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 :خالصۀ گزارش
 

قانون دسرتسی به اطالعات متام ادارات مکلف اند یک سلسلۀ اطالعات را به طور ( 15)به اساس حکم مادۀ 

پروسۀ حسابدهی دولت به  ملت می تواند یک راه ها و فرصت های به این اساس پیشگیرانه به نرش بسپارند، 

زارش کارکرد یک ساله ادارات شان می نرش پیشگیرانه به شامر آید و از این طریق ادارات به ارایۀ فرشدۀ  از گ

 .پردارند

به طور متواتر از برنامۀ حسابدهی دولت به ملت به اساس شیوۀ  13۳۷از سال کمیسیون دسرتسی به اطالعات 

با متام ادارات  آغاز برنامۀ حسابدهیقبل از می باشد و این شاخص ها  دارای شاخص های نظارتیمشخص که 

می دهد و یافته خویش را یک جا با سفارشات مشخص ت از این پروسه را انجام نظار می شود و  رشیک ساخته

به مقام عالی ریاست جمهوری و از این طریق به متام ادارات ارسال می مناید تا در قسمت غنامندی برنامه 

 :های بعدی حسابدهی افزوده شود 

 :شام ارایه می گرددیافته های نظارتی کمیسیون دسرتسی به اطالعات به طور مخترص خدمت 

فیصد بیشرت شاخص هارا  ۷7ادارات از لحاظ رعایت شاخص به سه کتگوری تقسیم شده اند، ادارات که از 

فیصد،  6۳الی  57رعایت منوده اند در کتگوری ادارات عالی جا گرفته اند، ادارات متوسط ادارات اند که از 

فیصد شاخص هارا رعایت منوده  57دارۀ که پائین تر از شاخص هارا در برنامۀ حسابدهی رعایت منوده اند هر ا

 .اند، از جمله ادارات ضعیف، به اساس نظارت کمیسیون محسوب شده اند

طبق معمول کمیسیون دسرتسی به اطالعات، یافته های نظارتی خویش را تحلیل منوده و نقاط قوت و ضعف 

یک جا با سفارشات به مقام عالی ریاست  برنامۀ حسابدهی را مشخص می سازد و نتیجۀ یافته خویش را

 .جمهوری و ادارات مرتبط ارسال می مناید

اداره در  11اداره حسابدهی منودند که از این جمله  66مجموعاً  13۳۳در برنامه حسابدهی سال مالی 

 .اداره در کتگوری ضعیف قرار گیرند ۳اداره در کتگوری ادارات متوسط و  65کتگوری ادارات عالی 

وسیع شدن چرت ادارات  آنکه حسابدهی تا هنوز در ادارات دولتی به طور شاید و باید نهادینه نشده است، اما با

مرکز اطالعات و رسانه )و تقویت هامهنگی بین ادارات ذیربط تنظیم تقسیامت منظم برای حسابدهی  حسابده،

این امید واری به میان ( رسانه هاهای حکومت، کمیسیون دسرتسی به اطالت، نهاد های صنفی خربنگاران و 

 .می آورد که در سالهای آینده پروسۀ حسابدهی بهرت تنظیم خواهد شد
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 :مقدمه

 که دسرتسی به اطالعات یکی از حقوق شهروندان محسوب میگردد و دولت و نهادهای خدمات  از آنجایی

ده و حسابده باشد، برنامه حسابدهی دولت  هایش به ملت گزارش عمومی مکلف است که از کارکردها و فعالیت

دولت به ملت از سال مالی حسابدهی برنامه . ساالر پنداشته میشود به ملت یکی از مصادیق مهم نظام مردم

سازی شفافیت، مبارزه با  دهندۀ عزم و ارادۀ رهربی دولت در امر نهادینه آغاز گردیده و این تعهد نشان 13۳۷

آید  به شامر می ساالر  باز و مردم اساسی دولتداریاین برنامه، اصل . باشد ملت می فساد اداری و حسابدهی به

ی عملکرد ادارات عامه معلومات به دست آورده و در مورد شفافیت، مؤثریت و یا گکه از طریق آن مردم از چگون

امر دولتداری تقویت حسابدهی دولت به ملت، حس مالکیت اتباع کشور را در  .کنند مؤثریت آن قضاوت می عدم

 .گردد ها تلقی می بخشد و این امر در حقیقت ارج گذاشنت به مردم و نهاد می

با توجه به تعهدات ملی و جهانی که دولت جمهوری اسالمی افغانستان در زمینۀ مبارزه با فساد اداری و تأمین 

این تعهدات ملی و جهانی  های حسابدهی نشانۀ عزم دولت در زمینۀ تطبیق شفافیت دارد، تدویر برنامه

 .شود پنداشته می

توشیح قانون دسرتسی به اطالعات و آغاز، تداوم و غنامندی برنامۀ حسابدهی دولت به ملت از اقدامات بنیادی 

رهربی دولت در امر مبارزه با فساد، تقویت فرهنگ شفافیت و اضمحالل فرهنگ محرمیت در ادارات دولتی به 

که کمیسیون دسرتسی به اطالعات صالحیت نظارت از وضعیت دسرتسی شهروندان به  از آنجایی. رود شامر می

تواند در غنامندی آن   اطالعات را دارد، نظارت منظم این کمیسیون از برنامۀ حسابدهی دولت به ملت، می

 .برنامه، نقش اساسی و مؤثری را داشته باشد

شت هر سال در حال بهرت شدن است و چرت آن های حسابدهی دولت به ملت با گذ قابل ذکر است برنامه

ها،  های بیشرت با رسانه منظور غنامندی هر چه بیشرت آن برنامه، نیاز است تا هامهنگی شود، ولی به بزرگرت می

نهادهای مدنی و نهادهای مردمی صورت گیرد، تا متام جوانب ذیدخل از تدویر برنامه و چگونگی برنامۀ 

 .امل داشته باشندحسابدهی به ملت، رضایت ک

کمیسیون دسرتسی به اطالعات هر ساله بعد از نظارت از برنامه حسابدهی دولت به ملت، سفارشات مشخص 

مناید و خوشبختانه متام سفارشات کمیسیون مدنظر قرار  خویش را به آدرس ریاست جمهوری ارسال می

تر و پرمحتواتر شده و ادارات بیشرت به  غنی ها با گذشت هر سال طوریکه قبالً اشاره شد، این برنامه. گیرد می

 .کنند کنندگان باسخ ارایه می ک های خربنگاران و اشرتا منایند و به پرسش اساس تقسیم اوقات، حسابدهی می
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 پس منظر برنامه های حسابدهی

کرزی آغاز شد در دورۀ ریاست جمهوری آقای حامد ( حسابدهی حکومت به ملت)برنامۀ حسابدهی تحت نام 

که در آن تنها ادارات حکومتی حسابدهی می منودند، این برنامه تنها یک بار تدویر یافت که در آن تعداد از 

در دورۀ  13۳۷ادارات حسابدهی منودند و به سالهای بعدی ادامه نیافت، برای بار دوم این برنامه در سال 

به طور دوام در اخیر سال مالی متام ادارات دولتی  ریاست جمهوری جاللتآمب محمد ارشف غنی آغاز گردید و

در مرکز اطالعات و رسانه های حکومت به اساس یک تقسیم اوقات حسابدهی می منایند، آنچه قابل یاد 

آوریست تداوم این برنامه می باشد که همه ساله صورت می گیرد و توقع می رود این برنامه ها برای سال های 

 .وم پیدا کنندآینده بدون تأخیر تدا

 روش نظارت

قانون دسرتسی  15شاخص که بخش بزرگ آن را بند های مادۀ  11کمیسیون دسرتسی به اطالعات به اساس 

به اطالعات تشکیل می دهد، از برنامۀ دسرتسی به اطالعات به شکل حضوری، نظارت خویش را انجام داده 

 .است

وظایف، صالحیت ها، و چگونگی گزارش اجراآت اداره مورد در روش نظارت ارایۀ معلومات در مورد تشکیل، 

نظارت قرار می گیرد، ضمناً اسناد حامیوی که در اختیار اشرتاک کنندگان برنامه و رسانه ها قرار داده می شود 

و چگونگی ارایۀ پاسخ های دقیق به سواالت خربنگاران و اشرتاک کنندگان نیز به عنوان شاخص های نظارتی 

رفته شده است، رعایت متام شاخص های یاد شده از طرف منایندۀ کمیسیون که در برنامه حضور می در نظر گ

داشته باشد، حین ارایۀ گزارش مورد نظارت قرار میگیرد و یافته های نظارت به تفکیک هر اداره مورد تحلیل قرار 

تقسیم بندی می ( ضعیفعالی، متوسط و )می گیرد، ادارات به اساس رعایت شاخص های به سه گتکوری 

شوند و جدول رعایت شاخص و عدم رعایت شاخص ترتیب می گردد که در اخیر این گزارش ضمیمه می باشد، 

سپس فیصدی رعایت شاخص ها محاسبه می شود و ادارات در کتگوری های سه گانه نظر به فیصدی به دست 

 .آمده جا بجا می شوند

نقاط ضعف و پیشنهادات خویش را نیز از طریق این گزارش به کمیسیون دسرتسی به اطالعات نقاط قوت، 

 .ادارات می فرستد تا در برنامه های بعدی آن را مد نظر داشته باشند

 هدف نظارت

اساسی ترین هدف نظارت کمیسیون از برنامه حسابدهی دولت به ملت، غنامندی، هامهنگ ساخنت و انسجام 

و  13۳۷این برنامه می باشد، خوشبختانه به اساس نظارت های قبلی که از طرف کمیسیون طی سالهای 

ین برنامه صورت گرفت صورت گرفت، تغیرات مثبت در این برنامه ها ایجاد شد، از جلمه تغیرات که در ا 13۳۱

این است در اوایل تنها ادارات حکومتی حسابدهی می منودند و حال ادارات هر سه قوه حسابدهی می 
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منایند، نکتۀ دیگر اینکه دامنۀ این برنامه های از مرکز به والیات نیز گسرتش یافته است و حال متام ادارات 

 .دولتی در والیات نیز حسابدهی می منایند

 به ملت دولتحسابدهی  برنامۀ ملیکمیسیون از ارزیابی 

حسابدهی دولت به ملت در حقیقت ارادۀ رهربی دولت را در امر تأمین شفافیت و مبارزه با کاستی های که 

به ملت یکی از راه های بسیار  سابدهی دولتح زمینۀ ارایۀ خدمات عامه وجود دارد، نشان می دهد، ضمناً 

  .و مردم است بین دولت اعتامد سازیؤثر، منطقی و پسندیدۀ م

محسوب شود و در  ادارت دولتیاز چگونگی کارکرد های  به حیث یک ابزار برای دانسنتتواند  حسابدهی می

سال به اثر  ، برای سومیندراز مدت این برنامه های می تواند محک قضاوت مردم در مورد کارد کرد ادارات باشد

دسرتسی به  کمیسیون. ، برنامه حسابدهی به ملت تدویر می یابدجمهورحب صارئیس جاللتآمب مدبرانۀ  توجه

توقع دارد تا این روند در سال های ، مقام عالی ریاست جمهوری اقدام نیکاین ضمن استقبال از  اطالعات

 ، مرکز رسانه های حکومت، نهاد های رسانه یي، منایندگاندسرتسی به اطالعاتینده نیز با مشورۀ  کمیسیون آ

مین حق تأ  یکی از بهرتین روش های که نرش پیشگیرانۀ اطالعات. بدیاادامه  جامعۀ مدنی و نهاد های ذیربط

