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رسیزه
د جینېوا د کنفرانس پر بنسټ د افغانستان حکومت د ښې حکومتولۍ او اداري فساد رسه د مبارزې په تړاو نړیوالې ټولنې ته ځینې ژمنې ورکړي ،پدې
اساس اطالعاتو ته د الرسيس کمیسیون رامنځته کول او اطالعاتو ته الرسيس قانون تصویب ،د افغانستان دولت له مهمو ژمنو ګڼل کيږي.
د روڼوايل او حساب ورکولو د فرهنګ د ایجاد په هکله د حکومت ژمنو ته په کتو رسه ،په یو ډېر حساس او تاریخي پړاو کې افغان حکومت ولس ته د
حکومتي بنسټونو د کړنو د راپور ورکولو لرۍ پیل کړه .اطالعاتو ته الرسسی په ننني عرصي نظامونو کې د ښې حکومتولۍ اسايس کیيل او د خلکو او
دولتونو ترمنځ د اړیکې د وصل او نښلېدو ټکی ګڼل کیږي ،اطالعاتو ته د الرسيس حق په ښې حکومتولۍ کې د خلکو رغنده ګډون زیاتوي او د اطالعاتو
پټ ساتلو مخه نیيس .اطالعاتو ته الرسسی په حکومتي بهیرونو کې د خلکو د ګډون کچه لوړوي او له دې الرې په عامه پروژو کې وليس څار ال پیاوړی
کوي.
له بلې خوا اطالعاتو ته الرسيس ،د خالصو اطالعاتو د ګردش ،خلکو ته حساب ورکړې او د خلکو د مالکیت د حق احساس د دولت او حکومت په تړاو
پیاوړی کوي ،روڼوالی را منځته کوي او دولت او خلکو تر منځ ښې او د باور وړ اړیکې پرانیزي.
په خواشينۍ رسه په تېرو دورو کې د سیايس نظام او حکومتولۍ له چارو د خلکو ناخربي ،او د سیايس ،اقتصادي او ټولنیزو کارونو په اړه ناکايف پوهاوی د
ولس او حکومتونو ترمنځ د واټن د ډېرېدو او یوې بې ګټې اړیکې سبب ګرځیديل.
نن سبا په ګرده نړۍ کې په ځانګړې توګه د مدين ارزښتونو پیرو ټولو هغو نظامونو کې چې د ولسواکۍ پر اصولو والړ دي؛ د نننۍ عرصي حکومتولۍ
برالسی باور داده چې د خلکو ګډون او په مهمو سیايس پرېکړو کې د هغوی رغنده رول او اطالعاتو ته الرسسی ،د پرمختیا او پرمختګ او د سیايس نظام
څخه د وليس مالتړ اسايس او بنسټیز توکي شمېرل کیږي.
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په رڼې حکومتولۍ کې برالسې فرضیه او انګېرنه د وګړو پر خربولو والړه ده ،ځکه کره معلومات او پوهاوی معقولو وليس پرېکړو او عاقالنه حکومتي
تصمیمونو ته الره هواروي .لدې کبله اطالعاتو ته د الرسيس کمیسیون د اطالع رسونې د فرهنګ د دودونې او د اطالعاتو غوښتونکو ته د اسانتیاوو د
برابرولو ترڅنګ ،د قانون د موخو پر بنسټ هڅه کوي ترڅو د اطالعاتو د خپراوي له الرې د ښې حکومتولۍ په چارو کې د خلکو د ګډون زمینه برابره او د
ولس او دولت اړیکه پیاوړې کړي .ددې کمیسیون په اند اطالعاتو ته له الرسيس څخه یواځې او یواځې په حقوقي مسايلو کې کار نه اخیستل کیږي ،بلکې
په لویه کچه او یو پراخ لیدلوري کې د حکومتولۍ په مختلفو برخو کې ،د قانون د واکمنۍ او د حکومت د کړو وړو په تړاو په هره اندازه چې کره اطالعات
رشیک کړل يش او الرسسی ورته اسانه وي ،له یوې خوا د حکومتولۍ په چارو کې د خلکو ګډون پیاوړی کیږي او له بلې خوا د رڼې حکومتولۍ پر ارزښتونو
والړ افغانستان یو روڼ او هراړخیز انځور نړۍ ته وړاندې کیږي ،او په اوږدمهال کې دا کار د پرمختیا ،اقتصادي ودې ،پانګونې او د یو باثباته دولت د
رامنځته کېدو او پایښت سبب ګرځي.
په دې اساس ولس ته د حکومت د ځواب ورکولو په تړاو د جاللتآمب ولسمرش حکم د ښې حکومتولۍ په چارو کې د عطف ټکی ګڼل کیږي چې په
راتلونکي کې به د یو ځواب ورکوونکي حکومت رامنځته کېدو ته الر هواروي .د روڼوايل او ځواب ورکولو د فرهنګ دودول په راتلونکي کې د سیايس نظام د
ټیکاؤ اصيل لوری ټاکي ،لدې کبله خلکو ته د حساب ورکولو کچه باید تر لنډمهاله سیاستونو پورې ونه تړل يش ،بلکې ددولت په اډانه کې دا بهیر باید پر
یو تلپاتې دود واوړي .که څه هم د ادارو لخوا د راپور ورکولو پروسې خپلې نيمګړتیاوې لرلې چې ترې سرتګې نه شو پټوالی ،مګر اطالعاتو ته د الرسيس
کمیسیون پدې باور دی چې دا بهیر په خپل ذات کې د ولس او دولت ترمنځ د ټینګې اړیکې ،ښې حکومتولۍ او بهرته راتلونکي د یو نوي پیل زیری دی.
د راپور لنډیز
اطالعاتو ته د الرسيس کمیسیون چې یو له مهمو دندو څخه یې د هیواد وګړو ته د اطالعاتو د وړاندې کولو د څرنګوايل څخه څارنه ده ،رسه له دې چې د
حکومت لخوا ملت ته حساب ورکونې ميل پروګرام ستایي او د یاد پروګرام د ال بډاینې په موخه یې هر اړخیزه څارنه تر رسه کړه او دا ورته جوته شوه دغه
پروګرام د حکومت او ملت تر منځ د اعتامد جوړونې تر ټولو پیاوړه او مناسبه الر ده ،چې د دې پروګرام په لړ کې ډولتي لوړ پوړو چارواکو حضور پیدا کړ،
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دوی د دې تر څنګ چې خپل کړنې یې د رسنیو له الرې د ملت رسه رشیکې کړې ،په خوا کې یې د رسنیو سوالونو ته ځواب هم ورکړ .دغه لړۍ د یو منظم
مهال ویش پر اساس پیل او پای ته ورسیده چې د رسنیو لخوا په ژوندۍ او ثبتي شکل په پراخه کچه تر پوښښ الندې راوستل شوه .د دې پروګرام څخه
اطالعاتو ته د الرسيس کمیسیون د څارنې معیار او شاخص ،اطالعاتو ته د الرسيس قانون د 1۱مې مادې بندونه ول چې پکې  1۱مورده اطالعات ذکر
شوي او قانون د حکمونو پر اساس ټولې ادارې مکلفې دي چې یاد موارد لږتر لږه په کال کې یو ځل له خلکو رسه رشیک کړي ،د کمیسیون په آند ،د
حکومت د حساب ورکړې ميل پروګرام د اداراتو لپاره د اطالعاتو د خپرولو تر ټولو ښه موقع ګڼل کیږي .که څه هم چې په یاد پروګرام د اطالعاتو وړاندې
کولو تر ډیره د  1۱مادې له بندونو رسه اړخ نه لګولو او ډیری په السته راوړنو متمرکز وو او له بلې خوا پرته له څو ادارو څخه ،ډیری اداراتو الزم چاپی مواد
هم له ځانه رسه نه درلودل تر څو د دوی راپورونه مستند کړي ،په لنډه توګه باید وویل يش چې دغه لړۍ رسه له ټول نیمګړتیاوو ،اطالعاتو ته الرسيس په
برخه کې یو پر ځای او معقول اقدام ګڼل کیږي.
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د کمیسیون ارزونه
ملت د حکومتي چارواکو لخوا حساب ورکړه ،د ملت او حکومت تر منځ د اعتامد د فضا رامنځته کولو تر ټولوو اغیزمنه ،منطقي او ښه الر ده ،اطالعاتو ته د
الرسيس کمیسیون رسه له دې چې د حکومت دغه پر ځای اقدام ،په ځانګړې توګه په دې برخه کط د ښاغيل ولسمرش مدبرانه پاملرنه ستایی ،هیله مند
دی تر څو دغه لړۍ په راتلونکې کې هم اطالعاتو ته د الرسيس کمیسیون رسه په بشپړې همغږۍ کې دوام ومومي .اطالعاتو ته الرسسی چې پخپله د
ادارې لخوا اطالعات پرته له کومې غوښتنې نرش يش ،دا اطالعاتو د الرسيس تر ټولو ښه ډول دی او د ولسواکۍ روح حیثیت لري ،اطالعاتو ته د الرسيس
قانون پنځلسمه ماده چې پخپله د ادارو لخوا د اطالعاتو د نرشولو مبنی او شاخص ګڼل کیږي ،ټولې دولتي ادارې یې مکلفې کړي تر څو  1۱موارده هغه
اطالعات چې په یادې ماده کې ذکر شویدي ،لږ تر لږه په کال کې یو وار د هرې ممکنې الرې (ویب سایت ،غږیزو ،انځوریزو او چاپي رسنیو )...خپاره
کړي.
ملت ته د حساب ورکونې په لړۍ کې کابو  ۴۴ادارو خپل د تیر کال راپورونه او د روان کال پالنونه د رسنیو له الرې له ملت رسه رشیک کړل او له دې الرې
ملت ته دا موقع برابره شوه چې لږ تر لږه د حکومتي ادارو د ځینو کړنو او السته راوړنو څخه باخربه يش ،خو دغه لړۍ اطالعاتو ته د الرسيس قانون
پنخلمسې مادې ته په پ ام رسه د کمیسیون لپاره ډیره د قناعت وړ نه وه او اړتیا ده چې په راتلونکو کلونو کې دغه لړۍ کمیسیون رسه په نږدې همغږۍ کې
په جامع ،ښه او مستند ډول ترتیب او وړاندې يش.
دغه لړۍ چې د وحمد عمر په عامه چارو او سټراټیژیکو اړیکو کې د جمهور رئیس سال کار په لنډې وینا رسه د وري په  ۲1پیل شوه د غويي په پنځمه نیټه
په بریالۍ توګه پای ته ورسیده او اداراتو د  1۴کاري ورځو په لړ کې خپل راپورونه وړاندې کړل.
کمیسیون د دغې لړۍ تداوم د ملت او حکومت تر منځ د اعتامد جوړونې تر ټولو ښه او اغیزمنه الر بويل او باور لري کچیري ملت ته په مستند ډول حساب
ورکړل يش له دې الرې ولس د حکومت څخه مالټر ته هڅول کیږي.
د کمیسیون څارنه او تحلیل له دې لړۍ څخه د الندې جدول پر بنسټ تر رسه کیږي چې  1۱شاخصه لري او په حقیقت کې دغه  1۱شاخصونه اطالعاتو
ته الرسيس قانون د پنځلسمې مادې بندونه دي.
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د حسار ورکړې پروګرام پیاوړي ټکي
 ډیری راپورونه د ادارې د لومړي شخص (وزیرانو) لخوا وړاندې شول.
 نوموړې لړي په منظم ډول پیل او پرته له کوم ځنډ او خنډ پاي ته ورسیده.
 هره ورځ د راپور ورکونې بهیر د رسنیو لخوا په ژوندۍ او ثبتي بڼه تر پراخ پوښښ الندې راته.
 د پوښتنو لپاره کافی وخت په پام کې نیول شوی وو.
کمزوري ټکي
 د راپور ورکونې وخت د اداراتو لپاره کايف نه وو.
 په یوه ورځ د څلورو ادارو راپور ورکونه هم د ادارې ،هم د تنظیموونکو او هم د رسنیو لپاره سټری کوونکی وو.
 ځینو ادارو ،د راپور (وینا) منت ،اعالمیه او کمکي مواد نه درلودل.
 په راپورون و کې مترکز د ادارو په السته راوړنو وو ،د ادارې د ستونزو ،خنډونو ،د مفسدینو او د فساد رسه مبارزې په اړه د معلوماتو ورکړه
کمزورې وه.
 حامیوی او کمکی غږیز ،انځوریز او چاپی مواد چې د راپور ورکړه پياورې او مستندوي ،په ډیری ادارو کې کمزورې وه.
د کمیسیون وړاندیزونه ،لیدلوري او مالحظات
 حساب ورکونه باید اطالعاتو ته د الرسيس قانون  1۱مادې د  1۱بندونه پر بنسټ ويش ،او په راتلونکي کلونو کې باید د دغي مادې
احکامو ته جدي پاملرنه ويش.
 د ادارو د غوښتنې رسه سم باید کافی وخت د راپور رکولو لپاره د دوی په اختیار کې ورکړل يش او ډیرتر ډیره  ۴ادارې او لږترلږه  1اداره په
ورځ کې راپور ورکړي.
 د ژبو انډول د راپور په وړاندې کولو او د چاپي موادو په برابرولو کې ،د رسنیو او خلکو د غوښتنې پر اساس ،په پام کې ونیول يش.
 کمکي مواد د راپور د ال پیاوړتیا او مستند کولو لپاره په چاپي ،غږیز او انځوریز ډول برابر يش.
 د خلکو او مدين ټولنې استازو ته په دې پروګرام کې د ګډون زمینه برابره يش
 چاپی مواد چې د ادارو د راپور جزئیات پکې وي مخکې له مخکې ،له رسنیو او ګډونوالو رسه رشیک يش.
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 د راپور منت چې وړاندې کیږي باید هامغه ورځ د ادارې په ویب سایټ کې نرش يش.
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Access to Information Commission

د مالیې وزارت :

د اداراتو د ارزوين جدول اطالعاتو ته د الرسيس قانون د  1۱مادې پر بنست

اطالعاتو ته د الرسيس قانون 1۱مه ماده :ادارې مکلفې دي الندې اطالعات لږترلږه په کال کې یو ځل خپاره کړي
د  1۱مادې بندونه (ملت ته د حساب ورکونې د لړۍ لپاره د کمیسیون د ارزونې شاخصونه)

د ادارې تشکیل ،دندې ،واکونه او د اړوندو اجراآتو رپوټ.
د فرعي برخو ،والیتي او ساحوي دفرتونو او د اړوندو انکشايف پروژو او برنامو په هکله معلومات.
د ادارې د اړیکې شمېره ،برېښنالیک ،پته او کاري ساعتونه.
د بودجې د سندونو او د مايل او پلټنې د رپوټونو په ګډون د ادارې مايل وضعیت.
د هغو فورمو په ګډون چې خدمتونو ته د الرسيس لپاره بشپړېږي ،دهغو مستقیمو خدمتونو جزئیات چې خلکو ته وړاندې کېږي او د
خدمتونو د وړاندې کولو وخت.
د ادارې په استامعیه او مشوريت غونډوکې د ښاریانو د مشارکت لپاره د میکانیزمونو او کړنالرو او اړوندو رپوټونو په هکله معلومات.
د اطالعاتو غوښتنې او د خلکو مستقیم شکایت ته د رسیدګۍ څرنګوالی.
اړونده تقنیني سندونه
الیحې ،کړنالرې او الرښودونه.
د قوانینو ،مقررو ،کړنالرو او نورو تقنیني سندونو د طرحې په اړوند د مشورو په ګډون د ښاریانو د مشارکتي غونډو پایلې.
اړوندکورين یا بین املليل قراردادونه ،پروتوکولونه او هوکړه لیکونه.
د داوطلبۍ اعالنونه ،د آفرونو د ارزونې سندونه ،تدارکايت قراردادونه ،د قراردادونو د اجراکولو د پرمختقد رپوټونه ،د قراردادونو بشپړی
رپوټ ،د قراردادونو له پيل کولو څخه د پلټنې رپوټ او په تدارکايت قراردادونو پورې اړوند نور موارد.
پالیيس ،سرتاتیژي او اړوند کاريپالنونه.
د هغو اطالعاتو د طبقه بندۍ او ډول لست چې په واک کې یې لري.
د نوم ،د اړیکې د شمېرې ،برېښنالیک او د دفرت د پتې په ګډون د اطالع رسونې د مسؤول په هکله معلومات.
د دغه قانون د حکمونو له تطبیق څخه کلنی رپوټ.
د کمېسیون په تشخیص نوراطالعات.
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د مالیې وزارت په قانون کې د ذکر شوو  1۱مواردو څخه  ۶مورده په راپور کې رعایت کړيدي.
۴

