بخش بودن ارزیابی اجراشمی

 یا قطع میگردد.

 حالت

 اجراآتزیابی ار( 1391 سال الی  1382سال ) استثناییامتیاز مادی نامه آغاز بر ازمعلومات ارایه شده، به مالحظه رسید که به نظر 

داره خدمات ایکی از وظایف ریاست انکشاف منابع بشری است. این در حالیست که  صورت نگرفته اصالً متیاز مادی استثناییکارکنان شامل ا

النه مامورین ات آزمایشی و ست ملکی تثبیت نتایج ارزیابی اجراآمامورین خدما)سوپراسکیل(  در قبال پرداخت امتیاز مادی استثناییملکی 



 برنامه امتیاز مادی استثنایی / سوپر اسکیل ادارات دولتی عملکرد  تفتیش/ گزارش تفتیشاداره عالی 

عملکرد  تفتیش ریاست |  23  

 

شان صورت نگرفته  ماهه( و ساالنه6آزمایشی)اجراآت  شامل برنامه، ارزیابی( سال کارکنان 9ولی با کمال تأسف طی ) واجد شرایط میباشد.

  ست.ا

( فیصد را تشکیل 39( تن مورد ارزیابی قرار گرفته که )4816از مجموع تعداد )تن ( 1997الی اکنون صرف تعداد ) 1391بعد از سال 

 ن مورد  ارزیابی قرار نگرفته است. شا عملکرد دولتی می باشند، در سطح ادارات فوق( فیصد مامورین که شامل برنامه 61می دهد. متباقی )

 علت

 اداره خدمات ملکی ریاست محترم انکشاف منابع بشریدر  ضعف مدیریتیلین در قبال وظایف و مکلفیت های شان و عدم توجه مسؤ

  . (سوپر اسکیلامتیاز مادی استثنایی )عدم ارزیابی مامورین شامل برنامه  پیرامون کمیسیون

 تاثیرات

تیاز امروسه ثیر منفی ببار میآورد. مشکالت و چالش های که در پأمامورین باعث کاهش بازده گردیده و در کیفیت خدمات تعدم ارزیابی 

 بیعدم ارزیاکه از کارکرد خوب برخوردار نیستند، یکی از عوامل آن کارکنان  یتعدادموجود می باشد و  (سوپر اسکیلمادی استثنایی )

 ند.  تحت ارزیابی قرار نگرفته ااجراآت شان و یا اصالً  نگرفتهکه در زمان معین صورت  شامل برنامه فوق بوده،کارکنان  دقیق عملکرد اجراآت

 پاسخ مرجع

 کمیسیوناداره خدمات ملکی ریاست انکشاف مدیریت منابع بشری  هیئتاین  12/11/1399( مؤرخ 9به پاسخ استعالمیه شماره ) 

پرداخت امتیاز مادی استثنایی )سوپر اسکیل( برای یک تعداد محدود مامورین برنامه از آغاز  است: نموده اصالحات اداری چنین تحریر

به اساس تصمیم رهبری کمیسیون،  1391ت آنها مورد ارزیابی قرار نگرفته بود تا اینکه در سال آخدمات ملکی در سطح مرکز و والیات، اجرا

از طرف آمرین مستقیم آنها ارزیابی گردیده که این پروسه از جانب کارشناسان نظارتی این مامورین ادارات مرکز ( تن 763ت تعداد )آاجرا

 سی ازأبه تمرکز و والیات بسطح ( تن مامورین خدمات ملکی ادارات 631ت شش ماه اول تعداد )آنظارت قرار گرفت، بعداٌ اجرا اداره مورد

مطابق طرزالعمل نافذه مورد ارزیابی قرار گرفت که نظارت این پروسه نیز بدوش  1397و  1396رهبری کمیسیون در سال  هیئتتصمیم 

عداد ت تآسی از احکام نافذه طرزالعمل مربوط امتیاز مادی استثنایی، اجراأهمچنان به ت ،ت این اداره بودآکارشناسان نظارت از مدیریت اجرا

از جانب آمرین مستقیم  1398نیز در سال در سطح مرکز و والیات ملکی وزارت ها و ادارات مستقل دولتی  ( تن مامورین خدمات273)

  ت منحیث نظارت کننده پروسه در جلسات ارزیابی اشتراک داشتند. آمورد ارزیابی قرار گرفت و کارشناسان نظارت از مدیریت اجرا

 هیئتسفارش 

سیون اداره خدمات ملکی کمی ریاست انکشاف منابع بشری (سوپر اسکیل)امتیاز مادی استثنایی  شاملکنان ( تن کار4816) اینکه از مجموع

از جانب کارشناسان  ها مورد ارزیابی قرار گرفته وتوسط آمرین مستقیم آن آن( تن 1997) تعداد مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی

نظر به . اشدیبناچیز م یک رقم (سوپر اسکیل)ادی استثنایی امتیاز م پروسه شاملیننظر به تعداد  ،نظارت صورت گرفته ،نظارتی کمیسیون

تا اجراآت کارکنان شامل برنامه را مورد ارزیابی  اندمکلف اصالحات اداری و خدمات ملکی کمیسیون محترم ظف ؤکارمندان ماسناد تقنینی 

نتایج  و مورد انتظارافزوده گردد و در مقابل وجوه مصرف شده، ارزش  تا بازده و کیفیت کاری مامورین بیشتر اده،دقیق و واقعبینانه قرار د

 بدست آید. از برنامه که از اهداف اصلی برنامه امتیاز مادی استثنایی میباشد،  متوقعه
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 (7یافته شماره )

امتیاز مادی  در برنامه (دوازده رتبه ای)سابق رتب و معاش ( تن مامورین سیستم 266)عنوان یافته: شامل ساختن تعداد 

نان قانون کارک مو ضمیمه شماره چهارامتیاز مادی استثنایی خالف طرزالعمل و رقابت آزاد  معیار در نظرداشتبدون استثنایی 

  خدمات ملکی
 

 

 معیار

استثنایی که چنین مشعر است: مامور از طریق رقابت آزاد  بابت شرایط عمومی در بند پنجم فقره اول ماده پنجم طرزالعمل امتیاز مادی

بست را احراز نموده باشد، در ضمن بند دوم فقره دوم ماده فوق چنین حکم مینماید: بست های شامل سیستم رتب و معاش و جز تشکیل 

 اداره باشد برایش امتیاز مادی استثنایی تعیین و پرداخت میگردد.

 

 حالت

وزارت و  اسالمی افغانستان مربوط به ریاست محترم جمهوری ان( تن کارمند266بمالحظه رسید که برای تعداد ) هیئتبالثر بازرسی 

میباشد، بدون در نظرداشت استخدام از طریق پروسه اصل  ءمحترم امور خارجه که تا اکنون سیستم سابق )دوازده رتبه ای( مرعی االجرا

یین ای( امتیاز مادی استثنایی تع )سیستم هشت رتبه رقابت آزاد مطابق طرزالعمل و عدم در نظرداشت تطبیق، سیستم جدید رتب و معاش

برنامه امتیاز مادی  ءمرعی االجراهای  قانون کارکنان خدمات ملکی و طرزالعملضمیمه شماره چهارم و پرداخت گردیده است که خالف 

 ( این گزارش قابل دسترس می باشد.5کارمندان فوق الذکر در ضمیمه شماره )کامل جدول  د.نمی باش (سوپراسکیلاستثنایی )

 علت

ضمیمه شماره چهارم قانون کارکنان ضعف مدیریتی کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی در تطبیق کامل و همه جانبه 

 امتیاز مادی استثنایی.  در برنامه  ءمرعی االجرا های طرزالعملخدمات ملکی و 

 

 تاثیرات

وزارت محترم امور خارجه که هنوز سیستم و  اسالمی افغانستان تن کارمندان ریاست محترم جمهوری( 266) باعث گردیده تا برای تعداد

میباشد، بدون در نظرداشت استخدام از طریق پروسه اصل رقابت آزاد و عدم در نظرداشت تطبیق،  ءمرعی االجرا)دوازه رتبه ای(  سابق

 )سیستم هشت رتبه ای( امتیاز مادی استثنایی تعیین و پرداخت گردد.  سیستم جدید رتب و معاش

 

 پاسخ مرجع

کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی به پاسخ استعالمیه شماره  ءداراالنشا یهاو تنظیم فعالیت ئیهااجرریاست محترم 

 چنین تحریر نموده است: هیئت 2/12/1399  مؤرخ( 01015)

( تن کارمندان اداره محترم ریاست جمهوری و وزارت محترم امور خارجه بر اساس طرزالعمل ضمیمه 266امتیازات مادی استثنایی برای )

 مقام عالی ریاست جمهوری اجراء گردیده است. 21/4/1382 خمؤر( 33) فرمان شماره
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  هیئتسفارش 

رهبری کمیسیون محترم مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی به بخش های مؤظف پروسه امتیاز مادی استثنایی بهتر خواهد بود تا 

پیرامون امتیاز مادی استثنایی را بصورت درست، کامل و بدون استثنا تطبیق  ءهدایت دهند تا قوانین، مقررات و طرزالعمل های مرعی االجرا

 .یدشفافیت تطبیق اسناد تقنینی را زیر سوال قرار دهد، جدًا جلوگیری بعمل آیکه و از چنین اجراآت

 ( 8یافته شماره )

 برنامه امتیاز مادی استثنایی ءیافتهو مصارف انجام پیشبینی شده  بودجه پیرامونمعلومات موجودیت  عدمعنوان یافته: 

  (سوپراسکیل)

 

 معیار

( ماده یازدهم طرزالعمل امتیاز مادی استثنایی چنین صراحت دارد: داراالنشاء کمیسیون تخصیص بودجه بابت امتیاز مادی 2مطابق بند )

 مینماید. ءاستثنایی را برای سال اول مالی اجرا

 حالت

یه و تنظیم ئ، ریاست محترم اجرا(سوپر اسکیلامتیاز مادی استثنایی )معلومات پیرامون بودجه و مصارف انجام یافته در برنامه  ،نظر به تقاضا

ولیت تنظیم بودجه برنامه متذکره نیز بر عهده این ریاست ؤکه مسمستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی کمیسیون  فعالیتهای داراالنشأ

قرار دهد.  هیئتاختیار  دررا  فوق برنامه معلومات مکمل در رابطه به بودجه پیشبینی شده و مصارف صورت گرفته تا می باشد، قادر نگردید

سالهای قبل نزد ریاست مذکور موجود نبوده که چنین   و مصارف بودجه را معلومات ارایه داشته، 1398و  1397 مالی صرف بودجه سال

ه معلومات دقیق و کامل در مورد بودجه پیشبینی شده و مصارف انجام شده برنامه امتیاز مادی پیرامون ارائوضعیت ضعف قابل مالحظه 

 . استثنایی را نمایان میسازد

 علت

ر سوپ)به امتیاز مادی استثنایی  و مصارف مربوط بودجه ،مدیریت مالیپیرامون موضوعات ضعف مدیریت در حفظ و نگهداری اطالعات 

 . (اسکیل

 تأثیرات

الی  1382نبود معلومات پیرامون بودجه تعیین شده و مصارف انجام شده برنامه امتیاز مادی استثنایی)سوپراسکیل( از شروع برنامه سال 

باعث گردیده تا واضح نگردد که طی هر سال چه مبلغ بودجه پیش بینی شده و از آن چه مبلغ بمصرف رسیده، موضوع مازاد  1396

 سر بودجه در برنامه ها که از اهمیت زیاد برخوردار است نمایان نگردد.  بودجه، تعادل بودجه و ک

  پاسخ مرجع

تحریر داشته اند: امتیازات مادی استثنایی برای مامورین خدمات ملکی   هیئت2/12/1399( مورخ   01015) به پاسخ استعالمیه شماره 

تغییر نام داده شده، اجراء گردیده است. نظارت این کود و گزارش ( 900009) ( اصالح اداره عامه بودجه ملی که بعدأ  به کود95از کود )

صورت مصارف آن به عهده وزارت محترم مالیه بوده و این ریاست در بودجه و صورت مصارفات آن دخلی نداشته است. کمیسیون صرف بر 

مامورین خدمات ملکی را  از طریق این برنامه مورد  اساس درخواست وزارتها و ادارات دولتی و لزوم دید مقام رهبری، عده محدودی از

ر و از آنجا سنت گلبهارحمایت مادی قرار داده است. قابل تذکر است که اسناد سالهای قبل بنا بر تراکم اسناد حین انتقال اداره از صدارت به 

 به دفتر موجود، دریافت نگردید.
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 هیئت سفارش

اصالحات اداری و خدمات ملکی  مکلفیت تخصیص بودجه سال اول امتیاز مادی مستقل ریاست محترم عمومی داراالنشای کمیسیون 

سال به سال مطابق سهمیه ادارات دولتی تخصیص  1398را بعهده داشته که از ابتدای برنامه الی اخیر سال مالی  (سوپر اسکیل)استثنایی  

 و مصارف بودجهپیرامون پیشبینی سبب شده تا نتواند معلومات ، داردچون ضعف در مدیریت وجود  ،بودجه را در اختیار ادارات قرار داده

کارمندان مؤظف را ارایه نمایند. سفارش می گردد تا  1396الی اخیر سال مالی  1382امتیاز مادی استثنایی سالهای  صورت یافته برنامه

ت اامتیاز مادی استثنایی را از طریق وزارت مالیه و اداراطالعات مالی پیرامون بودجه و مصارف انجام یافته در برنامه  ،کمیسیون محترم

  .مربوطه جمع آوری و تثبیت نموده و اداره عالی تفتیش را رسماً در جریان قرار دهند

 (9یافته شماره )

و تفاوت ارقام در سهمیه بندی میان کمیسیون و  ی استثناییدقیق کارکنان شامل امتیاز ماد و ارقام آمار نبودعنوان یافته : 

  عدم تفتیش برنامه متذکره اجراآت ساالنه کارکنان سوپراسکیل و ادارات ذیربط، عدم ارزیابی
 

 

 معیار

 )سوپر اسکیل(  امتیاز مادی استثنایی ءو طرزالعمل های مرعی االجرا  قانون کارکنان خدمات ملکی مضمیمه شماره چهار

 حالت

مورد بررسی قرارگرفت،  کارکن خدمات ملکی  ( تن1570تعداد ) ادارات دولتی که به گونه نمونه (10)جانب  معلومات ارایه شده از به اساس

ارقام و معلومات ارایه شده از جانب کمیسیون و ادارات مربوطه با هم مطابقت ندارد، تفاوت ارقام در سهمیه بندی میان به مالحظه رسید که 

افزون بر آن آمار ارایه شده از جانب کمیسیون و ادارات  ( سهمیه می باشد که نیاز به غور و دقت دارد.482ادارات به تعداد )کمیسیون و 

مربوط به بست های پنج و شش که خالف طرزالعمل شامل برنامه گردیده نیز با هم مطابقت ندارد، کمیسیون شاملین بست های پنج و 

آمار ارایه نموده اند. چنین وضعیت نشان تن ( 77معلومات ارایه نموده در حالیکه ادارات مربوطه به تعداد )تن ( 44) ،اداره (10)شش را در 

می دهد که شاملین بست های پنج و شش خالف طرزالعمل بیشتر از آنچه می باشد که از اطالعات ارایه شدهء کمیسیون بدست آمده 

  است.  

 انکارکن( تن 421تعداد ) ادارات دولتی (10)، به مالحظه رسید که در میان کمیسیون و ادارات ذیربط افزون بر تفاوت میان آمار و ارقام

 ( تن باالتر از نورم تعیین شده امیتاز پرداخت گردیده34برای )راآت ساالنه را سپری ننموده اند و ارزیابی اجشامل برنامه سوپر اسکیل 

اداره  (10)درکل در و روند آزمایش و امتحان پروسه سوپر اسکیل درجه تحصیل داشته  ( تن مشکالت متعددی49تعداد ) است. همچنان

 این مواردهمهء  اداره غیر منظم بوده که (10)کارمندان شامل سوپر اسکیل در دفاتر سوانح و دوسیه بندی  ضعیف به نظر رسیده است.

است.  افزون بر آن یافته های تفتیش نشان مل آمده بع اجراآتکی ه چهار قانون کارکنان خدمات ملخالف مواد طرزالعمل و ضمیمه شمار

توسط ریاست تفتیش داخلی کمیسیون  (اسکیل)سوپربرنامه امتیاز مادی استثنایی  1399الی اخیر سال 1382می دهد که از آغاز سال 

کالت مش را مورد بررسی قرار نداده اند.فوق  برنامهاصالحات اداری و خدمات ملکی مورد بررسی قرار نگرفته و تفتیش های داخلی ادارات نیز 

  تفکیک هر اداره انعکاس یافته است.جدول ذیل به و چالش ها به گونه فشرده حسب 
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 / ادارات مستقل دولتی پیرامون تطبیق برنامه امتیاز مادی استثنایی  وزارت (10تعداد  ) ها، نواقص و کاستی ها در اجراآتء خالفشرده 

 

 

 

 مجموع 

اداره مستقل 

ارگان های 

 محلی

اداره ملی 

حفاظت از 

محیط 

 زیست

کمیسیون 

مستقل 

اصالحات 

اداری و 

خدمات 

 ملکی

وزارت 

 مالیه

وزارت امور 

 داخله

وزارت 

انکشاف 

 دهات

وزارت 

 عدلیه

وزارت 

زراعت ، 

آبیاری و 

 مالداری

وزارت امور 

 زنان

وزارت 

 معارف

اجراآت خالف طرزالعمل 

ها، نواقص و کاستی ء خال)

 (ها

 تن 27 - تن 4 75
معلومات 

 ارایه نشد
 (5کارمندان بست ) تن 3 تن 2 تن 16 تن 20 تن 2 تن 1

 (6کارمندان بست ) - - - تن 2 - - // - - - 2

 تن 4 تن 92 421
ارزیابی 

 گردیده
 تن 206 تن 10 تن 17 تن 9 تن 12 تن 71 //

عدم ارزیابی اجراآت 

 ساالنه کارکنان 

در کل تفتیش 

 نشده
 نشده نشده نشده نشده نشده نشده // نشده نشده نشده

تفتیش و بررسی برنامه 

توسط تفتیش داخلی  

 کمیسیون و ادارات

اکثریت موجود 

 نبوده
 موجود نبوده ارایه گردید ارایه گردید موجود نبوده موجود نبوده // موجود نبوده ارایه گردید موجود نبوده

موجود 

 نبوده

موجودیت اطالعات در 

مورد بودجه و مصارف 

 برنامه سوپراسکیل

 تن 5 تن 2 تن 5 تن 6 تن 2 تن 7 // تن 2 تن 2 تن 3 34
تعیین و پرداخت امتیاز 

مادی استثنایی باالتر از 

 نورم

در کل 

 مطابقت ندارد
 مطابقت ندارد

مطابقت 

 ندارد

مطابقت 

 ندارد
// 

مطابقت 

 ندارد

مطابقت 

 ندارد

مطابقت 

 ندارد

مطابقت 

 ندارد

مطابقت 

 ندارد

مطابقت 

 ندارد

عدم مطابقت سهمیه 

فیصد  -40مرکز/

 فیصد -60والیات/

 تن 41 × × × × × // × × × 41
معلمین شامل برنامه 

 خالف طرزالعمل
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 × × × × × × // × × تن 300 300

معلومات  عدم ارائه

پیرامون ولسواالن شامل 

برنامه مطابق معیارهای از 

 قبل تعیین شده

 نامنظم نامنظم نامنظم نامنظم نامنظم منظم // نامنظم منظم نامنظم در کل نامنظم
نامنظم بودن دفتر سوانح 

 کارمندان شامل برنامه

 

 

631 
 

 تن 26 تن 7 تن 16 تن 10 تن 86 تن 34 149 0 تن 3 تن 300

تفاوت ارقام شاملین 

برنامه میان معلومات ارائه 

شده کمیسیون  و ادارات 

  هیئتشامل پالن کار 

تن 1 49  مشکل درجه تحصیل تن 37 ندارد تن 5 تن 2 تن 2 - // تن 1 تن 1 

 ضعیف ضعیف ضعیف ضعیف ضعیف ضعیف ضعیف ضعیف ضعیف ضعیف در کل ضعیف
مشکالت در پروسه اخذ 

آزمایش/ امتحان مطابق 

 خواست اسناد تقینینی 
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 علت

در قسمت کارکنان دقیق کمیسیون  عدم نظارت و توجهضعف مدیریتی ادارات مربوطه در قسمت معرفی بست های غیر واجد شرایط و 

 همآهنگی میان کمیسیون و ادارات مربوطه.  معرفی شده غیر واجد و ضعف

 تاثیرات

تحت تأثیر قرار گیرد و بست های غیر مسلکی و کلیدی شامل  برنامه شامل نمودن بست های غیر واجد شرایط باعث گردیده تا اهداف

امتیاز سوپر اسکیل گردد و عدم همآهنگی میان کمیسیون و ادارات باعت نبود ارقام دقیق و قابل اطمینان در مورد تعداد دقیق سهمیه 

 سوپراسکیل ادارات گردیده است. 

 پاسخ مرجع

)معارف، مالیه، عدلیه، امور داخله،  در برنامه امتیاز مادی استثنایی وزارت های محترم و سایر ریاست های دخیل منابع بشریهای ریاست 

)ارگانهای محلی، کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات  امور زنان، انکشاف دهات، زراعت، آبیاری و مالداری( و ادارات مستقل دولتی

از ایشان طالب معلومات شدند  هیئتدر استعالمیه های جداگانه که  ملکی، حفاظت از محیط زیست( مشکالت، کاستیها و نواقص را

 پذیرفته و جهت رفع آن وعده همکاری نمودند.

 هیئتسفارش 

 دمکلف می باشاصالحات اداری و خدمات ملکی مستقل کمیسیون محترم  یه و تنظیم فعالیت های داراالنشأریاست محترم اجرائ -

موجود را مرفوع نماید و آمار دقیق کارکنان  ، نواقص و کاستی هایکارمندان برنامه سوپر اسکیلدر قسمت معلومات و تعداد تا 

 سوپراسکیل را جمع آوری و شامل دیتابیس نماید. 

تفتیش داخلی کمیسیون و ادارات مربوطه مکلف می باشند تا برنامه سوپر اسکیل را تحت نظارت و بررسی قرار دهند  های ریاست -

 های موجود برطرف گردد. ءتا مشکالت و خال

 کارکنان که باالتر از نورم خالف ضمیمه شماره چهار امیتاز اخذ می نمایند، باید مطابق به نورم تنظیم گردد.  -

 (10)شماره یافته 

)نبود یک دیتابیس منظم، واحد، کامل، یکپارچه، دقیق، مشخص  دقیق ارقام و آمار نگهداری و حفظ در ضعفعنوان یافته : 

 ملکی خدمات و اداری اصالحات کمیسیون در اسکیل( امتیاز مادی استثنایی )سوپر برنامه شامل کارمندان و معین(
 

 
 معیار

ضمیمه شماره چهارم قانون کارکنان خدمات ملکی که مقدار امتیاز، شمولیت در برنامه، کلیدی بودن، دایمی بودن  و ... از بست کارمندان 

خدمات ملکی معلوم میگردد، یکی از اساسی ترین معیار نزد اداره تطبیق کننده برنامه، )ریاست های مؤظف کمیسیون مستقل اصالحات 

لکی( پیرامون تطبیق درست و کامل با در نظرداشت معیارهای از قبل تعیین شده برنامه امتیاز مادی استثنایی میباشد. اداری و خدمات م

 داشتن دیتابیس جامع و بروز شده به تفکیک سالها  یکی از اساسی ترین اسناد نزد اداره تطبیق کننده برنامه میباشد. 
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 حالت

پیرامون برنامه امتیاز مادی  کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکیریاست های مؤظف  در جریان بررسی به مالحظه رسید که

بدین طرف شامل برنامه سوپر اسکیل گردیده، تعداد،  1382ادارات دولتی که از سال  شامل برنامه کارمندان استثنایی در رابطه به تمام

 ارقام، اطالعات و دیتابیس مشخص، واحد و جامع که تمام نیازمندی برنامه امتیاز مادی استثنایی را مرفوع بسازد در دسترس نداشته است.

خدمات ملکی که شامل  بست کارکنان (292ر مورد جزئیات تعداد )دمستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی کمیسیون محترم لین ومسؤ

م محترمستقل دولتی گردیده اند، معلومات در اختیار ندارد. بنابر نبود اطالعات نزد کمیسیون  ( وزارت و اداره17سوپراسکیل در )برنامه 

تعیین شده، از قبل ات ملکی به اساس معیار های ( تن مامور خدم292اصالحات اداری و خدمات ملکی، معلوم نمی گردد که آیا )مستقل 

زمی و ضروری ( تن کارمندان ادارات خدمات ملکی اسم  و سایر مشخصات ال20به همین ترتیب تعداد )؟ شامل برنامه گردیده اند و یا خیر

سایر وزارت ها و ادارات  ( تن کارکنان199و در مورد ) ( تن درجه تحصیل شان مشخص نمی باشد630تعداد ) شان معلوم نمی باشد،

سیه از تمام شاملین دوبه گونه نمونه  اسکیل گردیده که شامل برنامه سوپر مربوط به خود کمیسیونکارمندان ( تن 33و ) مستقل دولتی

ش بخ، ه بودانتخاب گردید جهت بررسی هیئتتوسط های پروسه کامل طی مراحل شامل شدن به برنامه امتیاز مادی استثنایی شان 

به گونه  د تاناگزیر گردی بنابر نبود اسناد در کمیسیون د، هئیتنقرار ده بررسیغرض   هیئت قادر نگردید تا اسناد آنرا به دسترس مربوطه

چنین وضعیت  مورد بررسی قرار دهد.شان  ةادارات مربوط دراسناد کارکنان را  را انتخاب و دولتی مستقل وزارت و اداره (10)قیدی 

لین واری بوده و  نشان می دهد که مسؤکمیسیون اصالحات اد ، حفظ و نگهداری اسناد درنمایانگر ضعف مدیریت اطالعات و معلومات

جزئیات مکمل و  اند. هتوجه و دقت الزم نداشت سال( 18) ( طیسوپراسکیلامتیاز مادی استثنایی )محترم کمیسیون در قسمت برنامه 

 ( این گزارش قابل دسترس می باشد.11و ) (10، ) (9(، )8(، )7)(، 6)ایم شماره مفصل آن در ضم

  علت

ز بر ولیت سایر وظایف را نیؤتوسط کارمندان به پیش برده می شود که مس (سوپر اسکیلامتیاز مادی استثنایی )برنامه مربوط به امور 

 ونمشخص پیرامتشکیل و شعبه  .عهده دار میباشندنیز مربوط به برنامه فوق را عالوه بر وظایف اصلی شان پیشبرد امور  ،عهده دارند

در نظر گرفته نشده است. چنین تصمیم باعث گردیده تا فعالیت های برنامه متذکره در فوق برنامه  مربوط به هایو انجام فعالیت مدیریت 

 و  فعالیت های را به وجه احسن به پیش ببرند ،د تشکیل و شعبه خاصحاشیه قرار گیرد و کارمندان نتوانند بنابر حجم زیاد کار ها و نبو

 . را ببار آورده استسیون ییان ادارات و کمم الزمهمآهنگی  و در قسمت حفظ و نگهداری اسناد  ضعف مدیریتی

 تاثیرات

معین آن بدسترس قرار نگیرد و در پیوند گی معلومات و اطالعات در زمان  باعث می گردد تا به ساده جامع دیتابیس اطالعات دقیق و نبود

 . نامه تحلیل و تجزیه شده نتواندثیرات نهایی برآبه آن ت

 پاسخ مرجع 

 02/12/1399( مؤرخ 15)و شماره  27/11/1399( مؤرخ 12، شماره )25/11/1399( مؤرخ 11شماره )های  به پاسخ استعالمیه

رم در محت هیئت: البته با حصول گزارش ندتنظیم فعالیت ها چنین تحریر داشته اظف ریاست محترم اجرائیه و ؤکارمندان م هیئتاین 

( تن کارمندان کمیسیون مستقل 33) تعداد ت جدی صورت میگیرد و در مورد اسنادمورد کمی ها و کاستی ها و تطبیق طرزالعمل اجراآ

تحریر نموده اند که اسناد مطالبه  ادارات مستقل دولتی کارمندان سایر وزارت ها و ( تن199) اصالحات اداری و خدمات ملکی و تعداد

 شده در انبار آرشیف اسناد دریافت نگردید.
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 هیئتسفارش 

رنامه شامل ب کمیسیون محترم اصالحات اداری و خدمات ملکی در قسمت طرح و ترتیب دیتابیس )بانک اطالعاتی( تمام کارمندان -

 د.نکافی و مناسب اقدام عملی نمایضروری،  معلوماتهمه و  (سوپر اسکیل) امتیاز مادی استثنایی

شان بست ادارات مربوطه  با تعداد کارمندان که بست های شان نا معلوم می باشد، کمیسیون مکلف می باشد تا در همآهنگی -

معیارهای تعیین شده ضمیمه شماره چهارم قانون خالف شان ، در صورتیکه بست های مربوطه کارمندان فوق را مشخص نموده

 باشد، الزم دانسته می شود تا مطابق طرزالعمل تنظیم گردد. برنامه فوق  ءهای مرعی االجرا طرزالعملکارکنان خدمات ملکی و 

ضمیمه شماره عالوه بر آن در مورد آن عده کارکنان که اسم و درجه تحصیلی شان معلوم نمی باشد نیز مطابق به طرزالعمل و  -

  د. ورنبعمل آمقتضی اجراآت  م قانون کارکنان خدمات ملکیچهار

ه ( یک تشکیل معین با درنظرداشت الیحسوپراسکیل) امتیاز مادی استثنایی برنامهمربوط بهتر خواهد بود تا جهت پیشبرد امور  -

ه بمطابق الیحه وظایف پاسخگو باشند و پروسه برنامه فوق فعالیت ها از انجام امور پیرامون تا در نظر گرفته شده  وظایف مشخص

 مدیریت گردد. یافته انسجامو شکل بهتر 

 

 (11یافته شماره )

و ریاست  ضعف همآهنگی میان وزارت ها/ ادارات مستقل و کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی عنوان یافته:  

( مربوطه کمیسیون محترم یه و انسجام امورئریاست اجراو  منابع بشریریاست انکشاف ، ریاست تشکیالت) های ذیصالح

 ی و خدمات ملکی ارمستقل اصالحات اد

 معیار

مطابق به شرایط طرزالعمل های امتیاز مادی استثنایی  داشتن هماهنگی بین کمیسیون اصالحات اداری و خدمات ملکی و ادارات مستفید   

 شوندگان مزایای چون کلیدی بودن بستها ، تجربه کاری و مسلکی بودن بستهای شامل امتیاز مادی استثنایی را شناسایی میکند. 

 حالت

ضعف همآهنگی میان وزارت ها/ ادارات مستقل و کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی حتی نظر به تفتیش انجام شده 

 .واقعی مطابق اسناد قانونی اعمال نکرده استو ولیت خویش را بصورت درستؤصالحیت و مسوجود داشته  ریاست های خود کمیسیون

اسناد تقنینی برنامه را معرفی نکرده، ریاست تشکیالت کلیدی بودن و مسلکی بودن را درست رعایت کارمندان واجد شرایط مطابق  ،تاادار

ریاست انکشاف منابع بشری ارزیابی  که کلیدی و غیر مسلکی میباشد،  (6و 5( بست های کلیدی مانند بست های )181تعداد )  نکرده

یه و انسجام امور معلومات و دیتا را بصورت ئاعمال نکرده است، ریاست اجرات کارمندان را بصورت واقعی و درست انجام نداده و آاجرا

 .کامل، جامع، واحد، مورد نیاز از شروع الی اکنون نداشته است

 علت

 )سوپراسکیل(.  ضعف مدیریتی در کمیسیون و ادارات ذیربط پیرامون همآهنگی برنامه امتیاز مادی استثنایی

 تاثیرات

)سوپراسکیل( و ضمیمه شماره چهارم قانون کارکنان خدمات  مقرره امتیاز مادی استثنایی تعیین شدهاز قبل ا باعث گردیده تا معیاره

  زیر سوال قرارگیرد.نیز برنامه فوق شفافیت درست تطبیق نگردد و در ضمن همجانبه و ملکی بصورت 
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 سفارش هیئت

مین نموده تا پروسه أریاست های مربوطه و ادارات مستفید شونده تکمیسیون محترم اصالحات اداری و خدمات ملکی هماهنگی را بین 

مطابق  ار ت کارمندان واجد شرایطاادار بصورت شفاف و قابل اعتماد بطور یکسان باالی تمام کارکنان سوپر اسکیل تطبیق و عملی گردد،

 خویش را در قبال تطبیق امتیاز مادی استثنایی ی وریاست های مربوطه کمیسیون صالحیت ها و مسؤولیت هایاسناد تقنینی برنامه معرف

دیتای  در ترتیب  یک ت کارکنان بصورت واقع بینانه وآسوپر اسکیل کارکنان چون کلیدی بودن و مسلکی بودن بست ها، ارزیابی اجرا

 نمایند. ءکامل، جامع، وظایف خویشرا  ایفا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 برنامه امتیاز مادی استثنایی / سوپر اسکیل ادارات دولتی عملکرد  تفتیش/ گزارش تفتیشاداره عالی 

عملکرد  تفتیش ریاست |  33  

 

 
 

 

 

 

 

 

 بخش سوم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پاسخ مرجع ونتیجه گیری 
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 پاسخ مرجع پیرامون یافته های تفتیش
به این هیأت وظیفه سپرده شده تا برنامه امتیاز مادی استثنایی )سوپر اسکیل( کمیسیون  1400مالی حسب پالن بازرسی ربع اول سال 

 دهند.مستقل  اصالحات اداری و خدمات ملکی را طور موضوعی مورد بازرسی قرار 

پیرامون یافته ها و مشاهدات بررسی، نظر موافق بخش های تحت بازرسی، ذریعه استعالمیه های جداگانه اخذ گردیده است، ضمناً بعد از 

( ورق با رهبری 18درظرف ) 6/2/1400( مؤرخ 10تکمیل روند بررسی، این هیئت مسوده گزارش تفتیش عملکرد را ذریعه نامه شماره )

( 924یون محترم مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی  غرض ابراز نظر شر یک ساخته است که در مکتوب شماره )داراالنشأ کمیس

یافته های هیأت را تأیید نموده و چنین نگاشته است: ) سفارشات هیأت محترم در مورد  دیتابیس منضمه هذا پذیرفته  5/3/1400مؤرخ 

( سال که نسبتاً مدت طوالنی را در برگرفته، در 17ی از آنجائیکه تطبیق برنامه متذکره طی )و در تطبیق آن اقدام عملی خواهد نمود. ول

این مدت رهبری اداره تغییر نموده و نقل مکانهای نیز صورت گرفته، روی همین ملحوظات و دالیل که به پاسخ استعالمیه های هیأت 

غیر ممکن میباشد. بنًا آنچه هیأت محترم پیرامون اجراآت کمیسیون قبل  1396محترم نگاشته شده، ارایه اسناد مکمل سالهای قبل از 

 سفارش فرمایند در تطبیق آن باتمام امکانات تالش مینمائیم. از همکاری و توجه تان در مورد قبالً اظهار امتنان میگردد.(  1396از سال 

 

 نتیجه گیری  

و  ولتید در حفظ کادر های مجرب در سطح ادارات (سوپر اسکیل)امتیاز مادی استثنایی برنامه  روندکه در کل  از نتایج تفتیش بر میآید

کمیسیون  ولینؤعدم دقت و توجه مسضعف مدیریتی، ولی بنابر . ثر واقع گردیده استؤم تاادار پیشبرد امورات بست های کلیدی و مسلکی

 روند امتیاز مادی استثناییتا در باعث گردیده به گونه معیاری و ملموس امور  جهت انسجام بهتر مشخص تتشکیالنبود  و و ادارات

 نگردد.  و انسجام ریتبه گونه درست و معیاری مدی ش های متعدد به وجود آید و پروسه های کاریسوپراسکیل مشکالت و چال

قابل اعتبار و جامع اطالعات کامل ،  نبود از جمله کمبودی ها و نواقص عمدهء که در جریان بررسی مفتشین به آن متوجه گردیده اند،

می باشد که کمیسیون محترم در اختیار ندارد و اطالعات ارایه شده از جانب  سوپراسکیل امتیاز مادی استثناییکارکنان شامل پیرامون 

کمیسیون نتوانست ارقام دقیق پیرامون تعداد مجموعی کارکنان سوپر اسکیل را در کمیسیون و ادارات مربوطه با هم همخوانی ندارد و 

از جانب کمیسیون مستقل دولتی اداره وزارت / ( 52( تن کارکن برنامه سوپر اسکیل در )4816. در مجموع تعداد )قرار دهد  هیئتاختیار 

 تعداد تفاوت ،نمونه جمع آوری نمود به گونه را مستقل دولتیاداره ( وزارت و 10)که از یارقام هیئتدر حالیکه  ،همعلومات ارایه گردید

به همین ترتیب در معلومات ارایه شده از جانب کمیسیون بست . و ادارات موجود می باشدمیان ارقام ارائه شده کمیسیون تن ( 631)

، عالوه بر آن معلوم نمی باشدامتیاز مادی استثنایی ( تن از مامورین 20( تن و اسم )630( تن، درجه تحصیلی تعداد )292تعداد )

نیز عاجز بوده و آمار دقیق نزد  1399الی سال  1382کمیسیون محترم پیرامون معلومات بودجه و مصارف انجام یافته از ابتدای سال 

  .ی باشد که نیاز به تغییر داردامه مشهود مچنین وضعیت نشان می دهد که خالء مدیریتی در این برن کمیسیون موجود نمی باشد.

قانون کارکنان خدمات ملکی نیز  مبه مالحظه رسید که کمیسیون محترم در قسمت رعایت طرزالعمل و ضمیمه شماره چهار ،عالوه بر آن

و در مرکز معادن و پطرولیم محترم زارت و یک تن معلم  و معارف محترم ( تن از معلمین وزارت 41تعداد )دقت الزم ننموده است، 

شامل برنامه سوپر اسکیل گردیده اند، این درحالیست که معلمین طبق قانون کارکنان خدمات ملکی شامل این برنامه شده نمی  والیات

اری ط ریاست تفتیش داخلی کمیسیون اصالحات ادتوس 1399سوپراسکیل از آغاز الی سال برنامه توانند. همچنان به مالحظه رسید که 

مورد بررسی قرار نگرفته که این ضعف بزرگ از جمله عوامل بروز مشکالت و چالش ها  و تفتیش داخلی ادارات مربوطه و خدمات ملکی

 می باشد. 

 به گونه معیاری انجام توزیع سیت های برنامه سوپراسکیلسهمیه بندی و افزون بر موارد فوق، یافته های تفتیش نشان می دهد که 

نپذیرفته، معیار مشخص در قسمت سهمیه بندی در نظر گرفته نشده است. اداراتی که دارای  بیشترین تشکیالت مسلکی و فنی می باشد، 
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ر می باشد، سهمیه بیشت کلیدیکمترین سهمیه برای شان در نظر گرفته شده و برعکس اداراتی که دارای بست های محدود مسلکی و 

که در قسمت سهمیه  می گردد و از وضعیت معلوم ذاری برنامه مذکور موجود بودهه شده است که نقیصهء بزرگ در ابتدای هسته گداد

  .برخورد صورت گرفته سلیقوی ولین و اراکین تصمیم گیرنده، به گونهؤسیت های سوپراسکیل توسط مس بندی

کارمندان کمیسیون در برنامه بدون سهمیه دهی بیشتر به شماره چهار، خالف طرزالعمل و ضمیمه  بست های شش و پنج شامل ساختن

 از جمله مشکالت ،لیکارکنان سوپر اسکاجراآت  یابیعدم ارز، امتیازی نورم تعیین شدهء معاش نمودن عدم مراعاتسپری نمودن امتحان، 

قسمت تطبیق برنامه سوپراسکیل مفید نبوده و جهت ولین در ؤکه نشان می دهد عملکرد مسمی باشد  عمده و قابل تمرکز و چالش های

 می باشد.  اساسی اتثریت بیشتر در این روند، نیاز به اصالحات بنیادی و تغییرؤتطبیق معیاری و بوجود آوردن م
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( 1ضمیمه شماره )  

 ادارات دولتی که خالف ضمیمه شماره چهارم قانون کارکنان خدمات ملکی برای شان امتیاز مادی استثنایی تعیین و پرداخت گردیده است: پنجم و ششمکارمندان بست های ست یل

 بست والیت مرکز وظیفه اسم وزرات /اداره شماره
درجه 

 تحصیل

شده  معاش اجرا

 به دالر

  400 لیسانس  5   مرکز دهی مدیر گزارش میر حسین یارخوانی  وزارت زراعت   1

  400 فوق بکلوریا  5   مرکز مدیر اجرائیه ریاست مالی اناهیتا وزارت احیاء و انکشاف دهات   2

  300 بکلوریا   5   مرکز مدیر سوانح والیتی  عبدالواحد  وزارت عدلیه   3

  300 بکلوریا   5   مرکز مدیر سوانح مرکزی  عبدالواسع وزارت عدلیه   4

  300 بکلوریا   5   مرکز مدیر اداری  سیما  وزارت عدلیه   5

  300 بکلوریا   5   مرکز مدیر بودجه انکشافی  عبدالمنان  وزارت عدلیه   6

  300 لیسانس   6   مرکز کمپیوتر کار  احمد طارق وزارت عدلیه   7

  400 لیسانس   5   مرکز عضو مسلکی دیپارتمنت کار و اداره  عایشه  وزارت عدلیه   8

  400 لیسانس   5   مرکز عضو مسلکی قوانین مدنی  عنایت اهلل  وزارت عدلیه   9

  300 لیسانس   5   مرکز مدیر تصنیف و احصایه قوانین  فریدون  وزارت عدلیه   10

  400 لسانس  5   مرکز عضو مسلکی انستیتوت امور قانونگذاری سمیرا  وزارت عدلیه   11

  400 لسانس  5   مرکز عضو مسلکی عبدالحکیم حمید وزارت عدلیه   12

  400 لسانس  5   مرکز عضو مسلکی یما احمدی وزارت عدلیه   13

  350 بکلوریا   5   مرکز فلمبردار  عبدالستار  ولسی جرگه   14

  450 لیسانس   5   مرکز مدیر تنظیم امور پذیرایی  شاه ولی  ولسی جرگه   15

  345 بکلوریا  5   مرکز فلمبردار  محمد طاهر  ریاست عمومی داراالنشاء مشرانو جرگه  16

  300 بکلوریا  5   مرکز مدیر اجندا جلسات محمد امین  ریاست عمومی داراالنشاء مشرانو جرگه  17

  300 بکلوریا  5   مرکز مدیر قراردادها فضل الدین  ریاست عمومی داراالنشاء مشرانو جرگه  18

  400 بکلوریا  5   مرکز مدیر تحویل خانه  عبدالقدیر مهربان ریاست عمومی داراالنشاء مشرانو جرگه  19

  300 بکلوریا  5   مرکز مدیر اجراییه  محمد اشرف توحیدی  ریاست عمومی داراالنشاء مشرانو جرگه  20

  400 ماستر  5   مرکز دستیار اداری  محمد علی شریعتی  ریاست عمومی داراالنشاء مشرانو جرگه  21

  350 لیسانس   5   مرکز دستیار اداری  رحیمه وردک  ریاست عمومی داراالنشاء مشرانو جرگه  22
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  300 فوق بکلوریا  5   مرکز مسول معلومات  پروین سادات ریاست عمومی داراالنشاء مشرانو جرگه  23

  330 لیسانس   5   مرکز استخراج کننده  فوزیه طهماس  داراالنشاء مشرانو جرگهریاست عمومی   24

  300 لیسانس   5   مرکز مدیر حواله جات  شیما کریمی  ریاست عمومی داراالنشاء مشرانو جرگه  25

  550 لیسانس   5   مرکز دستیار مسلکی  شهال بلخی  ریاست عمومی داراالنشاء مشرانو جرگه  26

  420 لیسانس   5   مرکز خبر نگار  فضل الربی  ریاست عمومی داراالنشاء مشرانو جرگه  27

  400 لیسانس   5   مرکز مدیر تنظیم مالقات ها  فضل الحق  ریاست عمومی داراالنشاء مشرانو جرگه  28

  400 فوق بکلوریا  5   مرکز مدیر اجراییه  ایمل حسینی  ریاست عمومی داراالنشاء مشرانو جرگه  29

  400 لیسانس   5   مرکز دستیار اداری  غالم حیدر  ریاست عمومی داراالنشاء مشرانو جرگه  30

  350 فوق بکلوریا  5   مرکز دستیار اداری  احمد اهلل ریاست عمومی داراالنشاء مشرانو جرگه  31

  400 لیسانس   5   مرکز دستیار اداری کمیسیون ها  منصور بیگ ریاست عمومی داراالنشاء مشرانو جرگه  32

  350 لیسانس   5   مرکز مدیر اجراییه  نقیب اهلل زالل  ریاست عمومی داراالنشاء مشرانو جرگه  33

  350 لیسانس   5   مرکز دستیار اداری  سوما ریاست عمومی داراالنشاء مشرانو جرگه  34

  350 فوق بکلوریا  5   مرکز مدیر اجراییه و دیتابیس مالی  حسیب اهلل  مشرانو جرگهریاست عمومی داراالنشاء   35

  400 لسانس  5   مرکز مدیر تنظیم امور ویزه و پاسپورت شیر افغان ریاست عمومی داراالنشاء مشرانو جرگه  36

  400 لسانس  5   مرکز مدیر اجرائیه و دیتابیس فرخنده لمر ریاست عمومی داراالنشاء مشرانو جرگه  37

  350 بکلوریا  5   مرکز مدیر دیتابیس معاشات  محمد شمیم فرهمند ریاست عمومی داراالنشاء مشرانو جرگه  38

  400 لسانس  5   مرکز مدیر بودجه عادی روح اهلل  ریاست عمومی داراالنشاء مشرانو جرگه  39

  400 لسانس  5   مرکز مدیر اجرائیه عبدالبصیر سیرت ریاست عمومی داراالنشاء مشرانو جرگه  40

  400 لیسانس   5   مرکز مدیر محاسبه ترانسپورت و خدمات اجتماعی محمد اسالم اداره ملی احصائیه و معلومات  41

  350 لیسانس   6   مرکز عضو مدیریت سکتورخدمات ظریف شاه  اداره ملی احصائیه و معلومات  42

  400 لیسانس   5   مرکز سکرتر معاونیت مسلکی اداره  محمد احسان  احصائیه و معلومات اداره ملی  43

  350 بکلوریا  6   مرکز عضو مسلکی دیتابیس فرهاد  اداره ملی احصائیه و معلومات  44

  350 لیسانس   5   مرکز عضو مسلکی دیتابیس نصرت اهلل  اداره ملی احصائیه و معلومات  45

  400 لیسانس   5   مرکز مدیر مواصالت حمیده اداره ملی احصائیه و معلومات  46

  400 لیسانس   5   مرکز مدیر احصائیه نفوس احمد فهیم  اداره ملی احصائیه و معلومات  47

  350 فوق بکلوریا  5   مرکز عضو مدیریت عمومی نشرات گل محمد اداره ملی احصائیه و معلومات  48

  500 لسانس  6   مرکز کارمند بررسی مطبوعات  محمد علیم دفترریاست جمهوری  49

  400 بکلوریا  5   مرکز فلمبردار حاوید ولی دفترریاست جمهوری  50

  500 لسانس  5   مرکز کارمند اداری  زلمی دفترریاست جمهوری  51

  500 بکلوریا  5   مرکز عکاس  محمد غوث حاتمی دفترریاست جمهوری  52

  300 لیسانس   5   مرکز  AFمدیر عمومی  ایمل  وزارت مخابرات  53
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  500 ماستر   5   مرکز ICTمامور مسلکی  عبدالحکیم  وزارت مخابرات  54

  350 لیسانس   5   مرکز ICTمامور مسلکی  نوید  وزارت مخابرات  55

  300 بکلوریا  5   مرکز Tمامور ظرفیت های  حامد  وزارت مخابرات  56

  300 لیسانس   5   مرکز مامور مسلکی حکومت الکترونیکی  محمد هارون  وزارت مخابرات  57

  350 لیسانس   5   مرکز مامور مسلکی پروژه های الکترونیکی  محمد عظیم  وزارت مخابرات  58

  300 لیسانس   5   مرکز مامور مسلکی پروژه های الکترونیکی  محمد صابر  وزارت مخابرات  59

  350 لیسانس   5   مرکز مامور فنی حکومت الکترونیکی  سبد اسحق  وزارت مخابرات  60

  350 لیسانس   5   مرکز مامور مسلکی نرم افزار  سپوژمی  وزارت مخابرات  61

  300 لیسانس   5   مرکز مامور فنی سخت افزار عبدالمحمد  وزارت مخابرات  62

  350 لیسانس   5   مرکز مامور فنی سخت افزار احمد خالد  مخابراتوزارت   63

  300 بکلوریا  5   مرکز مامور مسلکی ارتباط والیات  گل احمد  وزارت مخابرات  64

  300 لیسانس   5   مرکز مامور مسلکی ارتباط والیات  محمد رسول  وزارت مخابرات  65

  350 لیسانس   5   مرکز مامور مسلکی شبکه  عوض  وزارت مخابرات  66

  350 فوق بکلوریا   5   مرکز مامور مسلکی شبکه  ویس محمد  وزارت مخابرات  67

  350 فوق بکلوریا   5   مرکز مامور فنی سخت افزار نقیب اهلل وزارت مخابرات  68

  350 فوق بکلوریا   5   مرکز مامور مسلکی شبکه  میرویس  وزارت مخابرات  69

  300 فوق بکلوریا   5   مرکز مامور مسلکی شبکه  تیمور  وزارت مخابرات  70

  300 لیسانس   5   مرکز مامور مسلکی شبکه  رامین  وزارت مخابرات  71

  350 لیسانس   5   مرکز مامور مسلکی شبکه  گل شاه وزارت مخابرات  72

  350 بکلوریا  5   مرکز مدیرتحریرات  شیما  شهرسازی واراضی  73

  300 بکلوریا  5   مرکز مدیرآرشیف محمد شعیب  شهرسازی واراضی  74

  300 بکلوریا  5   مرکز مدیراجرائیه فضل الرحمن  شهرسازی واراضی  75

  350 بکلوریا  5   مرکز مدیرچاپ نقشه  نعمت اهلل  شهرسازی واراضی  76

  350 بکلوریا  5   مرکز AFMISمدیر محمدنعمان شهرسازی واراضی  77

  460 لیسانس  5   مرکز مدیرعمومی صحی وتعلیمی انجنیر محمد جعفر  شهرسازی واراضی  78

  300 بکلوریا  5   مرکز مدیراجرائیه سید عنایت اهلل  شهرسازی واراضی  79

  400 لسانس  5   مرکز مدیر پالن ریاست امور شهرسازی راحله شهرسازی واراضی  80

 500 ماستر  5   مرکزی مدیر ویب سایت  علی محسن وزارت فواید عامه  81

 500 ماستر  5   مرکزی مدیر اجرائیه  ذبیح اهلل  وزارت فواید عامه  82

  400 لسانس  5 والیت مرکز مدیر اجرائیه ریاست حج و اوفاف تخار محمد سخی ارجمند وزارت ارشاد حج و اوقاف  83

  450    5   مرکز عضو نظارت  داداهلل وزارت معارف   84
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  400 لسانس  5 والیت   مدیر عمومی ریاست امالک والیت فراه عبدالغفور  وزارت معارف   85

  400 فوق بکلوریا  6   مرکز عضوعابدات تاریخی احمد اهلل  وزارت اطالعات وفرهنگ  86

  400 فوق بکلوریا  6   مرکز . صفی اهلل  وزارت اطالعات وفرهنگ  87

  400 لسانس   6   مرکز . عبدالمنیر وزارت اطالعات وفرهنگ  88

  400 لسانس   6   مرکز . محمد آقا وزارت اطالعات وفرهنگ  89

  400 لیسانس پنج   مرکز مفتش اسداهلل اند یشه اداره عالی تفتیش  90

  400 فوق بکلوریا پنجم   مرکز سوانح و دیتابیسعضو مسلکی  دینا پوپل اداره عالی تفتیش  91

  400 لیسانس پنج   مرکز مسوول آرشیف مسلکی تفتیش محمد احسان اداره عالی تفتیش  92

  440 فوق بکلوریا پنج   مرکز مدیر نرم افزار احمد سیر اداره عالی تفتیش  93

  400 لیسانس پنج   مرکز مدیر بودجه انکشافی حمید اهلل اداره عالی تفتیش  94

  400 فوق لکلوریا  5   مرکز انجینر ساختمانی  محمد مختار  وزارت تجارت و صنایع  95

  400 بکلوریا  5   مرکز ماموراجرائیه  سمیع الدین  اداره مستقل ارگانهای محل  96

  350 لسانس  5 والیت   مدیراجرائیه مقام والیت تخار امیرمحمد اداره مستقل ارگانهای محل  97

  300 لسانس  5   مرکز عضو مسلکی عبدالودود اداره مستقل ارگانهای محل  98

  300 فوق بکلوریا  5   مرکز مدیر شبکه نظام الدین وزارت امور سرحدات  99

  800 لیسانس  5   مرکز سکرتر آتشه مهاجرین مقیم مشهد  رفیع اهلل روستاقی  وزارت امور مهاجرین   100

  300 لسانس  5   مرکز مدیر اجرائیه  لطف اهلل کمیسیون اصالحات اداری وخدمات ملکی  101

  400 فوق بکلوریا  5   مرکز مدیر اداری عبدالجبار پروانی کمیسیون اصالحات اداری وخدمات ملکی  102

  400 فوق بکلوریا  5   مرکز مدیر دیتابیس اسناد حفظیه کاندیدان قمر روحی  کمیسیون اصالحات اداری وخدمات ملکی  103

  450 لسانس  5   مرکز مدیر اداری بخش تحلیل کامله صدیقی  کمیسیون اصالحات اداری وخدمات ملکی  104

  450 لسانس  5   مرکز مدیر اداری بخش نظارت ذبیح اهلل مهریار  کمیسیون اصالحات اداری وخدمات ملکی  105

  400 لسانس  5   مرکز مدیرمعلومات و پذیرش فوزیه نوری  وخدمات ملکیکمیسیون اصالحات اداری   106

  500 لسانس  5   مرکز مدیر اجرائیه راضیه پوپلزی  کمیسیون اصالحات اداری وخدمات ملکی  107

  350 فوق بکلوریا  5   مرکز مدیراسناد جاری نادره حکیمی  کمیسیون اصالحات اداری وخدمات ملکی  108

  300 بکلوریا  5   مرکز مدیرآرشیف سید محمد سادات کمیسیون اصالحات اداری وخدمات ملکی  109

  400 لسانس  5   مرکز مدیرپذیرش فریبا فضلی  کمیسیون اصالحات اداری وخدمات ملکی  110

  450 لسانس  5   مرکز کاندیدانمدیر ارزیابی و تنظیم اسناد  سجاد احمد ژوندی  کمیسیون اصالحات اداری وخدمات ملکی  111

  400 لسانس  5   مرکز مدیر حاضری نوید پارسا کمیسیون اصالحات اداری وخدمات ملکی  112

  450 لسانس  5   مرکز مدیر اجرائیه  مژگان حبیب کمیسیون اصالحات اداری وخدمات ملکی  113

  400 بکلوریا  5   مرکز اجرائیه مدیر مسعوده نصرت  کمیسیون اصالحات اداری وخدمات ملکی  114

  350 فوق بکلوریا  5   مرکز فلمبردار و عکاس محمد فریدون حصم  کمیسیون اصالحات اداری وخدمات ملکی  115
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  700 لسانس  5   مرکز مدیر تدارکات اجناس و امور ساختمانی عبیداهلل ارغندیوال کمیسیون اصالحات اداری وخدمات ملکی  116

  400 بکلوریا  5   مرکز مدیر تحویلخانه محمد احسان  افضلی کمیسیون اصالحات اداری وخدمات ملکی  117

  350 بکلوریا  5   مرکز مدیر اجرائیه  احمد نوری کمیسیون اصالحات اداری وخدمات ملکی  118

  400 لسانس  5   مرکز مدیر اجرائیه  علی خان سمسور کمیسیون اصالحات اداری وخدمات ملکی  119

  450 بکلوریا  5   مرکز مدیر اجرائیه  غالم حیدر صدیقی کمیسیون اصالحات اداری وخدمات ملکی  120

  350 لسانس  5   مرکز مدیر اجرائیه منیژه حیدری کمیسیون اصالحات اداری وخدمات ملکی  121

  350 بکلوریا  5   مرکز اسنادمدیر دیتابیس  زرمیه امیری کمیسیون اصالحات اداری وخدمات ملکی  122

  300 لسانس  5   مرکز مدیر حفظ و مراقبت ایمل سرور زاده کمیسیون اصالحات اداری وخدمات ملکی  123

  300 بکلوریا  5   مرکز مددیر تحریرات  عبدالوهاب لوی سارنوالی   124

  400 لسانس  5   مرکز کمپیوتر کار امید لوی سارنوالی   125

  350 فوق بکلوریا  6   مرکز عضو مدیریت عمومی استخدام معینیت عواید گمرکات  سلما وزارت مالیه  126

  450 لیسانس   5   مرکز ITمدیر عمومی اسیکودا  مسیح اهلل  وزارت مالیه  127

  500 فوق بکلوریا  6   مرکز مامور ادخال ارقام دیتابیس  عبدالحفیظ وزارت مالیه  128

  500 بکلوریا  5   مرکز اسیکودا ITمدیر عمومی تخنیکی  و مصطفی  وزارت مالیه  129

  500 لیسانس   5   مرکز مدیر امور گمرکی اسیکودا والیتی  محمد عزیز وزارت مالیه  130

  450 لیسانس   6   مرکز مامور جواز دهی  جمال ناصر وزارت مالیه  131

  400 بکلوریا  6   مرکز مامور تنظیم اسناد  بشیر احمد  وزارت مالیه  132

  400 لسانس  5   مرکز مدیر دیتابیس  سید حشمت  اداره مبارزه با فساد اداری  133

  400 لیسانس  5   مرکز تکنیشن سخت افزار  عبدالفرید  اداره مبارزه با فساد اداری  134

  400 بکلوریا  5   مرکز تکنیشن نرم افزار  محمد احسان  اداره مبارزه با فساد اداری  135

  400 لسانس  5   مرکز مدیر سوانح و دیتابیس محمد اکرام حمیدی اداره مبارزه با فساد اداری  136

  400 (peaceماستر )  6   مرکز دستیار اپریتر خورشید ابراهیمی وزارت معادن و پترولیم  137

  450 (peaceماستر )  5   مرکز اموز گار معدن کاری شریفاحمد  وزارت معادن و پترولیم  138

  450 (peaceماستر )  5   مرکز جیولوجست دیموت سنسنگ مصطفی جویان وزارت معادن و پترولیم  139

  450 (peaceماستر )  5   مرکز جیولوجست نقشه برداری اسماعیل  وزارت معادن و پترولیم  140

  500 ماستر  5   مرکز کارشناس منع سالح کیمیاوی زاهد اهلل زاهد اتمیکمیسیون عالی انرژی   141

  550 فوق بکلوریا  5   مرکز مدیر دیجیتایز محمد ناصر  شهرسازی واراضی  142

 350 بکلوریا  5     مدیر ع تحریرات محمد زمان ولد حقداد وزارت دولت در امور پارلمانی   143

 500 (peaceماستر )  5   // جیولوجست نقشه برداری  غالم نبی ولدقربان وزارت معادن و پترولیم  144

 400 لیسانس  5   // مسول کمره امنیتی مشرف احمد کمیسیون اصالحات اداری وخدمات ملکی  145

 400 لیسانس  5   // مدیر اجرائیه محمد صابر کمیسیون اصالحات اداری وخدمات ملکی  146
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 450 لیسانس  5     مدیر تقاعد کارکنان هالل سید وزارت اقتصاد  147

 350 فوق بکلوریا  5     مدیر اسناد محرم گاللی وزارت اقتصاد  148

  350 لسانس  5   مرکزی مدیر ثبت عرایض و شمایات تمنا ریاست عمومی داراالنشاء مشرانو جرگه  149

 400 لیسانس  5   مرکز داوطلبانمدیر آرشیف  محمد آصف خوشبین اداره ملی امتحانات  150

 500 ماستر  6   مرکز عضو ارقام و احصائیه سیاوش وزارت ترانسپورت  151

 450 ماستر  5   مرکز مدیر فیلوشیپ ریاست منابع بشری مجیب اهلل وزارت زراعت   152

 450 ماستر  5   مرکز مدیر ماشین آالت زراعتی ریاست میکامیزه حبیب اهلل وزارت زراعت   153