قانون  15مادۀ . واقع یک اصل اساسی در نظام های مردم ساالر می باشددر   دسرتسی به اطالعات است

به  اطالعات پنداشته می شوددسرتسی به اطالعات که در حقیقت مبنا و شاخص اساسی برای نرش پیشگیرانۀ 

در نظر گرفته شده  از طرف کمیسیون دولت به ملت حسابدهیعنوان شاخص اساسی در نظارت از پروسه 

 .است

ریاست های مستقل، سرته محکمه، مجلسین  ،ادارات مستقلوزارت،  66امسال حدوداً حسابدهی ۀ در برنام

ګان جواب ارایه ده اشرتاک کنننالستان و ر ژو  سش های حسابدهی منودند و به پر  څارنوالیشورای ملی و لوی 

 .منودند

حوت به امتام رسید  1۱و به تاریخ آغاز به اساس یک تقسیم اوقات منظم  13۳۳ دلو این برنامه به تاریخ اول  

را از طریق  1677سال های و پالن و برنامه ها  13۳۳ی مالی گزارش فعالیت های سال ،شد که طی آن ادارات

 ..ملت رشیک ساختند ارسانه ها ب

شاخص نظارت منود و بعد از تحلیل یافته هایش ادارات به سه  11تیم نظارتی کمیسیون این برنامه را به اساس 

 :کتگوری تقسیم منود

شاخص هارا رعایت منوده بوند در کتگوری فیصد  ۷7ادارات که در ارایۀ گزارش حسابدهی شان، بیشرت از  -1

 .اداره می باید 11اول قرار گرفتند که جمعاً 

فیصد شاخص ها را رعایت منوده بودند که کتگوری ادارت متوسط قرار گرفتند و  6۳الی  57ادارات که از  -2

 .اداره می رسد 65تعدا آنها به 
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ابی شده اند و فیصد شاخص هارا رعایت منوده بوند در جمع ادارات ضعیف ارزی 57ادارات که پائینرت از  -3

  .اداره می رسد ۳تعداد این ادارات به 

 در جدول ذیل کتگوری ادارت و فیصدی رعایت شاخص های مشخص شده است

 

 کتګوری فیصدی رعایت شاخص ها ادارات
 ۳7۹ تدارکات ملی 

 ادارات عالی

 ۱1۹ وزارت زراعت آبیاری و مالداری
 ۷۷۹ لوی څارنوالی

 ۷۷۹ وزارت معادن و پطرولیم
 ۷۷۹ مرشانو جرګه
 ۷۷۹ وزارت عدلیه 

 ۷2۹ وزارت تحصیالت عالی
 ۷2۹ شاروالی کابل

 ۷2۹ وزارت ترانسپورت
 ۷2۹ ریاست تربیت بدنی
 ۷2۹ ادارأ تنظیم امور آب

 6۱۹ ۀ امور ریاست جمهوریادار 

 ادارات متوسط

 6۱۹ ادارۀ انکشاف زون ّپایتخت
 6۱۹ پارملانیوزارت دولت در امور 

 6۱۹ وزارت کار و امور اجتامعی
 6۱۹ اکادمی علوم

 6۱۹ ریاست انسجام امور کوچیها
 63۹ و خدمات ملکی کمیسیون اصالحات اداری

 63۹ وزارت دفاع ملی 

 63۹ وزارت صحت عامه

 63۹ ادارۀ ملی احصائیه و معلومات

 63۹ ولسی جرگه

 63۹ وزارت اطالعات و فرهنگ

 63۹ وزارت امور زنان

 63۹ فواید عامه

 63۹ ادارۀ تعلیامت تخنیکی و مسلکی

 63۹ وزارت مهاجرین و عودت کنندگان

 63۹ ادارۀ تنظیم خدمات انرژی

 63۹ وزارت دولت در امور شهدآ و معلولین

2 

3 



 

 

 د افغانستان اسالمی جمهوری دولت
 اطالعاتو ته د الرسيس کمیسیون

 

 دولت جمهوری اسالمی افغانستان
سیون دسرتسی به اطالعاتیکم  

 Islamic Republic of Afghanistan 
Access to Information Commission 

 63۹ ادارۀ خط آهن 

 63۹ ادارۀ ملی ستندرد

 63۹ وزارت ارشاد، حج و اوقاف

 ادارات متوسط

 5۳۹ کمیسیون دسرتسی به اطالعات 

 5۳۹ وزارت احیاء و انکشاف دهات

 5۳۹ سرته محکمه

 5۳۹ ادارۀ عالی تفتیش

 5۳۹ ادارۀ ملی حفاظت از محیط زیست

 5۳۹ وزارت امور رسحدات، اقوام و قبایل

 5۳۹ کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی

 5۳۹ ادارۀ تنظیم امور زندانها 

 5۷۹ 5۷وزارت مالیه 

 56۹ وزارت امور خارجه

 56۹ ادارۀ مستقل ارگانهای محلی

 56۹ وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

 56۹ کمیسیون مستقل حقوق برش

 56۹ وزارت معارف

 56۹ رشکت آبرسانی و کانالیزاسیون 

 56۹ ادارۀ هوانوردی ملکی

 56۹ شورای طبی افغانستان

 56۹ والیت کابل

 56۹ وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث

 56۹ کمیسیون انرژی هستوی

 57۹ ادارۀ تنظیم خدمات مخابراتی

 57۹ د افغانستان برشنا رشکت

 65۹ وزارت اقتصاد

 ادارات ضعیف

 65۹ وزارت شهرسازی و اراضی

 65۹ وزارت امور داخله

 65۹ افغانستان بانکد 

 65۹ ادارأ ملی امتحانات

 65۹ د آریانا افغان هوایی رشکت

 65۹ وزارت دولت در امور صلح

 67۹ ادارۀ بازرس ریاست جمهوری
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 دولت جمهوری اسالمی افغانستان
سیون دسرتسی به اطالعاتیکم  

 Islamic Republic of Afghanistan 
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 برنامۀ حسابدهی دولت به ملتنقاط قوت 

شامر زیاد از ادارات حسابدهی  13۳۳چرت ادارات حسابدهنده بزرگرت شده بود و در برنامۀ حسابدهی  -1  

 منودند

 وقت مناسب برای ارایۀ گزارش و پرسش سواالت در نظر گرفته شده بود -2 

 رفتگزارش ساالنۀ ادارات قبل از آغاز برنامه در اختیار رسانه های و اشرتاک کنندگان قرار می گ -3 

جلسات مشورتی با خربنگاران و مسؤولین رسانه ها و نهاد های ذیربط قبل از آغاز برنامۀ حسابدهی از طرف  -6 

 مرکز رسانه های حکومت صورت گرفته بود

منایندۀ کمیسیون دسرتسی به اطالعات، نهاد های صنفی خربنگاران و خربنگاران جمع کثیر از رسانه ها  -5 

 داشتند حین ارایۀ گزارش حضور

 برنامه به طور زنده از طریق چندین تلویزیون به نرش می رسید -6 

حسابدهی تنها روی دستاورد ها متمرکز نبوده بل سایر موارد چون مشکالت، کاستی های، مبارزه با فساد و  -۷ 

 .دیگر موارد را نیز احتوا می کرد

 . حسابدهی منودند و از اجراآت ادارات خویشمسئولین درجۀ یک ادارات حضور یافته  در این دوره اکرثاً  -۱

 
 

 برنامۀ حسابدهی دولت به ملت اط ضعفنق

از آنچه گزارش کردند تا به آنها مراجعه گردد و به جز از چند اداره، ادارات دیگر از ریفرنس های یاد آوری ن -1

 داده می شد اطمینان حاصل شود

در پاسخ به پرسش های رسانه ها و اشرتاک کنندگان بعضاً مسؤولین منی توانستند ارقام دقیق ارایه منایند  -2 

 بعضی از مسؤولین ادارات در ارایۀ پاسخ به سواالت خربنگاران خوب نبودند -3

نامۀ ها و پالن گزارش دهند، بیشرت روی بر  13۳۳چند ادارۀ محدود به جای آنکه از کارکرد های سال مالی  -6 

 .صحبت می منودند 1677های سال مالی 

 
 

 ت کمیسیونامالحظات، نظریات و پیشنهاد

 قانون دسرتسی به  باید به اساس شاخص های ها در برنامه های حسابدهی دولت به ملت گزارش ارایۀ

 .مدنی و نهاد های مردمی نیز توجه صورت گیرد ، فعالینپیشنهادات رسانه ها به ،اطالعات صورت گیرد

 و این فارمت باید در هامهنگی و مشوره با  به اساس یک فارمت مشخص صورت گرفته حسابدهی باید

 .و نهاد های مدنی تهیه و تدوین گردد مرکز رسانه های حکومت، رسانه ها کمیسیون دسرتسی به اطالعات،
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  طوری ارایه گردد که به اصل موضوع اشرتاک کنندگان با ارقام، مستند و ها به سواالت خربنگاران و پاسخ

 .کننده را فراهم سازد سشربط داشته باشد و قناعت پر 

 و  در نظر گرفته شود اساس تقاضای رسانه ها و مردم و تهیۀ مواد به  گزارش در ارایۀ های رسمی زبان توازن

 .دسرتس باشدقابل باید نقل گزارش های ادارت به هر دو زبان 

  از قبل به منظور مستند سازی گزارش به شکل چاپی، صوتی یا تصویری بایدحامیوی مواد کمکی و اسناد 

 .باشد به رسانه ها و اشرتاک کنندگان قابل دسرتسگزارش  ارایۀ

 و اسناد حامیوی مرتبط آن باید در ویب سایت اداره موجود باشد ،که در گزارش ارایه می شود، رشح موارد. 

 حسابدهی محدود به مرکز نباشد، باید در والیات و ولسوالی ها نیز از طرف ادارات به مردم حساب داده شود. 