د افغانستان اسالمی جمهوری دولت
دولت جمهوری اسالمی افغانستان
اطالعاتو ته د الرسيس کمیسیون  Islamic Republic of Afghanistanکمیسیون دسرتسی به اطالعات
Access to Information Commission

د اقتصاد وزارت :
اطالعاتو ته د الرسيس قانون 1۱مه ماده :ادارې مکلفې دي الندې اطالعات لږترلږه په کال کې یو ځل خپاره کړي
د  1۱مادې بندونه (ملت ته د حساب ورکونې د لړۍ لپاره د کمیسیون د ارزونې شاخصونه)

د ادارې تشکیل ،دندې ،واکونه او د اړوندو اجراآتو رپوټ.
د فرعي برخو ،والیتي او ساحوي دفرتونو او د اړوندو انکشايف پروژو او برنامو په هکله معلومات.
د ادارې د اړیکې شمېره ،برېښنالیک ،پته او کاري ساعتونه.
د بودجې د سندونو او د مايل او پلټنې د رپوټونو په ګډون د ادارې مايل وضعیت.
د هغو فورمو په ګډون چې خدمتونو ته د الرسيس لپاره بشپړېږي ،دهغو مستقیمو خدمتونو جزئیات چې خلکو ته وړاندې کېږي او د
خدمتونو د وړاندې کولو وخت.
د ادارې په استامعیه او مشوريت غونډوکې د ښاریانو د مشارکت لپاره د میکانیزمونو او کړنالرو او اړوندو رپوټونو په هکله معلومات.
د اطالعاتو غوښتنې او د خلکو مستقیم شکایت ته د رسیدګۍ څرنګوالی.
اړونده تقنیني سندونه
الیحې ،کړنالرې او الرښودونه.
د قوانینو ،مقررو ،کړنالرو او نورو تقنیني سندونو د طرحې په اړوند د مشورو په ګډون د ښاریانو د مشارکتي غونډو پایلې.
اړوندکورين یا بین املليل قراردادونه ،پروتوکولونه او هوکړه لیکونه.
د داوطلبۍ اعالنونه ،د آفرونو د ارزونې سندونه ،تدارکايت قراردادونه ،د قراردادونو د اجراکولو د پرمختقد رپوټونه ،د قراردادونو بشپړی
رپوټ ،د قراردادونو له پيل کولو څخه د پلټنې رپوټ او په تدارکايت قراردادونو پورې اړوند نور موارد.
پالیيس ،سرتاتیژي او اړوند کاريپالنونه.
د هغو اطالعاتو د طبقه بندۍ او ډول لست چې په واک کې یې لري.
د نوم ،د اړیکې د شمېرې ،برېښنالیک او د دفرت د پتې په ګډون د اطالع رسونې د مسؤول په هکله معلومات.
د دغه قانون د حکمونو له تطبیق څخه کلنی رپوټ.
د کمېسیون په تشخیص نوراطالعات.
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د اقتصاد وزارت په قانون کې د ذکر شوو  1۱مواردو څخه  ۱مورده په راپور کې رعایت کړيدي.
۱

د افغانستان اسالمی جمهوری دولت
دولت جمهوری اسالمی افغانستان
اطالعاتو ته د الرسيس کمیسیون  Islamic Republic of Afghanistanکمیسیون دسرتسی به اطالعات
Access to Information Commission

د سوداګرۍ او صنعت وزارت
اطالعاتو ته د الرسيس قانون 1۱مه ماده :ادارې مکلفې دي الندې اطالعات لږترلږه په کال کې یو ځل خپاره کړي
د  1۱مادې بندونه (ملت ته د حساب ورکونې د لړۍ لپاره د کمیسیون د ارزونې شاخصونه)

د ادارې تشکیل ،دندې ،واکونه او د اړوندو اجراآتو رپوټ.
د فرعي برخو ،والیتي او ساحوي دفرتونو او د اړوندو انکشايف پروژو او برنامو په هکله معلومات.
د ادارې د اړیکې شمېره ،برېښنالیک ،پته او کاري ساعتونه.
د بودجې د سندونو او د مايل او پلټنې د رپوټونو په ګډون د ادارې مايل وضعیت.
د هغو فورمو په ګډون چې خدمتونو ته د الرسيس لپاره بشپړېږي ،دهغو مستقیمو خدمتونو جزئیات چې خلکو ته وړاندې کېږي او د
خدمتونو د وړاندې کولو وخت.
د ادارې په استامعیه او مشوريت غونډوکې د ښاریانو د مشارکت لپاره د میکانیزمونو او کړنالرو او اړوندو رپوټونو په هکله معلومات.
د اطالعاتو غوښتنې او د خلکو مستقیم شکایت ته د رسیدګۍ څرنګوالی.
اړونده تقنیني سندونه
الیحې ،کړنالرې او الرښودونه.
د قوانینو ،مقررو ،کړنالرو او نورو تقنیني سندونو د طرحې په اړوند د مشورو په ګډون د ښاریانو د مشارکتي غونډو پایلې.
اړوندکورين یا بین املليل قراردادونه ،پروتوکولونه او هوکړه لیکونه.
د داوطلبۍ اعالنونه ،د آفرونو د ارزونې سندونه ،تدارکايت قراردادونه ،د قراردادونو د اجراکولو د پرمختقد رپوټونه ،د قراردادونو بشپړی
رپوټ ،د قراردادونو له پيل کولو څخه د پلټنې رپوټ او په تدارکايت قراردادونو پورې اړوند نور موارد.
پالیيس ،سرتاتیژي او اړوند کاريپالنونه.
د هغو اطالعاتو د طبقه بندۍ او ډول لست چې په واک کې یې لري.
د نوم ،د اړیکې د شمېرې ،برېښنالیک او د دفرت د پتې په ګډون د اطالع رسونې د مسؤول په هکله معلومات.
د دغه قانون د حکمونو له تطبیق څخه کلنی رپوټ.
د کمېسیون په تشخیص نوراطالعات.
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د سوداګرۍ او صنعت وزارت په قانون کې د ذکر شوو  1۱مواردو څخه  ۴مورده په راپور کې رعایت کړيدي.
۶

د افغانستان اسالمی جمهوری دولت
دولت جمهوری اسالمی افغانستان
اطالعاتو ته د الرسيس کمیسیون  Islamic Republic of Afghanistanکمیسیون دسرتسی به اطالعات
Access to Information Commission

د تدارکاتو ميل اداره
اطالعاتو ته د الرسيس قانون 1۱مه ماده :ادارې مکلفې دي الندې اطالعات لږترلږه په کال کې یو ځل خپاره کړي
د  1۱مادې بندونه (ملت ته د حساب ورکونې د لړۍ لپاره د کمیسیون د ارزونې شاخصونه)

د ادارې تشکیل ،دندې ،واکونه او د اړوندو اجراآتو رپوټ.
د فرعي برخو ،والیتي او ساحوي دفرتونو او د اړوندو انکشايف پروژو او برنامو په هکله معلومات.
د ادارې د اړیکې شمېره ،برېښنالیک ،پته او کاري ساعتونه.
د بودجې د سندونو او د مايل او پلټنې د رپوټونو په ګډون د ادارې مايل وضعیت.
د هغو فورمو په ګډون چې خدمتونو ته د الرسيس لپاره بشپړېږي ،دهغو مستقیمو خدمتونو جزئیات چې خلکو ته وړاندې کېږي او د
خدمتونو د وړاندې کولو وخت.
د ادارې په استامعیه او مشوريت غونډوکې د ښاریانو د مشارکت لپاره د میکانیزمونو او کړنالرو او اړوندو رپوټونو په هکله معلومات.
د اطالعاتو غوښتنې او د خلکو مستقیم شکایت ته د رسیدګۍ څرنګوالی.
اړونده تقنیني سندونه
الیحې ،کړنالرې او الرښودونه.
د قوانینو ،مقررو ،کړنالرو او نورو تقنیني سندونو د طرحې په اړوند د مشورو په ګډون د ښاریانو د مشارکتي غونډو پایلې.
اړوندکورين یا بین املليل قراردادونه ،پروتوکولونه او هوکړه لیکونه.
د داوطلبۍ اعالنونه ،د آفرونو د ارزونې سندونه ،تدارکايت قراردادونه ،د قراردادونو د اجراکولو د پرمختقد رپوټونه ،د قراردادونو بشپړی
رپوټ ،د قراردادونو له پيل کولو څخه د پلټنې رپوټ او په تدارکايت قراردادونو پورې اړوند نور موارد.
پالیيس ،سرتاتیژي او اړوند کاريپالنونه.
د هغو اطالعاتو د طبقه بندۍ او ډول لست چې په واک کې یې لري.
د نوم ،د اړیکې د شمېرې ،برېښنالیک او د دفرت د پتې په ګډون د اطالع رسونې د مسؤول په هکله معلومات.
د دغه قانون د حکمونو له تطبیق څخه کلنی رپوټ.
د کمېسیون په تشخیص نوراطالعات.
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د تدارکاتو ميل ادارې په قانون کې د ذکر شوو  1۱مواردو څخه  ۴مورده په راپور کې رعایت کړيدي.
۱

د افغانستان اسالمی جمهوری دولت
دولت جمهوری اسالمی افغانستان
اطالعاتو ته د الرسيس کمیسیون  Islamic Republic of Afghanistanکمیسیون دسرتسی به اطالعات
Access to Information Commission

د برښنا وزارت :
اطالعاتو ته د الرسيس قانون 1۱مه ماده :ادارې مکلفې دي الندې اطالعات لږترلږه په کال کې یو ځل خپاره کړي
د  1۱مادې بندونه (ملت ته د حساب ورکونې د لړۍ لپاره د کمیسیون د ارزونې شاخصونه)

د ادارې تشکیل ،دندې ،واکونه او د اړوندو اجراآتو رپوټ.
د فرعي برخو ،والیتي او ساحوي دفرتونو او د اړوندو انکشايف پروژو او برنامو په هکله معلومات.
د ادارې د اړیکې شمېره ،برېښنالیک ،پته او کاري ساعتونه.
د بودجې د سندونو او د مايل او پلټنې د رپوټونو په ګډون د ادارې مايل وضعیت.
د هغو فورمو په ګډون چې خدمتونو ته د الرسيس لپاره بشپړېږي ،دهغو مستقیمو خدمتونو جزئیات چې خلکو ته وړاندې کېږي او د
خدمتونو د وړاندې کولو وخت.
د ادارې په استامعیه او مشوريت غونډوکې د ښاریانو د مشارکت لپاره د میکانیزمونو او کړنالرو او اړوندو رپوټونو په هکله معلومات.
د اطالعاتو غوښتنې او د خلکو مستقیم شکایت ته د رسیدګۍ څرنګوالی.
اړونده تقنیني سندونه
الیحې ،کړنالرې او الرښودونه.
د قوانینو ،مقررو ،کړنالرو او نورو تقنیني سندونو د طرحې په اړوند د مشورو په ګډون د ښاریانو د مشارکتي غونډو پایلې.
اړوندکورين یا بین املليل قراردادونه ،پروتوکولونه او هوکړه لیکونه.
د داوطلبۍ اعالنونه ،د آفرونو د ارزونې سندونه ،تدارکايت قراردادونه ،د قراردادونو د اجراکولو د پرمختقد رپوټونه ،د قراردادونو بشپړی
رپوټ ،د قراردادونو له پيل کولو څخه د پلټنې رپوټ او په تدارکايت قراردادونو پورې اړوند نور موارد.
پالیيس ،سرتاتیژي او اړوند کاريپالنونه.
د هغو اطالعاتو د طبقه بندۍ او ډول لست چې په واک کې یې لري.
د نوم ،د اړیکې د شمېرې ،برېښنالیک او د دفرت د پتې په ګډون د اطالع رسونې د مسؤول په هکله معلومات.
د دغه قانون د حکمونو له تطبیق څخه کلنی رپوټ.
د کمېسیون په تشخیص نوراطالعات.
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د اوبو او برښنا وزارت په قانون کې د ذکر شوو  1۱مواردو څخه  ۱مورده په راپور کې رعایت کړيدي.
۸

د افغانستان اسالمی جمهوری دولت
دولت جمهوری اسالمی افغانستان
اطالعاتو ته د الرسيس کمیسیون  Islamic Republic of Afghanistanکمیسیون دسرتسی به اطالعات
Access to Information Commission

د پالزمینې زون د پراختیا اداره:
اطالعاتو ته د الرسيس قانون 1۱مه ماده :ادارې مکلفې دي الندې اطالعات لږترلږه په کال کې یو ځل خپاره کړي
د  1۱مادې بندونه (ملت ته د حساب ورکونې د لړۍ لپاره د کمیسیون د ارزونې شاخصونه)

د ادارې تشکیل ،دندې ،واکونه او د اړوندو اجراآتو رپوټ.
د فرعي برخو ،والیتي او ساحوي دفرتونو او د اړوندو انکشايف پروژو او برنامو په هکله معلومات.
د ادارې د اړیکې شمېره ،برېښنالیک ،پته او کاري ساعتونه.
د بودجې د سندونو او د مايل او پلټنې د رپوټونو په ګډون د ادارې مايل وضعیت.
د هغو فورمو په ګډون چې خدمتونو ته د الرسيس لپاره بشپړېږي ،دهغو مستقیمو خدمتونو جزئیات چې خلکو ته وړاندې کېږي او د
خدمتونو د وړاندې کولو وخت.
د ادارې په استامعیه او مشوريت غونډوکې د ښاریانو د مشارکت لپاره د میکانیزمونو او کړنالرو او اړوندو رپوټونو په هکله معلومات.
د اطالعاتو غوښتنې او د خلکو مستقیم شکایت ته د رسیدګۍ څرنګوالی.
اړونده تقنیني سندونه
الیحې ،کړنالرې او الرښودونه.
د قوانینو ،مقررو ،کړنالرو او نورو تقنیني سندونو د طرحې په اړوند د مشورو په ګډون د ښاریانو د مشارکتي غونډو پایلې.
اړوندکورين یا بین املليل قراردادونه ،پروتوکولونه او هوکړه لیکونه.
د داوطلبۍ اعالنونه ،د آفرونو د ارزونې سندونه ،تدارکايت قراردادونه ،د قراردادونو د اجراکولو د پرمختقد رپوټونه ،د قراردادونو بشپړی
رپوټ ،د قراردادونو له پيل کولو څخه د پلټنې رپوټ او په تدارکايت قراردادونو پورې اړوند نور موارد.
پالیيس ،سرتاتیژي او اړوند کاريپالنونه.
د هغو اطالعاتو د طبقه بندۍ او ډول لست چې په واک کې یې لري.
د نوم ،د اړیکې د شمېرې ،برېښنالیک او د دفرت د پتې په ګډون د اطالع رسونې د مسؤول په هکله معلومات.
د دغه قانون د حکمونو له تطبیق څخه کلنی رپوټ.
د کمېسیون په تشخیص نوراطالعات.
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د پالزمینې زون پراختیا ادارې په قانون کې د ذکر شوو  1۱مواردو څخه  ۱مورده په راپور کې رعایت کړيدي.
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د افغانستان اسالمی جمهوری دولت
دولت جمهوری اسالمی افغانستان
اطالعاتو ته د الرسيس کمیسیون  Islamic Republic of Afghanistanکمیسیون دسرتسی به اطالعات
Access to Information Commission

د نورم او سټندرد ميل اداره:
اطالعاتو ته د الرسيس قانون 1۱مه ماده :ادارې مکلفې دي الندې اطالعات لږترلږه په کال کې یو ځل خپاره کړي
د  1۱مادې بندونه (ملت ته د حساب ورکونې د لړۍ لپاره د کمیسیون د ارزونې شاخصونه)

د ادارې تشکیل ،دندې ،واکونه او د اړوندو اجراآتو رپوټ.
د فرعي برخو ،والیتي او ساحوي دفرتونو او د اړوندو انکشايف پروژو او برنامو په هکله معلومات.
د ادارې د اړیکې شمېره ،برېښنالیک ،پته او کاري ساعتونه.
د بودجې د سندونو او د مايل او پلټنې د رپوټونو په ګډون د ادارې مايل وضعیت.
د هغو فورمو په ګډون چې خدمتونو ته د الرسيس لپاره بشپړېږي ،دهغو مستقیمو خدمتونو جزئیات چې خلکو ته وړاندې کېږي او د
خدمتونو د وړاندې کولو وخت.
د ادارې په استامعیه او مشوريت غونډوکې د ښاریانو د مشارکت لپاره د میکانیزمونو او کړنالرو او اړوندو رپوټونو په هکله معلومات.
د اطالعاتو غوښتنې او د خلکو مستقیم شکایت ته د رسیدګۍ څرنګوالی.
اړونده تقنیني سندونه
الیحې ،کړنالرې او الرښودونه.
د قوانینو ،مقررو ،کړنالرو او نورو تقنیني سندونو د طرحې په اړوند د مشورو په ګډون د ښاریانو د مشارکتي غونډو پایلې.
اړوندکورين یا بین املليل قراردادونه ،پروتوکولونه او هوکړه لیکونه.
د داوطلبۍ اعالنونه ،د آفرونو د ارزونې سندونه ،تدارکايت قراردادونه ،د قراردادونو د اجراکولو د پرمختقد رپوټونه ،د قراردادونو بشپړی
رپوټ ،د قراردادونو له پيل کولو څخه د پلټنې رپوټ او په تدارکايت قراردادونو پورې اړوند نور موارد.
پالیيس ،سرتاتیژي او اړوند کاريپالنونه.
د هغو اطالعاتو د طبقه بندۍ او ډول لست چې په واک کې یې لري.
د نوم ،د اړیکې د شمېرې ،برېښنالیک او د دفرت د پتې په ګډون د اطالع رسونې د مسؤول په هکله معلومات.
د دغه قانون د حکمونو له تطبیق څخه کلنی رپوټ.
د کمېسیون په تشخیص نوراطالعات.
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د نورم او سټندرد ميل ادارې په قانون کې د ذکر شوو  1۱مواردو څخه  ۴مورده په راپور کې رعایت کړيدي.
1۴