 450 ماستر  5   مرکز مدیر ایکولوژی ریاست حفاظت نباتات محمد ناصر وزارت زراعت   154

 450 ماستر  5   مرکز مدیر نظارت از پروژه های زون جنوب ریاست نظارت و ارزیابی تعمت اهلل وزارت زراعت   155

 450 ماستر  5   مرکز مدیر آبیاری سطی ریاست آبیاری طارق شاه وزارت زراعت   156

 ویس الدین وزارت زراعت   157
مدیر هماهنگی فارم های تحقیقاتی ریاست زراعت و آبیاری 

 والیت ننگرهار
 450 ماستر  5 والیتی  

 450 ماستر  5 والیتی   مدیر تکنالوژی ریاست زراعت ننگرهار نورالحق وزارت زراعت   158

 400 لیسانس  5   مرکز مدیر مخزن خان محمد وزارت کارواموراجتماعی  159

 500 ماستر  5   مرکز جیولوژیست نقشه برداری انجینیر عبدالخالق وزارت معادن و پترولیم  160

 500 ماستر  5   مرکز جیوفیزیست اکتشاف شفیق اهلل وزارت معادن و پترولیم  161

 500 ماستر  5   مرکز مدیر اجرائیه ریاست طرح و تسوید  زهره  وزارت معادن و پترولیم  162

 مفتش اسداهلل اند یشه اداره عالی تفتیش 163
 مرکز

  400 لیسانس 5   

 مسوول آرشیف مسلکی تفتیش محمد احسان اداره عالی تفتیش 164
 مرکز

  400 لیسانس 5   

 مدیر نرم افزار احمد سیر اداره عالی تفتیش 165
 مرکز

بکلوریافوق  5     440  

 مدیر بودجه انکشافی حمید اهلل اداره عالی تفتیش 166
 مرکز

  400 لیسانس 5   

          
 عضو مسلکی سوانح و دیتابیس دینا پوپل اداره عالی تفتیش 167

 مرکز

 
 400 فوق بکلوریا 5 

 

 احمد طارق وزارت عدلیه  168
 کمپیوتر کار 

 300 لیسانس  6  مرکز  

 ظریف شاه  ملی احصائیه و معلوماتاداره  169
 عضو مدیریت سکتورخدمات

 350 لیسانس  6  مرکز  

 فرهاد  اداره ملی احصائیه و معلومات 170
 عضو مسلکی دیتابیس

 350 بکلوریا 6  مرکز  

 محمد علیم دفترریاست جمهوری 171
 کارمند بررسی مطبوعات 

 500 لسانس 6  مرکز  
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 احمد اهلل  وزارت اطالعات وفرهنگ 172
 عضوعابدات تاریخی

 400 فوق بکلوریا 6  مرکز  

 صفی اهلل  وزارت اطالعات وفرهنگ 173
. 
 400 فوق بکلوریا 6  مرکز  

 عبدالمنیر وزارت اطالعات وفرهنگ 174
. 
 400 لسانس  6  مرکز  

 محمد آقا وزارت اطالعات وفرهنگ 175
. 
 400 لسانس  6  مرکز  

 سلما وزارت مالیه 176
 عضو مدیریت عمومی استخدام معینیت عواید گمرکات

 
 350 فوق بکلوریا 6  مرکز

 عبدالحفیظ وزارت مالیه 177
 مامور ادخال ارقام دیتابیس 

 مرکز  
 500 فوق بکلوریا  6 

 جمال ناصر وزارت مالیه 178
 مامور جواز دهی 

 450 لیسانس  6  مرکز  

 بشیر احمد  وزارت مالیه 179
 مامور تنظیم اسناد 

 مرکز  
 400 بکلوریا  6 

 خورشید ابراهیمی وزارت معادن و پترولیم 180
 دستیار اپریتر

 مرکز  
 400 (peace)ماستر  6 

 سیاوش وزارت ترانسپورت 181
 عضو ارقام و احصائیه

  
 500 ماستر  6  مرکز

 

های پنجم و ششم جاه دالر بستن( دالر هفتادو نه هزارو هفتصدو پ79750مبلغ ) عجم  

( خالف ضمیمه شماره 42( تن معلم وزارت محترم معادن و پطرولیم جمعاً بتعداد)1(تن معلمین بست های پنجم و ششم وزارت جلیله معارف و )41تعداد)ست یل   (2ضمیمه شماره ) 

 است:چهارم قانون کارکنان خدمات ملکی برای شان امتیاز مادی استثنایی تعیین و پرداخت گردیده 

 بست والیت مرکز وظیفه اسم وزرات /اداره شماره
درجه 

 تحصیل

معاش استثنائی 

 فعلی
 معاش اجرای شده به دالر

 500 500     والیت   معلم کندهار احسان اهلل  وزارت معارف  1

 500 500     والیت   معلم کندهار محمد ویس وزارت معارف  2

 500 500     والیت   کندهارمعلم  فرید احمد وزارت معارف  3

 500 500     والیت   معلم کندهار اسداهلل وزارت معارف  4

 500 500     والیت   معلم کندهار فضل الرحمن  وزارت معارف  5

 500 500     والیت   معلم ارزگان وحیداهلل وزارت معارف  6

 500 500     والیت   معلم ارزگان عبدالظاهر وزارت معارف  7
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 500 500     والیت   معلم ارزگان محب اهلل وزارت معارف  8

 500 500     والیت   معلم ارزگان عصمت اهلل وزارت معارف  9

 500 500     والیت   معلم ارزگان صفی اهلل  وزارت معارف  10

 500 500     والیت   معلم ارزگان احمد جان  وزارت معارف  11

 500 500     والیت   معلم ارزگان عبدالوحید وزارت معارف  12

 500 500     والیت   معلم ارزگان حمیداهلل وزارت معارف  13

 500 500     والیت   معلم ارزگان صبغت اهلل وزارت معارف  14

 500 500     والیت   معلم ارزگان حکمت اهلل وزارت معارف  15

 500 500     والیت   معلم ارزگان قدرت اهلل وزارت معارف  16

 500 500     والیت   معلم ارزگان عصمت اهلل وزارت معارف  17

 500 500     والیت   معلم ارزگان لطف اهلل وزارت معارف  18

 500 500       مرکز معلم مرکزی نعیم اهلل وزارت معارف  19

 500 500     والیت   معلم ارزگان فیض اهلل وزارت معارف  20

 500 500     والیت   معلم ارزگان ذبیح اهلل  وزارت معارف  21

 500 500     والیت   معلم ارزگان مطیع اهلل  وزارت معارف  22

 500 500     والیت   معلم ارزگان نجیب اهلل وزارت معارف  23

 500 500     والیت   معلم ارزگان محمد نعیم  وزارت معارف  24

 500 500     والیت   معلم ارزگان عبیداهلل وزارت معارف  25

 500 500     والیت   معلم ارزگان عبدالباری  وزارت معارف  26

 500 500     والیت   معلم ارزگان رفیع اهلل وزارت معارف  27

 500 500     والیت   معلم ارزگان نصیر اهلل وزارت معارف  28

 500 500     والیت   معلم ارزگان اهل اهلل وزارت معارف  29

 500 500     والیت   معلم هلمند ضمیر احمد  وزارت معارف  30

 500 500     والیت   معلم هلمند حسن اهلل وزارت معارف  31

 500 500     والیت   معلم هلمند عبدالهادی وزارت معارف  32

 500 500       مرکز معلم مرکزی محمد حسیب اهلل وزارت معارف  33

 500 500     والیت   معلم خوست رحیم اهلل  وزارت معارف  34

 500 500       مرکز معلم مرکزی سمیع اهلل وزارت معارف  35

 500 500     والیت   معلم وردک عبداهلل وزارت معارف  36

 500 500     والیت   معلم وردک محمد زاهد وزارت معارف  37

 500 500       مرکز معلم مرکزی محمد معصوم  وزارت معارف  38
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 500 500     والیت   معلم وردک محمد احسان  وزارت معارف  39

 500 500     والیت   معلم زابل سیاد اهلل وزارت معارف  40

 500 500     والیت   معلم زابل همایون  وزارت معارف  41

 450 450 لیسانس 4   مرکز معلم جهانگیر  وزارت معادن و پترولیم 42

          
 

(3ضمیمه شماره )  

 تن کارمندان کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمت ملکی  آزمایش/ امتحان امتیاز مادی استثنایی شان اخذ گردیده است: -7ست تعداد/یل

 درجه تحصیل بست عنوان بست جنسیت ولد اسم  شماره
اندازه 

 امتیاز
 مالحظات والیتی مرکزی

1 
 450$ لیسانس 4 گزارشگر، عکاس و فلمبردار مرد محمد مال پیمان طاهر

 

آزمایش / امتحان اخذ 

 شده است

2 
 500$ ماستر 4 کارشناس هماهنگی و برنامه ریزی امتحانات الکترونیکی مرد فضل الحق ارشاد احمد احمدی

 
// 

3 
 500$ لیسانس 3 کارشناس نظارت از تعیینات زن سید فخرالدین حسینه سادات

 
// 

4 
 500$ لیسانس 3 کارشناس تحلیل و بررسی مقدماتی شکایات مرد قاضی طارق هدایت اهلل ثبات

 
// 

5 
 400$ ماستر 3 آمر تشریفات و ارتباط خارجه زن سید احمد فرید سمیرا سادات

 
// 

6 

 400$ لیسانس 5 مدیر اداری مرد میا احمد مشرف احمد نوری

 
// 

7 
 400$ لیسانس 5 مدیر اجرائیه  مرد محمد صدیق مرادیمحمد صابر 

 
// 

 
:ی استثنایی تعیین و پرداخت گردیده استتن کارمندان کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمت ملکی  آزمایش/ امتحان امتیاز مادی استثنایی شان اخذ نشده ولی برای شان امتیاز ماد -349لیست تعداد/  

1.  
  650$ لیسانس 3 آمر اسناد و ارتباط مرد اسداهلل حبیب اهلل وفا

آزمایش / امتحان اخذ 

 نشده است

 //   400$ بکلوریا 4 مدیر عمومی اسناد وارتباط مرد نظرگل عبدالقیوم نظری  .2
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 //   400$ لیسانس 4 مدیر عمومی آرشیف  زن محمد زمان  سمیرا اعظمی  .3

 //   350$ لیسانس 5 جاریمدیر اسناد  زن عبداالحد نادره حکیمی  .4

 //   300$ لیسانس 5 مدیر آرشیف مرد ولی محمد سید محمد سادات  .5

 //   1,000$ لیسانس 2 رئیس تفتیش داخلی مرد خواجه آقا خواجه زلگی امیری  .6

 //   300$ لیسانس 5 مدیر اجرائیه  مرد شیرجان لطف اهلل نائب  .7

 //   500$ لیسانس 3 مفتش داخلی مرد کمال الدین هارون کمالیار  .8

 //   600$ لیسانس 3 آمر تولید زن میر محمدیوسف ذکیه حیدری  .9

 //   450$ لیسانس 4 گزارشگر، عکاس و فلمبردار مرد سردارجان محمد شفیع نعمتی  .10

 //   500$ لیسانس 4 گزارشگر، عکاس و فلمبردار مرد محمدصادق  محمد فاروق پوپل  .11

 //   450$ لیسانس 4 دایرکتر و مسئول تخنیک  مرد غالم حیدر ریاعارف بیمحمد   .12

 //   400$ فوق بکلوریا 4 مسئول تامین روابط و برگزار کننده نشست ها زن نصراهلل  مسعوده نصرت   .13

 800$ لیسانس 3 های حمایوی(کارشناس تحقیق و تدوین  محتوای امتحانات  )شایستگی مرد محمد علی عبدالواحد فکرت  .14

  

// 

 450$ لیسانس 4 مدیر عمومی اجرائیه  زن داود شاه سهیال سیرت  .15

  

// 

 800$ لیسانس 3 آمر اعالنات  مرد امان اهلل فیروز خپلواک  .16

  

// 

 400$ لیسانس 4 مدیر عمومی اعالنات مرد سید حیات اهلل سید نصرت اهلل کالنتر  .17

  

// 

 500$ ماستر 3 آمر بررسی اسناد زن امیر محمد سونیا کاکر  .18

  

// 

 500$ ماستر 3 کارشناس بررسی اسناد کاندیدان زن بهاوالحق نیلوفر شمس  .19

  

// 

 450$ لیسانس 3 کارشناس بررسی اسناد کاندیدان مرد محمد یوسف محمد رفیع اندرابی  .20

  

// 

 600$ لیسانس 3 کارشناس بررسی اسناد کاندیدان زن عبدالجلیل فوزیه حکیمی  .21

  

// 

 450$ لیسانس 3 کارشناس بررسی اسناد کاندیدان زن شیرآقا نفیسه ابراهیم خیل  .22

  

// 

 500$ لیسانس 3 کارشناس بررسی اسناد کاندیدان زن عبدالجبار نازیال یوسفزی   .23

  

// 
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 700$ لیسانس 3 آمر هماهنگی و تنظیم امتحانات مرد اسداهلل  فرهاد احمدی  .24

  

// 

 //   600$ لیسانس 3 کارشناس تنظیم امتحانات زن سید فتح علی شاه  قدسیه محمودی   .25

 //   500$ لیسانس 3 کارشناس تنظیم امتحانات زن سهراب خان لینا سهرابی   .26

 //   500$ لیسانس 3 کارشناس تنظیم امتحانات زن میراقا فرشته حسامی   .27

 //   800$ لیسانس 3 کارشناس تنظیم امتحانات مرد محمد اسماعیل مامون رشیدی  .28

 //   600$ ماستر 3 آمر مرکز امتحانات مرد محمد جمعه محمد زمان نظری   .29

 //   400$ ماستر 5 ریسپشن مرکز امتحانات زن شیر محمد قمر روحی  .30

 //   850$ ماستر 3 آمر ابالغ نتایج امتحانات و پیگیری پیشنهادات مرد عبدالخالق همایون فرزام  .31

 700$ لیسانس 3 کارشناس ترتیب و پیگیری پیشنهادات مرد نور احمد احمد حامد ضمیر  .32

  

// 

 550$ لیسانس 3 آمر حفظ اسناد محرم مرد احمد گل  حمید وفا امیری  .33

  

// 

 500$ لیسانس 4 کارشناس تنظیم و حفظ اسناد شکایات زن عبدالفتاح  زرمینه عبداهلل  .34

  

// 

 450$ لیسانس 4 کارشناس تنظیم و حفظ اسناد شکایات مرد سید حبیب  سید فقیر شهروند  .35

  

// 

 450$ لیسانس 4 کارشناس تنظیم و هماهنگی امتحانات جمعی زن محمدسلیمان انجیلیکا همکار  .36

  

// 

 400$ لیسانس 4 کارشناس تنظیم و هماهنگی امتحانات جمعی مرد همایون احمد شعیب سکندری  .37

  

// 

 400$ لیسانس 4 کارشناس تنظیم و هماهنگی امتحانات جمعی زن عبدالرسول ناهید وارسته  .38

  

// 

 400$ لیسانس 5 مدیر ترتیب اسناد و پیگیری مرد عزیزاهلل  احمد اهلل عزیزی  .39

  

// 

 550$ لیسانس 3 آمر احصائیه و پالن مرد عبدالوکیل  نصرت ولی نورستانی  .40

  

// 

41.  
محمد ابراهیم آشنا 

 محمدی
 400$ بکلوریا 3 آمر اداری مرد عبدالستار

  

// 

 400$ فوق بکلوریا 5 مدیر اداری  مرد عبدالرشید  عبدالجبار امین  .42

  

// 

 450$ لیسانس 3 کارشناس هماهنگی و معلومات زن سید عظیم اهلل بهار سادات   .43

  

// 

 1,050$ ماستر 2 عمومی نظارت از تعییناتآمر  مرد عبدالحبیب عبدالحامد ناصری   .44

  

// 
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 500$ لیسانس 3 کارشناس نظارت از تعیینات مرد گالب شاه عبدالصمد احمدزی  .45

  

// 

 600$ ماستر 3 کارشناس نظارت از تعیینات مرد عبدالغفران عبداهلل میر  .46

  

// 

 600$ لیسانس 3 کارشناس نظارت از تعیینات مرد محمد نعیم  احمد وحید عمری  .47

  

// 

 500$ لیسانس 3 کارشناس نظارت از تعیینات مرد غالم محمد محمد زمان کارمند  .48

  

// 

 550$ ماستر 3 کارشناس نظارت از تعیینات مرد محمد عمر عبدالرزاق راید   .49

  

// 

 550$ لیسانس 3 کارشناس نظارت از تعیینات مرد باز محمد کامران سرمستزاده  .50

  

// 

 600$ فوق بکلوریا 3 کارشناس نظارت از تعیینات مرد جانباز عبدالسمیع جانباز  .51

  

// 

 600$ لیسانس 3 کارشناس نظارت از تعیینات مرد عنایت اهلل هدایت اهلل امرخیل  .52

  

// 

 600$ ماستر 3 کارشناس نظارت از تعیینات مرد محمد اسحق رمضان فوالدی   .53

  

// 

 600$ لیسانس 3 کارشناس نظارت از تعیینات مرد جمشید شعله  جمداد جم شعله   .54

  

// 

 500$ ماستر 3 کارشناس نظارت از تعیینات مرد فیض محمد جان محمد نوری  .55

  

// 

 500$ لیسانس 3 کارشناس نظارت از تعیینات مرد سید عبدالواحد سید جاوید توحیدی  .56

  

// 

 700$ ماستر 3 نظارت از تعییناتکارشناس  مرد فضل احمد واجد دانشجو  .57

  

// 

 600$ لیسانس 3 کارشناس نظارت از تعیینات مرد احمد بیک احمد اهلل احمدی  .58

  

// 

 500$ ماستر 3 کارشناس نظارت از تعیینات مرد عصمت اهلل مصطفی عصمتی  .59

  

// 

 550$ لیسانس 3 کارشناس نظارت از تعیینات مرد محمد انور محمد اصغر انوری  .60

  

// 

 850$ ماستر 3 کارشناس نظارت از تعیینات مرد محمد غنی کفایت اهلل غفوری  .61

  

// 

 600$ لیسانس 3 کارشناس نظارت از تعیینات زن محمد زمان  انیسه زمانی   .62

  

// 

 600$ ماستر 3 کارشناس نظارت از تعیینات مرد پاینده محمد  حامد رحمانی  .63

  

// 

 500$ لیسانس 3 کارشناس نظارت از تعیینات زن ولی محمد  روهینا ولیزاده  .64

  

// 

 800$ لیسانس 3 کارشناس نظارت از تعیینات مرد محمد صدیق محمد نعیم یادگاری  .65

  

// 
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 600$ ماستر 3 کارشناس نظارت از تعیینات مرد محمد صدیق محمد توفیق شالیزی  .66

  

// 

 500$ لیسانس 3 کارشناس نظارت از تعیینات مرد عبدالقدوس  عبدالجلیل احمدی  .67

  

// 

 500$ لیسانس 3 کارشناس نظارت از تعیینات زن محمد آصف حسینا رشید  .68

  

// 

 350$ فوق بکلوریا 4 سکرتر مقام بورد بورد رسیدگی به شکایات خدمات ملکی زن بشیر احمد  محسنه اکسیر  .69

  

// 

 1,000$ لیسانس 2 ر ئیس اجرائیه  مرد غالم حجت اهلل مجیب الرحمن مجددی  .70

  

// 

 600$ لیسانس 3 کارشناس تحلیل و بررسی مقدماتی شکایات مرد محمد دلدار محمد تمیم قیام  .71

  

// 

 550$ لیسانس 3 کارشناس تحلیل وبررسی شکایات زن محمد رسول هما ایوبی  .72

  

// 

 600$ لیسانس 3 وبررسی شکایاتکارشناس تحلیل  مرد محمد عمر نظام الدین عمری   .73

  

// 

 750$ لیسانس 3 کارشناس تحلیل وبررسی شکایات مرد عبدالحلیم  پرویز راقم  .74

  

// 

 550$ لیسانس 3 کارشناس تحلیل وبررسی شکایات مرد عبداالول عبدالمصور واثقی  .75

  

// 

 650$ لیسانس 3 کارشناس تحلیل وبررسی شکایات مرد محمد نبی عبدالبصیر حلیمیار  .76

  

// 

 600$ لیسانس 3 کارشناس تحلیل وبررسی شکایات مرد عبدالناصر امان اهلل ناصری  .77

  

// 

 550$ ماستر 3 کارشناس تحلیل وبررسی شکایات مرد رمضانی فرید الرحمن حمیدی  .78

  

// 

 550$ لیسانس 3 کارشناس تحلیل وبررسی شکایات زن حمیداهلل نادیه شریفی  .79

  

// 

 550$ لیسانس 3 کارشناس تحلیل وبررسی شکایات مرد عبدالباقی خوشحال عمری  .80

  

// 

 550$ لیسانس 3 کارشناس تحلیل وبررسی شکایات مرد عزت اهلل شفیع اهلل استانکزی  .81

  

// 

 800$ ماستر 3 آمراداری   مرد برات علی علی سجاد اسلمپور  .82

  

// 

 500$ لیسانس 4 هماهنگی و ارتباطاتکارشناس  زن محمد ایوب پروانه ایوب  .83

  

// 

 450$ لیسانس 3 کارشناس احصائیه و پالن  مرد سید آقا احمد فواد نعیمی  .84

  

// 

 400$ لیسانس 5 مدیر اداری طی مراحل اسناد و شکایات زن فتح محمد کامله صدیقی  .85

  

// 

 400$ لیسانس 5 مدیر اداری نظارت از تصامیم بورد زن محمد علی فوزیه نوری  .86

  

// 
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 400$ لیسانس 5 مدیر معلومات و اخذ شکایات زن علی احمد  فریبا فضلی  .87

  

// 

 600$ لیسانس 3 کارشناس تجدید نظر بر مصوبات بورد مرد نظر محمد لعل محمد احمدی  .88

  

// 

 500$ لیسانس 3 کارشناس تجدید نظر بر مصوبات بورد مرد عاشور محمد عبداهلل بصیر  .89

  

// 

 1,000$ لیسانس 2 رئیس اجرائیه و تنظیم فعالیت ها مرد سید مال جان عبداهلل صافی  .90

  

// 

 400$ بکلوریا 5 مدیر معلومات و پذیرش زن محمد اسحق نادیه کاکر  .91

  

// 

 500$ لیسانس 4 کارشناس تنظیم معاشات زن سربلند رئیسه کوهستانی  .92

  

// 

 850$ ماستر 3 آمر تنظیم فعالیت ها مرد محمد عمر عبدالحمید وحدت  .93

  

// 

 500$ لیسانس 4 مدیر عمومی مخزن زن غالم محی الدین پشتنه احمدی  .94

  

// 

 450$ فوق بکلوریا 4 کارشناس تنظیم و حفظ اسناد زن محمد هاشم صاحبه  واسوخت  .95

  

// 

 400$ بکلوریافوق  4 کارشناس تنظیم و حفظ اسناد مرد میرکالن شهاب الدین ازهر  .96

  

// 

 800$ لیسانس 3 آمر استخدام مرد عبدالجلیل شریف اهلل صالحی  .97

  

// 

 500$ لیسانس 3 کارشناس مسلکی بررسی اسناد کاندیدان مرد عتیق اهلل سلیمان آذر یادگاری  .98

  

// 

 550$ لیسانس 3 کارشناس مسلکی بررسی اسناد کاندیدان مرد ذکریا محمد ادریس احمدزی  .99

  

// 

 550$ ماستر 4 مدیرعمومی استخدام مرکز مرد روح اهلل رفیع اهلل ابراهیم خیل  .100

  

// 

 550$ ماستر 4 مدیرعمومی استخدام والیات زن غالم رسول  سویتا نور  .101

  

// 

 600$ ماستر 3 کارشناس انکشاف اداره مرد غالم علی مسعود فرهمند  .102

  

// 

 400$ لیسانس 3 کارشناس ارتقای ظرفیت مرد حبیب اهلل وحید اهلل امرخیل  .103

  

// 

 750$ لیسانس 3 کارشناس نیاز سنجی و پالنگذاری آموزشی مرد محمد جواد محمد حسین برومند  .104

  

// 

 600$ ماستر 3 آمر ارتباط کارکنان زن غالم سخی ناهید فقیری  .105

  

// 

 450$ لیسانس 4 کارشناس ارتباط کارکنان زن عبدالهادی نادیه صدیقی  .106

  

// 

 800$ ماستر 3 کارشناس نظارت از ارزیابی اجراآت کارکنان مرد عبدالقدوس  احمد بیژن قادری  .107

  

// 
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 500$ لیسانس 4 مدیر عمومی سوانح کارکنان مرد خلیل الرحمن مجیب الرحمن همراز  .108

  

// 

 400$ لیسانس 4 کارشناس سوانح والیتی زن عبدالقدوس  شغله معدومی  .109

  

// 

 400$ لیسانس 4 مدیر عمومی حاضری الکترونیکی مرد محمد علم روح اهلل افشار  .110

  

// 

 400$ لیسانس 5 مدیر اجرائیه زن حبیب الرحمن مژگان حبیب  .111

  

// 

 850$ ماستر 3 آمر نظارت و ارزیابی از تطبیق اصالحات  زن ضأالدین فوزیه ویار  .112

  

// 

 700$ لیسانس 3 کارشناس نظارت و ارزیابی از تطبیق اصالحات  مرد صادقمحمد  محمد مسعود صادقی   .113

  

// 

 700$ فوق بکلوریا 3 کارشناس نظارت و ارزیابی از تطبیق اصالحات  مرد مسجدی محمد جاوید وحیدی  .114

  

// 

 700$ لیسانس 3 کارشناس نظارت و ارزیابی از تطبیق اصالحات  مرد عبدالجلیل محمد الیاس مومند  .115

  

// 

 700$ ماستر 3 های اصالحاتها و تاثیرات برنامهآمر بررسی نیازمندی مرد محمد یعقوب محمد هارون یعقوبی  .116

  

// 

 500$ لیسانس 3 های اصالحاتها و تاثیرات برنامهکارشناس بررسی نیازمندی مرد بسم اهلل عبدالحی مدبر  .117

  

// 

 500$ لیسانس 3 های اصالحاتها و تاثیرات برنامهکارشناس بررسی نیازمندی مرد عبدالرحمن نقیب الرحمن ضیائی  .118

  

// 

 800$ لیسانس 3 آمر تحلیل و انکشاف سیستم های نظارت مرد عبدالغفار عبدالوقار غفوری  .119

  

// 

 750$ لیسانس 3 آمر بودجه  مرد تاج ملوک فدا حسین اباسین  .120

  

// 

 500$ لیسانس 4 مدیر عمومی بودجه عادی مرد نادرخان محمد طاهر بهادری  .121

  

// 

 400$ لیسانس 5 مدیر تخصیصات مرد حاجی بهرام عبیداهلل ارغندیوال  .122

  

// 

 800$ لیسانس 3 آمر مالی مرد عبداهلل احمد شاه گلستانی  .123

  

// 

 500$ لیسانس 4 مدیر عمومی محاسبه مرد عبدالحنان عبدالسالم واحدی  .124

  

// 

 400$ لیسانس 5 مدیر فایلنگ مرد اسالم الدین پارسانوید   .125

  

// 

 800$ لیسانس 3 کارشناس مسلکی معاشات مرد عمراخان اکمل منگل   .126

  

// 

 750$ لیسانس 3 آمر ترانسپورت  مرد عبدالقدیر نصیراحمد مجیدی  .127

  

// 

 600$ لیسانس 3 آمر محاسبه اجناس مرد حیات اهلل  روح اهلل درانی   .128

  

// 



 برنامه امتیاز مادی استثنایی / سوپر اسکیل ادارات دولتی عملکرد  تفتیش/ گزارش تفتیشاداره عالی 

عملکرد  تفتیش ریاست |  52  

 

 400$ بکلوریا 4 مدیر عمومی روغنیات  مرد غالم قادر عاشق اهلل شیرزاد  .129

  

// 

 500$ لیسانس 4 مدیر عمومی محاسبه اجناس مرد محمد طاهر محمد رفیع طاهری  .130

  

// 

 400$ بکلوریا 5 مدیر تحویلخانه مرد محمد عثمان  محمد احسان افضلی  .131

  

// 

 800$ لیسانس 3 آمر اداری مرد عبداهلل نصراهلل نصرت  .132

  

// 

 450$ لیسانس 4 داکتر کلینیک مرد خان محمد محمد نذیر نوری  .133

  

// 

 800$ لیسانس 3 آمر حفظ و مراقبت و امالک مرد محمد اکرم  محمد مرتضی علی  .134

  

// 

 400$ صنف نهم 4 مدیرعمومی حفظ ومراقبت مرد حسین علی  نور محمد نوری  .135

  

// 

 800$ لیسانس 3 آمر توسعه و امنیت شبکه مرد غالم قادر اسد اهلل قریشی   .136

  

// 

 500$ لیسانس 4 کارشناس شبکه انترنت مرد عبدالمنان نور اکبر معصوم  .137

  

// 

 450$ لیسانس 4 کارشناس نرم افزار مرد جانمحمد مصطفی خلیل  .138

  

// 

 800$ لیسانس 3 تکنالوژیآمر خدمات  مرد غالم سرور عبدالبشیر چکری  .139

  

// 

 350$ فوق بکلوریا 5 مسئول کمره های امنیتی مرد محمد اسماعیل محمد فریدون حصیم  .140

  

// 

 400$ فوق بکلوریا 5 مسئول کمره های امنیتی مرد عبدالطیف عبدالسالم سالم زاده  .141

  

// 

 1,000$ لیسانس 2 رئیس ارتباط و هماهنگی والیات زن تیمورشاه فروزان بارز  .142

  

// 

 750$ لیسانس 3 آمر ارتباط والیات مرد اسد اهلل حسیب اهلل ولوالجی  .143

  

// 

 600$ لیسانس 3 کارشناس ارتباط والیات مرد سید بشیر سید عبدالقادر مفکر  .144

  

// 

 550$ لیسانس 3 کارشناس ارتباط والیات مرد سید حبیب اهلل سید حمید اهلل قریشی  .145

  

// 

 450$ لیسانس 4 مدیر عمومی اداری مرد عبدالقیوم  عبدالقدیم ملکزاده  .146

  

// 

 800$ ماستر 3 آمر تحلیل و توحید گزارشات والیات مرد عبدالحکیم  عبدالحسیب راقم  .147

  

// 

 450$ ماستر 4 کارشناس تحلیل و توحید گزارشات و دیتابیس مرد محمد امین زین اهلل صادقی  .148

  

// 

 850$ ماستر 3 آمر پالن  مرد غالم فاروق جواد فاروقمحمد   .149

  

// 
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 700$ لیسانس 3 کارشناس تحلیل وهمآهنگی پالن استراتیژیک زن محمد عمر راضیه پوپلزی  .150

  

// 

 400$ لیسانس 4 (MISکارشناس جمع آوری وتنظیم معلومات احصائیوی ) مرد سید شاه ولی سید علی سادات  .151

  

// 

 500$ لیسانس 4 کارشناس تحلیل و توحید پالن و گزارشات زن غالم سخی ثریا صبر  .152

  

// 

 800$ لیسانس 3 آمر تدارکات  زن محمد ایوب راحله  نظرابی  .153

  

// 

 400$ لیسانس 5 مدیر پالنگذاری و گزارش دهی مرد محمد علی جاوید رضائی  .154

  

// 

 400$ لیسانس 5 قرارداد هامدیر تسهیل  مرد رحمت اهلل حسیب اهلل امیری  .155

  

// 

 500$ لیسانس 4 مدیر عمومی تدارکات مرد عبدالمنان رامین غنی زاده  .156

  

// 

 400$ لیسانس 5 مدیر تدارکات اجناس و امور ساختمانی مرد حضرت الدین همایون شهاب  .157

  

// 

 400$ لیسانس 5 مدیر تدارکات خدمات مشورتی و غیر مشورتی مرد زر احمد لطف اهلل امیرزی  .158

  

// 

 850$ ماستر 3 مشاور پالیسی های خدمات ملکی مرد رحیم خان محمد عیسی رحیمی  .159

  

// 

 350$ بکلوریا 5 مدیر اجرائیه  مرد غالم محمد احمد نوری  .160

  

// 

 650$ لیسانس 3 آمر انکشاف قوانین و پالیسی ها مرد خلیل الرحمن مسعود الرحمن رحمانی  .161

  

// 

 800$ لیسانس 3 کارشناس تسوید و انکشاف اسناد تقنینی  مرد ذکریا عبدالحمید ناصری  .162

  

// 

 550$ لیسانس 3 کارشناس تسوید و انکشاف اسناد تقنینی  زن محمد رحیم منیژه یاسین  .163

  

// 

 650$ لیسانس 3 کارشناس تحلیل پالیسی ها  مرد غیاث الدین  صدرالدین روستائی  .164

  

// 

 600$ بکلوریا 3 کارشناس تحلیل پالیسی ها  مرد سید آقا حسن محمد بشیر موسویسید   .165

  

// 

 500$ لیسانس 3 کارشناس انکشاف پالیسی زن خلیل اهلل روینا صدیقی  .166

  

// 

 450$ لیسانس 3 کارشناس تحقیق پالیسی های خدمات ملکی مرد عبدالواحد عبدالخالق چکری  .167

  

// 

 450$ لیسانس 3 کارشناس تحقیق پالیسی های خدمات ملکی مرد آصف محمد فریدون یوسفی  .168

  

// 

 مرد محمد اهلل حیات اهلل محمدی  .169
آمر نظارت از تطبیق اسناد تقنینی، مصوبات و پالیسی های خدمات 

 ملکی
 800$ ماستر 3

  

// 

 مرد خیر محمد محمد تمیم سلطانی  .170
مصوبات و پالیسی های کارشناس نظارت از تطبیق اسناد تقنینی، 

 خدمات ملکی
 650$ لیسانس 3

  

// 
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 مرد محمود محمد اشرف جلیلی  .171
کارشناس نظارت از تطبیق اسناد تقنینی، مصوبات و پالیسی های 

 خدمات ملکی
 500$ لیسانس 3

  

// 

 مرد جالل الدین سمیع الدین صمیم  .172
 هایکارشناس نظارت از تطبیق اسناد تقنینی، مصوبات و پالیسی 

 خدمات ملکی
 600$ لیسانس 3

  

// 

 مرد شاه محمد عبیداهلل پژهان  .173
کارشناس نظارت از تطبیق اسناد تقنینی، مصوبات و پالیسی های 

 خدمات ملکی
 450$ لیسانس 4

  

// 

 زن محمد اشرف فایزه امین  .174
کارشناس نظارت از تطبیق اسناد تقنینی، مصوبات و پالیسی های 

 خدمات ملکی
 450$ لیسانس 4

  

// 

 زن محمد کبیر خورشید نبی  .175
کارشناس نظارت از تطبیق اسناد تقنینی، مصوبات و پالیسی های 

 خدمات ملکی
 400$ لیسانس 4

  

// 

 مرد سراج الدین قیام الدین محمدی  .176
کارشناس نظارت از تطبیق اسناد تقنینی، مصوبات و پالیسی های 

 خدمات ملکی
 450$ لیسانس 4

  

// 

 700$ لیسانس 3 کارشناس مشوره های حقوقی مرد محمد اهلل رحیم اهلل اندر  .177

  

// 

 600$ لیسانس 3 کارشناس مشوره های حقوقی زن عبدالقاهر مژده رکا  .178

  

// 

 400$ لیسانس 5 مدیر اجرائیه  مرد مراد خان علی خان سمسور  .179

  

// 

 450$ ماستر 4 وظیفویکارشناس بازنگری  مرد بای محمد  نورالحق نور  .180

  

// 

 450$ لیسانس 4 کارشناس بازنگری وظیفوی مرد گل احمد روزبه احمد کارمند  .181

  

// 

 500$ لیسانس 4 کارشناس تحلیل، بررسی و بازنگری تشکیالت مرد غالم نبی  غالم محی الدین عبداهلل  .182

  

// 

 500$ لیسانس 4 بازنگری تشکیالتکارشناس تحلیل، بررسی و  مرد غالم سخی جمال ناصر سخی  .183

  

// 

 500$ لیسانس 4 کارشناس تحلیل، بررسی و بازنگری تشکیالت مرد سید نعمت اهلل سید عیسی عتیق سادات  .184

  

// 

 550$ ماستر 4 کارشناس تحلیل، بررسی و بازنگری تشکیالت مرد بابه صاحب عبدالمجید رحیمی  .185

  

// 

 750$ ماستر 3 کارشناس تحلیل و جمع آوری کارکنان تخنیکی و قرار دادی مرد محمد یونس  محمد نعیم انتظار  .186

  

// 

 750$ ماستر 3 هاآمر اصالح و بهبود پروسه مرد نظرمحمد سلطان محمود حیدری  .187

  

// 

 750$ لیسانس 3 هاکارشناس اصالح و بهبود پروسه مرد محمد اهلل  ذبیح اهلل عزیزی  .188

  

// 

 550$ لیسانس 3 هاکارشناس اصالح و بهبود پروسه مرد محمد شریف محمد ضیأ ضیایی  .189

  

// 

 650$ لیسانس 3 هاکارشناس اصالح و بهبود پروسه مرد غالم سخی محمد داود حسینی  .190

  

// 
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 650$ ماستر 3 هاکارشناس اصالح و بهبود پروسه زن عبدالقدیر منیره گلزاد  .191

  

// 

 700$ ماستر 3 هاکارشناس اصالح و بهبود پروسه مرد عبداهلل کوشانمحمد اهلل   .192

  

// 

 650$ لیسانس 3 هاکارشناس اصالح و بهبود پروسه مرد سیدکمال الدین نصیر احمد صمیم  .193

  

// 

 600$ ماستر 3 هاکارشناس اصالح و بهبود پروسه زن عبدالحمید سحر مناتی  .194

  

// 

 650$ ماستر 3 آمر تحقیق و تحلیل پروسه ها مرد سید امان اهلل سید نصرت اهلل سادات  .195

  

// 

 500$ ماستر 4 هاکارشناس تحقیق و تحلیل پروسه مرد حسین علی  علی رضا اسدی  .196

  

// 

 500$ لیسانس 4 هاکارشناس تحقیق و تحلیل پروسه زن وحید اهلل زهره نصرت یار  .197

  

// 

 400$ بکلوریا 5 مدیر اجرائیه  مرد غالم صدیق  غالم حیدر صدیقی  .198

  

// 

 750$ ماستر 3 کارشناس امور کادری مدیریت منابع بشری مرد پاینده محمد  محمد همایون نورزاد  .199

  

// 

 800$ ماستر 3 کارشناس امور کادری مدیریت منابع بشری مرد مهدی خان میر احمد مهر  .200

  

// 

 700$ لیسانس 3 امور کادری مدیریت منابع بشری کارشناس مرد عبداهلل زین الدین عابد  .201

  

// 

 500$ ماستر 3 کارشناس امور کادری مدیریت منابع بشری مرد یعقوب علی محمد علی قدم علی زاده  .202

  

// 

 500$ ماستر 3 آمر تحلیل ظرفیت و نیازمندی های منابع بشری مرد نور آقا جمال ناصر کوهستانی  .203

  

// 

 550$ لیسانس 3 کارشناس هماهنگی مدیریت منابع بشری زن عبدالوهاب پروانه رحمانی  .204

  

// 

 400$ لیسانس 3 کارشناس تحلیل ظرفیت و نیازمندی های منابع بشری مرد محمد رحیم جمشید احمدی  .205

  

// 

 500$ لیسانس 3 کارشناس تحلیل ظرفیت و نیازمندی های منابع بشری مرد محمد عیسی میرزا حسین حسینی  .206

  

// 

 800$ لیسانس 3 کارشناس تحلیل ظرفیت و نیازمندی های منابع بشری مرد فیض محمد عبدالجلیل هادی  .207

  

// 

 700$ لیسانس 3 آمر نظارت از مدیریت اجراآت مرد محمد علی  محمد عزیز حمید  .208

  

// 

 800$ لیسانس 3 کارشناس  نظارت از مدیریت اجراآت مرد گل محمد  زمری ثبات   .209

  

// 

 750$ لیسانس 3 کارشناس  نظارت از مدیریت اجراآت زن حاجی عبیداهلل صیفوره راسخ  .210

  

// 

 700$ لیسانس 3 کارشناس  نظارت از مدیریت اجراآت زن غالم سخی  مزاری جبران  .211

  

// 
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 500$ لیسانس 3 کارشناس  نظارت از مدیریت اجراآت مرد رحیم اهلل ذبیح اهلل جامی  .212

  

// 

 750$ لیسانس 3 کارشناس  نظارت از مدیریت اجراآت مرد عبدالمعروف احمد فواد معروفی  .213

  

// 

 800$ لیسانس 3 کارشناس  نظارت از مدیریت اجراآت مرد میراحمد  فواد احمد حق بین  .214

  

// 

 800$ لیسانس 3 کارشناس  نظارت از مدیریت اجراآت مرد غالم احمد تمیم احمد سکندری  .215

  

// 

 600$ ماستر 3 کارشناس  نظارت از مدیریت اجراآت مرد ذاکر حسین کمال حسین صمیم  .216

  

// 

 450$ لیسانس 4 کارشناس تحلیل و دیتابیس مرد سید عادل بسم اهلل عادل پور  .217

  

// 

 450$ لیسانس 4 کارشناس شبکه مرد محمد هاشم محمد صمیم بهرام  .218

  

// 

 800$ ماستر 3 آمر تضمین کیفیت مرد حاضرخان همایون عبدالرحیمزی  .219

  

// 

 مرد ضیا احمد  شعیب احمد اکسیر  .220
کارشناس مدیریت تغییر و ارتقای ظرفیت سیستم معلومات مدیریت 

 منابع بشری
 450$ لیسانس 3

  

// 

 450$ لیسانس 3 کارشناس داد خواهی برای ادغام پالیسی ها زن محمد ظاهر آسیه محبی  .221

  

// 

 700$ لیسانس 3 ها و توانمندسازی زنانکارشناس طرح برنامه زن عبدالستار یعقوبینجال   .222

  

// 

 500$ لیسانس 3 کارشناس حمایت های مسلکی زنان و کاریابی زن عبدالبصیر وحیده موحد  .223

  

// 

 600$ لیسانس 3 کارشناس تامین محیط مصئون برای زنان و پیگیری آزار و اذیت زن امیر جان لیدا حسینی  .224

  

// 

 500$ ماستر 3 آمر تحلیل و بازنگری الیحه وظایف مرد محمدظاهر محمد علی حیدری   .225

  

// 

 500$ لیسانس 4 کارشناس تحلیل و بازنگری  لوایح وظایف سکتور اجتماعی و فرهنگی مرد عبدالروف عبدالغفور نوروز  .226

  

// 

 زن بهاوالدین عارفه للندری  .227
تحلیل و بازنگری  لوایح وظایف سکتور آموزشی و کارشناس مسلکی 

 تحصیلی
 700$ ماستر 3

  

// 

 500$ لیسانس 4 کارشناس تحلیل و بازنگری  لوایح وظایف سکتور آموزشی و تحصیلی زن عبدالکریم ستاره احمدزی  .228

  

// 

 مرد سلیمان مرتضی کامل  .229
 شرکتکارشناس تحلیل و بازنگری  لوایح وظایف سکتور تصدی ها و 

 های دولتی
 500$ لیسانس 4

  

// 

 550$ لیسانس 3 آمر تنظیم فعالیت ها مرد گل محمد  ببرک نیازی  .230

  

// 

 550$ لیسانس 3 کارشناس تحلیل و توحید پالن مرد غالم نقشبند ولید احمد دشنه  .231

  

// 

 450$ لیسانس 4 کارشناس همآهنگی فعالیت ها مرد عبدالسالم برهان الدین سالم پور  .232

  

// 
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 350$ بکلوریا 5 مدیر اداری زن نظرمحمد  زرمینه امیری  .233

  

// 

 350$ لیسانس 5 مدیر خدمات مراجعین زن عبدالمجید  منیژه حیدری  .234

  

// 

 450$ لیسانس 4 مدیر عمومی اجرائیه  مرد عبدالغیور محبوب اهلل عادل  .235

  

// 

 600$ ماستر 3 دیپارتمنت تحقیقات اداره عامهآمر  مرد عبدالرحمن عزیزالرحمن حقانی  .236

  

// 

 750$ ماستر 3 محقق مرد علی جمعه  رضا رضایی  .237

  

// 

 400$ لیسانس 4 همکار محقق زن براتعلی ربابه تیموری  .238

  

// 

 450$ لیسانس 3 آمر نیازسنجی آموزشی زن میا محمد فریبا میا قادری  .239

  

// 

 450$ لیسانس 4 کارشناس نیاز سنجی مرد الرحمنخلیل  محفوظ الرحمن رحمانی  .240

  

// 

 450$ لیسانس 4 کارشناس نیاز سنجی زن مرزا محمد  فوزیه احمدی مزید  .241

  

// 

 600$ ماستر 3 آمر مرکز منابع زن عبدالجلیل اسما فروغ  .242

  

// 

 450$ لیسانس 4 کارشناس مرکز منابع مرد حیات اهلل  نجیب اهلل عزیزی  .243

  

// 

 550$ لیسانس 3 های آموزشیآمر تطبیق برنامه مرد عبدالعزیز مختار احمد اکبری  .244

  

// 

 600$ لیسانس 3 های قبل از خدمتکارشناس تطبیق آموزش مرد محمد سعید ضیاء الدین سعیدی  .245

  

// 

 450$ لیسانس 4 های آموزشیکارشناس انسجام برنامه زن محمد عیسی حبیبه رستم خیل  .246

  

// 

 450$ لیسانس 4 های آموزشیکارشناس انسجام برنامه زن عبدالعزیز شفیقه احمدی  .247

  

// 

 450$ لیسانس 4 هاکارشناس ثبت نتایج و تصدیق نامه زن محمد واسع سلما نوری حکیمی  .248

  

// 

 500$ لیسانس 4 هاکارشناس تدوین و توحید برنامه مرد حفیظ اهلل وثیق اهلل صمیم  .249

  

// 

 850$ ماستر 3 آموز گار رهبری مرد جالل الدین ضیاالحق بخشی   .250

  

// 

 600$ ماستر 3 آموز گار رهبری مرد غالم جیالنی  حامد عارض  .251

  

// 

 800$ ماستر 3 آموز گار پالیسی عامه مرد احمد علی  حمیداهلل عطائی  .252

  

// 

 //   750$ ماستر 3 آموز گار پالیسی عامه مرد حبیب گل وزیرگل صدیقی  .253
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 //   750$ ماستر 3 آموزگار مدیریت استراتیژیک مرد محمد اکبر  محمد شکیب اندیشه  .254

 //   700$ لیسانس 3 آموزگار مدیریت استراتیژیک زن عبدالمجید  نادیه فیضی  .255

 //   400$ لیسانس 3 آموز گار آموزش های قبل از خدمت زن غالم محمد فرزانه ولی زاده  .256

 //   550$ لیسانس 3 آموز گار آموزش های قبل از خدمت مرد عبدالعزیز عبدالمتین مؤفق  .257

 //   700$ ماستر 3 آموزگار منابع بشری مرد نورعلی  موسی نوری  .258

 //   700$ ماستر 3 آموزگار منابع بشری مرد عبدالخالق محمد داود پرویز  .259

 //   550$ لیسانس 3 انکشاف سازمانی و مدیریت تغییرآموزگار  مرد گل محمد  ضیا احمد احمدی  .260

 //   550$ ماستر 3 آموز گار رفتار سازمانی مرد عبدالقهار سورگل مصدق  .261

 //   550$ لیسانس 3 آموزگار رفتار سازمانی مرد محمد زمان  محمود خالد مشعل  .262

 //   600$ لیسانس 3 آمر تنظیم بورس ها  مرد عبداهلل مصطفی عبداهلل  .263

 //   450$ لیسانس 4 مدیر عمومی انسجام بورسها مرد صفت اهلل عطا اهلل ابراهیمی  .264

 //   500$ لیسانس 4 مدیر پیگیری و هماهنگی فیلوشیپ مرد شیراحمد نور محمد امیری  .265

 //   450$ لیسانس 4 کارشناس انکشاف همکاری با نهادهای مماثل مرد محمد عالم عبیداهلل رحیمی  .266

 //   500$ لیسانس 4 مدیر عمومی تنظیم همایش ها مرد محمد ابراهیم محمد فهیم میر  .267

 //   800$ لیسانس 3 آمر پالن، نظارت و ارزیابی آموزشی زن عبدالحمید سروش وهاب  .268

 //   400$ لیسانس 4 کارشناس نظارت و ارزیابی آموزشی مرد محمد عالم محمد تمیم ابراهیمی  .269

 //   500$ لیسانس 4 کارشناس نظارت و ارزیابی آموزشی زن میرعبدالسمیع  یاسمین غفوری  .270

 500$ لیسانس 4 کارشناس دیتابیس مرد تازه گل  نصیر احمد محمدی  .271
  

// 

 400$ لیسانس 3 آمر تکنالوژی معلوماتی مرد سلیم شاه  محمد انیل اصیل  .272
  

// 

 500$ لیسانس 3 کارشناس انکشاف شبکه مرد مصطفی محمد ابراهیم مخدوم  .273

  

// 
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 450$ لیسانس 4 کارشناس خدمات تکنالوژی مرد عبدالواسیع احمد جواد شیوا  .274

  

// 

 750$ ماستر 3 آمر تنظیم و انسجام فعالیت ها مرد نور احمد محمد ایوب نوری  .275

  

// 

 450$ لیسانس 3 خدماتکارشناس هماهنگی امور مالی و  مرد گل سخی  انات خان کروخیل  .276

  

// 

 500$ لیسانس 4 مدیر عمومی اداری و خدمات مرد صوفی خواجه سید معروف مقصودی  .277

  

// 

 300$ لیسانس 4 مدیر عمومی حفظ و مراقبت مرد غالم سرور ایمل سرورزاده  .278

  

// 

 450$ لیسانس 4 داکترکلینیک مرد محمدیوسف محمدیونس میاخیل  .279

  

// 

 500$ لیسانس ۳ کارشناس رسیدگی به شکایات مرد وکیل احمد سروش ظاهر شاه  .280
// 

 400$ لیسانس ۴ کارشناس تکنالوژی معلوماتی و دیتابیس مرد عبدالمجید  نجیب اهلل احمدی  .281
// 

 400$ لیسانس 4 کارشناس تعیینات مرد غالم یحی خلیل احمد محمدی  .282
  


// 

 600$ لیسانس 3 کارشناس نظارت از ارزیابی اجراآت مرد عبدالستار آقا محمد صفا  .283
  


// 

 500$ لیسانس 3 کارشناس تعیینات مرد غالم حسین  نور محمد محمدی  .284
  


// 

 400$ فوق بکلوریا 4 کارشناس تعیینات مرد میر همزه نانی حیدری  .285
  


// 

 600$ لیسانس 3 کارشناس رسیدگی به شکایات مرد شیرین دل شاه ولی عاطف  .286
  


// 

 700$ لیسانس 3 کارشناس نظارت از ارزیابی اجراآت مرد عمرا خان محمد هارون مجاهد  .287
  


// 

 450$ لیسانس 4 مدیر عمومی مالی و اداری مرد میرزا محمد عبدالوکیل عابدی  .288
  


// 

 500$ لیسانس 3 تعییناتکارشناس  مرد سید شیر آقا سید واقف شاه  .289
  


// 

 500$ لیسانس 3 کارشناس رسیدگی به شکایات  مرد محمد عمر محمد صابر عمر  .290
  


// 
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 600$ ماستر 3 کارشناس نظارت از ارزیابی اجراآت مرد غالم دستگیر عبداهلل قاری بابا  .291
  


// 

 500$ لیسانس 4 کارشناس نظارت از ارزیابی اجراآت مرد عبدالواحد زمری بابری  .292
  


// 

 1,000$ لیسانس 2 رئیس اصالحات اداری وخدمات ملکی والیت کندز مرد غالم حسین  محمد اسماعیل مسؤل  .293
  


// 

 600$ لیسانس 3 کارشناس تعیینات مرد شهباز سمیع اهلل منیب  .294
  


// 

 400$ لیسانس 4 کارشناس تعیینات زن غالم سخی فرزانه سعیدی  .295
  


// 

 600$ لیسانس 3 کارشناس رسیدگی به شکایات  مرد عبدالحمید عبدالرحیم حمیدی  .296
  


// 

 600$ لیسانس 3 کارشناس نظارت از ارزیابی اجراآت مرد عبدالجلیل حیات اهلل راسخ  .297
  


// 

 400$ لیسانس 3 کارشناس رسیدگی به شکایات  مرد نور محمد راز محمد نورزی  .298
  


// 

 600$ لیسانس 3 کارشناس نظارت از ارزیابی اجراآت مرد محمد ظاهر احمد ذکی احمدی  .299
  


// 

 1,000$ ماستر 2 رئیس اصالحات اداری وخدمات ملکی والیت فاریاب مرد نظر محمد کنشکا تالش  .300
  


// 

 700$ لیسانس 3 کارشناس نظارت از ارزیابی اجراآت مرد غالم حیدر اسد اهلل اسد  .301
  


// 

 700$ لیسانس 3 کارشناس تعیینات مرد سید اسداهلل حنون سید رحمت اهلل  .302
  


// 

 450$ لیسانس 4 کارشناس تعیینات زن آقاسعید ثریا حسنی  .303
  


// 

 800$ لیسانس 3 کارشناس نظارت از ارزیابی اجراآت مرد بهادرخان شریف خان مبارز  .304
  


// 

 1,000$ لیسانس 2 وخدمات ملکی والیت غزنیرئیس اصالحات اداری  مرد محمد یوسف صفی اهلل سلطانی  .305
  


// 

 700$ لیسانس 3 کارشناس نظارت از ارزیابی اجراآت مرد عبدالمعصوم عبدالمسعود معصومی  .306
  


// 

 450$ لیسانس 3 کارشناس نظارت از ارزیابی اجراآت مرد یاسین محمد ضیأ الحق هاشمی  .307
  


// 

 1,000$ ماستر 2 رئیس اصالحات اداری وخدمات ملکی والیت کنر مرد حاجی ناصر خان احمد نبی استانکزی  .308
  


// 

 600$ لیسانس 3 کارشناس نظارت از ارزیابی اجراآت مرد عبدالقادر محمد جان حقپال  .309
  


// 

 گل احمد نعیمی  .310
حاجی محمد نعیم 

 خان
 1,000$ ماستر 2 رئیس اصالحات اداری وخدمات ملکی والیت هلمند مرد

  


// 

 450$ لیسانس 4 کارشناس تعیینات مرد نعمت اهلل اختر محمد عزیزی  .311
  


// 
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 1,000$ ماستر 2 رئیس اصالحات اداری وخدمات ملکی والیت غور مرد محمد اسماعیل عزت اهلل امان  .312
  


// 

 450$ لیسانس 3 کارشناس تعیینات مرد خلیل اهلل محمد شعیب خلیلی  .313
  


// 

 700$ لیسانس 3 کارشناس نظارت از ارزیابی اجراآت مرد عبدالحمید امراهلل حمیدی  .314
  


// 

 750$ لیسانس 3 آمر اصالحات اداری وخدمات ملکی والیت پروان مرد عبدالظاهر وحید اهلل نصرت  .315
  


// 

 350$ لیسانس 4 کارشناس تعیینات مرد عبدالودود عبدالنصیر حاذق  .316
  


// 

 400$ لیسانس 4 مدیر عمومی مالی و اداری مرد محمد کبیر محمد عارف محمدی  .317
  


// 

 750$ لیسانس 3 آمر اصالحات اداری وخدمات ملکی والیت وردک مرد اسداهلل حشمت اهلل استانکزی  .318
  


// 

 750$ لیسانس 3 آمر اصالحات اداری وخدمات ملکی والیت جوزجان زن حبیب اهلل  نسیمه حبیبی  .319
  


// 

 450$ لیسانس 4 کارشناس تعیینات زن نسیممحمد  عالیه نسیمی  .320
  


// 

 450$ لیسانس 4 کارشناس نظارت از ارزیابی اجراآت مرد رحمت شاه عبدالهادی رحمتی  .321
  


// 

 750$ ماستر 3 آمر اصالحات اداری وخدمات ملکی والیت تخار مرد عبدالشکور محمد گل محمدی  .322
  


// 

 450$ لیسانس 4 کارشناس تعیینات مرد عبدالحفیظ صدیق اهلل صالح فیاض  .323
  


// 

 750$ لیسانس 3 آمر اصالحات اداری وخدمات ملکی والیت لغمان مرد عبدالصمد عبدالرزاق قاضی زاده  .324
  


// 

 450$ لیسانس 4 کارشناس تعیینات مرد محمد انی محب اهلل روحانی  .325
  


// 

 400$ فوق بکلوریا 4 ارزیابی اجراآتکارشناس نظارت از  مرد عبدالمالک عبدالوهاب سرخرودی  .326
  


// 

 750$ لیسانس 3 آمر اصالحات اداری وخدمات ملکی والیت لوگر مرد محمد آجان اجمل حاروان  .327
  


// 

 450$ لیسانس 4 کارشناس تعیینات مرد محمد عثمان محمد صادق عثمانی  .328
  


// 

 400$ لیسانس 4 ارزیابی اجراآتکارشناس نظارت از  مرد محمد اسماعیل محمد تواب همت  .329
  


// 

 750$ لیسانس 3 آمر اصالحات اداری وخدمات ملکی والیت کاپیسا مرد ولی محمد  مصطفی طیب  .330
  


// 

 450$ ماستر 4 کارشناس تعیینات زن محمد اکرم  فریحه سجاد خاموش  .331
  


// 

 750$ ماستر 3 والیت سمنگان آمر اصالحات اداری وخدمات ملکی مرد گالب الدین ضیاء الدین جهش  .332
  


// 
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 750$ لیسانس 3 آمر اصالحات اداری وخدمات ملکی والیت بادغیس مرد عبدالمنان عادل احمد فرستانی  .333
  


// 

 750$ لیسانس 3 آمر اصالحات اداری وخدمات ملکی والیت فراه زن شیر احمد راحله مشعل  .334
  


// 

 750$ لیسانس 3 اصالحات اداری وخدمات ملکی والیت نیمروزآمر  مرد نعمت اهلل نقیب اهلل یوسفزی  .335
  


// 

 750$ لیسانس 3 آمر اصالحات اداری وخدمات ملکی والیت زابل مرد ولی جان عبدالحکیم  .336
  


// 

 400$ فوق بکلوریا 4 کارشناس نظارت از ارزیای اجراآت مرد محمد محسن شکراهلل محسنی  .337
  


// 

 750$ لیسانس 3 آمر اصالحات اداری وخدمات ملکی والیت ارزگان مرد سلیممحمد  محمد ولی ناصری  .338
  


// 

 450$ لیسانس 4 کارشناس نظارت از ارزیای اجراآت مرد عبدالنبی رحمت اهلل منصوری  .339
  


// 

 750$ لیسانس 3 آمر اصالحات اداری وخدمات ملکی والیت بغالن مرد محمد اسلم  محمد داود محتاج یار  .340
  


// 

 400$ لیسانس 4 کارشناس نظارت از ارزیای اجراآت مرد نورخان عبدالرحمن شمس زی  .341
  


// 

 750$ لیسانس 3 آمر اصالحات اداری وخدمات ملکی والیت پکتیکا مرد عبدالجلیل کفایت اهلل عابر  .342
  


// 

 450$ لیسانس 4 کارشناس تعیینات مرد میرزا محمد محمد هاشم میرزایی  .343
  


// 

 400$ فوق بکلوریا 4 کارشناس نظارت از ارزیای اجراآت مرد محمد داود احمد فرید داودزی  .344
  


// 

 750$ لیسانس 3 آمر اصالحات اداری وخدمات ملکی والیت نورستان مرد عبدالستار عبدالواحد توحیدی  .345
  


// 

 700$ لیسانس 3 سرپلآمر اصالحات اداری وخدمات ملکی والیت  مرد عبدالقادر رحم الدین رحیمی  .346
  


// 

 750$ ماستر 3 آمر اصالحات اداری وخدمات ملکی والیت پنجشیر مرد عبدالودود عبدالحبیب قدوسی  .347
  


// 

 450$ لیسانس 4 کارشناس تعیینات مرد خداداد غالم حبیب سراج  .348
  


// 

 700$ لیسانس 3 دایکندیآمر اصالحات اداری وخدمات ملکی والیت  مرد شاه محمد  همایون بینش  .349
  