 

 ۸۹۳۳و  ۸۹۳۱تحلیل مقایسوی برنامه حسابدهی سال 

اول اینکه تداوم برنامه های حسابدهی یک اقدام قابل مالحظه در امر ترویج فرهنګ حسابدهی و ایجاد 

به  13۳۳شفافیت به حساب می رود، تحلیل مقایسوی نشان می دهد که چرت ادارات حسابدهنده طی سال 

را در متام ادارات وسیعرت شده است و این نشان می دهد که حکومت در نظر دارد تا حسابدهی   13۳۱تناسب 

 نهادینه بسازد 

یافته های کمیسیون دسرتسی به اطالعات در نتیجۀ نظارت از برنامۀ حسابدهی نشان میدهد که انسجام و 

هامهنگی بین ادارات ذیدخل رو به بهبود است و توقع می رود که اگر روند حسابدهی تداوم پیدا مناید، در 

 13۳۳ابتکار دیگر حکومت طی سال . مستند و شفاف خواهیم بودسال های آینده ما شاهد حسابدهی جامع 

کمیسیون ادارات را از لحاظ . این بود که همزمان با آغاز حسابدهی در مرکز، این روند در والیات نیز آغاز شد

در  ۷7ادارات که بیشرت از . رعایت شاخص ها به سه کتگوری عالی، متوسط و ضعیف تقسیم بندی منوده است

در صد شاخص  6۳الی  57هارا رعایت منوده است در ردیف ادارات عالی قرار دارند، ادارات که از  صد شاخص

درصد شاخص هارا رعایت منوده اند در  57ها را رعایت منوده اند در ردیف ادارات متوسط و ادارات که کمرت از 

 .ردیف ادارات ضعیف قرار دارند

نشاندهندۀ آنست که روند حسابدهی ادارات در حال بهرت  در کل ارزیابی کمیسیون دسرتسی به اطالعات

شدن است و گسرتۀ این روند به متام ادارات دولتی در حال رسیدن است، همچنان به اساس پیشنهاد سال 

 .قبل کمیسیون، روند حسابدهی در والیات نیز اغاز شده و این روند باید به ولسوالی های نیز وسعت داده شود
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 د افغانستان اسالمی جمهوری دولت
 اطالعاتو ته د الرسيس کمیسیون
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سیون دسرتسی به اطالعاتیکم  

 Islamic Republic of Afghanistan 
Access to Information Commission 

 
   ادارات بر اساس شاخص های نظارتی ارزیابیهای  دول ج

 

 ( عزیز احمد رئیس عمومی اداره)ګزارش دهنده (  ۀ ملی ستندردادار )نام اداره 

 

 

 (انجنیر الهام عمر هوتکی رئیس عمومی)گزارش دهنده ( ادارۀ عمومی تدارکات ملی)نام اداره 

 چگونگی رعایت شاخص به ملت دولتشاخص های کمیسیون برای ارزیابی ّپروسۀ حسابدهی 
  بلی ت مربوطآ و گزارش اجرا ، پالن ها تشکیل، وظایف و صالحیت های اداره -1
  بلی مالی نهاد های ملی و بین املللی و  مساعدت هایبرنامه ها و پروژه های انکشافی معلومات در مورد  -2
  بلی ی و یافته های تفتیشبه شمول اسناد بودجه و گزارش های مال  وضعیت مالی اداره -3
   مشارکت شهروندان در مجالس استامعیه و مشورتی اداره و ګزارش های مربوطمورد  معلومات در -6
   و طرز رسیدګی به آن  شکایت مستقیم مردم ارقام -5
  بلی قرار داد ها، پروتوکول ها و تفاهم نامه های داخلی یا بین املللی مربوط -6
   (ارقام تقاضای اطالعات و ثبت شکایات)معلومات در مورد چګونګی تطبیق قانون دسرتسی به اطالعات  -۷
  بلی ۀ برنامه وجود داشت؟قبل از اراینقل گزارش به شکل کتبی  -۱
   اده شد، اسناد حامیوی داشتگزارش د هر مورد که از آن -۳

  بلی یا مسایل دیگر را نیز احتوا می کرد، نباید تنها روی دستاورد ها بودمترکر حسابدهی  -17
 خوب چطور بود اشرتاک کنندگانخربنگاران و به سواالت  ۀ پاسخارای -11

و چگونگی ارایۀ پاسخ  منوده رعایتمورد آن را  6شاخص  17ادارۀ ملی ستندرد در ارایۀ گزارش از جمله  :ګونګی رعایت شاخص هارشح چ
 .به سواالت خربنگاران و اشرتاک کنندگان خوب ارزیابی شده است  اداره این

 چگونگی رعایت شاخص به ملت دولتشاخص های کمیسیون برای ارزیابی ّپروسۀ حسابدهی 
  بلی ت مربوطآ و گزارش اجرا ، پالن ها تشکیل، وظایف و صالحیت های اداره -1
  بلی و  مساعدت های مالی نهاد های ملی و بین املللیبرنامه ها و پروژه های انکشافی معلومات در مورد  -2
  بلی ی و یافته های تفتیشبه شمول اسناد بودجه و گزارش های مال  مالی ادارهوضعیت  -3
  بلی مشارکت شهروندان در مجالس استامعیه و مشورتی اداره و ګزارش های مربوطمورد  معلومات در -6
  بلی و طرز رسیدګی به آن  شکایت مستقیم مردم ارقام -5
  بلی نامه های داخلی یا بین املللی مربوطقرار داد ها، پروتوکول ها و تفاهم  -6
  بلی (ارقام تقاضای اطالعات و ثبت شکایات)معلومات در مورد چګونګی تطبیق قانون دسرتسی به اطالعات  -۷
  بلی ۀ برنامه وجود داشت؟قبل از اراینقل گزارش به شکل کتبی  -۱
  بلی اده شد، اسناد حامیوی داشتهر مورد که از آن گزارش د -۳

  بلی یا مسایل دیگر را نیز احتوا می کرد، نباید تنها روی دستاورد ها بودمترکر حسابدهی  -17
 خوب  چطور بود اشرتاک کنندگانخربنگاران و به سواالت  ۀ پاسخارای -11

منوده بود و چگونگی ارایۀ  رعایتمورد آن را  ۳شاخص  17ادارۀ تدارکات ملی در ارایۀ گزارش از جمله  :رشح چګونګی رعایت شاخص ها
 .به سواالت خربنگاران و اشرتاک کنندگان خوب ارزیابی شده است ادارهپاسخ این 

۷ 



 

 

 د افغانستان اسالمی جمهوری دولت
 اطالعاتو ته د الرسيس کمیسیون
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سیون دسرتسی به اطالعاتیکم  

 Islamic Republic of Afghanistan 
Access to Information Commission 

 
 

 (ی رئیس عمومیعمر منصور انصار )ارش دهنده گز ( تنظیم خدمات مخابراتادارۀ )نام اداره 

 

 

 (وزیر -عباس بصیر)ارش دهنده گز ( تحصیالت عالیوزارت )نام اداره 

 

 رعایت شاخصچگونگی  به ملت دولتشاخص های کمیسیون برای ارزیابی ّپروسۀ حسابدهی 
  بلی ت مربوطآ و گزارش اجرا ، پالن ها تشکیل، وظایف و صالحیت های اداره -1
   و  مساعدت های مالی نهاد های ملی و بین املللیبرنامه ها و پروژه های انکشافی معلومات در مورد  -2
  بلی ی و یافته های تفتیشبه شمول اسناد بودجه و گزارش های مال  وضعیت مالی اداره -3
   مشارکت شهروندان در مجالس استامعیه و مشورتی اداره و ګزارش های مربوطمورد  معلومات در -6
  بلی و طرز رسیدګی به آن  شکایت مستقیم مردم ارقام -5
   قرار داد ها، پروتوکول ها و تفاهم نامه های داخلی یا بین املللی مربوط -6
   (ارقام تقاضای اطالعات و ثبت شکایات)قانون دسرتسی به اطالعات معلومات در مورد چګونګی تطبیق  -۷
  بلی ۀ برنامه وجود داشت؟قبل از اراینقل گزارش به شکل کتبی  -۱
   اده شد، اسناد حامیوی داشتهر مورد که از آن گزارش د -۳

  بلی می کرد یا مسایل دیگر را نیز احتوا، نباید تنها روی دستاورد ها بودمترکر حسابدهی  -17
 متوسط چطور بود اشرتاک کنندگانخربنگاران و به سواالت  ۀ پاسخارای -11

منوده بود و  رعایتمورد آن را  5شاخص  17در ارایۀ گزارش از جمله  تنظیم خدمات مخابراتیادارۀ  :رشح چګونګی رعایت شاخص ها
 .ارزیابی شده است متوسطبه سواالت خربنگاران و اشرتاک کنندگان   اداره چگونگی ارایۀ پاسخ این

 چگونگی رعایت شاخص به ملت دولتشاخص های کمیسیون برای ارزیابی ّپروسۀ حسابدهی 
  بلی ت مربوطآ و گزارش اجرا ، پالن ها تشکیل، وظایف و صالحیت های اداره -1
   و  مساعدت های مالی نهاد های ملی و بین املللیبرنامه ها و پروژه های انکشافی معلومات در مورد  -2
  بلی ی و یافته های تفتیشبه شمول اسناد بودجه و گزارش های مال  وضعیت مالی اداره -3
   مجالس استامعیه و مشورتی اداره و ګزارش های مربوطمشارکت شهروندان در مورد  معلومات در -6
   و طرز رسیدګی به آن  شکایت مستقیم مردم ارقام -5
  بلی قرار داد ها، پروتوکول ها و تفاهم نامه های داخلی یا بین املللی مربوط -6
  بلی (و ثبت شکایاتارقام تقاضای اطالعات )معلومات در مورد چګونګی تطبیق قانون دسرتسی به اطالعات  -۷
  بلی ۀ برنامه وجود داشت؟قبل از اراینقل گزارش به شکل کتبی  -۱
  بلی اده شد، اسناد حامیوی داشتهر مورد که از آن گزارش د -۳

  بلی یا مسایل دیگر را نیز احتوا می کرد، نباید تنها روی دستاورد ها بودمترکر حسابدهی  -17
 خوب چطور بود اشرتاک کنندگانخربنگاران و به سواالت  ۀ پاسخارای -11

منوده بود و چگونگی  رعایتمورد آن را  ۷شاخص  17در ارایۀ گزارش از جمله  وزارت تحصیالت عالی :رشح چګونګی رعایت شاخص ها
 .ارایۀ پاسخ این وزارت  به سواالت خربنگاران و اشرتاک کنندگان خوب ارزیابی شده است

۱ 
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 (وزیر -محمد قاسم حلیم)ارش دهنده گز ( ارشاد، حج و اوقافوزارت )نام اداره 

 

 

 (حفیظ هللا ولی رحیمی رئیس عمومی)ارش دهندهگز ( ریاست عمومی سپورت و تربیت بدنی)نام اداره 

 

 چگونگی رعایت شاخص به ملت دولتشاخص های کمیسیون برای ارزیابی ّپروسۀ حسابدهی 
  بلی ت مربوطآ و گزارش اجرا ، پالن ها تشکیل، وظایف و صالحیت های اداره -1
  بلی های مالی نهاد های ملی و بین املللی و  مساعدتبرنامه ها و پروژه های انکشافی معلومات در مورد  -2
  بلی ی و یافته های تفتیشبه شمول اسناد بودجه و گزارش های مال  وضعیت مالی اداره -3
   مشارکت شهروندان در مجالس استامعیه و مشورتی اداره و ګزارش های مربوطمورد  معلومات در -6
   و طرز رسیدګی به آن  شکایت مستقیم مردم ارقام -5
  بلی قرار داد ها، پروتوکول ها و تفاهم نامه های داخلی یا بین املللی مربوط -6
   (ارقام تقاضای اطالعات و ثبت شکایات)معلومات در مورد چګونګی تطبیق قانون دسرتسی به اطالعات  -۷
  بلی ۀ برنامه وجود داشت؟قبل از اراینقل گزارش به شکل کتبی  -۱
   اده شد، اسناد حامیوی داشتهر مورد که از آن گزارش د -۳

  بلی یا مسایل دیگر را نیز احتوا می کرد، نباید تنها روی دستاورد ها بودمترکر حسابدهی  -17
 خوب چطور بود اشرتاک کنندگانخربنگاران و به سواالت  ۀ پاسخارای -11

منوده بود و  رعایتمورد آن را  6شاخص  17، جچ و اوقاف در ارایۀ گزارش از جمله وزارت ارشاد :رشح چګونګی رعایت شاخص ها
 .چگونگی ارایۀ پاسخ این وزارت  به سواالت خربنگاران و اشرتاک کنندگان خوب ارزیابی شده است