د افغانستان اسالمی جمهوری دولت
دولت جمهوری اسالمی افغانستان
اطالعاتو ته د الرسيس کمیسیون  Islamic Republic of Afghanistanکمیسیون دسرتسی به اطالعات
Access to Information Commission

د ښار جوړونې او ځمکو وزارت :
اطالعاتو ته د الرسيس قانون 1۱مه ماده :ادارې مکلفې دي الندې اطالعات لږترلږه په کال کې یو ځل خپاره کړي
د  1۱مادې بندونه (ملت ته د حساب ورکونې د لړۍ لپاره د کمیسیون د ارزونې شاخصونه)

د ادارې تشکیل ،دندې ،واکونه او د اړوندو اجراآتو رپوټ.
د فرعي برخو ،والیتي او ساحوي دفرتونو او د اړوندو انکشايف پروژو او برنامو په هکله معلومات.
د ادارې د اړیکې شمېره ،برېښنالیک ،پته او کاري ساعتونه.
د بودجې د سندونو او د مايل او پلټنې د رپوټونو په ګډون د ادارې مايل وضعیت.
د هغو فورمو په ګډون چې خدمتونو ته د الرسيس لپاره بشپړېږي ،دهغو مستقیمو خدمتونو جزئیات چې خلکو ته وړاندې کېږي او د
خدمتونو د وړاندې کولو وخت.
د ادارې په استامعیه او مشوريت غونډوکې د ښاریانو د مشارکت لپاره د میکانیزمونو او کړنالرو او اړوندو رپوټونو په هکله معلومات.
د اطالعاتو غوښتنې او د خلکو مستقیم شکایت ته د رسیدګۍ څرنګوالی.
اړونده تقنیني سندونه
الیحې ،کړنالرې او الرښودونه.
د قوانینو ،مقررو ،کړنالرو او نورو تقنیني سندونو د طرحې په اړوند د مشورو په ګډون د ښاریانو د مشارکتي غونډو پایلې.
اړوندکورين یا بین املليل قراردادونه ،پروتوکولونه او هوکړه لیکونه.
د داوطلبۍ اعالنونه ،د آفرونو د ارزونې سندونه ،تدارکايت قراردادونه ،د قراردادونو د اجراکولو د پرمختقد رپوټونه ،د قراردادونو بشپړی
رپوټ ،د قراردادونو له پيل کولو څخه د پلټنې رپوټ او په تدارکايت قراردادونو پورې اړوند نور موارد.
پالیيس ،سرتاتیژي او اړوند کاريپالنونه.
د هغو اطالعاتو د طبقه بندۍ او ډول لست چې په واک کې یې لري.
د نوم ،د اړیکې د شمېرې ،برېښنالیک او د دفرت د پتې په ګډون د اطالع رسونې د مسؤول په هکله معلومات.
د دغه قانون د حکمونو له تطبیق څخه کلنی رپوټ.
د کمېسیون په تشخیص نوراطالعات.
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د ښار جوړولو او ځمکو وزارت په قانون کې د ذکر شوو  1۱مواردو څخه  ۱مورده په راپور کې رعایت کړيدي.
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د افغانستان اسالمی جمهوری دولت
دولت جمهوری اسالمی افغانستان
اطالعاتو ته د الرسيس کمیسیون  Islamic Republic of Afghanistanکمیسیون دسرتسی به اطالعات
Access to Information Commission

د احصائیې ميل اداره:
اطالعاتو ته د الرسيس قانون 1۱مه ماده :ادارې مکلفې دي الندې اطالعات لږترلږه په کال کې یو ځل خپاره کړي
د  1۱مادې بندونه (ملت ته د حساب ورکونې د لړۍ لپاره د کمیسیون د ارزونې شاخصونه)

د ادارې تشکیل ،دندې ،واکونه او د اړوندو اجراآتو رپوټ.
د فرعي برخو ،والیتي او ساحوي دفرتونو او د اړوندو انکشايف پروژو او برنامو په هکله معلومات.
د ادارې د اړیکې شمېره ،برېښنالیک ،پته او کاري ساعتونه.
د بودجې د سندونو او د مايل او پلټنې د رپوټونو په ګډون د ادارې مايل وضعیت.
د هغو فورمو په ګډون چې خدمتونو ته د الرسيس لپاره بشپړېږي ،دهغو مستقیمو خدمتونو جزئیات چې خلکو ته وړاندې کېږي او د
خدمتونو د وړاندې کولو وخت.
د ادارې په استامعیه او مشوريت غونډوکې د ښاریانو د مشارکت لپاره د میکانیزمونو او کړنالرو او اړوندو رپوټونو په هکله معلومات.
د اطالعاتو غوښتنې او د خلکو مستقیم شکایت ته د رسیدګۍ څرنګوالی.
اړونده تقنیني سندونه
الیحې ،کړنالرې او الرښودونه.
د قوانینو ،مقررو ،کړنالرو او نورو تقنیني سندونو د طرحې په اړوند د مشورو په ګډون د ښاریانو د مشارکتي غونډو پایلې.
اړوندکورين یا بین املليل قراردادونه ،پروتوکولونه او هوکړه لیکونه.
د داوطلبۍ اعالنونه ،د آفرونو د ارزونې سندونه ،تدارکايت قراردادونه ،د قراردادونو د اجراکولو د پرمختقد رپوټونه ،د قراردادونو بشپړی
رپوټ ،د قراردادونو له پيل کولو څخه د پلټنې رپوټ او په تدارکايت قراردادونو پورې اړوند نور موارد.
پالیيس ،سرتاتیژي او اړوند کاريپالنونه.
د هغو اطالعاتو د طبقه بندۍ او ډول لست چې په واک کې یې لري.
د نوم ،د اړیکې د شمېرې ،برېښنالیک او د دفرت د پتې په ګډون د اطالع رسونې د مسؤول په هکله معلومات.
د دغه قانون د حکمونو له تطبیق څخه کلنی رپوټ.
د کمېسیون په تشخیص نوراطالعات.
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د احصائیې ميل ادارې په قانون کې د ذکر شوو  1۱مواردو څخه  ۴مورده په راپور کې رعایت کړيدي.
1۲

د افغانستان اسالمی جمهوری دولت
دولت جمهوری اسالمی افغانستان
اطالعاتو ته د الرسيس کمیسیون  Islamic Republic of Afghanistanکمیسیون دسرتسی به اطالعات
Access to Information Commission

د اترا اداره :
اطالعاتو ته د الرسيس قانون 1۱مه ماده :ادارې مکلفې دي الندې اطالعات لږترلږه په کال کې یو ځل خپاره کړي
د  1۱مادې بندونه (ملت ته د حساب ورکونې د لړۍ لپاره د کمیسیون د ارزونې شاخصونه)

د ادارې تشکیل ،دندې ،واکونه او د اړوندو اجراآتو رپوټ.
د فرعي برخو ،والیتي او ساحوي دفرتونو او د اړوندو انکشايف پروژو او برنامو په هکله معلومات.
د ادارې د اړیکې شمېره ،برېښنالیک ،پته او کاري ساعتونه.
د بودجې د سندونو او د مايل او پلټنې د رپوټونو په ګډون د ادارې مايل وضعیت.
د هغو فورمو په ګډون چې خدمتونو ته د الرسيس لپاره بشپړېږي ،دهغو مستقیمو خدمتونو جزئیات چې خلکو ته وړاندې کېږي او د
خدمتونو د وړاندې کولو وخت.
د ادارې په استامعیه او مشوريت غونډوکې د ښاریانو د مشارکت لپاره د میکانیزمونو او کړنالرو او اړوندو رپوټونو په هکله معلومات.
د اطالعاتو غوښتنې او د خلکو مستقیم شکایت ته د رسیدګۍ څرنګوالی.
اړونده تقنیني سندونه
الیحې ،کړنالرې او الرښودونه.
د قوانینو ،مقررو ،کړنالرو او نورو تقنیني سندونو د طرحې په اړوند د مشورو په ګډون د ښاریانو د مشارکتي غونډو پایلې.
اړوندکورين یا بین املليل قراردادونه ،پروتوکولونه او هوکړه لیکونه.
د داوطلبۍ اعالنونه ،د آفرونو د ارزونې سندونه ،تدارکايت قراردادونه ،د قراردادونو د اجراکولو د پرمختقد رپوټونه ،د قراردادونو بشپړی
رپوټ ،د قراردادونو له پيل کولو څخه د پلټنې رپوټ او په تدارکايت قراردادونو پورې اړوند نور موارد.
پالیيس ،سرتاتیژي او اړوند کاريپالنونه.
د هغو اطالعاتو د طبقه بندۍ او ډول لست چې په واک کې یې لري.
د نوم ،د اړیکې د شمېرې ،برېښنالیک او د دفرت د پتې په ګډون د اطالع رسونې د مسؤول په هکله معلومات.
د دغه قانون د حکمونو له تطبیق څخه کلنی رپوټ.
د کمېسیون په تشخیص نوراطالعات.
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د اترا ادارې په قانون کې د ذکر شوو  1۱مواردو څخه  ۲مورده په راپور کې رعایت کړيدي.
1۴

د افغانستان اسالمی جمهوری دولت
دولت جمهوری اسالمی افغانستان
اطالعاتو ته د الرسيس کمیسیون  Islamic Republic of Afghanistanکمیسیون دسرتسی به اطالعات
Access to Information Commission

د ښار ټرانسپورټ وزارت :
اطالعاتو ته د الرسيس قانون 1۱مه ماده :ادارې مکلفې دي الندې اطالعات لږترلږه په کال کې یو ځل خپاره کړي
د  1۱مادې بندونه (ملت ته د حساب ورکونې د لړۍ لپاره د کمیسیون د ارزونې شاخصونه)

د ادارې تشکیل ،دندې ،واکونه او د اړوندو اجراآتو رپوټ.
د فرعي برخو ،والیتي او ساحوي دفرتونو او د اړوندو انکشايف پروژو او برنامو په هکله معلومات.
د ادارې د اړیکې شمېره ،برېښنالیک ،پته او کاري ساعتونه.
د بودجې د سندونو او د مايل او پلټنې د رپوټونو په ګډون د ادارې مايل وضعیت.
د هغو فورمو په ګډون چې خدمتونو ته د الرسيس لپاره بشپړېږي ،دهغو مستقیمو خدمتونو جزئیات چې خلکو ته وړاندې کېږي او د
خدمتونو د وړاندې کولو وخت.
د ادارې په استامعیه او مشوريت غونډوکې د ښاریانو د مشارکت لپاره د میکانیزمونو او کړنالرو او اړوندو رپوټونو په هکله معلومات.
د اطالعاتو غوښتنې او د خلکو مستقیم شکایت ته د رسیدګۍ څرنګوالی.
اړونده تقنیني سندونه
الیحې ،کړنالرې او الرښودونه.
د قوانینو ،مقررو ،کړنالرو او نورو تقنیني سندونو د طرحې په اړوند د مشورو په ګډون د ښاریانو د مشارکتي غونډو پایلې.
اړوندکورين یا بین املليل قراردادونه ،پروتوکولونه او هوکړه لیکونه.
د داوطلبۍ اعالنونه ،د آفرونو د ارزونې سندونه ،تدارکايت قراردادونه ،د قراردادونو د اجراکولو د پرمختقد رپوټونه ،د قراردادونو بشپړی
رپوټ ،د قراردادونو له پيل کولو څخه د پلټنې رپوټ او په تدارکايت قراردادونو پورې اړوند نور موارد.
پالیيس ،سرتاتیژي او اړوند کاريپالنونه.
د هغو اطالعاتو د طبقه بندۍ او ډول لست چې په واک کې یې لري.
د نوم ،د اړیکې د شمېرې ،برېښنالیک او د دفرت د پتې په ګډون د اطالع رسونې د مسؤول په هکله معلومات.
د دغه قانون د حکمونو له تطبیق څخه کلنی رپوټ.
د کمېسیون په تشخیص نوراطالعات.
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د ټرانسپورټ وزارت په قانون کې د ذکر شوو  1۱مواردو څخه  ۲مورده په راپور کې رعایت کړيدي.
1۴

د افغانستان اسالمی جمهوری دولت
دولت جمهوری اسالمی افغانستان
اطالعاتو ته د الرسيس کمیسیون  Islamic Republic of Afghanistanکمیسیون دسرتسی به اطالعات
Access to Information Commission

د مخابراتو او معلومايت ټکنالوژۍ وزارت :
اطالعاتو ته د الرسيس قانون 1۱مه ماده :ادارې مکلفې دي الندې اطالعات لږترلږه په کال کې یو ځل خپاره کړي
د  1۱مادې بندونه (ملت ته د حساب ورکونې د لړۍ لپاره د کمیسیون د ارزونې شاخصونه)

د ادارې تشکیل ،دندې ،واکونه او د اړوندو اجراآتو رپوټ.
د فرعي برخو ،والیتي او ساحوي دفرتونو او د اړوندو انکشايف پروژو او برنامو په هکله معلومات.
د ادارې د اړیکې شمېره ،برېښنالیک ،پته او کاري ساعتونه.
د بودجې د سندونو او د مايل او پلټنې د رپوټونو په ګډون د ادارې مايل وضعیت.
د هغو فورمو په ګډون چې خدمتونو ته د الرسيس لپاره بشپړېږي ،دهغو مستقیمو خدمتونو جزئیات چې خلکو ته وړاندې کېږي او د
خدمتونو د وړاندې کولو وخت.
د ادارې په استامعیه او مشوريت غونډوکې د ښاریانو د مشارکت لپاره د میکانیزمونو او کړنالرو او اړوندو رپوټونو په هکله معلومات.
د اطالعاتو غوښتنې او د خلکو مستقیم شکایت ته د رسیدګۍ څرنګوالی.
اړونده تقنیني سندونه
الیحې ،کړنالرې او الرښودونه.
د قوانینو ،مقررو ،کړنالرو او نورو تقنیني سندونو د طرحې په اړوند د مشورو په ګډون د ښاریانو د مشارکتي غونډو پایلې.
اړوندکورين یا بین املليل قراردادونه ،پروتوکولونه او هوکړه لیکونه.
د داوطلبۍ اعالنونه ،د آفرونو د ارزونې سندونه ،تدارکايت قراردادونه ،د قراردادونو د اجراکولو د پرمختقد رپوټونه ،د قراردادونو بشپړی
رپوټ ،د قراردادونو له پيل کولو څخه د پلټنې رپوټ او په تدارکايت قراردادونو پورې اړوند نور موارد.
پالیيس ،سرتاتیژي او اړوند کاريپالنونه.
د هغو اطالعاتو د طبقه بندۍ او ډول لست چې په واک کې یې لري.
د نوم ،د اړیکې د شمېرې ،برېښنالیک او د دفرت د پتې په ګډون د اطالع رسونې د مسؤول په هکله معلومات.
د دغه قانون د حکمونو له تطبیق څخه کلنی رپوټ.
د کمېسیون په تشخیص نوراطالعات.
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د مخابراتو او معلومايت ټکنالوژۍ وزارت په قانون کې د ذکر شوو  1۱مواردو څخه  ۱مورده په راپور کې رعایت کړيدي.
1۱

د افغانستان اسالمی جمهوری دولت
دولت جمهوری اسالمی افغانستان
اطالعاتو ته د الرسيس کمیسیون  Islamic Republic of Afghanistanکمیسیون دسرتسی به اطالعات
Access to Information Commission

د کرنې اولو لګولو او مالدارۍ وزارت :
اطالعاتو ته د الرسيس قانون 1۱مه ماده :ادارې مکلفې دي الندې اطالعات لږترلږه په کال کې یو ځل خپاره کړي
د  1۱مادې بندونه (ملت ته د حساب ورکونې د لړۍ لپاره د کمیسیون د ارزونې شاخصونه)