// 
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 ( 4شماره ) ضمیمه

 یین و پرداخت شده است:لیست کارمندان اداراتیکه باالتر از نورم تعیین شده، ضمیمه شماره چهارم قانون کارکنان خدمات ملکی برای شان امتیاز مادی استثنایی تع
 

 بست والیت مرکز وظیفه اسم وزرات /اداره شماره
درجه 

 تحصیل

تاریخ 

 اجراء

معاش 

اجرای 

شده به 

 دالر

 مبلغ باالتر از نورم

 100 1500   ماستر 1   مرکز مدیراول سیاسی  عبدالصمد  وزارت امورخارجه 1

 100 $1500   ماستر  1   مرکز ریس عمومی امور محصالن سید نجم الدین جالل تحصیالت عالی 2

 400 1800   ماستر 1   مرکز رئیس گرزندوی  عبدالفتاح احرار وزارت اطالعات وفرهنگ 3

 200 1500   لسانس  1   مرکز مدیرملل متحد وکنفرانسهای بین المللی  محمد انورانورزی  وزارت امورخارجه 4

 200 1500   لسانس  1   مرکز رئیس تشریفا ت  حمید صدیقی  وزارت امورخارجه 5

 100 1400   لسانس 1   مرکز مدیرامورپارلمانی  عتیق اهلل عاطفمل  وزارت امورخارجه 6

 300 1500   لسانس  فوق    مرکز رئیس عمومی مالی وادرای  بشیراحمد شبیر وزارت اطالعات وفرهنگ 7

 500 1800   لسانس  مافوق    مرکز معین جوانان  محمد ظاهرعوث وزارت اطالعات وفرهنگ 8

 200 1500   لسانس   1   مرکز سخنگوی وزارت  حمیداهلل  وزارت اطالعات وفرهنگ 9

 700 2000   لسانس 1   مرکز رئیس عمومی رادیوتلویزون محمد زرین انحور وزارت اطالعات وفرهنگ 10

 750 750   بکلوریا 1   مرکز معاون ریاست خدمات ارگ  دین محمد نوری  دفترریاست جمهوری 11

 600 600   بکلوریا فوق    مرکز کادروپرسونلرئیس  شجاع ایمل  دفترریاست جمهوری 12

 400 400   بکلوریا 1   مرکز رئیس ادرای معینیت جوانان وطنیارصدیقی وزارت اطالعات وفرهنگ 13

 500 500   بکلوریا  1   مرکز رئیس اسناد وارتباط  محمد جاوید ذهاب  وزارت اطالعات وفرهنگ 14

 1700 1700   بکلوریا 1   مرکز رئس مرکزمطالعات  عبدالفغورلیوال  اکادمی علوم  15

 600 600   بکلوریا  1 والیت   رئیس اجرائیه والیت میدان وردک  عبداهلل احمد زی  اداره ارگانهای محلی 16

 500 500   بکلوریا  1 والیت   رئیس اجرائیه والیت هلمند عبدالرحمن طارق  اداره ارگانهای محلی 17

 500 500   بکلوریا  1 والیت   رئیس اجرائیه والیت سرپل  عبدالمالک عظیمی  ارگانهای محلیاداره  18

 400 400   بکلوریا  1 والیت   رئیس دفترمقام ننگرهار مسعود احمد عزیزی اداره ارگانهای محلی 19

 700 700   بکلوریا  1   مرکز رئیس تفتیش داخلی عبداهلل انوری اداره ارگانهای محلی 20

 500 500   بکلوریا 1   مرکز رئیس واحد تطبیق اصالح اداره عامه شعیب پرتو اداره جیودوزی  21

 660 660   بکلوریا 1   مرکز رئیس پالیسی وپالنگذاری  امان اهلل افشاری  اداره جیودوزی  22

 550 550   بکلوریا 1   مرکز رئیس جیودوزی  فضل احمد هدایت  اداره جیودوزی  23
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 550 550   بکلوریا 1   مرکز رئیس قوای بشری ومالی  عزیزاهلل نواب  اداره جیودوزی  24

 300 1500   ماستر 2   مرکز رئیس قوانین و معاهدت ترانسپورتی خلیل اهلل  اداره هوانوردی ملکی 25

 1000 2000   لیسانس 2   مرکز رئیس مالی معراج الدین وزارت انکشاف دهات  26

 1000 2000   لیسانس 2   مرکز رئیس انسجام و پاسخ به حوادث نصیراحمد  وزارت انکشاف دهات  27

 خلیل الرحمن وزارت انکشاف دهات  28
رئیس انکشاف دهات نیمروز و سرپرست ریاست انکشاف 

 دهات کابل
 540 1540   لیسانس 2   مرکز

 100 1100   لیسانس 2 والیت   کاپیسارئیس انکشاف دهات  حیات اهلل وزارت انکشاف دهات  29

 705 1705   لیسانس 2 والیت   رئیس انکشاف دهات میدان وردک جان محمد وزارت انکشاف دهات  30

 600 1600   لیسانس 2 والیت   رئیس انکشاف دهات سرپل احمد جاوید وزارت انکشاف دهات  31

 100 1100   لیسانس  2   مرکز ریس دیپارتمنت قوانین جزایی  اشرف خان  وزارت عدلیه  32

 100 1100   لیسانس  2   مرکز ریس دیپارتمنت قوانین تجارتی  انیسه  وزارت عدلیه  33

 100 1100   لیسانس  2   مرکز ریس دیپارتمنت اقتصادی و مالی  ایام الدین  وزارت عدلیه  34

 100 1100   لیسانس  2   مرکز رئیسه کمیته فرهنگی و صحت  فهیمه  وزارت عدلیه  35

 400 1400   لسانس 2   مرکز معاون مدیریت پنجم سیاسی  نصیراحمد اندیشه  وزارت امورخارجه 36

 940 1940   لسانس  2   مرکز آمرپروژه سازی  دیدارعلی دیدار دفترریاست جمهوری 37

 200 1200   لسانس  2 والیت   معاون والیت بدخشان بیدارگل محمد  اداره ارگانهای محلی 38

 200 1200   لسانس  2 والیت   معاون والیت هلمند مسعود بختور اداره ارگانهای محلی 39

 50 1050   لسانس  2   مرکز رئیس مالی و اداری شاه ولی مرادی وزارت دولت در امورپارلمانی  40

 250 1250   لسانس   2   مرکز رئیس روابط حکومتی مشعله حیدریان  وزارت دولت در امورپارلمانی  41

 100 1100   لسانس  2   مرکز رئیس منابع بشری قاسم غیرت وزارت دولت در امورپارلمانی  42

 2   مرکز رئیس ارتباط و هماهنگی امور والیات ضیاالدین  وزارت انکشاف دهات  43
 فوق 

 بکلوریا
  800 800 

 1000 1000   14 2 والیت   رئیس انکشاف دهات بامیان سلمان علی وزارت انکشاف دهات  44

 1000 1000   فوق بکلوریا 2 والیت   رئیس انکشاف دهات بادغیس سید رسول وزارت انکشاف دهات  45

 1200 1200   بکلوریا 2 والیت   رئیس انکشاف دهات هرات آقا محمد وزارت انکشاف دهات  46

 1000 1000   فوق بکلوریا 2   مرکز ریس امور تقنین  عبدالواسع فتاح  مشرانوجرگه  47

 1000 1000   بکلوریا 2   مرکز معاون ریاست تشریفات  اسداهلل طرزی وزارت امورخارجه 48

 450 450   .  2   مرکز مسول دسک کشورهای اروپای جنوبی ذبیح اهلل ظفر وزارت امورخارجه 49

 600 600   بکلوریا 2   مرکز رئیس دفتر  احمد ضیا احمدزی احصائیه مرکزی 50

 500 500   بکلوریا 2   مرکز آمراستخدام  نیازمحمد صامت  دفترریاست جمهوری 51

 500 500   بکلوریا 2   مرکز آمرمصرف حواله جات  غالم محمد نیکزاد  دفترریاست جمهوری 52

 500 500   بکلوریا 2   مرکز آمرتحویلخانه ها  ضیآ محمد  دفترریاست جمهوری 53

 500 500   بکلوریا 2   مرکز آمرمحاسبه جنسی  اسالم الدین  دفترریاست جمهوری 54
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 500 500   بکلوریا 2   مرکز آمردفترداری  امراهلل  دفترریاست جمهوری 55

 550 550   بکلوریا 2   مرکز مدیراستخدام  خواجه نسیم  دفترریاست جمهوری 56

 500 500   بکلوریا 2   مرکز آمرسوانح ریاست کادروپرسونل معراج الدین دفترریاست جمهوری 57

 600 600   بکلوریا 2   مرکز آمرحاضری پادشاه شیرزی  دفترریاست جمهوری 58

 750 750   بکلوریا  2   مرکز امرخبر نجیب اهلل  دفترریاست جمهوری 59

 750 750   بکلوریا  2   مرکز آمرارتباط وبرگذاری کنفرانس ها  محمود جان احمدزی جمهوری دفترریاست 60

 800 800   بکلوریا 2   مرکزی رئیس تفتیش داخلی  عبدالحکیم وزارت فواید عامه 61

 650 650   فوق بکلوریا دو   مرکز رئیس زون قندهار نصراهلل باختر اداره کنترول وتفتیش  62

 500 500   فوق لکلوریا  2 والیت   ریس تجارت و صنایع والیت کندز  عبدالرحمان  وزارت تجارت و صنایع 63

 800 800   بکلوریا 2 والیت   رئیس مبارزه علیه مواد مخدر والیت هرات غالم جیالنی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر 64

 600 600   فوق بکوریا 2 والیت   مبارزه علیه مواد مخدر والیت فاریابرئیس  محمد اسحق  وزارت مبارزه علیه مواد مخدر 65

 450 450   بکلوریا  2 والیت   ریس اقتصاد والیت کندهار  محمد رحیم  وزارت اقتصاد 66

 400 400   بکلوریا 2   مرکز رئیس تفتیش اداری نجیب اهلل ابراهیم خیل وزارت امور داخله 67

 500 500   بکلوریا 2   مرکز معاون ریاست عمومی مالی ارگانهای محلی  غالم فاروق کوهستانی  محلیاداره ارگانهای  68

 400 400   فوق بکلوریا   2 والیت   آمرمنابع بشریوالیت بلخ  نیک محمد  اداره ارگانهای محلی 69

 500 500   بکلوریا  2 والیت   رئیس دفتر والیت جوز جان محترم مریم   اداره ارگانهای محلی 70

 500 500   بکلوریا  2 والیت   رئیس دفتر مقام  والیت سمنگان اسد اهلل محمدی اداره ارگانهای محلی 71

 500 500   بکلوریا 2 والیت   رئیس خدمات سکتوری فاریاب نظرمحمد اداره ارگانهای محلی 72

 600 600   بکلوریا  2 والیت   والبت پکتیارئیس اجرائیه  قاضی صاحب زاده گل  اداره ارگانهای محلی 73

 350 350   بکلوریا  2 والیت   رئیس اداری والیت غزنی نیازمحمد سهاک اداره ارگانهای محلی 74

 محمد کریم اداره ارگانهای محلی 75
 رئیس خدمات سکتوری غزنی

  
 350 350   بکلوریا  2 والیت  

 اداره ارگانهای محلی 76
 خواجه فضل محمد

 صدیق
 500 500   بکلوریا  2 والیت   رئیس اجرائیه والیت پروان

 800 800   بکلوریا 2 والیت   رئیس دفترمقام والیت تخار امام حیدر اداره ارگانهای محلی 77

 750 750   بکلوریا 2 والیت   رئیس خدمات تخنیکی وسکتوری تخار  محمد خان  اداره ارگانهای محلی 78

 400 400   بکلوریا  2 والیت   رئیس مالی واداری سرپل  غالم صدیق کمال  ارگانهای محلیاداره  79

 400 400   بکلوریا  2 والیت   رئیس خدمات سکتوری سرپل  انجنیرمحمد میرزائی  اداره ارگانهای محلی 80

 400 400   بکلوریا 2 والیت   رئیس مالی واداری کاپیسا عبدالمبین  اداره ارگانهای محلی 81

 400 400   فوق بکلوریا  2 والیت   رئس خدمات تخنیکی کاپیسا فیض الدین  اداره ارگانهای محلی 82

 450 450   فوق بکلوریا   2 والیت   رئس دفتروالی بامیان  صابره  اداره ارگانهای محلی 83

 400 400   بکلوریا  2 والیت   رئس دفترمقام والیت فاریاب  عبدالملک  اداره ارگانهای محلی 84

 600 600   فوق بکوریا  2 والیت   رئس دفتروالیت لغمان  تورگل عرفان اداره ارگانهای محلی 85
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 350 350   بکلوریا  2 والیت   آمراجرایئه ولسوالی بهارک  شاه محمود شکیب  اداره ارگانهای محلی 86

 400 400   بکلوریا  2 والیت   دفتروالیت پکتیارئیس  حشمت اهلل یوسفی اداره ارگانهای محلی 87

 400 400   بکلوریا  2 والیت   رئیس دفتروالیت هلمند محمد لعل اداره ارگانهای محلی 88

 450 450   بکلوریا  2 والیت   آمرعمومی مالی والیت هرات نورحامد  اداره ارگانهای محلی 89

 400 400   بکلوریا 2 والیت   کارشناس اقتصادی والیت بلخ  عبدالهادی اداره ارگانهای محلی 90

 900 900   .  2 والیت   ولسوال شهربزرگ والیت بدخشان عبدالرحیم فرحت  اداره ارگانهای محلی 91

 1000 1000   فوق بکلوریا  2 والیت   ولسوال آقچه والیت جوزجان گوهرخان بابری اداره ارگانهای محلی 92

 1000 1000   فوق بکلوریا  2 والیت   ولسوال نجراب والیت کاپیسا عبدالودود حیدری ارگانهای محلیاداره  93

 900 900   فوق بکلوریا  2 والیت   ولسوال ورسج والیت تخار خال محمد خردمند اداره ارگانهای محلی 94

 900 900   فوق بکلوریا  2 والیت   ولسوال خاکریزوالیت کندهار محمد یوسف یونسی اداره ارگانهای محلی 95

 900 900   بکلوریا  2 والیت   ولسوال خواهان والیت بدخشان فخرالدین بی ازار اداره ارگانهای محلی 96

 900 900   بکلوریا  2 والیت   ولسوال سید خیل والیت پروان نورآقا هوشمند اداره ارگانهای محلی 97

 900 900   بکلوریا  2 والیت   ولسوال دیشووالیت هلمند سید احمد  اداره ارگانهای محلی 98

 900 900   بکلوریا  2 والیت   ولسوال چغتووالیت میدان وردک رازمحمد اداره ارگانهای محلی 99

 900 900   بکلوریا  2 والیت   ولسوال کهمرد والیت بامیان محمد هادی سیغانی اداره ارگانهای محلی 100

 900 900   بکلوریا  2 والیت   ولسوال کرخ والیت هرات فرحان مبارز ارگانهای محلیاداره  101

 900 900   بکلوریا  2 والیت   ولسوال کوت والیت ننگرهار شیرشاه حسینی اداره ارگانهای محلی 102

 800 800   فوق بکلوریا  2 والیت   ولسوال خرواروالیت لوگر ثمرگل راشد اداره ارگانهای محلی 103

 800 800   فوق بکلوریا  2 والیت   ولسوال دولت یاروالیت غور محمد موسی اداره ارگانهای محلی 104

 800 800   پاس 13  2 والیت   ولسوال زیباک والیت بدخشان میراحمد شاه اداره ارگانهای محلی 105

 800 800   پاس 13  2 والیت   ولسوال کوه صافی والیت پروان سیف اهلل بیدار اداره ارگانهای محلی 106

 800 800   فوق بکلوریا  2 والیت   ولسوال شینواری والیت پروان صاحب زاده گل اداره ارگانهای محلی 107

 800 800   بکلوریا  2 والیت   ولسوال خاک جباروالیت کابل عبدالباری عارض اداره ارگانهای محلی 108

 800 800   بکلوریا  2 والیت   ولسوال درواز باالوالیت بدخشان محمداکبر اداره ارگانهای محلی 109

 800 800   بکلوریا  2 والیت   ولسوال دانگام والیت کنرها همیش گالب اداره ارگانهای محلی 110

 800 800   بکلوریا  2 والیت   ولسوال شیب کوه والیت فراه عبدالرحیم حیدری اداره ارگانهای محلی 111

 800 800   بکلوریا  2 والیت   ولسوال چشت شریف والیت هرات سید محمد  ارگانهای محلیاداره  112

 800 800   .  2 والیت   ولسوال اله سای والیت کاپیسا وحیداهلل نصرت اداره ارگانهای محلی 113

 800 800   .  2 والیت   ولسوال خان چارباغ والیت فاریاب محمد اکبرایرکین اداره ارگانهای محلی 114

 800 800   .  2 والیت   ولسوال جلگه والیت بغالن محمد سروراکبری اداره ارگانهای محلی 115

 800 800   .  2 والیت   ولسوال مانوگی والیت کنرها عنایت اهلل  اداره ارگانهای محلی 116

 900 900   کورس مسلکی  2 والیت   ولسوال جرم بدخشان عبدالودود اداره ارگانهای محلی 117
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 900 900   بکلوریا  2 والیت   ولسوال واخان بدخشان گل محمد  اداره ارگانهای محلی 118

 800 800   بکلوریا  2 والیت   ولسوال وردوج بخدخشان دولت محمد اداره ارگانهای محلی 119

 1000 1000   فوق بکلوریا  2 والیت   ولسوال بغان جدید گوهر خان اداره ارگانهای محلی 120

 800 800   بکلوریا  2 والیت   ولسوال اندراب محب اهلل اداره ارگانهای محلی 121

 800 800   فوق بکلوریا  2 والیت   ولسوال فرنگ بغالن عبدالولی  اداره ارگانهای محلی 122

 900 900   بکلوریا  2 والیت   ولسوال چاربولک بلخ امیر محمد اداره ارگانهای محلی 123

 1000 1000   بکلوریا  2 والیت   ولسوال بگرام پروان عبدالشکور اداره ارگانهای محلی 124

 900 900   بکلوریا  2 والیت   ولسوال سرخ پروان احمد علی اداره ارگانهای محلی 125

 900 900   بکلوریا  2 والیت   ولسوال دره پنجشیر محمد سهراب اداره ارگانهای محلی 126

 900 900   دفتر ندارد  2 والیت   ولسوال رخه پنجشیر عبدالرزاق  اداره ارگانهای محلی 127

 800 800   بکلوریا  2 والیت   ولسوال شتل پنجشیر گالب شاه اداره ارگانهای محلی 128

 800 800   فوق بکلوریا  2 والیت   ولسوال دراب جوزجان سراج الدین اداره ارگانهای محلی 129

 800 800   فوق بکلوریا  2 والیت   ولسوال فیض اباد بدخشان سایره شکیب سادات اداره ارگانهای محلی 130

 800 800   بکلوریا  2 والیت   ولسوال مردیان جوزجان رحمت اهلل اداره ارگانهای محلی 131

 900 900   بکلوریا  2 والیت   ولسوال صبری خوست زرسعید اداره ارگانهای محلی 132

 800 800   بکلوریا  2 والیت   ولسوال اسماعیل خیل خوست محمد یونس حدران اداره ارگانهای محلی 133

 1000 1000   بکلوریا  2 والیت   ولسوال شهرستان دایکندی رستم علی اداره ارگانهای محلی 134

 900 900   بکلوریافوق   2 والیت   ولسوال گوسفندی سرپل غالم سخی اداره ارگانهای محلی 135

 800 800   فوق بکلوریا  2 والیت   ولسوال صیاد سرپل عبداهلل اداره ارگانهای محلی 136

 900 900   فوق بکلوریا  2 والیت   ولسوال روی دواب سمنگان عباد اهلل اداره ارگانهای محلی 137

 800 800   بکلوریا  2 والیت   ولسوال دولینه غور احمد حسین اداره ارگانهای محلی 138

 900 900   بکلوریا  2 والیت   ولسوال شهرک غور عبدالقیوم  اداره ارگانهای محلی 139

 900 900   بکلوریا  2 والیت   ولسوال اله سای کاپیسا محمد عثمان اداره ارگانهای محلی 140

 900 900   ندارد دفتر  2 والیت   ولسوال میوند کندهار صالح محمد اداره ارگانهای محلی 141

 900 900   دفتر ندارد  2 والیت   ولسوال شورابک کندهار نیاز محمد اداره ارگانهای محلی 142

 800 800   فوق بکلوریا  2 والیت   ولسوال ترنگ کنر سید زیور شاه اداره ارگانهای محلی 143

 1000 1000   بکلوریا  2 والیت   ولسوال قره باغ کابل غالم نبی اداره ارگانهای محلی 144

 1000 1000   بکلوریا  2 والیت   ولسوال میربچه کوت کابل عبدالرحیم اداره ارگانهای محلی 145

 900 900   بکلوریا  2 والیت   ولسوال استالف کابل شاه رسول اداره ارگانهای محلی 146

 900 900   بکلوریا  2 والیت   ولسوال بگرامی کابل جاوید دالور اداره ارگانهای محلی 147

 900 900   بکلوریا  2 والیت   ولسوال چهاراسیاب کابل عبدالخلیل اداره ارگانهای محلی 148

 900 900   دفتر ندارد  2 والیت   ولسوال ده سبز کابل محمد گل اداره ارگانهای محلی 149
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 800 800   فوق بکلوریا  2 والیت   ولسوال کلکان کابل رحمت اهلل اداره ارگانهای محلی 150

 800 800   فوق بکلوریا  2 والیت   ولسوال خروار لوگر ثمر گل اداره ارگانهای محلی 151

 1000 1000   فوق بکلوریا  2 والیت   ولسوال سید اباد میدان وردک فضل الکریم اداره ارگانهای محلی 152

 900 900   بکلوریا  2 والیت   پچیراگام ننگرهار میرباز اداره ارگانهای محلی 153

 1000 1000   بکلوریا  2 والیت   ولسوالی کامه ننگرهار عبدالوهاب اداره ارگانهای محلی 154

 900 900   بکلوریا  2 والیت   ولسوال چخانسور نیمروز حاجی اقا محمد اداره ارگانهای محلی 155

 900 900   بکلوریا  2 والیت   نیمروزولسوال خاشرود  محمد هاشم اداره ارگانهای محلی 156

 800 800   فوق بکلوریا  2 والیت   ولسوال ریگ هلمند شاه محمود اداره ارگانهای محلی 157

 900 900   بکلوریا  2 والیت   ولسوال گرمسیر هلمند ایوب عمر عمری اداره ارگانهای محلی 158

 900 900   بکلوریا  2 والیت   هلمند ولسوال مارچه محمد فهیم اداره ارگانهای محلی 159

 500 500   فوق بکوریا  2 والیت   رئیس مالی و اداری والیت کاپیسا عبداالمبین صافی اداره ارگانهای محلی 160

 500 500   فوق بکوریا  2 والیت   رئیس خدمات تخنیکی و سکتوری کاپیسا فیض الدین قبادی  اداره ارگانهای محلی 161

 900 900   فوق بکوریا  2 والیت   ولسوال کوهستان سرپل محمد نظیف اداره ارگانهای محلی 162

 900 900   فوق بکوریا  2 والیت   ولسوال چوکی کنر شاه خسرو اداره ارگانهای محلی 163

 900 900   فوق بکوریا  2 والیت   ولسوال سرکانو کنر محمد حنیف خیر خواه اداره ارگانهای محلی 164

 500 500   فوق بکلوریا  2 والیت   رئیس مالی و اداری مقام لغمان محمد شیرین نصرت اداره ارگانهای محلی 165

 600 600   بکلوریا 2   مرکز رئیس سروی کدستر غالم ایشان سلطانی  اداره جیودوزی  166

 350 350   بکلوریا 2   مرکز معاون ریاست نقشه برداری مقیاس بزرگ محمد آصف شهابی اداره جیودوزی  167

 400 400   بکلوریا  2 والیت   ریس حوزه فرعی دریای ترنک قالت  عمر گل وزارت انرژی وآب  168

 800 800   بکلوریا  2 والیت   ریس حوزه دریایی هلمند وسطی لشکرگاه  خان آقا  وزارت انرژی وآب  169

 484 484   فوق بکلوریا 2   مرکز آمر انسجام نظر محمد  وزارت مالیه 170

 150 1100   داکتر 3   مرکز عضومطالعات  داکترخوشحال اکادمی علوم  171

 50 900   ماستر  3   مرکز ریس ساحات حفاضت شده سیدالرحمن  وزارت زراعت  172

 50 900   ماستر 3   مرکزی آمر سروی ودیزاین میدانها علی حسین وزارت فواید عامه 173

 50 900   ماستر  3   مرکز آمر اطالعات و آگاهی ذاکراهلل فرزئی وزارت دولت در امورپارلمانی  174

 200 1000   لسانس  3   مرکز مسول تکنالوژی ریاست دفتر عبدالرشید تنی  دفترریاست جمهوری 175

 150 950   لیسانس 3 والیتی   آمر مالی واداری عبدالبشیر وزارت فواید عامه 176

 200 1000   لیسانس سه   مرکز سرمفتش فیض محمد روان اداره کنترول وتفتیش  177

 200 1000   لیسانس  3   مرکز سر مفتش زون مزار غالم فاروق سیغانی اداره کنترول وتفتیش  178

 400 400   بکوریا 3 والیت   آمر رادیو تلویزیون هلمند  حیات اهلل رادیو تلویزیون 179

 520 520   بکوریا 3   مرکز آمر حمایه برنامه های ترویجی  عبدالمتین  وزارت زراعت  180

 400 400   بکوریا 3   مرکز آمر بودجه درمحمد وزارت زراعت  181
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 400 400   بکوریا  3 والیت   امر مالداری قندهار محمد ظاهر وزارت زراعت  182

 400 400   بکلوریا   3   مرکز امر اجرائیه  غالم عباس رجبی وزارت زراعت  183

 400 400   بکلوریا   3   مرکز امر تحریرات سید احمد فرید وزارت زراعت  184

 400 400   بکلوریا  3   مرکز عضو مسلکی کمیته امالکی  امام الدین  وزارت عدلیه  185

 600 600   بکلوریا  3   مرکز آمر جریده رسمی و مجله عدالت  نور علم  وزارت عدلیه  186

 400 400   بکلوریا  3   مرکز آمر محاسبه جنسی  سید اکبر  ولسی جرگه  187

 400 400   بکلوریا  3   مرکز امره استخدام  دیانا  اداره حفاظت محیط زیست 188

 500 500   . 3   مرکز مسول دسک اندیکاتور نزیراحمد فوشنجی وزارت امورخارجه 189

 400 400   بکلوریا 3 والیت   آمر احصائیه والیت جوزجان قیام الدین  احصائیه مرکزی 190

 400 400   بکلوریا 3   مرکز کارمند حواله جات اسداهلل جمهوریدفترریاست  191

 385 385   بکلوریا 3   مرکز کارشناس ریاست پالیسی حامد یاری دفترریاست جمهوری 192

 350 350   بکلوریا 3   مرکز مدیربودجه  بریالی فایق  دفترریاست جمهوری 193

 600 600   بکلوریا 3   مرکز مدیرامالک  آرش سروی  دفترریاست جمهوری 194

 350 350   بکلوریا 3   مرکز کارمند آمریت خریداری ها  حشمت اهلل حیداری دفترریاست جمهوری 195

 350 350   بکلوریا 3   مرکز کارمند آمریت محاسبه جنسی حامد وردک  دفترریاست جمهوری 196

 350 350   بکلوریا 3   مرکز مدیراستخدام لیاقت علی خلیق  دفترریاست جمهوری 197

 400 400   بکلوریا  3   مرکز کارمند آمریت مصرف حواله جات قندآغا  دفترریاست جمهوری 198

 400 400   بکلوریا  3   مرکز کارمند خریداری  توریالی ولیزاده دفترریاست جمهوری 199

 450 450   بکلوریا  3   مرکز مدیرتخنیک ثبت وسجل عراده جات عبدالوکیل  دفترریاست جمهوری 200

 600 600   بکلوریا  3   مرکز گزارشگر عبدالرحمن عزیز دفترریاست جمهوری 201

 750 750   بکلوریا  3   مرکز تحلیگر انورولید دفترریاست جمهوری 202

 520 520   بکلوریا  3   مرکز پرودیوسررادیو محمد اعظم همراز دفترریاست جمهوری 203

 400 400   بکوریا  3   مرکز کارمند محاسبه جنسی احمد سیر دفترریاست جمهوری 204

 403 403   بکلوریا 3   مرکز آمر محاسبه  عبدالقهار  وزارت مخابرات 205

 400 400   بکلوریا 3   مرکز مدیرعمومی تحریرات میر عبدالعلیم وزارت امور شهر سازی 206

 300 300   بکلوریا 3   مرکز آمرخدمات  سلطان محمد  وزارت امور شهر سازی 207

 300 300   بکلوریا 3   مرکز آمرترانسپورت محمد عارف وزارت امور شهر سازی 208

 403 403   بکلوریا 3   مرکز آمراستخدام  محمد عالم وزارت امور شهر سازی 209

 650 650   بکلوریا 3   مرکزی آمر خدمات  شهنواز وزارت فواید عامه 210

 400 400   بکلوریا  3   مرکز انجینر تعمیرات عبدالولی وزارت ارشاد حج و اوقاف 211

 400 400   بکلوریا 3 والیت   آمر گرحندوی والیت کندهار عتیق اهلل وزارت اطالعات وفرهنگ 212

 400 400   بکلوریا سه   مرکز کارشناس مسلکی کنترول و کیفیت مسافر خان اداره کنترول وتفتیش  213
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 400 400   بکلوریا سه   مرکز امر تحلیل میر اقا اداره کنترول وتفتیش  214

 400 400   بکلوریا سه   مرکز سر مفتش عبدالحق اداره کنترول وتفتیش  215

 400 400   بکلوریا  3   مرکز آمر نکنالوژی معلوماتی  محمد فواد وزارت تجارت و صنایع 216

 400 400   بکلوریا 3   مرکز آمر مالی و حسابی  محب اهلل محب  مبارزه با حوادث اداره 217

 350 350   بکلوریا 3   مرکز آمر تحلیل وارزیابی ریاست تطهیر ماین  محمد قاسم سمندر اداره مبارزه با حوادث 218

 400 400   بکلوریا  3   مرکز آمر ارزیابی خطرات حوادث عبداالحد کوهدامنی  اداره مبارزه با حوادث 219

 700 700   بکلوریا 3   مرکز آمر هماهنگی سروی ساحوی خلیل احمد وزارت مبارزه علیه مواد مخدر 220

 400 400   بکلوریا   3   مرکز  آمر تحریرات  محمد داود  وزارت اقتصاد 221

 400 400   بکلوریا 3   مرکز آمرارزیابی اجراات سوانح نورآقا وزارت امور داخله 222

 400 400   بکلوریا 3   مرکز آمرکارکنان عبدالوکیل  وزارت امور داخله 223

 300 300   بکلوریا  3 والیت   مدیرمنابع بشریوالیت نیمروز حاجی امین اهلل  اداره ارگانهای محلی 224

 500 500   بکلوریا  3 والیت   کارشناس انکشاف سکتورغزنی نصیر احمد اداره ارگانهای محلی 225

 330 330   بکلوریا 3   مرکز مدیرتفصیالت توپوگرافی و نامگذازی محالت قربانعلی اداره جیودوزی  226

 350 350   بکلوریا 3   مرکز مدیردیجیتایزریاست نقشه برداری گردیگل  اداره جیودوزی  227

 400 400   بکلوریا  3   مرکز آمر محاسبه بسم اهلل  وزارت انرژی وآب  228

 کمیسیون اصالحات ادری 229
محمد ابراهیم آشنا 

 محمدی
 400 400   بکلوریا P   3 آمر اداری

 600 600   بکلوریا P   3 کارشناس تحلیل پالیسی ها  سید محمد بشیر موسوی کمیسیون اصالحات ادری 230

 400 400   بکلوریا  3   مرکز امر تفتیش داخلی  عبدالفتاح  نورم و استندرد  231

 700 700   بکلوریا 3   مرکز آمرسکتور حکومتداری سالم وحاکمیت قانون محمد رحیم  وزارت مالیه 232

 700 700   بکلوریا 3   مرکز آمر سکتور امنیت  عبدالجبار  وزارت مالیه 233

 600 600   بکلوریا 3   مرکز آمر تادیات عادی  غالم حبیب  وزارت مالیه 234

 500 500   بکلوریا 3   مرکز آمر راپور دهی  خلیل اهلل وزارت مالیه 235

 500 500   بکلوریا 3   مرکز آمر حسابات مرکزی  بسم اهلل وزارت مالیه 236

 600 600   بکلوریا 3   مرکز آمر سیستم و خدمات مالیه دهنده  محمد طاهر  وزارت مالیه 237

 1100 350   بکلوریا 3   مرکز آمر نقاط کنترول زمین  سیدشاه محمود  اراضی 238

 1100 1100   بکلوریا 3   مرکز معاون مالی و اداری  احمد شاه  اراضی 239

 250 800   ماستر 4   مرکز مشاوراقتصادی مرکزمطالعات استراتیژیک امان اهلل رستاقی وزارت امورخارجه 240

 50 $600   ماستر  4   مرکز جندرآمره  عارفه پیکار تحصیالت عالی 241

 100 650   ماستر 4   مرکز آمرسروی ومطالعات  انجینر امیر محمد وزارت امور شهر سازی 242

 450 1000   ماستر  4   مرکزی انجنیر عبدالقهار وزارت فواید عامه 243

 150 800   ماستر 4   مرکزی انجنیر ملیحه وزارت فواید عامه 244

 50 600   ماستر   4   مرکز تخنیکر اقتصادی پروژه های انرژی  محمد کاظم  وزارت انرژی وآب  245
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 50 600   ماستر   4   مرکز آمر مثمریت انرژی  مظهر الدین   وزارت انرژی وآب  246

 50 550   لیسانس  4 مرکز مرکز کارشناس نظارت و ارزیابی عبدالقدیر ریاست عمومی کوچیها 247

 100 600   لیسانس 4   مرکز مدیر عمومی نباتات طبی  سید عزیزاهلل وزارت زراعت  248

 100 600   لیسانس 4   مرکز مدیر عمومی القاه مصنوعی  احمد رسول وزارت زراعت  249

 100 600   لیسانس 4   مرکز مدیر عمومی صحت عامه وترنری و قرانطین  نورالرحمن  وزارت زراعت  250

 100 600   لیسانس 4   مرکز متخصص امراض مآفات نباتی  محمد معشوق  وزارت زراعت  251

 100 600   لیسانس  4   مرکز مدیر عمومی کنترول وکیفیت واکسین  شجاع اهلل وزارت زراعت  252

 100 600   لیسانس  4   مرکز مدیر عمومی مطبعه  فیض اهلل  ولسی جرگه  253

 100 600   لیسانس  4   مرکز مدیر عمومی بودجه احمد وحید بصیرت  مشرانوجرگه  254

 100 600   لسانس 4   مرکز مسول دسک هاردویرمدیریت تکنالوژی  بهروزمحقق  وزارت امورخارجه 255

 IT   550 50ماستر  4   مرکز مدیر عمومی ویب سایت علی ظفر احصائیه مرکزی 256

 50 $550   لیسانس  4   مرکز آمر تحقیق ماستری  صبغت اهلل تحصیالت عالی 257

 50 550   لیسانس 4   مرکزی عضو مسلکی انسجام امور بانک آسیائی مجتبی وزارت فواید عامه 258

 50 550   لیسانس 4   مرکزی مدیر عمومی بودجه زیربناهای انکشافی  عبدالقیوم وزارت فواید عامه 259

 100 600   لسانس  4   مرکز سکرتر مقام وزارت خیراهلل وزارت ارشاد حج و اوقاف 260

 50 550   لیسانس چهار   مرکز مفتش رحمت اقا اداره کنترول وتفتیش  261

 50 550   لسانس 4   مرکز مدیر عمومی آموزش   احمد سیر وزارت مبارزه علیه مواد مخدر 262

 220 720   لیساینس   4   مرکز تحکم سواحل دریاهاآمر برنامه ریزی  مراد گلدی  وزارت انرژی وآب  263

 100 600   لیساینس   4   مرکز آمر اقتصاد انرژی  ولی محمد  وزارت انرژی وآب  264

 50 550   لسانس  4   مرکز کارشناس نور الدین وزارت دولت در امورپارلمانی  265

 100 600   لیسانس   4   مرکز امدیر عمومی البراتوار و مواد ساختمانی  محمد ابراهیم  نورم و استندرد  266

 100 600   لسانس  4   مرکز سکرتر مقام لوی خارنوالی زین الدین   ارنوالیڅلوی  267

 50 550   لیسانس  4   مرکز مدیر عمومی حصول و ارزیابی احواله ها جمعه گل  وزارت مالیه 268

 150 650   لیسانس  4   مرکز افمیس  محمد یاسین  وزارت مالیه 269

 200 700   لیسانس  4   مرکز مستوفی  میرویس وزارت مالیه 270

 50 550   لیسانس  4   مرکز افمیس  ذبیح اهلل وزارت مالیه 271

 300 800   لسانس  4   مرکز رئیس اخذ اطالعات و شکایات  وحیداهلل زاهد اداره عالی نظارت برفساد اداری 272

 100 500   بکلوریا  4   مرکز متخصص انسجام سرویس دهنده شبکه  آصف  وزارت عدلیه  273

 40 440   بکلوریا 4   مرکز ترجمان دری و پشتو  احمد ویس مشرانوجرگه  274

 50 $450   بکلوریا  4   مرکز مدیر عمومی محاسبه قطعیه بودجه انکشافی محمد طاهر تحصیالت عالی 275

 50 450   بکلوریا  4   مرکز کارمند اسناد وارتباط کادرپرسونل احمد شکیب دفترریاست جمهوری 276

 100 500   بکلوریا  4   مرکز کارمند بررسی مطبوعات  کامله دفترریاست جمهوری 277
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 100 500   بکلوریا  4   مرکز مدیراداری  حبیب اهلل  دفترریاست جمهوری 278

 150 550   بکلوریا  4   مرکز کارمند ویب سایت  ادریس مقصودی دفترریاست جمهوری 279

 90 490   بکلوریا  4   مرکز کارمند امریت ترانسپورت احمد خالد سالم زی دفترریاست جمهوری 280

 400 800   بکوریا  4   مرکز سکرتر رئیس برنامه ها محمد اهلل دفترریاست جمهوری 281

 100 500   بکلوریا 4   مرکز گروپ دیزاین بخش رهایشی عبدالمحمد امور شهر سازیوزارت  282

 100 500   بکلوریا  4   مرکز مدیر عمومی ارتباط آمریت اطالعات وارتباط عامه  تمکین شریفی  اداره مبارزه با حوادث 283

 50 450   بکلوریا  4   مرکز  مدیر عمومی عواید و مصارف نعمت اهلل  وزارت اقتصاد 284

 100 500   بکلوریا 4   مرکز عضو محققین  فضل الرحمن مسلم  وزارت امور سرحدات 285

 50 450   بکلوریا 4   مرکز کارشناس تحلیل گزارش دهی  کرشمه وزارت مالیه 286

 50 450   بکلوریا 4   مرکز مدیر عمومی آموزش مالی و حسابی  محمد سرور  وزارت مالیه 287

 50 450   بکلوریا 4   مرکز مدیر عمومی پیشکی ها معروفه  وزارت مالیه 288

 50 450   بکلوریا 4   مرکز مدیر عمومی ترتیب و ثبت اسناد مصرف محمد حلیم  وزارت مالیه 289

 150 550   بکلوریا 4   مرکز مدیر عمومی افمیس  محمد زبیر  وزارت مالیه 290

 150 550   بکلوریا 4   مرکز افمیس  ویس احمد  وزارت مالیه 291

 100 500   بکلوریا 4   مرکز مدیر عمومی امالک مازات دولتن  محمد آصف  وزارت مالیه 292

 200 600   بکلوریا 4   مرکز افمیس  زرولی  وزارت مالیه 293

 150 550   بکلوریا 4   مرکز افمیس  فیروز خان  وزارت مالیه 294

 مرکز ریس پالیسی نظارت تعلیمی نجیب اهلل کامران وزارت معارف  295
 لیسانس 2 

 1800 400 

 400 400   صنف نهم 4   مرکز مدیرعمومی حفظ ومراقبت نور محمد نوری کمیسیون اصالحات ادری 296

 149640 مجموعه پول پرداخت شده باالتر از نورم فی ماه به دالر امریکایی 

 

      (5ضمیمه شماره )

عیین ت ده، اما امتیاز مادی استثنایی برای شانست کارمندان که استخدام شان از طریق پروسه اصل رقابت آزاد صورت نگرفت و سیستم سابق  رتب و معاش در آن مرعی االجرا و قابل تطبیق بویل

 و پرداخت گردیده است:

 والیت مرکز وظیفه اسم وزرات /اداره شماره
معاش اجرای شده 

 به دالر

 800   مرکز معاون در امورمبارزه با تروریزم عبداهلل ایماق وزارت امورخارجه 1

 500   مرکز معاون کنفرانس های بین المللی غالم صدیق رسولی وزارت امورخارجه 2
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 600   مرکز معاون ریاست تشریفات احمد جاوید مجددی امورخارجهوزارت  3

 1000   مرکز رئیس ارتباط و آرشیف  محمد صمیم همراز  وزارت امورخارجه 4

 800   مرکز معاون اداری مدیریت اول سایسی  توریالی غیاثی  وزارت امورخارجه 5

 480   مرکز معاون درامورکشورهای عربی مدیریت دوم سیاسی  عبدالرقیب سلیم  وزارت امورخارجه 6

 600   مرکز معاون درامورکشورهای اروپای شمالی وجنوبی اتحادیه  خلیل الرحمن حنانی  وزارت امورخارجه 7

 600   مرکز معاون درامورکشورهای اروپای غربی   عبداهلل حکیمی  وزارت امورخارجه 8

 1000   مرکز معاون روابط فرهنگی  بشیراهلل حبیب یار وزارت امورخارجه 9

 600   مرکز معاون مدیریت حقوق ومعاهدات  اسداهلل حنیف  وزارت امورخارجه 10

 400   مرکز معاون انستیتوت دیپلوماسی  عبدالرزاق لقمان  وزارت امورخارجه 11

 300   مرکز مشاورسازمانهای بین المللی  محمد منیرغیاثی  وزارت امورخارجه 12

 600   مرکز مدیرتکنالوژی  رضا عظیمی  وزارت امورخارجه 13

 360   مرکز مدیرریاست دفتروزیرامورخارجه  فضل الحق سالنگی  وزارت امورخارجه 14

 300   مرکز مدیرریاست دفتروزیرامورخارجه  یار حسین وزارت امورخارجه 15

 800   مرکز معاون مدیریت حقوق بشروروبط بین المللی زنان  فرهاد آرین  امورخارجهوزارت  16

 1500   مرکز مدیراول سیاسی  عبدالصمد  وزارت امورخارجه 17

 700   مرکز مدیرامورپارلمانی  محمد صابربریالی بریا وزارت امورخارجه 18

 400   مرکز منابع بشریمدیرتحلیل وظایف ریاست  سمیرا وزارت امورخارجه 19

 1000   مرکز مدیر انیستیوت دیپلوماسی غالم سخی غیرت وزارت امورخارجه 20

 800   مرکز معاون مدیریت سوم سیاسی عزیز اهلل امین وزارت امورخارجه 21

 900   مرکز مدیردوم سیاسی نجیب اهلل علی خیل وزارت امورخارجه 22

 500   مرکز سکرتر مقام وزارت نفیسه منیر وزارت امورخارجه 23

 1000   مرکز عضوبورد مشاورین ومتخصصین عرصه سیاسی  عبدالغفورآرزو وزارت امورخارجه 24

 1000   مرکز رئیس منابع بشری محمد داود ابراهیم خیل وزارت امورخارجه 25
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 2000   مرکز مشاور وزیر محمد داود مرادیان  وزارت امورخارجه 26

 800   مرکز معاون بخش اروپائی مدیریت سوم سیاسی عبدالرحیم اوراز امورخارجهوزارت  27

 1000   مرکز رئیس دفتر منیژه باختری وزارت امورخارجه 28

 455   مرکز مسوول دسک ایاالت متحده  فضل الرحمن فاضلیار وزارت امورخارجه 29

 1500   مرکز مدیرملل متحد وکنفرانسهای بین المللی  محمد انورانورزی  وزارت امورخارجه 30

 720   مرکز معاون اداری وخدمات دپلماتیک  محمد بشیرامان  وزارت امورخارجه 31

 350   مرکز مسول صداوتصویرمدیریت تکنالوژی احمد ولی استانکزی وزارت امورخارجه 32

 400   مرکز مدیریت تکنالوژی عضوصفحه انترنیتی محمد سلیم انورزی وزارت امورخارجه 33

 400   مرکز عضودست ترمیم وانکشاف پروگرام ها مدیریت تکنالوژِی  عبداهلل هاشم  وزارت امورخارجه 34

 600   مرکز مسول دسک هاردویرمدیریت تکنالوژی  بهروزمحقق  وزارت امورخارجه 35

 1000   مرکز معاون مدیریت امورسرحدی ابراهیم بارکزی وزارت امورخارجه 36

 400   مرکز مسوول دسک اطالعات وفرهنگ  حضرت شاه فرخاری  وزارت امورخارجه 37

 1500   مرکز رئیس تشریفا ت  حمید صدیقی  وزارت امورخارجه 38

 700   مرکز مدیراطالعات ونشرات  هارون نجم پور وزارت امورخارجه 39

 1000   مرکز معاون ریاست تشریفات  اسداهلل طرزی وزارت امورخارجه 40

 800   مرکز معاون مدیریت روابط فرهنگی  گل حسین احمدی وزارت امورخارجه 41

 1000   مرکز رئس سخنگو محمد ظاهرفقیری وزارت امورخارجه 42

 500   مرکز معاون شعبه اول سیاسی  عبدالحلیم دقیق  وزارت امورخارجه 43

 500   مرکز مدیرشعبه دوم سیاسی  نصیراحمد نور وزارت امورخارجه 44

 800   مرکز مدیرشعبه چهارم سیاسی  جمراد جمشید  وزارت امورخارجه 45

 500   مرکز مسول دسک اندیکاتور نزیراحمد فوشنجی وزارت امورخارجه 46

 800   مرکز معاون سیاسی مدیریت اول سیاسی  عبدالحکیم عطارد  وزارت امورخارجه 47

 800   مرکز معاون مدیریت ملل متحد وکنفراسهای بین المللی  حنیف احمدزی  وزارت امورخارجه 48
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 500   مرکز سکرترمعینت سیاسی  فرهاد روئین  وزارت امورخارجه 49

 350   مرکز عضودسک هاردویرتکنالوژی  حبیب اهلل خنجانی  وزارت امورخارجه 50

 750   مرکز امراسخدام منابع بشری  شیریارمحمد عثمان  وزارت امورخارجه 51

 800   مرکز مدیرحقوق معاهدات  غالم رسول یوسفزی  وزارت امورخارجه 52

 900   مرکز رئیس نماینده گی وزارت دروالیت هرات  سنگین  سکندری وزارت امورخارجه 53

 500   مرکز مدیرآرشیف  عبدالقیوم  وزارت امورخارجه 54

 1400   مرکز معاون مدیریت پنجم سیاسی  نصیراحمد اندیشه  امورخارجهوزارت  55

 1400   مرکز مدیرامورپارلمانی  عتیق اهلل عاطفمل  وزارت امورخارجه 56

 750   مرکز معاون مدیریت چهارم سیاسی سید نورالدین هاشمی وزارت امورخارجه 57

 450   مرکز سکرترمعینت اداری  ویس صدیقی  وزارت امورخارجه 58

  400   مرکز مسول دسک کشورهای مشترک سید جمال منتظر وزارت امورخارجه 59

 400   مرکز سکرترمقام وزارت  خسروامیری وزارت امورخارجه 60

   مرکز مسوول دسک پاسپورت های سیاسی فضل محمود  وزارت امورخارجه 61
400 

   مرکز عضودسک مراسالت  عظیم اهلل ورسجی وزارت امورخارجه 62
400 

 400   مرکز عضو پالنگذاری غزال وزارت امورخارجه 63

 800   مرکز مشاوراقتصادی مرکزمطالعات استراتیژیک امان اهلل رستاقی وزارت امورخارجه 64

 450   مرکز مسول دسک پاسپورت های خدمت محمدنادرحسینی  وزارت امورخارجه 65

 400   مرکز عضومعاونیت درامورملل متحد آرش الهام  وزارت امورخارجه 66

 800   مرکز معاون مدیریت حقوق بشر محب اهلل تائب وزارت امورخارجه 67

 450   مرکز معاون مدیریت ارشیف  محمد علوی وزارت امورخارجه 68

 900   مرکز رئس امورقنسلی سید لطف اهلل سادات  وزارت امورخارجه 69

 400   مرکز مدیرعمومی ارزیابی اجراات دیتابیس محموده وفائی  امورخارجهوزارت  70

 400   مرکز مسول دسک خدمات دیپلوماتیک عبدالنظیرمجیدی وزارت امورخارجه 71
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 500   مرکز رئیس نمانیده وزارت دروالیت پکتیا نورولی حقوق مل وزارت امورخارجه 72

 500   مرکز رئیس نمانیده گی وزارت دربلخ عبدالمجید کارگر وزارت امورخارجه 73

 700   مرکز آمرارزیابی اجراات کارکنان ولی محمد عزیزی وزارت امورخارجه 74

 500   مرکز امراسناد محرم سید احمد جهانی وزارت امورخارجه 75

 800   مرکز معاون ترانسپورت ومحصلین محمد نادراتمر وزارت امورخارجه 76

 450   مرکز مسول دسک تخنیکی ریاست دفتر صفیه پوپل امورخارجهوزارت  77

 450   مرکز مسول دسک جنائی حمیرا سلیم  وزارت امورخارجه 78

 750   مرکز معاون مدیریت پنجم سیاسی  میرویس صمدی  وزارت امورخارجه 79

 750   مرکز آمرآموزش وانکشاف  الغیاث  وزارت امورخارجه 80

 800   مرکز مشاورمطالعات سیاسی  داود قیومی  امورخارجهوزارت  81

 750   مرکز معاون امورملل متحد عبدالمجید دانشیار وزارت امورخارجه 82

 750   مرکز معاون امورکنفرانس های بین المللی محمد ابراهیم غفوری  وزارت امورخارجه 83

 750   مرکز امورتشریفات ریاست جمهوریمعاون  عزیزاحمد نورزاد وزارت امورخارجه 84

 800   مرکز معاون بخش حقوقی وجنائی  محمد امان  وزارت امورخارجه 85

 400   مرکز عضوتحریرات ریاست دفتر زهرا نجوا   وزارت امورخارجه 86

 500   مرکز عضومعاونیت درامورکنفرانس ها  محمد داود وداع وزارت امورخارجه 87

 500   مرکز مسول چاپ وتوزیع پاسپورت  وحید جمال امورخارجهوزارت  88

 500   مرکز مدیرعمومی استخدام داخلی عبداهلل راوش وزارت امورخارجه 89

 750   مرکز مسول دسک سازمانهای منطقوی  توفیق احمد نوابی وزارت امورخارجه 90

 750   مرکز مدیرمحاسبه  عبدالغفاررحیمی وزارت امورخارجه 91

 750   مرکز مدیرعمومی کنترول تفتیش محمد صادق داودزی وزارت امورخارجه 92

 450   مرکز عضومسلکی پالنگذاری  سید مهدی علوی وزارت امورخارجه 93

 500   مرکز مدیرعمومی استخدام خارجی احمد وحید امین وزارت امورخارجه 94
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 550   مرکز سکرترمعین اداری فرشته عمر وزارت امورخارجه 95

 750   مرکز معاون انستتیوت دیپلوماسی سهیال نوری وزارت امورخارجه 96

 450   مرکز مسول دسک مراسالت خارجی منیره کاظم زاده  وزارت امورخارجه 97

 600   مرکز آمراستخدام  فضل الرحمن حنیفی وزارت امورخارجه 98

 700   مرکز مدیراطالعات ونشرات  سید حفیظ اهلل مودودی وزارت امورخارجه 99

 700   مرکز معاون ریاست حقوق ومعاهدات  احمد فرید زیارمن  وزارت امورخارجه 100

 700   مرکز معاون نمایندگی خارجه دروالیت بلخ غالم هاشم ساعی وزارت امورخارجه 101

 450   مرکز مسول دسک ثبت رسانه ها  مرجیله غیرت وزارت امورخارجه 102

 600   مرکز آمرانکشاف اداره  خلیل الرحمن رشتین وزارت امورخارجه 103

 450   مرکز عضومسلکی سوانح  محبوبه صدیقی  وزارت امورخارجه 104

 500   مرکز مسول دسک کشورهای اسیائی  غالم دستگرنوری وزارت امورخارجه 105

 500   مرکز مسول تمدید ویزه اتباع خارجی  محمد گل شینواری وزارت امورخارجه 106

 500   مرکز ترجمان انگلسی  ریاست سخنگو نفیسه سخا وزارت امورخارجه 107

 500   مرکز عضودسک مطالعات اقتصادی  محمد حنیف وزارت امورخارجه 108

 500   مرکز عضودسک سازمانهای بین المللی لیاقت علی وزارت امورخارجه 109

 500   مرکز عضومشاوریت سیاسی  اجمل امین  امورخارجهوزارت  110

 400   مرکز مدیرخدمات  نجیب اهلل امرخیل  وزارت امورخارجه 111

 750   مرکز معاون ریاست ارتباط وآرشیف نورمحمد تکل وزارت امورخارجه 112

 500   مرکز مسول دسک آمریکا نظیفه حقپال وزارت امورخارجه 113

 500   مرکز مسول دسک کانادا  خالد اکبر امورخارجهوزارت  114

 500   مرکز مسول دسک استرالیا  نجیب اهلل صافی  وزارت امورخارجه 115

 500   مرکز مسول دسک حقوقی ریاست قونسلی احمد سیرایوبی  وزارت امورخارجه 116

 500   مرکز مسول دسک چهارم اروپای عربی نجب اهلل بالل وزارت امورخارجه 117



 برنامه امتیاز مادی استثنایی / سوپر اسکیل ادارات دولتی عملکرد  تفتیش/ گزارش تفتیشاداره عالی 

عملکرد  تفتیش ریاست |  78  

 

 500   مرکز مسول دسک دفتراداری نوراحمد  وزارت امورخارجه 118

 450   مرکز مسول دسک امریکای التین عبدالقادرعالم خیل وزارت امورخارجه 119

 500   مرکز مسول بررسی مرکزونمایندگیهای سیاسی محمد یاسین نعیمی  وزارت امورخارجه 120

 500   مرکز مسول  تامین ارتباط با موسسات حقوقی سید مطیع اهلل حسینی  وزارت امورخارجه 121

 450   مرکز مسول دسک مبارزه با مواد مخدر سلطانه ثنا  وزارت امورخارجه 122

 700   مرکز مسول دسک نماینده گی های داخلی وخارجی نظیفه لنگریان  وزارت امورخارجه 123

 450   مرکز مسول دسک کشورهای اروپای جنوبی ظفرذبیح اهلل  وزارت امورخارجه 124

 750   مرکز مسول تنظیم سفرهای ریاست تشریفات  عبدالخالق سمندری وزارت امورخارجه 125

 750   مرکز معاون ریاست اداری  عبدالغفارمودودی  وزارت امورخارجه 126

 700   مرکز میانه مسول دسک کشورهای آسیای عبدالمعبود صادقی  وزارت امورخارجه 127

 1000   مرکز رئیس اداری  احمد جمیل پروانی  وزارت امورخارجه 128

 500   مرکز درمیدان هوائی VIPمسول بخش  اکرام الدین  وزارت امورخارجه 129

 500   مرکز آمراستخدام  نیازمحمد صامت  دفترریاست جمهوری 130

 500   مرکز آمرمصرف حواله جات  غالم محمد نیکزاد  دفترریاست جمهوری 131

 500   مرکز آمرتحویلخانه ها  ضیآ محمد  دفترریاست جمهوری 132

 500   مرکز آمرمحاسبه جنسی  اسالم الدین  دفترریاست جمهوری 133

 500   مرکز آمردفترداری  امراهلل  دفترریاست جمهوری 134

 550   مرکز مدیراستخدام  خواجه نسیم  دفترریاست جمهوری 135

 1000   مرکز مسول تکنالوژی ریاست دفتر عبدالرشید تنی  دفترریاست جمهوری 136

 300   مرکز کارمند ارتباطی ریاست دفترو سکرتر رئیس اسداهلل  ساال رزی دفترریاست جمهوری 137

 400   مرکز مدیرقراردادهای ریاست جمهوری روح اهلل سلطانی دفترریاست جمهوری 138

 1940   مرکز آمرپروژه سازی  دیدارعلی دیدار دفترریاست جمهوری 139

 500   مرکز مشاور هدایت اهلل متین دفترریاست جمهوری 140
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 500   مرکز آمرسوانح ریاست کادروپرسونل معراج الدین دفترریاست جمهوری 141

 400   مرکز کارمند حواله جات اسداهلل دفترریاست جمهوری 142

 350   مرکز کارمند ارتقای ظرفیت ها یاسمین دفترریاست جمهوری 143

 385   مرکز کارشناس ریاست پالیسی حامد یاری دفترریاست جمهوری 144

 350   مرکز مسوول اداری وآرشیف  احمد جاوید شریفی  دفترریاست جمهوری 145

 400   مرکز مدیردیتابیس  حمیداهلل صامت  دفترریاست جمهوری 146

 400   مرکز کارمند پزیرش مهمانان رئیس جمهور عبداهلل شیرزاد  دفترریاست جمهوری 147

 750   مرکز معاون ریاست خدمات ارگ  دین محمد نوری  دفترریاست جمهوری 148

 800   مرکز انجنیربرق  میرعبداهلل جواد  دفترریاست جمهوری 149

 500   مرکز کارمند آمریت تحویلخانه ها  زبیراحمد  دفترریاست جمهوری 150

 450   مرکز کارمند اسناد وارتباط  حشمت اهلل  دفترریاست جمهوری 151

 600   مرکز آمرارتقای ظرفیت ها  عبدالخالق سمندری  دفترریاست جمهوری 152

 600   مرکز آمرحاضری پادشاه شیرزی  دفترریاست جمهوری 153

 350   مرکز مدیربودجه  بریالی فایق  دفترریاست جمهوری 154

 800   مرکز آمرخریداری ها  عبدالفغار دفترریاست جمهوری 155

 600   مرکز رئیس کادروپرسونل شجاع ایمل  دفترریاست جمهوری 156

 600   مرکز مدیرامالک  آرش سروی  دفترریاست جمهوری 157

 350   مرکز کارمند آمریت خریداری ها  حشمت اهلل حیداری دفترریاست جمهوری 158

 350   مرکز کارمند آمریت محاسبه جنسی حامد وردک  دفترریاست جمهوری 159

 350   مرکز مدیراستخدام لیاقت علی خلیق  دفترریاست جمهوری 160

 800   مرکز معاون ریاست تهیه و تدارکات ایمل جهانگیر دفترریاست جمهوری 161

 400   مرکز کارمند تکنالوژی معلوماتی محمد منیل حیدری جمهوریدفترریاست  162

 480   مرکز مدیرتصفیه وتحصیل ریاست مالی محمداکرم  دفترریاست جمهوری 163
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 400   مرکز کارمند مدیریت قراردادها  عبدالباقی درویش دفترریاست جمهوری 164

 450   مرکز دواساز غالم سخی  دفترریاست جمهوری 165

 350   مرکز معاون داکتر محمد تمیم دفترریاست جمهوری 166

 400   مرکز کارمند مدیریت قراردادها  عبدالباقی درویش دفترریاست جمهوری 167

 400   مرکز کارمند آمریت مصرف حواله جات قندآغا  دفترریاست جمهوری 168

 400   مرکز کارمند اداری عبدالمتین  دفترریاست جمهوری 169

 450   مرکز کارمند ریاست خدمات ارگ حسیب اهلل دفترریاست جمهوری 170

 500   مرکز کارمند اداری آشپزخانه احمد شکیب دفترریاست جمهوری 171

 500   مرکز مدیر اداری محمد ظریف مجددی دفترریاست جمهوری 172

 500   مرکز کارمند محاسبه جنسی غالم نبی کریمی  دفترریاست جمهوری 173

 400   مرکز کارمند امریت اشپزخانه ها ارگ نور اهلل انصار دفترریاست جمهوری 174

 400   مرکز کارمند امریت اشپزخانه ها ارگ محمد مومن دفترریاست جمهوری 175

 480   مرکز کارمند امریت معاشات  احمد راشد امل دفترریاست جمهوری 176

 500   مرکز کارمند امریت دفتر داری  صالحیمحمد ذاکر  دفترریاست جمهوری 177

 400   مرکز کارمند امریت بودجه جهاد اهلل دفترریاست جمهوری 178

 480   مرکز کارمند امریت معاشات  غالم حیدر نیکزاد دفترریاست جمهوری 179

 650   مرکز مدیراداری عبدالحمید حکیمی دفترریاست جمهوری 180

 400   مرکز کارمند مدریت قراردادها  رامین صدیقی دفترریاست جمهوری 181

 400   مرکز کارمند خریداری  توریالی ولیزاده دفترریاست جمهوری 182

 500   مرکز مدیرمهمان خانه ها  خان آقا الکوزی دفترریاست جمهوری 183

 400   مرکز کارمند آمریت تخنیک  احمد جواد  دفترریاست جمهوری 184

 450   مرکز مدیرتخنیک ثبت وسجل عراده جات عبدالوکیل  دفترریاست جمهوری 185

 450   مرکز کارمند اسناد وارتباط کادرپرسونل احمد شکیب دفترریاست جمهوری 186
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 400   مرکز کارمند آرشیف ریاست مطبوعات سید الیاس دفترریاست جمهوری 187