 چگونگی رعایت شاخص به ملت دولتی ارزیابی ّپروسۀ حسابدهی شاخص های کمیسیون برا
  بلی ت مربوطآ و گزارش اجرا ، پالن ها تشکیل، وظایف و صالحیت های اداره -1
  بلی و  مساعدت های مالی نهاد های ملی و بین املللیبرنامه ها و پروژه های انکشافی معلومات در مورد  -2
  بلی ی و یافته های تفتیشبه شمول اسناد بودجه و گزارش های مال  وضعیت مالی اداره -3
   مشارکت شهروندان در مجالس استامعیه و مشورتی اداره و ګزارش های مربوطمورد  معلومات در -6
   و طرز رسیدګی به آن  شکایت مستقیم مردم ارقام -5
  بلی ین املللی مربوطقرار داد ها، پروتوکول ها و تفاهم نامه های داخلی یا ب -6
  بلی (ارقام تقاضای اطالعات و ثبت شکایات)معلومات در مورد چګونګی تطبیق قانون دسرتسی به اطالعات  -۷
  بلی ۀ برنامه وجود داشت؟قبل از اراینقل گزارش به شکل کتبی  -۱
  بلی اده شد، اسناد حامیوی داشتهر مورد که از آن گزارش د -۳

  بلی یا مسایل دیگر را نیز احتوا می کرد، نباید تنها روی دستاورد ها بودمترکر حسابدهی  -17
 متوسط چطور بود اشرتاک کنندگانخربنگاران و به سواالت  ۀ پاسخارای -11

منوده بود و چگونگی  رعایتمورد آن را  ۷.5شاخص  17در ارایۀ گزارش از جمله  وزارت تحصیالت عالی :رشح چګونګی رعایت شاخص ها
 .ارزیابی شده است متوسطبه سواالت خربنگاران و اشرتاک کنندگان   ریاست ارایۀ پاسخ این

۳ 



 

 

 د افغانستان اسالمی جمهوری دولت
 اطالعاتو ته د الرسيس کمیسیون

 

 دولت جمهوری اسالمی افغانستان
سیون دسرتسی به اطالعاتیکم  

 Islamic Republic of Afghanistan 
Access to Information Commission 

 
 

 (وزیر -محمد مسعود اندرابی)ارش دهنده گز ( وزارت امور داخله)نام اداره 

 

 

 (رسپرست -زاهدهللا زاهد)ارش دهنده گز ( ادارۀ انرژی هستوی)نام اداره 

 

 چگونگی رعایت شاخص به ملت دولتشاخص های کمیسیون برای ارزیابی ّپروسۀ حسابدهی 
  بلی ت مربوطآ و گزارش اجرا ، پالن ها تشکیل، وظایف و صالحیت های اداره -1
   و  مساعدت های مالی نهاد های ملی و بین املللیبرنامه ها و پروژه های انکشافی معلومات در مورد  -2
   تفتیش ی و یافته هایبه شمول اسناد بودجه و گزارش های مال  وضعیت مالی اداره -3
   مشارکت شهروندان در مجالس استامعیه و مشورتی اداره و ګزارش های مربوطمورد  معلومات در -6
  بلی و طرز رسیدګی به آن  شکایت مستقیم مردم ارقام -5
   قرار داد ها، پروتوکول ها و تفاهم نامه های داخلی یا بین املللی مربوط -6
   (ارقام تقاضای اطالعات و ثبت شکایات)تطبیق قانون دسرتسی به اطالعات معلومات در مورد چګونګی  -۷
  بلی ۀ برنامه وجود داشت؟قبل از اراینقل گزارش به شکل کتبی  -۱
   اده شد، اسناد حامیوی داشتهر مورد که از آن گزارش د -۳

  بلی احتوا می کرد یا مسایل دیگر را نیز، نباید تنها روی دستاورد ها بودمترکر حسابدهی  -17
 خوب چطور بود اشرتاک کنندگانخربنگاران و به سواالت  ۀ پاسخارای -11

مورد آن را رعایت منوده بود و چگونگی ارایۀ  6شاخص  17امور داخله در ارایۀ گزارش از جمله وزارت  :رشح چګونګی رعایت شاخص ها
 .خوب ارزیابی شده است پاسخ این وزارت  به سواالت خربنگاران و اشرتاک کنندگان

 چگونگی رعایت شاخص به ملت دولتشاخص های کمیسیون برای ارزیابی ّپروسۀ حسابدهی 
  بلی ت مربوطآ و گزارش اجرا ، پالن ها تشکیل، وظایف و صالحیت های اداره -1
  بلی و  مساعدت های مالی نهاد های ملی و بین املللیبرنامه ها و پروژه های انکشافی معلومات در مورد  -2
  بلی ی و یافته های تفتیشبه شمول اسناد بودجه و گزارش های مال  وضعیت مالی اداره -3
   های مربوطمشارکت شهروندان در مجالس استامعیه و مشورتی اداره و ګزارش مورد  معلومات در -6
   و طرز رسیدګی به آن  شکایت مستقیم مردم ارقام -5
   قرار داد ها، پروتوکول ها و تفاهم نامه های داخلی یا بین املللی مربوط -6
   (ارقام تقاضای اطالعات و ثبت شکایات)معلومات در مورد چګونګی تطبیق قانون دسرتسی به اطالعات  -۷
  بلی ۀ برنامه وجود داشت؟قبل از اراینقل گزارش به شکل کتبی  -۱
   اده شد، اسناد حامیوی داشتهر مورد که از آن گزارش د -۳

  بلی یا مسایل دیگر را نیز احتوا می کرد، نباید تنها روی دستاورد ها بودمترکر حسابدهی  -17
 خوب چطور بود اشرتاک کنندگانخربنگاران و به سواالت  ۀ پاسخارای -11

مورد آن را رعایت منوده بود و چگونگی ارایۀ  5شاخص  17ادارۀ انرژی هستوی در ارایۀ گزارش از جمله  :رشح چګونګی رعایت شاخص ها
 .پاسخ این اداره  به سواالت خربنگاران و اشرتاک کنندگان خوب ارزیابی شده است

17 



 

 

 د افغانستان اسالمی جمهوری دولت
 اطالعاتو ته د الرسيس کمیسیون

 

 دولت جمهوری اسالمی افغانستان
سیون دسرتسی به اطالعاتیکم  

 Islamic Republic of Afghanistan 
Access to Information Commission 

 
 

 (وزیر -سید منصور سعادت نادری)ارش دهنده گز ( وزارت دولت در امور صلح)نام اداره 

 

 

 (وزیر -معصومه خاوری)ارش دهنده گز ( وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی)نام اداره 

 

 چگونگی رعایت شاخص به ملت دولتشاخص های کمیسیون برای ارزیابی ّپروسۀ حسابدهی 
  بلی ت مربوطآ و گزارش اجرا ، پالن ها تشکیل، وظایف و صالحیت های اداره -1
   ملی و بین املللیو  مساعدت های مالی نهاد های برنامه ها و پروژه های انکشافی معلومات در مورد  -2
   ی و یافته های تفتیشبه شمول اسناد بودجه و گزارش های مال  وضعیت مالی اداره -3
   مشارکت شهروندان در مجالس استامعیه و مشورتی اداره و ګزارش های مربوطمورد  معلومات در -6
   و طرز رسیدګی به آن  شکایت مستقیم مردم ارقام -5
  بلی پروتوکول ها و تفاهم نامه های داخلی یا بین املللی مربوطقرار داد ها،  -6
   (ارقام تقاضای اطالعات و ثبت شکایات)معلومات در مورد چګونګی تطبیق قانون دسرتسی به اطالعات  -۷
  بلی ۀ برنامه وجود داشت؟قبل از اراینقل گزارش به شکل کتبی  -۱
   اسناد حامیوی داشتاده شد، هر مورد که از آن گزارش د -۳

  بلی یا مسایل دیگر را نیز احتوا می کرد، نباید تنها روی دستاورد ها بودمترکر حسابدهی  -17
 خوب چطور بود اشرتاک کنندگانخربنگاران و به سواالت  ۀ پاسخارای -11

مورد آن را رعایت منوده بود و چگونگی  6شاخص  17در ارایۀ گزارش از جمله  دولت در امور صلحوزارت  :رشح چګونګی رعایت شاخص ها
 .ارایۀ پاسخ این وزارت  به سواالت خربنگاران و اشرتاک کنندگان خوب ارزیابی شده است

 چگونگی رعایت شاخص به ملت دولتشاخص های کمیسیون برای ارزیابی ّپروسۀ حسابدهی 
  بلی ت مربوطآ و گزارش اجرا ، پالن ها تشکیل، وظایف و صالحیت های اداره -1
  بلی و  مساعدت های مالی نهاد های ملی و بین املللیبرنامه ها و پروژه های انکشافی معلومات در مورد  -2
  بلی ی و یافته های تفتیشبه شمول اسناد بودجه و گزارش های مال  مالی ادارهوضعیت  -3
   مشارکت شهروندان در مجالس استامعیه و مشورتی اداره و ګزارش های مربوطمورد  معلومات در -6
   و طرز رسیدګی به آن  شکایت مستقیم مردم ارقام -5
   داخلی یا بین املللی مربوط قرار داد ها، پروتوکول ها و تفاهم نامه های -6
  بلی (ارقام تقاضای اطالعات و ثبت شکایات)معلومات در مورد چګونګی تطبیق قانون دسرتسی به اطالعات  -۷
  بلی ۀ برنامه وجود داشت؟قبل از اراینقل گزارش به شکل کتبی  -۱
   اده شد، اسناد حامیوی داشتهر مورد که از آن گزارش د -۳

  بلی یا مسایل دیگر را نیز احتوا می کرد، نباید تنها روی دستاورد ها بودمترکر حسابدهی  -17
 متوسط چطور بود اشرتاک کنندگانخربنگاران و به سواالت  ۀ پاسخارای -11

چگونگی ارایۀ  مورد آن را رعایت منوده بود و 5.5شاخص  17مخابرات در ارایۀ گزارش از جمله وزارت  :رشح چګونګی رعایت شاخص ها
 .پاسخ این وزارت  به سواالت خربنگاران و اشرتاک کنندگان متوسط ارزیابی شده است
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 د افغانستان اسالمی جمهوری دولت
 اطالعاتو ته د الرسيس کمیسیون

 

 دولت جمهوری اسالمی افغانستان
سیون دسرتسی به اطالعاتیکم  

 Islamic Republic of Afghanistan 
Access to Information Commission 

 
 

  (رئیس عمومی داراالنشاء -عبداملقتدر نارصی)ارش دهنده گز ( مرشانو جرگهداراالنشای )نام اداره 

 

 

 (وزیر -قدرت هللا ذکی)ارش دهنده گز ( وزارت ترانسپورت)نام اداره 

 

 چگونگی رعایت شاخص به ملت دولتشاخص های کمیسیون برای ارزیابی ّپروسۀ حسابدهی 
  بلی ت مربوطآ و گزارش اجرا ، پالن ها تشکیل، وظایف و صالحیت های اداره -1
  بلی و  مساعدت های مالی نهاد های ملی و بین املللیبرنامه ها و پروژه های انکشافی معلومات در مورد  -2
  بلی ی و یافته های تفتیشبه شمول اسناد بودجه و گزارش های مال  وضعیت مالی اداره -3
   مشارکت شهروندان در مجالس استامعیه و مشورتی اداره و ګزارش های مربوطمورد  معلومات در -6
  بلی و طرز رسیدګی به آن  شکایت مستقیم مردم ارقام -5
  بلی قرار داد ها، پروتوکول ها و تفاهم نامه های داخلی یا بین املللی مربوط -6
  بلی (ارقام تقاضای اطالعات و ثبت شکایات)دسرتسی به اطالعات معلومات در مورد چګونګی تطبیق قانون  -۷
  بلی ۀ برنامه وجود داشت؟قبل از اراینقل گزارش به شکل کتبی  -۱
   اده شد، اسناد حامیوی داشتهر مورد که از آن گزارش د -۳