د ادارې تشکیل ،دندې ،واکونه او د اړوندو اجراآتو رپوټ.
د فرعي برخو ،والیتي او ساحوي دفرتونو او د اړوندو انکشايف پروژو او برنامو په هکله معلومات.
د ادارې د اړیکې شمېره ،برېښنالیک ،پته او کاري ساعتونه.
د بودجې د سندونو او د مايل او پلټنې د رپوټونو په ګډون د ادارې مايل وضعیت.
د هغو فورمو په ګډون چې خدمتونو ته د الرسيس لپاره بشپړېږي ،دهغو مستقیمو خدمتونو جزئیات چې خلکو ته وړاندې کېږي او د
خدمتونو د وړاندې کولو وخت.
د ادارې په استامعیه او مشوريت غونډوکې د ښاریانو د مشارکت لپاره د میکانیزمونو او کړنالرو او اړوندو رپوټونو په هکله معلومات.
د اطالعاتو غوښتنې او د خلکو مستقیم شکایت ته د رسیدګۍ څرنګوالی.
اړونده تقنیني سندونه
الیحې ،کړنالرې او الرښودونه.
د قوانینو ،مقررو ،کړنالرو او نورو تقنیني سندونو د طرحې په اړوند د مشورو په ګډون د ښاریانو د مشارکتي غونډو پایلې.
اړوندکورين یا بین املليل قراردادونه ،پروتوکولونه او هوکړه لیکونه.
د داوطلبۍ اعالنونه ،د آفرونو د ارزونې سندونه ،تدارکايت قراردادونه ،د قراردادونو د اجراکولو د پرمختقد رپوټونه ،د قراردادونو بشپړی
رپوټ ،د قراردادونو له پيل کولو څخه د پلټنې رپوټ او په تدارکايت قراردادونو پورې اړوند نور موارد.
پالیيس ،سرتاتیژي او اړوند کاريپالنونه.
د هغو اطالعاتو د طبقه بندۍ او ډول لست چې په واک کې یې لري.
د نوم ،د اړیکې د شمېرې ،برېښنالیک او د دفرت د پتې په ګډون د اطالع رسونې د مسؤول په هکله معلومات.
د دغه قانون د حکمونو له تطبیق څخه کلنی رپوټ.
د کمېسیون په تشخیص نوراطالعات.
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د کرنې اولو لګولو او مالدارۍ وزارت په قانون کې د ذکر شوو  1۱مواردو څخه  ۱مورده په راپور کې رعایت کړيدي.
1۶

د افغانستان اسالمی جمهوری دولت
دولت جمهوری اسالمی افغانستان
اطالعاتو ته د الرسيس کمیسیون  Islamic Republic of Afghanistanکمیسیون دسرتسی به اطالعات
Access to Information Commission

د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت :
اطالعاتو ته د الرسيس قانون 1۱مه ماده :ادارې مکلفې دي الندې اطالعات لږترلږه په کال کې یو ځل خپاره کړي
د  1۱مادې بندونه (ملت ته د حساب ورکونې د لړۍ لپاره د کمیسیون د ارزونې شاخصونه)

د ادارې تشکیل ،دندې ،واکونه او د اړوندو اجراآتو رپوټ.
د فرعي برخو ،والیتي او ساحوي دفرتونو او د اړوندو انکشايف پروژو او برنامو په هکله معلومات.
د ادارې د اړیکې شمېره ،برېښنالیک ،پته او کاري ساعتونه.
د بودجې د سندونو او د مايل او پلټنې د رپوټونو په ګډون د ادارې مايل وضعیت.
د هغو فورمو په ګډون چې خدمتونو ته د الرسيس لپاره بشپړېږي ،دهغو مستقیمو خدمتونو جزئیات چې خلکو ته وړاندې کېږي او د
خدمتونو د وړاندې کولو وخت.
د ادارې په استامعیه او مشوريت غونډوکې د ښاریانو د مشارکت لپاره د میکانیزمونو او کړنالرو او اړوندو رپوټونو په هکله معلومات.
د اطالعاتو غوښتنې او د خلکو مستقیم شکایت ته د رسیدګۍ څرنګوالی.
اړونده تقنیني سندونه
الیحې ،کړنالرې او الرښودونه.
د قوانینو ،مقررو ،کړنالرو او نورو تقنیني سندونو د طرحې په اړوند د مشورو په ګډون د ښاریانو د مشارکتي غونډو پایلې.
اړوندکورين یا بین املليل قراردادونه ،پروتوکولونه او هوکړه لیکونه.
د داوطلبۍ اعالنونه ،د آفرونو د ارزونې سندونه ،تدارکايت قراردادونه ،د قراردادونو د اجراکولو د پرمختقد رپوټونه ،د قراردادونو بشپړی
رپوټ ،د قراردادونو له پيل کولو څخه د پلټنې رپوټ او په تدارکايت قراردادونو پورې اړوند نور موارد.
پالیيس ،سرتاتیژي او اړوند کاريپالنونه.
د هغو اطالعاتو د طبقه بندۍ او ډول لست چې په واک کې یې لري.
د نوم ،د اړیکې د شمېرې ،برېښنالیک او د دفرت د پتې په ګډون د اطالع رسونې د مسؤول په هکله معلومات.
د دغه قانون د حکمونو له تطبیق څخه کلنی رپوټ.
د کمېسیون په تشخیص نوراطالعات.
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د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت په قانون کې د ذکر شوو  1۱مواردو څخه  ۴مورده په راپور کې رعایت کړيدي.
1۱

د افغانستان اسالمی جمهوری دولت
دولت جمهوری اسالمی افغانستان
اطالعاتو ته د الرسيس کمیسیون  Islamic Republic of Afghanistanکمیسیون دسرتسی به اطالعات
Access to Information Commission

د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت:
اطالعاتو ته د الرسيس قانون 1۱مه ماده :ادارې مکلفې دي الندې اطالعات لږترلږه په کال کې یو ځل خپاره کړي
د  1۱مادې بندونه (ملت ته د حساب ورکونې د لړۍ لپاره د کمیسیون د ارزونې شاخصونه)

د ادارې تشکیل ،دندې ،واکونه او د اړوندو اجراآتو رپوټ.
د فرعي برخو ،والیتي او ساحوي دفرتونو او د اړوندو انکشايف پروژو او برنامو په هکله معلومات.
د ادارې د اړیکې شمېره ،برېښنالیک ،پته او کاري ساعتونه.
د بودجې د سندونو او د مايل او پلټنې د رپوټونو په ګډون د ادارې مايل وضعیت.
د هغو فورمو په ګډون چې خدمتونو ته د الرسيس لپاره بشپړېږي ،دهغو مستقیمو خدمتونو جزئیات چې خلکو ته وړاندې کېږي او د
خدمتونو د وړاندې کولو وخت.
د ادارې په استامعیه او مشوريت غونډوکې د ښاریانو د مشارکت لپاره د میکانیزمونو او کړنالرو او اړوندو رپوټونو په هکله معلومات.
د اطالعاتو غوښتنې او د خلکو مستقیم شکایت ته د رسیدګۍ څرنګوالی.
اړونده تقنیني سندونه
الیحې ،کړنالرې او الرښودونه.
د قوانینو ،مقررو ،کړنالرو او نورو تقنیني سندونو د طرحې په اړوند د مشورو په ګډون د ښاریانو د مشارکتي غونډو پایلې.
اړوندکورين یا بین املليل قراردادونه ،پروتوکولونه او هوکړه لیکونه.
د داوطلبۍ اعالنونه ،د آفرونو د ارزونې سندونه ،تدارکايت قراردادونه ،د قراردادونو د اجراکولو د پرمختقد رپوټونه ،د قراردادونو بشپړی
رپوټ ،د قراردادونو له پيل کولو څخه د پلټنې رپوټ او په تدارکايت قراردادونو پورې اړوند نور موارد.
پالیيس ،سرتاتیژي او اړوند کاريپالنونه.
د هغو اطالعاتو د طبقه بندۍ او ډول لست چې په واک کې یې لري.
د نوم ،د اړیکې د شمېرې ،برېښنالیک او د دفرت د پتې په ګډون د اطالع رسونې د مسؤول په هکله معلومات.
د دغه قانون د حکمونو له تطبیق څخه کلنی رپوټ.
د کمېسیون په تشخیص نوراطالعات.
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د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په قانون کې د ذکر شوو  1۱مواردو څخه  ۴مورده په راپور کې رعایت کړيدي.
1۸

د افغانستان اسالمی جمهوری دولت
دولت جمهوری اسالمی افغانستان
اطالعاتو ته د الرسيس کمیسیون  Islamic Republic of Afghanistanکمیسیون دسرتسی به اطالعات
Access to Information Commission

د ښځو چارو وزارت :
اطالعاتو ته د الرسيس قانون 1۱مه ماده :ادارې مکلفې دي الندې اطالعات لږترلږه په کال کې یو ځل خپاره کړي
د  1۱مادې بندونه (ملت ته د حساب ورکونې د لړۍ لپاره د کمیسیون د ارزونې شاخصونه)

د ادارې تشکیل ،دندې ،واکونه او د اړوندو اجراآتو رپوټ.
د فرعي برخو ،والیتي او ساحوي دفرتونو او د اړوندو انکشايف پروژو او برنامو په هکله معلومات.
د ادارې د اړیکې شمېره ،برېښنالیک ،پته او کاري ساعتونه.
د بودجې د سندونو او د مايل او پلټنې د رپوټونو په ګډون د ادارې مايل وضعیت.
د هغو فورمو په ګډون چې خدمتونو ته د الرسيس لپاره بشپړېږي ،دهغو مستقیمو خدمتونو جزئیات چې خلکو ته وړاندې کېږي او د
خدمتونو د وړاندې کولو وخت.
د ادارې په استامعیه او مشوريت غونډوکې د ښاریانو د مشارکت لپاره د میکانیزمونو او کړنالرو او اړوندو رپوټونو په هکله معلومات.
د اطالعاتو غوښتنې او د خلکو مستقیم شکایت ته د رسیدګۍ څرنګوالی.
اړونده تقنیني سندونه
الیحې ،کړنالرې او الرښودونه.
د قوانینو ،مقررو ،کړنالرو او نورو تقنیني سندونو د طرحې په اړوند د مشورو په ګډون د ښاریانو د مشارکتي غونډو پایلې.
اړوندکورين یا بین املليل قراردادونه ،پروتوکولونه او هوکړه لیکونه.
د داوطلبۍ اعالنونه ،د آفرونو د ارزونې سندونه ،تدارکايت قراردادونه ،د قراردادونو د اجراکولو د پرمختقد رپوټونه ،د قراردادونو بشپړی
رپوټ ،د قراردادونو له پيل کولو څخه د پلټنې رپوټ او په تدارکايت قراردادونو پورې اړوند نور موارد.
پالیيس ،سرتاتیژي او اړوند کاريپالنونه.
د هغو اطالعاتو د طبقه بندۍ او ډول لست چې په واک کې یې لري.
د نوم ،د اړیکې د شمېرې ،برېښنالیک او د دفرت د پتې په ګډون د اطالع رسونې د مسؤول په هکله معلومات.
د دغه قانون د حکمونو له تطبیق څخه کلنی رپوټ.
د کمېسیون په تشخیص نوراطالعات.
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د ښځو چارو وزارت په قانون کې د ذکر شوو  1۱مواردو څخه  ۴مورده په راپور کې رعایت کړيدي.
1۹

د افغانستان اسالمی جمهوری دولت
دولت جمهوری اسالمی افغانستان
اطالعاتو ته د الرسيس کمیسیون  Islamic Republic of Afghanistanکمیسیون دسرتسی به اطالعات
Access to Information Commission

د اطالعاتو او کلتور وزارت:
اطالعاتو ته د الرسيس قانون 1۱مه ماده :ادارې مکلفې دي الندې اطالعات لږترلږه په کال کې یو ځل خپاره کړي
د  1۱مادې بندونه (ملت ته د حساب ورکونې د لړۍ لپاره د کمیسیون د ارزونې شاخصونه)

د ادارې تشکیل ،دندې ،واکونه او د اړوندو اجراآتو رپوټ.
د فرعي برخو ،والیتي او ساحوي دفرتونو او د اړوندو انکشايف پروژو او برنامو په هکله معلومات.
د ادارې د اړیکې شمېره ،برېښنالیک ،پته او کاري ساعتونه.
د بودجې د سندونو او د مايل او پلټنې د رپوټونو په ګډون د ادارې مايل وضعیت.
د هغو فورمو په ګډون چې خدمتونو ته د الرسيس لپاره بشپړېږي ،دهغو مستقیمو خدمتونو جزئیات چې خلکو ته وړاندې کېږي او د
خدمتونو د وړاندې کولو وخت.
د ادارې په استامعیه او مشوريت غونډوکې د ښاریانو د مشارکت لپاره د میکانیزمونو او کړنالرو او اړوندو رپوټونو په هکله معلومات.
د اطالعاتو غوښتنې او د خلکو مستقیم شکایت ته د رسیدګۍ څرنګوالی.
اړونده تقنیني سندونه
الیحې ،کړنالرې او الرښودونه.
د قوانینو ،مقررو ،کړنالرو او نورو تقنیني سندونو د طرحې په اړوند د مشورو په ګډون د ښاریانو د مشارکتي غونډو پایلې.
اړوندکورين یا بین املليل قراردادونه ،پروتوکولونه او هوکړه لیکونه.
د داوطلبۍ اعالنونه ،د آفرونو د ارزونې سندونه ،تدارکايت قراردادونه ،د قراردادونو د اجراکولو د پرمختقد رپوټونه ،د قراردادونو بشپړی
رپوټ ،د قراردادونو له پيل کولو څخه د پلټنې رپوټ او په تدارکايت قراردادونو پورې اړوند نور موارد.
پالیيس ،سرتاتیژي او اړوند کاريپالنونه.
د هغو اطالعاتو د طبقه بندۍ او ډول لست چې په واک کې یې لري.
د نوم ،د اړیکې د شمېرې ،برېښنالیک او د دفرت د پتې په ګډون د اطالع رسونې د مسؤول په هکله معلومات.
د دغه قانون د حکمونو له تطبیق څخه کلنی رپوټ.
د کمېسیون په تشخیص نوراطالعات.
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د اطالعاتو او کلتور وزارت په قانون کې د ذکر شوو  1۱مواردو څخه  ۴مورده په راپور کې رعایت کړيدي.
۲۴

د افغانستان اسالمی جمهوری دولت
دولت جمهوری اسالمی افغانستان
اطالعاتو ته د الرسيس کمیسیون  Islamic Republic of Afghanistanکمیسیون دسرتسی به اطالعات
Access to Information Commission

د حج ،اوقافو او ارشاد وزارت:
اطالعاتو ته د الرسيس قانون 1۱مه ماده :ادارې مکلفې دي الندې اطالعات لږترلږه په کال کې یو ځل خپاره کړي
د  1۱مادې بندونه (ملت ته د حساب ورکونې د لړۍ لپاره د کمیسیون د ارزونې شاخصونه)

د ادارې تشکیل ،دندې ،واکونه او د اړوندو اجراآتو رپوټ.
د فرعي برخو ،والیتي او ساحوي دفرتونو او د اړوندو انکشايف پروژو او برنامو په هکله معلومات.
د ادارې د اړیکې شمېره ،برېښنالیک ،پته او کاري ساعتونه.
د بودجې د سندونو او د مايل او پلټنې د رپوټونو په ګډون د ادارې مايل وضعیت.
د هغو فورمو په ګډون چې خدمتونو ته د الرسيس لپاره بشپړېږي ،دهغو مستقیمو خدمتونو جزئیات چې خلکو ته وړاندې کېږي او د
خدمتونو د وړاندې کولو وخت.
د ادارې په استامعیه او مشوريت غونډوکې د ښاریانو د مشارکت لپاره د میکانیزمونو او کړنالرو او اړوندو رپوټونو په هکله معلومات.
د اطالعاتو غوښتنې او د خلکو مستقیم شکایت ته د رسیدګۍ څرنګوالی.
اړونده تقنیني سندونه
الیحې ،کړنالرې او الرښودونه.
د قوانینو ،مقررو ،کړنالرو او نورو تقنیني سندونو د طرحې په اړوند د مشورو په ګډون د ښاریانو د مشارکتي غونډو پایلې.
اړوندکورين یا بین املليل قراردادونه ،پروتوکولونه او هوکړه لیکونه.
د داوطلبۍ اعالنونه ،د آفرونو د ارزونې سندونه ،تدارکايت قراردادونه ،د قراردادونو د اجراکولو د پرمختقد رپوټونه ،د قراردادونو بشپړی
رپوټ ،د قراردادونو له پيل کولو څخه د پلټنې رپوټ او په تدارکايت قراردادونو پورې اړوند نور موارد.
پالیيس ،سرتاتیژي او اړوند کاريپالنونه.
د هغو اطالعاتو د طبقه بندۍ او ډول لست چې په واک کې یې لري.
د نوم ،د اړیکې د شمېرې ،برېښنالیک او د دفرت د پتې په ګډون د اطالع رسونې د مسؤول په هکله معلومات.
د دغه قانون د حکمونو له تطبیق څخه کلنی رپوټ.
د کمېسیون په تشخیص نوراطالعات.
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د حج ،اوقافو او ارشاد وزارت په قانون کې د ذکر شوو  1۱مواردو څخه  ۲مورده په راپور کې رعایت کړيدي.
۲1