 400   مرکز کارمنداداری اشپزخانه فریداحمد سالنگی دفترریاست جمهوری 188

 350   مرکز کارمند ترانسپورت  احمدخالد سالم زی دفترریاست جمهوری 189

 450   مرکز کارمند اداری ریاست ارگ محمد حکیم دفترریاست جمهوری 190

 400   مرکز کارمند آمریت دفترداری ریاست مالی عبداهلل جان دفترریاست جمهوری 191

 350   مرکز کارمند آمریت حاضری کادرپرسونل خواجه فهیم دفترریاست جمهوری 192

 350   مرکز سکرترریاست خدمات ارگ امید صمیمی دفترریاست جمهوری 193

 800   مرکز آمراسناد وارتباط  احمد شاه نایل  دفترریاست جمهوری 194

 850   مرکز سرویر انجنیرنظام الدین  دفترریاست جمهوری 195

 800   مرکز مدیرتخنیکی برق صاحب جان دفترریاست جمهوری 196

 500   مرکز کارمند اداری ریاست خدمات شوکت خان دفترریاست جمهوری 197

 850   مرکز آمرسرسبزی وپاک کاری انجنیرنبی شاه  دفترریاست جمهوری 198

 850   مرکز آمرکلینیک صحی دوکتورعبدالرحیم دفترریاست جمهوری 199

 850   مرکز انجنیربرق  انجنیرعزیزاحمد  دفترریاست جمهوری 200

 800   مرکز انجنیربرآوردی  انجنیرمحمد فرهاد دفترریاست جمهوری 201

 800   مرکز انجنیرآبرسانی انجنیرعلی محمد دفترریاست جمهوری 202

 800   مرکز انجنیرساختمانی  انجنیرعبدالنعیم  دفترریاست جمهوری 203

 800   مرکز مهندس فرمان اهلل  دفترریاست جمهوری 204

 800   مرکز مدیرقراردادها ثناءاهلل راسخ دفترریاست جمهوری 205

 800   مرکز آمرمعاشات  محمد رفیع واکمن دفترریاست جمهوری 206

 800   مرکز کارشناس ریاست پالیسی  شریف اهلل بها دفترریاست جمهوری 207

 800   مرکز مدیرمکاتبات داکترسید جان جمهوریدفترریاست  208

 800   مرکز انجنیرساختمانی  انجنیرمحمد عظیم دفترریاست جمهوری 209
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 750   مرکز امرخبر نجیب اهلل  دفترریاست جمهوری 210

 750   مرکز آمرارتباط وبرگذاری کنفرانس ها  محمود جان احمدزی دفترریاست جمهوری 211

 500   مرکز طراح گرافیک  عبدالحامد سوزان جمهوریدفترریاست  212

 600   مرکز گزارشگر عبدالرحمن عزیز دفترریاست جمهوری 213

 800   مرکز مدیراداری ریاست مطبوعات خواجه معصوم دفترریاست جمهوری 214

 750   مرکز معاون مانیتورنگ فضل احمد پوپل دفترریاست جمهوری 215

 500   مرکز کارمند برگزاری کنفرانس ها  خواجه محمد راشد دفترریاست جمهوری 216

 500   مرکز مانیتوررادیو محمد اسحق عاشوری دفترریاست جمهوری 217

 500   مرکز کارمند رسانه های خارجی عبداهلل نعمتی دفترریاست جمهوری 218

 500   مرکز کارمند مانیتوررسانه های چاپی محمد حسن حیدری دفترریاست جمهوری 219

 750   مرکز تحلیگر انورولید دفترریاست جمهوری 220

 400   مرکز کارمند مانیتوررسانه های چاپی محمد سمیع رامین دفترریاست جمهوری 221

 750   مرکز سکرترریاست مطبوعات  نجیبه خالقی دفترریاست جمهوری 222

 500   مرکز کارمند بررسی مطبوعات  محمد علیم دفترریاست جمهوری 223

 500   مرکز کارمند بررسی مطبوعات  کامله دفترریاست جمهوری 224

 520   مرکز پرودیوسررادیو محمد اعظم همراز دفترریاست جمهوری 225

 400   مرکز فلمبردار حاوید ولی دفترریاست جمهوری 226

 500   مرکز کارمند اداری  زلمی دفترریاست جمهوری 227

 400   مرکز کارمند آشپزخانه ها عبدالحمید جمهوریدفترریاست  228

 500   مرکز داکترمعاینه غذای آشپزخانه  داکترمحمد افضل دفترریاست جمهوری 229

 500   مرکز کارمند آمریت محاسبه جنسی  محمد هاشم  دفترریاست جمهوری 230

 500   مرکز مدیراداری  حبیب اهلل  دفترریاست جمهوری 231

 400   مرکز کارمند سرسبزی وپاککاری  زمان الدین  دفترریاست جمهوری 232
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 400   مرکز کارمند اداری  محمد امین تالش دفترریاست جمهوری 233

 500   مرکز ماموربررسی مطبوعات  محمد عزیزیوسفی  دفترریاست جمهوری 234

 500   مرکز عکاس  محمد غوث حاتمی دفترریاست جمهوری 235

 500   مرکز کارمند رسانه ها  عباداهلل سیغانی دفترریاست جمهوری 236

 500   مرکز کارمند خبر حمیداهلل سادات  دفترریاست جمهوری 237

 500   مرکز کارمند تولید  فهیم عظیم  دفترریاست جمهوری 238

 500   مرکز ادیتورویب سایت  غالم محمد  دفترریاست جمهوری 239

 550   مرکز کارمند ویب سایت  ادریس مقصودی جمهوریدفترریاست  240

 800   مرکز تحلیلگرمطبوعاتی  عبداالحد پیغام دفترریاست جمهوری 241

 400   مرکز کارمند اداری  محمد نوید دفترریاست جمهوری 242

 400   مرکز کارکن اداری  شیراحمد دفترریاست جمهوری 243

 400   مرکز مسول آرشیف  حیدریمحمد امین  دفترریاست جمهوری 244

 400   مرکز کارمند تهیه وتدارکات  محمدوسیم دفترریاست جمهوری 245

 400   مرکز ماموربررسی مطبوعات  سید خلیل رحمتی دفترریاست جمهوری 246

 400   مرکز کارمند اداری  احمد فردین دفترریاست جمهوری 247

 750   مرکز مدیرارزیابی اجراات کارکنان  بختیاریمحمد حسن تابش  دفترریاست جمهوری 248

 400   مرکز کارمند مدیریت امالک محمد آقا دفترریاست جمهوری 249

 400   مرکز کارمند آمریت تحویلخانه ها فواد بابک  دفترریاست جمهوری 250

 400   مرکز نماینده ارتباطی ریاست دفتر ننگیاللی سالم زی دفترریاست جمهوری 251

 490   مرکز کارمند امریت ترانسپورت احمد خالد سالم زی دفترریاست جمهوری 252

 450   مرکز مسوول ارشیف نامه ها خاص وحید اهلل دفترریاست جمهوری 253

 400   مرکز کارمند امریت استخدام رفیع اهلل دفترریاست جمهوری 254

 500   مرکز کارمند امریت سوانح نبیل احمد دفترریاست جمهوری 255
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 500   مرکز کارمند بررسی رسانه ها خارجی نجیب اهلل  دفترریاست جمهوری 256

 800   مرکز سکرتر رئیس برنامه ها محمد اهلل دفترریاست جمهوری 257

 400   مرکز کارمند مدیریت تصفیه قمر الدین دفترریاست جمهوری 258

 400   مرکز خریداری هاکارمند امریت  مجاهد دفترریاست جمهوری 259

 400   مرکز کارمند اداری مهمان خان ها محمد فاروق دفترریاست جمهوری 260

 400   مرکز کارمند اداری محمد فواد دفترریاست جمهوری 261

 400   مرکز کارمند پاک کاری و سر سبزی مسعود شور دفترریاست جمهوری 262

 400   مرکز پاک کاری و سر سبزیکارمند  عبدالقهار دفترریاست جمهوری 263

 500   مرکز کارمند تخنیکی و مراقبت محمد ابراهیم دفترریاست جمهوری 264

 400   مرکز کارمند محاسبه جنسی احمد سیر دفترریاست جمهوری 265

 600   مرکز کارمند ارتباط با رسانه ها عبدالحامد دفترریاست جمهوری 266

  

:استبوده ولی امتیاز مادی برای شان پرداخت شده کارمندان که بست های شان نا معلوم (  6ضمیمه شماره  )  

  
 

   

 درجه تحصیل بست والیت مرکز وظیفه اسم وزرات /اداره شماره
معاش اجرای 

 شده به دالر

  700 لیسانس   مرکز  رئیس خدمات صحی و تعلیمی کوچیها  داکتر محمد نذیر    ریاست عمومی کوچیها  1

  600 لیسانس   مرکز  رئیس دفتر ولی جان ریاست عمومی کوچیها  2

  500 لیسانس   مرکز  امر ارتباط و هماهنگی والیات پاینده خان ریاست عمومی کوچیها  3

 600 فوق بکلوریا   مرکز  امر منابع بشری سید مجیب الرحمن ریاست عمومی کوچیها  4

  550 لیسانس   مرکز  امر تفتیش داخلی جانامیر  ریاست عمومی کوچیها  5

  500 فوق بکلوریا   مرکز  امر جرگه،اسکان و تثبیت هویت وحید اهلل ریاست عمومی کوچیها  6

  550 لیسانس   مرکز  کارشناس نظارت و ارزیابی عبدالقدیر ریاست عمومی کوچیها  7

  550 لسانس   مرکز  تعلیمی و تربیتیامر برنامه های  عبدالرب اخند ریاست عمومی کوچیها  8
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  400 فوق بکلوریا   مرکز  مدیر عمومی تعلیمی و تحصیلی شریف اهلل احمدزی ریاست عمومی کوچیها  9

  400 فوق بکلوریا   مرکز  مدیر عمومی تحریرات و اسناد  مسعود وحیدی ریاست عمومی کوچیها  10

  400 فوق بکلوریا   مرکز  عمومی واحد جندر مدیر ملکه بارکزی ریاست عمومی کوچیها  11

  550 لسانس   مرکز  امر نظارت و ارزیابی  رحیم اهلل  ریاست عمومی کوچیها  12

  450 لسانس   مرکز  مدیر عمومی انکشاف اداره و اموزش نقیب اهلل  ریاست عمومی کوچیها  13

  550 لسانس   مرکز  امر مالی و حسابی عبدالحفیظ ریاست عمومی کوچیها  14

  750 لیسانس      مرکز آمر تنظیم جلسات کمیسیون ها  عبداالحد  ولسی جرگه   15

  400 لیسانس      مرکز گزارشگر محمد عارف  ولسی جرگه   16

  2,000 داکتر     مرکز مشاور وزیر محمد داود مرادیان  وزارت امورخارجه  17

  600 لسانس     مرکز کارمند ارتباط با رسانه ها عبدالحامد دفترریاست جمهوری  18

  2,000       مرکز رئیس عمومی اداری حسام الدین  وزارت صحت عامه   19

  990       مرکز رئیس شفا خانه رابعه بلخی آوید وزارت صحت عامه   20

  990       مرکز رئیس شفاخانه ماللی دوکتورس نسرین وزارت صحت عامه   21

  1,080       مرکز رئیس شفا خانه استوماتولوژی دوکتور عبداخالق وزارت صحت عامه   22

  1,100       مرکز رئیس شفاخانه انتانیا ابن سینا دوکتور عبدارحمن وزارت صحت عامه   23

  900       مرکز رئیس حمایت کننده فنی و تخنیکی    وزارت صحت عامه   24

  700       مرکز رئیس شفاخانه صدری ابن سینا دوکتور عبدالغفور وزارت صحت عامه   25

  1,100       مرکز رئیس شفاخانه عاجل ابن سینا دوکتور گالجان وزارت صحت عامه   26

  1,100       مرکز رئیس شفا خانه نور دوکتور محمد یوسف وزارت صحت عامه   27

  900       مرکز شفاخانه معلولین معیوبین رئیس دوکتور محمود شاه وزارت صحت عامه   28

  990       مرکز رئیس شفاخانه استقالل دوکتور محمد علی وزارت صحت عامه   29

  600       مرکز معاون ریاست عمومی اداری دوکتور بهاو الدین وزارت صحت عامه   30

  1,000       مرکز ریس عمومی قوای بشری داکتر عزیز اهلل اخگر وزارت صحت عامه   31

  1,500       مرکز رئیس شفاخانه های مرکز داکتر محب اهلل نجات وزارت صحت عامه   32

  400     والیت   رئیس شفا خانه والیت بادغیس داکتر عبدالطیف وزارت صحت عامه   33

  700     والیت   رئیس صحت عامه والیت تخار دوکتور حفیظ اهلل وزارت صحت عامه   34
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  800 ماستر   والیت   رئیس صحت عامه کندز عزیزاهلل صفر وزارت صحت عامه   35

  900     والیت   رئیس صحت عامه والیت هرات  غالم سعید راشد  وزارت صحت عامه   36

  600       مرکز رئیس شفاخانه توبرکلوز خالد صدیق وزارت صحت عامه   37

  950       مرکز رئیس پولی کیلنیک مرکزی حبیب اهللدوکتور  وزارت صحت عامه   38

  400       مرکز رئیس تهیه و تدارکات دوکتور احمد شاه خروطی وزارت صحت عامه   39

  500       مرکز رئیس تکنالوژی معلو ماتی مرتضی رحیمی وزارت صحت عامه   40

  900       مرکز تهیه و تدارکات معاون ریاست دوکتور هدایت اهلل حبیب وزارت صحت عامه   41

 دوکتور همایون فضل  وزارت صحت عامه   42
هماهنگ کننده خدمات صحی و مسوول کمیته بررسی 

 تدارکات
  800       مرکز

  1,000       مرکز رئیس انستیتوت صحت طفل اندراگاندی نورالحق یوسفزی وزارت صحت عامه   43

  1,100       مرکز رئیس صحت محیطی و حفظ محیط زیست دوکتور امان اهلل حسینی  وزارت صحت عامه   44

  1,500       مرکز رئیس انستیتوت علوم صحی آقامحمد لودین وزارت صحت عامه   45

  700 لسانس     مرکز آمر حقوق رفیع اهلل نظری وزارت صحت عامه   46

  1,000       مرکز بستر 102رئیس شفا خانه  دکتور فضل محمد ابراهیمی   وزارت صحت عامه   47

  600       مرکز رئیس تفتیش داخلی  جمال الدین عبرت  وزارت صحت عامه   48

  900       مرکز رئیس شفاخانه ملی اطفال اتاترک امین الدین شفاجو وزارت صحت عامه   49

  1,800       مرکز رئیس عمومی طب وقایوی  دایم کاکرداکترمحمد  وزارت صحت عامه   50

  1,000       مرکز متخصص وآمردیپارتمنت تحفظ رادیولوژِی  عبدالمالک  مالک  وزارت صحت عامه   51

  800       مرکز رئیس ورکشاپ های مرکزی سید مصطفی سادات هوفیانی  وزارت صحت عامه   52

  1,200       مرکز رئیس عمومی طب معالجوی قمرالدین حافظ  وزارت صحت عامه   53

  700       مرکز معاون ریاست خدمات طب عدلی دوکتور محمد عمر هادی وزارت صحت عامه   54

  1,310       مرکز معاون شفاخانه های مرکز سید کبیرامیری وزارت صحت عامه   55

  400     والیت   ریاست صحت عامه کندهار معاون عبدالحی رازمل  وزارت صحت عامه   56

  600       مرکز رئیس صحت باوری ومصون  دوکتورسعدیه فایق وزارت صحت عامه   57

  1,000       مرکز ترینرمتخصص نسائی والدی آمنه هاشمی وزارت صحت عامه   58

  800       مرکز ابن سیناسر طبیب شفاخانه عاجل  دوکتور عبدالبصیر عزیزی وزارت صحت عامه   59

  450       مرکز مدیراداری شفاخانه اتاترک  عبدالمنان  وزارت صحت عامه   60
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  800       مرکز رئیس بانک خون  محمد نادرحساس  وزارت صحت عامه   61

  750       مرکز آمرپالنگذاری استراتیزیک جاحی شمس الحق  وزارت صحت عامه   62

  700       مرکز سرطیب شفاخانه ماللی حفیظه عمرخیل وزارت صحت عامه   63

  700       مرکز سرطبیب شفاخانه صحت طفل محمد بشیرقریشی وزارت صحت عامه   64

  800       مرکز سرطبیب شفاخانه نور اسداهلل عصمت وزارت صحت عامه   65

  700       مرکز شفاخانه جمهوریتسرطبیب  نجیب اهلل نثار وزارت صحت عامه   66

  1,000       مرکز رئس شفاخانه صدری ابن سینا عبدالغفورنیازی وزارت صحت عامه   67

  700       مرکز سرطبیب شفاخانه اتاترک  جنت گل عسکرزاده  وزارت صحت عامه   68

  1,000       مرکز رئیس شفاخانه وزیر اکبرخان نورآقا اکرم وزارت صحت عامه   69

  800 لسانس     مرکز HIVشفت  داکترمحمد زبیرهارونی وزارت صحت عامه   70

  800 لسانس   والیت   رئیس صحت عامه والیت بادغیس عبدالعزیز وزارت صحت عامه   71

  600 ماستر     مرکز آمربیمه صحی  داکترخواجه شاه روستانی وزارت صحت عامه   72

  650 ماستر     مرکز شفت شفاخانه امراض انتائی عبدالخالق  وزارت صحت عامه   73

  800 ماستر     مرکز رئس خدمات تشخیصیه  عاشق خان  وزارت صحت عامه   74

  600 لسانس     مرکز آمرنظارت ساختمانی  انجنیرعبدالحسین  وزارت صحت عامه   75

  600 لسانس     مرکز آمرنظارت  دوکتورخسرو وزارت صحت عامه   76

  500 لسانس     مرکز مدیرعمومی تحلیل وتجزیه ارقام  عبدالواسع اشعه  وزارت صحت عامه   77

  500 لسانس     مرکز مدیرعمومی سکتورخصوصی  شیرمحمد فیضی  وزارت صحت عامه   78

  500 لسانس     مرکز آمرخدمات صحی اطرافی  والیت کابل غالم جیالنی سعادت  وزارت صحت عامه   79

  700 ماستر     مرکز سرطبیب شفاخانه انتانی دوکتورحاجی مراد مموزی وزارت صحت عامه   80

  700 لسانس     مرکز امرکابل امبوالنس محمد عالم عاصم وزارت صحت عامه   81

  750 لسانس     مرکز ترینرمتخصص وآمرشف ارتوپیدی دوکتورنجیب اهلل  وزارت صحت عامه   82

  600 لسانس     مرکز ترینرمتخصص وآمرشف جراحی  دوکتورروح اهلل وزارت صحت عامه   83

  750 لسانس     مرکز ترینرمتخصص وامرشف داخله  دوکتورامین  وزارت صحت عامه   84

  450 فوق بکلوری     مرکز مدیرعمومی نرسنگ محمد موسی  وزارت صحت عامه   85

  800 لسانس   والیت   رئیس صحت عامه لوگر ظریف یائب خیل محمد وزارت صحت عامه   86
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  500 لسانس   والیت   آمرمراقبت صحی ریاست صحت عامه تخار محمد حسن بسیج  وزارت صحت عامه   87

  800 لسانس     مرکز رئس شفاخانه صحت روانی  تیمورشاه مصمم  وزارت صحت عامه   88

  900 لسانس     مرکز بستردشت برچی 50رئیس شفاخانه  دوکتورسید مجتبی  وزارت صحت عامه   89

  600 لسانس   والیت   مسول تریننگ ریاست صحت عامه لوگر دوکتورغالم نبی  وزارت صحت عامه   90

  600 لسانس   والیت   بستروالیت خوست 150سرطبیب شفاخانه  محمد قادرشاه  وزارت صحت عامه   91

  600 لسانس   والیت   صحت عامه والیت لوگر PHCآمر دوکتورنورعباس قاسمی وزارت صحت عامه   92

  500 لسانس   والیت   مسول صحت باروری صحت عامه والیت بدخشان دوکتورس فرزانه  وزارت صحت عامه   93

  600 لسانس   والیت   آمرمراقبت های صحی صحت عامه والیت خوست  دوکتورهدایت اهلل وزارت صحت عامه   94

  600 لسانس   والیت   صحت عامه والیت پکتیا PHCمسول  دوکتورنازدانه پکتیاوال وزارت صحت عامه   95

  700 لسانس     مرکز سرطبیب شفاخانه استقالل احمد جاوید یوسف پور وزارت صحت عامه   96

  600 لسانس   والیت   والیت هلمندمسوول انستیتوت علوم صحی  راز محمد وزارت صحت عامه   97

  600 لسانس   والیت   امر مراقبت های صحی اولیه والیت هلمند رحمت اهلل وزارت صحت عامه   98

  600 لسانس     مرکز سر طبیب شفاخانه احیای مجدد معلولین دوکتور عبدالهادی وزارت صحت عامه   99

  600 لسانس     مرکز امر پولیکلینک صحت طفل اندیراگاندی سید اسداهلل سادات وزارت صحت عامه   100

  600 لسانس     مرکز امر ارتباط زون جنوب غرب دوکتور حضرت خان  وزارت صحت عامه   101

  500 لسانس     مرکز امر ارتباط زون مرکز محمد حکیم نوری وزارت صحت عامه   102

  500 لسانس     مرکز ارتباط زون شمالامر  دوکتور عبداالحی وزارت صحت عامه   103

  500 لسانس     مرکز آمر مراقبت های صحی اولیه لقمان محمد اصف وزارت صحت عامه   104

  750 لسانس   والیت   رئیس صحت عامه والیت کندز دوکتور سعد مختار  وزارت صحت عامه   105

  750 لسانس   والیت   لوگررئیس صحت عامه والیت  محمد ظریف وزارت صحت عامه   106

  500 لسانس   والیت   مسول والیتی فامسی والیت هرات عبدالخالق وزارت صحت عامه   107

  700 لسانس   والیت   رئیس صحت عامه نورستان محمد اسمعیل وزارت صحت عامه   108

  700 لسانس   والیت   رئیس صحت عامه والیت پکتیا ولی گل وزارت صحت عامه   109

  700 لسانس   والیت   رئیس صحت عامه نیمروز دوکتور نور احمد وزارت صحت عامه   110

  950 لسانس     مرکز سر طبیب شفاخانه صدری ابن سینا محمد طاهر فاملی وزارت صحت عامه   111

  550 لسانس     مرکز آمر ارزیابی اجراات وظیفوی بشیر احمد پیام وزارت صحت عامه   112



 برنامه امتیاز مادی استثنایی / سوپر اسکیل ادارات دولتی عملکرد  تفتیش/ گزارش تفتیشاداره عالی 

عملکرد  تفتیش ریاست |  89  

 

  600 لسانس   والیت   مسوول مراقبتهای ریاست صحت عامه لوگر دوکتور نور عباس وزارت صحت عامه   113

  450 لسانس   والیت   مسوول امور فارمسی والیتی نورستان دوکتور میر اعظم وزارت صحت عامه   114

  500 لسانس   والیت   مسوول صحت باروری والیت خوست وژمه  وزارت صحت عامه   115

  550 لسانس     مرکز مسوول پرنسیب داخله دوکتور محمد اهلل وزارت صحت عامه   116

  550 لسانس     مرکز امر پالنگذاری انکشافی محمد حسن ملکیار وزارت صحت عامه   117

  700 لسانس     مرکز سر طبیب شفاخانه صحت روانی خواجه قدرت اهلل وزارت صحت عامه   118

  450 لسانس     مرکز مدیر عمومی ارزیابی اجراات والیتی مصطفی  وزارت صحت عامه   119

  900 لسانس     مرکز رئیس خدمات طب عدلی "رحیق"فرید اهلل  وزارت صحت عامه   120

  550 فوق بکلوریا     مرکز آمر نرسنگ شفاخانه اندراگاندی "کوچی"نجیب اهلل  وزارت صحت عامه   121

  550 لسانس     مرکز کارشناس جندر در بخش استراتیژی "امیری"دوکتور عزیزه  وزارت صحت عامه   122

  550 لسانس     مرکز کارشناس نظارت از تطبیق پالیسی ها دوکتور پروانه  وزارت صحت عامه   123

  800 لسانس   والیت   آمر مراقبت های صحی اولیه ننگر دکتور مقدسه وزارت صحت عامه   124

  450 لسانس     مرکز مدیر عمومی نرسنگ پنجاه بستر برچی محمد ابراهیم وزارت صحت عامه   125

  700 ماستر     مرکز سر طبیب پولیکلینیک عبدالمتین احمدی وزارت صحت عامه   126

  800       مرکز مشاور افغان ترک  امام الدین  وزارت معارف   127

  500     والیت   معلم کندهار احسان اهلل  وزارت معارف   128

  500     والیت   معلم کندهار محمد ویس وزارت معارف   129

  500     والیت   معلم کندهار فرید احمد وزارت معارف   130

  500     والیت   معلم کندهار اسداهلل وزارت معارف   131

  500     والیت   معلم کندهار فضل الرحمن  وزارت معارف   132

  500     والیت   معلم ارزگان وحیداهلل وزارت معارف   133

  500     والیت   معلم ارزگان عبدالظاهر وزارت معارف   134

  500     والیت   معلم ارزگان محب اهلل وزارت معارف   135

  500     والیت   معلم ارزگان عصمت اهلل وزارت معارف   136

  500     والیت   معلم ارزگان صفی اهلل  وزارت معارف   137

  500     والیت   معلم ارزگان احمد جان  وزارت معارف   138
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  500     والیت   معلم ارزگان عبدالوحید وزارت معارف   139

  500     والیت   معلم ارزگان حمیداهلل وزارت معارف   140

  500     والیت   معلم ارزگان صبغت اهلل وزارت معارف   141

  500     والیت   معلم ارزگان حکمت اهلل وزارت معارف   142

  500     والیت   معلم ارزگان قدرت اهلل وزارت معارف   143

  500     والیت   معلم ارزگان عصمت اهلل وزارت معارف   144

  500     والیت   معلم ارزگان لطف اهلل وزارت معارف   145

  500       مرکز معلم مرکزی نعیم اهلل وزارت معارف   146

  500     والیت   معلم ارزگان فیض اهلل وزارت معارف   147

  500     والیت   معلم ارزگان ذبیح اهلل  وزارت معارف   148

  500     والیت   معلم ارزگان مطیع اهلل  وزارت معارف   149

  500     والیت   معلم ارزگان نجیب اهلل وزارت معارف   150

  500     والیت   معلم ارزگان محمد نعیم  وزارت معارف   151

  500     والیت   معلم ارزگان عبیداهلل وزارت معارف   152

  500     والیت   معلم ارزگان عبدالباری  وزارت معارف   153

  500     والیت   معلم ارزگان رفیع اهلل وزارت معارف   154

  500     والیت   معلم ارزگان نصیر اهلل وزارت معارف   155

  500     والیت   معلم ارزگان اهل اهلل وزارت معارف   156

  500     والیت   معلم هلمند ضمیر احمد  وزارت معارف   157

  500     والیت   معلم هلمند حسن اهلل وزارت معارف   158

  500     والیت   معلم هلمند عبدالهادی وزارت معارف   159

  500       مرکز معلم مرکزی محمد حسیب اهلل وزارت معارف   160

  500     والیت   معلم خوست رحیم اهلل  وزارت معارف   161

  500       مرکز معلم مرکزی سمیع اهلل وزارت معارف   162

  500     والیت   معلم وردک عبداهلل وزارت معارف   163

  500     والیت   معلم وردک محمد زاهد وزارت معارف   164
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  500       مرکز معلم مرکزی محمد معصوم  وزارت معارف   165

  500     والیت   معلم وردک محمد احسان  وزارت معارف   166

  500     والیت   معلم زابل سیاد اهلل وزارت معارف   167

  500     والیت   معلم زابل همایون  وزارت معارف   168

  1,000       مرکز مدیرعمومی اطالعات تلویزیون ملی  محمد نبی ساحل  وزارت اطالعات وفرهنگ  169

  1,000 ماستر     مرکز رئیس منابع بشری  عبدالرشید ویار وزارت اطالعات وفرهنگ  170

  2,000       مرکز رئیس عمومی رادیوتلویزون محمد زرین انحور وفرهنگوزارت اطالعات   171

  800       مرکز رئیس نشرات رادیوتلویزیون محمد عیسی آریا  وزارت اطالعات وفرهنگ  172

  800       مرکز ریئس تخنیکی رادیوتلویزون  عبدالسبحان  وزارت اطالعات وفرهنگ  173

  800       مرکز سرپرست ریاست تولید برنامه  محمد همایون  وزارت اطالعات وفرهنگ  174

  800       مرکز رئیس مالی واداری ضیا ءالحق امان گوارا وزارت اطالعات وفرهنگ  175

  500       مرکز شرپرست آمریت شبکه رادیوتلویزون میرعلی اصغر وزارت اطالعات وفرهنگ  176

  500       مرکز سرپرست آمریت پالن وارتباط خارجه فهیم رامکیمحمد  وزارت اطالعات وفرهنگ  177

  500       مرکز آمراسناد وارتباط غالم محمد سروری وزارت اطالعات وفرهنگ  178

  500       مرکز آمرمعارف اسالمی  اجرالدین اقبال  وزارت اطالعات وفرهنگ  179

  450       مرکز پالیسی دفتر مقامکارشناس  حمیداهلل وزارت امور داخله  180

  450       مرکز آموزگاران مدیریت سوانح "حبیبی "سید ثنا اهلل  وزارت امور داخله  181

  450       مرکز آموزگاران مدیریت سوانح "سعیدی "باعث احمد  وزارت امور داخله  182

 900       مرکز رئیس منابع بشری  راحت اهلل نعیم  اداره مستقل ارگانهای محل  183

 450       مرکز کارشناس والیات خراسانی"ثنا اهلل   اداره مستقل ارگانهای محل  184

 450       مرکز کارشناس ولسوالیها "اقرا "عبدالمتین  اداره مستقل ارگانهای محل  185

  1,000       مرکز رئیس نظارت اختربلند  لوی سارنوالی   186

  1,500       مرکز معاون لوی خارنوالی خارنپال بشیراحمد فضلی  بارکزی لوی سارنوالی   187

  1,200       مرکز عضوبورد مشورتی  خارنپوه کلیم اهلل ملکزی  لوی سارنوالی   188

  300       مرکز مشاورحقوقی  یارمحمد حسین خیل  لوی سارنوالی   189

  800       مرکز خارنوال ریاست عمومی تحقیق جرایم  محمد شاه ظریف  لوی سارنوالی   190
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  800       مرکز خارنوالی کنترول و مراقبت محمد ولی ترین  لوی سارنوالی   191

  300       مرکز رئیس کشف وتحقیق  سید جالل  لوی سارنوالی   192

  300       مرکز رئیس تنفیظ احکام  منیراحمد پتنگ  لوی سارنوالی   193

  300       مرکز رئیس پالن وارتباط خارجه  پیرجاللدین  لوی سارنوالی   194

  400       مرکز عضوبورد مشاورین  خارنپوه عبدالجبار لوی سارنوالی   195

  300       مرکز رئیس نظارت وبررسی  اسداهلل مبارز لوی سارنوالی   196

  300       مرکز خارنوال نظامی کابل  فضل الکریم  لوی سارنوالی   197

  300       مرکز رئیس جزای عمومی  عبدالقدوس رشیدی  لوی سارنوالی   198

  500       مرکز رئیس امنیت عامه  خارنپوه سداجان شینواری  لوی سارنوالی   199

  500       مرکز رئیس نظارت برارگانهای کشف وتحقیق  عبدالوهاب  لوی سارنوالی   200

  600       مرکز مدیرعمومی ای تی  عبیداهلل  لوی سارنوالی   201

  400 ماستر     مرکز مدیرعمومی تحریرات وعرایض  محمد ابراهیم لوی سارنوالی   202

  500       مرکز رئیس تحریرات وداراالنشا جمیل الرحمن کامگار لوی سارنوالی   203

  300       مرکز کامپیوترکار ریاست استیناف نظامی  سید عبدالقهار لوی سارنوالی   204

  500       مرکز رئیس خارنوالی اختصاصی مبارزه با فساد اداری  محمد اقبال لوی سارنوالی   205

  500       مرکز ارنوالی جزائی عمومی څرئیس  نعمت اهلل حفیظی  لوی سارنوالی   206

  500       مرکز سکرترلوی خارنوال زین الدین  لوی سارنوالی   207

  300       مرکز آمرتربیه کادرهای لوی خارنوالی عبدالجلیل  لوی سارنوالی   208

  300       مرکز خارنوال استیناف زون جنوب زرمینه  لوی سارنوالی   209

 500       مرکز مشاورلوی خارنوالی  ابراهیم خیلعبداهلل  لوی سارنوالی   210

  500       مرکز رئیس نظارت برمحالت  عزیزاحمد سرباز لوی سارنوالی   211

  500       مرکز رئس خارنوالی مبارزه با خشونت علیه زنان قدسیه نیازی  لوی سارنوالی   212

  500       مرکز رئیس تحریرات  احمد بیگ قادری لوی سارنوالی   213

  300       مرکز کارمند تحریرات  عبدالوهاب  لوی سارنوالی   214

  300       مرکز کارمندتحریرات  محمد صابر لوی سارنوالی   215

  400       مرکز مامور آی تی    امید لوی سارنوالی   216
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  300       مرکز عضوریاست تحقیق جرایم نظامی  نازیه  لوی سارنوالی   217

  300       مرکز کارمند اداری عبدالهادی  لوی سارنوالی   218

  500       مرکز رئیس خارنوالی حقوقی عامه مدنی محمد عارف  لوی سارنوالی   219

  500       مرکز رئیس خارنوالی نظارت برمحالت سلب آزادی  عزیزاحمد سرباز لوی سارنوالی   220

  300       مرکز کامپیوترکارمعاون لوی خارنوالی  ملیحه  لوی سارنوالی   221

  350       مرکز کامپیوترریاست نظارت تطبیق قانون جواد  لوی سارنوالی   222

  300       مرکز خارنوال استیناف والیت ارزگان عبداهلل امین لوی سارنوالی   223

  300       مرکز // ضیا الرحمن لوی سارنوالی   224

  300       مرکز // هجرت اهلل  لوی سارنوالی   225

  300       مرکز کامپیوترکار امان اهلل  لوی سارنوالی   226

  300       مرکز مدیرعمومی روابط فرهنگی  خارنمل عبدالجلیل  لوی سارنوالی   227

  300       مرکز مرکزیرئیس استیناف  خارنیارحبیب الرحمن  لوی سارنوالی   228

  300       مرکز عضوبورد مشاورین  سید رسول زرمتی  لوی سارنوالی   229

  500       مرکز خارنوال ارزگان عبدالطیف  لوی سارنوالی   230

  500       مرکز خارنوال ریاست جرایم  محمد ذاکر لوی سارنوالی   231

  600       مرکز رئیس مالی واداری  حفیظ اهلل عزیز لوی سارنوالی   232

  400       مرکز خارنوال استیناف ارزگان غالم محمد فاروق لوی سارنوالی   233

  400       مرکز خارنوال استیناف ارزگان غالم جان  لوی سارنوالی   234

  400       مرکز خارنوال استیناف ارزگان عبدالودود  لوی سارنوالی   235

  400       مرکز خارنوال استیناف ارزگان میرویس  لوی سارنوالی   236

  400       مرکز خارنوال استیناف ارزگان فرید احمد لوی سارنوالی   237

  400       مرکز خارنوال استیناف ارزگان شاه محمد لوی سارنوالی   238

  400       مرکز خارنوال استیناف ارزگان عبداالمین  لوی سارنوالی   239

  500       مرکز عضوبورد مشاورین محب اهلل قادری لوی سارنوالی   240

  500       مرکز عضوبورد مشاورین عبالرب چمیلی  لوی سارنوالی   241

  500       مرکز عضوبورد مشاورین محمد ابرارمهرگان لوی سارنوالی   242
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  300       مرکز خارنواالن  عبدالوهاب  لوی سارنوالی   243

  300       مرکز // محمد صابر لوی سارنوالی   244

  300       مرکز // همایون لوی سارنوالی   245

  800       مرکز رئیس منابع بشری نظرمحمد جاوید لوی سارنوالی   246

  300       مرکز معاون لوی خارنوالی درامورتحقیق نورحبیب جالل لوی سارنوالی   247

  300       مرکز مدیرعمومی قراردادها وپروژه های انکشافی احمد تواب لوی سارنوالی   248

  300       مرکز سرپرست ریاست پالن  حمیدالکوزی لوی سارنوالی   249

  800       مرکز مدیرعمومی روابط خارجی نصرت اهلل  لوی سارنوالی   250

  1,200       مرکز خارنوال مبارزه با جرایم فساد اداری محمد اکرم حفیظ لوی سارنوالی   251

  500       مرکز رئیس تحقیق جرایم سید حکمت اهلل لوی سارنوالی   252

  400       مرکز مشاورلوی خارنوالی عزیزاهلل وزیری لوی سارنوالی   253

  500       مرکز خارنوال اسالم الدین عظیمی لوی سارنوالی   254

  500       مرکز خارنوال محمد فهیم تایب لوی سارنوالی   255

  500       مرکز عضو بورد مشاورین  عبدالواسع  لوی سارنوالی   256

  300       مرکز کارمند ریاست تحریرات وحیده لوی سارنوالی   257

  300       مرکز عضو منابع بشری نبیال لوی سارنوالی   258

  300       مرکز عضو منابع بشری شبانه لوی سارنوالی   259

  450 (peaceماستر )     // مدیر احصائیه مارکیت ریاست عمومی پالن  و پالیسی محمد سمیر شیرزاد  وزارت زراعت   260

  450 (peaceماستر )     // مدیر تنظیم افات نباتی زون مرکز ریاست حفاظت نباتات علی  وزارت زراعت   261

  450 (peaceماستر )     // مدیر نظارت و ارزیابی نعمت اهلل  وزارت زراعت   262

  450 (peaceماستر )   والیتی   مدیر تحقیقات زاعتی ریاست زراعت  کندهار هارون  وزارت زراعت   263

  peace 450ماستر   //   مدیر اصالح نباتات ریاست زراعت هرات جلیل احمد وزارت زراعت   264

  450 (peaceماستر )     // مدیر توسعه میوه جات خسته نرم ریاست عمومی ترویج میرویس یوسفی وزارت زراعت   265

  450       // عضو مسلکی ریاست تفتیش اداری  شاه محمود ولد محمد عالم وزارت امور داخله  266

  450       // قانون دان پولیس توزیع اصول نامه  محمد اسحاق ولد محمد عثمان وزارت امور داخله  267

  450     والیتی   مدیر منابع بشری قومندانی والیت سمنگان محمد ابراهیم ولد محمد شریف وزارت امور داخله  268
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  450     والیتی   مدیر منابع بشری قومندانی والیت تخار حفیظ اهلل ولد عزت اهلل وزارت امور داخله  269

  750       // آمر دیتابس مدیریت کارت هویت ملیار ولد خان محمد وزارت امور داخله  270

  750       // کارشناس مسلکی امور پارلمانی ریتا  وزارت دولت در امور پارلمانی   271

  800       // آمر ارتقای ظرفیت و انکشاف اداره صدیق اهلل وزارت دولت در امور پارلمانی   272

  450       // مدیر عمومی بودجه احمد نصیر  وزارت دولت در امور پارلمانی   273

  450       // کارشناس ارتباط و هماهنگی احمد ریاض وزارت دولت در امور پارلمانی   274

  500       // مدیر پالن و پالیسی شمس الرحمن  تحصیالت عالی  275

  500       // بخش چک انتریمدیر  مرضیه تحصیالت عالی  276

  500       // مدیر عمومی محاسبه نقدی احمد ضیا یعقوبی تحصیالت عالی  277

  450       // مدیر توزیع فورمه جات داوطلبان امتحان محمد اشرف شریفی تحصیالت عالی  278

  400       // مدیر تنظیم ، سفرو تدارکات  سید عبدالباقی ولیزی تحصیالت عالی  279

280  
کمیسیون اصالحات اداری وخدمات 

 ملکی
 600 (peaceماستر )     // کارشناس عملیاتی سیستم معلوماتی مدیریت منابع بشری همایون  

 450 لسانس     // مدیر ع زون جنوب غرب محمد حارث وزارت کارواموراجتماعی  281

 450 لسانس     // انسجام وهماهنگی کودکستانهامدیر ع  غالم مجتبی وزارت کارواموراجتماعی  282

 750 لیسانس     // آمر امالک روح اهلل وزارت کارواموراجتماعی  283

 750 لسانس   ننگرهار   آمر امور اجتماعی فضل هادی وزارت کارواموراجتماعی  284

 750 لسانس   پنجشیر   آمر امور اجتماعی عبدالمایز وزارت کارواموراجتماعی  285

 750 لسانس   کندهار   آمر ع مالی اداری حمید اهلل وزارت کارواموراجتماعی  286

 750 لیسانس   لغمان   آمرامور کارلغمان آحسان اهلل وزارت کارواموراجتماعی  287

 300 بکلوریا     // مدیر عمومی تنظیم گروپ های تصفیه الحاج شاه جهان  شهرسازی واراضی  288

 نامعلوم      والیتی     تن آمرین مالی واداری والیات18  لوی سارنوالی   289

 900 لیسانس   والیتی   رئیس امور زنان فراه کبرا عظیمی وزارت امور زنان  290

 900 لیسانس   والیتی   رئیس امور زنان نیمروز ماللی ولی وزارت امور زنان  291

 800 ماستر     مرکز تدارکاتآمر  خیر اهلل وزارت امور زنان  292

( دالر 172488جمعٌا مبلغ )   
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 :داشته ولی امتیاز مادی استثنایی برای شان تعیین و پرداخت گردیده استکه درجه تحصیل شان مشکل یرمندانکالست ( 7ضمیمه شماره )

 بست والیت مرکز وظیفه اسم وزرات /اداره شماره
درجه 

 تحصیل

معاش اجرای 

 شده به دالر

  500 .  3   مرکز مسول دسک اندیکاتور نزیراحمد فوشنجی وزارت امورخارجه  1

  450 .  2   مرکز مسول دسک کشورهای اروپای جنوبی ذبیح اهلل ظفر وزارت امورخارجه  2

  1,000 . فوق   مرکز رئیس آژانس باختر عبدالخلیل مینوی وزارت اطالعات وفرهنگ  3

  900 .  2 والیت   ولسوال شهربزرگ والیت بدخشان عبدالرحیم فرحت  محلاداره مستقل ارگانهای   4

  800 پاس 13  2 والیت   ولسوال زیباک والیت بدخشان میراحمد شاه اداره مستقل ارگانهای محل  5

  800 پاس 13  2 والیت   ولسوال کوه صافی والیت پروان سیف اهلل بیدار اداره مستقل ارگانهای محل  6

  800 .  2 والیت   ولسوال اله سای والیت کاپیسا وحیداهلل نصرت اداره مستقل ارگانهای محل  7

  800 .  2 والیت   ولسوال خان چارباغ والیت فاریاب محمد اکبرایرکین اداره مستقل ارگانهای محل  8

  800 .  2 والیت   ولسوال جلگه والیت بغالن محمد سروراکبری اداره مستقل ارگانهای محل  9

  800 .  2 والیت   ولسوال مانوگی والیت کنرها عنایت اهلل  اداره مستقل ارگانهای محل  10

  900 کورس مسلکی  2 والیت   ولسوال جرم بدخشان عبدالودود اداره مستقل ارگانهای محل  11

  900 ندارددفتر   2 والیت   ولسوال رخه پنجشیر عبدالرزاق  اداره مستقل ارگانهای محل  12

  900 دفتر ندارد  2 والیت   ولسوال میوند کندهار صالح محمد اداره مستقل ارگانهای محل  13

  900 دفتر ندارد  2 والیت   ولسوال شورابک کندهار نیاز محمد اداره مستقل ارگانهای محل  14

  900 دفتر ندارد  2 والیت   ولسوال ده سبز کابل محمد گل اداره مستقل ارگانهای محل  15

  500 صنف نهم  4   مرکز مدیرعمومی حفظ ومراقبت نورمحمد نوری کمیسیون اصالحات اداری وخدمات ملکی  16

  900 //  2 //   ریس منابع بشری والیت هرات محمد آصف  اداره مستقل ارگانهای محل  17

 800 بصیره  3   // مدیر مکتب شهرک امید بصیره وزارت معارف   18

( سیزده هزاروپنجصدو پینجاه دالر13550جمعاٌ مبلغ )  
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 (                             8ضمیمه شماره )
 

 :مشخص و معلوم نیست ولی امتیاز مادی استثنایی برای شان تعیین و پرداخت گردیده استکارمندان که درجه تحصیل شان ست یل

 بست والیت مرکز وظیفه اسم وزرات /اداره شماره
درجه 

 تحصیل

معاش 

اجرای شده 

 به دالر

  400    3   مرکز مدیر تکنالوژی کابل محمد منیر  کمیسیون مستقل انتخابات   1

  1,000    2   مرکز آمر تهیه و تدارکات نوید اهلل ایوب کمیسیون مستقل انتخابات   2

  750    2   مرکز رئیس تکنالوژی معلوماتی  سید ابراهیم سادات  کمیسیون مستقل انتخابات   3

  450    3   مرکز امر ترانسبورت سید عارف  کمیسیون مستقل انتخابات   4

  600    3   مرکز مسول وال یتی اول الرحمن کمیسیون مستقل انتخابات   5

  500    4   مرکز مدیر اموزش  صفی اهلل کمیسیون مستقل انتخابات   6

  550    3   مرکز امراستخدام  محمد احسان  کمیسیون مستقل انتخابات   7

  600    4   مرکز مدیر عمومی ویب سایت  محمد قاسم کمیسیون مستقل انتخابات   8

  800    3   مرکز امرامورتخنیکی عبداالحمد  کمیسیون مستقل انتخابات   9

  1,100    2   مرکز اطالعات واگاهی عامهریس  شفیع جاللی  کمیسیون مستقل انتخابات   10

  667    3   مرکز آمر تطبیق برنامه های اگاهی عامه احمد شاه واحدی  کمیسیون مستقل انتخابات   11

  350    3   مرکز آمر جندر داراالنشا جمیله کمیسیون مستقل انتخابات   12

  700    3   مرکز ارتباط با نهاد های دخیلآمر  محمد اسماعیل  کمیسیون مستقل انتخابات   13

  750    3   مرکز آمر تطبیق برنامه های آموزشی عزت اهلل آرمان کمیسیون مستقل انتخابات   14

  650    2   مرکز رئیسه پالن وپالیسی  محترمه منعمه منصور کمیسیون مستقل انتخابات   15

  600    4   مرکز سکرترمعاون کمیسیون  زهره  کمیسیون مستقل انتخابات   16

  400    3   مرکز آمر طرح و تدوین مقررات داراالنشا جعفر علی کمیسیون مستقل انتخابات   17

  650    2   مرکز رئیس امورانتخاباتی )عملیاتی( زمری قلمیار کمیسیون مستقل انتخابات   18

  1,200    2   مرکز رئیس اموزش های انتخاباتی  شهالء حق کمیسیون مستقل انتخابات   19

  500    3   مرکز آمر توسعه پالیسی ها و برنامه ها سید هاشم کمیسیون مستقل انتخابات   20

  300    3   مرکز آمر پالن گزاری محمد امان  کمیسیون مستقل انتخابات   21

  500    4   مرکز مدیر کتابخانه و آرشیف منابع انتخاباتی  نادیه  کمیسیون مستقل انتخابات   22
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  500    4   مرکز سکرتر داراالنشا حمیرا کمیسیون مستقل انتخابات   23

  400    4   مرکز سکرتر اعضای کمیسیون خواجه صالح الدین کمیسیون مستقل انتخابات   24

  350    3   مرکز سنجی آموزشیآمر نیاز  عبدالبصیر  کمیسیون مستقل انتخابات   25

  500    4   مرکز مدیر عمومی هماهنگی با والیات عبدالنصیر کمیسیون مستقل انتخابات   26

  450    4   مرکز کارشناس طرح تدوین مقررات وطرزالعمل ها  عصمت اهلل  کمیسیون مستقل انتخابات   27

  1,000    2   مرکز رئیس منابع بشری احمد منصورفرید  کمیسیون مستقل انتخابات   28

  700    3   مرکز آمر مالی  عبدالغفور داودزی کمیسیون مستقل انتخابات   29

  450    3   مرکز امرارزیابی واجراات سوانح  سید عظیم کمیسیون مستقل انتخابات   30

  400    3   مرکز آمر دفتر ریاست داراالنشا محمد اسحاق  کمیسیون مستقل انتخابات   31

  400    4   مرکز مدیر عمومی محاسبه نقدی نیازالدین)جاللی( کمیسیون مستقل انتخابات   32

  350    4   مرکز مدیرروابط ورسانه ها  مرضیه  کمیسیون مستقل انتخابات   33

  450    4   مرکز مدیراستخدام  مسیح  اهلل  کمیسیون مستقل انتخابات   34

  450    4   مرکز مدیرعمومی رفاءعامه سوسن  کمیسیون مستقل انتخابات   35

  400    4   مرکز مدیرجذب کمک ها کامگارنواز کمیسیون مستقل انتخابات   36

  450    4   مرکز مدیرارزیابی واجراات  عاشق اهلل  کمیسیون مستقل انتخابات   37

  900    2 والیت   رئیس والیت بدخشان  محمدرسول  کمیسیون مستقل انتخابات   38

  1,000    2 والیت   رئیس والیت تخار سید روح اهلل  کمیسیون مستقل انتخابات   39

  450    4 والیت   مدیراگاهی عامه والیت تخار تمیم تالش  کمیسیون مستقل انتخابات   40

  450    4 والیت   والیت ننگرهارمدیرخدمات واداری  حمزه  کمیسیون مستقل انتخابات   41

  500    4 والیت   مدیراموزش والیت کندز پلوشه  کمیسیون مستقل انتخابات   42

  450    4 والیت   مدیراگاهی عامه والیت کندز حمیداهلل بلوچ کمیسیون مستقل انتخابات   43

  700    2 والیت   بامیان رئیس دفتر انتخابات والیت علی شاه  کمیسیون مستقل انتخابات   44

  500    4 والیت   مدیراموزش والیت تخار فراموز منگل کمیسیون مستقل انتخابات   45

  450    4 والیت   مدیرخدمات اداری والیت تخار شیراغا کمیسیون مستقل انتخابات   46

  450    4 والیت   مدیرتکنالوژی والیت تخار عبداهلل  کمیسیون مستقل انتخابات   47

  700    2 والیت   رئیس دفتر انتخابات والیت ارزگان احمد شاه  کمیسیون مستقل انتخابات   48

  700    2 والیت   رئیس دفتر انتخابات والیت دایکندی قاسم کمیسیون مستقل انتخابات   49

  450    4 والیت   مدیراگاهی عامه والیت کندهار نجیب اهلل  کمیسیون مستقل انتخابات   50

  1,000   فوق   مرکز رئیس اداری  احمد جمیل پروانی  وزارت امورخارجه  51

  2,000       مرکز رئیس عمومی اداری حسام الدین  وزارت صحت عامه   52

  990       مرکز رئیس شفا خانه رابعه بلخی آوید وزارت صحت عامه   53
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  990       مرکز رئیس شفاخانه ماللی دوکتورس نسرین وزارت صحت عامه   54

  1,080       مرکز رئیس شفا خانه استوماتولوژی دوکتور عبداخالق وزارت صحت عامه   55

  1,100       مرکز رئیس شفاخانه انتانیا ابن سینا دوکتور عبدارحمن وزارت صحت عامه   56

  900       مرکز رئیس حمایت کننده فنی و تخنیکی    وزارت صحت عامه   57

  700       مرکز رئیس شفاخانه صدری ابن سینا دوکتور عبدالغفور وزارت صحت عامه   58

  1,100       مرکز رئیس شفاخانه عاجل ابن سینا دوکتور گالجان وزارت صحت عامه   59

  1,100       مرکز رئیس شفا خانه نور دوکتور محمد یوسف وزارت صحت عامه   60

  900       مرکز رئیس شفاخانه معلولین معیوبین دوکتور محمود شاه وزارت صحت عامه   61

  990       مرکز رئیس شفاخانه استقالل دوکتور محمد علی وزارت صحت عامه   62

  600       مرکز معاون ریاست عمومی اداری دوکتور بهاو الدین وزارت صحت عامه   63

  1,000       مرکز ریس عمومی قوای بشری داکتر عزیز اهلل اخگر وزارت صحت عامه   64

  1,500       مرکز رئیس شفاخانه های مرکز داکتر محب اهلل نجات وزارت صحت عامه   65

  400     والیت   رئیس شفا خانه والیت بادغیس داکتر عبدالطیف وزارت صحت عامه   66

  700     والیت   رئیس صحت عامه والیت تخار اهللدوکتور حفیظ  وزارت صحت عامه   67

  900     والیت   رئیس صحت عامه والیت هرات  غالم سعید راشد  وزارت صحت عامه   68

  600       مرکز رئیس شفاخانه توبرکلوز خالد صدیق وزارت صحت عامه   69

  950       مرکز رئیس پولی کیلنیک مرکزی دوکتور حبیب اهلل وزارت صحت عامه   70

  400       مرکز رئیس تهیه و تدارکات دوکتور احمد شاه خروطی وزارت صحت عامه   71

  500       مرکز رئیس تکنالوژی معلو ماتی مرتضی رحیمی وزارت صحت عامه   72

  900       مرکز معاون ریاست تهیه و تدارکات دوکتور هدایت اهلل حبیب وزارت صحت عامه   73

 دوکتور همایون فضل  وزارت صحت عامه   74
هماهنگ کننده خدمات صحی و مسوول کمیته بررسی 

 تدارکات
  800       مرکز

  1,000       مرکز رئیس انستیتوت صحت طفل اندراگاندی نورالحق یوسفزی وزارت صحت عامه   75

  1,100       مرکز حفظ محیط زیسترئیس صحت محیطی و  دوکتور امان اهلل حسینی  وزارت صحت عامه   76

  1,500       مرکز رئیس انستیتوت علوم صحی آقامحمد لودین وزارت صحت عامه   77

  1,000       مرکز بستر 102رئیس شفا خانه  دکتور فضل محمد ابراهیمی   وزارت صحت عامه   78

  600       مرکز رئیس تفتیش داخلی  جمال الدین عبرت  وزارت صحت عامه   79

  900       مرکز رئیس شفاخانه ملی اطفال اتاترک امین الدین شفاجو وزارت صحت عامه   80

  1,800       مرکز رئیس عمومی طب وقایوی  داکترمحمد دایم کاکر وزارت صحت عامه   81

  1,000       مرکز متخصص وآمردیپارتمنت تحفظ رادیولوژِی  عبدالمالک  مالک  وزارت صحت عامه   82

  800       مرکز رئیس ورکشاپ های مرکزی سید مصطفی سادات هوفیانی  وزارت صحت عامه   83

  1,200       مرکز رئیس عمومی طب معالجوی قمرالدین حافظ  وزارت صحت عامه   84



 برنامه امتیاز مادی استثنایی / سوپر اسکیل ادارات دولتی عملکرد  تفتیش/ گزارش تفتیشاداره عالی 

عملکرد  تفتیش ریاست |  100  

 

  700       مرکز معاون ریاست خدمات طب عدلی دوکتور محمد عمر هادی وزارت صحت عامه   85

  1,310       مرکز معاون شفاخانه های مرکز سید کبیرامیری وزارت صحت عامه   86

  400     والیت   معاون ریاست صحت عامه کندهار عبدالحی رازمل  وزارت صحت عامه   87

  600       مرکز رئیس صحت باوری ومصون  دوکتورسعدیه فایق وزارت صحت عامه   88

  1,000       مرکز ترینرمتخصص نسائی والدی آمنه هاشمی وزارت صحت عامه   89

  800       مرکز سر طبیب شفاخانه عاجل ابن سینا دوکتور عبدالبصیر عزیزی وزارت صحت عامه   90

  450       مرکز مدیراداری شفاخانه اتاترک  عبدالمنان  وزارت صحت عامه   91

  800       مرکز رئیس بانک خون  محمد نادرحساس  وزارت صحت عامه   92

  750       مرکز آمرپالنگذاری استراتیزیک جاحی شمس الحق  وزارت صحت عامه   93

  700       مرکز سرطیب شفاخانه ماللی حفیظه عمرخیل وزارت صحت عامه   94

  700       مرکز سرطبیب شفاخانه صحت طفل محمد بشیرقریشی وزارت صحت عامه   95

  800       مرکز سرطبیب شفاخانه نور اسداهلل عصمت وزارت صحت عامه   96

  700       مرکز سرطبیب شفاخانه جمهوریت نجیب اهلل نثار وزارت صحت عامه   97

  1,000       مرکز رئس شفاخانه صدری ابن سینا عبدالغفورنیازی وزارت صحت عامه   98

  700       مرکز سرطبیب شفاخانه اتاترک  جنت گل عسکرزاده  وزارت صحت عامه   99

  1,000       مرکز رئیس شفاخانه وزیر اکبرخان نورآقا اکرم وزارت صحت عامه   100

  900    2   مرکز رئیس نتایج صفت  اهلل  وزارت معارف   101

  900    2   مرکز رئیس مکاتیب نسوان  تور پیکی  وزارت معارف   102

  1,800    2   مرکز رئیس پالیسی نظارت تعلیمی  نجیب اهلل کامران  وزارت معارف   103

  1,000    2   مرکز رئیس روابط بین المللی محمد وحید نوری  وزارت معارف   104

  1,000    2   مرکز رئس امالک  محمد صدیق کرم  خیل  وزارت معارف   105

  800    3   مرکز آمره جندر نورستانینجیبه  وزارت معارف   106

  900    2   مرکز رئیس منابع بشری  محمد کبیرولی  وزارت معارف   107

  800    3   مرکز آمر منابع بشری  محمد یعقوب  وزارت معارف   108

  800    3   مرکز آمر ارزیابی منابع بشری  رضوان اهلل  وزارت معارف   109

  800    3   مرکز آموزش منابع بشری  محمد طارق وزارت معارف   110

  550    3   مرکز آمر سوانح منابع بشری  عبدالصمد  وزارت معارف   111

  550    3   مرکز آمر پالن منابع بشری  شراب الدین  وزارت معارف   112

  350    4   مرکز مدیر منابع بشری  عزت اهلل  وزارت معارف   113

  1,000    2   مرکز رئیس رادیو تلویزیون صفی اهلل  وزارت معارف   114

  600    3   مرکز آمر نشرات رادیو تلویزیون  غالم سرور  وزارت معارف   115
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  450    4   مرکز مدیر عمومی رادیوتلویزیون  رشاد احمد  وزارت معارف   116