  بلی کرد یا مسایل دیگر را نیز احتوا می، نباید تنها روی دستاورد ها بودمترکر حسابدهی  -17
 خوب چطور بود اشرتاک کنندگانخربنگاران و به سواالت  ۀ پاسخارای -11

مورد آن را رعایت منوده بود و چگونگی ارایۀ  ۷.5شاخص  17در ارایۀ گزارش از جمله  مرشانو جرگه :رشح چګونګی رعایت شاخص ها
 .به سواالت خربنگاران و اشرتاک کنندگان خوب ارزیابی شده است  اداره پاسخ این

 چگونگی رعایت شاخص به ملت دولتشاخص های کمیسیون برای ارزیابی ّپروسۀ حسابدهی 
  بلی ت مربوطآ و گزارش اجرا ، پالن ها های ادارهتشکیل، وظایف و صالحیت  -1
  بلی و  مساعدت های مالی نهاد های ملی و بین املللیبرنامه ها و پروژه های انکشافی معلومات در مورد  -2
  بلی ی و یافته های تفتیشبه شمول اسناد بودجه و گزارش های مال  وضعیت مالی اداره -3
   شهروندان در مجالس استامعیه و مشورتی اداره و ګزارش های مربوطمشارکت مورد  معلومات در -6
   و طرز رسیدګی به آن  شکایت مستقیم مردم ارقام -5
  بلی قرار داد ها، پروتوکول ها و تفاهم نامه های داخلی یا بین املللی مربوط -6
  بلی (تقاضای اطالعات و ثبت شکایاتارقام )معلومات در مورد چګونګی تطبیق قانون دسرتسی به اطالعات  -۷
  بلی ۀ برنامه وجود داشت؟قبل از اراینقل گزارش به شکل کتبی  -۱
   اده شد، اسناد حامیوی داشتهر مورد که از آن گزارش د -۳

  بلی یا مسایل دیگر را نیز احتوا می کرد، نباید تنها روی دستاورد ها بودمترکر حسابدهی  -17
 خوب چطور بود اشرتاک کنندگانخربنگاران و به سواالت  ۀ پاسخارای -11

مورد آن را رعایت منوده بود و چگونگی ارایۀ  ۷شاخص  17در ارایۀ گزارش از جمله  ترانسپورتوزارت  :رشح چګونګی رعایت شاخص ها
 .پاسخ این وزارت  به سواالت خربنگاران و اشرتاک کنندگان خوب ارزیابی شده است
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 د افغانستان اسالمی جمهوری دولت
 اطالعاتو ته د الرسيس کمیسیون

 

 دولت جمهوری اسالمی افغانستان
سیون دسرتسی به اطالعاتیکم  

 Islamic Republic of Afghanistan 
Access to Information Commission 

 
 

 (رئیس -عین الدین بهادری)ارش دهنده گز ( کمیسیون دسرتسی به اطالعات)نام اداره 

 

 

 (معاون -صداقت صادق)ارش دهنده گز ( ادارۀ انکشاف ملی ریاست جمهوری)نام اداره 

 

 چگونگی رعایت شاخص به ملت دولتشاخص های کمیسیون برای ارزیابی ّپروسۀ حسابدهی 
  بلی ت مربوطآ و گزارش اجرا ، پالن ها تشکیل، وظایف و صالحیت های اداره -1
  بلی و  مساعدت های مالی نهاد های ملی و بین املللیبرنامه ها و پروژه های انکشافی معلومات در مورد  -2
  بلی ی و یافته های تفتیشبه شمول اسناد بودجه و گزارش های مال  وضعیت مالی اداره -3
   مشارکت شهروندان در مجالس استامعیه و مشورتی اداره و ګزارش های مربوطمورد  معلومات در -6
   و طرز رسیدګی به آن  شکایت مستقیم مردم ارقام -5
  بلی قرار داد ها، پروتوکول ها و تفاهم نامه های داخلی یا بین املللی مربوط -6
   (ارقام تقاضای اطالعات و ثبت شکایات)معلومات در مورد چګونګی تطبیق قانون دسرتسی به اطالعات  -۷
  بلی ۀ برنامه وجود داشت؟قبل از اراینقل گزارش به شکل کتبی  -۱
   اده شد، اسناد حامیوی داشتهر مورد که از آن گزارش د -۳

  بلی یا مسایل دیگر را نیز احتوا می کرد، نباید تنها روی دستاورد ها بودمترکر حسابدهی  -17
 متوسط چطور بود اشرتاک کنندگانخربنگاران و به سواالت  ۀ پاسخارای -11

مورد آن را رعایت منوده بود و  6شاخص  17به اطالعات در ارایۀ گزارش از جمله کمیسیون دسرتسی  :رشح چګونګی رعایت شاخص ها
 .چگونگی ارایۀ پاسخ این کمیسیون  به سواالت خربنگاران و اشرتاک کنندگان متوسط ارزیابی شده است

 چگونگی رعایت شاخص به ملت دولتشاخص های کمیسیون برای ارزیابی ّپروسۀ حسابدهی 
  بلی ت مربوطآ و گزارش اجرا ، پالن ها تشکیل، وظایف و صالحیت های اداره -1
  بلی و  مساعدت های مالی نهاد های ملی و بین املللیبرنامه ها و پروژه های انکشافی معلومات در مورد  -2
  بلی ی و یافته های تفتیشبه شمول اسناد بودجه و گزارش های مال  مالی ادارهوضعیت  -3
   مشارکت شهروندان در مجالس استامعیه و مشورتی اداره و ګزارش های مربوطمورد  معلومات در -6
   و طرز رسیدګی به آن  شکایت مستقیم مردم ارقام -5
   داخلی یا بین املللی مربوط قرار داد ها، پروتوکول ها و تفاهم نامه های -6
   (ارقام تقاضای اطالعات و ثبت شکایات)معلومات در مورد چګونګی تطبیق قانون دسرتسی به اطالعات  -۷
  بلی ۀ برنامه وجود داشت؟قبل از اراینقل گزارش به شکل کتبی  -۱
   اده شد، اسناد حامیوی داشتهر مورد که از آن گزارش د -۳

  بلی یا مسایل دیگر را نیز احتوا می کرد، نباید تنها روی دستاورد ها بودمترکر حسابدهی  -17
 خوب چطور بود اشرتاک کنندگانخربنگاران و به سواالت  ۀ پاسخارای -11

مورد آن را رعایت منوده بود و چگونگی ارایۀ  5شاخص  17در ارایۀ گزارش از جمله  ادارۀ انکشاف ملی :رشح چګونګی رعایت شاخص ها
 .به سواالت خربنگاران و اشرتاک کنندگان خوب ارزیابی شده است  اداره پاسخ این
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 د افغانستان اسالمی جمهوری دولت
 اطالعاتو ته د الرسيس کمیسیون

 

 دولت جمهوری اسالمی افغانستان
سیون دسرتسی به اطالعاتیکم  

 Islamic Republic of Afghanistan 
Access to Information Commission 

 
 

 (وزیر -بهاؤالدین جیالنی)ارش دهنده گز ( وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث)نام اداره 

 

 

 (رسپرست وزیر -حمیدهللا فاروقی)ارش دهنده گز ( وزارت دولت در امور شهدأ و معلولین)اداره نام 

 

 چگونگی رعایت شاخص به ملت دولتشاخص های کمیسیون برای ارزیابی ّپروسۀ حسابدهی 
  بلی ت مربوطآ و گزارش اجرا ، پالن ها تشکیل، وظایف و صالحیت های اداره -1
  بلی و  مساعدت های مالی نهاد های ملی و بین املللیبرنامه ها و پروژه های انکشافی معلومات در مورد  -2
  بلی های تفتیش ی و یافتهبه شمول اسناد بودجه و گزارش های مال  وضعیت مالی اداره -3
   مشارکت شهروندان در مجالس استامعیه و مشورتی اداره و ګزارش های مربوطمورد  معلومات در -6
   و طرز رسیدګی به آن  شکایت مستقیم مردم ارقام -5
   قرار داد ها، پروتوکول ها و تفاهم نامه های داخلی یا بین املللی مربوط -6
   (ارقام تقاضای اطالعات و ثبت شکایات)تطبیق قانون دسرتسی به اطالعات معلومات در مورد چګونګی  -۷
  بلی ۀ برنامه وجود داشت؟قبل از اراینقل گزارش به شکل کتبی  -۱
   اده شد، اسناد حامیوی داشتهر مورد که از آن گزارش د -۳

  بلی احتوا می کرد یا مسایل دیگر را نیز، نباید تنها روی دستاورد ها بودمترکر حسابدهی  -17
 خوب چطور بود اشرتاک کنندگانخربنگاران و به سواالت  ۀ پاسخارای -11

مورد آن را رعایت منوده  5شاخص  17امور رسیدگی به حوادث در ارایۀ گزارش از جمله  دولت در وزارت :رشح چګونګی رعایت شاخص ها
 .خربنگاران و اشرتاک کنندگان خوب ارزیابی شده استبود و چگونگی ارایۀ پاسخ این وزارت  به سواالت 

 چگونگی رعایت شاخص به ملت دولتشاخص های کمیسیون برای ارزیابی ّپروسۀ حسابدهی 
  بلی ت مربوطآ گزارش اجرا  و، پالن ها تشکیل، وظایف و صالحیت های اداره -1
  بلی و  مساعدت های مالی نهاد های ملی و بین املللیبرنامه ها و پروژه های انکشافی معلومات در مورد  -2
  بلی ی و یافته های تفتیشبه شمول اسناد بودجه و گزارش های مال  وضعیت مالی اداره -3
   استامعیه و مشورتی اداره و ګزارش های مربوطمشارکت شهروندان در مجالس مورد  معلومات در -6
   و طرز رسیدګی به آن  شکایت مستقیم مردم ارقام -5
  بلی قرار داد ها، پروتوکول ها و تفاهم نامه های داخلی یا بین املللی مربوط -6
   (شکایاتارقام تقاضای اطالعات و ثبت )معلومات در مورد چګونګی تطبیق قانون دسرتسی به اطالعات  -۷
 به دو زبان بلی ۀ برنامه وجود داشت؟قبل از اراینقل گزارش به شکل کتبی  -۱
   اده شد، اسناد حامیوی داشتهر مورد که از آن گزارش د -۳

  بلی یا مسایل دیگر را نیز احتوا می کرد، نباید تنها روی دستاورد ها بودمترکر حسابدهی  -17
 خوب چطور بود اشرتاک کنندگانخربنگاران و به سواالت  ۀ پاسخارای -11

مورد آن را رعایت منوده بود  6شاخص  17دولت در امور شهدأ و معلولین در ارایۀ گزارش از جمله وزارت  :رشح چګونګی رعایت شاخص ها
 .و چگونگی ارایۀ پاسخ این وزارت  به سواالت خربنگاران و اشرتاک کنندگان خوب ارزیابی شده است
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 د افغانستان اسالمی جمهوری دولت
 اطالعاتو ته د الرسيس کمیسیون

 

 دولت جمهوری اسالمی افغانستان
سیون دسرتسی به اطالعاتیکم  

 Islamic Republic of Afghanistan 
Access to Information Commission 

 
 