د افغانستان اسالمی جمهوری دولت
دولت جمهوری اسالمی افغانستان
اطالعاتو ته د الرسيس کمیسیون  Islamic Republic of Afghanistanکمیسیون دسرتسی به اطالعات
Access to Information Commission

د رسحدونو او قبایلو چارو وزارت:
اطالعاتو ته د الرسيس قانون 1۱مه ماده :ادارې مکلفې دي الندې اطالعات لږترلږه په کال کې یو ځل خپاره کړي
د  1۱مادې بندونه (ملت ته د حساب ورکونې د لړۍ لپاره د کمیسیون د ارزونې شاخصونه)

د ادارې تشکیل ،دندې ،واکونه او د اړوندو اجراآتو رپوټ.
د فرعي برخو ،والیتي او ساحوي دفرتونو او د اړوندو انکشايف پروژو او برنامو په هکله معلومات.
د ادارې د اړیکې شمېره ،برېښنالیک ،پته او کاري ساعتونه.
د بودجې د سندونو او د مايل او پلټنې د رپوټونو په ګډون د ادارې مايل وضعیت.
د هغو فورمو په ګډون چې خدمتونو ته د الرسيس لپاره بشپړېږي ،دهغو مستقیمو خدمتونو جزئیات چې خلکو ته وړاندې کېږي او د
خدمتونو د وړاندې کولو وخت.
د ادارې په استامعیه او مشوريت غونډوکې د ښاریانو د مشارکت لپاره د میکانیزمونو او کړنالرو او اړوندو رپوټونو په هکله معلومات.
د اطالعاتو غوښتنې او د خلکو مستقیم شکایت ته د رسیدګۍ څرنګوالی.
اړونده تقنیني سندونه
الیحې ،کړنالرې او الرښودونه.
د قوانینو ،مقررو ،کړنالرو او نورو تقنیني سندونو د طرحې په اړوند د مشورو په ګډون د ښاریانو د مشارکتي غونډو پایلې.
اړوندکورين یا بین املليل قراردادونه ،پروتوکولونه او هوکړه لیکونه.
د داوطلبۍ اعالنونه ،د آفرونو د ارزونې سندونه ،تدارکايت قراردادونه ،د قراردادونو د اجراکولو د پرمختقد رپوټونه ،د قراردادونو بشپړی
رپوټ ،د قراردادونو له پيل کولو څخه د پلټنې رپوټ او په تدارکايت قراردادونو پورې اړوند نور موارد.
پالیيس ،سرتاتیژي او اړوند کاريپالنونه.
د هغو اطالعاتو د طبقه بندۍ او ډول لست چې په واک کې یې لري.
د نوم ،د اړیکې د شمېرې ،برېښنالیک او د دفرت د پتې په ګډون د اطالع رسونې د مسؤول په هکله معلومات.
د دغه قانون د حکمونو له تطبیق څخه کلنی رپوټ.
د کمېسیون په تشخیص نوراطالعات.
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د رسحدونو او قبایلو چارو وزارت په قانون کې د ذکر شوو  1۱مواردو څخه  ۴مورده په راپور کې رعایت کړيدي.
۲۲

د افغانستان اسالمی جمهوری دولت
دولت جمهوری اسالمی افغانستان
اطالعاتو ته د الرسيس کمیسیون  Islamic Republic of Afghanistanکمیسیون دسرتسی به اطالعات
Access to Information Commission

د کوچیانو چارو سمون لوی ریاست:
اطالعاتو ته د الرسيس قانون 1۱مه ماده :ادارې مکلفې دي الندې اطالعات لږترلږه په کال کې یو ځل خپاره کړي
د  1۱مادې بندونه (ملت ته د حساب ورکونې د لړۍ لپاره د کمیسیون د ارزونې شاخصونه)

د ادارې تشکیل ،دندې ،واکونه او د اړوندو اجراآتو رپوټ.
د فرعي برخو ،والیتي او ساحوي دفرتونو او د اړوندو انکشايف پروژو او برنامو په هکله معلومات.
د ادارې د اړیکې شمېره ،برېښنالیک ،پته او کاري ساعتونه.
د بودجې د سندونو او د مايل او پلټنې د رپوټونو په ګډون د ادارې مايل وضعیت.
د هغو فورمو په ګډون چې خدمتونو ته د الرسيس لپاره بشپړېږي ،دهغو مستقیمو خدمتونو جزئیات چې خلکو ته وړاندې کېږي او د
خدمتونو د وړاندې کولو وخت.
د ادارې په استامعیه او مشوريت غونډوکې د ښاریانو د مشارکت لپاره د میکانیزمونو او کړنالرو او اړوندو رپوټونو په هکله معلومات.
د اطالعاتو غوښتنې او د خلکو مستقیم شکایت ته د رسیدګۍ څرنګوالی.
اړونده تقنیني سندونه
الیحې ،کړنالرې او الرښودونه.
د قوانینو ،مقررو ،کړنالرو او نورو تقنیني سندونو د طرحې په اړوند د مشورو په ګډون د ښاریانو د مشارکتي غونډو پایلې.
اړوندکورين یا بین املليل قراردادونه ،پروتوکولونه او هوکړه لیکونه.
د داوطلبۍ اعالنونه ،د آفرونو د ارزونې سندونه ،تدارکايت قراردادونه ،د قراردادونو د اجراکولو د پرمختقد رپوټونه ،د قراردادونو بشپړی
رپوټ ،د قراردادونو له پيل کولو څخه د پلټنې رپوټ او په تدارکايت قراردادونو پورې اړوند نور موارد.
پالیيس ،سرتاتیژي او اړوند کاريپالنونه.
د هغو اطالعاتو د طبقه بندۍ او ډول لست چې په واک کې یې لري.
د نوم ،د اړیکې د شمېرې ،برېښنالیک او د دفرت د پتې په ګډون د اطالع رسونې د مسؤول په هکله معلومات.
د دغه قانون د حکمونو له تطبیق څخه کلنی رپوټ.
د کمېسیون په تشخیص نوراطالعات.
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د کوچیانو چارو سمون لوی ریاست په قانون کې د ذکر شوو  1۱مواردو څخه  ۴مورده په راپور کې رعایت کړيدي.
۲۴

د افغانستان اسالمی جمهوری دولت
دولت جمهوری اسالمی افغانستان
اطالعاتو ته د الرسيس کمیسیون  Islamic Republic of Afghanistanکمیسیون دسرتسی به اطالعات
Access to Information Commission

د علومو اکاډمۍ:
اطالعاتو ته د الرسيس قانون 1۱مه ماده :ادارې مکلفې دي الندې اطالعات لږترلږه په کال کې یو ځل خپاره کړي
د  1۱مادې بندونه (ملت ته د حساب ورکونې د لړۍ لپاره د کمیسیون د ارزونې شاخصونه)

د ادارې تشکیل ،دندې ،واکونه او د اړوندو اجراآتو رپوټ.
د فرعي برخو ،والیتي او ساحوي دفرتونو او د اړوندو انکشايف پروژو او برنامو په هکله معلومات.
د ادارې د اړیکې شمېره ،برېښنالیک ،پته او کاري ساعتونه.
د بودجې د سندونو او د مايل او پلټنې د رپوټونو په ګډون د ادارې مايل وضعیت.
د هغو فورمو په ګډون چې خدمتونو ته د الرسيس لپاره بشپړېږي ،دهغو مستقیمو خدمتونو جزئیات چې خلکو ته وړاندې کېږي او د
خدمتونو د وړاندې کولو وخت.
د ادارې په استامعیه او مشوريت غونډوکې د ښاریانو د مشارکت لپاره د میکانیزمونو او کړنالرو او اړوندو رپوټونو په هکله معلومات.
د اطالعاتو غوښتنې او د خلکو مستقیم شکایت ته د رسیدګۍ څرنګوالی.
اړونده تقنیني سندونه
الیحې ،کړنالرې او الرښودونه.
د قوانینو ،مقررو ،کړنالرو او نورو تقنیني سندونو د طرحې په اړوند د مشورو په ګډون د ښاریانو د مشارکتي غونډو پایلې.
اړوندکورين یا بین املليل قراردادونه ،پروتوکولونه او هوکړه لیکونه.
د داوطلبۍ اعالنونه ،د آفرونو د ارزونې سندونه ،تدارکايت قراردادونه ،د قراردادونو د اجراکولو د پرمختقد رپوټونه ،د قراردادونو بشپړی
رپوټ ،د قراردادونو له پيل کولو څخه د پلټنې رپوټ او په تدارکايت قراردادونو پورې اړوند نور موارد.
پالیيس ،سرتاتیژي او اړوند کاريپالنونه.
د هغو اطالعاتو د طبقه بندۍ او ډول لست چې په واک کې یې لري.
د نوم ،د اړیکې د شمېرې ،برېښنالیک او د دفرت د پتې په ګډون د اطالع رسونې د مسؤول په هکله معلومات.
د دغه قانون د حکمونو له تطبیق څخه کلنی رپوټ.
د کمېسیون په تشخیص نوراطالعات.
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د علومو اکاډمۍ په قانون کې د ذکر شوو  1۱مواردو څخه  ۴مورده په راپور کې رعایت کړيدي.
۲۴

د افغانستان اسالمی جمهوری دولت
دولت جمهوری اسالمی افغانستان
اطالعاتو ته د الرسيس کمیسیون  Islamic Republic of Afghanistanکمیسیون دسرتسی به اطالعات
Access to Information Commission

د لوړو زده کړو وزارت:
اطالعاتو ته د الرسيس قانون 1۱مه ماده :ادارې مکلفې دي الندې اطالعات لږترلږه په کال کې یو ځل خپاره کړي
د  1۱مادې بندونه (ملت ته د حساب ورکونې د لړۍ لپاره د کمیسیون د ارزونې شاخصونه)

د ادارې تشکیل ،دندې ،واکونه او د اړوندو اجراآتو رپوټ.
د فرعي برخو ،والیتي او ساحوي دفرتونو او د اړوندو انکشايف پروژو او برنامو په هکله معلومات.
د ادارې د اړیکې شمېره ،برېښنالیک ،پته او کاري ساعتونه.
د بودجې د سندونو او د مايل او پلټنې د رپوټونو په ګډون د ادارې مايل وضعیت.
د هغو فورمو په ګډون چې خدمتونو ته د الرسيس لپاره بشپړېږي ،دهغو مستقیمو خدمتونو جزئیات چې خلکو ته وړاندې کېږي او د
خدمتونو د وړاندې کولو وخت.
د ادارې په استامعیه او مشوريت غونډوکې د ښاریانو د مشارکت لپاره د میکانیزمونو او کړنالرو او اړوندو رپوټونو په هکله معلومات.
د اطالعاتو غوښتنې او د خلکو مستقیم شکایت ته د رسیدګۍ څرنګوالی.
اړونده تقنیني سندونه
الیحې ،کړنالرې او الرښودونه.
د قوانینو ،مقررو ،کړنالرو او نورو تقنیني سندونو د طرحې په اړوند د مشورو په ګډون د ښاریانو د مشارکتي غونډو پایلې.
اړوندکورين یا بین املليل قراردادونه ،پروتوکولونه او هوکړه لیکونه.
د داوطلبۍ اعالنونه ،د آفرونو د ارزونې سندونه ،تدارکايت قراردادونه ،د قراردادونو د اجراکولو د پرمختقد رپوټونه ،د قراردادونو بشپړی
رپوټ ،د قراردادونو له پيل کولو څخه د پلټنې رپوټ او په تدارکايت قراردادونو پورې اړوند نور موارد.
پالیيس ،سرتاتیژي او اړوند کاريپالنونه.
د هغو اطالعاتو د طبقه بندۍ او ډول لست چې په واک کې یې لري.
د نوم ،د اړیکې د شمېرې ،برېښنالیک او د دفرت د پتې په ګډون د اطالع رسونې د مسؤول په هکله معلومات.
د دغه قانون د حکمونو له تطبیق څخه کلنی رپوټ.
د کمېسیون په تشخیص نوراطالعات.
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د لوړو زده کړو وزارت په قانون کې د ذکر شوو  1۱مواردو څخه  ۱مورده په راپور کې رعایت کړيدي.
۲۱

د افغانستان اسالمی جمهوری دولت
دولت جمهوری اسالمی افغانستان
اطالعاتو ته د الرسيس کمیسیون  Islamic Republic of Afghanistanکمیسیون دسرتسی به اطالعات
Access to Information Commission

د پوهنې وزارت:
اطالعاتو ته د الرسيس قانون 1۱مه ماده :ادارې مکلفې دي الندې اطالعات لږترلږه په کال کې یو ځل خپاره کړي
د  1۱مادې بندونه (ملت ته د حساب ورکونې د لړۍ لپاره د کمیسیون د ارزونې شاخصونه)

د ادارې تشکیل ،دندې ،واکونه او د اړوندو اجراآتو رپوټ.
د فرعي برخو ،والیتي او ساحوي دفرتونو او د اړوندو انکشايف پروژو او برنامو په هکله معلومات.
د ادارې د اړیکې شمېره ،برېښنالیک ،پته او کاري ساعتونه.
د بودجې د سندونو او د مايل او پلټنې د رپوټونو په ګډون د ادارې مايل وضعیت.
د هغو فورمو په ګډون چې خدمتونو ته د الرسيس لپاره بشپړېږي ،دهغو مستقیمو خدمتونو جزئیات چې خلکو ته وړاندې کېږي او د
خدمتونو د وړاندې کولو وخت.
د ادارې په استامعیه او مشوريت غونډوکې د ښاریانو د مشارکت لپاره د میکانیزمونو او کړنالرو او اړوندو رپوټونو په هکله معلومات.
د اطالعاتو غوښتنې او د خلکو مستقیم شکایت ته د رسیدګۍ څرنګوالی.
اړونده تقنیني سندونه
الیحې ،کړنالرې او الرښودونه.
د قوانینو ،مقررو ،کړنالرو او نورو تقنیني سندونو د طرحې په اړوند د مشورو په ګډون د ښاریانو د مشارکتي غونډو پایلې.
اړوندکورين یا بین املليل قراردادونه ،پروتوکولونه او هوکړه لیکونه.
د داوطلبۍ اعالنونه ،د آفرونو د ارزونې سندونه ،تدارکايت قراردادونه ،د قراردادونو د اجراکولو د پرمختقد رپوټونه ،د قراردادونو بشپړی
رپوټ ،د قراردادونو له پيل کولو څخه د پلټنې رپوټ او په تدارکايت قراردادونو پورې اړوند نور موارد.
پالیيس ،سرتاتیژي او اړوند کاريپالنونه.
د هغو اطالعاتو د طبقه بندۍ او ډول لست چې په واک کې یې لري.
د نوم ،د اړیکې د شمېرې ،برېښنالیک او د دفرت د پتې په ګډون د اطالع رسونې د مسؤول په هکله معلومات.
د دغه قانون د حکمونو له تطبیق څخه کلنی رپوټ.
د کمېسیون په تشخیص نوراطالعات.
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د پوهنې وزارت په قانون کې د ذکر شوو  1۱مواردو څخه  ۲مورده په راپور کې رعایت کړيدي.
۲۶

د افغانستان اسالمی جمهوری دولت
دولت جمهوری اسالمی افغانستان
اطالعاتو ته د الرسيس کمیسیون  Islamic Republic of Afghanistanکمیسیون دسرتسی به اطالعات
Access to Information Commission

د پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت:
اطالعاتو ته د الرسيس قانون 1۱مه ماده :ادارې مکلفې دي الندې اطالعات لږترلږه په کال کې یو ځل خپاره کړي
د  1۱مادې بندونه (ملت ته د حساب ورکونې د لړۍ لپاره د کمیسیون د ارزونې شاخصونه)