  450    4   مرکز مدیر عمومی رادیوتلویزیون  احسان اهلل  وزارت معارف   117

  550    4   مرکز مدیر عمومی رادیوتلویزیون  فضل الحق وزارت معارف   118

  1,000    2   مرکز رئیسه تعلیمات اساسی  حمیده نظامی وزارت معارف   119

  500    3   مرکز عضو ریاست تعلیمات اساسی  ظاهر شکیب  وزارت معارف   120

  350    3   مرکز عضو ریاست نظارت تعلیمی  محمد محسن  وزارت معارف   121

  250    3   مرکز عضو ریاست نظارت تعلیمی  نسیمه  وزارت معارف   122

  350    4   مرکز عضو ریاست نظارت تعلیمی  غالم حیدر  وزارت معارف   123

  350    4   مرکز عضو ریاست نظارت تعلیمی  شکر کریمی وزارت معارف   124

  350    4   مرکز عضو ریاست نظارت تعلیمی  عبداالحد وزارت معارف   125

  1,000    2   مرکز رئیسه سواد آموزی  حامده وزارت معارف   126

  800       مرکز مشاور افغان ترک  امام الدین  وزارت معارف   127

  1,000    2   مرکز رئیس معارف کابل  بشیر احمد  وزارت معارف   128

  800    2 والیت   رئیس معارف کاپیسا حسنی مبارک وزارت معارف   129

  800    2 والیت   رئیس معارف پروان  زلمی  وزارت معارف   130

  1,000    2 والیت   رئیس معارف وردک فضل الرحمن  وزارت معارف   131

  1,000    2 والیت   رئیس معارف ننگرهار اهلل داد وزارت معارف   132

  800    2 والیت   رئیس معارف لغمان  محمد حضرت  وزارت معارف   133

  1,000    2 والیت   رئیس معارف کنرها سید جمال الدین وزارت معارف   134

  1,000    2 والیت   رئیس معارف بدخشان  سید شمس اهلل  وزارت معارف   135

  800    2 والیت   رئیس معارف تخار عبدالقادر  وزارت معارف   136

  1,000    2 والیت   رئیس معارف بغالن  حبیب اهلل  وزارت معارف   137

  1,000    2 والیت   رئیس معارف کندز محمد ظاهر وزارت معارف   138

  800    2 والیت   سمنگانرئیس معارف  عبدالوهاب  وزارت معارف   139

  1,000    2 والیت   رئیس معارف بلخ مولوی عبدالعزیز وزارت معارف   140

  800    2 والیت   رئیس معارف جوزجان عبدالحی  وزارت معارف   141

  800    2 والیت   رئیس معارف فاریاب احمد اهلل  وزارت معارف   142

  800    2 والیت   رئیس معارف بادغیس الدینسید ضیا  وزارت معارف   143

  1,000    2 والیت   رئیس معارف هرات  بصیر احمد وزارت معارف   144

  800    2 والیت   رئیس معارف نیمروز عبدالواحد  وزارت معارف   145

  1,000    2 والیت   رئیس معارف هلمند  عبدالمتین  وزارت معارف   146
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  1,000    2 والیت   رئیس معارف کندهار قادر خان  وزارت معارف   147

  1,000    2 والیت   رئیس معارف فراه محمد صابر  وزارت معارف   148

  1,000    2 والیت   رئیس معارف زابل رحیم اهلل  وزارت معارف   149

  800    2 والیت   رئیس معارف غور صبغت اهلل  وزارت معارف   150

  800    2 والیت   رئیس معارف بامیان محمد رضا  وزارت معارف   151

  1,000    2 والیت   رئیس معارف پکتیکا کوچی  وزارت معارف   152

  800    2 والیت   رئیس معارف سرپل عبدالغفور  وزارت معارف   153

  1,000    2 والیت   رئیس معارف خوست بخت نور  وزارت معارف   154

  800    2 والیت   رئیس معارف پنجشیر عتیق اهلل  وزارت معارف   155

  800    2 والیت   رئیس معارف دایکندی  محمد علی  وزارت معارف   156

  1,000    2 والیت   رئیس معارف پکتیا مهتاب الدین  وزارت معارف   157

  1,000    2 والیت   رئیس معارف غزنی  محمد عابد وزارت معارف   158

  1,000    2 والیت   رئیس معارف لوگر  محمد اکبر  وزارت معارف   159

  1,000    2 والیت   رئیس معارف ارزگان  احسان اهلل  وزارت معارف   160

  1,000    2 والیت   رئیس معارف نورستان    وزارت معارف   161

  1,800    2   مرکز رئیس معارف شهر کابل  محمد سعید وزارت معارف   162

  600    2 والیت   رئیس تربیه معلم کاپیسا عبدالمنیر  وزارت معارف   163

  600    2 والیت   رئیس تربیه معلم پروان محمد مال وزارت معارف   164

  600    2 والیت   رئیس تربیه معلم وردک عبدالغفار  وزارت معارف   165

  600    2 والیت   رئیس تربیه معلم کنرها عبدالصمد  وزارت معارف   166

  600    2 والیت   رئیس تربیه معلم لغمان  محمد آصف وزارت معارف   167

  600    2 والیت   رئیس تربیه معلم تخار عبدالرحمن  وزارت معارف   168

  600    2 والیت   رئیس تربیه معلم بغالن خلیل الرحمن وزارت معارف   169

  600    2 والیت   رئیس تربیه معلم کندز محمد اعظم کاکر وزارت معارف   170

  600    2 والیت   رئیس تربیه معلم سرپل محمد یعقوب  وزارت معارف   171

  600    2 والیت   رئیس تربیه معلم جوزجان  شفیقه  وزارت معارف   172

  600    2 والیت   رئیس تربیه معلم بلخ عبدالمسیع وزارت معارف   173

  600    2 والیت   رئیس تربیه معلم فاریاب عبدالمنان  وزارت معارف   174

  600    2 والیت   رئیس تربیه معلم بادغیس عبدالرحیم  وزارت معارف   175

  600    2 والیت   رئیس تربیه معلم هرات غالم حضرت  وزارت معارف   176

  600    2 والیت   رئیس تربیه معلم فراه  عبدالحمید وزارت معارف   177
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  600    2 والیت   رئیس تربیه معلم هلمند محمد اسماعیل  وزارت معارف   178

  600    2 والیت   رئیس تربیه معلم کندهار احمد نبی  وزارت معارف   179

  600    2 والیت   رئیس تربیه معلم زابل محمد حنیف وزارت معارف   180

  600    2 والیت   رئیس تربیه معلم بامیان محمد حسن  وزارت معارف   181

  600    2 والیت   رئیس تربیه معلم پکتیکا رحمت اهلل  وزارت معارف   182

  600    2 والیت   رئیس تربیه معلم خوست  محمد خان وزارت معارف   183

  600    2 والیت   رئیس تربیه معلم پنجشیر  رحمت اهلل  وزارت معارف   184

  600    2 والیت   رئیس تربیه معلم دایکندی  محمد اسد  وزارت معارف   185

  600    2 والیت   رئیس تربیه معلم لوگر محمد ایوب  وزارت معارف   186

  600    2   مرکز رئیس تربیه معلم سید جمال الدین مرکزی  محمد اعظم وزارت معارف   187

  600    2 والیت   رئیس تربیه معلم نیمروز فضل الگریم  وزارت معارف   188

  600    2 والیت   رئیس تربیه معلم بدخشان  فضل الهادی  وزارت معارف   189

  600    2 والیت   رئیس تربیه معلم نورستان    وزارت معارف   190

  700    3   مرکز معاون تدریسی  فضل احمد  وزارت معارف   191

  700    3   مرکز معاون اداری  محمد آصف وزارت معارف   192

  700    3   مرکز معاون سواد حیاتی  حفیظه وزارت معارف   193

  700    3   مرکز تعلیمی  5آمر حوزه  غالم محمود  وزارت معارف   194

  700    3   مرکز آمر حوزه تعلیمی  سید زمان وزارت معارف   195

  700    3   مرکز تعلیمی 15آمر حوزه  محمد ناصر  وزارت معارف   196

  700    3   مرکز تعلیمی  3آمر حوزه  عبدالرحیم  وزارت معارف   197

  700    3   مرکز تعلیمی  9آمر حوزه  گالافا  وزارت معارف   198

  700    3   مرکز تعلیمی  2امر حوزه  میرویس وزارت معارف   199

  700    3   مرکز تعلیمی  13آمر حوزه  محمد شریف وزارت معارف   200

  600    3   مرکز آمره لیسه ماللی شفیقه  وزارت معارف   201

  600    3   مرکز آمره لیسه الفتح  زرین  وزارت معارف   202

  600    3   مرکز سردارمحمد داودآمره لیسه  صفیه  وزارت معارف   203

  600    3   مرکز آمره لیسه بی بی ساره  ماریا وزارت معارف   204

  600    3   مرکز آمره لیسه پنصد فامیلی  نظیفه  وزارت معارف   205

  600    3   مرکز آمره لیسه مخفی بدخشی محبوبه وزارت معارف   206

  600    3   مرکز آمره لیسه مریم  نوریه وزارت معارف   207

  600    3   مرکز آمره لیسه بی بی سروری سنگری رابعه وزارت معارف   208
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  600    3   مرکز آمره لیسه رابعه بلخی  نادره  وزارت معارف   209

  600    3   مرکز آمره لیسه نسوان سیدنور محمد شامینه  صحابه وزارت معارف   210

  600    3   مرکز آمر لیسه حبیبه سید شاه الال وزارت معارف   211

  600    3   مرکز آمر لیسه استاد بیتاب محمد شریف وزارت معارف   212

  600    3   مرکز آمر لیسه غالم حیدر خان  اسداهلل وزارت معارف   213

  500    3   مرکز آمر سواد آموزی  شیرین آغا وزارت معارف   214

  350    4   مرکز مدیر تفتیش نائیب خیل وزارت معارف   215

  500    3   مرکز آمر ملی و اداری  بشیر صالحی وزارت معارف   216

  500    3   مرکز آمر تدریسی عصمت اهلل وزارت معارف   217

  500    4   مرکز مدیر عمومی صحی  همایون  وزارت معارف   218

  450    4   مرکز مدیر عمومی دارالمعلمین  میر سیف الدین  وزارت معارف   219

  350    4   مرکز مدیر تفتیش زبیع اهلل  وزارت معارف   220

  400    3   مرکز آمر تدریسی وزیر محمد وزارت معارف   221

  500    4   مرکز مدیر عمومی مرکز ساینس عبدالمجید  وزارت معارف   222

  400    4   مرکز مدیر عمومی مالی  عبدالستار وزارت معارف   223

  400    4   مرکز مدیر عمومی منابع بشری  رحمت اهلل  وزارت معارف   224

  500    4   مرکز مدیر عمومی تطبیق برنامه  خدایداد وزارت معارف   225

  400    4   مرکز مدیر عمومی نظارت  شاه حسین وزارت معارف   226

  450    4   مرکز مدیر عمومی حفاظت  عصمت اهلل وزارت معارف   227

  400    4   مرکز مدیر عمومی خدمات  معراج الدین  وزارت معارف   228

  400    4   مرکز مدیر عمومی تربیت بدنی  عبدالحی  وزارت معارف   229

  450    4   مرکز مدیر عمومی امور تربیتی صالح محمد  وزارت معارف   230

  450    4   مرکز مدیر عمومی تنظیم امور مکاتیب خصوصی احسان اهلل  وزارت معارف   231

  400    4   مرکز مدیر عمومی تکنالوژی و معلوماتی  محمد اکبر  وزارت معارف   232

  500    4   مرکز مدیر عمومی انجینری و شوراها محمد نادر وزارت معارف   233

  500    4   مرکز مدیر عمومی صحی  رحمت اهلل  وزارت معارف   234

  500    3   مرکز آمر تعلیمات اسالمی  نور رحمان  وزارت معارف   235

  450    4   مرکز مدیر عمومی انکشاف منابع بشری  عبدالواسع وزارت معارف   236

  500    4 والیت   جغعتوآمر معارف ولسوالی  عبدالحنان  وزارت معارف   237

  400    3 والیت   آمر معارف ولسوالی برکی  محمد تراب وزارت معارف   238

  400    3 والیت   آمر معارف ولسوالی محمد آغه فقیر محمد وزارت معارف   239
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  400    3 والیت   آمر معارف ولسوالی خروار محمد عظیم  وزارت معارف   240

  350    4   مرکز مدیر عمومی امور صحی  بسم اهلل  وزارت معارف   241

  450    3   مرکز معاون تدریسی  محمد نور وزارت معارف   242

  400    3 والیت   آمر معارف ولسوالی گیرو حیات اهلل  وزارت معارف   243

  450    4   مرکز مدیر خدمات  نور محمد  وزارت معارف   244

  450    3   مرکز آمر تدریسی عبداهلل  وزارت معارف   245

  350    4   مرکز مدیر عمومی امور تربیتی حبیب اهلل  وزارت معارف   246

  400    4   مرکز مدیر عمومی مرکز ساینس نعمت اهلل وزارت معارف   247

  400    4   مرکز مدیر عمومی تهیه و تدارکات  اکبر خان  وزارت معارف   248

  400    4   مرکز مدیر  عمومی مالی  توریالی وزارت معارف   249

  400    4   مرکز مدیر عمومی تطبیق برنامه  محمد جلیل وزارت معارف   250

  450    4   مرکز مدیر عمومی تکنالوژی معلوماتی  وحید اهلل وزارت معارف   251

  350    4   مرکز مدیر عمومی تربیت بدنی  سعد الدین  وزارت معارف   252

  400    4   مرکز مدیر عمومی منابع بشری  محمد اسماعیل  وزارت معارف   253

  350    4   مرکز مدیر عمومی اموی تربیتی  نظر محمد وزارت معارف   254

  350    4   مرکز مدیر عمومی تنظیم امور مکاتیب خصوصی مهربان  وزارت معارف   255

  350    4   مرکز مدیر عمومی بازرسی تفتیش وزیر محمد وزارت معارف   256

  350    4   مرکز مدیر عمومی حفاظت و مصونیت  شفیع اهلل وزارت معارف   257

  350    4   مرکز مدیر عمومی پالن نشرات  شفیق اهلل وزارت معارف   258

  350    4   مرکز مدیر عمومی نظارت تربیت معلم  محمد اهلل وزارت معارف   259

  350    4   مرکز مدیر عمومی تعلیمات اسالمی  سید رسول  وزارت معارف   260

  400    3   مرکز آمر سواد آموزی  سید نور وزارت معارف   261

  500    3   مرکز آمر سواد حیاتی  عبدالمحمد وزارت معارف   262

  450    4   مرکز مدیر عمومی انجینری ذبیح اهلل  وزارت معارف   263

  450    4   مرکز مدیر عمومی منابع بشری  محمد امین  وزارت معارف   264

  350    4   مرکز مدیر تعلیمات اسالمی  عبدالفتاح  وزارت معارف   265

  350    4   مرکز مدیر انجینری  عزیز اهلل وزارت معارف   266

  350    4   مرکز مدیر عمومی نظارت  سراج الدین  وزارت معارف   267

  350    4   مرکز مدیر عمومی پالن محمد نادر وزارت معارف   268

  350    4   مرکز مدیر عمومی مالی  محمد رفیق  وزارت معارف   269

  350    4   مرکز مدیر عمومی تفتیش کمیا وزارت معارف   270
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  400    3   مرکز آمر مالی واداری  نجیب اهلل وزارت معارف   271

  400    3   مرکز آمر تدریسی عبدالقوی وزارت معارف   272

  400    3   مرکز آمر تدریسی عبداهلل مشوانی  وزارت معارف   273

  500     والیت   معلم کندهار احسان اهلل  وزارت معارف   274

  500     والیت   معلم کندهار محمد ویس وزارت معارف   275

  500     والیت   معلم کندهار فرید احمد وزارت معارف   276

  500     والیت   معلم کندهار اسداهلل وزارت معارف   277

  500     والیت   معلم کندهار فضل الرحمن  وزارت معارف   278

  500     والیت   معلم ارزگان وحیداهلل وزارت معارف   279

  500     والیت   معلم ارزگان عبدالظاهر وزارت معارف   280

  500     والیت   معلم ارزگان محب اهلل وزارت معارف   281

  500     والیت   معلم ارزگان عصمت اهلل وزارت معارف   282

  500     والیت   معلم ارزگان صفی اهلل  وزارت معارف   283

  500     والیت   معلم ارزگان احمد جان  وزارت معارف   284

  500     والیت   معلم ارزگان عبدالوحید وزارت معارف   285

  500     والیت   معلم ارزگان حمیداهلل وزارت معارف   286

  500     والیت   معلم ارزگان صبغت اهلل وزارت معارف   287

  500     والیت   معلم ارزگان حکمت اهلل وزارت معارف   288

  500     والیت   معلم ارزگان قدرت اهلل وزارت معارف   289

  500     والیت   معلم ارزگان عصمت اهلل وزارت معارف   290

  500     والیت   معلم ارزگان لطف اهلل وزارت معارف   291

  500       مرکز معلم مرکزی نعیم اهلل وزارت معارف   292

  500     والیت   معلم ارزگان فیض اهلل وزارت معارف   293

  500     والیت   معلم ارزگان ذبیح اهلل  وزارت معارف   294

  500     والیت   معلم ارزگان مطیع اهلل  وزارت معارف   295

  500     والیت   معلم ارزگان نجیب اهلل وزارت معارف   296

  500     والیت   معلم ارزگان محمد نعیم  وزارت معارف   297

  500     والیت   معلم ارزگان عبیداهلل وزارت معارف   298

  500     والیت   معلم ارزگان عبدالباری  وزارت معارف   299

  500     والیت   معلم ارزگان رفیع اهلل وزارت معارف   300

  500     والیت   معلم ارزگان نصیر اهلل وزارت معارف   301
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  500     والیت   معلم ارزگان اهل اهلل وزارت معارف   302

  500     والیت   معلم هلمند ضمیر احمد  وزارت معارف   303

  500     والیت   معلم هلمند حسن اهلل وزارت معارف   304

  500     والیت   معلم هلمند عبدالهادی وزارت معارف   305

  500       مرکز معلم مرکزی محمد حسیب اهلل وزارت معارف   306

  500     والیت   معلم خوست رحیم اهلل  وزارت معارف   307

  500       مرکز معلم مرکزی سمیع اهلل وزارت معارف   308

  500     والیت   معلم وردک عبداهلل وزارت معارف   309

  500     والیت   معلم وردک زاهدمحمد  وزارت معارف   310

  500       مرکز معلم مرکزی محمد معصوم  وزارت معارف   311

  500     والیت   معلم وردک محمد احسان  وزارت معارف   312

  500     والیت   معلم زابل سیاد اهلل وزارت معارف   313

  500     والیت   معلم زابل همایون  وزارت معارف   314

  500    4 والیت   مدیر پالن و گزارش دهی زابل نصت اهلل وزارت معارف   315

  500    4 والیت   مدیر تهیه و تدارکات زابل عبدالوکیل وزارت معارف   316

  500    4 والیت   مدیر امور صحی زابل سید احسان وزارت معارف   317

  500    4 والیت   تعلیمات اساسی ثانوی زابلمدیر  عبدالفتاح  وزارت معارف   318

  500    4 والیت   مدیر انجینری زابل عزت اهلل  وزارت معارف   319

  500    4 والیت   مدیر پالن نشرات زابل محمد کلیم  وزارت معارف   320

  500    4 والیت   مدیر محافظ و مصونیت زابل علی شاه   وزارت معارف   321

  500    4 والیت   مدیر پالن گزارش دهی ارزگان روح اهلل  وزارت معارف   322

  500    4 والیت   مدیر انجینری و شوراها ارزگان محمد قدیر وزارت معارف   323

  500    4 والیت   مدیر انجینری و شوراها ارزگان نورالرحمن  وزارت معارف   324

  500    4 والیت   مکاتیب خصوصی ارزگانمدیر  بسم اهلل  وزارت معارف   325

  500    4 والیت   مدیر مرکز ساینس ارزگان محمد حلیم  وزارت معارف   326

  500    4 والیت   مدیر انکشاف منابع بشری ارزگان محمود وزارت معارف   327

  500    4 والیت   مدیر تربیت بدنی و حارندوی ارزگان بنور جان وزارت معارف   328

  500    4 والیت   مدیر مالی و اداری ارزگان عید محمد وزارت معارف   329

  450    4 والیت   مدیر تفتیش زابل علی مرجان وزارت معارف   330

  500    4 والیت   مدیر عمومی خدمات نیمروز همایون  وزارت معارف   331

  400    3 والیت   کاپیساآمر مالی و اداری  محمد هاشم  وزارت معارف   332
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  550    3   مرکز آمر مدرسه دینی قلعه وزیر جنید وزارت معارف   333

  600    3 والیت   آمر مالی و اداری سرپل سید نسیم وزارت معارف   334

  600    3 والیت   آمر تعلیمات عمومی سرپل سید عبدالوکیل وزارت معارف   335

  550    3   مرکز آمر طرح و انکشاف پالیسی ذبیح اهلل  وزارت معارف   336

  600    3   مرکز آمر نتایج و شهادت نامه ها گل احمد وزیری  وزارت معارف   337

  400    4   مرکز مدیر تفتیش داخلی محمد نادر یعقوبی وزارت معارف   338

  450    4   مرکز نصابمدیر عمومی نظارت از  محمد حلیم حمیدی وزارت معارف   339

  450    5   مرکز عضو نظارت  داداهلل وزارت معارف   340

  450    4   مرکز مدیر  عمومی مقررات  عبدالرحمن  وزارت معارف   341

  450    4   مرکز مدیر معاینه و اجناس عبدالغفار  وزارت معارف   342

  600    3   مرکز آمر نظارت وارزیابی فضل عمر وزارت معارف   343

  450    4   مرکز عضو مسلکی شهر کابل نعمت اهلل وزارت معارف   344

  500    3   مرکز کارشناس سفی اهلل وزارت معارف   345

  500    3   مرکز کارشناس محمد نسیم  وزارت معارف   346

  600    3   مرکز کارشناس عبدالبشیر  وزارت معارف   347

  500    3   مرکز مشاور مسلکی معینیت  حاجی شمس وزارت معارف   348

  800    2   مرکز رئیس انسجام و هماهنگی بسم اهلل  وزارت معارف   349

  700    3   مرکز آمر پذیرش و عرایض  محمد احسان  وزارت معارف   350

  600    3   مرکز آمر ثبت و راجستریشن  احمد راتب وزارت معارف   351

  400    4   مرکز عضو مسلکی تشکیالت  عبدالمتین  وزارت معارف   352

  600    3   مرکز آمر نظارت بر تشکیل  محمد بفیع وزارت معارف   353

  600    3   مرکز کارشناس احمد جاوید وزارت معارف   354

  700    3   مرکز آمر دارلعلوم کابل عبدالغنی وزارت معارف   355

  700    3   مرکز آمر دارالحفاظ عالی کابل محمد مضمل وزارت معارف   356

  800    3   مرکز آمر نتایج و شهادت نامه ها  عبدالحکیم  وزارت معارف   357

  400    4   مرکز مدیر عمومی پالن عبدالعزیز وزارت معارف   358

  400    3   مرکز آمر سواد آموزی  شیرین آغا وزارت معارف   359

  400    4   مرکز مدیر عمومی سروی حسام الدین  وزارت معارف   360

  400    4   مرکز مدیر  عمومی فنی  محمد عثمان وزارت معارف   361

  450    4   مرکز مدیر عمومی محاسبه نقدی  احمد سیر وزارت معارف   362

  500    4   مرکز آمر اسناد و ارتباط نعمت اهلل وزارت معارف   363
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  500    4   مرکز کارشناس سید منورشاه وزارت معارف   364

  400    4   مرکز مدیر عمومی بودجه نجیب اهلل وزارت معارف   365

  400    4   مرکز مدیر ارزیابی اجراات  حامد احمدزی وزارت معارف   366

  450    4   مرکز مدیر تحلیل و توحید گزارشات  حامد ایوبی وزارت معارف   367

  450    4   مرکز مدیر نظارت بر تطبیق تشکیل سکندر صافی وزارت معارف   368

  450    4   مرکز مدیر تطبیق نظام سلوک رفتار مامورین  محمد صادق وزارت معارف   369

  550    3   مرکز آمر نظارت تعلیمی معارف شهر بسم اهلل  وزارت معارف   370

  400    4   مرکز مدیر عمومی خدمات معارف شهر محمد عزیز وزارت معارف   371

  400    4   مرکز مدیر عمومی نظارت تعلیمی معارف شهر دین محمد وزارت معارف   372

  400    4   مرکز مدیر عمومی اجرائیه شهر کابل محمد حسن  وزارت معارف   373

  550    3   مرکز آمر انسجام هماهنگی شهر کابل شفیق اهلل وزارت معارف   374

  550    3   مرکز آمر بانک سواالت و تنظیم امتحانات محمد الیاس وزارت معارف   375

  450    4   مرکز مدیر عمومی تهیه وتدارکات انکشاف نصاب جاوید وردک وزارت معارف   376

  550    3 والیت   آمر نظارت تعلیمی ریاست معارف پکتیا زاهداهلل وزارت معارف   377

  1,000       مرکز مدیرعمومی اطالعات تلویزیون ملی  محمد نبی ساحل  وزارت اطالعات وفرهنگ  378

  2,000       مرکز رئیس عمومی رادیوتلویزون محمد زرین انحور وزارت اطالعات وفرهنگ  379

  800       مرکز رئیس نشرات رادیوتلویزیون محمد عیسی آریا  اطالعات وفرهنگوزارت   380

  800       مرکز ریئس تخنیکی رادیوتلویزون  عبدالسبحان  وزارت اطالعات وفرهنگ  381

  800       مرکز سرپرست ریاست تولید برنامه  محمد همایون  وزارت اطالعات وفرهنگ  382

  800       مرکز رئیس مالی واداری ضیا ءالحق امان گوارا وفرهنگوزارت اطالعات   383

  500       مرکز شرپرست آمریت شبکه رادیوتلویزون میرعلی اصغر وزارت اطالعات وفرهنگ  384

  500       مرکز سرپرست آمریت پالن وارتباط خارجه محمد فهیم رامکی وزارت اطالعات وفرهنگ  385

  500       مرکز آمراسناد وارتباط غالم محمد سروری اطالعات وفرهنگوزارت   386

  500       مرکز آمرمعارف اسالمی  اجرالدین اقبال  وزارت اطالعات وفرهنگ  387

  450       مرکز کارشناس پالیسی دفتر مقام حمیداهلل وزارت امور داخله  388

  450       مرکز آموزگاران مدیریت سوانح "حبیبی "سید ثنا اهلل  وزارت امور داخله  389

  450       مرکز آموزگاران مدیریت سوانح "سعیدی "باعث احمد  وزارت امور داخله  390

  4,978       مرکز رئیس منابع بشری  راحت اهلل نعیم  اداره مستقل ارگانهای محل  391

  500    2 والیت   مالی واداری والیت هلمندرئیس  خان آقا  اداره مستقل ارگانهای محل  392

  500    2 والیت   کارشناس اموراقتصادی والیت بلخ احمدولی سنگر اداره مستقل ارگانهای محل  393

  500    3 والیت   آمرانکشاف اقتصادی والیت زابل محمد نعیم  اداره مستقل ارگانهای محل  394
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  500    4 والیت   کارشناس امورفرهنگی والیت زایل محمد داود  اداره مستقل ارگانهای محل  395

  500    4 والیت   کارشناس انکشاف سکتوری زابل محمد امان  اداره مستقل ارگانهای محل  396

  500    4 والیت   کارشناس امورمبارزه با حوادث زابل  محمد اسمعیل  اداره مستقل ارگانهای محل  397

  500    3 والیت   آمرمنابع بشری والیت ارزگان  محمد اصف  مستقل ارگانهای محلاداره   398

  500    3 والیت   آمرانکشاف اقتصادی والیت ارزگان شفیع اهلل  اداره مستقل ارگانهای محل  399

  500    4 والیت   کارشناس امورفرهنگی والیت ارگان  محمد مسعود  اداره مستقل ارگانهای محل  400

  1,200    1 والیت   معاون والیت بامیان محمد آصف  اداره مستقل ارگانهای محل  401

  1,200    1 والیت   معاون والیت کاپیسا عزیزالرحمن اداره مستقل ارگانهای محل  402

  1,200    1 والیت   معاون والیت پروان  شاه ولی شاهد  اداره مستقل ارگانهای محل  403

  1,200    1 والیت   معاون والیت لغمان جمعیت اهلل  اداره مستقل ارگانهای محل  404

  1,200    1 والیت   معاون والیت ننگرهار محمد حنیف گردیوال اداره مستقل ارگانهای محل  405

  1,200    1 والیت   معاون والیت دایکندی حبیب اهلل دادمنش اداره مستقل ارگانهای محل  406

  1,200    1 والیت   معاون والیت غزنی محمد علی احمدی اداره مستقل ارگانهای محل  407

  1,200    1 والیت   معاون والیت زابل محمد جان  رسولیار اداره مستقل ارگانهای محل  408

  1,200    1 والیت   معاون والیت خوست  عبدالواحد پتان اداره مستقل ارگانهای محل  409

  1,200    1 والیت   معاون والیت هرات اصیل الدین جامی اداره مستقل ارگانهای محل  410

  1,200    1 والیت   معاون والیت غور محمد امین توخی اداره مستقل ارگانهای محل  411

  1,200    1 والیت   معاون والیت نیمروز "خدری"ابو قاسم  اداره مستقل ارگانهای محل  412

  1,200    1 والیت   معاون والیت فراه محمد یونس  اداره مستقل ارگانهای محل  413

  1,200    1 والیت   معاون والیت فاریاب عبدالستار  اداره مستقل ارگانهای محل  414

  1,200    1 والیت   معاون والیت بغالن عبدالقدیر  اداره مستقل ارگانهای محل  415

  1,200    1 والیت   معاون والیت نورستان قاضی محمد نبی  ارگانهای محلاداره مستقل   416

  1,000    2 والیت   ولسوال اندخوی والیت فاریاب سلطان محمد نسجر اداره مستقل ارگانهای محل  417

  900    2 والیت   ولسوال ارغنداب والیت کندهار شاه محمد احمدی  اداره مستقل ارگانهای محل  418

  900    2 والیت   ولسوال علیشنگ والیت کنرها فرید اهلل  اداره مستقل ارگانهای محل  419

  900    2 والیت   ولسوال جوکی والیت کنرها عبدالمرجان عادل اداره مستقل ارگانهای محل  420

  900    2 والیت   ولسوال سرکانو والیت کنرها شاه محمود ساالرزی  اداره مستقل ارگانهای محل  421

  900    2 والیت   ولسوال بهسود والیت ننگرهار اسراراهلل قاری زاده  اداره مستقل ارگانهای محل  422

  900    2 والیت   ولسوال حصارک والیت ننگرهار معشوق معلم  اداره مستقل ارگانهای محل  423

  900    2 والیت   بنی کوت والیت ننگرهارولسوال  نعمت اهلل نورزی  اداره مستقل ارگانهای محل  424

  900    2 والیت   ولسوال گلران والیت هرات  مجیب الرحمن عبید  اداره مستقل ارگانهای محل  425
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  1,000    2 والیت   ولسوال گذره والیت والیت هرات  فرهاد روفیان  اداره مستقل ارگانهای محل  426

  1,000    2 والیت   ولسوال میراموروالیت دایکندی طال حسین فرزام  محلاداره مستقل ارگانهای   427

  900    2 والیت   ولسوال پنجاب والیت بامیان  سید حبیب اهلل رضائی  اداره مستقل ارگانهای محل  428

  900    2 والیت   ولسوال اشترالی والیت دایکندی مرتضی عالمی زاده  اداره مستقل ارگانهای محل  429

  900    2 والیت   ولسوال کشنده والیت بلخ غبدلغفور همراه اداره مستقل ارگانهای محل  430

  900    2 والیت   ولسوال مالستان والیت غزنی ضامن علی هدایت اداره مستقل ارگانهای محل  431

  800    2 والیت   ولسوال واشیر والیت هلمند محمد داود نورزی اداره مستقل ارگانهای محل  432

  900    2 والیت   ولسوال قلعه والیت هلمند  نعمت اهلل صمیم  اداره مستقل ارگانهای محل  433

  800    2 والیت   ولسوال مارجه والیت هلمند عبدلمطلب مجبور اداره مستقل ارگانهای محل  434

  900    2 والیت   نوزاد والیت هلمندولسوال  سید مراد محمد ساادات اداره مستقل ارگانهای محل  435

  900    2 والیت   ولسوال سنگین والیت هلمند محمد شریف اداره مستقل ارگانهای محل  436

  900    2 والیت   ولسوال کجکی والیت هلمند محمد سلیم رودی اداره مستقل ارگانهای محل  437

  1,000    2 والیت   در والیت هلمندولسوال  عبدلمناف اداره مستقل ارگانهای محل  438

  900    2 والیت   ولسوال ادرسکن والیت هرات نثاراحمد  اداره مستقل ارگانهای محل  439

  800    2 والیت   ولسوال ریگ والیت هلمند مسعود احمد اداره مستقل ارگانهای محل  440

  900    2 والیت   زاری والیت بلخولسوال  رحمت اهلل جعفری اداره مستقل ارگانهای محل  441

  900    2 والیت   ولسوال ژری والیت کندهار نیاز محمد سرحدی اداره مستقل ارگانهای محل  442

  900    2 والیت   ولسوال معروف والیت کندهار عبدلصمد درانی اداره مستقل ارگانهای محل  443

  800    2 والیت   ولسوال میزان والیت زابل محمد ظریف اداره مستقل ارگانهای محل  444

  900    2 والیت   ولسوال شاجوی والیت زابل محمد صدیق صدیقی اداره مستقل ارگانهای محل  445

  800    2 والیت   ولسوال شینکی والیت زابل نور محمد اداره مستقل ارگانهای محل  446

  800    2 والیت   ولسوال شمل زی والیت زابل محمد برات اداره مستقل ارگانهای محل  447

  800    2 والیت   ولسوال ارغنجخواه والیت بدخشان نوروز محمد حیدری اداره مستقل ارگانهای محل  448

  800    2 والیت   ولسوال سیغان والیت بامیان عمرخان بیانی اداره مستقل ارگانهای محل  449

  900    2 والیت   ولسوال آبکمری والیت بادغیس عبدالعظیم کریمی محلاداره مستقل ارگانهای   450

  1,000    2 والیت   ولسوال السراج والیت پروان سمندر سکندری  اداره مستقل ارگانهای محل  451

  800    2 والیت   ولسوال شیخ علی والیت پروان نور آفا سامی اداره مستقل ارگانهای محل  452

  800    2 والیت   ولسوال علنیگار والیت لغمان حبیب الرحمن ماموند مستقل ارگانهای محل اداره  453

  900    2 والیت   ولسوال علینگار والیت لغمان سید شریف  اداره مستقل ارگانهای محل  454

  1,000    2 والیت   ولسوال قرغه یی والیت لغمان سعداهلل بهبود اداره مستقل ارگانهای محل  455

  800    2 والیت   ولسوال تیوره والیت غور عبدلظاهر تمیم اداره مستقل ارگانهای محل  456
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  900    2 والیت   ولسوال راغستان والیت بدخشان محمد رستم راغی اداره مستقل ارگانهای محل  457

  900    2 والیت   ننگرهارولسوال ده باال والیت  حسن خان عثمان زی اداره مستقل ارگانهای محل  458

  900    2 والیت   ولسوال موسهی والیت کابل سید سلیمان اداره مستقل ارگانهای محل  459

  800    2 والیت   ولسوال داریم والیت بدخشان عبدالروف فهیم   اداره مستقل ارگانهای محل  460

  900    2 والیت   کنگ والیت نیمروزولسوال  محمد جمعه علمی اداره مستقل ارگانهای محل  461

  900    2 والیت   ولسوال شغنان والیت بدخشان سیف اهلل صادقی اداره مستقل ارگانهای محل  462

  900    2 والیت   ولسوال فرنگ والیت بغالن عبدالخلیل رحیمی اداره مستقل ارگانهای محل  463

  900    2 والیت   ولسوال نور والیت بغالن نورمحمد گذر اداره مستقل ارگانهای محل  464

  800    2 والیت   ولسوال قره باغ والیت غزنی زیت اهلل عظیمی اداره مستقل ارگانهای محل  465

  1,000    2 والیت   ولسوال دوشی والیت بغالن شمس الدین سرحدی اداره مستقل ارگانهای محل  466

  900    2 والیت   ولسوال اشکاشم والیت بدخشان اختر محمد خیرزاده اداره مستقل ارگانهای محل  467

  900    2 والیت   ولسوال تخت والیت دایکندی شیرجان مجمدی اداره مستقل ارگانهای محل  468

  900    2 والیت   ولسوال کوت والیت خوست جمال ناصر واحدی اداره مستقل ارگانهای محل  469

  800    2 والیت   ولسوال کوت والیت فاریاب  عبدلقدیر ارگانهای محلاداره مستقل   470

  1,000    2 والیت   ولسوال کیتی والیت دایکندی سید محمد رفعت اداره مستقل ارگانهای محل  471

  900    2 والیت   ولسوال عمری والیت غزنی علی دوست شمس اداره مستقل ارگانهای محل  472

  800    2 والیت   ولسوال اول کوهستان والیت کاپیسا عبدالفتاح شفیق مستقل ارگانهای محلاداره   473

  1,000    2 والیت   ولسوال بولدک والیت کندهار صالح محمد نورزی اداره مستقل ارگانهای محل  474

  1,000    2 والیت   ولسوال دره والیت ننگرهار نورآغا کامران اداره مستقل ارگانهای محل  475

  900    2 والیت   ولسوال بزرگ والیت بدخشان نذرالدین جاللی اداره مستقل ارگانهای محل  476

  900    2 والیت   ولسوال تشکان والیت بدخشان محمد عظیم موسوی اداره مستقل ارگانهای محل  477

  900    2 والیت   ننگرهارولسوال بهسود والیت  جان آفا محصل اداره مستقل ارگانهای محل  478

  1,000    2 والیت   ولسوال صاحب والیت کنذ امامالدین قریشی اداره مستقل ارگانهای محل  479

  1,000    2 والیت   ولسوال شیندند والیت هرات عبدلنبی بهادری  اداره مستقل ارگانهای محل  480

  1,000    2 والیت   ولسوال گرمسیر والیت هلمند محمد فهیم گربتی اداره مستقل ارگانهای محل  481

  900    2 والیت   ولسوال شهدا والیت بدخشان محمد معروف خیر خواه اداره مستقل ارگانهای محل  482

  800    2 والیت   ولسوال یاوران والیت بدخشان غالم اهلل اداره مستقل ارگانهای محل  483

  400    2 والیت   رئیس دفترمقام والیت  حاجی شرف الدین  اداره مستقل ارگانهای محل  484

  500    3 والیت   آمرامورفرهنگی والیت زابل احمد ضیا  اداره مستقل ارگانهای محل  485

  600    4 والیت   کارشناس اموربازسازی وانکشافی عزنی نثاراحمد  اداره مستقل ارگانهای محل  486

  700    2   مرکز رئیس خدمات سکتوری سید ضیاوالدین  ارگانهای محلاداره مستقل   487
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  550    3 والیت   آمرخدمات اجتماعی والیت عزنی جبرائیل  اداره مستقل ارگانهای محل  488

  600    2 والیت   رئیس مالی واداری والیت ارزگان عبدالجلیل  اداره مستقل ارگانهای محل  489

  550    3   مرکز کارشناس مبارزه با حوادث و محیط زیست محمد ظاهر ارگانهای محل اداره مستقل  490

  550    3   مرکز کارشناس امور فرهنگی و اجتماعی نوراهلل اداره مستقل ارگانهای محل  491

  550    3   مرکز کارشناس امور باز سازی و انکشاف سید محمد خالص اداره مستقل ارگانهای محل  492

  500    4   مرکز ترجما ن محمد بشیر اداره مستقل ارگانهای محل  493

  500    4   مرکز مدیر عمومی ارتقای ظرفیت و انکشاف اداره حبیب اهلل اداره مستقل ارگانهای محل  494

  500    4   مرکز مدیر عمومی مالی و اداری محمد داود اداره مستقل ارگانهای محل  495

  550    3   مرکز کارشناس انکشاف اقتصادی و سکتور خصوصی نورآقا مستقل ارگانهای محل اداره  496

  500    4 والیت   مدیر عمومی ارتباط و اطالعات کندهار حسیب اهلل اداره مستقل ارگانهای محل  497

  400    4 والیت   سخنگوی مقام والیت خوست  مبارز محمد  اداره مستقل ارگانهای محل  498

  400    3 والیت   کارشناس انکشاف اقتصادی خوست  مامورخان  اداره مستقل ارگانهای محل  499

  400    3 والیت   کارشناس اموربازسازی خوست  غفورشاه  اداره مستقل ارگانهای محل  500

  350    4 والیت   مدیرعمومی اجرائیه ولسوالی تنی خوست محمد نادرشاه  اداره مستقل ارگانهای محل  501

  650    2 والیت   رئیس مالی واداری والیت غور غالم محمد پیمان  اداره مستقل ارگانهای محل  502

  600    2 والیت   رئیس مالی واداری والیت کندهار محمد امین کمین  اداره مستقل ارگانهای محل  503

  450    3 والیت   آمرمنابع بشری والیت لوگر اجمل خاروان  اداره مستقل ارگانهای محل  504

  400    3 والیت   آمرمالی واداری والیت کندهار عبدالجنان  اداره مستقل ارگانهای محل  505

  900    2 والیت   ولسوال بهارک والیت بدخشان عبداسمیع اداره مستقل ارگانهای محل  506

  900    2 والیت   ولسوال یفتل والیت بدخشان همدمیامام علی  اداره مستقل ارگانهای محل  507

  800    2 والیت   ولسوال کوهستان والیت بدخشان فضل الرحمن  اداره مستقل ارگانهای محل  508

  800    2 والیت   ولسوال دروازباال والیت بدشان محمد اسماعیل اداره مستقل ارگانهای محل  509

  1,000    2 والیت   ولسوال بهارک والیت بدخشان عبدالرشاد  محلاداره مستقل ارگانهای   510

  800    2 والیت   ولسوال هزارسموچ والیت تخار عبدالبصیربیک اداره مستقل ارگانهای محل  511

  800    2 والیت   ولسوال خواجه بهاالدین والیت تخار احمد جاوید اداره مستقل ارگانهای محل  512

  900    2 والیت   ولسوالی خدیروالیت دایکندی عبدالقادرحیدری مستقل ارگانهای محلاداره   513

  800    2 والیت   ولسوال ارغنداب والیت زابل محمد افضل شهاب اداره مستقل ارگانهای محل  514

  900    2 والیت   ولسوال بلخاب والیت سرپل عبدالغنی ابراهیم اداره مستقل ارگانهای محل  515

  800    2 والیت   ولسوال دره صوف پائین سمنگان فخرالدین مبارزه  اداره مستقل ارگانهای محل  516

  800    2 والیت   ولسوال فیروززنخچیرسمنگان محمد همایون  اداره مستقل ارگانهای محل  517

  1,000    2 والیت   کاپیساولسوال کوه بند والیت  سید مشتاق سادات  اداره مستقل ارگانهای محل  518
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  900    2 والیت   ولسوال ازره والیت لوگر حمیداهلل حمید اداره مستقل ارگانهای محل  519

  1,000    2 والیت   ولسوال یهرسراج والیت هلمند محمد سلیم اداره مستقل ارگانهای محل  520

  350    4 والیت   اجراییه ولسوالی خواجه غارمدیرعمومی  عبدالعلی  اداره مستقل ارگانهای محل  521

 450       مرکز کارشناس والیات خراسانی"ثنا اهلل   اداره مستقل ارگانهای محل  522

 450       مرکز کارشناس ولسوالیها "اقرا "عبدالمتین  اداره مستقل ارگانهای محل  523

  500    3 والیت   والیت بلخآمر نقشه برداری  امیر محمد اداره جیودوزی   524

  350    3   مرکز آمریت خدمات تخنیکی  محمد عارف وزارت انرژی وآب   525

  1,000       مرکز رئیس نظارت اختربلند  لوی سارنوالی   526

  1,500       مرکز معاون لوی خارنوالی خارنپال بشیراحمد فضلی  بارکزی لوی سارنوالی   527

  1,200       مرکز عضوبورد مشورتی  خارنپوه کلیم اهلل ملکزی  لوی سارنوالی   528

  300       مرکز مشاورحقوقی  یارمحمد حسین خیل  لوی سارنوالی   529

  800       مرکز خارنوال ریاست عمومی تحقیق جرایم  محمد شاه ظریف  لوی سارنوالی   530

  800       مرکز خارنوالی کنترول و مراقبت محمد ولی ترین  لوی سارنوالی   531

  300       مرکز رئیس کشف وتحقیق  سید جالل  لوی سارنوالی   532

  300       مرکز رئیس تنفیظ احکام  منیراحمد پتنگ  لوی سارنوالی   533

  300       مرکز رئیس پالن وارتباط خارجه  پیرجاللدین  لوی سارنوالی   534

  400       مرکز عضوبورد مشاورین  خارنپوه عبدالجبار لوی سارنوالی   535

  300       مرکز رئیس نظارت وبررسی  اسداهلل مبارز لوی سارنوالی   536

  300       مرکز خارنوال نظامی کابل  فضل الکریم  لوی سارنوالی   537

  300       مرکز رئیس جزای عمومی  عبدالقدوس رشیدی  لوی سارنوالی   538

  500       مرکز رئیس امنیت عامه  خارنپوه سداجان شینواری  لوی سارنوالی   539

  500       مرکز رئیس نظارت برارگانهای کشف وتحقیق  عبدالوهاب  لوی سارنوالی   540

  600       مرکز مدیرعمومی ای تی  عبیداهلل  لوی سارنوالی   541

  500       مرکز رئیس تحریرات وداراالنشا جمیل الرحمن کامگار لوی سارنوالی   542

  300       مرکز کامپیوترکار ریاست استیناف نظامی  سید عبدالقهار لوی سارنوالی   543

  500       مرکز رئیس خارنوالی اختصاصی مبارزه با فساد اداری  محمد اقبال لوی سارنوالی   544

  500       مرکز  عمومی جزائی ارنوالیڅرئیس  نعمت اهلل حفیظی  لوی سارنوالی   545

  500       مرکز سکرترلوی خارنوال زین الدین  لوی سارنوالی   546

  300       مرکز آمرتربیه کادرهای لوی خارنوالی عبدالجلیل  لوی سارنوالی   547

  300       مرکز استیناف زون جنوبخارنوال  زرمینه  لوی سارنوالی   548

 500       مرکز مشاورلوی خارنوالی  عبداهلل ابراهیم خیل لوی سارنوالی   549
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  500       مرکز رئیس نظارت برمحالت  عزیزاحمد سرباز لوی سارنوالی   550

  500       مرکز رئس خارنوالی مبارزه با خشونت علیه زنان قدسیه نیازی  لوی سارنوالی   551

  500       مرکز رئیس تحریرات  احمد بیگ قادری لوی سارنوالی   552

  300       مرکز کارمند تحریرات  عبدالوهاب  لوی سارنوالی   553

  300       مرکز کارمندتحریرات  محمد صابر لوی سارنوالی   554

  400       مرکز مامور آی تی    امید لوی سارنوالی   555

  300       مرکز عضوریاست تحقیق جرایم نظامی  نازیه  لوی سارنوالی   556

  300       مرکز کارمند اداری عبدالهادی  لوی سارنوالی   557

  500       مرکز رئیس خارنوالی حقوقی عامه مدنی محمد عارف  لوی سارنوالی   558

  500       مرکز رئیس خارنوالی نظارت برمحالت سلب آزادی  عزیزاحمد سرباز لوی سارنوالی   559

  300       مرکز کامپیوترکارمعاون لوی خارنوالی  ملیحه  لوی سارنوالی   560

  350       مرکز کامپیوترریاست نظارت تطبیق قانون جواد  لوی سارنوالی   561

  300       مرکز والیت ارزگانخارنوال استیناف  عبداهلل امین لوی سارنوالی   562

  300       مرکز // ضیا الرحمن لوی سارنوالی   563

  300       مرکز // هجرت اهلل  لوی سارنوالی   564

  300       مرکز کامپیوترکار امان اهلل  لوی سارنوالی   565

  300       مرکز مدیرعمومی روابط فرهنگی  خارنمل عبدالجلیل  لوی سارنوالی   566

  300       مرکز رئیس استیناف مرکزی خارنیارحبیب الرحمن  لوی سارنوالی   567

  300       مرکز عضوبورد مشاورین  سید رسول زرمتی  لوی سارنوالی   568

  500       مرکز خارنوال ارزگان عبدالطیف  لوی سارنوالی   569

  500       مرکز خارنوال ریاست جرایم  محمد ذاکر لوی سارنوالی   570

  600       مرکز رئیس مالی واداری  حفیظ اهلل عزیز لوی سارنوالی   571

  400       مرکز خارنوال استیناف ارزگان غالم محمد فاروق لوی سارنوالی   572

  400       مرکز خارنوال استیناف ارزگان غالم جان  لوی سارنوالی   573

  400       مرکز خارنوال استیناف ارزگان عبدالودود  لوی سارنوالی   574

  400       مرکز خارنوال استیناف ارزگان میرویس  لوی سارنوالی   575

  400       مرکز خارنوال استیناف ارزگان فرید احمد لوی سارنوالی   576

  400       مرکز خارنوال استیناف ارزگان شاه محمد لوی سارنوالی   577

  400       مرکز خارنوال استیناف ارزگان عبداالمین  لوی سارنوالی   578

  500       مرکز عضوبورد مشاورین محب اهلل قادری لوی سارنوالی   579

  500       مرکز عضوبورد مشاورین عبالرب چمیلی  لوی سارنوالی   580
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  500       مرکز عضوبورد مشاورین محمد ابرارمهرگان لوی سارنوالی   581

  300       مرکز خارنواالن  عبدالوهاب  لوی سارنوالی   582

  300       مرکز // محمد صابر لوی سارنوالی   583

  300       مرکز // همایون لوی سارنوالی   584

  800       مرکز رئیس منابع بشری نظرمحمد جاوید لوی سارنوالی   585

  300       مرکز معاون لوی خارنوالی درامورتحقیق نورحبیب جالل لوی سارنوالی   586

  300       مرکز مدیرعمومی قراردادها وپروژه های انکشافی احمد تواب لوی سارنوالی   587

  300       مرکز سرپرست ریاست پالن  حمیدالکوزی لوی سارنوالی   588

  800       مرکز مدیرعمومی روابط خارجی نصرت اهلل  لوی سارنوالی   589

  1,200       مرکز خارنوال مبارزه با جرایم فساد اداری محمد اکرم حفیظ لوی سارنوالی   590

  500       مرکز رئیس تحقیق جرایم سید حکمت اهلل لوی سارنوالی   591

  400       مرکز مشاورلوی خارنوالی عزیزاهلل وزیری لوی سارنوالی   592

  500       مرکز خارنوال اسالم الدین عظیمی لوی سارنوالی   593

  500       مرکز خارنوال محمد فهیم تایب لوی سارنوالی   594

  500       مرکز عضو بورد مشاورین  عبدالواسع  لوی سارنوالی   595

  300       مرکز کارمند ریاست تحریرات وحیده لوی سارنوالی   596

  300    3   مرکز آمر کمپیوتر کاران  امان اهلل  لوی سارنوالی   597

  300       مرکز عضو منابع بشری نبیال لوی سارنوالی   598

  300       مرکز عضو منابع بشری شبانه لوی سارنوالی   599

  300    4   مرکز سکرتر مقام لوی خارنوالی بهشته لوی سارنوالی   600

  550    3 والیت   آمر کار ریاست کار امور اجتماعی سمنگان               محمد اسحق  وزارت کارواموراجتماعی  601

  400    4 والیت   مدیر عممومی تنظیم و تامینات والیت پکتیکا دوست محمد وزارت کارواموراجتماعی  602

 750    3   // برنامه های تربیتیآمر  عزیز احمد ولد ملک سراج رادیو تلویزیون ملی  603

  750    3   // آمر انکشاف اداره صفی الل افضلی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر  604

  450       // عضو مسلکی ریاست تفتیش اداری  شاه محمود ولد محمد عالم وزارت امور داخله  605

  450       // قانون دان پلیس توزیع اصول نامه  محمد اسحاق ولد محمد عثمان وزارت امور داخله  606

  450     والیتی   مدیر منابع بشری قومندانی والیت سمنگان محمد ابراهیم ولد محمد شریف وزارت امور داخله  607

  450     والیتی   مدیر منابع بشری قومندانی والیت تخار حفیظ اهلل ولد عزت اهلل وزارت امور داخله  608

  750       // آمر دیتابس مدیریت کارت هویت ملیار ولد خان محمد وزارت امور داخله  609

  750       // کارشناس مسلکی امور پارلمانی ریتا  وزارت دولت در امور پارلمانی   610

  800       // آمر ارتقای ظرفیت و انکشاف اداره صدیق اهلل وزارت دولت در امور پارلمانی   611
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  450       // مدیر عمومی بودجه احمد نصیر  وزارت دولت در امور پارلمانی   612

  450       // کارشناس ارتباط و هماهنگی احمد ریاض وزارت دولت در امور پارلمانی   613

  500       // مدیر پالن و پالیسی شمس الرحمن  تحصیالت عالی  614

  500       // بخش چک انتریمدیر  مرضیه تحصیالت عالی  615

  500       // مدیر عمومی محاسبه نقدی احمد ضیا یعقوبی تحصیالت عالی  616

  450       // مدیر توزیع فورمه جات داوطلبان امتحان محمد اشرف شریفی تحصیالت عالی  617

 450    4 //   مدیر مالی اداری پکتیا عصمت اهلل تحصیالت عالی  618

  400       // مدیر تنظیم ، سفرو تدارکات  سید عبدالباقی ولیزی تحصیالت عالی  619

 750    3 //   آمر نظارت تعلیمی والیت غور گل محمد ولد دین محمد وزارت معارف   620

 نامعلوم     نامعلوم والیتی  0 معلومات پیرامون کارکنان فوق موجود نبود  تن آمرین مالی واداری والیات18  لوی سارنوالی   621

      4   مرکزی  سکرتر معاونیت مالی و اداری عبدالمجید  ولسی جرگه   622

  450    4   مرکزی مدیر عمومی انکشاف طرح پالیسی نذیر اهلل  وزارت تجارت و صنایع  623

  550    3   مرکزی آمر انکشاف طرح پالیسی عبدالستار وزارت تجارت و صنایع  624

  600    3 والیتی   آمر انکشاف سکتور خصوصی بریر  وزارت تجارت و صنایع  625

  450    4   مرکزی عضو مسلکی تحلیل و تصنیف فریدون حیدرزی ریاست عمومی داراالنشاء مشرانو جرگه  626

  500    2 والیتی   رئیس مبارزه با مواد مخدر لوگر مطیع اهلل  وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث  627

  500    2 والیتی   رئیس مبارزه با مواد مخدر هلمند میر قلم وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث  628

 750    3   مرکز آمر تدارکات عبدالهادی محمودی وزارت کارواموراجتماعی  629

 750    3   مرکز آمر تکنالوژی و معلوماتی رضوان اهلل وزارت تجارت و صنایع  630
 

 

  ( چهارصدو یکهزاروهفتصدو پنجاه و پنج دالر401755جمعاٌ مبلغ )
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   (  9ضمیمه شماره )

:و سایر مشخصات شان معلوم نیست ولی امتیازمادی استثنایی برای شان تعیین و پرداخت گردیده است ، ولد، درجه تحصیل، تاریخ اجرا ( تن کارمندایکه اسم20جدول )  

 بست والیت مرکز وظیفه اسم /ادارهوزرات  شماره
درجه 

 تحصیل

تاریخ 

 اجراء

معاش اجرای 

 شده به دالر
 

 900         مرکز رئیس حمایت کننده فنی و تخنیکی  0  وزارت صحت عامه  1
 

  1000     2 والیت   رئیس معارف نورستان   0 وزارت معارف  2
  مبلغ نامعلوم است      والیت   والیاتتن آمرین مالی واداری 18   0 لوی سارنوالی  3

 

 

(  10ضمیمه شماره )  

 ستقل دولتی:جدول تفاوت در ارقام ارائه شده توسط بخش مسؤل کمیسیون اصالحات اداری و خدمات ملکی با تعداد و ارقام ارائه شده وزارت ها و ادارات م

 وزارت/ اداره مستقل دولتی شماره

 تعداد و ارقام ارائه شده توسط

موظفین کمیسیون مستقل 

 اصالحات اداری و خدمات ملکی

تعداد و ارقام ارائه شده وزارت ها/ ادارات 

 مستقل دولتی
 مالحظات تفاوت ارقام

  تن -7تعداد/ تن -80تعداد/ تن -72تعداد/ وزارت امور زنان 1

  تن -16تعداد/ تن -264تعداد/ تن -248تعداد/ وزارت زراعت آبیاری و مالداری 2

  تن -86تعداد/ تن -69تعداد/ تن -155تعداد/ وزارت انکشاف دهات 3

  تن -3تعداد/ تن -58تعداد/ تن -61تعداد/ اداره ملی محافظت محیط زیست 4

  تن -34تعداد/ تن -104تعداد/ تن -138تعداد/ وزارت امور داخله 5

  تن -149تعداد/ هیچ ارقام ارائه نکرد تن -149تعداد/ وزارت مالیه 6

  تن -10تعداد/ تن -130تعداد/ تن -140تعداد/ وزارت عدلیه 7

  تن -26تعداد/ تن -313تعداد/ تن -339تعداد/ وزارت معارف 8

  تن -300تعداد/ تن -196تعداد/ تن -496تعداد/ اداره مستقل ارگان های محل 9

  ندارد تن -356تعداد/ تن -356تعداد/ کمیسیون اصالحات اداری و خدمات ملکی 10

وزارت و ادارات مستقل دولتی  -10تن تفاوت میان ارقام ارائه شده کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی با ارقام ارائه شده توسط مسؤلین تعداد/ -631جمعاً بتعداد/

 .موجود بوده است
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( 11ضمیمه شماره )  

 خالها، نواقص و کاستی ها در اجراآت وزارت ها / ادارات مستقل دولتی پیرامون تطبیق برنامه امتیاز مادی استثنایی 

اداره مستقل 

ارگان های 

 محلی

اداره ملی 

حفاظت 

از محیط 

 زیست

کمیسیون 

مستقل 

اصالحات 

اداری و 

خدمات 

 ملکی

 وزارت مالیه
وزارت امور 

 داخله

وزارت 

انکشاف 

 دهات

وزارت 

 عدلیه

وزارت 

زراعت ، 

آبیاری و 

 مالداری

وزارت امور 

 زنان

وزارت 

 معارف

اجراآت خالف طرزالعمل )خالها، 

 نواقص و کاستی ها(

 (5کارمندان بست ) تن  3 تن  2 تن 16 تن  20 تن  2 تن  1 معلومات ارایه نشد  تن  27 - تن  4

 (6کارمندان بست ) - - - تن  2 - - // - - -

 عدم ارزیابی اجراآت ساالنه کارکنان  تن 206 تن  10 تن  17 تن  9 تن  12 تن  71 // ارزیابی گردیده تن  4 تن  92

 نشده  نشده  نشده  نشده  نشده  نشده  // نشده  نشده  نشده 
تفتیش و بررسی برنامه توسط تفتیش داخلی  

 کمیسیون و ادارات

 موجود نبوده  موجود نبوده  ارایه گردید ارایه گردید موجود نبوده  موجود نبوده  // موجود نبوده  ارایه گردید موجود نبوده 
موجودیت اطالعات در مورد بودجه و مصارف 

 برنامه سوپراسکیل

 تن 5 تن  2 تن  5 تن  6 تن  2 تن  7 // تن  2 تن  2 تن  3
تعیین و پرداخت امتیاز مادی استثنایی باالتر از 

 نورم

 تطبیق نکرد تطبیق نکرد تطبیق نکرد تطبیق نکرد تطبیق نکرد تطبیق نکرد // تطبیق نکرد تطبیق نکرد تطبیق نکرد

عدم تطبیق سهمیه کارمندان مرکز و والیات 

 -60فیصد والیات/ -40مطابق طرزالعمل)مرکز/

 فیصد( باید باشد.