 (رئیس -احمد نادر نادری)ارش دهنده گز ( کمیسیون مستقل اصالحات اداری وخدمات ملکی)نام اداره 

 

 

 (رئیس عمومی -زمان میوندیشاه )ارش دهنده گز ( ادارۀ ملی حفاظت از محیط زیست)نام اداره 

 

 چگونگی رعایت شاخص به ملت دولتشاخص های کمیسیون برای ارزیابی ّپروسۀ حسابدهی 
  بلی ت مربوطآ و گزارش اجرا ، پالن ها تشکیل، وظایف و صالحیت های اداره -1
   و  مساعدت های مالی نهاد های ملی و بین املللیبرنامه ها و پروژه های انکشافی معلومات در مورد  -2
  بلی ی و یافته های تفتیشبه شمول اسناد بودجه و گزارش های مال  وضعیت مالی اداره -3
  بلی مربوطمشارکت شهروندان در مجالس استامعیه و مشورتی اداره و ګزارش های مورد  معلومات در -6
  بلی و طرز رسیدګی به آن  شکایت مستقیم مردم ارقام -5
   قرار داد ها، پروتوکول ها و تفاهم نامه های داخلی یا بین املللی مربوط -6
   (ارقام تقاضای اطالعات و ثبت شکایات)معلومات در مورد چګونګی تطبیق قانون دسرتسی به اطالعات  -۷
 به دو زبان بلی ۀ برنامه وجود داشت؟قبل از اراینقل گزارش به شکل کتبی  -۱
   اده شد، اسناد حامیوی داشتهر مورد که از آن گزارش د -۳

  بلی یا مسایل دیگر را نیز احتوا می کرد، نباید تنها روی دستاورد ها بودمترکر حسابدهی  -17
 خوب چطور بود اشرتاک کنندگانخربنگاران و به سواالت  ۀ پاسخارای -11

مورد آن را رعایت  6شاخص  17در ارایۀ گزارش از جمله  کمیسیون اصالحات اداری و خدمات ملکی :رشح چګونګی رعایت شاخص ها
 .به سواالت خربنگاران و اشرتاک کنندگان خوب ارزیابی شده است  کمیسیون منوده بود و چگونگی ارایۀ پاسخ این

 چگونگی رعایت شاخص به ملت دولتشاخص های کمیسیون برای ارزیابی ّپروسۀ حسابدهی 
  بلی ت مربوطآ و گزارش اجرا ، پالن ها تشکیل، وظایف و صالحیت های اداره -1
   و  مساعدت های مالی نهاد های ملی و بین املللیبرنامه ها و پروژه های انکشافی معلومات در مورد  -2
  بلی ی و یافته های تفتیشبه شمول اسناد بودجه و گزارش های مال  وضعیت مالی اداره -3
   مشارکت شهروندان در مجالس استامعیه و مشورتی اداره و ګزارش های مربوطمورد  معلومات در -6
   و طرز رسیدګی به آن  شکایت مستقیم مردم ارقام -5
  بلی قرار داد ها، پروتوکول ها و تفاهم نامه های داخلی یا بین املللی مربوط -6
  بلی (ارقام تقاضای اطالعات و ثبت شکایات)معلومات در مورد چګونګی تطبیق قانون دسرتسی به اطالعات  -۷
  بلی ۀ برنامه وجود داشت؟ارایقبل از نقل گزارش به شکل کتبی  -۱
   اده شد، اسناد حامیوی داشتهر مورد که از آن گزارش د -۳

  بلی یا مسایل دیگر را نیز احتوا می کرد، نباید تنها روی دستاورد ها بودمترکر حسابدهی  -17
 خوب چطور بود اشرتاک کنندگانخربنگاران و به سواالت  ۀ پاسخارای -11

مورد آن را رعایت منوده  5.5شاخص  17در ارایۀ گزارش از جمله ۀ ملی حفاظت از محیط زیست ادار  :رعایت شاخص هارشح چګونګی 
 .به سواالت خربنگاران و اشرتاک کنندگان خوب ارزیابی شده است  ود و چگونگی ارایۀ پاسخ این ادارهب
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 د افغانستان اسالمی جمهوری دولت
 اطالعاتو ته د الرسيس کمیسیون

 

 دولت جمهوری اسالمی افغانستان
سیون دسرتسی به اطالعاتیکم  

 Islamic Republic of Afghanistan 
Access to Information Commission 

 
  

 (شاروال کابل -محمد داود سلطان زوی)ارش دهنده گز ( شاروالی کابل)نام اداره 

 

 

 (رئیس عمومی -ټوازیشمیم خان ک)ارش دهنده گز ( ادارۀ مستقل ارگانهای محلی)نام اداره 

 

 چگونگی رعایت شاخص به ملت دولتشاخص های کمیسیون برای ارزیابی ّپروسۀ حسابدهی 
  بلی ت مربوطآ و گزارش اجرا ، پالن ها تشکیل، وظایف و صالحیت های اداره -1
   های ملی و بین املللیو  مساعدت های مالی نهاد برنامه ها و پروژه های انکشافی معلومات در مورد  -2
  بلی ی و یافته های تفتیشبه شمول اسناد بودجه و گزارش های مال  وضعیت مالی اداره -3
  بلی مشارکت شهروندان در مجالس استامعیه و مشورتی اداره و ګزارش های مربوطمورد  معلومات در -6
   و طرز رسیدګی به آن  شکایت مستقیم مردم ارقام -5
  بلی داد ها، پروتوکول ها و تفاهم نامه های داخلی یا بین املللی مربوطقرار  -6
   (ارقام تقاضای اطالعات و ثبت شکایات)معلومات در مورد چګونګی تطبیق قانون دسرتسی به اطالعات  -۷
  بلی ۀ برنامه وجود داشت؟قبل از اراینقل گزارش به شکل کتبی  -۱
  بلی شد، اسناد حامیوی داشت ادههر مورد که از آن گزارش د -۳

  بلی یا مسایل دیگر را نیز احتوا می کرد، نباید تنها روی دستاورد ها بودمترکر حسابدهی  -17
 خوب چطور بود اشرتاک کنندگانخربنگاران و به سواالت  ۀ پاسخارای -11

مورد آن را رعایت منوده بود و چگونگی ارایۀ پاسخ  ۷شاخص  17شاروالی کابل در ارایۀ گزارش از جمله  :رشح چګونګی رعایت شاخص ها
 .شاروال کابل  به سواالت خربنگاران و اشرتاک کنندگان خوب ارزیابی شده است

 چگونگی رعایت شاخص به ملت دولتشاخص های کمیسیون برای ارزیابی ّپروسۀ حسابدهی 
  بلی ت مربوطآ و گزارش اجرا ، پالن ها تشکیل، وظایف و صالحیت های اداره -1
   و  مساعدت های مالی نهاد های ملی و بین املللیبرنامه ها و پروژه های انکشافی معلومات در مورد  -2
   تفتیش ی و یافته هایبه شمول اسناد بودجه و گزارش های مال  وضعیت مالی اداره -3
   مشارکت شهروندان در مجالس استامعیه و مشورتی اداره و ګزارش های مربوطمورد  معلومات در -6
   و طرز رسیدګی به آن  شکایت مستقیم مردم ارقام -5
  بلی قرار داد ها، پروتوکول ها و تفاهم نامه های داخلی یا بین املللی مربوط -6
  بلی (ارقام تقاضای اطالعات و ثبت شکایات)تطبیق قانون دسرتسی به اطالعات معلومات در مورد چګونګی  -۷
  بلی ۀ برنامه وجود داشت؟قبل از اراینقل گزارش به شکل کتبی  -۱
   اده شد، اسناد حامیوی داشتهر مورد که از آن گزارش د -۳

  بلی نیز احتوا می کردیا مسایل دیگر را ، نباید تنها روی دستاورد ها بودمترکر حسابدهی  -17
 خوب چطور بود اشرتاک کنندگانخربنگاران و به سواالت  ۀ پاسخارای -11

مورد آن را رعایت منوده بود و  5شاخص  17ۀ مستقل ارگانهای محلی در ارایۀ گزارش از جمله ادار  :رشح چګونګی رعایت شاخص ها
 .اشرتاک کنندگان خوب ارزیابی شده استچگونگی ارایۀ پاسخ این اداره  به سواالت خربنگاران و 
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 د افغانستان اسالمی جمهوری دولت
 اطالعاتو ته د الرسيس کمیسیون

 

 دولت جمهوری اسالمی افغانستان
سیون دسرتسی به اطالعاتیکم  

 Islamic Republic of Afghanistan 
Access to Information Commission 

 
 

 (رئیس عمومی -فضل محمود فضلی)ارش دهنده گز ( جمهوریادارۀ امور ریاست )نام اداره 

 

 

 (معاون نظامی –نظام الدین نورستانی )ارش دهنده گز ( تنظیم امور زندانهاادارۀ )نام اداره 

 

 چگونگی رعایت شاخص به ملت دولتشاخص های کمیسیون برای ارزیابی ّپروسۀ حسابدهی 
  بلی ت مربوطآ اجرا و گزارش ، پالن ها تشکیل، وظایف و صالحیت های اداره -1
   و  مساعدت های مالی نهاد های ملی و بین املللیبرنامه ها و پروژه های انکشافی معلومات در مورد  -2
  بلی ی و یافته های تفتیشبه شمول اسناد بودجه و گزارش های مال  وضعیت مالی اداره -3
   مشورتی اداره و ګزارش های مربوطمشارکت شهروندان در مجالس استامعیه و مورد  معلومات در -6
  بلی و طرز رسیدګی به آن  شکایت مستقیم مردم ارقام -5
  بلی قرار داد ها، پروتوکول ها و تفاهم نامه های داخلی یا بین املللی مربوط -6
  بلی (ارقام تقاضای اطالعات و ثبت شکایات)معلومات در مورد چګونګی تطبیق قانون دسرتسی به اطالعات  -۷
  بلی ۀ برنامه وجود داشت؟قبل از اراینقل گزارش به شکل کتبی  -۱
   اده شد، اسناد حامیوی داشتهر مورد که از آن گزارش د -۳

  بلی یا مسایل دیگر را نیز احتوا می کرد، نباید تنها روی دستاورد ها بودمترکر حسابدهی  -17
 خوب چطور بود کنندگان اشرتاکخربنگاران و به سواالت  ۀ پاسخارای -11

مورد آن را رعایت منوده بود و  6.5شاخص  17در ارایۀ گزارش از جمله  دارۀ امور ریاست جمهوریا :رشح چګونګی رعایت شاخص ها
 .چگونگی ارایۀ پاسخ این اداره  به سواالت خربنگاران و اشرتاک کنندگان خوب ارزیابی شده است

 چگونگی رعایت شاخص به ملت دولتشاخص های کمیسیون برای ارزیابی ّپروسۀ حسابدهی 
  بلی ت مربوطآ و گزارش اجرا ، پالن ها تشکیل، وظایف و صالحیت های اداره -1
   های مالی نهاد های ملی و بین املللی و  مساعدتبرنامه ها و پروژه های انکشافی معلومات در مورد  -2
  بلی ی و یافته های تفتیشبه شمول اسناد بودجه و گزارش های مال  وضعیت مالی اداره -3
   مشارکت شهروندان در مجالس استامعیه و مشورتی اداره و ګزارش های مربوطمورد  معلومات در -6
   و طرز رسیدګی به آن  شکایت مستقیم مردم ارقام -5
  بلی قرار داد ها، پروتوکول ها و تفاهم نامه های داخلی یا بین املللی مربوط -6
  بلی (ارقام تقاضای اطالعات و ثبت شکایات)معلومات در مورد چګونګی تطبیق قانون دسرتسی به اطالعات  -۷
  بلی ۀ برنامه وجود داشت؟قبل از اراینقل گزارش به شکل کتبی  -۱
   اده شد، اسناد حامیوی داشتاز آن گزارش دهر مورد که  -۳