د ادارې تشکیل ،دندې ،واکونه او د اړوندو اجراآتو رپوټ.
د فرعي برخو ،والیتي او ساحوي دفرتونو او د اړوندو انکشايف پروژو او برنامو په هکله معلومات.
د ادارې د اړیکې شمېره ،برېښنالیک ،پته او کاري ساعتونه.
د بودجې د سندونو او د مايل او پلټنې د رپوټونو په ګډون د ادارې مايل وضعیت.
د هغو فورمو په ګډون چې خدمتونو ته د الرسيس لپاره بشپړېږي ،دهغو مستقیمو خدمتونو جزئیات چې خلکو ته وړاندې کېږي او د
خدمتونو د وړاندې کولو وخت.
د ادارې په استامعیه او مشوريت غونډوکې د ښاریانو د مشارکت لپاره د میکانیزمونو او کړنالرو او اړوندو رپوټونو په هکله معلومات.
د اطالعاتو غوښتنې او د خلکو مستقیم شکایت ته د رسیدګۍ څرنګوالی.
اړونده تقنیني سندونه
الیحې ،کړنالرې او الرښودونه.
د قوانینو ،مقررو ،کړنالرو او نورو تقنیني سندونو د طرحې په اړوند د مشورو په ګډون د ښاریانو د مشارکتي غونډو پایلې.
اړوندکورين یا بین املليل قراردادونه ،پروتوکولونه او هوکړه لیکونه.
د داوطلبۍ اعالنونه ،د آفرونو د ارزونې سندونه ،تدارکايت قراردادونه ،د قراردادونو د اجراکولو د پرمختقد رپوټونه ،د قراردادونو بشپړی
رپوټ ،د قراردادونو له پيل کولو څخه د پلټنې رپوټ او په تدارکايت قراردادونو پورې اړوند نور موارد.
پالیيس ،سرتاتیژي او اړوند کاريپالنونه.
د هغو اطالعاتو د طبقه بندۍ او ډول لست چې په واک کې یې لري.
د نوم ،د اړیکې د شمېرې ،برېښنالیک او د دفرت د پتې په ګډون د اطالع رسونې د مسؤول په هکله معلومات.
د دغه قانون د حکمونو له تطبیق څخه کلنی رپوټ.
د کمېسیون په تشخیص نوراطالعات.
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د پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت په قانون کې د ذکر شوو  1۱مواردو څخه  ۴مورده په راپور کې رعایت کړيدي.
۲۱

د افغانستان اسالمی جمهوری دولت
دولت جمهوری اسالمی افغانستان
اطالعاتو ته د الرسيس کمیسیون  Islamic Republic of Afghanistanکمیسیون دسرتسی به اطالعات
Access to Information Commission

د چاپیریال ساتنې ميل اداره:
اطالعاتو ته د الرسيس قانون 1۱مه ماده :ادارې مکلفې دي الندې اطالعات لږترلږه په کال کې یو ځل خپاره کړي
د  1۱مادې بندونه (ملت ته د حساب ورکونې د لړۍ لپاره د کمیسیون د ارزونې شاخصونه)

د ادارې تشکیل ،دندې ،واکونه او د اړوندو اجراآتو رپوټ.
د فرعي برخو ،والیتي او ساحوي دفرتونو او د اړوندو انکشايف پروژو او برنامو په هکله معلومات.
د ادارې د اړیکې شمېره ،برېښنالیک ،پته او کاري ساعتونه.
د بودجې د سندونو او د مايل او پلټنې د رپوټونو په ګډون د ادارې مايل وضعیت.
د هغو فورمو په ګډون چې خدمتونو ته د الرسيس لپاره بشپړېږي ،دهغو مستقیمو خدمتونو جزئیات چې خلکو ته وړاندې کېږي او د
خدمتونو د وړاندې کولو وخت.
د ادارې په استامعیه او مشوريت غونډوکې د ښاریانو د مشارکت لپاره د میکانیزمونو او کړنالرو او اړوندو رپوټونو په هکله معلومات.
د اطالعاتو غوښتنې او د خلکو مستقیم شکایت ته د رسیدګۍ څرنګوالی.
اړونده تقنیني سندونه
الیحې ،کړنالرې او الرښودونه.
د قوانینو ،مقررو ،کړنالرو او نورو تقنیني سندونو د طرحې په اړوند د مشورو په ګډون د ښاریانو د مشارکتي غونډو پایلې.
اړوندکورين یا بین املليل قراردادونه ،پروتوکولونه او هوکړه لیکونه.
د داوطلبۍ اعالنونه ،د آفرونو د ارزونې سندونه ،تدارکايت قراردادونه ،د قراردادونو د اجراکولو د پرمختقد رپوټونه ،د قراردادونو بشپړی
رپوټ ،د قراردادونو له پيل کولو څخه د پلټنې رپوټ او په تدارکايت قراردادونو پورې اړوند نور موارد.
پالیيس ،سرتاتیژي او اړوند کاريپالنونه.
د هغو اطالعاتو د طبقه بندۍ او ډول لست چې په واک کې یې لري.
د نوم ،د اړیکې د شمېرې ،برېښنالیک او د دفرت د پتې په ګډون د اطالع رسونې د مسؤول په هکله معلومات.
د دغه قانون د حکمونو له تطبیق څخه کلنی رپوټ.
د کمېسیون په تشخیص نوراطالعات.
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د چاپیریال ساتنې ميل ادارې په قانون کې د ذکر شوو  1۱مواردو څخه  ۱مورده په راپور کې رعایت کړيدي.
۲۸

د افغانستان اسالمی جمهوری دولت
دولت جمهوری اسالمی افغانستان
اطالعاتو ته د الرسيس کمیسیون  Islamic Republic of Afghanistanکمیسیون دسرتسی به اطالعات
Access to Information Commission

لوی څارنوالۍ:
اطالعاتو ته د الرسيس قانون 1۱مه ماده :ادارې مکلفې دي الندې اطالعات لږترلږه په کال کې یو ځل خپاره کړي
د  1۱مادې بندونه (ملت ته د حساب ورکونې د لړۍ لپاره د کمیسیون د ارزونې شاخصونه)

د ادارې تشکیل ،دندې ،واکونه او د اړوندو اجراآتو رپوټ.
د فرعي برخو ،والیتي او ساحوي دفرتونو او د اړوندو انکشايف پروژو او برنامو په هکله معلومات.
د ادارې د اړیکې شمېره ،برېښنالیک ،پته او کاري ساعتونه.
د بودجې د سندونو او د مايل او پلټنې د رپوټونو په ګډون د ادارې مايل وضعیت.
د هغو فورمو په ګډون چې خدمتونو ته د الرسيس لپاره بشپړېږي ،دهغو مستقیمو خدمتونو جزئیات چې خلکو ته وړاندې کېږي او د
خدمتونو د وړاندې کولو وخت.
د ادارې په استامعیه او مشوريت غونډوکې د ښاریانو د مشارکت لپاره د میکانیزمونو او کړنالرو او اړوندو رپوټونو په هکله معلومات.
د اطالعاتو غوښتنې او د خلکو مستقیم شکایت ته د رسیدګۍ څرنګوالی.
اړونده تقنیني سندونه
الیحې ،کړنالرې او الرښودونه.
د قوانینو ،مقررو ،کړنالرو او نورو تقنیني سندونو د طرحې په اړوند د مشورو په ګډون د ښاریانو د مشارکتي غونډو پایلې.
اړوندکورين یا بین املليل قراردادونه ،پروتوکولونه او هوکړه لیکونه.
د داوطلبۍ اعالنونه ،د آفرونو د ارزونې سندونه ،تدارکايت قراردادونه ،د قراردادونو د اجراکولو د پرمختقد رپوټونه ،د قراردادونو بشپړی
رپوټ ،د قراردادونو له پيل کولو څخه د پلټنې رپوټ او په تدارکايت قراردادونو پورې اړوند نور موارد.
پالیيس ،سرتاتیژي او اړوند کاريپالنونه.
د هغو اطالعاتو د طبقه بندۍ او ډول لست چې په واک کې یې لري.
د نوم ،د اړیکې د شمېرې ،برېښنالیک او د دفرت د پتې په ګډون د اطالع رسونې د مسؤول په هکله معلومات.
د دغه قانون د حکمونو له تطبیق څخه کلنی رپوټ.
د کمېسیون په تشخیص نوراطالعات.
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لوی څارنوالۍ په قانون کې د ذکر شوو  1۱مواردو څخه  ۱مورده په راپور کې رعایت کړيدي.
۲۹

د افغانستان اسالمی جمهوری دولت
دولت جمهوری اسالمی افغانستان
اطالعاتو ته د الرسيس کمیسیون  Islamic Republic of Afghanistanکمیسیون دسرتسی به اطالعات
Access to Information Commission

د عامې روغتیا وزارت:
اطالعاتو ته د الرسيس قانون 1۱مه ماده :ادارې مکلفې دي الندې اطالعات لږترلږه په کال کې یو ځل خپاره کړي
د  1۱مادې بندونه (ملت ته د حساب ورکونې د لړۍ لپاره د کمیسیون د ارزونې شاخصونه)

د ادارې تشکیل ،دندې ،واکونه او د اړوندو اجراآتو رپوټ.
د فرعي برخو ،والیتي او ساحوي دفرتونو او د اړوندو انکشايف پروژو او برنامو په هکله معلومات.
د ادارې د اړیکې شمېره ،برېښنالیک ،پته او کاري ساعتونه.
د بودجې د سندونو او د مايل او پلټنې د رپوټونو په ګډون د ادارې مايل وضعیت.
د هغو فورمو په ګډون چې خدمتونو ته د الرسيس لپاره بشپړېږي ،دهغو مستقیمو خدمتونو جزئیات چې خلکو ته وړاندې کېږي او د
خدمتونو د وړاندې کولو وخت.
د ادارې په استامعیه او مشوريت غونډوکې د ښاریانو د مشارکت لپاره د میکانیزمونو او کړنالرو او اړوندو رپوټونو په هکله معلومات.
د اطالعاتو غوښتنې او د خلکو مستقیم شکایت ته د رسیدګۍ څرنګوالی.
اړونده تقنیني سندونه
الیحې ،کړنالرې او الرښودونه.
د قوانینو ،مقررو ،کړنالرو او نورو تقنیني سندونو د طرحې په اړوند د مشورو په ګډون د ښاریانو د مشارکتي غونډو پایلې.
اړوندکورين یا بین املليل قراردادونه ،پروتوکولونه او هوکړه لیکونه.
د داوطلبۍ اعالنونه ،د آفرونو د ارزونې سندونه ،تدارکايت قراردادونه ،د قراردادونو د اجراکولو د پرمختقد رپوټونه ،د قراردادونو بشپړی
رپوټ ،د قراردادونو له پيل کولو څخه د پلټنې رپوټ او په تدارکايت قراردادونو پورې اړوند نور موارد.
پالیيس ،سرتاتیژي او اړوند کاريپالنونه.
د هغو اطالعاتو د طبقه بندۍ او ډول لست چې په واک کې یې لري.
د نوم ،د اړیکې د شمېرې ،برېښنالیک او د دفرت د پتې په ګډون د اطالع رسونې د مسؤول په هکله معلومات.
د دغه قانون د حکمونو له تطبیق څخه کلنی رپوټ.
د کمېسیون په تشخیص نوراطالعات.
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د عامې روغتیا وزارت په قانون کې د ذکر شوو  1۱مواردو څخه  ۴مورده په راپور کې رعایت کړيدي.
۴۴

د افغانستان اسالمی جمهوری دولت
دولت جمهوری اسالمی افغانستان
اطالعاتو ته د الرسيس کمیسیون  Islamic Republic of Afghanistanکمیسیون دسرتسی به اطالعات
Access to Information Commission

د عدلیې وزارت:
اطالعاتو ته د الرسيس قانون 1۱مه ماده :ادارې مکلفې دي الندې اطالعات لږترلږه په کال کې یو ځل خپاره کړي
د  1۱مادې بندونه (ملت ته د حساب ورکونې د لړۍ لپاره د کمیسیون د ارزونې شاخصونه)

د ادارې تشکیل ،دندې ،واکونه او د اړوندو اجراآتو رپوټ.
د فرعي برخو ،والیتي او ساحوي دفرتونو او د اړوندو انکشايف پروژو او برنامو په هکله معلومات.
د ادارې د اړیکې شمېره ،برېښنالیک ،پته او کاري ساعتونه.
د بودجې د سندونو او د مايل او پلټنې د رپوټونو په ګډون د ادارې مايل وضعیت.
د هغو فورمو په ګډون چې خدمتونو ته د الرسيس لپاره بشپړېږي ،دهغو مستقیمو خدمتونو جزئیات چې خلکو ته وړاندې کېږي او د
خدمتونو د وړاندې کولو وخت.
د ادارې په استامعیه او مشوريت غونډوکې د ښاریانو د مشارکت لپاره د میکانیزمونو او کړنالرو او اړوندو رپوټونو په هکله معلومات.
د اطالعاتو غوښتنې او د خلکو مستقیم شکایت ته د رسیدګۍ څرنګوالی.
اړونده تقنیني سندونه
الیحې ،کړنالرې او الرښودونه.
د قوانینو ،مقررو ،کړنالرو او نورو تقنیني سندونو د طرحې په اړوند د مشورو په ګډون د ښاریانو د مشارکتي غونډو پایلې.
اړوندکورين یا بین املليل قراردادونه ،پروتوکولونه او هوکړه لیکونه.
د داوطلبۍ اعالنونه ،د آفرونو د ارزونې سندونه ،تدارکايت قراردادونه ،د قراردادونو د اجراکولو د پرمختقد رپوټونه ،د قراردادونو بشپړی
رپوټ ،د قراردادونو له پيل کولو څخه د پلټنې رپوټ او په تدارکايت قراردادونو پورې اړوند نور موارد.
پالیيس ،سرتاتیژي او اړوند کاريپالنونه.
د هغو اطالعاتو د طبقه بندۍ او ډول لست چې په واک کې یې لري.
د نوم ،د اړیکې د شمېرې ،برېښنالیک او د دفرت د پتې په ګډون د اطالع رسونې د مسؤول په هکله معلومات.
د دغه قانون د حکمونو له تطبیق څخه کلنی رپوټ.
د کمېسیون په تشخیص نوراطالعات.
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د عدلیې وزارت په قانون کې د ذکر شوو  1۱مواردو څخه  ۴مورده په راپور کې رعایت کړيدي.
۴1

د افغانستان اسالمی جمهوری دولت
دولت جمهوری اسالمی افغانستان
اطالعاتو ته د الرسيس کمیسیون  Islamic Republic of Afghanistanکمیسیون دسرتسی به اطالعات
Access to Information Commission

د کار او ټولنیزو چارو وزارت:
اطالعاتو ته د الرسيس قانون 1۱مه ماده :ادارې مکلفې دي الندې اطالعات لږترلږه په کال کې یو ځل خپاره کړي
د  1۱مادې بندونه (ملت ته د حساب ورکونې د لړۍ لپاره د کمیسیون د ارزونې شاخصونه)

د ادارې تشکیل ،دندې ،واکونه او د اړوندو اجراآتو رپوټ.
د فرعي برخو ،والیتي او ساحوي دفرتونو او د اړوندو انکشايف پروژو او برنامو په هکله معلومات.
د ادارې د اړیکې شمېره ،برېښنالیک ،پته او کاري ساعتونه.
د بودجې د سندونو او د مايل او پلټنې د رپوټونو په ګډون د ادارې مايل وضعیت.
د هغو فورمو په ګډون چې خدمتونو ته د الرسيس لپاره بشپړېږي ،دهغو مستقیمو خدمتونو جزئیات چې خلکو ته وړاندې کېږي او د
خدمتونو د وړاندې کولو وخت.
د ادارې په استامعیه او مشوريت غونډوکې د ښاریانو د مشارکت لپاره د میکانیزمونو او کړنالرو او اړوندو رپوټونو په هکله معلومات.
د اطالعاتو غوښتنې او د خلکو مستقیم شکایت ته د رسیدګۍ څرنګوالی.
اړونده تقنیني سندونه
الیحې ،کړنالرې او الرښودونه.
د قوانینو ،مقررو ،کړنالرو او نورو تقنیني سندونو د طرحې په اړوند د مشورو په ګډون د ښاریانو د مشارکتي غونډو پایلې.
اړوندکورين یا بین املليل قراردادونه ،پروتوکولونه او هوکړه لیکونه.
د داوطلبۍ اعالنونه ،د آفرونو د ارزونې سندونه ،تدارکايت قراردادونه ،د قراردادونو د اجراکولو د پرمختقد رپوټونه ،د قراردادونو بشپړی
رپوټ ،د قراردادونو له پيل کولو څخه د پلټنې رپوټ او په تدارکايت قراردادونو پورې اړوند نور موارد.
پالیيس ،سرتاتیژي او اړوند کاريپالنونه.
د هغو اطالعاتو د طبقه بندۍ او ډول لست چې په واک کې یې لري.
د نوم ،د اړیکې د شمېرې ،برېښنالیک او د دفرت د پتې په ګډون د اطالع رسونې د مسؤول په هکله معلومات.
د دغه قانون د حکمونو له تطبیق څخه کلنی رپوټ.
د کمېسیون په تشخیص نوراطالعات.
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د کار او ټولنیزو چارو وزارت په قانون کې د ذکر شوو  1۱مواردو څخه  ۴مورده په راپور کې رعایت کړيدي.
۴۲