 طرزالعملمعلمین شامل برنامه خالف  تن  41 × × × × × // × × ×

 × × × × × × // × × تن  300
عدم ارائه معلومات پیرامون ولسواالن شامل برنامه 

 مطابق معیارهای از قبل تعیین شده

 نامنظم بودن دفتر سوانح کارمندان شامل برنامه نامنظم نامنظم نامنظم نامنظم نامنظم منظم // نامنظم منظم نامنظم

 تن  26 تن  7 تن  16 تن  10 تن  86 تن  34 تن 149 0 تن  3 تن  300
تفاوت ارقام شاملین برنامه میان معلومات ارائه 

  هیئتشده کمیسیون  و ادارات شامل پالن کار 

تن 1  مشکل درجه تحصیل تن 37 ندارد تن 5 تن 2 تن 2 - // تن 1 تن 1 

 ضعیف  ضعیف  ضعیف  ضعیف  ضعیف  ضعیف  ضعیف  ضعیف  ضعیف  ضعیف 
مشکالت در پروسه اخذ آزمایش/ امتحان مطابق 

 خواست اسناد تقینینی 
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 میگردد.  پرداختست کارمندانیکه درجه تحصیلی شان فوق بکلوریا، بکلوریا و یا اینکه هیچ معلوم نمی باشد، ولی امتیاز مادی استثنایی برای شان تعیین و یل (12ضمیمه شماره )

 درجه تحصیل بست والیت مرکز وظیفه اسم وزرات /اداره شماره

معاش 

اجرای شده 

 به دالر
 550 فوق بکلوریا 3   مرکز آمر بودجه و تخصیصات نظر محمد  رادیو تلویزیون ملی   .1

 400 بکوریا 3 والیت   آمر رادیو تلویزیون هلمند  حیات اهلل رادیو تلویزیون ملی   .2

 500 فوق بکلوریا 3 والیت   والیت تخارامر رادیو تلویزیون  سید یاسین رادیو تلویزیون ملی   .3

 500 فوق بکلوریا  3   مرکز امر واحد های سیر محمد صبور  رادیو تلویزیون ملی   .4

 600 فوق بکلوریا  3 مرکز مرکز امر منابع بشری سید مجیب الرحمن ریاست عمومی مستقل کوچیها  .5

 500 فوق بکلوریا  3 مرکز مرکز تثبیت هویتامر جرگه،اسکان و  وحید اهلل ریاست عمومی مستقل کوچیها  .6

 400 فوق بکلوریا   مرکز  4 مدیر عمومی تعلیمی و تحصیلی شریف اهلل احمدزی ریاست عمومی مستقل کوچیها  .7

 400 فوق بکلوریا   مرکز  4 مدیر عمومی تحریرات و اسناد  مسعود وحیدی ریاست عمومی مستقل کوچیها  .8

 400 فوق بکلوریا   مرکز  4 مدیر عمومی واحد جندر ملکه بارکزی ریاست عمومی مستقل کوچیها  .9

 520 بکوریا 3   مرکز آمر حمایه برنامه های ترویجی  عبدالمتین  وزارت زراعت، آبیاری و مالداری  .10

 500 فوق بکلوریا 3   مرکز آمر ترویج و بازاریابی  عبدالرقیب  وزارت زراعت، آبیاری و مالداری  .11

 450 فوق بکلوریا 3   مرکز آمر برنامه چهارم  دوست محمد زراعت، آبیاری و مالداریوزارت   .12

 450 فوق بکلوریا 4   مرکز متخصص امراض حیوانی  رحیم اهلل وزارت زراعت، آبیاری و مالداری  .13

 400 بکوریا 3   مرکز آمر بودجه درمحمد وزارت زراعت، آبیاری و مالداری  .14

 400 فوق بکلوریا 4   مرکز متخصص تحقیقات زرع سمارق  رفیع اهلل مالداری وزارت زراعت، آبیاری و  .15

 400 فوق بکلوریا 4   مرکز مدیر عمومی نشرات  حامد اهلل وزارت زراعت، آبیاری و مالداری  .16

 400 فوق بکلوریا 4   مرکز مدیر عمومی اجرایه  سید حسین  وزارت زراعت، آبیاری و مالداری  .17

 400 فوق بکلوریا 4   مرکز متخصص نحقیقات علوفه جات  عبدالواحد نادری  آبیاری و مالداریوزارت زراعت،   .18

 400 فوق بکلوریا 4   مرکز متخصص تحقیقات ماهی پروری  محمد کاظم  وزارت زراعت، آبیاری و مالداری  .19

 400 بکوریا  4   مرکز مدیر عمومی جلب واستقامت دهی   غالم سخی همدم  وزارت زراعت، آبیاری و مالداری  .20

 350 بکوریا  4   مرکز مدیر عمومی سروی وتشخیص نباتات طبی  عبدالباقی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری  .21

 350 فوق بکلوریا  4   مرکز متخصص تحقیقات ماشین آالت زراعتی  احمد منیر  وزارت زراعت، آبیاری و مالداری  .22

 350 بکوریا  4   مرکز مدیر عمومی تحلیل الیحه وظایف  اختر محمد  وزارت زراعت، آبیاری و مالداری  .23

 350 فوق بکلوریا  4   مرکز متخصص تحقیقات کچالو  غالم عباس وزارت زراعت، آبیاری و مالداری  .24

 300 فوق بکلوریا  4   مرکز مدیر عمومی افمیس  محمد وحید وزارت زراعت، آبیاری و مالداری  .25

 400 فوق بکلوریا  3 والیت   آمر منابع طبیعی پروان  محمد عظیم  آبیاری و مالداریوزارت زراعت،   .26
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 400 بکوریا  3 والیت   امر مالداری قندهار محمد ظاهر وزارت زراعت، آبیاری و مالداری  .27

 400 فوق بکلوریا  4   مرکز مدیر عمومی منابع بشری عبدالقاسم وزارت زراعت، آبیاری و مالداری  .28

 400 فوق بکلوریا  4 والیت   مدیر عمومی مالی و اداری ارزگان نعمت اهلل  وزارت زراعت، آبیاری و مالداری  .29

 400 بکلوریا   3   مرکز امر اجرائیه  غالم عباس رجبی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری  .30

 400 بکلوریا   3   مرکز امر تحریرات سید احمد فرید وزارت زراعت، آبیاری و مالداری  .31

 400   3   مرکز مدیر تکنالوژی کابل محمد منیر  کمیسیون مستقل انتخابات   .32

 1000   2   مرکز آمر تهیه و تدارکات نوید اهلل ایوب کمیسیون مستقل انتخابات   .33

 750   2   مرکز رئیس تکنالوژی معلوماتی  سید ابراهیم سادات  کمیسیون مستقل انتخابات   .34

 450   3   مرکز امر ترانسبورت سید عارف  کمیسیون مستقل انتخابات   .35

 600   3   مرکز مسول وال یتی اول الرحمن کمیسیون مستقل انتخابات   .36

 500   4   مرکز مدیر اموزش  صفی اهلل کمیسیون مستقل انتخابات   .37

 550   3   مرکز امراستخدام  محمد احسان  کمیسیون مستقل انتخابات   .38

 600   4   مرکز مدیر عمومی ویب سایت  محمد قاسم کمیسیون مستقل انتخابات   .39

 800   3   مرکز امرامورتخنیکی عبداالحمد  کمیسیون مستقل انتخابات   .40

 1100   2   مرکز ریس اطالعات واگاهی عامه شفیع جاللی  کمیسیون مستقل انتخابات   .41

 667   3   مرکز آمر تطبیق برنامه های اگاهی عامه احمد شاه واحدی  کمیسیون مستقل انتخابات   .42

 350   3   مرکز آمر جندر داراالنشا جمیله کمیسیون مستقل انتخابات   .43

 700   3   مرکز آمر ارتباط با نهاد های دخیل محمد اسماعیل  کمیسیون مستقل انتخابات   .44

 750   3   مرکز های آموزشیآمر تطبیق برنامه  عزت اهلل آرمان کمیسیون مستقل انتخابات   .45

 650   2   مرکز رئیسه پالن وپالیسی  محترمه منعمه منصور کمیسیون مستقل انتخابات   .46

 600   4   مرکز سکرترمعاون کمیسیون  زهره  کمیسیون مستقل انتخابات   .47

 400   3   مرکز آمر طرح و تدوین مقررات داراالنشا جعفر علی کمیسیون مستقل انتخابات   .48

 650   2   مرکز رئیس امورانتخاباتی )عملیاتی( زمری قلمیار کمیسیون مستقل انتخابات   .49

 1200   2   مرکز رئیس اموزش های انتخاباتی  شهالء حق کمیسیون مستقل انتخابات   .50

 500   3   مرکز آمر توسعه پالیسی ها و برنامه ها سید هاشم کمیسیون مستقل انتخابات   .51

 300   3   مرکز آمر پالن گزاری محمد امان  کمیسیون مستقل انتخابات   .52

 500   4   مرکز مدیر کتابخانه و آرشیف منابع انتخاباتی  نادیه  کمیسیون مستقل انتخابات   .53
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 500   4   مرکز سکرتر داراالنشا حمیرا کمیسیون مستقل انتخابات   .54

 400   4   مرکز سکرتر اعضای کمیسیون الدینخواجه صالح  کمیسیون مستقل انتخابات   .55

 350   3   مرکز آمر نیاز سنجی آموزشی عبدالبصیر  کمیسیون مستقل انتخابات   .56

 500   4   مرکز مدیر عمومی هماهنگی با والیات عبدالنصیر کمیسیون مستقل انتخابات   .57

 450   4   مرکز کارشناس طرح تدوین مقررات وطرزالعمل ها  عصمت اهلل  کمیسیون مستقل انتخابات   .58

 1000   2   مرکز رئیس منابع بشری احمد منصورفرید  کمیسیون مستقل انتخابات   .59

 700   3   مرکز آمر مالی  عبدالغفور داودزی کمیسیون مستقل انتخابات   .60

 450   3   مرکز امرارزیابی واجراات سوانح  سید عظیم کمیسیون مستقل انتخابات   .61

 400   3   مرکز آمر دفتر ریاست داراالنشا محمد اسحاق  کمیسیون مستقل انتخابات   .62

 400   4   مرکز مدیر عمومی محاسبه نقدی نیازالدین)جاللی( کمیسیون مستقل انتخابات   .63

 350   4   مرکز مدیرروابط ورسانه ها  مرضیه  کمیسیون مستقل انتخابات   .64

 450   4   مرکز مدیراستخدام  مسیح  اهلل  کمیسیون مستقل انتخابات   .65

 450   4   مرکز مدیرعمومی رفاءعامه سوسن  کمیسیون مستقل انتخابات   .66

 400   4   مرکز مدیرجذب کمک ها کامگارنواز کمیسیون مستقل انتخابات   .67

 450   4   مرکز مدیرارزیابی واجراات  عاشق اهلل  کمیسیون مستقل انتخابات   .68

 900   2 والیت   رئیس والیت بدخشان  محمدرسول  کمیسیون مستقل انتخابات   .69

 1000   2 والیت   رئیس والیت تخار سید روح اهلل  کمیسیون مستقل انتخابات   .70

 450   4 والیت   مدیراگاهی عامه والیت تخار تمیم تالش  کمیسیون مستقل انتخابات   .71

 450   4 والیت   مدیرخدمات واداری والیت ننگرهار حمزه  کمیسیون مستقل انتخابات   .72

 500   4 والیت   مدیراموزش والیت کندز پلوشه  کمیسیون مستقل انتخابات   .73

 450   4 والیت   مدیراگاهی عامه والیت کندز حمیداهلل بلوچ کمیسیون مستقل انتخابات   .74

 700   2 والیت   رئیس دفتر انتخابات والیت بامیان علی شاه  کمیسیون مستقل انتخابات   .75

 500   4 والیت   مدیراموزش والیت تخار فراموز منگل کمیسیون مستقل انتخابات   .76

 450   4 والیت   مدیرخدمات اداری والیت تخار شیراغا کمیسیون مستقل انتخابات   .77

 450   4 والیت   والیت تخارمدیرتکنالوژی  عبداهلل  کمیسیون مستقل انتخابات   .78
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 700   2 والیت   رئیس دفتر انتخابات والیت ارزگان احمد شاه  کمیسیون مستقل انتخابات   .79

 700   2 والیت   رئیس دفتر انتخابات والیت دایکندی قاسم کمیسیون مستقل انتخابات   .80

 450   4 والیت   مدیراگاهی عامه والیت کندهار نجیب اهلل  کمیسیون مستقل انتخابات   .81

 وزارت انکشاف دهات   .82
 800 بکلوریافوق  2   مرکز رئیس ارتباط و هماهنگی امور والیات ضیاالدین 

 1000 14 2 والیت   رئیس انکشاف دهات بامیان سلمان علی وزارت انکشاف دهات   .83

 1000 فوق بکلوریا 2 والیت   رئیس انکشاف دهات بادغیس سید رسول وزارت انکشاف دهات   .84

 1200 بکلوریا 2 والیت   رئیس انکشاف دهات هرات آقا محمد وزارت انکشاف دهات   .85

 450 فوق بکلوریا 4   مرکز سرگروپ ظارت ساحوی ریاست نظارت وارزیابی عبدالرسول  وزارت انکشاف دهات   .86

 وزارت انکشاف دهات   .87
 گاللی

کارشناس تحلیل معلومات و ارتباط با سایر سکتورهای ریاست 

 انستیتوت انکشاف دهات 
 400 فوق بکلوریا 4   مرکز

 400 فوق بکلوریا 5   مرکز مدیر اجرائیه ریاست مالی اناهیتا وزارت انکشاف دهات   .88

 450 بکلوریافوق  4   مرکز مدیر عمومی بودجه ریاست مالی  محمد قل  وزارت انکشاف دهات   .89

 450 فوق بکلوریا 4   مرکز مدیر عمومی تحصیل عواید ریاست مالی عبدالمجید  وزارت انکشاف دهات   .90

 400 فوق بکلوریا 4   مرکز مدیر عمومی حمل و نقل ریاست اداری سید حسن  وزارت انکشاف دهات   .91

 400 فوق بکلوریا 4   مرکز کارشناس ارزیابی اجراات کارکنان مرکزی ریاست منابع بشری  پشتونگل  وزارت انکشاف دهات   .92

 500 فوق بکلوریا 3   مرکز آمر احصائیه دیتابیس ریاست پالیسی و پالن  قدرت اهلل  وزارت انکشاف دهات   .93

 400 فوق بکلوریا 4   مرکز مدیر عمومی تحریرات عبد الغنی  وزارت انکشاف دهات   .94

 400 فوق بکلوریا 4   مرکز مدیر عمومی سوانح و دیتابیس خواجه حشمت اهلل وزارت انکشاف دهات   .95

 500 فوق بکلوریا  3   مرکز آمر پالنگزاری و سر پرست ریاست پالیسی وپالن  زهرا وزارت امور زنان  .96

 600 فوق بکلوریا  3   مرکز آمر هماهنگی امور والیات  مارینا وزارت امور زنان  .97

 450 فوق بکلوریا  4   مرکز آموزگار گلرخ بدخشی  وزارت امور زنان  .98

 400 فوق بکلوریا  4   مرکز مدیر عمومی ویب سایت  زبیر وزارت امور زنان  .99

 400 بکلوریا  4   مرکز مدیر عمومی نظارت از پروژه های انکشافی  ذکیه وزارت امور زنان  .100

 400 فوق بکلوریا  4   مرکز عمومی ترانسپورتمدیر  سید نعمان  وزارت امور زنان  .101

 400 فوق بکلوریا  4   مرکز مدیر عمومی شبکه  محمد نذیر وزارت امور زنان  .102

 400 فوق بکلوریا  4   مرکز مدیر عمومی اجراویوی معینت مالی محمد شفیع وزارت امور زنان  .103

 400 بکلوریا  3   مرکز عضو مسلکی کمیته امالکی  امام الدین  وزارت عدلیه   .104

 350 بکلوریا  4   مرکز عضو بورد مفتش اجرائیوی  سید امین اهلل  وزارت عدلیه   .105

 300 بکلوریا  5   مرکز مدیر سوانح والیتی  عبدالواحد  وزارت عدلیه   .106

 300 بکلوریا  5   مرکز مدیر سوانح مرکزی  عبدالواسع وزارت عدلیه   .107

 300 فوق بکلوریا 4   مرکز مدیر عمومی تحلیل و تصنیف وظایف  گاللی  وزارت عدلیه   .108

 500 بکلوریا  4   مرکز متخصص انسجام سرویس دهنده شبکه  آصف  وزارت عدلیه   .109

 400 بکلوریا  4   مرکز مدیر عمومی بودجه سید نادر شاه  وزارت عدلیه   .110

 300 بکلوریا  5   مرکز مدیر اداری  سیما  وزارت عدلیه   .111
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 300 بکلوریا  5   مرکز مدیر بودجه انکشافی  عبدالمنان  وزارت عدلیه   .112

 600 بکلوریا  3   مرکز آمر جریده رسمی و مجله عدالت  نور علم  وزارت عدلیه   .113

 400 بکلوریا  4   مرکز مدیر طراح وبسایت  وحید اهلل  وزارت عدلیه   .114

 500 فوق بکلوریا 3 والیت   کندزامر مساعدت های حقوقی  سید سردار  وزارت عدلیه   .115

 500 فوق بکلوریا 3 والیت   آمر مرکز اصالح کندز  سید منیر  وزارت عدلیه   .116

 350 بکلوریا  4 والیت   مدیر حقوق ولسوالی ژهری کندهار  محمد نادر وزارت عدلیه   .117

 400 بکلوریا  4 والیت   مدیر حقوق ولسوالی قره باغ غزنی   علی جان  وزارت عدلیه   .118

 400 فوق بکلوریا 3 والیت   آمر مساعدت های حقوقی تخار  محمد جان  وزارت عدلیه   .119

 400 فوق بکلوریا 3 والیت   آمر حقوق ریاست عدلیه لوگر  سید رحیم  وزارت عدلیه   .120

 350 بکلوریا   4 والیت   مدیر حقوق ولسوالی دند کندهار  محمد انور  وزارت عدلیه   .121

 600 فوق بکلوریا 3   مرکز آمر دفتر نائب امین اهلل  داراالنشأ ولسی جرگه   .122

 350 بکلوریا  5   مرکز فلمبردار  عبدالستار  داراالنشأ ولسی جرگه   .123

 630 فوق بکلوریا  3   مرکز آمر انکشاف تشکیالتی  عبدالظاهر  داراالنشأ ولسی جرگه   .124

 505 فوق بکلوریا  3   مرکز آمر ارزیابی اجراات و سوانح  اکبر خان  داراالنشأ ولسی جرگه   .125

 500 فوق بکلوریا  3   مرکز آمر ترانسپورت  تیمور شاه  داراالنشأ ولسی جرگه   .126

 400 بکلوریا  3   مرکز آمر محاسبه جنسی  سید اکبر  داراالنشأ ولسی جرگه   .127

 400 فوق بکلوریا  4   مرکز ریاست تکنالوژیادیتور سیستم مدیا پول  حمیده  داراالنشأ ولسی جرگه   .128

 400 فوق بکلوریا  4   مرکز کارشناس امور زنان و جوانان  عبدالکریم داراالنشأ ولسی جرگه   .129

 300 بکلوریا   4   مرکز مدیر عمومی کنترول دروازه ها خواجه محمد  داراالنشأ ولسی جرگه   .130

 1000 فوق بکلوریا 2   مرکز ریس امور تقنین  عبدالواسع فتاح  داراالنشأ مشرانوجرگه   .131

 345 بکلوریا 5   مرکز فلمبردار  محمد طاهر  داراالنشأ مشرانوجرگه   .132

 300 بکلوریا 5   مرکز مدیر اجندا جلسات محمد امین  داراالنشأ مشرانوجرگه   .133

 400 بکلوریافوق  4   مرکز مدیر عمومی حاضری  سید کریم الرحمن  داراالنشأ مشرانوجرگه   .134

 480 فوق بکلوریا 3   مرکز آمر استخدام محمد نادر فیضی  داراالنشأ مشرانوجرگه   .135

 300 بکلوریا 4   مرکز مدیر عمومی خریداری  احمد ضیا احمدزی  داراالنشأ مشرانوجرگه   .136

 345 فوق بکلوریا 4   مرکز مدیر عمومی فلم برداری  محمد رفیع علیپور  داراالنشأ مشرانوجرگه   .137

 300 بکلوریا 5   مرکز مدیر قراردادها فضل الدین  داراالنشأ مشرانوجرگه   .138

 400 بکلوریا 5   مرکز مدیر تحویل خانه  عبدالقدیر مهربان داراالنشأ مشرانوجرگه   .139

 300 بکلوریا 5   مرکز مدیر اجراییه  محمد اشرف توحیدی  داراالنشأ مشرانوجرگه   .140

 440 بکلوریا 4   مرکز ترجمان دری و پشتو  احمد ویس داراالنشأ مشرانوجرگه   .141

 300 فوق بکلوریا 5   مرکز مسول معلومات  پروین سادات داراالنشأ مشرانوجرگه   .142

 385 بکلوریا 4   مرکز سکرتر دارالنشا وحید اهلل  داراالنشأ مشرانوجرگه   .143

 400 فوق بکلوریا 5   مرکز مدیر اجراییه  ایمل حسینی  داراالنشأ مشرانوجرگه   .144

 440 فوق بکلوریا 4   مرکز دستیار مسلکی  حکیم الدین  داراالنشأ مشرانوجرگه   .145

 350 فوق بکلوریا 5   مرکز دستیار اداری  احمد اهلل داراالنشأ مشرانوجرگه   .146

 500 فوق بکلوریا 3   مرکز آمر تشکیالت  عزیز احمد زاهد  داراالنشأ مشرانوجرگه   .147
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 450 فوق بکلوریا 4   مرکز استخراج کننده معلومات  محمد ناصر  داراالنشأ مشرانوجرگه   .148

 350 فوق بکلوریا  5   مرکز مدیر اجراییه و دیتابیس مالی  حسیب اهلل  داراالنشأ مشرانوجرگه   .149

 400 فوق بکلوریا  4   مرکز دستیار مسلکی  سید حلیم  داراالنشأ مشرانوجرگه   .150

 300 بکلوریا  4   مرکز عضو مسلکی پالنگزاری فضل من اهلل  داراالنشأ مشرانوجرگه   .151

 450 فوق بکلوریا  3   مرکز آمر ارزیابی اجراات وظیفوی و سوانح حبیب اهلل  داراالنشأ مشرانوجرگه   .152

 400 فوق بکلوریا  4   مرکز مدیر عمومی اعاشه  سمیع اهلل  داراالنشأ مشرانوجرگه   .153

 400 فوق بکلوریا  4   مرکز کارشناس نظارت از تطبیق پالیسی ها جندر عفیفه  داراالنشأ مشرانوجرگه   .154

 350 بکلوریا  5   مرکز مدیر دیتابیس معاشات  محمد شمیم فرهمند داراالنشأ مشرانوجرگه   .155

 400 بکلوریا   4   مرکز مدیر عمومی دیتابیس محمد مجیب داراالنشأ مشرانوجرگه   .156

 400 فوق بکلوریا 4   مرکز کارشناس اثرات محیط زیستی عبدالرفیع اداره ملی حفاظت محیط زیست  .157

 450 فوق بکلوریا  4   مرکز کارشناس کنوانسیون های ریو  سید محمد ظاهر  اداره ملی حفاظت محیط زیست  .158

 400 بکلوریا  3   مرکز امره استخدام  دیانا  اداره ملی حفاظت محیط زیست  .159

 450 فوق بکلوریا  4   مرکز مدیر عمومی استخدام مرکزی  محمد امین  اداره ملی حفاظت محیط زیست  .160

 1000 بکلوریا 2   مرکز معاون ریاست تشریفات  اسداهلل طرزی وزارت امورخارجه  .161

 500 . 3   مرکز مسول دسک اندیکاتور نزیراحمد فوشنجی وزارت امورخارجه  .162

 450 فوق بکلوریا  4   مرکز عضومسلکی پالنگذاری  مهدی علویسید  وزارت امورخارجه  .163

 450 .  2   مرکز مسول دسک کشورهای اروپای جنوبی ذبیح اهلل ظفر وزارت امورخارجه  .164

 1000   فوق   مرکز رئیس اداری  احمد جمیل پروانی  وزارت امورخارجه  .165

 600 بکلوریا 2   مرکز رئیس دفتر  احمد ضیا احمدزی اداره ملی احصائیه مرکزی  .166

 500 فوق بکلوریا 3   مرکز امر ارزیابی اجراات کارکنان  محمد حامد اسد اداره ملی احصائیه مرکزی  .167

 350 بکلوریا 6   مرکز عضو مسلکی دیتابیس فرهاد  اداره ملی احصائیه مرکزی  .168

 350 بکلوریافوق  5   مرکز عضو مدیریت عمومی نشرات گل محمد اداره ملی احصائیه مرکزی  .169

 400 بکلوریا 3 والیت   آمر احصائیه والیت جوزجان قیام الدین  اداره ملی احصائیه مرکزی  .170

 300   5   مرکز مدیر جنسی مطبع ریاست نشرات عبدالهادی وزارت تحصیالت عالی  .171

 300   5   مرکز آموزگار ارتقای ظرفیت عبید اهلل وزارت تحصیالت عالی  .172

 400   4   مرکز مدیر تنظیم سفرو تدارکات سید عبدالباقی عالیوزارت تحصیالت   .173

 400 فوق بکلوریا 4 والیت   مدیر عمومی تکنالوژی ریاست موسسه تحصیالت عالی لوگر سیف الرحمن وزارت تحصیالت عالی  .174

 $400 فوق بکلوریا 4 والیت   مدیر عمومی منابع بشری پوهنتون پکتیا محمد الیاس وزارت تحصیالت عالی  .175

 $300 بکلوریا 4   مرکز مدیر عمومی پروگرام های علمی  محمد نور وزارت تحصیالت عالی  .176

 $350 بکلوریا  4   مرکز مدیر عمومی سوانح و دیتابس عزیز جان وزارت تحصیالت عالی  .177

 $500 بکلوریافوق   3 والیت   آمر تحقیقات علمی و امور استادان پوهنتون غزنی روح اهلل وزارت تحصیالت عالی  .178

 $500 فوق بکلوریا  3   مرکز آمر منابع بشری پوهنتون پولی تخنیک کابل خواجه عبدالبصیر وزارت تحصیالت عالی  .179

 $500 فوق بکلوریا  3   مرکز آمر ارتباط کارکنان عبدالرفیع وزارت تحصیالت عالی  .180

 $450 بکلوریا  4   مرکز انکشافیمدیر عمومی محاسبه قطعیه بودجه  محمد طاهر وزارت تحصیالت عالی  .181

 $400 فوق بکلوریا  4   مرکز مدیر عمومی  نکیسا وزارت تحصیالت عالی  .182
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 $450 فوق بکلوریا  3 والیت   آمر منابع بشری پوهنتون تخار  احمد خان  وزارت تحصیالت عالی  .183

 $400 فوق بکلوریا  4   مرکز مدیر عمومی استخدام سید نسیم  وزارت تحصیالت عالی  .184

 500 بکلوریا 2   مرکز آمراستخدام  نیازمحمد صامت  دفتر مقام ریاست جمهوری  .185

 500 بکلوریا 2   مرکز آمرمصرف حواله جات  غالم محمد نیکزاد  دفتر مقام ریاست جمهوری  .186

 500 بکلوریا 2   مرکز آمرتحویلخانه ها  ضیآ محمد  دفتر مقام ریاست جمهوری  .187

 500 بکلوریا 2   مرکز آمرمحاسبه جنسی  اسالم الدین  جمهوریدفتر مقام ریاست   .188

 500 بکلوریا 2   مرکز آمردفترداری  امراهلل  دفتر مقام ریاست جمهوری  .189

 550 بکلوریا 2   مرکز مدیراستخدام  خواجه نسیم  دفتر مقام ریاست جمهوری  .190

 300 بکلوریا 4   مرکز ریاست دفترو سکرتر رئیسکارمند ارتباطی  اسداهلل  ساال رزی دفتر مقام ریاست جمهوری  .191

 500 بکلوریا 2   مرکز آمرسوانح ریاست کادروپرسونل معراج الدین دفتر مقام ریاست جمهوری  .192

 400 بکلوریا 3   مرکز کارمند حواله جات اسداهلل دفتر مقام ریاست جمهوری  .193

 350 بکلوریا 4   مرکز کارمند ارتقای ظرفیت ها یاسمین دفتر مقام ریاست جمهوری  .194

 385 بکلوریا 3   مرکز کارشناس ریاست پالیسی حامد یاری دفتر مقام ریاست جمهوری  .195

 350 بکلوریا 4   مرکز مسوول اداری وآرشیف  احمد جاوید شریفی  دفتر مقام ریاست جمهوری  .196

 750 بکلوریا 1   مرکز معاون ریاست خدمات ارگ  دین محمد نوری  دفتر مقام ریاست جمهوری  .197

 450 فوق بکلوریا 4   مرکز کارمند اسناد وارتباط  حشمت اهلل  دفتر مقام ریاست جمهوری  .198

 600 بکلوریا 2   مرکز آمرحاضری پادشاه شیرزی  دفتر مقام ریاست جمهوری  .199

 350 بکلوریا 3   مرکز مدیربودجه  بریالی فایق  دفتر مقام ریاست جمهوری  .200

 600 بکلوریا فوق    مرکز رئیس کادروپرسونل شجاع ایمل  جمهوریدفتر مقام ریاست   .201

 600 بکلوریا 3   مرکز مدیرامالک  آرش سروی  دفتر مقام ریاست جمهوری  .202

 350 بکلوریا 3   مرکز کارمند آمریت خریداری ها  حشمت اهلل حیداری دفتر مقام ریاست جمهوری  .203

 350 بکلوریا 3   مرکز آمریت محاسبه جنسی کارمند حامد وردک  دفتر مقام ریاست جمهوری  .204

 350 بکلوریا 3   مرکز مدیراستخدام لیاقت علی خلیق  دفتر مقام ریاست جمهوری  .205

 400 بکلوریا  4   مرکز کارمند تکنالوژی معلوماتی محمد منیل حیدری دفتر مقام ریاست جمهوری  .206

 400 بکلوریا  4   مرکز کارمند مدیریت قراردادها  عبدالباقی درویش دفتر مقام ریاست جمهوری  .207

 350 فوق بکلوریا  4   مرکز معاون داکتر محمد تمیم دفتر مقام ریاست جمهوری  .208

 400 بکلوریا  4   مرکز کارمند مدیریت قراردادها  عبدالباقی درویش دفتر مقام ریاست جمهوری  .209

 400 بکلوریا  3   مرکز مصرف حواله جاتکارمند آمریت  قندآغا  دفتر مقام ریاست جمهوری  .210

 400 بکلوریا  4   مرکز کارمند اداری عبدالمتین  دفتر مقام ریاست جمهوری  .211

 400 بکلوریا  4   مرکز کارمند امریت اشپزخانه ها ارگ نور اهلل انصار دفتر مقام ریاست جمهوری  .212

 400 بکلوریا //   مرکز ها ارگکارمند امریت اشپزخانه  محمد مومن دفتر مقام ریاست جمهوری  .213

 480 فوق بکلوریا  3   مرکز کارمند امریت معاشات  احمد راشد امل دفتر مقام ریاست جمهوری  .214

 400 بکلوریا  4   مرکز کارمند امریت بودجه جهاد اهلل دفتر مقام ریاست جمهوری  .215

 480 فوق بکلوریا  3   مرکز کارمند امریت معاشات  غالم حیدر نیکزاد دفتر مقام ریاست جمهوری  .216

 400 بکلوریا  4   مرکز کارمند مدریت قراردادها  رامین صدیقی دفتر مقام ریاست جمهوری  .217
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 400 بکلوریا  3   مرکز کارمند خریداری  توریالی ولیزاده دفتر مقام ریاست جمهوری  .218

 500 فوق بکلوریا  3   مرکز مدیرمهمان خانه ها  خان آقا الکوزی دفتر مقام ریاست جمهوری  .219

 400 بکلوریا  4   مرکز کارمند آمریت تخنیک  احمد جواد  دفتر مقام ریاست جمهوری  .220

 450 بکلوریا  3   مرکز مدیرتخنیک ثبت وسجل عراده جات عبدالوکیل  دفتر مقام ریاست جمهوری  .221

 450 بکلوریا  4   مرکز کارمند اسناد وارتباط کادرپرسونل احمد شکیب دفتر مقام ریاست جمهوری  .222

 400 بکلوریا  4   مرکز کارمند آرشیف ریاست مطبوعات سید الیاس دفتر مقام ریاست جمهوری  .223

 400 بکلوریا  4   مرکز کارمنداداری اشپزخانه فریداحمد سالنگی دفتر مقام ریاست جمهوری  .224

 350 بکلوریا  4   مرکز کارمند ترانسپورت  احمدخالد سالم زی دفتر مقام ریاست جمهوری  .225

 400 بکلوریا  4   مرکز کارمند آمریت دفترداری ریاست مالی عبداهلل جان دفتر مقام ریاست جمهوری  .226

 350 بکلوریا  4   مرکز کارمند آمریت حاضری کادرپرسونل خواجه فهیم دفتر مقام ریاست جمهوری  .227

 350 بکلوریا  4   مرکز سکرترریاست خدمات ارگ امید صمیمی دفتر مقام ریاست جمهوری  .228

 750 بکلوریا  2   مرکز امرخبر نجیب اهلل  دفتر مقام ریاست جمهوری  .229

 750 بکلوریا  2   مرکز آمرارتباط وبرگذاری کنفرانس ها  محمود جان احمدزی دفتر مقام ریاست جمهوری  .230

 600 بکلوریا  3   مرکز گزارشگر عبدالرحمن عزیز دفتر مقام ریاست جمهوری  .231

 750 بکلوریا  3   مرکز تحلیگر انورولید ریاست جمهوری دفتر مقام  .232

 400 بکلوریا  4   مرکز کارمند مانیتوررسانه های چاپی محمد سمیع رامین دفتر مقام ریاست جمهوری  .233

 500 بکلوریا  4   مرکز کارمند بررسی مطبوعات  کامله دفتر مقام ریاست جمهوری  .234

 520 بکلوریا  3   مرکز پرودیوسررادیو همرازمحمد اعظم  دفتر مقام ریاست جمهوری  .235

 400 بکلوریا  5   مرکز فلمبردار حاوید ولی دفتر مقام ریاست جمهوری  .236

 400 بکلوریا  4   مرکز کارمند آشپزخانه ها عبدالحمید دفتر مقام ریاست جمهوری  .237

 500 بکلوریا  4   مرکز مدیراداری  حبیب اهلل  دفتر مقام ریاست جمهوری  .238

 400 بکلوریا  4   مرکز کارمند سرسبزی وپاککاری  زمان الدین  دفتر مقام ریاست جمهوری  .239

 400 بکلوریا  4   مرکز کارمند اداری  محمد امین تالش دفتر مقام ریاست جمهوری  .240

 500 بکلوریا  5   مرکز عکاس  محمد غوث حاتمی دفتر مقام ریاست جمهوری  .241

 550 بکلوریا  4   مرکز کارمند ویب سایت  مقصودیادریس  دفتر مقام ریاست جمهوری  .242

 400 بکلوریا  4   مرکز کارمند اداری  محمد نوید دفتر مقام ریاست جمهوری  .243

 400 بکلوریا  4   مرکز کارکند اداری  شیراحمد دفتر مقام ریاست جمهوری  .244

 400 بکلوریا  4   مرکز کارمند تهیه وتدارکات  محمدوسیم دفتر مقام ریاست جمهوری  .245

 400 بکلوریا  4   مرکز ماموربررسی مطبوعات  سید خلیل رحمتی دفتر مقام ریاست جمهوری  .246

 400 بکلوریا  4   مرکز کارمند اداری  احمد فردین دفتر مقام ریاست جمهوری  .247

 400 بکلوریا  4   مرکز کارمند مدیریت امالک محمد آقا دفتر مقام ریاست جمهوری  .248

 400 بکلوریا  4   مرکز کارمند آمریت تحویلخانه ها فواد بابک  ریاست جمهوریدفتر مقام   .249

 400 بکلوریا  4   مرکز نماینده ارتباطی ریاست دفتر ننگیاللی سالم زی دفتر مقام ریاست جمهوری  .250

 490 بکلوریا  4   مرکز کارمند امریت ترانسپورت احمد خالد سالم زی دفتر مقام ریاست جمهوری  .251

 450 فوق بکلوریا  4   مرکز مسوول ارشیف نامه ها خاص وحید اهلل دفتر مقام ریاست جمهوری  .252
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 400 بکوریا  4   مرکز کارمند امریت استخدام رفیع اهلل دفتر مقام ریاست جمهوری  .253

 800 بکوریا  4   مرکز سکرتر رئیس برنامه ها محمد اهلل دفتر مقام ریاست جمهوری  .254

 400 بکوریا  4   مرکز کارمند مدیریت تصفیه قمر الدین جمهوریدفتر مقام ریاست   .255

 400 بکوریا  4   مرکز کارمند امریت خریداری ها مجاهد دفتر مقام ریاست جمهوری  .256

 400 بکوریا  4   مرکز کارمند اداری مهمان خان ها محمد فاروق دفتر مقام ریاست جمهوری  .257

 400 بکوریا  4   مرکز کارمند اداری محمد فواد دفتر مقام ریاست جمهوری  .258

 400 بکوریا  4   مرکز کارمند پاک کاری و سر سبزی مسعود شور دفتر مقام ریاست جمهوری  .259

 400 بکوریا  4   مرکز کارمند پاک کاری و سر سبزی عبدالقهار دفتر مقام ریاست جمهوری  .260

 400 بکوریا  3   مرکز کارمند محاسبه جنسی احمد سیر دفتر مقام ریاست جمهوری  .261

 403 بکلوریا 3   مرکز آمر محاسبه  عبدالقهار  وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی  .262

 520 فوق بکلوریا  3   مرکز آمر ارتباط خارجه  عبدالطیف  وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی  .263

 345 فوق بکلوریا  4   مرکز البرانت دیپارتمنت کمیونیکشن  عبدالفرید  وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی  .264

 400 فوق بکلوریا  4   مرکز ITسکرتر معتیت  محمد موسی نوری  وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی  .265

 300 بکلوریا 5   مرکز Tمامور ظرفیت های  حامد  وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی  .266

 300 بکلوریا 5   مرکز مامور مسلکی ارتباط والیات  گل احمد  معلوماتیوزارت مخابرات و تکنالوژی   .267

 350 فوق بکلوریا  5   مرکز مامور مسلکی شبکه  ویس محمد  وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی  .268

 350 فوق بکلوریا  5   مرکز مامور فنی سخت افزار نقیب اهلل وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی  .269

 350 فوق بکلوریا  5   مرکز مامور مسلکی شبکه  میرویس  مخابرات و تکنالوژی معلوماتیوزارت   .270

 300 فوق بکلوریا  5   مرکز مامور مسلکی شبکه  تیمور  وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی  .271

 350 فوق بکلوریا  4   مرکز ITمدیر عمومی  محمد صدیق وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی  .272

 350 فوق بکلوریا  4   مرکز ITمدیر عمومی  انور شاه وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی  .273

 350 فوق بکلوریا  4   مرکز ITمدیر عمومی  امان اهلل  وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی  .274

 400 فوق بکلوریا  4   مرکز ITمدیر عمومی  محمد نعیم  وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی  .275

 350 فوق بکلوریا  4   مرکز ITمدیر عمومی  مسعود  وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی  .276
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 350 فوق بکلوریا  4   مرکز ITمدیر عمومی  شیرزی  وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی  .277

 400 فوق بکلوریا  4   مرکز مدیر عمومی ای تی ریاست مخابرات نقیب اهلل وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی  .278

 400 فوق بکلوریا  4   مرکز مدیر عمومی خدمات اسری محمد شریف وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی  .279

 400 بکلوریا 3   مرکز مدیرعمومی تحریرات میر عبدالعلیم وزارت شهر سازی و اراضی  .280

 300 بکلوریا 4   مرکز سکرترمعین ساختمانی محمد نذیر وزارت شهر سازی و اراضی  .281

 400 بکلوریا 4   مرکز مدسر عمومی تنظیم گروپ های تصفیه شاه جهان وزارت شهر سازی و اراضی  .282

 350 بکلوریا 5   مرکز مدیرتحریرات  شیما  وزارت شهر سازی و اراضی  .283

 300 بکلوریا 5   مرکز مدیرآرشیف محمد شعیب  وزارت شهر سازی و اراضی  .284

 300 بکلوریا 4   مرکز مهندس مهندس سید یاسین وزارت شهر سازی و اراضی  .285

 450 فوق بکلوریا 4   مرکز انجینیرسنجش وبرآورد شیر محمد وزارت شهر سازی و اراضی  .286

 350 بکلوریا 4   مرکز مهندس دوست محمد  وزارت شهر سازی و اراضی  .287

 350 بکلوریا 4   مرکز انجینیر شاه محمد  وزارت شهر سازی و اراضی  .288

 300 بکلوریا 5   مرکز مدیراجرائیه فضل الرحمن  شهر سازی و اراضی وزارت  .289

 300 بکلوریا 3   مرکز آمرخدمات  سلطان محمد  وزارت شهر سازی و اراضی  .290

 300 بکلوریا 3   مرکز آمرترانسپورت محمد عارف وزارت شهر سازی و اراضی  .291

 403 بکلوریا 3   مرکز آمراستخدام  محمد عالم وزارت شهر سازی و اراضی  .292

 400 بکلوریا 4   مرکز مدیرعمومی استخدام  علی اصغر وزارت شهر سازی و اراضی  .293

 350 بکلوریا 5   مرکز مدیرچاپ نقشه  نعمت اهلل  وزارت شهر سازی و اراضی  .294

 300 بکلوریا 4   مرکز مدیرعمومی محاسبه گل محمد  وزارت شهر سازی و اراضی  .295

 400 فوق بکلوریا 4   مرکز مدیرعمومی بودجه  عزیزاهلل وزارت شهر سازی و اراضی  .296

 350 بکلوریا 5   مرکز AFMISمدیر محمدنعمان وزارت شهر سازی و اراضی  .297

 300 بکلوریا 4   مرکز مدیرعمومی عواید محمد ظاهر  وزارت شهر سازی و اراضی  .298

 350 بکلوریا 4   مرکز عضوتیم تفتیش نورمحمد وزارت شهر سازی و اراضی  .299

 400 فوق بکلوریا 4   مرکز انجینیرساحات صنعتی وتجارتی  سیدعتیق اهلل  وزارت شهر سازی و اراضی  .300

 500 بکلوریا 4   مرکز گروپ دیزاین بخش رهایشی عبدالمحمد وزارت شهر سازی و اراضی  .301

 300 بکلوریا 5   مرکز مدیراجرائیه سید عنایت اهلل  وزارت شهر سازی و اراضی  .302

 400 فوق بکلوریا 4   مرکز مهندس انجینرنظیره شهر سازی و اراضیوزارت   .303

 400 فوق بکلوریا 4   مرکز انجینیر انجینرشریفه وزارت شهر سازی و اراضی  .304

 400 فوق بکلوریا 4   مرکز مدیرمحاسبه جنسی  خواجه مسعود وزارت شهر سازی و اراضی  .305

 400 فوق بکلوریا 4 والیت   مدیر عمومی مهندسی والیت غور انجینر محمد ابراهیم وزارت شهر سازی و اراضی  .306

 350 فوق بکلوریا 4   مرکز انجینر امریت انجینری عبدالقدیر حیدری وزارت شهر سازی و اراضی  .307

 400 فوق بکلوریا 4   مرکز مدیر عمومی تنظیم اموزش و ارتقای ظرفیت صالحه عزیزی وزارت شهر سازی و اراضی  .308

 800 بکلوریا 2   مرکزی رئیس تفتیش داخلی  عبدالحکیم عامهوزارت فواید   .309
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 450 فوق بکلوریا 4   مرکزی مسؤل برنامه جندر نرگس وزارت فواید عامه  .310

 750 فوق بکلوریا 3   مرکزی امر تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی  عبدالواسع وزارت فواید عامه  .311

 650 بکلوریا 3   مرکزی آمر خدمات  شهنواز وزارت فواید عامه  .312

 400 بکلوریا 4   مرکزی مدیر عمومی ترانسپورت محمد اضغر وزارت فواید عامه  .313

 750 فوق بکلوریا 3   مرکزی آمر بودجه  عبدالهادی وزارت فواید عامه  .314

 750 فوق بکلوریا 3   مرکزی امر حسابی غالم محمد  وزارت فواید عامه  .315

 400 بکلوریا 4   مرکزی مدیر عمومی حوالجات برنامه سوم  سید پادشاه وزارت فواید عامه  .316

 600 فوق بکلوریا 3   مرکزی آمر احصائیه ، ارقام و شدت ترافیک تیمورشاه  وزارت فواید عامه  .317

 500 فوق بکلوریا 3   مرکزی آمر انسجام و هماهنگی قدمه های والیتی  محبوبه وزارت فواید عامه  .318

 2000       مرکز رئیس عمومی اداری حسام الدین  وزارت صحت عامه   .319

 990   2   مرکز رئیس شفا خانه رابعه بلخی آوید وزارت صحت عامه   .320

 750   3   مرکز آمر ارزیابی اجراات منابع بشری مرتضی وزارت صحت عامه   .321

 450   4 والیتی   مدیر عمومی تغذی عامه ریاست صحت عامه لغمان دوکتور شمشیر امید وزارت صحت عامه   .322

 990       مرکز رئیس شفاخانه ماللی دوکتورس نسرین وزارت صحت عامه   .323

 1080       مرکز رئیس شفا خانه استوماتولوژی دوکتور عبداخالق وزارت صحت عامه   .324

 1100       مرکز رئیس شفاخانه انتانیا ابن سینا دوکتور عبدارحمن وزارت صحت عامه   .325

 900       مرکز رئیس حمایت کننده فنی و تخنیکی    وزارت صحت عامه   .326

 700       مرکز رئیس شفاخانه صدری ابن سینا دوکتور عبدالغفور وزارت صحت عامه   .327

 1100       مرکز رئیس شفاخانه عاجل ابن سینا دوکتور گالجان وزارت صحت عامه   .328

 1100       مرکز رئیس شفا خانه نور دوکتور محمد یوسف وزارت صحت عامه   .329

 900       مرکز رئیس شفاخانه معلولین معیوبین دوکتور محمود شاه وزارت صحت عامه   .330

 990       مرکز رئیس شفاخانه استقالل دوکتور محمد علی وزارت صحت عامه   .331

 600       مرکز معاون ریاست عمومی اداری دوکتور بهاو الدین وزارت صحت عامه   .332

 1000       مرکز ریس عمومی قوای بشری داکتر عزیز اهلل اخگر وزارت صحت عامه   .333

 1500       مرکز رئیس شفاخانه های مرکز داکتر محب اهلل نجات وزارت صحت عامه   .334

 400     والیت   رئیس شفا خانه والیت بادغیس داکتر عبدالطیف وزارت صحت عامه   .335

 700     والیت   رئیس صحت عامه والیت تخار اهللدوکتور حفیظ  وزارت صحت عامه   .336

 900     والیت   رئیس صحت عامه والیت هرات  غالم سعید راشد  وزارت صحت عامه   .337

 600       مرکز رئیس شفاخانه توبرکلوز خالد صدیق وزارت صحت عامه   .338

 950       مرکز رئیس پولی کیلنیک مرکزی دوکتور حبیب اهلل وزارت صحت عامه   .339

 400       مرکز رئیس تهیه و تدارکات دوکتور احمد شاه خروطی وزارت صحت عامه   .340

 500       مرکز رئیس تکنالوژی معلو ماتی مرتضی رحیمی وزارت صحت عامه   .341

 900       مرکز معاون ریاست تهیه و تدارکات دوکتور هدایت اهلل حبیب وزارت صحت عامه   .342

 800       مرکز هماهنگ کننده خدمات صحی و مسوول کمیته بررسی تدارکات دوکتور همایون فضل  وزارت صحت عامه   .343
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 1000       مرکز رئیس انستیتوت صحت طفل اندراگاندی نورالحق یوسفزی وزارت صحت عامه   .344

 1100       مرکز رئیس صحت محیطی و حفظ محیط زیست دوکتور امان اهلل حسینی  وزارت صحت عامه   .345

 1500       مرکز رئیس انستیتوت علوم صحی آقامحمد لودین وزارت صحت عامه   .346

 1000       مرکز بستر 102رئیس شفا خانه  دکتور فضل محمد ابراهیمی   وزارت صحت عامه   .347

 600       مرکز رئیس تفتیش داخلی  جمال الدین عبرت  وزارت صحت عامه   .348

 900       مرکز رئیس شفاخانه ملی اطفال اتاترک امین الدین شفاجو وزارت صحت عامه   .349

 1800       مرکز رئیس عمومی طب وقایوی  داکترمحمد دایم کاکر وزارت صحت عامه   .350

 1000       مرکز متخصص وآمردیپارتمنت تحفظ رادیولوژِی  عبدالمالک  مالک  وزارت صحت عامه   .351

 800       مرکز رئیس ورکشاپ های مرکزی سید مصطفی سادات هوفیانی  وزارت صحت عامه   .352

 1200       مرکز رئیس عمومی طب معالجوی قمرالدین حافظ  وزارت صحت عامه   .353

 700       مرکز معاون ریاست خدمات طب عدلی دوکتور محمد عمر هادی وزارت صحت عامه   .354

 1310       مرکز معاون شفاخانه های مرکز سید کبیرامیری وزارت صحت عامه   .355

 400     والیت   معاون ریاست صحت عامه کندهار عبدالحی رازمل  وزارت صحت عامه   .356

 600       مرکز رئیس صحت باوری ومصون  دوکتورسعدیه فایق وزارت صحت عامه   .357

 1000       مرکز ترینرمتخصص نسائی والدی آمنه هاشمی وزارت صحت عامه   .358

 800       مرکز سر طبیب شفاخانه عاجل ابن سینا عزیزی دوکتور عبدالبصیر وزارت صحت عامه   .359

 450       مرکز مدیراداری شفاخانه اتاترک  عبدالمنان  وزارت صحت عامه   .360

 800       مرکز رئیس بانک خون  محمد نادرحساس  وزارت صحت عامه   .361

 750       مرکز آمرپالنگذاری استراتیزیک جاحی شمس الحق  وزارت صحت عامه   .362

 700       مرکز سرطیب شفاخانه ماللی حفیظه عمرخیل وزارت صحت عامه   .363

 700       مرکز سرطبیب شفاخانه صحت طفل محمد بشیرقریشی وزارت صحت عامه   .364

 800       مرکز سرطبیب شفاخانه نور اسداهلل عصمت وزارت صحت عامه   .365

 700       مرکز جمهوریتسرطبیب شفاخانه  نجیب اهلل نثار وزارت صحت عامه   .366

 1000       مرکز رئس شفاخانه صدری ابن سینا عبدالغفورنیازی وزارت صحت عامه   .367

 700       مرکز سرطبیب شفاخانه اتاترک  جنت گل عسکرزاده  وزارت صحت عامه   .368

 1000       مرکز رئیس شفاخانه وزیر اکبرخان نورآقا اکرم وزارت صحت عامه   .369

 450 فوق بکلوری     مرکز مدیرعمومی نرسنگ محمد موسی  وزارت صحت عامه   .370

 550 فوق بکلوریا     مرکز آمر نرسنگ شفاخانه اندراگاندی "کوچی"نجیب اهلل  وزارت صحت عامه   .371

 400 فوق بکلوریا 4   مرکز مدیر عمومی نرسنگ صدری ابن سینا احمد فیاض قلندری وزارت صحت عامه   .372

 400 فوق بکلوریا  4   مرکز مدیر عمومی دفتر داری محمد کریم  ارشاد حج و اوقافوزارت   .373

 400 فوق بکلوریا  4   مرکز مدیر عمومی حواله جات فریده وزارت ارشاد حج و اوقاف  .374
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 400 بکلوریا  3   مرکز انجینر تعمیرات عبدالولی وزارت ارشاد حج و اوقاف  .375

 500 فوق بکلوریا  3   مرکز امر استخدام جاویداحمد  وزارت ارشاد حج و اوقاف  .376

 450 فوق بکلوریا  3   مرکز مدیره عمومی ارزیابی اجراات سوانح مرکز لیلما وزارت ارشاد حج و اوقاف  .377

 450 فوق بکلوریا  4   مرکز مدیر عمومی بودجه  محمد یونس وزارت ارشاد حج و اوقاف  .378

 400 فوق بکلوریا  4   مرکز عمومی ارزیابی سوانع والیات مدیر نور احمد وزارت ارشاد حج و اوقاف  .379

 350 فوق بکلوریا  3   مرکز امر معارف و فرهنگ اسالمی  عبدالخیبر وزارت ارشاد حج و اوقاف  .380

 400 فوق بکلوریا  4   مرکز مدیر عمومی اطالعات و. ارتباط عامه عبدالقدوس وزارت ارشاد حج و اوقاف  .381

 400 فوق بکلوریا  4 والیت مرکز مدیر ارشاد تخار محمد نعیم اوقافوزارت ارشاد حج و   .382

 400 فوق بکلوریا  4   مرکز مدیر عمومی کار با امنیت ملی عبدالحق وزارت ارشاد حج و اوقاف  .383

 400 فوق بکلوریا  4   مرکز مدیر عمومی تطبیق برنامه های اموزشی مختار احمد  ریاست عمومی تربیت بدنی  .384

 400 فوق بکلوریا  4   مرکز مدیر عمومی ارزیابی اجراات وظیفوی شکریه  عمومی تربیت بدنیریاست   .385

 350 بکلوریا  4   مرکز مدیر عمومی استخدام عبدالجبار ریاست عمومی تربیت بدنی  .386

 600 فوق بکلوریا  3   مرکز آمر توسعه ورزش زنان شکریه حکمت ریاست عمومی تربیت بدنی  .387

 500 فوق بکلوریا  3   مرکز امر اطالعات و اگاهی عامه محمد عارف پیمان تربیت بدنیریاست عمومی   .388

 400 فوق بکلوریا  4   مرکز مدیر عمومی جندر ماللی دقیق ریاست عمومی تربیت بدنی  .389

 400 فوق بکلوریا  4   مرکز مدیر عمومی روابط بین المللی امین اهلل  ریاست عمومی تربیت بدنی  .390

 400 فوق بکلوریا  3   مرکز امر منابع بشری جمشید احمدی عمومی تربیت بدنیریاست   .391

 900   2   مرکز رئیس نتایج صفت  اهلل  وزارت معارف   .392

 1800   2   مرکز رئیس پالیسی نظارت تعلیمی  نجیب اهلل کامران  وزارت معارف   .393

 1000   2   مرکز رئیس روابط بین المللی محمد وحید نوری  وزارت معارف   .394

 1000   2   مرکز رئس امالک  محمد صدیق کرم  خیل  وزارت معارف   .395

 800   3   مرکز آمره جندر نجیبه نورستانی وزارت معارف   .396

 900    2   مرکز رئیس منابع بشری  محمد کبیرولی  وزارت معارف   .397

 800    3   مرکز آمر منابع بشری  محمد یعقوب  وزارت معارف   .398

 800    3   مرکز آمر ارزیابی منابع بشری  رضوان اهلل  وزارت معارف   .399

 800    3   مرکز آموزش منابع بشری  محمد طارق وزارت معارف   .400

 550    3   مرکز آمر سوانح منابع بشری  عبدالصمد  وزارت معارف   .401

 550   3   مرکز آمر پالن منابع بشری  شراب الدین  وزارت معارف   .402

 350    4   مرکز مدیر منابع بشری  عزت اهلل  وزارت معارف   .403

 1000   2   مرکز رئیس رادیو تلویزیون صفی اهلل  وزارت معارف   .404

 600   3   مرکز آمر نشرات رادیو تلویزیون  غالم سرور  وزارت معارف   .405

 450   4   مرکز مدیر عمومی رادیوتلویزیون  رشاد احمد  وزارت معارف   .406

 450   4   مرکز مدیر عمومی رادیوتلویزیون  احسان اهلل  وزارت معارف   .407

 550   4   مرکز مدیر عمومی رادیوتلویزیون  فضل الحق وزارت معارف   .408

 1000    2   مرکز رئیسه تعلیمات اساسی  حمیده نظامی وزارت معارف   .409
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 500    3   مرکز عضو ریاست تعلیمات اساسی  ظاهر شکیب  وزارت معارف   .410

 350    3   مرکز عضو ریاست نظارت تعلیمی  محمد محسن  وزارت معارف   .411

 250    3   مرکز عضو ریاست نظارت تعلیمی  نسیمه  وزارت معارف   .412

 350    4   مرکز عضو ریاست نظارت تعلیمی  غالم حیدر  وزارت معارف   .413

 350   4   مرکز عضو ریاست نظارت تعلیمی  شکر کریمی وزارت معارف   .414

 350    4   مرکز عضو ریاست نظارت تعلیمی  عبداالحد وزارت معارف   .415

 1000   2   مرکز رئیسه سواد آموزی  حامده وزارت معارف   .416

 800       مرکز مشاور افغان ترک  امام الدین  وزارت معارف   .417

 1000   2   مرکز رئیس معارف کابل  بشیر احمد  وزارت معارف   .418

 800   2 والیت   رئیس معارف کاپیسا حسنی مبارک وزارت معارف   .419

 800   2 والیت   رئیس معارف پروان  زلمی  وزارت معارف   .420

 1000    2 والیت   رئیس معارف وردک فضل الرحمن  وزارت معارف   .421

 1000    2 والیت   رئیس معارف ننگرهار اهلل داد وزارت معارف   .422

 800    2 والیت   رئیس معارف لغمان  محمد حضرت  وزارت معارف   .423

 1000    2 والیت   رئیس معارف کنرها سید جمال الدین وزارت معارف   .424

 1000    2 والیت   رئیس معارف بدخشان  سید شمس اهلل  وزارت معارف   .425

 800   2 والیت   رئیس معارف تخار عبدالقادر  وزارت معارف   .426

 1000    2 والیت   رئیس معارف بغالن  حبیب اهلل  وزارت معارف   .427

 1000    2 والیت   رئیس معارف کندز محمد ظاهر وزارت معارف   .428

 800   2 والیت   رئیس معارف سمنگان عبدالوهاب  وزارت معارف   .429

 1000   2 والیت   رئیس معارف بلخ مولوی عبدالعزیز وزارت معارف   .430

 800   2 والیت   رئیس معارف جوزجان عبدالحی  وزارت معارف   .431

 800   2 والیت   رئیس معارف فاریاب احمد اهلل  وزارت معارف   .432

 800   2 والیت   رئیس معارف بادغیس سید ضیا الدین وزارت معارف   .433

 1000   2 والیت   رئیس معارف هرات  بصیر احمد وزارت معارف   .434

 800   2 والیت   نیمروزرئیس معارف  عبدالواحد  وزارت معارف   .435

 1000   2 والیت   رئیس معارف هلمند  عبدالمتین  وزارت معارف   .436

 1000   2 والیت   رئیس معارف کندهار قادر خان  وزارت معارف   .437

 1000   2 والیت   رئیس معارف فراه محمد صابر  وزارت معارف   .438

 1000   2 والیت   رئیس معارف زابل رحیم اهلل  وزارت معارف   .439

 800   2 والیت   رئیس معارف غور صبغت اهلل  وزارت معارف   .440

 800   2 والیت   رئیس معارف بامیان محمد رضا  وزارت معارف   .441

 1000   2 والیت   رئیس معارف پکتیکا کوچی  وزارت معارف   .442

 800   2 والیت   رئیس معارف سرپل عبدالغفور  وزارت معارف   .443

 1000   2 والیت   رئیس معارف خوست بخت نور  وزارت معارف   .444
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 800   2 والیت   رئیس معارف پنجشیر عتیق اهلل  وزارت معارف   .445

 800   2 والیت   رئیس معارف دایکندی  محمد علی  وزارت معارف   .446

 1000   2 والیت   رئیس معارف پکتیا مهتاب الدین  وزارت معارف   .447

 1000   2 والیت   رئیس معارف غزنی  محمد عابد وزارت معارف   .448

 1000   2 والیت   رئیس معارف لوگر  محمد اکبر  وزارت معارف   .449

 1000   2 والیت   رئیس معارف ارزگان  احسان اهلل  وزارت معارف   .450

 1000   2 والیت   رئیس معارف نورستان    وزارت معارف   .451

 1800   2   مرکز رئیس معارف شهر کابل  محمد سعید وزارت معارف   .452

 600   2 والیت   رئیس تربیه معلم کاپیسا عبدالمنیر  وزارت معارف   .453

 600   2 والیت   رئیس تربیه معلم پروان محمد مال وزارت معارف   .454

 600   2 والیت   رئیس تربیه معلم وردک عبدالغفار  وزارت معارف   .455

 600   2 والیت   رئیس تربیه معلم کنرها عبدالصمد  وزارت معارف   .456

 600   2 والیت   رئیس تربیه معلم لغمان  محمد آصف وزارت معارف   .457

 600   2 والیت   رئیس تربیه معلم تخار عبدالرحمن  وزارت معارف   .458

 600   2 والیت   رئیس تربیه معلم بغالن خلیل الرحمن وزارت معارف   .459

 600   2 والیت   رئیس تربیه معلم کندز محمد اعظم کاکر وزارت معارف   .460

 600   2 والیت   رئیس تربیه معلم سرپل محمد یعقوب  وزارت معارف   .461

 600   2 والیت   رئیس تربیه معلم جوزجان  شفیقه  وزارت معارف   .462

 600   2 والیت   رئیس تربیه معلم بلخ عبدالمسیع وزارت معارف   .463

 600   2 والیت   رئیس تربیه معلم فاریاب عبدالمنان  وزارت معارف   .464

 600   2 والیت   رئیس تربیه معلم بادغیس عبدالرحیم  وزارت معارف   .465

 600   2 والیت   رئیس تربیه معلم هرات غالم حضرت  وزارت معارف   .466

 600   2 والیت   رئیس تربیه معلم فراه  عبدالحمید وزارت معارف   .467

 600   2 والیت   رئیس تربیه معلم هلمند محمد اسماعیل  وزارت معارف   .468

 600   2 والیت   رئیس تربیه معلم کندهار احمد نبی  وزارت معارف   .469

 600   2 والیت   رئیس تربیه معلم زابل محمد حنیف وزارت معارف   .470

 600   2 والیت   رئیس تربیه معلم بامیان محمد حسن  وزارت معارف   .471

 600   2 والیت   رئیس تربیه معلم پکتیکا رحمت اهلل  وزارت معارف   .472

 600   2 والیت   رئیس تربیه معلم خوست  محمد خان وزارت معارف   .473

 600   2 والیت   رئیس تربیه معلم پنجشیر  رحمت اهلل  وزارت معارف   .474

 600    2 والیت   رئیس تربیه معلم دایکندی  محمد اسد  وزارت معارف   .475

 600   2 والیت   رئیس تربیه معلم لوگر محمد ایوب  وزارت معارف   .476

 600   2   مرکز رئیس تربیه معلم سید جمال الدین مرکزی  محمد اعظم وزارت معارف   .477