  بلی یا مسایل دیگر را نیز احتوا می کرد، نباید تنها روی دستاورد ها بودمترکر حسابدهی  -17
 خوب چطور بود اشرتاک کنندگانخربنگاران و به سواالت  ۀ پاسخارای -11

مورد آن را رعایت منوده بود و  5.5؟شاخص  17در ارایۀ گزارش از جمله  تنظیم امور زندانهاۀ ادار  :رشح چګونګی رعایت شاخص ها
 .چگونگی ارایۀ پاسخ این اداره  به سواالت خربنگاران و اشرتاک کنندگان خوب ارزیابی شده است
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 د افغانستان اسالمی جمهوری دولت
 اطالعاتو ته د الرسيس کمیسیون

 

 دولت جمهوری اسالمی افغانستان
سیون دسرتسی به اطالعاتیکم  

 Islamic Republic of Afghanistan 
Access to Information Commission 

 
 

 (رسپرست - رفیع هللا نیازی)ارش دهنده گز ( اکادمی علوم افغانستان )نام اداره 

 

 

 (رسپرست –محمد طاهر زهیر )ارش دهنده گز ( وزارت اطالعات و فرهنگ)نام اداره 

 

 چگونگی رعایت شاخص به ملت دولتشاخص های کمیسیون برای ارزیابی ّپروسۀ حسابدهی 
  بلی ت مربوطآ و گزارش اجرا ، پالن ها تشکیل، وظایف و صالحیت های اداره -1
  بلی و  مساعدت های مالی نهاد های ملی و بین املللیبرنامه ها و پروژه های انکشافی معلومات در مورد  -2
  بلی ی و یافته های تفتیشبه شمول اسناد بودجه و گزارش های مال  مالی ادارهوضعیت  -3
   مشارکت شهروندان در مجالس استامعیه و مشورتی اداره و ګزارش های مربوطمورد  معلومات در -6
   و طرز رسیدګی به آن  شکایت مستقیم مردم ارقام -5
  بلی داخلی یا بین املللی مربوط قرار داد ها، پروتوکول ها و تفاهم نامه های -6
  بلی (ارقام تقاضای اطالعات و ثبت شکایات)معلومات در مورد چګونګی تطبیق قانون دسرتسی به اطالعات  -۷
  بلی ۀ برنامه وجود داشت؟قبل از اراینقل گزارش به شکل کتبی  -۱
   اده شد، اسناد حامیوی داشتهر مورد که از آن گزارش د -۳

  بلی یا مسایل دیگر را نیز احتوا می کرد، نباید تنها روی دستاورد ها بودمترکر حسابدهی  -17
 خوب چطور بود اشرتاک کنندگانخربنگاران و به سواالت  ۀ پاسخارای -11

مورد آن را رعایت منوده بود و  6.5شاخص  17اکادمی علوم افغانستان در ارایۀ گزارش از جمله  :رشح چګونګی رعایت شاخص ها
 .چگونگی ارایۀ پاسخ این اداره  به سواالت خربنگاران و اشرتاک کنندگان خوب ارزیابی شده است

 چگونگی رعایت شاخص به ملت دولتشاخص های کمیسیون برای ارزیابی ّپروسۀ حسابدهی 
  بلی ت مربوطآ و گزارش اجرا ، پالن ها تشکیل، وظایف و صالحیت های اداره -1
  بلی و  مساعدت های مالی نهاد های ملی و بین املللیبرنامه ها و پروژه های انکشافی معلومات در مورد  -2
  بلی های تفتیشی و یافته به شمول اسناد بودجه و گزارش های مال  وضعیت مالی اداره -3
   مشارکت شهروندان در مجالس استامعیه و مشورتی اداره و ګزارش های مربوطمورد  معلومات در -6
   و طرز رسیدګی به آن  شکایت مستقیم مردم ارقام -5
  بلی قرار داد ها، پروتوکول ها و تفاهم نامه های داخلی یا بین املللی مربوط -6
   (ارقام تقاضای اطالعات و ثبت شکایات)چګونګی تطبیق قانون دسرتسی به اطالعات معلومات در مورد  -۷
  بلی ۀ برنامه وجود داشت؟قبل از اراینقل گزارش به شکل کتبی  -۱
   اده شد، اسناد حامیوی داشتهر مورد که از آن گزارش د -۳

  بلی را نیز احتوا می کرد یا مسایل دیگر، نباید تنها روی دستاورد ها بودمترکر حسابدهی  -17
 خوب چطور بود اشرتاک کنندگانخربنگاران و به سواالت  ۀ پاسخارای -11

مورد آن را رعایت منوده بود و چگونگی  6شاخص  17وزارت اطالعات و فرهنگ در ارایۀ گزارش از جمله  :رشح چګونګی رعایت شاخص ها
 .اشرتاک کنندگان متوسط ارزیابی شده استارایۀ پاسخ این وزارت  به سواالت خربنگاران و 
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 د افغانستان اسالمی جمهوری دولت
 اطالعاتو ته د الرسيس کمیسیون

 

 دولت جمهوری اسالمی افغانستان
سیون دسرتسی به اطالعاتیکم  

 Islamic Republic of Afghanistan 
Access to Information Commission 

 
 

 (رسپرست –رنگینه حمیدی )ارش دهنده گز ( وزارت معارف)نام اداره 

 

 

 (وزیر -گل پادشاه مجیدی )ارش دهنده گز ( وزارت دولت در امور پارملانی)نام اداره 

 

 چگونگی رعایت شاخص به ملت دولتشاخص های کمیسیون برای ارزیابی ّپروسۀ حسابدهی 
  بلی مربوطت آ و گزارش اجرا ، پالن ها تشکیل، وظایف و صالحیت های اداره -1
  بلی و  مساعدت های مالی نهاد های ملی و بین املللیبرنامه ها و پروژه های انکشافی معلومات در مورد  -2
  بلی ی و یافته های تفتیشبه شمول اسناد بودجه و گزارش های مال  وضعیت مالی اداره -3
   اداره و ګزارش های مربوطمشارکت شهروندان در مجالس استامعیه و مشورتی مورد  معلومات در -6
   و طرز رسیدګی به آن  شکایت مستقیم مردم ارقام -5
   قرار داد ها، پروتوکول ها و تفاهم نامه های داخلی یا بین املللی مربوط -6
   (ارقام تقاضای اطالعات و ثبت شکایات)معلومات در مورد چګونګی تطبیق قانون دسرتسی به اطالعات  -۷
  بلی ۀ برنامه وجود داشت؟قبل از اراینقل گزارش به شکل کتبی  -۱
   اده شد، اسناد حامیوی داشتهر مورد که از آن گزارش د -۳

  بلی یا مسایل دیگر را نیز احتوا می کرد، نباید تنها روی دستاورد ها بودمترکر حسابدهی  -17
 خوب چطور بود اشرتاک کنندگانخربنگاران و به سواالت  ۀ پاسخارای -11

مورد آن را رعایت منوده بود و چگونگی ارایۀ پاسخ  5شاخص  17وزارت معارف در ارایۀ گزارش از جمله  :رشح چګونګی رعایت شاخص ها
 .این وزارت  به سواالت خربنگاران و اشرتاک کنندگان خوب ارزیابی شده است

 چگونگی رعایت شاخص به ملت دولتشاخص های کمیسیون برای ارزیابی ّپروسۀ حسابدهی 
  بلی ت مربوطآ و گزارش اجرا ، پالن ها تشکیل، وظایف و صالحیت های اداره -1
  بلی و  مساعدت های مالی نهاد های ملی و بین املللیبرنامه ها و پروژه های انکشافی معلومات در مورد  -2
  بلی ی و یافته های تفتیشبه شمول اسناد بودجه و گزارش های مال  وضعیت مالی اداره -3
   مشارکت شهروندان در مجالس استامعیه و مشورتی اداره و ګزارش های مربوطمورد  معلومات در -6
  بلی و طرز رسیدګی به آن  شکایت مستقیم مردم ارقام -5
   تفاهم نامه های داخلی یا بین املللی مربوطقرار داد ها، پروتوکول ها و  -6
  بلی (ارقام تقاضای اطالعات و ثبت شکایات)معلومات در مورد چګونګی تطبیق قانون دسرتسی به اطالعات  -۷
  بلی ۀ برنامه وجود داشت؟قبل از اراینقل گزارش به شکل کتبی  -۱
   اده شد، اسناد حامیوی داشتهر مورد که از آن گزارش د -۳

  بلی یا مسایل دیگر را نیز احتوا می کرد، نباید تنها روی دستاورد ها بودمترکر حسابدهی  -17
 خوب چطور بود اشرتاک کنندگانخربنگاران و به سواالت  ۀ پاسخارای -11

ود و مورد آن را رعایت منوده ب 6.5شاخص  17در ارایۀ گزارش از جمله وزارت دولت در امور پارملانی  :رشح چګونګی رعایت شاخص ها
 .به سواالت خربنگاران و اشرتاک کنندگان خوب ارزیابی شده است  چگونگی ارایۀ پاسخ این وزارت
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 د افغانستان اسالمی جمهوری دولت
 اطالعاتو ته د الرسيس کمیسیون

 

 دولت جمهوری اسالمی افغانستان
سیون دسرتسی به اطالعاتیکم  

 Islamic Republic of Afghanistan 
Access to Information Commission 

 
 

 (معاون اول وزارت -شاه محمود میاخیل  زمان میوندی)ارش دهنده گز ( وزارت دفاع ملی)نام اداره 

 

 

 (رسپرست -وحید مجروع )ارش دهنده گز ( وزارت صحت عامه)نام اداره 

 

 چگونگی رعایت شاخص به ملت دولتشاخص های کمیسیون برای ارزیابی ّپروسۀ حسابدهی 
  بلی ت مربوطآ و گزارش اجرا ، پالن ها تشکیل، وظایف و صالحیت های اداره -1
  بلی و  مساعدت های مالی نهاد های ملی و بین املللیبرنامه ها و پروژه های انکشافی معلومات در مورد  -2
  بلی و یافته های تفتیشی به شمول اسناد بودجه و گزارش های مال  وضعیت مالی اداره -3
   مشارکت شهروندان در مجالس استامعیه و مشورتی اداره و ګزارش های مربوطمورد  معلومات در -6
   و طرز رسیدګی به آن  شکایت مستقیم مردم ارقام -5
  بلی قرار داد ها، پروتوکول ها و تفاهم نامه های داخلی یا بین املللی مربوط -6
   (ارقام تقاضای اطالعات و ثبت شکایات)مورد چګونګی تطبیق قانون دسرتسی به اطالعات معلومات در  -۷
  بلی ۀ برنامه وجود داشت؟قبل از اراینقل گزارش به شکل کتبی  -۱
   اده شد، اسناد حامیوی داشتهر مورد که از آن گزارش د -۳

  بلی دیگر را نیز احتوا می کرد یا مسایل، نباید تنها روی دستاورد ها بودمترکر حسابدهی  -17
 خوب چطور بود اشرتاک کنندگانخربنگاران و به سواالت  ۀ پاسخارای -11