د افغانستان اسالمی جمهوری دولت
دولت جمهوری اسالمی افغانستان
اطالعاتو ته د الرسيس کمیسیون  Islamic Republic of Afghanistanکمیسیون دسرتسی به اطالعات
Access to Information Commission

د تخنیکي او مسلکي زده کړو اداره:
اطالعاتو ته د الرسيس قانون 1۱مه ماده :ادارې مکلفې دي الندې اطالعات لږترلږه په کال کې یو ځل خپاره کړي
د  1۱مادې بندونه (ملت ته د حساب ورکونې د لړۍ لپاره د کمیسیون د ارزونې شاخصونه)

د ادارې تشکیل ،دندې ،واکونه او د اړوندو اجراآتو رپوټ.
د فرعي برخو ،والیتي او ساحوي دفرتونو او د اړوندو انکشايف پروژو او برنامو په هکله معلومات.
د ادارې د اړیکې شمېره ،برېښنالیک ،پته او کاري ساعتونه.
د بودجې د سندونو او د مايل او پلټنې د رپوټونو په ګډون د ادارې مايل وضعیت.
د هغو فورمو په ګډون چې خدمتونو ته د الرسيس لپاره بشپړېږي ،دهغو مستقیمو خدمتونو جزئیات چې خلکو ته وړاندې کېږي او د
خدمتونو د وړاندې کولو وخت.
د ادارې په استامعیه او مشوريت غونډوکې د ښاریانو د مشارکت لپاره د میکانیزمونو او کړنالرو او اړوندو رپوټونو په هکله معلومات.
د اطالعاتو غوښتنې او د خلکو مستقیم شکایت ته د رسیدګۍ څرنګوالی.
اړونده تقنیني سندونه
الیحې ،کړنالرې او الرښودونه.
د قوانینو ،مقررو ،کړنالرو او نورو تقنیني سندونو د طرحې په اړوند د مشورو په ګډون د ښاریانو د مشارکتي غونډو پایلې.
اړوندکورين یا بین املليل قراردادونه ،پروتوکولونه او هوکړه لیکونه.
د داوطلبۍ اعالنونه ،د آفرونو د ارزونې سندونه ،تدارکايت قراردادونه ،د قراردادونو د اجراکولو د پرمختقد رپوټونه ،د قراردادونو بشپړی
رپوټ ،د قراردادونو له پيل کولو څخه د پلټنې رپوټ او په تدارکايت قراردادونو پورې اړوند نور موارد.
پالیيس ،سرتاتیژي او اړوند کاريپالنونه.
د هغو اطالعاتو د طبقه بندۍ او ډول لست چې په واک کې یې لري.
د نوم ،د اړیکې د شمېرې ،برېښنالیک او د دفرت د پتې په ګډون د اطالع رسونې د مسؤول په هکله معلومات.
د دغه قانون د حکمونو له تطبیق څخه کلنی رپوټ.
د کمېسیون په تشخیص نوراطالعات.
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د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې په قانون کې د ذکر شوو  1۱مواردو څخه  ۴مورده په راپور کې رعایت کړيدي.
۴۴

د افغانستان اسالمی جمهوری دولت
دولت جمهوری اسالمی افغانستان
اطالعاتو ته د الرسيس کمیسیون  Islamic Republic of Afghanistanکمیسیون دسرتسی به اطالعات
Access to Information Commission

د افغانستان طبي شوری:
اطالعاتو ته د الرسيس قانون 1۱مه ماده :ادارې مکلفې دي الندې اطالعات لږترلږه په کال کې یو ځل خپاره کړي
د  1۱مادې بندونه (ملت ته د حساب ورکونې د لړۍ لپاره د کمیسیون د ارزونې شاخصونه)

د ادارې تشکیل ،دندې ،واکونه او د اړوندو اجراآتو رپوټ.
د فرعي برخو ،والیتي او ساحوي دفرتونو او د اړوندو انکشايف پروژو او برنامو په هکله معلومات.
د ادارې د اړیکې شمېره ،برېښنالیک ،پته او کاري ساعتونه.
د بودجې د سندونو او د مايل او پلټنې د رپوټونو په ګډون د ادارې مايل وضعیت.
د هغو فورمو په ګډون چې خدمتونو ته د الرسيس لپاره بشپړېږي ،دهغو مستقیمو خدمتونو جزئیات چې خلکو ته وړاندې کېږي او د
خدمتونو د وړاندې کولو وخت.
د ادارې په استامعیه او مشوريت غونډوکې د ښاریانو د مشارکت لپاره د میکانیزمونو او کړنالرو او اړوندو رپوټونو په هکله معلومات.
د اطالعاتو غوښتنې او د خلکو مستقیم شکایت ته د رسیدګۍ څرنګوالی.
اړونده تقنیني سندونه
الیحې ،کړنالرې او الرښودونه.
د قوانینو ،مقررو ،کړنالرو او نورو تقنیني سندونو د طرحې په اړوند د مشورو په ګډون د ښاریانو د مشارکتي غونډو پایلې.
اړوندکورين یا بین املليل قراردادونه ،پروتوکولونه او هوکړه لیکونه.
د داوطلبۍ اعالنونه ،د آفرونو د ارزونې سندونه ،تدارکايت قراردادونه ،د قراردادونو د اجراکولو د پرمختقد رپوټونه ،د قراردادونو بشپړی
رپوټ ،د قراردادونو له پيل کولو څخه د پلټنې رپوټ او په تدارکايت قراردادونو پورې اړوند نور موارد.
پالیيس ،سرتاتیژي او اړوند کاريپالنونه.
د هغو اطالعاتو د طبقه بندۍ او ډول لست چې په واک کې یې لري.
د نوم ،د اړیکې د شمېرې ،برېښنالیک او د دفرت د پتې په ګډون د اطالع رسونې د مسؤول په هکله معلومات.
د دغه قانون د حکمونو له تطبیق څخه کلنی رپوټ.
د کمېسیون په تشخیص نوراطالعات.
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د افغانستان طبي شوری په قانون کې د ذکر شوو  1۱مواردو څخه  ۴مورده په راپور کې رعایت کړيدي.
۴۴

د افغانستان اسالمی جمهوری دولت
دولت جمهوری اسالمی افغانستان
اطالعاتو ته د الرسيس کمیسیون  Islamic Republic of Afghanistanکمیسیون دسرتسی به اطالعات
Access to Information Commission

د درملو او روغتیایي محصوالتو تنظیم اداره:
اطالعاتو ته د الرسيس قانون 1۱مه ماده :ادارې مکلفې دي الندې اطالعات لږترلږه په کال کې یو ځل خپاره کړي
د  1۱مادې بندونه (ملت ته د حساب ورکونې د لړۍ لپاره د کمیسیون د ارزونې شاخصونه)

د ادارې تشکیل ،دندې ،واکونه او د اړوندو اجراآتو رپوټ.
د فرعي برخو ،والیتي او ساحوي دفرتونو او د اړوندو انکشايف پروژو او برنامو په هکله معلومات.
د ادارې د اړیکې شمېره ،برېښنالیک ،پته او کاري ساعتونه.
د بودجې د سندونو او د مايل او پلټنې د رپوټونو په ګډون د ادارې مايل وضعیت.
د هغو فورمو په ګډون چې خدمتونو ته د الرسيس لپاره بشپړېږي ،دهغو مستقیمو خدمتونو جزئیات چې خلکو ته وړاندې کېږي او د
خدمتونو د وړاندې کولو وخت.
د ادارې په استامعیه او مشوريت غونډوکې د ښاریانو د مشارکت لپاره د میکانیزمونو او کړنالرو او اړوندو رپوټونو په هکله معلومات.
د اطالعاتو غوښتنې او د خلکو مستقیم شکایت ته د رسیدګۍ څرنګوالی.
اړونده تقنیني سندونه
الیحې ،کړنالرې او الرښودونه.
د قوانینو ،مقررو ،کړنالرو او نورو تقنیني سندونو د طرحې په اړوند د مشورو په ګډون د ښاریانو د مشارکتي غونډو پایلې.
اړوندکورين یا بین املليل قراردادونه ،پروتوکولونه او هوکړه لیکونه.
د داوطلبۍ اعالنونه ،د آفرونو د ارزونې سندونه ،تدارکايت قراردادونه ،د قراردادونو د اجراکولو د پرمختقد رپوټونه ،د قراردادونو بشپړی
رپوټ ،د قراردادونو له پيل کولو څخه د پلټنې رپوټ او په تدارکايت قراردادونو پورې اړوند نور موارد.
پالیيس ،سرتاتیژي او اړوند کاريپالنونه.
د هغو اطالعاتو د طبقه بندۍ او ډول لست چې په واک کې یې لري.
د نوم ،د اړیکې د شمېرې ،برېښنالیک او د دفرت د پتې په ګډون د اطالع رسونې د مسؤول په هکله معلومات.
د دغه قانون د حکمونو له تطبیق څخه کلنی رپوټ.
د کمېسیون په تشخیص نوراطالعات.
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د درملو او روغتیایي محصوالتو تنظیم ادارې په قانون کې د ذکر شوو  1۱مواردو څخه  ۴مورده په راپور کې رعایت کړيدي.
۴۱

د افغانستان اسالمی جمهوری دولت
دولت جمهوری اسالمی افغانستان
اطالعاتو ته د الرسيس کمیسیون  Islamic Republic of Afghanistanکمیسیون دسرتسی به اطالعات
Access to Information Commission

د کاڼونو او پطرولیم وزارت:
اطالعاتو ته د الرسيس قانون 1۱مه ماده :ادارې مکلفې دي الندې اطالعات لږترلږه په کال کې یو ځل خپاره کړي
د  1۱مادې بندونه (ملت ته د حساب ورکونې د لړۍ لپاره د کمیسیون د ارزونې شاخصونه)

د ادارې تشکیل ،دندې ،واکونه او د اړوندو اجراآتو رپوټ.
د فرعي برخو ،والیتي او ساحوي دفرتونو او د اړوندو انکشايف پروژو او برنامو په هکله معلومات.
د ادارې د اړیکې شمېره ،برېښنالیک ،پته او کاري ساعتونه.
د بودجې د سندونو او د مايل او پلټنې د رپوټونو په ګډون د ادارې مايل وضعیت.
د هغو فورمو په ګډون چې خدمتونو ته د الرسيس لپاره بشپړېږي ،دهغو مستقیمو خدمتونو جزئیات چې خلکو ته وړاندې کېږي او د
خدمتونو د وړاندې کولو وخت.
د ادارې په استامعیه او مشوريت غونډوکې د ښاریانو د مشارکت لپاره د میکانیزمونو او کړنالرو او اړوندو رپوټونو په هکله معلومات.
د اطالعاتو غوښتنې او د خلکو مستقیم شکایت ته د رسیدګۍ څرنګوالی.
اړونده تقنیني سندونه
الیحې ،کړنالرې او الرښودونه.
د قوانینو ،مقررو ،کړنالرو او نورو تقنیني سندونو د طرحې په اړوند د مشورو په ګډون د ښاریانو د مشارکتي غونډو پایلې.
اړوندکورين یا بین املليل قراردادونه ،پروتوکولونه او هوکړه لیکونه.
د داوطلبۍ اعالنونه ،د آفرونو د ارزونې سندونه ،تدارکايت قراردادونه ،د قراردادونو د اجراکولو د پرمختقد رپوټونه ،د قراردادونو بشپړی
رپوټ ،د قراردادونو له پيل کولو څخه د پلټنې رپوټ او په تدارکايت قراردادونو پورې اړوند نور موارد.
پالیيس ،سرتاتیژي او اړوند کاريپالنونه.
د هغو اطالعاتو د طبقه بندۍ او ډول لست چې په واک کې یې لري.
د نوم ،د اړیکې د شمېرې ،برېښنالیک او د دفرت د پتې په ګډون د اطالع رسونې د مسؤول په هکله معلومات.
د دغه قانون د حکمونو له تطبیق څخه کلنی رپوټ.
د کمېسیون په تشخیص نوراطالعات.
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د کاڼونو او پطرولیم وزارت په قانون کې د ذکر شوو  1۱مواردو څخه  ۴مورده په راپور کې رعایت کړيدي.
۴۶

د افغانستان اسالمی جمهوری دولت
دولت جمهوری اسالمی افغانستان
اطالعاتو ته د الرسيس کمیسیون  Islamic Republic of Afghanistanکمیسیون دسرتسی به اطالعات
Access to Information Commission

د کاڼونو او پطرولیم وزارت:
اطالعاتو ته د الرسيس قانون 1۱مه ماده :ادارې مکلفې دي الندې اطالعات لږترلږه په کال کې یو ځل خپاره کړي
د  1۱مادې بندونه (ملت ته د حساب ورکونې د لړۍ لپاره د کمیسیون د ارزونې شاخصونه)

د ادارې تشکیل ،دندې ،واکونه او د اړوندو اجراآتو رپوټ.
د فرعي برخو ،والیتي او ساحوي دفرتونو او د اړوندو انکشايف پروژو او برنامو په هکله معلومات.
د ادارې د اړیکې شمېره ،برېښنالیک ،پته او کاري ساعتونه.
د بودجې د سندونو او د مايل او پلټنې د رپوټونو په ګډون د ادارې مايل وضعیت.
د هغو فورمو په ګډون چې خدمتونو ته د الرسيس لپاره بشپړېږي ،دهغو مستقیمو خدمتونو جزئیات چې خلکو ته وړاندې کېږي او د
خدمتونو د وړاندې کولو وخت.
د ادارې په استامعیه او مشوريت غونډوکې د ښاریانو د مشارکت لپاره د میکانیزمونو او کړنالرو او اړوندو رپوټونو په هکله معلومات.
د اطالعاتو غوښتنې او د خلکو مستقیم شکایت ته د رسیدګۍ څرنګوالی.
اړونده تقنیني سندونه
الیحې ،کړنالرې او الرښودونه.
د قوانینو ،مقررو ،کړنالرو او نورو تقنیني سندونو د طرحې په اړوند د مشورو په ګډون د ښاریانو د مشارکتي غونډو پایلې.
اړوندکورين یا بین املليل قراردادونه ،پروتوکولونه او هوکړه لیکونه.
د داوطلبۍ اعالنونه ،د آفرونو د ارزونې سندونه ،تدارکايت قراردادونه ،د قراردادونو د اجراکولو د پرمختقد رپوټونه ،د قراردادونو بشپړی
رپوټ ،د قراردادونو له پيل کولو څخه د پلټنې رپوټ او په تدارکايت قراردادونو پورې اړوند نور موارد.
پالیيس ،سرتاتیژي او اړوند کاريپالنونه.
د هغو اطالعاتو د طبقه بندۍ او ډول لست چې په واک کې یې لري.
د نوم ،د اړیکې د شمېرې ،برېښنالیک او د دفرت د پتې په ګډون د اطالع رسونې د مسؤول په هکله معلومات.
د دغه قانون د حکمونو له تطبیق څخه کلنی رپوټ.
د کمېسیون په تشخیص نوراطالعات.
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د کاڼونو او پطرولیم وزارت په قانون کې د ذکر شوو  1۱مواردو څخه  ۴مورده په راپور کې رعایت کړيدي.
۴۱

د افغانستان اسالمی جمهوری دولت
دولت جمهوری اسالمی افغانستان
اطالعاتو ته د الرسيس کمیسیون  Islamic Republic of Afghanistanکمیسیون دسرتسی به اطالعات
Access to Information Commission

د کلیو بیارغونې او پراختیا وزارت:
اطالعاتو ته د الرسيس قانون 1۱مه ماده :ادارې مکلفې دي الندې اطالعات لږترلږه په کال کې یو ځل خپاره کړي
د  1۱مادې بندونه (ملت ته د حساب ورکونې د لړۍ لپاره د کمیسیون د ارزونې شاخصونه)