 600   2 والیت   رئیس تربیه معلم نیمروز فضل الگریم  وزارت معارف   .478

 600   2 والیت   رئیس تربیه معلم بدخشان  فضل الهادی  وزارت معارف   .479
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 700    3   مرکز معاون تدریسی  فضل احمد  وزارت معارف   .480

 700    3   مرکز معاون اداری  محمد آصف وزارت معارف   .481

 700    3   مرکز معاون سواد حیاتی  حفیظه وزارت معارف   .482

 700    3   مرکز تعلیمی  5آمر حوزه  غالم محمود  وزارت معارف   .483

 700    3   مرکز آمر حوزه تعلیمی  سید زمان وزارت معارف   .484

 700    3   مرکز تعلیمی 15آمر حوزه  محمد ناصر  وزارت معارف   .485

 700    3   مرکز تعلیمی  3آمر حوزه  عبدالرحیم  وزارت معارف   .486

 700    3   مرکز تعلیمی  9آمر حوزه  گالافا  وزارت معارف   .487

 700    3   مرکز تعلیمی  2امر حوزه  میرویس وزارت معارف   .488

 700    3   مرکز تعلیمی  13آمر حوزه  محمد شریف وزارت معارف   .489

 600    3   مرکز آمره لیسه ماللی شفیقه  وزارت معارف   .490

 600    3   مرکز آمره لیسه الفتح  زرین  وزارت معارف   .491

 600    3   مرکز آمره لیسه سردارمحمد داود صفیه  وزارت معارف   .492

 600    3   مرکز آمره لیسه بی بی ساره  ماریا وزارت معارف   .493

 600    3   مرکز آمره لیسه پنصد فامیلی  نظیفه  وزارت معارف   .494

 600    3   مرکز آمره لیسه مخفی بدخشی محبوبه وزارت معارف   .495

 600    3   مرکز آمره لیسه مریم  نوریه وزارت معارف   .496

 600    3   مرکز سنگریآمره لیسه بی بی سروری  رابعه وزارت معارف   .497

 600    3   مرکز آمره لیسه رابعه بلخی  نادره  وزارت معارف   .498

 600    3   مرکز آمره لیسه نسوان سیدنور محمد شامینه  صحابه وزارت معارف   .499

 600    3   مرکز آمر لیسه حبیبه سید شاه الال وزارت معارف   .500

 600    3   مرکز بیتابآمر لیسه استاد  محمد شریف وزارت معارف   .501

 600    3   مرکز آمر لیسه غالم حیدر خان  اسداهلل وزارت معارف   .502

 500    3   مرکز آمر سواد آموزی  شیرین آغا وزارت معارف   .503

 350    4   مرکز مدیر تفتیش نائیب خیل وزارت معارف   .504

 500    3   مرکز آمر ملی و اداری  بشیر صالحی وزارت معارف   .505

 500    3   مرکز آمر تدریسی عصمت اهلل وزارت معارف   .506

 500    4   مرکز مدیر عمومی صحی  همایون  وزارت معارف   .507

 450    4   مرکز مدیر عمومی دارالمعلمین  میر سیف الدین  وزارت معارف   .508

 350    4   مرکز مدیر تفتیش زبیع اهلل  وزارت معارف   .509

 400    3   مرکز تدریسی آمر وزیر محمد وزارت معارف   .510

 500    4   مرکز مدیر عمومی مرکز ساینس عبدالمجید  وزارت معارف   .511

 400    4   مرکز مدیر عمومی مالی  عبدالستار وزارت معارف   .512

 400    4   مرکز مدیر عمومی منابع بشری  رحمت اهلل  وزارت معارف   .513

 500    4   مرکز مدیر عمومی تطبیق برنامه  خدایداد وزارت معارف   .514
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 400    4   مرکز مدیر عمومی نظارت  شاه حسین وزارت معارف   .515

 450    4   مرکز مدیر عمومی حفاظت  عصمت اهلل وزارت معارف   .516

 400    4   مرکز مدیر عمومی خدمات  معراج الدین  وزارت معارف   .517

 400    4   مرکز مدیر عمومی تربیت بدنی  عبدالحی  وزارت معارف   .518

 450    4   مرکز مدیر عمومی امور تربیتی صالح محمد  وزارت معارف   .519

 450    4   مرکز مدیر عمومی تنظیم امور مکاتیب خصوصی احسان اهلل  وزارت معارف   .520

 400    4   مرکز مدیر عمومی تکنالوژی و معلوماتی  محمد اکبر  وزارت معارف   .521

 500    4   مرکز مدیر عمومی انجینری و شوراها محمد نادر وزارت معارف   .522

 500    4   مرکز مدیر عمومی صحی  رحمت اهلل  وزارت معارف   .523

 500    3   مرکز آمر تعلیمات اسالمی  نور رحمان  وزارت معارف   .524

 450    4   مرکز مدیر عمومی انکشاف منابع بشری  عبدالواسع وزارت معارف   .525

 500    4 والیت   آمر معارف ولسوالی جغعتو عبدالحنان  وزارت معارف   .526

 400    3 والیت   آمر معارف ولسوالی برکی  محمد تراب وزارت معارف   .527

 400    3 والیت   آمر معارف ولسوالی محمد آغه فقیر محمد وزارت معارف   .528

 400    3 والیت   آمر معارف ولسوالی خروار محمد عظیم  وزارت معارف   .529

 350    4   مرکز مدیر عمومی امور صحی  بسم اهلل  وزارت معارف   .530

 450    3   مرکز معاون تدریسی  محمد نور وزارت معارف   .531

 400    3 والیت   آمر معارف ولسوالی گیرو حیات اهلل  وزارت معارف   .532

 450    4   مرکز مدیر خدمات  نور محمد  وزارت معارف   .533

 450    3   مرکز آمر تدریسی عبداهلل  وزارت معارف   .534

 350    4   مرکز مدیر عمومی امور تربیتی حبیب اهلل  وزارت معارف   .535

 400    4   مرکز مدیر عمومی مرکز ساینس نعمت اهلل وزارت معارف   .536

 400    4   مرکز مدیر عمومی تهیه و تدارکات  اکبر خان  وزارت معارف   .537

 400    4   مرکز مدیر  عمومی مالی  توریالی وزارت معارف   .538

 400    4   مرکز مدیر عمومی تطبیق برنامه  محمد جلیل وزارت معارف   .539

 450    4   مرکز مدیر عمومی تکنالوژی معلوماتی  وحید اهلل وزارت معارف   .540

 350    4   مرکز مدیر عمومی تربیت بدنی  سعد الدین  وزارت معارف   .541

 400    4   مرکز مدیر عمومی منابع بشری  محمد اسماعیل  وزارت معارف   .542

 350    4   مرکز مدیر عمومی اموی تربیتی  نظر محمد وزارت معارف   .543

 350    4   مرکز مدیر عمومی تنظیم امور مکاتیب خصوصی مهربان  وزارت معارف   .544

 350    4   مرکز مدیر عمومی بازرسی تفتیش وزیر محمد وزارت معارف   .545

 350    4   مرکز مدیر عمومی حفاظت و مصونیت  شفیع اهلل وزارت معارف   .546

 350    4   مرکز مدیر عمومی پالن نشرات  شفیق اهلل وزارت معارف   .547

 350    4   مرکز مدیر عمومی نظارت تربیت معلم  محمد اهلل وزارت معارف   .548

 350    4   مرکز مدیر عمومی تعلیمات اسالمی  سید رسول  وزارت معارف   .549
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 400    3   مرکز آمر سواد آموزی  سید نور وزارت معارف   .550

 500    3   مرکز آمر سواد حیاتی  عبدالمحمد وزارت معارف   .551

 450    4   مرکز مدیر عمومی انجینری ذبیح اهلل  وزارت معارف   .552

 450    4   مرکز مدیر عمومی منابع بشری  محمد امین  وزارت معارف   .553

 350    4   مرکز مدیر تعلیمات اسالمی  عبدالفتاح  وزارت معارف   .554

 350    4   مرکز مدیر انجینری  عزیز اهلل وزارت معارف   .555

 350    4   مرکز مدیر عمومی نظارت  سراج الدین  وزارت معارف   .556

 350    4   مرکز پالنمدیر عمومی  محمد نادر وزارت معارف   .557

 350    4   مرکز مدیر عمومی مالی  محمد رفیق  وزارت معارف   .558

 350    4   مرکز مدیر عمومی تفتیش کمیا وزارت معارف   .559

 400    3   مرکز آمر مالی واداری  نجیب اهلل وزارت معارف   .560

 400    3   مرکز آمر تدریسی عبدالقوی وزارت معارف   .561

 400    3   مرکز آمر تدریسی عبداهلل مشوانی  وزارت معارف   .562

 500     والیت   معلم کندهار احسان اهلل  وزارت معارف   .563

 500     والیت   معلم کندهار محمد ویس وزارت معارف   .564

 500     والیت   معلم کندهار فرید احمد وزارت معارف   .565

 500     والیت   معلم کندهار اسداهلل وزارت معارف   .566

 500     والیت   معلم کندهار فضل الرحمن  وزارت معارف   .567

 500     والیت   معلم ارزگان وحیداهلل وزارت معارف   .568

 500     والیت   معلم ارزگان عبدالظاهر وزارت معارف   .569

 500     والیت   معلم ارزگان محب اهلل وزارت معارف   .570

 500     والیت   معلم ارزگان عصمت اهلل وزارت معارف   .571

 500     والیت   معلم ارزگان صفی اهلل  وزارت معارف   .572

 500     والیت   معلم ارزگان احمد جان  وزارت معارف   .573

 500     والیت   معلم ارزگان عبدالوحید وزارت معارف   .574

 500     والیت   معلم ارزگان حمیداهلل وزارت معارف   .575

 500     والیت   معلم ارزگان صبغت اهلل وزارت معارف   .576

 500     والیت   معلم ارزگان حکمت اهلل وزارت معارف   .577

 500     والیت   معلم ارزگان قدرت اهلل وزارت معارف   .578

 500     والیت   معلم ارزگان عصمت اهلل وزارت معارف   .579

 500     والیت   معلم ارزگان لطف اهلل وزارت معارف   .580

 500       مرکز مرکزی معلم نعیم اهلل وزارت معارف   .581

 500     والیت   معلم ارزگان فیض اهلل وزارت معارف   .582

 500     والیت   معلم ارزگان ذبیح اهلل  وزارت معارف   .583

 500     والیت   معلم ارزگان مطیع اهلل  وزارت معارف   .584
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 500     والیت   معلم ارزگان نجیب اهلل وزارت معارف   .585

 500     والیت   معلم ارزگان محمد نعیم  وزارت معارف   .586

 500     والیت   معلم ارزگان عبیداهلل وزارت معارف   .587

 500     والیت   معلم ارزگان عبدالباری  وزارت معارف   .588

 500     والیت   معلم ارزگان رفیع اهلل وزارت معارف   .589

 500     والیت   معلم ارزگان نصیر اهلل وزارت معارف   .590

 500     والیت   معلم ارزگان اهل اهلل وزارت معارف   .591

 500     والیت   معلم هلمند ضمیر احمد  وزارت معارف   .592

 500     والیت   معلم هلمند حسن اهلل وزارت معارف   .593

 500     والیت   معلم هلمند عبدالهادی وزارت معارف   .594

 500       مرکز معلم مرکزی محمد حسیب اهلل وزارت معارف   .595

 500     والیت   معلم خوست رحیم اهلل  وزارت معارف   .596

 500       مرکز معلم مرکزی سمیع اهلل وزارت معارف   .597

 500     والیت   معلم وردک عبداهلل وزارت معارف   .598

 500     والیت   معلم وردک محمد زاهد وزارت معارف   .599

 500       مرکز معلم مرکزی محمد معصوم  وزارت معارف   .600

 500     والیت   معلم وردک محمد احسان  وزارت معارف   .601

 500     والیت   معلم زابل سیاد اهلل وزارت معارف   .602

 500     والیت   معلم زابل همایون  وزارت معارف   .603

 500    4 والیت   مدیر پالن و گزارش دهی زابل نصت اهلل وزارت معارف   .604

 500    4 والیت   تهیه و تدارکات زابل مدیر عبدالوکیل وزارت معارف   .605

 500    4 والیت   مدیر امور صحی زابل سید احسان وزارت معارف   .606

 500    4 والیت   مدیر تعلیمات اساسی ثانوی زابل عبدالفتاح  وزارت معارف   .607

 500    4 والیت   مدیر انجینری زابل عزت اهلل  وزارت معارف   .608

 500    4 والیت   مدیر پالن نشرات زابل محمد کلیم  وزارت معارف   .609

 500    4 والیت   مدیر محافظ و مصونیت زابل علی شاه   وزارت معارف   .610

 500    4 والیت   مدیر پالن گزارش دهی ارزگان روح اهلل  وزارت معارف   .611

 500    4 والیت   مدیر انجینری و شوراها ارزگان محمد قدیر وزارت معارف   .612

 500    4 والیت   مدیر انجینری و شوراها ارزگان نورالرحمن  وزارت معارف   .613

 500    4 والیت   مدیر مکاتیب خصوصی ارزگان بسم اهلل  وزارت معارف   .614

 500    4 والیت   مدیر مرکز ساینس ارزگان محمد حلیم  وزارت معارف   .615

 500    4 والیت   مدیر انکشاف منابع بشری ارزگان محمود وزارت معارف   .616

 500    4 والیت   مدیر تربیت بدنی و حارندوی ارزگان بنور جان وزارت معارف   .617

 500    4 والیت   مدیر مالی و اداری ارزگان عید محمد وزارت معارف   .618

 450    4 والیت   مدیر تفتیش زابل علی مرجان وزارت معارف   .619



 برنامه امتیاز مادی استثنایی / سوپر اسکیل ادارات دولتی عملکرد  تفتیش/ گزارش تفتیشاداره عالی 

عملکرد  تفتیش ریاست |  139  

 

 500    4 والیت   نیمروزمدیر عمومی خدمات  همایون  وزارت معارف   .620

 400    3 والیت   آمر مالی و اداری کاپیسا محمد هاشم  وزارت معارف   .621

 550    3   مرکز آمر مدرسه دینی قلعه وزیر جنید وزارت معارف   .622

 600    3 والیت   آمر مالی و اداری سرپل سید نسیم وزارت معارف   .623

 600    3 والیت   عمومی سرپلآمر تعلیمات  سید عبدالوکیل وزارت معارف   .624

 550    3   مرکز آمر طرح و انکشاف پالیسی ذبیح اهلل  وزارت معارف   .625

 600    3   مرکز آمر نتایج و شهادت نامه ها گل احمد وزیری  وزارت معارف   .626

 400    4   مرکز مدیر تفتیش داخلی محمد نادر یعقوبی وزارت معارف   .627

 450    4   مرکز مدیر عمومی نظارت از نصاب حمیدیمحمد حلیم  وزارت معارف   .628

 450    5   مرکز عضو نظارت  داداهلل وزارت معارف   .629

 450    4   مرکز مدیر  عمومی مقررات  عبدالرحمن  وزارت معارف   .630

 450    4   مرکز مدیر معاینه و اجناس عبدالغفار  وزارت معارف   .631

 600    3   مرکز وارزیابیآمر نظارت  فضل عمر وزارت معارف   .632

 450    4   مرکز عضو مسلکی شهر کابل نعمت اهلل وزارت معارف   .633

 500    3   مرکز کارشناس سفی اهلل وزارت معارف   .634

 500    3   مرکز کارشناس محمد نسیم  وزارت معارف   .635

 600    3   مرکز کارشناس عبدالبشیر  وزارت معارف   .636

 500    3   مرکز مشاور مسلکی معینیت  حاجی شمس وزارت معارف   .637

 800    2   مرکز رئیس انسجام و هماهنگی بسم اهلل  وزارت معارف   .638

 700    3   مرکز آمر پذیرش و عرایض  محمد احسان  وزارت معارف   .639

 600    3   مرکز آمر ثبت و راجستریشن  احمد راتب وزارت معارف   .640

 400    4   مرکز عضو مسلکی تشکیالت  عبدالمتین  وزارت معارف   .641

 600    3   مرکز آمر نظارت بر تشکیل  محمد بفیع وزارت معارف   .642

 600    3   مرکز کارشناس احمد جاوید وزارت معارف   .643

 700    3   مرکز آمر دارلعلوم کابل عبدالغنی وزارت معارف   .644

 700    3   مرکز آمر دارالحفاظ عالی کابل محمد مضمل وزارت معارف   .645

 800    3   مرکز آمر نتایج و شهادت نامه ها  عبدالحکیم  وزارت معارف   .646

 400    4   مرکز مدیر عمومی پالن عبدالعزیز وزارت معارف   .647

 400    3   مرکز آمر سواد آموزی  شیرین آغا وزارت معارف   .648

 400    4   مرکز مدیر عمومی سروی حسام الدین  وزارت معارف   .649

 400    4   مرکز مدیر  عمومی فنی  محمد عثمان وزارت معارف   .650

 450    4   مرکز مدیر عمومی محاسبه نقدی  احمد سیر وزارت معارف   .651

 500    4   مرکز آمر اسناد و ارتباط نعمت اهلل وزارت معارف   .652

 500    4   مرکز کارشناس سید منورشاه وزارت معارف   .653

 400    4   مرکز مدیر عمومی بودجه نجیب اهلل وزارت معارف   .654
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 400    4   مرکز مدیر ارزیابی اجراات  حامد احمدزی وزارت معارف   .655

 450    4   مرکز مدیر تحلیل و توحید گزارشات  حامد ایوبی وزارت معارف   .656

 450    4   مرکز مدیر نظارت بر تطبیق تشکیل سکندر صافی وزارت معارف   .657

 450    4   مرکز مدیر تطبیق نظام سلوک رفتار مامورین  محمد صادق وزارت معارف   .658

 550    3   مرکز آمر نظارت تعلیمی معارف شهر بسم اهلل  وزارت معارف   .659

 400    4   مرکز مدیر عمومی خدمات معارف شهر محمد عزیز وزارت معارف   .660

 400    4   مرکز تعلیمی معارف شهرمدیر عمومی نظارت  دین محمد وزارت معارف   .661

 400    4   مرکز مدیر عمومی اجرائیه شهر کابل محمد حسن  وزارت معارف   .662

 550    3   مرکز آمر انسجام هماهنگی شهر کابل شفیق اهلل وزارت معارف   .663

 550    3   مرکز آمر بانک سواالت و تنظیم امتحانات محمد الیاس وزارت معارف   .664

 450    4   مرکز مدیر عمومی تهیه وتدارکات انکشاف نصاب جاوید وردک وزارت معارف   .665

 550    3 والیت   آمر نظارت تعلیمی ریاست معارف پکتیا زاهداهلل وزارت معارف   .666

 400 فوق بکلوریا  4   مرکز مدیر عمومی گزارشدهی عبداهلل نبی زوی  وزارت معارف   .667

 400 فوق بکلوریا  4   مرکز مدیر عمومی تخنیکی رادیو تلویزیون معارف محمد زبیر وزارت معارف   .668

 400 فوق بکلوریا  4 والیت   مدیر عمومی تهیه و تدارکات زابل ذبیح اهلل اندر وزارت معارف   .669

 400 فوق بکلوریا  4 والیت   مدیر مالی ریاست والیت زابل اولیا رشیدی  وزارت معارف   .670

 400 بکلوریا 1   مرکز رئیس ادرای معینیت جوانان وطنیارصدیقی وفرهنگوزارت اطالعات   .671

 500 بکلوریا  1   مرکز رئیس اسناد وارتباط  محمد جاوید ذهاب  وزارت اطالعات وفرهنگ  .672

 400 فوق بکلوریا 6   مرکز عضوعابدات تاریخی احمد اهلل  وزارت اطالعات وفرهنگ  .673

 400 فوق بکلوریا  6   مرکز . صفی اهلل  وزارت اطالعات وفرهنگ  .674

 800    2   مرکز رئیس نشرات رادیوتلویزیون محمد عیسی آریا  وزارت اطالعات وفرهنگ  .675

 800    2   مرکز ریئس تخنیکی رادیوتلویزون  عبدالسبحان  وزارت اطالعات وفرهنگ  .676

 800    2   مرکز سرپرست ریاست تولید برنامه  محمد همایون  وزارت اطالعات وفرهنگ  .677

 800    2   مرکز رئیس مالی واداری ضیا ءالحق امان گوارا وزارت اطالعات وفرهنگ  .678

 500    3   مرکز شرپرست آمریت شبکه رادیوتلویزون میرعلی اصغر وزارت اطالعات وفرهنگ  .679

 500   3   مرکز سرپرست آمریت پالن وارتباط خارجه محمد فهیم رامکی وزارت اطالعات وفرهنگ  .680

 500    3   مرکز آمراسناد وارتباط غالم محمد سروری وزارت اطالعات وفرهنگ  .681

 500    3   مرکز آمرمعارف اسالمی  اجرالدین اقبال  وزارت اطالعات وفرهنگ  .682

 400 بکلوریا 3 والیت   آمر گرحندوی والیت کندهار عتیق اهلل وزارت اطالعات وفرهنگ  .683

 400 بکلوریا سه   مرکز کارشناس مسلکی کنترول و کیفیت مسافر خان اداره کنترول وتفتیش   .684

 400 بکلوریا سه   مرکز امر تحلیل میر اقا اداره کنترول وتفتیش   .685

 400 بکلوریا سه   مرکز سر مفتش عبدالحق اداره کنترول وتفتیش   .686

 500 فوق بکلوریا سه   مرکز سرمفتش عبدالعظیم اداره کنترول وتفتیش   .687

 650 فوق بکلوریا دو   مرکز رئیس زون قندهار نصراهلل باختر اداره کنترول وتفتیش   .688

 400 فوق بکلوریا  چهارم   مرکز مدیرعمومی ارزیابی اجراات،سوانح و دیتابیس نظر محمد سروری اداره کنترول وتفتیش   .689
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 400 فوق بکلوریا پنجم   مرکز عضو مسلکی سوانح و دیتابیس دینا پوپل اداره کنترول وتفتیش   .690

 400 بکلوریا چهار   مرکز مدیرعمومی تطبیق برنامه های آموزشی سیدعبداهلل موسوی اداره کنترول وتفتیش   .691

 440 فوق بکلوریا پنج   مرکز مدیر نرم افزار احمد سیر اداره کنترول وتفتیش   .692

 400 بکلوریا چهار   مرکز مدیر صفورا اداره کنترول وتفتیش   .693

 550 فوق لکلوریا 3   مرکز آمر ارتقای ظرفیت  نظر محمد تجارت و صنایعوزارت   .694

 350 بکلوریا 4   مرکز مدیر عمومی ارزیابی اجراات  محمد امین  وزارت تجارت و صنایع  .695

 300 بکلوریا 4   مرکز مدیر استخدام  میر غالم سرور  وزارت تجارت و صنایع  .696

 400 فوق لکلوریا  5   مرکز انجینر ساختمانی  محمد مختار  وزارت تجارت و صنایع  .697

 400 بکلوریا  3   مرکز آمر نکنالوژی معلوماتی  محمد فواد وزارت تجارت و صنایع  .698

 400 فوق لکلوریا  4   مرکز مدیر عمومی ویب سایت تخنیکی دیتابس  فرید محمد  وزارت تجارت و صنایع  .699

 450 فوق لکلوریا  3 والیت   آمر تجارت و صنایع والیت بدخشان  غالم معصوم  وزارت تجارت و صنایع  .700

 500 فوق لکلوریا  2 والیت   ریس تجارت و صنایع والیت کندز  عبدالرحمان  وزارت تجارت و صنایع  .701

 450 فوق بکلوریا  4   مرکز تجارت و خدمات 4کارشناس بست  بختیال وزارت تجارت و صنایع  .702

 400 بکلوریا 3   مرکز آمر مالی و حسابی  محب اهلل محب  وزارت تجارت و صنایع  .703

 400 بکلوریا 4   مرکز مدیر عمومی معاشات  عبدالرب  وزارت تجارت و صنایع  .704

 350 بکلوریا 3   مرکز آمر تحلیل وارزیابی ریاست تطهیر ماین  محمد قاسم سمندر وزارت تجارت و صنایع  .705

 600 فوق بکلوریا  3   مرکز کارشناس تحلیل و ارزیابی حوادث محمد اقبال مراد  وزارت تجارت و صنایع  .706

 500 بکلوریا  4   مرکز مدیر عمومی ارتباط آمریت اطالعات وارتباط عامه  تمکین شریفی  وزارت تجارت و صنایع  .707

 400 بکلوریا  4   مرکز مدیر عمومی روابط باوزارتخانه ها و ادارات  محمد عظیم نورین  وزارت تجارت و صنایع  .708

 400 بکلوریا  3   مرکز آمر ارزیابی خطرات حوادث عبداالحد کوهدامنی  وزارت تجارت و صنایع  .709

 400 فوق بکلوریا  4   مرکز مدیر عمومی بودجه  محمد اجمل الوزی وزارت تجارت و صنایع  .710

 300 بکلوریا  4   مرکز مدیر عمومی ارزیابی اجراات کارکنان  محمد رفیع  وزارت تجارت و صنایع  .711

 400 فوق بکلوریا  4   مرکز مدیر عمومی کمک های بالعوض جان آقا  وزارت تجارت و صنایع  .712

 500 فوق بکلوریا  3   مرکز سکرتر مقام اداره اصحاب الدین رحیمی وزارت تجارت و صنایع  .713

 350 فوق بکلوریا  4   مرکز مدیر عمومی سوانح ربیح اهلل وزارت تجارت و صنایع  .714

 400 فوق بکلوریا 4   مرکز آمر استخدام  محمدقاهر وزارت تجارت و صنایع  .715

 400 فوق بکوریا 4   مرکز مدیر عمومی معاشات محمد نبی وزارت تجارت و صنایع  .716

 800 بکلوریا 2 والیت   رئیس مبارزه علیه مواد مخدر والیت هرات غالم جیالنی وزارت تجارت و صنایع  .717

 450 فوق بکلوریا 4   مرکز مدیر عمومی آگاهی عامه و کاهش تقاضا به مواد مخدر اسد اهلل وزارت تجارت و صنایع  .718

 700 بکلوریا 3   مرکز آمر هماهنگی سروی ساحوی خلیل احمد وزارت تجارت و صنایع  .719

 600 فوق بکوریا 2 والیت   مواد مخدر والیت فاریابرئیس مبارزه علیه  محمد اسحق  وزارت تجارت و صنایع  .720

 400 فوق بکلوریا 3   مرکز پیر محمد  نصیر احمد توخی وزارت تجارت و صنایع  .721

 450 بکلوریا  2 والیت   ریس اقتصاد والیت کندهار  محمد رحیم  وزارت اقتصاد  .722

 350 فوق بکلوریا 5   مرکز مدیر اسناد محرم گاللی   وزارت اقتصاد  .723

 330 بکلوریا   4   مرکز  مدیر عمومی حفظ و محیط زیست  سهیال  وزارت اقتصاد  .724
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 400 فوق بکلوریا  4   مرکز  مدیر انتقال ارقام دیتابیس  سید احمد سیر  وزارت اقتصاد  .725

 400 بکلوریا   3   مرکز  آمر تحریرات  محمد داود  وزارت اقتصاد  .726

 450 بکلوریا  4   مرکز  عمومی عواید و مصارفمدیر  نعمت اهلل  وزارت اقتصاد  .727

 400 فوق بکلوریا 4   مرکز  مدیر عمومی معافیت خدمات ویزه هملیا وزارت اقتصاد  .728

 500 فوق بکلوریا 3   مرکز  امر معادن معادن ،انرژی و اب عبیداهلل وزارت اقتصاد  .729

 400 بکلوریا 2   مرکز رئیس تفتیش اداری نجیب اهلل ابراهیم خیل وزارت امور داخله  .730

 400 بکلوریا 3   مرکز آمرارزیابی اجراات سوانح نورآقا وزارت امور داخله  .731

 400 بکلوریا 3   مرکز آمرکارکنان عبدالوکیل  وزارت امور داخله  .732

 450 فوق بکلوریا 4 والیت   مدیرعمومی ثبت احوال نفوس والیت تخار حمیداهلل وزارت امور داخله  .733

 400 بکلوریا 4   مرکز مدیر عمومی اجرائیه محمد خالد داخله وزارت امور  .734

 350 فوق بکلوریا 4   مرکز مدیر عمومی تحلیل وتصنیف نورمحمد وزارت امور داخله  .735

 350 فوق بکلوریا 4   مرکز کارشناس احصائیه مجرمین لعل محمد  وزارت امور داخله  .736

 400 فوق بکلوریا 4   مرکز کارشناس پالیسی  اجمل احساس وزارت امور داخله  .737

 400 فوق بکلوریا 4   مرکز مدیر عمومی رسیده گی به شکایات سید مجتبی  وزارت امور داخله  .738

 400 بکلوریا  4   مرکز مدیر عمومی تحلیل جمعه گل  وزارت ترانسپورت  .739

 400 بکلوریافوق  4   مرکز مدیر عمومی انکشاف اداره  ذبیح الرحمن رحمانی وزارت ترانسپورت  .740

 1700 بکلوریا 1   مرکز رئس مرکزمطالعات  عبدالفغورلیوال  اکادمی علوم افغانستان  .741

 فوق بکلوریا 4   مرکز عضو مسلکی ارزیابی سید غالم عباس اداره مستقل ارگانهای محلی  .742
400 

 500 بکلوریا 2   مرکز معاون ریاست عمومی مالی ارگانهای محلی  غالم فاروق کوهستانی  اداره مستقل ارگانهای محلی  .743

 600 فوق بکلوریا 3   مرکز کارشناس امور ولسوالیها حشمت اهلل اداره مستقل ارگانهای محلی  .744

 400 فوق بکلوریا 4   مرکز کارشناس شهر ها اسد اهلل اداره مستقل ارگانهای محلی  .745

 400 فوق بکلوریا 4   مرکز مدیر عمومی هماهنگی امور والیات عبدالصبور اداره مستقل ارگانهای محلی  .746

 600 فوق بکلوریا 3 والیت   آمر ارزیابی و اجراات والیت کندز محمد بالل اداره مستقل ارگانهای محلی  .747

 400 فوق بکلوریا   2 والیت   آمرمنابع بشریوالیت بلخ  نیک محمد  اداره مستقل ارگانهای محلی  .748

 600 بکلوریا  1 والیت   رئیس اجرائیه والیت میدان وردک  عبداهلل احمد زی  اداره مستقل ارگانهای محلی  .749

 500 بکلوریا  2 والیت   رئیس دفتر والیت جوز جان محترم مریم   اداره مستقل ارگانهای محلی  .750

 500 بکلوریا  2 والیت   رئیس دفتر مقام  والیت سمنگان اسد اهلل محمدی اداره مستقل ارگانهای محلی  .751

 500 بکلوریا 2 والیت   رئیس خدمات سکتوری فاریاب نظرمحمد اداره مستقل ارگانهای محلی  .752

 600 بکلوریا  2 والیت   رئیس اجرائیه والبت پکتیا قاضی صاحب زاده گل  اداره مستقل ارگانهای محلی  .753

 350 بکلوریا  2 والیت   والیت غزنیرئیس اداری  نیازمحمد سهاک اداره مستقل ارگانهای محلی  .754

 محمد کریم اداره مستقل ارگانهای محلی  .755
 رئیس خدمات سکتوری غزنی

  
 350 بکلوریا  2 والیت  

 500 بکلوریا  2 والیت   رئیس اجرائیه والیت پروان خواجه فضل محمد صدیق اداره مستقل ارگانهای محلی  .756

 800 بکلوریا 2 والیت   رئیس دفترمقام والیت تخار امام حیدر اداره مستقل ارگانهای محلی  .757

 750 بکلوریا 2 والیت   رئیس خدمات تخنیکی وسکتوری تخار  محمد خان  اداره مستقل ارگانهای محلی  .758
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 500 بکلوریا  1 والیت   رئیس اجرائیه والیت هلمند عبدالرحمن طارق  اداره مستقل ارگانهای محلی  .759

 500 بکلوریا  1 والیت   رئیس اجرائیه والیت سرپل  عبدالمالک عظیمی  محلیاداره مستقل ارگانهای   .760

 400 بکلوریا  2 والیت   رئیس مالی واداری سرپل  غالم صدیق کمال  اداره مستقل ارگانهای محلی  .761

 400 بکلوریا  2 والیت   رئیس خدمات سکتوری سرپل  انجنیرمحمد میرزائی  اداره مستقل ارگانهای محلی  .762

 400 بکلوریا 2 والیت   رئیس مالی واداری کاپیسا عبدالمبین  اداره مستقل ارگانهای محلی  .763

 400 فوق بکلوریا  2 والیت   رئس خدمات تخنیکی کاپیسا فیض الدین  اداره مستقل ارگانهای محلی  .764

 450 فوق بکلوریا   2 والیت   رئس دفتروالی بامیان  صابره  اداره مستقل ارگانهای محلی  .765

 400 بکلوریا  1 والیت   رئیس دفترمقام ننگرهار مسعود احمد عزیزی اداره مستقل ارگانهای محلی  .766

 400 بکلوریا  2 والیت   رئس دفترمقام والیت فاریاب  عبدالملک  اداره مستقل ارگانهای محلی  .767

 600 فوق بکوریا  2 والیت   رئس دفتروالیت لغمان  تورگل عرفان اداره مستقل ارگانهای محلی  .768

 350 بکلوریا  2 والیت   آمراجرایئه ولسوالی بهارک  شاه محمود شکیب  اداره مستقل ارگانهای محلی  .769

 700 بکلوریا  1   مرکز رئیس تفتیش داخلی عبداهلل انوری اداره مستقل ارگانهای محلی  .770

 400 بکلوریا  2 والیت   رئیس دفتروالیت پکتیا حشمت اهلل یوسفی اداره مستقل ارگانهای محلی  .771

 400 بکلوریا  2 والیت   رئیس دفتروالیت هلمند محمد لعل اداره مستقل ارگانهای محلی  .772

 450 بکلوریا  2 والیت   آمرعمومی مالی والیت هرات نورحامد  اداره مستقل ارگانهای محلی  .773

 300 بکلوریا  3 والیت   نیمروزمدیرمنابع بشریوالیت  حاجی امین اهلل  اداره مستقل ارگانهای محلی  .774

 400 بکلوریا 2 والیت   کارشناس اقتصادی والیت بلخ  عبدالهادی اداره مستقل ارگانهای محلی  .775

 400 بکلوریا  4 والیت   مدیرعمومی اسناد وارتباط والیت هلمند حبیب اهلل  اداره مستقل ارگانهای محلی  .776

 400 بکلوریا  4   مرکز سکرترمعینیت اداری  محمد نسیم  اداره مستقل ارگانهای محلی  .777

 400 بکلوریا  5   مرکز ماموراجرائیه  سمیع الدین  اداره مستقل ارگانهای محلی  .778

 500    2 والیت   رئیس مالی واداری والیت هلمند خان آقا  اداره مستقل ارگانهای محلی  .779

 500    2 والیت   اموراقتصادی والیت بلخکارشناس  احمدولی سنگر اداره مستقل ارگانهای محلی  .780

 500    3 والیت   آمرانکشاف اقتصادی والیت زابل محمد نعیم  اداره مستقل ارگانهای محلی  .781

 500    4 والیت   کارشناس امورفرهنگی والیت زایل محمد داود  اداره مستقل ارگانهای محلی  .782

 500    4 والیت   انکشاف سکتوری زابل کارشناس محمد امان  اداره مستقل ارگانهای محلی  .783

 500    4 والیت   کارشناس امورمبارزه با حوادث زابل  محمد اسمعیل  اداره مستقل ارگانهای محلی  .784

 500    3 والیت   آمرمنابع بشری والیت ارزگان  محمد اصف  اداره مستقل ارگانهای محلی  .785

 500    3 والیت   آمرانکشاف اقتصادی والیت ارزگان شفیع اهلل  اداره مستقل ارگانهای محلی  .786

 500    4 والیت   کارشناس امورفرهنگی والیت ارگان  محمد مسعود  اداره مستقل ارگانهای محلی  .787

 1200    1 والیت   معاون والیت بامیان محمد آصف  اداره مستقل ارگانهای محلی  .788

 1200    1 والیت   والیت کاپیسا معاون عزیزالرحمن اداره مستقل ارگانهای محلی  .789

 1200    1 والیت   معاون والیت پروان  شاه ولی شاهد  اداره مستقل ارگانهای محلی  .790

 1200    1 والیت   معاون والیت لغمان جمعیت اهلل  اداره مستقل ارگانهای محلی  .791

 1200    1 والیت   معاون والیت ننگرهار محمد حنیف گردیوال اداره مستقل ارگانهای محلی  .792

 1200    1 والیت   معاون والیت دایکندی حبیب اهلل دادمنش اداره مستقل ارگانهای محلی  .793
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 1200    1 والیت   معاون والیت غزنی محمد علی احمدی اداره مستقل ارگانهای محلی  .794

 1200    1 والیت   معاون والیت زابل محمد جان  رسولیار اداره مستقل ارگانهای محلی  .795

 1200    1 والیت   معاون والیت خوست  عبدالواحد پتان اداره مستقل ارگانهای محلی  .796

 1200    1 والیت   معاون والیت هرات اصیل الدین جامی اداره مستقل ارگانهای محلی  .797

 1200    1 والیت   معاون والیت غور محمد امین توخی اداره مستقل ارگانهای محلی  .798

 1200    1 والیت   معاون والیت نیمروز "خدری"ابو قاسم  ارگانهای محلیاداره مستقل   .799

 1200    1 والیت   معاون والیت فراه محمد یونس  اداره مستقل ارگانهای محلی  .800

 1200    1 والیت   معاون والیت فاریاب عبدالستار  اداره مستقل ارگانهای محلی  .801

 1200    1 والیت   معاون والیت بغالن عبدالقدیر  اداره مستقل ارگانهای محلی  .802

 1200    1 والیت   معاون والیت نورستان قاضی محمد نبی  اداره مستقل ارگانهای محلی  .803

 1000    2 والیت   ولسوال اندخوی والیت فاریاب سلطان محمد نسجر اداره مستقل ارگانهای محلی  .804

 900    2 والیت   ارغنداب والیت کندهار ولسوال شاه محمد احمدی  اداره مستقل ارگانهای محلی  .805

 900    2 والیت   ولسوال علیشنگ والیت کنرها فرید اهلل  اداره مستقل ارگانهای محلی  .806

 900    2 والیت   ولسوال جوکی والیت کنرها عبدالمرجان عادل اداره مستقل ارگانهای محلی  .807

 900    2 والیت   ولسوال سرکانو والیت کنرها شاه محمود ساالرزی  اداره مستقل ارگانهای محلی  .808

 900    2 والیت   ولسوال بهسود والیت ننگرهار اسراراهلل قاری زاده  اداره مستقل ارگانهای محلی  .809

 900    2 والیت   ولسوال حصارک والیت ننگرهار معشوق معلم  اداره مستقل ارگانهای محلی  .810

 900    2 والیت   ولسوال بنی کوت والیت ننگرهار نعمت اهلل نورزی  اداره مستقل ارگانهای محلی  .811

 900    2 والیت   ولسوال گلران والیت هرات  مجیب الرحمن عبید  اداره مستقل ارگانهای محلی  .812

 1000    2 والیت   ولسوال گذره والیت والیت هرات  فرهاد روفیان  اداره مستقل ارگانهای محلی  .813

 1000    2 والیت   ولسوال میراموروالیت دایکندی طال حسین فرزام  ارگانهای محلیاداره مستقل   .814

 900    2 والیت   ولسوال پنجاب والیت بامیان  سید حبیب اهلل رضائی  اداره مستقل ارگانهای محلی  .815

 900    2 والیت   ولسوال اشترالی والیت دایکندی مرتضی عالمی زاده  اداره مستقل ارگانهای محلی  .816

 900    2 والیت   ولسوال کشنده والیت بلخ غبدلغفور همراه اداره مستقل ارگانهای محلی  .817

 900    2 والیت   ولسوال مالستان والیت غزنی ضامن علی هدایت اداره مستقل ارگانهای محلی  .818

 800    2 والیت   ولسوال واشیر والیت هلمند محمد داود نورزی اداره مستقل ارگانهای محلی  .819

 900    2 والیت   ولسوال قلعه والیت هلمند  نعمت اهلل صمیم  اداره مستقل ارگانهای محلی  .820

 800    2 والیت   ولسوال مارجه والیت هلمند عبدلمطلب مجبور اداره مستقل ارگانهای محلی  .821

 900    2 والیت   ولسوال نوزاد والیت هلمند سید مراد محمد ساادات اداره مستقل ارگانهای محلی  .822

 900    2 والیت   ولسوال سنگین والیت هلمند محمد شریف اداره مستقل ارگانهای محلی  .823

 900    2 والیت   ولسوال کجکی والیت هلمند محمد سلیم رودی اداره مستقل ارگانهای محلی  .824

 1000    2 والیت   ولسوال در والیت هلمند عبدلمناف اداره مستقل ارگانهای محلی  .825

 900    2 والیت   ولسوال ادرسکن والیت هرات نثاراحمد  اداره مستقل ارگانهای محلی  .826

 800    2 والیت   ولسوال ریگ والیت هلمند مسعود احمد اداره مستقل ارگانهای محلی  .827

 900    2 والیت   ولسوال زاری والیت بلخ رحمت اهلل جعفری اداره مستقل ارگانهای محلی  .828
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 900    2 والیت   ولسوال ژری والیت کندهار نیاز محمد سرحدی ارگانهای محلیاداره مستقل   .829

 900    2 والیت   ولسوال معروف والیت کندهار عبدلصمد درانی اداره مستقل ارگانهای محلی  .830

 800    2 والیت   ولسوال میزان والیت زابل محمد ظریف اداره مستقل ارگانهای محلی  .831

 900    2 والیت   ولسوال شاجوی والیت زابل محمد صدیق صدیقی ارگانهای محلیاداره مستقل   .832

 800    2 والیت   ولسوال شینکی والیت زابل نور محمد اداره مستقل ارگانهای محلی  .833

 800    2 والیت   ولسوال شمل زی والیت زابل محمد برات اداره مستقل ارگانهای محلی  .834

 800    2 والیت   ولسوال ارغنجخواه والیت بدخشان نوروز محمد حیدری اداره مستقل ارگانهای محلی  .835

 800    2 والیت   ولسوال سیغان والیت بامیان عمرخان بیانی اداره مستقل ارگانهای محلی  .836

 900    2 والیت   ولسوال آبکمری والیت بادغیس عبدالعظیم کریمی اداره مستقل ارگانهای محلی  .837

 1000    2 والیت   ولسوال السراج والیت پروان سمندر سکندری  ارگانهای محلیاداره مستقل   .838

 800    2 والیت   ولسوال شیخ علی والیت پروان نور آفا سامی اداره مستقل ارگانهای محلی  .839

 800    2 والیت   ولسوال علنیگار والیت لغمان حبیب الرحمن ماموند اداره مستقل ارگانهای محلی  .840

 900    2 والیت   ولسوال علینگار والیت لغمان سید شریف  مستقل ارگانهای محلیاداره   .841

 1000    2 والیت   ولسوال قرغه یی والیت لغمان سعداهلل بهبود اداره مستقل ارگانهای محلی  .842

 800    2 والیت   ولسوال تیوره والیت غور عبدلظاهر تمیم اداره مستقل ارگانهای محلی  .843

 900    2 والیت   ولسوال راغستان والیت بدخشان محمد رستم راغی ارگانهای محلی اداره مستقل  .844

 900    2 والیت   ولسوال ده باال والیت ننگرهار حسن خان عثمان زی اداره مستقل ارگانهای محلی  .845

 900    2 والیت   ولسوال موسهی والیت کابل سید سلیمان اداره مستقل ارگانهای محلی  .846

 800    2 والیت   ولسوال داریم والیت بدخشان عبدالروف فهیم   مستقل ارگانهای محلیاداره   .847

 900    2 والیت   ولسوال کنگ والیت نیمروز محمد جمعه علمی اداره مستقل ارگانهای محلی  .848

 900    2 والیت   ولسوال شغنان والیت بدخشان سیف اهلل صادقی اداره مستقل ارگانهای محلی  .849

 900    2 والیت   ولسوال فرنگ والیت بغالن عبدالخلیل رحیمی مستقل ارگانهای محلی اداره  .850

 900    2 والیت   ولسوال نور والیت بغالن نورمحمد گذر اداره مستقل ارگانهای محلی  .851

 800    2 والیت   ولسوال قره باغ والیت غزنی زیت اهلل عظیمی اداره مستقل ارگانهای محلی  .852

 1000    2 والیت   ولسوال دوشی والیت بغالن شمس الدین سرحدی مستقل ارگانهای محلیاداره   .853

 900    2 والیت   ولسوال اشکاشم والیت بدخشان اختر محمد خیرزاده اداره مستقل ارگانهای محلی  .854

 900    2 والیت   ولسوال تخت والیت دایکندی شیرجان مجمدی اداره مستقل ارگانهای محلی  .855

 900    2 والیت   ولسوال کوت والیت خوست جمال ناصر واحدی اداره مستقل ارگانهای محلی  .856

 800    2 والیت   ولسوال کوت والیت فاریاب  عبدلقدیر اداره مستقل ارگانهای محلی  .857

 1000    2 والیت   ولسوال کیتی والیت دایکندی سید محمد رفعت اداره مستقل ارگانهای محلی  .858

 900    2 والیت   ولسوال عمری والیت غزنی علی دوست شمس مستقل ارگانهای محلیاداره   .859

 800    2 والیت   ولسوال اول کوهستان والیت کاپیسا عبدالفتاح شفیق اداره مستقل ارگانهای محلی  .860

 1000    2 والیت   ولسوال بولدک والیت کندهار صالح محمد نورزی اداره مستقل ارگانهای محلی  .861

 1000    2 والیت   ولسوال دره والیت ننگرهار نورآغا کامران اداره مستقل ارگانهای محلی  .862

 900    2 والیت   ولسوال بزرگ والیت بدخشان نذرالدین جاللی اداره مستقل ارگانهای محلی  .863



 برنامه امتیاز مادی استثنایی / سوپر اسکیل ادارات دولتی عملکرد  تفتیش/ گزارش تفتیشاداره عالی 

عملکرد  تفتیش ریاست |  146  

 

 900    2 والیت   ولسوال تشکان والیت بدخشان محمد عظیم موسوی اداره مستقل ارگانهای محلی  .864

 900    2 والیت   ولسوال بهسود والیت ننگرهار جان آفا محصل اداره مستقل ارگانهای محلی  .865

 1000    2 والیت   ولسوال صاحب والیت کنذ امامالدین قریشی اداره مستقل ارگانهای محلی  .866

 1000    2 والیت   ولسوال شیندند والیت هرات عبدلنبی بهادری  اداره مستقل ارگانهای محلی  .867

 1000    2 والیت   ولسوال گرمسیر والیت هلمند محمد فهیم گربتی اداره مستقل ارگانهای محلی  .868

 900    2 والیت   ولسوال شهدا والیت بدخشان محمد معروف خیر خواه اداره مستقل ارگانهای محلی  .869

 800    2 والیت   ولسوال یاوران والیت بدخشان غالم اهلل اداره مستقل ارگانهای محلی  .870

 400    2 والیت   رئیس دفترمقام والیت  حاجی شرف الدین  اداره مستقل ارگانهای محلی  .871

 500    3 والیت   آمرامورفرهنگی والیت زابل احمد ضیا  اداره مستقل ارگانهای محلی  .872

 600    4 والیت   کارشناس اموربازسازی وانکشافی عزنی نثاراحمد  اداره مستقل ارگانهای محلی  .873

 700    2   مرکز رئیس خدمات سکتوری سید ضیاوالدین  اداره مستقل ارگانهای محلی  .874

 550    3 والیت   آمرخدمات اجتماعی والیت عزنی جبرائیل  اداره مستقل ارگانهای محلی  .875

 600    2 والیت   رئیس مالی واداری والیت ارزگان عبدالجلیل  اداره مستقل ارگانهای محلی  .876

 550    3   مرکز کارشناس مبارزه با حوادث و محیط زیست محمد ظاهر مستقل ارگانهای محلیاداره   .877

 550    3   مرکز کارشناس امور فرهنگی و اجتماعی نوراهلل اداره مستقل ارگانهای محلی  .878

 550    3   مرکز کارشناس امور باز سازی و انکشاف سید محمد خالص اداره مستقل ارگانهای محلی  .879

 500    4   مرکز ترجما ن محمد بشیر اداره مستقل ارگانهای محلی  .880

 500    4   مرکز مدیر عمومی ارتقای ظرفیت و انکشاف اداره حبیب اهلل اداره مستقل ارگانهای محلی  .881

 500    4   مرکز مدیر عمومی مالی و اداری محمد داود اداره مستقل ارگانهای محلی  .882

 550    3   مرکز کارشناس انکشاف اقتصادی و سکتور خصوصی نورآقا محلیاداره مستقل ارگانهای   .883

 500    4 والیت   مدیر عمومی ارتباط و اطالعات کندهار حسیب اهلل اداره مستقل ارگانهای محلی  .884

 400    4 والیت   سخنگوی مقام والیت خوست  مبارز محمد  اداره مستقل ارگانهای محلی  .885

 400    3 والیت   کارشناس انکشاف اقتصادی خوست  مامورخان  ارگانهای محلیاداره مستقل   .886

 400    3 والیت   کارشناس اموربازسازی خوست  غفورشاه  اداره مستقل ارگانهای محلی  .887

 350    4 والیت   مدیرعمومی اجرائیه ولسوالی تنی خوست محمد نادرشاه  اداره مستقل ارگانهای محلی  .888

 650    2 والیت   رئیس مالی واداری والیت غور غالم محمد پیمان  مستقل ارگانهای محلیاداره   .889

 600    2 والیت   رئیس مالی واداری والیت کندهار محمد امین کمین  اداره مستقل ارگانهای محلی  .890

 450    3 والیت   آمرمنابع بشری والیت لوگر اجمل خاروان  اداره مستقل ارگانهای محلی  .891

 400    3 والیت   آمرمالی واداری والیت کندهار عبدالجنان  اداره مستقل ارگانهای محلی  .892

 600 فوق بکلوریا  3   مرکز آمرجندر حمیده  اداره مستقل ارگانهای محلی  .893

 900 .  2 والیت   ولسوال شهربزرگ والیت بدخشان عبدالرحیم فرحت  اداره مستقل ارگانهای محلی  .894

 900    2 والیت   ولسوال بهارک والیت بدخشان عبداسمیع ارگانهای محلیاداره مستقل   .895

 900    2 والیت   ولسوال یفتل والیت بدخشان امام علی همدمی اداره مستقل ارگانهای محلی  .896

 800    2 والیت   ولسوال کوهستان والیت بدخشان فضل الرحمن  اداره مستقل ارگانهای محلی  .897

 800    2 والیت   ولسوال دروازباال والیت بدشان محمد اسماعیل ارگانهای محلیاداره مستقل   .898
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 1000    2 والیت   ولسوال بهارک والیت بدخشان عبدالرشاد  اداره مستقل ارگانهای محلی  .899

 800    2 والیت   ولسوال هزارسموچ والیت تخار عبدالبصیربیک اداره مستقل ارگانهای محلی  .900

 800    2 والیت   ولسوال خواجه بهاالدین والیت تخار احمد جاوید ارگانهای محلیاداره مستقل   .901

 900    2 والیت   ولسوالی خدیروالیت دایکندی عبدالقادرحیدری اداره مستقل ارگانهای محلی  .902

 800    2 والیت   ولسوال ارغنداب والیت زابل محمد افضل شهاب اداره مستقل ارگانهای محلی  .903

 900    2 والیت   ولسوال بلخاب والیت سرپل عبدالغنی ابراهیم مستقل ارگانهای محلیاداره   .904

 800    2 والیت   ولسوال دره صوف پائین سمنگان فخرالدین مبارزه  اداره مستقل ارگانهای محلی  .905

 800    2 والیت   ولسوال فیروززنخچیرسمنگان محمد همایون  اداره مستقل ارگانهای محلی  .906

 1000    2 والیت   ولسوال کوه بند والیت کاپیسا سید مشتاق سادات  اداره مستقل ارگانهای محلی  .907

 900    2 والیت   ولسوال ازره والیت لوگر حمیداهلل حمید اداره مستقل ارگانهای محلی  .908

 1000    2 والیت   ولسوال یهرسراج والیت هلمند محمد سلیم اداره مستقل ارگانهای محلی  .909

 1000 فوق بکلوریا  2 والیت   ولسوال آقچه والیت جوزجان گوهرخان بابری اداره مستقل ارگانهای محلی  .910

 1000 فوق بکلوریا  2 والیت   ولسوال نجراب والیت کاپیسا عبدالودود حیدری اداره مستقل ارگانهای محلی  .911

 900 فوق بکلوریا  2 والیت   تخارولسوال ورسج والیت  خال محمد خردمند اداره مستقل ارگانهای محلی  .912

 900 فوق بکلوریا  2 والیت   ولسوال خاکریزوالیت کندهار محمد یوسف یونسی اداره مستقل ارگانهای محلی  .913

 900 بکلوریا  2 والیت   ولسوال خواهان والیت بدخشان فخرالدین بی ازار اداره مستقل ارگانهای محلی  .914

 900 بکلوریا  2 والیت   ولسوال سید خیل والیت پروان نورآقا هوشمند اداره مستقل ارگانهای محلی  .915

 900 بکلوریا  2 والیت   ولسوال دیشووالیت هلمند سید احمد  اداره مستقل ارگانهای محلی  .916

 900 بکلوریا  2 والیت   ولسوال چغتووالیت میدان وردک رازمحمد اداره مستقل ارگانهای محلی  .917

 900 بکلوریا  2 والیت   ولسوال کهمرد والیت بامیان محمد هادی سیغانی ارگانهای محلیاداره مستقل   .918

 900 بکلوریا  2 والیت   ولسوال کرخ والیت هرات فرحان مبارز اداره مستقل ارگانهای محلی  .919

 900 بکلوریا  2 والیت   ولسوال کوت والیت ننگرهار شیرشاه حسینی اداره مستقل ارگانهای محلی  .920

 800 فوق بکلوریا  2 والیت   ولسوال خرواروالیت لوگر ثمرگل راشد اداره مستقل ارگانهای محلی  .921

 800 فوق بکلوریا  2 والیت   ولسوال دولت یاروالیت غور محمد موسی اداره مستقل ارگانهای محلی  .922

 800 پاس 13  2 والیت   ولسوال زیباک والیت بدخشان میراحمد شاه اداره مستقل ارگانهای محلی  .923

 800 پاس 13  2 والیت   ولسوال کوه صافی والیت پروان سیف اهلل بیدار اداره مستقل ارگانهای محلی  .924

 800 فوق بکلوریا  2 والیت   ولسوال شینواری والیت پروان صاحب زاده گل اداره مستقل ارگانهای محلی  .925

 800 بکلوریا  2 والیت   جباروالیت کابلولسوال خاک  عبدالباری عارض اداره مستقل ارگانهای محلی  .926

 800 بکلوریا  2 والیت   ولسوال درواز باالوالیت بدخشان محمداکبر اداره مستقل ارگانهای محلی  .927

 800 بکلوریا  2 والیت   ولسوال دانگام والیت کنرها همیش گالب اداره مستقل ارگانهای محلی  .928

 800 بکلوریا  2 والیت   ولسوال شیب کوه والیت فراه حیدریعبدالرحیم  اداره مستقل ارگانهای محلی  .929

 800 بکلوریا  2 والیت   ولسوال چشت شریف والیت هرات سید محمد  اداره مستقل ارگانهای محلی  .930

 800 .  2 والیت   ولسوال اله سای والیت کاپیسا وحیداهلل نصرت اداره مستقل ارگانهای محلی  .931

 800 .  2 والیت   ولسوال خان چارباغ والیت فاریاب محمد اکبرایرکین محلیاداره مستقل ارگانهای   .932

 800 .  2 والیت   ولسوال جلگه والیت بغالن محمد سروراکبری اداره مستقل ارگانهای محلی  .933
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 800 .  2 والیت   ولسوال مانوگی والیت کنرها عنایت اهلل  اداره مستقل ارگانهای محلی  .934

 350    4 والیت   مدیرعمومی اجراییه ولسوالی خواجه غار عبدالعلی  ارگانهای محلیاداره مستقل   .935

 500 فوق بکلوریا  3 والیت   آمرمنابع بشری والیت بامیان  سید عباس اداره مستقل ارگانهای محلی  .936

 500 بکلوریافوق   3 والیت   آمر منابع بشری والیت لغمان  غالم صدیق  اداره مستقل ارگانهای محلی  .937

 500 فوق بکلوریا  3 والیت   آمر منابع بشری والیت کنرها گل خان اداره مستقل ارگانهای محلی  .938

 500 فوق بکلوریا  3 والیت   آمر منابع بشری مقام بادغیس خداداد اداره مستقل ارگانهای محلی  .939

 900 کورس مسلکی  2 والیت   ولسوال جرم بدخشان عبدالودود اداره مستقل ارگانهای محلی  .940

 900 بکلوریا  2 والیت   ولسوال واخان بدخشان گل محمد  اداره مستقل ارگانهای محلی  .941

 800 بکلوریا  2 والیت   ولسوال وردوج بخدخشان دولت محمد اداره مستقل ارگانهای محلی  .942

 1000 فوق بکلوریا  2 والیت   ولسوال بغان جدید گوهر خان اداره مستقل ارگانهای محلی  .943

 800 بکلوریا  2 والیت   ولسوال اندراب محب اهلل اداره مستقل ارگانهای محلی  .944

 800 فوق بکلوریا  2 والیت   ولسوال فرنگ بغالن عبدالولی  اداره مستقل ارگانهای محلی  .945

 900 بکلوریا  2 والیت   ولسوال چاربولک بلخ امیر محمد اداره مستقل ارگانهای محلی  .946

 1000 بکلوریا  2 والیت   ولسوال بگرام پروان عبدالشکور ارگانهای محلیاداره مستقل   .947

 900 بکلوریا  2 والیت   ولسوال سرخ پروان احمد علی اداره مستقل ارگانهای محلی  .948

 900 بکلوریا  2 والیت   ولسوال دره پنجشیر محمد سهراب اداره مستقل ارگانهای محلی  .949

 900 دفتر ندارد  2 والیت   ولسوال رخه پنجشیر عبدالرزاق  اداره مستقل ارگانهای محلی  .950

 800 بکلوریا  2 والیت   ولسوال شتل پنجشیر گالب شاه اداره مستقل ارگانهای محلی  .951

 800 فوق بکلوریا  2 والیت   ولسوال دراب جوزجان سراج الدین اداره مستقل ارگانهای محلی  .952

 800 فوق بکلوریا  2 والیت   ولسوال فیض اباد بدخشان سادات سایره شکیب اداره مستقل ارگانهای محلی  .953

 800 بکلوریا  2 والیت   ولسوال مردیان جوزجان رحمت اهلل اداره مستقل ارگانهای محلی  .954

 900 بکلوریا  2 والیت   ولسوال صبری خوست زرسعید اداره مستقل ارگانهای محلی  .955

 800 بکلوریا  2 والیت   ولسوال اسماعیل خیل خوست حدرانمحمد یونس  اداره مستقل ارگانهای محلی  .956

 1000 بکلوریا  2 والیت   ولسوال شهرستان دایکندی رستم علی اداره مستقل ارگانهای محلی  .957

 900 فوق بکلوریا  2 والیت   ولسوال گوسفندی سرپل غالم سخی اداره مستقل ارگانهای محلی  .958

 800 فوق بکلوریا  2 والیت   ولسوال صیاد سرپل عبداهلل اداره مستقل ارگانهای محلی  .959

 900 فوق بکلوریا  2 والیت   ولسوال روی دواب سمنگان عباد اهلل اداره مستقل ارگانهای محلی  .960

 800 بکلوریا  2 والیت   ولسوال دولینه غور احمد حسین اداره مستقل ارگانهای محلی  .961

 900 بکلوریا  2 والیت   ولسوال شهرک غور عبدالقیوم  اداره مستقل ارگانهای محلی  .962

 900 بکلوریا  2 والیت   ولسوال اله سای کاپیسا محمد عثمان اداره مستقل ارگانهای محلی  .963

 900 دفتر ندارد  2 والیت   ولسوال میوند کندهار صالح محمد اداره مستقل ارگانهای محلی  .964

 900 دفتر ندارد  2 والیت   شورابک کندهارولسوال  نیاز محمد اداره مستقل ارگانهای محلی  .965

 800 فوق بکلوریا  2 والیت   ولسوال ترنگ کنر سید زیور شاه اداره مستقل ارگانهای محلی  .966

 1000 بکلوریا  2 والیت   ولسوال قره باغ کابل غالم نبی اداره مستقل ارگانهای محلی  .967

 1000 بکلوریا  2 والیت   کوت کابل ولسوال میربچه عبدالرحیم اداره مستقل ارگانهای محلی  .968
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 900 بکلوریا  2 والیت   ولسوال استالف کابل شاه رسول اداره مستقل ارگانهای محلی  .969

 900 بکلوریا  2 والیت   ولسوال بگرامی کابل جاوید دالور اداره مستقل ارگانهای محلی  .970

 900 بکلوریا  2 والیت   ولسوال چهاراسیاب کابل عبدالخلیل اداره مستقل ارگانهای محلی  .971

 900 دفتر ندارد  2 والیت   ولسوال ده سبز کابل محمد گل اداره مستقل ارگانهای محلی  .972

 800 فوق بکلوریا  2 والیت   ولسوال کلکان کابل رحمت اهلل اداره مستقل ارگانهای محلی  .973

 800 بکلوریافوق   2 والیت   ولسوال خروار لوگر ثمر گل اداره مستقل ارگانهای محلی  .974

 1000 فوق بکلوریا  2 والیت   ولسوال سید اباد میدان وردک فضل الکریم اداره مستقل ارگانهای محلی  .975

 900 بکلوریا  2 والیت   پچیراگام ننگرهار میرباز اداره مستقل ارگانهای محلی  .976

 1000 بکلوریا  2 والیت   ولسوالی کامه ننگرهار عبدالوهاب اداره مستقل ارگانهای محلی  .977

 900 بکلوریا  2 والیت   ولسوال چخانسور نیمروز حاجی اقا محمد اداره مستقل ارگانهای محلی  .978

 900 بکلوریا  2 والیت   ولسوال خاشرود نیمروز محمد هاشم اداره مستقل ارگانهای محلی  .979

 800 بکلوریافوق   2 والیت   ولسوال ریگ هلمند شاه محمود اداره مستقل ارگانهای محلی  .980

 900 بکلوریا  2 والیت   ولسوال گرمسیر هلمند ایوب عمر عمری اداره مستقل ارگانهای محلی  .981

 900 بکلوریا  2 والیت   ولسوال مارچه هلمند محمد فهیم اداره مستقل ارگانهای محلی  .982

 500 فوق بکوریا  2 والیت   رئیس مالی و اداری والیت کاپیسا عبداالمبین صافی اداره مستقل ارگانهای محلی  .983

 500 فوق بکوریا  2 والیت   رئیس خدمات تخنیکی و سکتوری کاپیسا فیض الدین قبادی  اداره مستقل ارگانهای محلی  .984

 400 فوق بکوریا  4   مرکز کارشناس انکشاف اقتصادی گاللی  اداره مستقل ارگانهای محلی  .985

 900 فوق بکوریا  2 والیت   کوهستان سرپل ولسوال محمد نظیف اداره مستقل ارگانهای محلی  .986

 900 فوق بکوریا  2 والیت   ولسوال چوکی کنر شاه خسرو اداره مستقل ارگانهای محلی  .987

 900 فوق بکوریا  2 والیت   ولسوال سرکانو کنر محمد حنیف خیر خواه اداره مستقل ارگانهای محلی  .988

 400 فوق بکلوریا  3 والیت   آمر ارتقاء ظرفیت و انکشاف اداره هلمند فریده جان اداره مستقل ارگانهای محلی  .989

 400 بکلوریا  4   مرکز مدیر عمومی مجلس عبداهلل اداره مستقل ارگانهای محلی  .990

 500 فوق بکلوریا  2 والیت   رئیس مالی و اداری مقام لغمان محمد شیرین نصرت اداره مستقل ارگانهای محلی  .991

 500 بکلوریا  3 والیت   کارشناس انکشاف سکتورغزنی نصیر احمد اداره مستقل ارگانهای محلی  .992

 400 فوق بکلوریا 3 والیت   کارشناس ولسوالیها دایکندی محمد ابراهیم انصاری اداره مستقل ارگانهای محلی  .993

  400 فوق بکلوریا  3 والیت   ارتقاء ظرفیت و انکشاف بادغیسآمر  نجم الدین فروتن اداره مستقل ارگانهای محلی  .994

  450 فوق بکلوریا  3   مرکز آمر دفتر داری لیاقت علی اداره مستقل ارگانهای محلی  .995

  400 فوق بکلوریا  4   مرکز مدیر عمومی دیتا بیس رضا خان اداره مستقل ارگانهای محلی  .996

  450 فوق بکلوریا  3 والیت   آمر ارزیابی اجراات کاپیسا عظیمیرحیم  اداره مستقل ارگانهای محلی  .997

  450 فوق بکلوریا  3 والیت   آمر مالی مقام کاپیسا خان شیرین افضلی اداره مستقل ارگانهای محلی  .998

  400 فوق بکلوریا  4   مرکز مدیر عمومی استخدام نجیب اهلل  اداره مستقل ارگانهای محلی  .999

  400 فوق بکلوریا  4   مرکز مدیر عمومی تخصیصات حامد نیرومند ارگانهای محلیاداره مستقل   .1000

  400 فوق بکلوریا  4   مرکز مدیر عمومی بودجه میر غوث الدین اداره مستقل ارگانهای محلی  .1001

 400 فوق بکلوریا  4   مرکز عضو مسلکی ارتباط والیات  محمد اکبر عمرخیل اداره مستقل ارگانهای محلی  .1002

 400 فوق بکلوریا  4   مرکز کارشناس بودجه عبدالرزاق اداره مستقل ارگانهای محلی  .1003
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 300 بکلوریا  4   مرکز مدیر عمومی بودجه سمیرا  اداره مستقل ارگانهای محلی  .1004

 500 بکلوریا 1   مرکز رئیس واحد تطبیق اصالح اداره عامه شعیب پرتو اداره جیودوزی و کارتوگرافی   .1005

 400 بکلوریا 4   مرکز ترانگولیشن هوائی صالح محمد زمانی  اداره جیودوزی و کارتوگرافی   .1006

 400 بکلوریا 4   مرکز مدیر عمومی ارتباط کارکنان فاضل شاه اداره جیودوزی و کارتوگرافی   .1007

 390 فوق بکلویا 3   مرکز آمراستخدام  رحیمه   زیوری  اداره جیودوزی و کارتوگرافی   .1008

 660 بکلوریا 1   مرکز رئیس پالیسی وپالنگذاری  امان اهلل افشاری  اداره جیودوزی و کارتوگرافی   .1009

 550 بکلوریا 1   مرکز رئیس جیودوزی  فضل احمد هدایت  اداره جیودوزی و کارتوگرافی   .1010

 600 بکلوریا 2   مرکز رئیس سروی کدستر غالم ایشان سلطانی  اداره جیودوزی و کارتوگرافی   .1011

 440 فوق بکلوریا 3   مرکز آمرریاست مقیاس بزرگ محمد آصف سیار اداره جیودوزی و کارتوگرافی   .1012

 550 بکلوریا 1   مرکز رئیس قوای بشری ومالی  عزیزاهلل نواب  اداره جیودوزی و کارتوگرافی   .1013

 345 فوق بکلوریا 3   مرکز واداریآمراداری خدمات ریاست مالی  خواجه کرام الدین اداره جیودوزی و کارتوگرافی   .1014

 350 بکلوریا 2   مرکز معاون ریاست نقشه برداری مقیاس بزرگ محمد آصف شهابی اداره جیودوزی و کارتوگرافی   .1015

 330 بکلوریا 3   مرکز مدیرتفصیالت توپوگرافی و نامگذازی محالت قربانعلی اداره جیودوزی و کارتوگرافی   .1016

 350 بکلوریا 3   مرکز مدیردیجیتایزریاست نقشه برداری گردیگل  اداره جیودوزی و کارتوگرافی   .1017

 400 فوق بکلوریا 3   مرکز مدیرعمومی دیتابیس احمد داود  اداره جیودوزی و کارتوگرافی   .1018

 450 فوق بکوریا 3   مرکز آمر سوانع و ارزیابی اجراات کارکنان  احمد شاه عمید اداره جیودوزی و کارتوگرافی   .1019

 400 فوق بکلوریا 3   مرکز آمر تفتیش داخلی انجینر غالم دستگیر اداره جیودوزی و کارتوگرافی   .1020

 400 فوق بکلوریا 3 والیت   امر نقشه برداری پکتیا شفیق اهلل  اداره جیودوزی و کارتوگرافی   .1021

 500   3 والیت   والیت بلخآمر نقشه برداری  امیر محمد اداره جیودوزی و کارتوگرافی   .1022

 500 فوق بکلوریا 3   مرکز آمر ارتباط خارجه محمد ذکریا اداره جیودوزی و کارتوگرافی   .1023

 400 فوق بکلوریا 4   مرکز مدیر عمومی امنیت نوید محمدی اداره جیودوزی و کارتوگرافی   .1024

 400 فوق بکلوریا 4   مرکز های تصویریمدیر عمومی نقشه  عبدالوارث مموزی اداره جیودوزی و کارتوگرافی   .1025

 350 بکلوریا  4   مرکز مدیر عمومی تبادل اطالعات جغرافیای سید علی اصغر  اداره جیودوزی و کارتوگرافی   .1026

 500 بکلوریا 4   مرکز عضو محقیقین  فضل الرحمن مسلم  وزارت سرحدات، اقوام و قبایل  .1027

 600 فوق بکلوریا  3 والیت   سوپروایزار نعمت اهلل وزارت سرحدات، اقوام و قبایل  .1028

 300 فوق بکلوریا 5   مرکز مدیر شبکه نظام الدین وزارت سرحدات، اقوام و قبایل  .1029
 500 فوق بکلوریا 3   مرکز امر ارتباط کارکنان عبدالسالم وزارت سرحدات، اقوام و قبایل  .1030

 500 فوق بکلوریا  3 والیت   سرحدات و قبایل سمنگانامر امور  خیراهلل خارق وزارت سرحدات، اقوام و قبایل  .1031

 400 فوق بکلوریا  4 والیت   مدیر عمومی مالی و اداری تخار  عبدالبصیر  وزارت امور مهاجرین  و عودت کنندگان  .1032

 400 فوق بکلوریا  3 والیت   آمر مالی و اداری ریاست بلخ  نظر محمد مشفق وزارت امور مهاجرین  و عودت کنندگان  .1033

 400 فوق بکلوریا  3 والیت   آمر ادغام مجدد مهاجرین کابل  حمیداهلل ذکی  وزارت امور مهاجرین  و عودت کنندگان  .1034

 400 فوق بکلوریا 4   مرکز مدیر دفتر داری  حیات اهلل  وزارت امور مهاجرین  و عودت کنندگان  .1035

 400 فوق بکلوریا 4   مرکز عمومی امنیت و توسعه شبکه ارزیابیمدیر  فرید سعیدی وزارت امور مهاجرین  و عودت کنندگان  .1036

 400 فوق بکلوریا 4   مرکز سکرتر معینت مالی و ادری عبدالمحبوب  وزارت امور مهاجرین  و عودت کنندگان  .1037

 400 فوق بکوریا  4   مرکز عضو گروپ دوم انجینر ساختمانهای فلزی  تتر خان  وزارت انرژی وآب   .1038
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 350   3   مرکز آمریت خدمات تخنیکی  محمد عارف وزارت انرژی وآب   .1039

 400 بکلوریا  2 والیت   ریس حوزه فرعی دریای ترنک قالت  عمر گل وزارت انرژی وآب   .1040

 800 بکلوریا  2 والیت   ریس حوزه دریایی هلمند وسطی لشکرگاه  خان آقا  وزارت انرژی وآب   .1041

 400 فوق بکوریا  4   مرکز مدیر عمومی راسد  عاشق اهلل  وزارت انرژی وآب   .1042

 400 فوق بکوریا  4   مرکز مدیر عمومی نظارت پروژه های شبکات توزیع انرژی  محمد نسیم  وزارت انرژی وآب   .1043

 400 بکلوریا  3   مرکز آمر محاسبه بسم اهلل  وزارت انرژی وآب   .1044

 300 بکلوریا  4   مرکز مدیر عمومی هاردویر  محبوب الرحمن  وزارت انرژی وآب   .1045

 300 بکلوریا  4   مرکز مدیر عمومی نرم افزار  غالم ربانی  وزارت انرژی وآب   .1046

 350 بکلوریا 4   مرکز مدیر عمومی تحریرات محمد زمان وزارت دولت در امورپارلمانی   .1047

 500 فوق بکلوریا  3   مرکز آمر مالی واداری فرید وزارت دولت در امورپارلمانی   .1048

 450 فوق بکلوریا  3   مرکز کارشناس مسلکی امورپارلمانی در وزارت مبارزه  مواد مخدر ماللی وزارت دولت در امورپارلمانی   .1049

 400 فوق بکلوریا  4   مرکز کارشناس ارتباط همآهنگی رحیمه  وزارت دولت در امورپارلمانی   .1050

 500 فوق بکلوریا  3   مرکز آمر استخدام عبدالواسع همدرد وزارت دولت در امورپارلمانی   .1051

 450 فوق بکلوریا  3   مرکز کارشناس دیتابیس محبوب وزارت دولت در امورپارلمانی   .1052

 400 فوق بکلوریا  4   مرکز مدیر عمومی اسناد ارتباط ثریا وزارت دولت در امورپارلمانی   .1053

 400 فوق بکلوریا  4   مرکز مدیر عمومی پالنگذاری شریفیخاطره  وزارت دولت در امورپارلمانی   .1054

 400 فوق بکلوریا  3   مرکز کارشناس ارتباط و هماهنگی رحیمه  وزارت دولت در امورپارلمانی   .1055

 400 فوق بکلوریا  4   مرکز مدیر عمومی معاش  سرور  وزارت دولت در امورپارلمانی   .1056

 400$ بکلوریا P   4 مدیر عمومی اسناد وارتباط عبدالقیوم نظری کمیسیون اصالحات ادری و خدمات ملکی  .1057

 400$ فوق بکلوریا P   4 مسئول تامین روابط و برگزار کننده نشست ها مسعوده نصرت  کمیسیون اصالحات ادری و خدمات ملکی  .1058

 400$ بکلوریا P   3 آمر اداری محمد ابراهیم آشنا محمدی کمیسیون اصالحات ادری و خدمات ملکی  .1059

 400$ فوق بکلوریا P   5 مدیر اداری  عبدالجبار امین کمیسیون اصالحات ادری و خدمات ملکی  .1060

 600$ فوق بکلوریا P   3 کارشناس نظارت از تعیینات عبدالسمیع جانباز کمیسیون اصالحات ادری و خدمات ملکی  .1061

 350$ فوق بکلوریا P   4 بورد رسیدگی به شکایات خدمات ملکیسکرتر مقام بورد  محسنه اکسیر کمیسیون اصالحات ادری و خدمات ملکی  .1062

 400$ بکلوریا P   5 مدیر معلومات و پذیرش نادیه کاکر کمیسیون اصالحات ادری و خدمات ملکی  .1063

 450$ فوق بکلوریا P   4 کارشناس تنظیم و حفظ اسناد صاحبه  واسوخت کمیسیون اصالحات ادری و خدمات ملکی  .1064

 400$ فوق بکلوریا P   4 کارشناس تنظیم و حفظ اسناد شهاب الدین ازهر اصالحات ادری و خدمات ملکیکمیسیون   .1065

 700$ فوق بکلوریا P   3 کارشناس نظارت و ارزیابی از تطبیق اصالحات  محمد جاوید وحیدی کمیسیون اصالحات ادری و خدمات ملکی  .1066

 400$ بکلوریا P   4 مدیر عمومی روغنیات  شیرزادعاشق اهلل  کمیسیون اصالحات ادری و خدمات ملکی  .1067

 400$ بکلوریا P   5 مدیر تحویلخانه محمد احسان افضلی کمیسیون اصالحات ادری و خدمات ملکی  .1068

 400$ صنف نهم P   4 مدیرعمومی حفظ ومراقبت نور محمد نوری کمیسیون اصالحات ادری و خدمات ملکی  .1069

 350$ فوق بکلوریا P   5 مسئول کمره های امنیتی محمد فریدون حصیم ملکیکمیسیون اصالحات ادری و خدمات   .1070

 400$ فوق بکلوریا P   5 مسئول کمره های امنیتی عبدالسالم سالم زاده کمیسیون اصالحات ادری و خدمات ملکی  .1071

 350$ بکلوریا P   5 مدیر اجرائیه  احمد نوری کمیسیون اصالحات ادری و خدمات ملکی  .1072

 600$ بکلوریا P   3 کارشناس تحلیل پالیسی ها  سید محمد بشیر موسوی اصالحات ادری و خدمات ملکی کمیسیون  .1073
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 400$ بکلوریا P   5 مدیر اجرائیه  غالم حیدر صدیقی کمیسیون اصالحات ادری و خدمات ملکی  .1074

 350$ بکلوریا P   5 مدیر اداری زرمینه امیری کمیسیون اصالحات ادری و خدمات ملکی  .1075

 400$ فوق بکلوریا P 4 مرکز کارشناس تعیینات نانی حیدری کمیسیون اصالحات ادری و خدمات ملکی  .1076

 400$ فوق بکلوریا P 4   کارشناس نظارت از ارزیابی اجراآت عبدالوهاب سرخرودی کمیسیون اصالحات ادری و خدمات ملکی  .1077

 400$ فوق بکلوریا P 4   نظارت از ارزیای اجراآتکارشناس  شکراهلل محسنی کمیسیون اصالحات ادری و خدمات ملکی  .1078

 400$ فوق بکلوریا P 4   کارشناس نظارت از ارزیای اجراآت احمد فرید داودزی کمیسیون اصالحات ادری و خدمات ملکی  .1079

 400 بکلوریافوق  4   مرکز مدیر عمومی تطبیق برنامه های آموزشی خالده شینواری کمیسیون اصالحات ادری و خدمات ملکی  .1080

 350 بکلوریا  4   مرکز مدیر عمومی سوانح و دیتابیس فهیمه  کمیسیون اصالحات ادری و خدمات ملکی  .1081

 400 بکلوریا  3   مرکز امر تفتیش داخلی  عبدالفتاح  کمیسیون اصالحات ادری و خدمات ملکی  .1082

 450 فوق بکلوریا  3   مرکز امر تثبیت نورم  عبدالمجید  کمیسیون اصالحات ادری و خدمات ملکی  .1083

 1000       مرکز رئیس نظارت اختربلند  سارنوالیاداره لوی   .1084

1085.  

خارنپال بشیراحمد فضلی   سارنوالیاداره لوی 

 بارکزی

 مرکز معاون لوی خارنوالی

      
1500 

 1200       مرکز عضوبورد مشورتی  خارنپوه کلیم اهلل ملکزی  سارنوالیاداره لوی   .1086

 300       مرکز مشاورحقوقی  یارمحمد حسین خیل  سارنوالیاداره لوی   .1087

 800       مرکز خارنوال ریاست عمومی تحقیق جرایم  محمد شاه ظریف  سارنوالیاداره لوی   .1088

 800       مرکز خارنوالی کنترول و مراقبت محمد ولی ترین  سارنوالیاداره لوی   .1089

 300       مرکز رئیس کشف وتحقیق  سید جالل  سارنوالیاداره لوی   .1090

 300       مرکز رئیس تنفیظ احکام  منیراحمد پتنگ  سارنوالیاداره لوی   .1091

 300       مرکز رئیس پالن وارتباط خارجه  پیرجاللدین  سارنوالیاداره لوی   .1092

 400       مرکز عضوبورد مشاورین  خارنپوه عبدالجبار سارنوالیاداره لوی   .1093

 300       مرکز رئیس نظارت وبررسی  اسداهلل مبارز سارنوالیاداره لوی   .1094

 300       مرکز خارنوال نظامی کابل  فضل الکریم  سارنوالیاداره لوی   .1095

 300       مرکز رئیس جزای عمومی  عبدالقدوس رشیدی  سارنوالیاداره لوی   .1096

 500       مرکز رئیس امنیت عامه  خارنپوه سداجان شینواری  سارنوالیاداره لوی   .1097

 500       مرکز رئیس نظارت برارگانهای کشف وتحقیق  عبدالوهاب  سارنوالیاداره لوی   .1098

 600       مرکز مدیرعمومی ای تی  عبیداهلل  سارنوالیاداره لوی   .1099

 500       مرکز رئیس تحریرات وداراالنشا جمیل الرحمن کامگار سارنوالیاداره لوی   .1100

 300       مرکز کامپیوترکار ریاست استیناف نظامی  سید عبدالقهار سارنوالیاداره لوی   .1101

 500       مرکز رئیس خارنوالی اختصاصی مبارزه با فساد اداری  محمد اقبال سارنوالیاداره لوی   .1102

 500       مرکز  عمومی جزائی ارنوالیڅرئیس  نعمت اهلل حفیظی  سارنوالیاداره لوی   .1103

 500       مرکز سکرترلوی خارنوال زین الدین  سارنوالیاداره لوی   .1104

 300       مرکز آمرتربیه کادرهای لوی خارنوالی عبدالجلیل  سارنوالیاداره لوی   .1105

 300       مرکز خارنوال استیناف زون جنوب زرمینه  سارنوالیاداره لوی   .1106

 500$       مرکز مشاورلوی خارنوالی  عبداهلل ابراهیم خیل سارنوالیاداره لوی   .1107
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 500       مرکز رئیس نظارت برمحالت  عزیزاحمد سرباز سارنوالیاداره لوی   .1108

 500       مرکز رئس خارنوالی مبارزه با خشونت علیه زنان قدسیه نیازی  سارنوالیاداره لوی   .1109

 500       مرکز رئیس تحریرات  احمد بیگ قادری سارنوالیاداره لوی   .1110

 300       مرکز کارمند تحریرات  عبدالوهاب  سارنوالیاداره لوی   .1111

 300       مرکز کارمندتحریرات  محمد صابر سارنوالیاداره لوی   .1112

 400       مرکز مامور آی تی    امید سارنوالیاداره لوی   .1113

 300       مرکز عضوریاست تحقیق جرایم نظامی  نازیه  سارنوالیاداره لوی   .1114

 300       مرکز کارمند اداری عبدالهادی  سارنوالیاداره لوی   .1115

 500       مرکز رئیس خارنوالی حقوقی عامه مدنی محمد عارف  سارنوالیاداره لوی   .1116

 500       مرکز رئیس خارنوالی نظارت برمحالت سلب آزادی  عزیزاحمد سرباز سارنوالیاداره لوی   .1117

 300       مرکز کامپیوترکارمعاون لوی خارنوالی  ملیحه  سارنوالیاداره لوی   .1118

 350       مرکز کامپیوترریاست نظارت تطبیق قانون جواد  سارنوالیاداره لوی   .1119

 300       مرکز خارنوال استیناف والیت ارزگان عبداهلل امین سارنوالیاداره لوی   .1120

 300       مرکز // ضیا الرحمن سارنوالیاداره لوی   .1121

 300       مرکز // هجرت اهلل  سارنوالیاداره لوی   .1122

 300       مرکز کامپیوترکار امان اهلل  سارنوالیاداره لوی   .1123

 300       مرکز مدیرعمومی روابط فرهنگی  خارنمل عبدالجلیل  سارنوالیاداره لوی   .1124

 300       مرکز رئیس استیناف مرکزی خارنیارحبیب الرحمن  سارنوالیاداره لوی   .1125

 300       مرکز عضوبورد مشاورین  سید رسول زرمتی  سارنوالیاداره لوی   .1126

 500       مرکز خارنوال ارزگان عبدالطیف  سارنوالیاداره لوی   .1127

 500       مرکز خارنوال ریاست جرایم  محمد ذاکر سارنوالیاداره لوی   .1128

 600       مرکز رئیس مالی واداری  حفیظ اهلل عزیز سارنوالیاداره لوی   .1129

 400       مرکز خارنوال استیناف ارزگان غالم محمد فاروق سارنوالیاداره لوی   .1130

 400       مرکز خارنوال استیناف ارزگان غالم جان  سارنوالیاداره لوی   .1131

 400       مرکز خارنوال استیناف ارزگان عبدالودود  سارنوالیاداره لوی   .1132

 400       مرکز خارنوال استیناف ارزگان میرویس  سارنوالیاداره لوی   .1133

 400       مرکز خارنوال استیناف ارزگان فرید احمد سارنوالیاداره لوی   .1134

 400       مرکز خارنوال استیناف ارزگان شاه محمد سارنوالیاداره لوی   .1135

 400       مرکز خارنوال استیناف ارزگان عبداالمین  سارنوالیاداره لوی   .1136

 500       مرکز عضوبورد مشاورین محب اهلل قادری سارنوالیاداره لوی   .1137

 500       مرکز عضوبورد مشاورین عبالرب چمیلی  سارنوالیاداره لوی   .1138

 500       مرکز عضوبورد مشاورین محمد ابرارمهرگان سارنوالیاداره لوی   .1139

 300       مرکز خارنواالن  عبدالوهاب  سارنوالیاداره لوی   .1140

 300       مرکز // محمد صابر سارنوالیاداره لوی   .1141

 300       مرکز // همایون سارنوالیاداره لوی   .1142
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 800       مرکز رئیس منابع بشری نظرمحمد جاوید سارنوالیاداره لوی   .1143

 300       مرکز معاون لوی خارنوالی درامورتحقیق نورحبیب جالل سارنوالیاداره لوی   .1144

 300       مرکز مدیرعمومی قراردادها وپروژه های انکشافی احمد تواب سارنوالیاداره لوی   .1145

 300       مرکز سرپرست ریاست پالن  حمیدالکوزی سارنوالیاداره لوی   .1146

 800       مرکز مدیرعمومی روابط خارجی نصرت اهلل  سارنوالیاداره لوی   .1147

 1200       مرکز خارنوال مبارزه با جرایم فساد اداری محمد اکرم حفیظ سارنوالیاداره لوی   .1148

 500       مرکز رئیس تحقیق جرایم سید حکمت اهلل سارنوالیاداره لوی   .1149

 400       مرکز مشاورلوی خارنوالی عزیزاهلل وزیری سارنوالیاداره لوی   .1150

 300 بکلوریا  5   مرکز مددیر تحریرات  عبدالوهاب سارنوالیاداره لوی   .1151

 500       مرکز خارنوال اسالم الدین عظیمی سارنوالیاداره لوی   .1152

 500       مرکز خارنوال محمد فهیم تایب سارنوالیاداره لوی   .1153

 500       مرکز عضو بورد مشاورین  عبدالواسع  سارنوالیاداره لوی   .1154

 300       مرکز کارمند ریاست تحریرات وحیده سارنوالیاداره لوی   .1155

 300    3   مرکز آمر کمپیوتر کاران  امان اهلل  سارنوالیاداره لوی   .1156

 300       مرکز عضو منابع بشری نبیال سارنوالیاداره لوی   .1157

1158.  
 300       مرکز عضو منابع بشری شبانه سارنوالیاداره لوی 

 300   4   مرکز سکرتر مقام لوی خارنوالی بهشته سارنوالیاداره لوی   .1159

 400 بکلوریا 4   مرکز سکرتر معینیت اداری  محمد اشرف  مالیهوزارت   .1160

 345 بکلوریا 4   مرکز مدیر عمومی تشکیل و پالنگذاری  میر محمد حسن  وزارت مالیه  .1161

 350 فوق بکلوریا 6   مرکز عضو مدیریت عمومی استخدام معینیت عواید گمرکات  سلما وزارت مالیه  .1162

 400 فوق بکلوریا 4   مرکز کارشناس دیتابیسامریت ارزیابی اجراات سوانح حکمت اهلل وزارت مالیه  .1163

 450 فوق بکلوریا 3   مرکز آمر اجرایوی تکنالوژی معلوماتی  محمد شفیع وزارت مالیه  .1164

 400 فوق بکلوریا 4   مرکز ITمدیر عمومی میز کمک  شیرزی  وزارت مالیه  .1165

 300 بکلوریا 4   مرکز مدیر عمومی حواله جات  اختر محمد  وزارت مالیه  .1166

 484 فوق بکلوریا 2   مرکز آمر انسجام نظر محمد  وزارت مالیه  .1167

 450 فوق بکلوریا 4   مرکز کارشناس تحلیل گزارشات اجتماعی  صفیه وزارت مالیه  .1168

 450 بکلوریا 4   مرکز کارشناس تحلیل گزارش دهی  کرشمه وزارت مالیه  .1169

 700 بکلوریا 3   مرکز آمرسکتور حکومتداری سالم وحاکمیت قانون محمد رحیم  مالیهوزارت   .1170

 400 بکلوریا 4   مرکز مدیر عمومی اجرایه بودجه کمیسیون مستقل انتخابات و حقوق بشر عبدالغفار  وزارت مالیه  .1171

 400 بکلوریا 4   مرکز مدیر عمومی اجرایه بودجه ریاست عمومی امنیت ملی  محمد اسمعیل  وزارت مالیه  .1172

 700 بکلوریا 3   مرکز آمر سکتور امنیت  عبدالجبار  وزارت مالیه  .1173

 450 بکلوریا 4   مرکز مدیر عمومی آموزش مالی و حسابی  محمد سرور  وزارت مالیه  .1174

 600 بکلوریا 3   مرکز آمر تادیات عادی  غالم حبیب  وزارت مالیه  .1175

 450 بکلوریا 4   مرکز پیشکی ها مدیر عمومی معروفه  وزارت مالیه  .1176

 500 بکلوریا 3   مرکز آمر راپور دهی  خلیل اهلل وزارت مالیه  .1177
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 500 بکلوریا 3   مرکز آمر حسابات مرکزی  بسم اهلل وزارت مالیه  .1178

 450 بکلوریا 4   مرکز مدیر عمومی ترتیب و ثبت اسناد مصرف محمد حلیم  وزارت مالیه  .1179

 450 فوق بکلوریا 4   مرکز مدیر عمومی ترتیب راپور ها الدینعظیم  وزارت مالیه  .1180

 400 فوق بکلوریا 4   مرکز مدیر عمومی کنترول حواله های تادیات  میرویس وزارت مالیه  .1181

 300 بکلوریا 4   مرکز مدیر عمومی تطبیق و آموزش سیستم کمپیوتری معاشات  سید لطیف  وزارت مالیه  .1182

 300 بکلوریا 4   مرکز مدیر عمومی راجستریشن  محمد قاسم  وزارت مالیه  .1183

 300 بکلوریا 4   مرکز مدیر عمومی کارکنان ارتباطی حبیب اهلل  وزارت مالیه  .1184

 500 فوق بکلوریا 6   مرکز مامور ادخال ارقام دیتابیس  عبدالحفیظ وزارت مالیه  .1185

 500 بکلوریا 5   مرکز اسیکودا ITمدیر عمومی تخنیکی  و مصطفی  وزارت مالیه  .1186

 500 فوق بکلوریا 3   مرکز آمر تفتیش بودجه آقا محمد  وزارت مالیه  .1187

 500 فوق بکلوریا 3   مرکز آمر مالی  عبدالجبار  وزارت مالیه  .1188

 550 بکلوریا 4   مرکز مدیر عمومی افمیس  محمد زبیر  وزارت مالیه  .1189

 500 فوق بکلوریا 3   مرکز آمر مالی  غالم اکبر  وزارت مالیه  .1190

 550 بکلوریا 4   مرکز افمیس  ویس احمد  وزارت مالیه  .1191

 400 بکلوریا 6   مرکز مامور تنظیم اسناد  بشیر احمد  وزارت مالیه  .1192

 400 بکلوریا 4   مرکز مدیر عمومی بررسی شکایات مالیه دهنده احمد شاه  وزارت مالیه  .1193

 400 بکلوریا 4   مرکز مدیر عمومی حوزه چهارم مالیاتی  عبدالغفور نورستانی  وزارت مالیه  .1194

 600 بکلوریا 3   مرکز آمر سیستم و خدمات مالیه دهنده  محمد طاهر  وزارت مالیه  .1195

 500 بکلوریا 4   مرکز مدیر عمومی امالک مازات دولتن  محمد آصف  وزارت مالیه  .1196

 500 فوق بکلوریا 3   مرکز آمر مالی محمود  وزارت مالیه  .1197

 550 فوق بکلوریا 3   مرکز امر مالیه دهند گان کوچک  عبدالخالق  وزارت مالیه  .1198

 450 فوق بکلوریا 3   مرکز آمر مالی  محمد داود صالحی  وزارت مالیه  .1199

 500 فوق بکلوریا 3   مرکز آمر مالیه دهندگان کوچک  گل آغا  وزارت مالیه  .1200

 600 بکلوریا 4   مرکز افمیس  زرولی  وزارت مالیه  .1201

 550 بکلوریا 4   مرکز افمیس  فیروز خان  وزارت مالیه  .1202

 500 فوق بکلوریا 3   مرکز آمر مالیه دهندگان کوچک  عجب گل  وزارت مالیه  .1203

 500 فوق بکلوریا 3   مرکز آمر مالیه دهندگان کوچک  سید نبی  وزارت مالیه  .1204

 500 فوق بکلوریا 3 والیت   مستوفیت کاپیساامر مالیه دهنده گان کوچک  صحبت خان وزارت مالیه  .1205

 400 فوق بکلوریا 4   مرکز مدیر عمومی تحلیل و تکثیر پالن عواید مرکز عبید اهلل  وزارت مالیه  .1206

 400 فوق بکلوریا  4   مرکز مدیر عمومی ارشیف بریالی اداره عالی نظارت برفساد اداری  .1207

 400 بکلوریا  4   مرکز کارشناس تحلیل و توحید پالن نهاد های دولتی  ناجیه اداره عالی نظارت برفساد اداری  .1208

 400 بکلوریا  5   مرکز تکنیشن نرم افزار  محمد احسان  اداره عالی نظارت برفساد اداری  .1209

 350 فوق بکلوریا  4   مرکز مدیر عمومی بودجه  منیر احمد  اداره عالی نظارت برفساد اداری  .1210

 350 بکلوریا   4   مرکز مدیر عمومی استخدام معلمین کودکستانها و روزنتونها مجتبی  کارواموراجتماعیوزارت   .1211

 410 فوق بکلوریا  4   مرکز مدیر عمومی سوانح ارزیابی و دیتابس  محمد کاظم ویس  وزارت کارواموراجتماعی  .1212
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 500 فوق بکلوریا  3   مرکز امر اسناد و ارتباط محمد یوسف فیض  وزارت کارواموراجتماعی  .1213

 500 فوق بکلوریا  3   مرکز آمر بودجه  احمد فرید ننگ وزارت کارواموراجتماعی  .1214

 350 بکلوریا   4   مرکز مدیر عمومی استخدام عبدالولی  وزارت کارواموراجتماعی  .1215

 350 بکلوریا   4   مرکز مدیر عمومی بودجه عادی  نسرین  وزارت کارواموراجتماعی  .1216

 400 فوق بکلوریا  4   مرکز آموزگار  امید  وزارت کارواموراجتماعی  .1217

 500 فوق بکلوریا  3   مرکز آمر طرح و تعین معیار ها کار  محمد هاشم  وزارت کارواموراجتماعی  .1218

 400 بکلوریا   4   مرکز مدیر عمومی اجراییه  سهراب  وزارت کارواموراجتماعی  .1219

 500 فوق بکلوریا  3   مرکز آمر تادیات حقوق معلولین  محمد حسن  وزارت کارواموراجتماعی  .1220

 500 فوق بکلوریا  3   مرکز آمر توان بخشی  نجیب اهلل  وزارت کارواموراجتماعی  .1221

 500 فوق بکلوریا  3   مرکز آمر گروپ دوم تفتیش داخلی  سید صفدر شاه  وزارت کارواموراجتماعی  .1222

 550 فوق بکلوریا  3   مرکز ITآمر  وحید اهلل  وزارت کارواموراجتماعی  .1223

 550    3 والیت   آمر کار ریاست کار امور اجتماعی سمنگان               محمد اسحق  وزارت کارواموراجتماعی  .1224

 400    4 والیت   مدیر عممومی تنظیم و تامینات والیت پکتیکا دوست محمد وزارت کارواموراجتماعی  .1225

  500 فوق بکلوریا  3   مرکز آمر جواز کار اتباع خارجی  سید کاظم مخری کارواموراجتماعیوزارت   .1226

 600 فوق بکلوریا  3   مرکز آمر واحد جندر  خدیجه وزارت کارواموراجتماعی  .1227

 400 بکلوریا  4   مرکز مدیر عمومی سوانح سید خلیل اهلل وزارت کارواموراجتماعی  .1228

 400 بکلوریا  4   مرکز مدیر عمومی ارزیابی اجراات کارکنان محمد پرویز وزارت کارواموراجتماعی  .1229

 400 بکلوریا  4   مرکز مدیر عمومی بودیجه عادی  خواجه محمد نبی وزارت کارواموراجتماعی  .1230

 450 فوق بکلوریا  4 والیت   مدیر عمومی کادستر معادن کنرها ذاکراهلل وزارت کارواموراجتماعی  .1231

 450 فوق بکلوریا  4 والیت   مدیر عمومی صدور جواز معادن بدخشان  عتیق اهلل  کارواموراجتماعیوزارت   .1232

 350 بکلوریا 4   مرکز کار شناس پالن گزاری وژمه وزارت کارواموراجتماعی  .1233

 350 بکلوریا 4   مرکز مدیر عمومی پالنگزاری فریده وزارت کارواموراجتماعی  .1234

 400 بکلوریا 4 والیت   مدیر عمومی مالی واداری معادن تخار عبدالعلیم وزارت کارواموراجتماعی  .1235

 500 فوق بکلوریا  3 والیت   جیولوجست امریت معادن کاپیسا انجینر کمال الدین وزارت کارواموراجتماعی  .1236

  400 فوق بکلوریا  4   مرکز مدیر عمومی معاشات  فریده  وزارت کارواموراجتماعی  .1237

 450 فوق بکلوریا  3   مرکز امر اموزش و انکشاف اداره محمد رسول برتطبیق قانون اساسیکمیسیون نظارت   .1238

 500 فوق بکلوریا  3   مرکز امر مالی و حسابی محمد قاسم شمس کمیسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی  .1239

 400 فوق بکلوریا 4 والیت   مدیر عمومی تخنیک میدان هوائی کندز عبدالنجات اداره مستقل هوانوردی ملکی  .1240

 400 فوق بکلوریا  4   مرکز شجاع مدیر عمومی میدان هوائی ملکی  رحمت اهلل شجاع اداره مستقل هوانوردی ملکی  .1241

 400 فوق بکلوریا  4 والیت   مدیر عمومی اطفائیه کندز سلطان محمد مبارز اداره مستقل هوانوردی ملکی  .1242

 500 فوق بکلوریا 3   مرکز حسابیآمر مالی و  شاه آغا  اداره مستقل اراضی  .1243

 350 بکلوریا 3   مرکز آمر نقاط کنترول زمین  سیدشاه محمود  اداره مستقل اراضی  .1244

 345 فوق بکلوریا 3   مرکز آمر خدمات  خواجه کرام الدین  اداره مستقل اراضی  .1245

 480 فوق بکلوریا 3   مرکز آمر عرضه فرمایشات محمد اصف   اداره مستقل اراضی  .1246

 330 بکلوریا 4   مرکز مدیر عمومی تفصیالت  قربانعلی اداره مستقل اراضی  .1247



 برنامه امتیاز مادی استثنایی / سوپر اسکیل ادارات دولتی عملکرد  تفتیش/ گزارش تفتیشاداره عالی 

عملکرد  تفتیش ریاست |  157  

 

 350 بکلوریا 4   مرکز مدیر عمومی دیجیتایز  گردیگل اداره مستقل اراضی  .1248

 550 فوق بکلوریا 5   مرکز مدیر دیجیتایز محمد ناصر  اداره مستقل اراضی  .1249

 450 فوق بکلوریا 4   مرکز مدیر عمومی دیتابیس  احمد داود  اداره مستقل اراضی  .1250

 450 فوق بکلوریا 3   مرکز آمر سوانح وارزیابی  احمد شاه اداره مستقل اراضی  .1251

 390 فوق بکلوریا 3   مرکز آمر استخدام  رحیمه  اداره مستقل اراضی  .1252

 400 بکلوریا 4   مرکز مدیر عمومی استندرد سازی  صالح محمد  اداره مستقل اراضی  .1253

 400 فوق بکلوریا 3   مرکز آمر تفتیش داخلی  غالم دستگیر  اداره مستقل اراضی  .1254

 500 فوق بکلوریا 3   مرکز آمر ارتباط خارجه محمد زکریا اداره مستقل اراضی  .1255

 400 فوق بکلوریا 4   مرکز مدیر عمومی ثبت شبکه  نوید  اداره مستقل اراضی  .1256

 400 بکلوریا 4   مرکز مدیر عمومی ارتباط کارکنان  فاضل شاه  اداره مستقل اراضی  .1257

 1100 بکلوریا 3   مرکز معاون مالی و اداری  احمد شاه  اداره مستقل اراضی  .1258

 300 بکلوریا 4   مرکز مدیر عمومی استخدام  محمد یاسین  اداره مستقل اراضی  .1259

 300 بکلوریا  4   مرکز مدیر عمومی استخدام محمد یاسین جالل اداره مستقل اراضی  .1260

  300 بکلوریا 5   // مدیر تنظیم و سکن اسناد داوطلبان مرکز نسرین مهر اداره ملی امتحانات  .1261

  300 بکلوریا 5   // عضو مسلکی ثبت معلومات جاوید احمدی اداره ملی امتحانات  .1262

  450 چهارده پاس 5   // مدیر توزیع فورمه جات  محمد اشرف شریفی اداره ملی امتحانات  .1263

  400 بکلوریا 5   // عضو تنظیم سفر سید عبدالباقی ولیزی اداره ملی امتحانات  .1264
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(13ضمیمه شماره)  

 رکنان خدمات ملکی:کا )سوپراسکیل(طرزالعمل امتیاز مادی استثنایی

 فصل اول 

 عمومیات

 مبنی

 ماده اول :

 وضع گردیده است. 1388/10/26( مورخ 992( قانون کارکنان خدمات ملکی منتشره جریده رسمی )4شماره )این طرزالعمل بر اساس حکم مندرج ماده سی و پنجم و ضمیمه 

  اهداف

 ماده دوم :

 این طرزالعمل دارای اهداف ذیل می باشد :

 جذب و حفظ مامورین دارای مهارت های عالی تخصصی و مدیریتی . .1

 اجرای بهتر وظایف تخصصی و مسلکی. .2

 پرداخت امتیاز مادی استثنایی متناسب به سطح اجراات مامورین واجد شرایط.معیاری سازی اندازه  .3
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  اصطالحات

 ماده سوم:

قانون کارکنان خدمات ملکی غرض جلب و حفظ مامورین دارای مهارت های استثنایی باری عده  35امتیاز مادی استثنایی )سوپر اسکیل( : وجوه پولی است که طبق حکم ماده  .1

 قانون کارکنان خدمات ملکی پرداخت میگردد. 4خدمات ملکی مطابق به جدول ضمیمه شماره از مامورین 

 آزمایش: میکانیزم تثبیت سطح ظرفیت و مهارت های مورد نیاز مامورینی که بست های شان شامل جدول امتیاز مادی استثنایی می باشد. .2

 اداره را اجرا یا حمایت نماید. بست کلیدی: عبارت از بستی میباشد که قسمت از اهداف سترابیژیک .3

 سهمیه امتیاز مادی استثنایی : تعداد معین بست های که در سال مالی مستحق اخذ امتیاز مادی استثنایی شده می توانند. .4

در سایر مواردیکه امتیاز مادی استثنایی   سهمیه امتیاز مادی استثنایی انتقالی : عبارت از سهمیه اس است که مستفید شوندگان آن طبق احکام قانون از اداره منفصل  و یا .5

 متصدی بست طبق احکام قانون قطع می گردد و وجوه مالی آن در بودجه اداره باقی مانده  و طبق این طرزالعمل قابل انتقال می باشد.

 ساحه تطبیق و نام اختصاری 

 ماده چهارم :

 و مهارت های تخصصی مسلکی مدیریتی متصدی بست های کلیدی مطابق سهمیه معین قابل انتقال می باشد. این طرزالعمل صرف در مورد مامورین خدمات ملکی دارای مواصفات (1)

 کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی در این طرزالعمل بنام کمیسیون یاد میگردد. (2)
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 دومفصل 

 تثبیت بست های 

 مامورین واجد شرایط امتیاز مادی استثنایی

 شرایط عمومی

 ماده پنجم:

 برای پرداخت امتیاز مادی استثنایی به منظور حفظ مامورین، شرایط ذیل باید رعایت گردد. (1)

 اداره دارای سهمیه معین و یا قابل انتقال باشد. -1

 دریافت کننده امتیاز مادی استثنایی مامور دایمی داخل تشکیل اداره باشد. -2

 فیصد و یا باالتر از آن نمره اخذ نموده باشد. 80ا موفقانه سپری و مامور، ارزیابی اجراات دوره آزمایشی و یا ساالنه ر -3

 مامور از امتیاز مالی مشابه مستفید نباشد. -4

 مامور از طریق رقابت بست را احراز نموده باشد. -5

 دی استثنایی به اعالن می گذارد.بمنظور جذب افراد دارای مهارت های عالی در بست های کلیدی اداره با در نظر  داشت شرایط ذیل بست را با امتیاز ما (2)

 اداره دارای سهمیه امتیاز مادی و یا قابل انتقال باشد. -1

 بست های شامل سیستم رتب و معاش و جز تشکیل اداره باشد. -2
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  سهمیه امتیاز مادی استثنایی ادارات

 ماده ششم :

 برای عده از مامورین واجد شرایط اعطا میگردد.امتیاز مادی استثنایی، یک امتیاز محدود بوده و طبق این طرزالعمل صرف  (1)

 ظر گرفته می شود.به منظور تامین عدالت، سهمیه معین امتیاز مادی استثنایی برای ادارات متناسب با تشکیل ، حجم و ظایف و ساحات تخصص کای هر اداره در ن (2)

 صویب بودجه ، توسط کمیسیون صورت میگیرد.( روز کاری بعد از ت15تعیین سهمیه امتیاز ماد  استثنایی ادارات در خالل ) (3)

 ( روز کاری به تمام ادارات رسما ابالغ میگردد.5سهمیه امتیاز مادی استثنایی ادارات بعد منظوری مقام کمیسیون، توسط ریاست عمومی داراالنشاء در خالل ) (4)

 بیشتر نباشد.  % 40محلی طوری تنظیم می گردد که سهم مرکز از  پرداخت سهمیه امتیاز مادی استثنایی، به تفکیک واحد های مربوط به اداره مرکزی و (5)

 ( این ماده مستثنی می باشند.5اداراتی که صرف دارای واحد های تشکیالتی مرکز باشند، از حکم فقره ) (6)

 جدول امتیاز مادی استثنایی 

 ماده هفتم :

( قانون کارکنان خدمات ملکی مکلف است جدول امتیاز مادی استثنایی را در مدت حد 35ماده )اداره مربوط از تاریخ دریافت اطالع راجع به سهمیه ، با رعایت حکم  (1)

 ( این طرزالعمل ترتیب و به کمیسیون ارسال نماید.1( روز کاری مطابق به ضمیمه شماره )10اکثر )

بنای تشکیل سال قبلی جدول  امتیاز مادی استثنایی را ترتیب نماید مشروط در صورت که تشکیل اداره برای سال مالی ترتیب و نهایی نگردیده باشد، اداره میتواند برا م (2)

 بر اینکه اداره اطمینان حاصل نماید که بست های شامل جدول در تشکیل جدید نیز محفوظ می باشند.

 داره مربوط قابل اجرا می باشد.جدول بست های پیشنهادی امتیاز مادی استثنایی به امضاء وزیر/رئیس اداره مستقل ، سرپرست قانونی وزارت / ا (3)

 بست های پیشنهادی امتیاز مادی استثنایی وزارت / اداره از سه برابر سهمیه تعیین شده ساالنه بیشتر بوده نمیتواند. (4)

یط را معرفی نمایند. این بدین توضیح: ادارات میتوانند بعد از اطالع از سهمیه امتیاز مادی استثنایی اداره مربوط خویش ، الی سه چند سهمیه بست های واجد شرا

همیه که بست های معرفی شده از تعداد سنیست که لزوما بست های پیشنهادی سه برابر سهمیه اداره باشند، بلکه اداره میتواند کمتر از سه برابر نیز معرفی نماید. اما الزم است معنی 

 اداره به منظور به تحقق رقابت بیشتر باشد.
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  مادی استثناییسی جدول امتیاز ربر

 ماده هشتم:

ت این طرزالعمل با در نظر اداره مربوط مکلف است جدول امتیاز مادی استثنایی را همراه با فورم های ارزیابی اجراات مامورین شامل جدول طبق احکام قانون و مطالبا (1)

 داشت موارد ذیل به کمیسیون ملکی ارسال نماید:

 .کام قانون کارکنان خدمات ملکی صورت گرفته باشداستخدام در بست های مندرج جدول طبق اح .1

 مامورین بست های مندرج جدول ، دایمی باشند. .2

 ارزیابی اجراات مامور طبق احکام قانون و مطالبات این طرزالعمل موفقانه صورت گرفته باشد. .3

الی  و تائید نمودن نتیجه ارزیابی اجراات کمیته ای مرکب از ریاست عمومی اداره خدمات ملکی کمیسیون بمنظور تشخیص کلیدی بودن بست های مندرج جدول ارس (2)

 نماینده های ریاست اصالح تشکیالت و ریاست انکشاف مدیریت منابع بشری تشکیل مینماید.

 ( این ماده طی مدت سه روز کاری اجراات خویش را تکمیل نماید.2کمیته مندرج فقره ) (3)

 /امتحانطرز آزمایش

 ماده نهم :

 متصدیان بست های مندرج جدول امتیاز مادی استثنایی متناسب با سهمیه اداره، باید آزمایش را بگذرانند.(متصدی یا 1)

 کشور جاپان موفق به کسب سند تحصیلی ماستری ویا دکترا گردیده اند، شامل پروسه آزمایش نمیگیرند. PEACE( مامورینی که از طریق پروژه 2)

 جد شرایط امتیاز مادی استثنایی در اداره وجود نداشته باشد. اداره میتواند تنها همان مامور را تابع آزمایش نموده و پیشنهاد نماید.( در صورتیکه بیشتر از یک نفر وا3)

 ( آزمایش توسط اداره مربوط در مرکز و والیات به اساس پالن مرتبه اداره مربوط، صورت میگیرد.4)

 سایر مهارت ها اخذ میگردد.( آزمایش حهت تثبیت مهارت های کمپیوتر و 5)
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 ( ریاست عمومی داراالنشاء کمیسیون  در مرکز و دفاتر والیتی کمیسیون در والیات از روند آزمایش نظارت می نماید.6)

 ( در صورت نقص احکام این طرزالعمل و سایر اسناد تقنینی مربوط ، ناظرین صالحیت ابطال روند آزمایش را دارند.7)

 ( فیصد نمره می باشد.50وند آزمایش اخذ امتیاز مادی استثنایی کسب حد اقل )( کامیابی در ر8)

 باشد.( امتیاز مادی استثنایی به ترتیب بلند تر ی نمره برای کاندیدانی که نحد اقل فیصدی نمرات را تکمیل نموده طبق سهمیه قابل پرداخت می 9)

کسب نمایند، بالترتیب به درجه باالتر، بحربه کاری بیشتر ، تخصصی و مسلکی بودن بست و میزان مهارت های باالتر  ( در صورتیکه دو یا بیشتر از دو کاندید نمرات مساوی10)

 ارجحیت داده میشود.

 ( روز کاری متصدیان واجد شرایط را آزمایش نمایند.10(  ادارات مکلف اند بعد از حصول اطمینان از کلیدی بودن بست ، در ظرف حد اکثر )11)

ترتیب بلند ترین نمره شامل اشخاص که در آزمایش نمره معیاری را کسب اما به دلیل نبود سهمیه در اداره مربوط شامل لست دارندگان امتیاز مادی استثنایی نگردد، به  (12)

 فهرست جدول ریزرفی که توسط اعضای کمیته آزمایش تهیه شده و برای مدت یک سال مدار اعتبار می باشد.

 آزمایش ترکیب کمیته

 ماده دهم:

و در ادارات محلی به پیشنهاد  کمیته آزمایش در مرکز و واحد های دومی در والیات به پیشنهاد ریاست منابع بشری اداره مربوط و منظوری وزیر/ رئیس و یا سرپرست اداره، (1)

 واحد منابع بشری والیت و منظوری والی برای یکسال ایجاد میگردد.

 سه عضو به شمول نماینده منابع بشری اداره مربوط می باشد.کمیته آزمایش متشکل از  (2)
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 وظایف ادارات ذیربط

 ماده یازدهم:

( 4ت مندرج جدول ضمیمه شماره )اداره مربوط بعد از تثبیت مامورین واجد شرایط جهت اخذ امتیاز مادی استثنایی،  حدود امتیاز مادی استثنایی را با در نظر داشت معیارا (1)

 کارمندان خدمات ملکی تعیین نموده بعد از منظوری وزیر / ریس /سر پرست اداره طی مراحل به کمیسیون ارسال نماید.قانون 

 داراالنشاء کمیسیون تخصیص بودجه بابت امتیاز مادی استثنایی را برای سال اول مالی اجرا می نماید. (2)

 

 سومفصل 

 احکام متفرقه

 انتقال سهمیه 

 ماده دوازدهم:

ق اداره مربوط عدم موجودیت مامور شامل جدول ریزرفی، سهمیه انتقالی موجود به مامور جدید واجد شرایط امتیاز مادی استثنایی بدون اخذ آزمایش، از طریدر صورت  (1)

 پرداخت میگردد.

تقالی در صورت لزوم دید مورد نظارت  و ارزیابی قرار داراالنشاء کمیسیون بمنظور تامین شفافیت، چگونگی روند تشخیص و انتخاب مامور معرفی شده را جهت اخذ سهمیه ان (2)

 داده ، تآئید و یا رد میگردد.

ان مطابق استثنایی آنها نیز برایش هر گاه متصدیان بست دارای امتیاز مادی استثنایی طبق احکام قانون به بست های مشابه معادل و یا پایین تر تبدیل میگردند، امتیاز مادی (3)

 قانون کارکنان خدمات ملکی در بست جدید قابل انتقال و پرداخت می باشد. (4جدول ضمیمه شماره)
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ماره ای شان مطابق جدول ضمیمه شهر گاه متصدیان بست دارای امتیاز مادی استثنایی طبق احکام قانون در بست باالتر ترفیع می نمایند، امتیاز مادی استثنایی آنها نیز بر (4)

 بست جدید قابل پرداخت و انتقال می باشد.(  قانون کارکنان خدمات ملکی در 4)

ر صورت مشابهت وظیفوی امتیاز هر گاه متصدیان بست دارای امتیاز مادی استثنایی به اساس رقابت بست های غیر مشابه و یا غیر معادل اداره خویش را احراز می نمایند، د (5)

 ت ملکی قابل انتقال و پرداخت می باشد.( قانون کارکنان خدما4مادی استثنایی آنها مطابق جدول ضمیمه شماره )

ه می تواند بعد از تشخیص کلیدی هر گاه متصدیان بست دارای امتیاز مادی استثنایی به اساس رقابت بست ها غیر مشابه و یا غیر معادل اداره خویش را احراز نمایند ، ادار (6)

 ن کارکنان خدمات ملکی را برای شخص در بست جدید انتقال و پرداخت نماید.(  قانو4بودن بست ، امتیاز مادی استثنایی مطابق جدول ضمیمه شماره )

( این ماده در اداره تشخیص گردد ، طبق جدول ریزرفی به متصدیان 1در صورتیکه در جریان سال مالی، بعد از آزمایش سهمیه های جدید ، سهمیه انتقالی طبق شرایط فقره ) (7)

 ن آزمایش توزیع میگردد.شامل جدول بالترتیب نمرات اخذ شده بدو

ا امتیاز مادی استثنایی به اعالن هر گاه مامور واجد شرایط اخذ امتیاز مادی استثنایی در داخل اداره موجود نباشد ، اداره می تواند بست کمبود دارای مشخصات کلیدی را ب (8)

 مستحق در یافت امتیاز مادی استثنایی شناخته میشود.بگذارد. دد صورتیکه شخص واجد شرایط برنده رقابت گردد، اعتبار از تاریخ منظوری 

 افزودی امتیاز مادی استثنایی

 ماده سیزدهم:

( قانون کارکنان خدمات ملکی تعیین گردیده است، افزودی آن تابع آزمایش نبوده مطابق احکام 4مامورین که امتیاز مادی استثنایی شان کمتر از معیار مندرج ضمیمه شماره )

( این طرزالعمل با پیشنهاد رایت مربوطه و منظوری مقام وزارت / اداره مربوط و طی مراحل بعد از 5( ماده )3در نظر داشت نتایج ارزیابی اجراات موفقانه طبق حکم بند )قانون و با 

 منظور ی، از طریق ریاست منابع بشری و با تایید کمیسیون قابل اجرا می باشد.

 اجرآات ریاست مالی اداره مربوط

 ماده چهاردهم :

ه قابل پرداخت در بودجه اداره ، از ریاست مالی و اداری وزارت / اداره دولتی در مورد طی مراحل حواله پرداخت امتیاز مادی استثنایی برای سال های بعدی با شامل نمودن وجو

 طریق وزارت مالیه  اقدام و از نتایج به منابع بشری رسما آطالع دهد.
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 یه اجراات وزارت مال

 ماده پانزدهم :

( روز به اداره مربوط اطمینان 15ه در خالل )وزارت مالیه حواله پرداخت امتیاز مادی استثنایی را طبق احکام قانون و مطالبات این طرزالعمل تحت احراات قانونی قرار داده و از نتیج

 میدهد.

 ارزیابی اجراآت دارندگان امتیاز مادی  استثنایی

 ماده شانزدهم:

نایی رر مستحق امتیاز مادی استثگاه وزارت / اداره مربوط بست را کلیدی تشخیص و با امتیاز مادی استثنایی به اعالن بگذارد شخصی که بست مذکور را احراز و از تاریخ تقهر  (3)

گر شخص مذکور معیارات ارزیابی ساالنه را نیز تکمیل ننماید، ماهه( آن قناعت بخش نباشد ، امتیاز استثنایی وی کاهش یافته و ا6گردیده باشد، در صورتیکه ارزیابی آزمایشی)

 امتیاز استثنایی وی اعتبار از تاریخ تایید نتیجه ارزیابی قطع میگردد.

راات بودن ارزیابی اجبخش  متقاضیان امتیاز مادی استثنایی که بعد از گذراندن آزمایش و کسب نمرات معیار مستحق امتیاز مادی استثنایی میشوند، در صورت عدم قناعت (4)

 ساالنه امتیاز مادی استثنایی آنها اعتبار از تاریخ تایید ارزیابی کاهش و یا قطع میگردد.

 تخلف از احکام اسناد تقنینی و این طرزالعمل

 ماده هفدهم :

 کمیسیون غرض حصول اطمینان از چگونگی تطبیق این طرزالعمل ، اجراات ادارات را نظارت می نماید.

 انفاذ

 ماده هجدهم:

اد قبلی بوده و با انفاذ آن اسن این طرزالعمل بعد از منطوری رئیس کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی باالی مامورین که واجد شریط پنداشته میشوند قابل تطبیق

ملغی می گردند.
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