د ادارې تشکیل ،دندې ،واکونه او د اړوندو اجراآتو رپوټ.
د فرعي برخو ،والیتي او ساحوي دفرتونو او د اړوندو انکشايف پروژو او برنامو په هکله معلومات.
د ادارې د اړیکې شمېره ،برېښنالیک ،پته او کاري ساعتونه.
د بودجې د سندونو او د مايل او پلټنې د رپوټونو په ګډون د ادارې مايل وضعیت.
د هغو فورمو په ګډون چې خدمتونو ته د الرسيس لپاره بشپړېږي ،دهغو مستقیمو خدمتونو جزئیات چې خلکو ته وړاندې کېږي او د
خدمتونو د وړاندې کولو وخت.
د ادارې په استامعیه او مشوريت غونډوکې د ښاریانو د مشارکت لپاره د میکانیزمونو او کړنالرو او اړوندو رپوټونو په هکله معلومات.
د اطالعاتو غوښتنې او د خلکو مستقیم شکایت ته د رسیدګۍ څرنګوالی.
اړونده تقنیني سندونه
الیحې ،کړنالرې او الرښودونه.
د قوانینو ،مقررو ،کړنالرو او نورو تقنیني سندونو د طرحې په اړوند د مشورو په ګډون د ښاریانو د مشارکتي غونډو پایلې.
اړوندکورين یا بین املليل قراردادونه ،پروتوکولونه او هوکړه لیکونه.
د داوطلبۍ اعالنونه ،د آفرونو د ارزونې سندونه ،تدارکايت قراردادونه ،د قراردادونو د اجراکولو د پرمختقد رپوټونه ،د قراردادونو بشپړی
رپوټ ،د قراردادونو له پيل کولو څخه د پلټنې رپوټ او په تدارکايت قراردادونو پورې اړوند نور موارد.
پالیيس ،سرتاتیژي او اړوند کاريپالنونه.
د هغو اطالعاتو د طبقه بندۍ او ډول لست چې په واک کې یې لري.
د نوم ،د اړیکې د شمېرې ،برېښنالیک او د دفرت د پتې په ګډون د اطالع رسونې د مسؤول په هکله معلومات.
د دغه قانون د حکمونو له تطبیق څخه کلنی رپوټ.
د کمېسیون په تشخیص نوراطالعات.
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د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت په قانون کې د ذکر شوو  1۱مواردو څخه  ۱مورده په راپور کې رعایت کړيدي.
۴۸

د افغانستان اسالمی جمهوری دولت
دولت جمهوری اسالمی افغانستان
اطالعاتو ته د الرسيس کمیسیون  Islamic Republic of Afghanistanکمیسیون دسرتسی به اطالعات
Access to Information Commission

د نفت او ګازو تنظیم اداره:
اطالعاتو ته د الرسيس قانون 1۱مه ماده :ادارې مکلفې دي الندې اطالعات لږترلږه په کال کې یو ځل خپاره کړي
د  1۱مادې بندونه (ملت ته د حساب ورکونې د لړۍ لپاره د کمیسیون د ارزونې شاخصونه)

د ادارې تشکیل ،دندې ،واکونه او د اړوندو اجراآتو رپوټ.
د فرعي برخو ،والیتي او ساحوي دفرتونو او د اړوندو انکشايف پروژو او برنامو په هکله معلومات.
د ادارې د اړیکې شمېره ،برېښنالیک ،پته او کاري ساعتونه.
د بودجې د سندونو او د مايل او پلټنې د رپوټونو په ګډون د ادارې مايل وضعیت.
د هغو فورمو په ګډون چې خدمتونو ته د الرسيس لپاره بشپړېږي ،دهغو مستقیمو خدمتونو جزئیات چې خلکو ته وړاندې کېږي او د
خدمتونو د وړاندې کولو وخت.
د ادارې په استامعیه او مشوريت غونډوکې د ښاریانو د مشارکت لپاره د میکانیزمونو او کړنالرو او اړوندو رپوټونو په هکله معلومات.
د اطالعاتو غوښتنې او د خلکو مستقیم شکایت ته د رسیدګۍ څرنګوالی.
اړونده تقنیني سندونه
الیحې ،کړنالرې او الرښودونه.
د قوانینو ،مقررو ،کړنالرو او نورو تقنیني سندونو د طرحې په اړوند د مشورو په ګډون د ښاریانو د مشارکتي غونډو پایلې.
اړوندکورين یا بین املليل قراردادونه ،پروتوکولونه او هوکړه لیکونه.
د داوطلبۍ اعالنونه ،د آفرونو د ارزونې سندونه ،تدارکايت قراردادونه ،د قراردادونو د اجراکولو د پرمختقد رپوټونه ،د قراردادونو بشپړی
رپوټ ،د قراردادونو له پيل کولو څخه د پلټنې رپوټ او په تدارکايت قراردادونو پورې اړوند نور موارد.
پالیيس ،سرتاتیژي او اړوند کاريپالنونه.
د هغو اطالعاتو د طبقه بندۍ او ډول لست چې په واک کې یې لري.
د نوم ،د اړیکې د شمېرې ،برېښنالیک او د دفرت د پتې په ګډون د اطالع رسونې د مسؤول په هکله معلومات.
د دغه قانون د حکمونو له تطبیق څخه کلنی رپوټ.
د کمېسیون په تشخیص نوراطالعات.
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د نفت او ګازو تنظیم اداره په قانون کې د ذکر شوو  1۱مواردو څخه  ۴مورده په راپور کې رعایت کړيدي.
۴۹

د افغانستان اسالمی جمهوری دولت
دولت جمهوری اسالمی افغانستان
اطالعاتو ته د الرسيس کمیسیون  Islamic Republic of Afghanistanکمیسیون دسرتسی به اطالعات
Access to Information Commission

په پارملاين چارو کې د دولت وزارت:
اطالعاتو ته د الرسيس قانون 1۱مه ماده :ادارې مکلفې دي الندې اطالعات لږترلږه په کال کې یو ځل خپاره کړي
د  1۱مادې بندونه (ملت ته د حساب ورکونې د لړۍ لپاره د کمیسیون د ارزونې شاخصونه)

د ادارې تشکیل ،دندې ،واکونه او د اړوندو اجراآتو رپوټ.
د فرعي برخو ،والیتي او ساحوي دفرتونو او د اړوندو انکشايف پروژو او برنامو په هکله معلومات.
د ادارې د اړیکې شمېره ،برېښنالیک ،پته او کاري ساعتونه.
د بودجې د سندونو او د مايل او پلټنې د رپوټونو په ګډون د ادارې مايل وضعیت.
د هغو فورمو په ګډون چې خدمتونو ته د الرسيس لپاره بشپړېږي ،دهغو مستقیمو خدمتونو جزئیات چې خلکو ته وړاندې کېږي او د
خدمتونو د وړاندې کولو وخت.
د ادارې په استامعیه او مشوريت غونډوکې د ښاریانو د مشارکت لپاره د میکانیزمونو او کړنالرو او اړوندو رپوټونو په هکله معلومات.
د اطالعاتو غوښتنې او د خلکو مستقیم شکایت ته د رسیدګۍ څرنګوالی.
اړونده تقنیني سندونه
الیحې ،کړنالرې او الرښودونه.
د قوانینو ،مقررو ،کړنالرو او نورو تقنیني سندونو د طرحې په اړوند د مشورو په ګډون د ښاریانو د مشارکتي غونډو پایلې.
اړوندکورين یا بین املليل قراردادونه ،پروتوکولونه او هوکړه لیکونه.
د داوطلبۍ اعالنونه ،د آفرونو د ارزونې سندونه ،تدارکايت قراردادونه ،د قراردادونو د اجراکولو د پرمختقد رپوټونه ،د قراردادونو بشپړی
رپوټ ،د قراردادونو له پيل کولو څخه د پلټنې رپوټ او په تدارکايت قراردادونو پورې اړوند نور موارد.
پالیيس ،سرتاتیژي او اړوند کاريپالنونه.
د هغو اطالعاتو د طبقه بندۍ او ډول لست چې په واک کې یې لري.
د نوم ،د اړیکې د شمېرې ،برېښنالیک او د دفرت د پتې په ګډون د اطالع رسونې د مسؤول په هکله معلومات.
د دغه قانون د حکمونو له تطبیق څخه کلنی رپوټ.
د کمېسیون په تشخیص نوراطالعات.
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د په پارملاين چارو کې د دولت وزارت په قانون کې د ذکر شوو  1۱مواردو څخه  ۴مورده په راپور کې رعایت کړيدي.
۴۴

د افغانستان اسالمی جمهوری دولت
دولت جمهوری اسالمی افغانستان
اطالعاتو ته د الرسيس کمیسیون  Islamic Republic of Afghanistanکمیسیون دسرتسی به اطالعات
Access to Information Commission

د ميل دفاع وزارت:
اطالعاتو ته د الرسيس قانون 1۱مه ماده :ادارې مکلفې دي الندې اطالعات لږترلږه په کال کې یو ځل خپاره کړي
د  1۱مادې بندونه (ملت ته د حساب ورکونې د لړۍ لپاره د کمیسیون د ارزونې شاخصونه)

د ادارې تشکیل ،دندې ،واکونه او د اړوندو اجراآتو رپوټ.
د فرعي برخو ،والیتي او ساحوي دفرتونو او د اړوندو انکشايف پروژو او برنامو په هکله معلومات.
د ادارې د اړیکې شمېره ،برېښنالیک ،پته او کاري ساعتونه.
د بودجې د سندونو او د مايل او پلټنې د رپوټونو په ګډون د ادارې مايل وضعیت.
د هغو فورمو په ګډون چې خدمتونو ته د الرسيس لپاره بشپړېږي ،دهغو مستقیمو خدمتونو جزئیات چې خلکو ته وړاندې کېږي او د
خدمتونو د وړاندې کولو وخت.
د ادارې په استامعیه او مشوريت غونډوکې د ښاریانو د مشارکت لپاره د میکانیزمونو او کړنالرو او اړوندو رپوټونو په هکله معلومات.
د اطالعاتو غوښتنې او د خلکو مستقیم شکایت ته د رسیدګۍ څرنګوالی.
اړونده تقنیني سندونه
الیحې ،کړنالرې او الرښودونه.
د قوانینو ،مقررو ،کړنالرو او نورو تقنیني سندونو د طرحې په اړوند د مشورو په ګډون د ښاریانو د مشارکتي غونډو پایلې.
اړوندکورين یا بین املليل قراردادونه ،پروتوکولونه او هوکړه لیکونه.
د داوطلبۍ اعالنونه ،د آفرونو د ارزونې سندونه ،تدارکايت قراردادونه ،د قراردادونو د اجراکولو د پرمختقد رپوټونه ،د قراردادونو بشپړی
رپوټ ،د قراردادونو له پيل کولو څخه د پلټنې رپوټ او په تدارکايت قراردادونو پورې اړوند نور موارد.
پالیيس ،سرتاتیژي او اړوند کاريپالنونه.
د هغو اطالعاتو د طبقه بندۍ او ډول لست چې په واک کې یې لري.
د نوم ،د اړیکې د شمېرې ،برېښنالیک او د دفرت د پتې په ګډون د اطالع رسونې د مسؤول په هکله معلومات.
د دغه قانون د حکمونو له تطبیق څخه کلنی رپوټ.
د کمېسیون په تشخیص نوراطالعات.
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د ميل دفاع وزارت په قانون کې د ذکر شوو  1۱مواردو څخه  ۲مورده په راپور کې رعایت کړيدي.
۴1

د افغانستان اسالمی جمهوری دولت
دولت جمهوری اسالمی افغانستان
اطالعاتو ته د الرسيس کمیسیون  Islamic Republic of Afghanistanکمیسیون دسرتسی به اطالعات
Access to Information Commission

د کورنیو چارو وزارت:
اطالعاتو ته د الرسيس قانون 1۱مه ماده :ادارې مکلفې دي الندې اطالعات لږترلږه په کال کې یو ځل خپاره کړي
د  1۱مادې بندونه (ملت ته د حساب ورکونې د لړۍ لپاره د کمیسیون د ارزونې شاخصونه)

د ادارې تشکیل ،دندې ،واکونه او د اړوندو اجراآتو رپوټ.
د فرعي برخو ،والیتي او ساحوي دفرتونو او د اړوندو انکشايف پروژو او برنامو په هکله معلومات.
د ادارې د اړیکې شمېره ،برېښنالیک ،پته او کاري ساعتونه.
د بودجې د سندونو او د مايل او پلټنې د رپوټونو په ګډون د ادارې مايل وضعیت.
د هغو فورمو په ګډون چې خدمتونو ته د الرسيس لپاره بشپړېږي ،دهغو مستقیمو خدمتونو جزئیات چې خلکو ته وړاندې کېږي او د
خدمتونو د وړاندې کولو وخت.
د ادارې په استامعیه او مشوريت غونډوکې د ښاریانو د مشارکت لپاره د میکانیزمونو او کړنالرو او اړوندو رپوټونو په هکله معلومات.
د اطالعاتو غوښتنې او د خلکو مستقیم شکایت ته د رسیدګۍ څرنګوالی.
اړونده تقنیني سندونه
الیحې ،کړنالرې او الرښودونه.
د قوانینو ،مقررو ،کړنالرو او نورو تقنیني سندونو د طرحې په اړوند د مشورو په ګډون د ښاریانو د مشارکتي غونډو پایلې.
اړوندکورين یا بین املليل قراردادونه ،پروتوکولونه او هوکړه لیکونه.
د داوطلبۍ اعالنونه ،د آفرونو د ارزونې سندونه ،تدارکايت قراردادونه ،د قراردادونو د اجراکولو د پرمختقد رپوټونه ،د قراردادونو بشپړی
رپوټ ،د قراردادونو له پيل کولو څخه د پلټنې رپوټ او په تدارکايت قراردادونو پورې اړوند نور موارد.
پالیيس ،سرتاتیژي او اړوند کاريپالنونه.
د هغو اطالعاتو د طبقه بندۍ او ډول لست چې په واک کې یې لري.
د نوم ،د اړیکې د شمېرې ،برېښنالیک او د دفرت د پتې په ګډون د اطالع رسونې د مسؤول په هکله معلومات.
د دغه قانون د حکمونو له تطبیق څخه کلنی رپوټ.
د کمېسیون په تشخیص نوراطالعات.
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د کورنیو چارو وزارت په قانون کې د ذکر شوو  1۱مواردو څخه  1مورده په راپور کې رعایت کړيدي.
۴۲

د افغانستان اسالمی جمهوری دولت
دولت جمهوری اسالمی افغانستان
اطالعاتو ته د الرسيس کمیسیون  Islamic Republic of Afghanistanکمیسیون دسرتسی به اطالعات
Access to Information Commission

د بهرنیو چارو وزارت:
اطالعاتو ته د الرسيس قانون 1۱مه ماده :ادارې مکلفې دي الندې اطالعات لږترلږه په کال کې یو ځل خپاره کړي
د  1۱مادې بندونه (ملت ته د حساب ورکونې د لړۍ لپاره د کمیسیون د ارزونې شاخصونه)

د ادارې تشکیل ،دندې ،واکونه او د اړوندو اجراآتو رپوټ.
د فرعي برخو ،والیتي او ساحوي دفرتونو او د اړوندو انکشايف پروژو او برنامو په هکله معلومات.
د ادارې د اړیکې شمېره ،برېښنالیک ،پته او کاري ساعتونه.
د بودجې د سندونو او د مايل او پلټنې د رپوټونو په ګډون د ادارې مايل وضعیت.
د هغو فورمو په ګډون چې خدمتونو ته د الرسيس لپاره بشپړېږي ،دهغو مستقیمو خدمتونو جزئیات چې خلکو ته وړاندې کېږي او د
خدمتونو د وړاندې کولو وخت.
د ادارې په استامعیه او مشوريت غونډوکې د ښاریانو د مشارکت لپاره د میکانیزمونو او کړنالرو او اړوندو رپوټونو په هکله معلومات.
د اطالعاتو غوښتنې او د خلکو مستقیم شکایت ته د رسیدګۍ څرنګوالی.
اړونده تقنیني سندونه
الیحې ،کړنالرې او الرښودونه.
د قوانینو ،مقررو ،کړنالرو او نورو تقنیني سندونو د طرحې په اړوند د مشورو په ګډون د ښاریانو د مشارکتي غونډو پایلې.
اړوندکورين یا بین املليل قراردادونه ،پروتوکولونه او هوکړه لیکونه.
د داوطلبۍ اعالنونه ،د آفرونو د ارزونې سندونه ،تدارکايت قراردادونه ،د قراردادونو د اجراکولو د پرمختقد رپوټونه ،د قراردادونو بشپړی
رپوټ ،د قراردادونو له پيل کولو څخه د پلټنې رپوټ او په تدارکايت قراردادونو پورې اړوند نور موارد.
پالیيس ،سرتاتیژي او اړوند کاريپالنونه.
د هغو اطالعاتو د طبقه بندۍ او ډول لست چې په واک کې یې لري.
د نوم ،د اړیکې د شمېرې ،برېښنالیک او د دفرت د پتې په ګډون د اطالع رسونې د مسؤول په هکله معلومات.
د دغه قانون د حکمونو له تطبیق څخه کلنی رپوټ.
د کمېسیون په تشخیص نوراطالعات.
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د بهرنیو چارو وزارت په قانون کې د ذکر شوو  1۱مواردو څخه  ۴مورده په راپور کې رعایت کړيدي.
۴۴

د افغانستان اسالمی جمهوری دولت
دولت جمهوری اسالمی افغانستان
اطالعاتو ته د الرسيس کمیسیون  Islamic Republic of Afghanistanکمیسیون دسرتسی به اطالعات
Access to Information Commission