مورد آن را رعایت منوده بود و چگونگی ارایۀ  6شاخص  17وزارت دفاع ملی در ارایۀ گزارش از جمله  :رشح چګونګی رعایت شاخص ها
 .اشرتاک کنندگان خوب ارزیابی شده استپاسخ این وزارت  به سواالت خربنگاران و 

 چگونگی رعایت شاخص به ملت دولتشاخص های کمیسیون برای ارزیابی ّپروسۀ حسابدهی 
  بلی ت مربوطآ اجرا و گزارش ، پالن ها تشکیل، وظایف و صالحیت های اداره -1
  بلی و  مساعدت های مالی نهاد های ملی و بین املللیبرنامه ها و پروژه های انکشافی معلومات در مورد  -2
  بلی ی و یافته های تفتیشبه شمول اسناد بودجه و گزارش های مال  وضعیت مالی اداره -3
   مشورتی اداره و ګزارش های مربوطمشارکت شهروندان در مجالس استامعیه و مورد  معلومات در -6
   و طرز رسیدګی به آن  شکایت مستقیم مردم ارقام -5
  بلی قرار داد ها، پروتوکول ها و تفاهم نامه های داخلی یا بین املللی مربوط -6
   (ارقام تقاضای اطالعات و ثبت شکایات)معلومات در مورد چګونګی تطبیق قانون دسرتسی به اطالعات  -۷
  بلی ۀ برنامه وجود داشت؟قبل از اراینقل گزارش به شکل کتبی  -۱
   اده شد، اسناد حامیوی داشتهر مورد که از آن گزارش د -۳

  بلی یا مسایل دیگر را نیز احتوا می کرد، نباید تنها روی دستاورد ها بودمترکر حسابدهی  -17
 خوب چطور بود کنندگاناشرتاک خربنگاران و به سواالت  ۀ پاسخارای -11

مورد آن را رعایت منوده بود و چگونگی ارایۀ  6شاخص  17وزارت صحت عامه در ارایۀ گزارش از جمله  :رشح چګونګی رعایت شاخص ها
 .پاسخ این وزارت  به سواالت خربنگاران و اشرتاک کنندگان خوب ارزیابی شده است
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 د افغانستان اسالمی جمهوری دولت
 اطالعاتو ته د الرسيس کمیسیون

 

 دولت جمهوری اسالمی افغانستان
سیون دسرتسی به اطالعاتیکم  

 Islamic Republic of Afghanistan 
Access to Information Commission 

 
 

 (وزیر -نورالرحمن اخالقی )ارش دهنده گز ( وزارت مهاجرین و عودت گنندگان)نام اداره 

 

 

 (رئیس عمومی -ندیمه سحر)ارش دهنده گز ( ادارۀ تعلمیات تخنیکی و مسلکی)نام اداره 

 

 چگونگی رعایت شاخص به ملت دولتشاخص های کمیسیون برای ارزیابی ّپروسۀ حسابدهی 
  بلی ت مربوطآ و گزارش اجرا ، پالن ها تشکیل، وظایف و صالحیت های اداره -1
  بلی ملی و بین املللیو  مساعدت های مالی نهاد های برنامه ها و پروژه های انکشافی معلومات در مورد  -2
  بلی ی و یافته های تفتیشبه شمول اسناد بودجه و گزارش های مال  وضعیت مالی اداره -3
   مشارکت شهروندان در مجالس استامعیه و مشورتی اداره و ګزارش های مربوطمورد  معلومات در -6
   و طرز رسیدګی به آن  شکایت مستقیم مردم ارقام -5
  بلی ها، پروتوکول ها و تفاهم نامه های داخلی یا بین املللی مربوطقرار داد  -6
   (ارقام تقاضای اطالعات و ثبت شکایات)معلومات در مورد چګونګی تطبیق قانون دسرتسی به اطالعات  -۷
  بلی ۀ برنامه وجود داشت؟قبل از اراینقل گزارش به شکل کتبی  -۱
   اسناد حامیوی داشت اده شد،هر مورد که از آن گزارش د -۳

  بلی یا مسایل دیگر را نیز احتوا می کرد، نباید تنها روی دستاورد ها بودمترکر حسابدهی  -17
 خوب چطور بود اشرتاک کنندگانخربنگاران و به سواالت  ۀ پاسخارای -11

مورد آن را رعایت منوده  6شاخص  17جمله وزارت امور مهاجرنی و عودت کنندگان در ارایۀ گزارش از  :رشح چګونګی رعایت شاخص ها
 .بود و چگونگی ارایۀ پاسخ این وزارت  به سواالت خربنگاران و اشرتاک کنندگان خوب ارزیابی شده است

 چگونگی رعایت شاخص به ملت دولتشاخص های کمیسیون برای ارزیابی ّپروسۀ حسابدهی 
  بلی ت مربوطآ و گزارش اجرا ، پالن ها تشکیل، وظایف و صالحیت های اداره -1
  بلی و  مساعدت های مالی نهاد های ملی و بین املللیبرنامه ها و پروژه های انکشافی معلومات در مورد  -2
  بلی ی و یافته های تفتیشبه شمول اسناد بودجه و گزارش های مال  مالی ادارهوضعیت  -3
   مشارکت شهروندان در مجالس استامعیه و مشورتی اداره و ګزارش های مربوطمورد  معلومات در -6
   و طرز رسیدګی به آن  شکایت مستقیم مردم ارقام -5
  بلی داخلی یا بین املللی مربوط قرار داد ها، پروتوکول ها و تفاهم نامه های -6
   (ارقام تقاضای اطالعات و ثبت شکایات)معلومات در مورد چګونګی تطبیق قانون دسرتسی به اطالعات  -۷
  بلی ۀ برنامه وجود داشت؟قبل از اراینقل گزارش به شکل کتبی  -۱
   اده شد، اسناد حامیوی داشتهر مورد که از آن گزارش د -۳

  بلی یا مسایل دیگر را نیز احتوا می کرد، نباید تنها روی دستاورد ها بودمترکر حسابدهی  -17
 خوب چطور بود اشرتاک کنندگانخربنگاران و به سواالت  ۀ پاسخارای -11

مورد آن را رعایت منوده بود و  6شاخص  17در ارایۀ گزارش از جمله  ۀ تعلیامت تخنیکی و مسلکیادار  :رشح چګونګی رعایت شاخص ها
 .چگونگی ارایۀ پاسخ این اداره  به سواالت خربنگاران و اشرتاک کنندگان خوب ارزیابی شده است
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 د افغانستان اسالمی جمهوری دولت
 اطالعاتو ته د الرسيس کمیسیون

 

 دولت جمهوری اسالمی افغانستان
سیون دسرتسی به اطالعاتیکم  

 Islamic Republic of Afghanistan 
Access to Information Commission 

 
 

 (وزیر -محب هللا صمیم)ارش دهنده گز ( اقوام و قبایل ،وزارت امور رسحدات)نام اداره 

 

 

 (رئیس عمومی -حبیب الرحمن)ارش دهنده گز ( ریاست عمومی انسجام امور کوچیها)نام اداره 

 

 چگونگی رعایت شاخص به ملت دولتشاخص های کمیسیون برای ارزیابی ّپروسۀ حسابدهی 
  بلی ت مربوطآ و گزارش اجرا ، پالن ها تشکیل، وظایف و صالحیت های اداره -1
  بلی و  مساعدت های مالی نهاد های ملی و بین املللیبرنامه ها و پروژه های انکشافی معلومات در مورد  -2
  بلی و یافته های تفتیشی به شمول اسناد بودجه و گزارش های مال  وضعیت مالی اداره -3
   مشارکت شهروندان در مجالس استامعیه و مشورتی اداره و ګزارش های مربوطمورد  معلومات در -6
   و طرز رسیدګی به آن  شکایت مستقیم مردم ارقام -5
   قرار داد ها، پروتوکول ها و تفاهم نامه های داخلی یا بین املللی مربوط -6
  بلی (ارقام تقاضای اطالعات و ثبت شکایات)چګونګی تطبیق قانون دسرتسی به اطالعات معلومات در مورد  -۷
  بلی ۀ برنامه وجود داشت؟قبل از اراینقل گزارش به شکل کتبی  -۱
   اده شد، اسناد حامیوی داشتهر مورد که از آن گزارش د -۳

  بلی دیگر را نیز احتوا می کردیا مسایل ، نباید تنها روی دستاورد ها بودمترکر حسابدهی  -17
 خوب چطور بود اشرتاک کنندگانخربنگاران و به سواالت  ۀ پاسخارای -11

مورد آن را رعایت منوده  5.5شاخص  17در ارایۀ گزارش از جمله  وزارت امور رسحدات، اقوام و قبایل :رشح چګونګی رعایت شاخص ها
 .به سواالت خربنگاران و اشرتاک کنندگان خوب ارزیابی شده است  ود و چگونگی ارایۀ پاسخ این وزارتب

 چگونگی رعایت شاخص به ملت دولتشاخص های کمیسیون برای ارزیابی ّپروسۀ حسابدهی 
  بلی ت مربوطآ و گزارش اجرا ، پالن ها تشکیل، وظایف و صالحیت های اداره -1
   و  مساعدت های مالی نهاد های ملی و بین املللیبرنامه ها و پروژه های انکشافی معلومات در مورد  -2
  بلی ی و یافته های تفتیشبه شمول اسناد بودجه و گزارش های مال  وضعیت مالی اداره -3
  بلی مجالس استامعیه و مشورتی اداره و ګزارش های مربوطمشارکت شهروندان در مورد  معلومات در -6
   و طرز رسیدګی به آن  شکایت مستقیم مردم ارقام -5
  بلی قرار داد ها، پروتوکول ها و تفاهم نامه های داخلی یا بین املللی مربوط -6
  بلی (اطالعات و ثبت شکایاتارقام تقاضای )معلومات در مورد چګونګی تطبیق قانون دسرتسی به اطالعات  -۷
  بلی ۀ برنامه وجود داشت؟قبل از اراینقل گزارش به شکل کتبی  -۱
   اده شد، اسناد حامیوی داشتهر مورد که از آن گزارش د -۳

  بلی یا مسایل دیگر را نیز احتوا می کرد، نباید تنها روی دستاورد ها بودمترکر حسابدهی  -17
 خوب چطور بود اشرتاک کنندگانخربنگاران و به سواالت  ۀ پاسخارای -11

مورد آن را رعایت منوده  6.5 ؟شاخص 17ریاست عمومی انسجام امور کوچیها در ارایۀ گزارش از جمله  :رشح چګونګی رعایت شاخص ها
 .بود و چگونگی ارایۀ پاسخ این ریاست  به سواالت خربنگاران و اشرتاک کنندگان خوب ارزیابی شده است
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 د افغانستان اسالمی جمهوری دولت
 اطالعاتو ته د الرسيس کمیسیون

 

 دولت جمهوری اسالمی افغانستان
سیون دسرتسی به اطالعاتیکم  

 Islamic Republic of Afghanistan 
Access to Information Commission 

 
 

 (ءداراالنشا رئیس عمومی -ځاځیعبدالقارد )ارش دهنده گز ( داراالنشای ولسی جرگه)نام اداره 

 

 

 (رئیس عمومی -احمد جاوید)ارش دهنده گز ( ادارۀ ملی احصائیه و معلومات)نام اداره 

 

 چگونگی رعایت شاخص به ملت دولتشاخص های کمیسیون برای ارزیابی ّپروسۀ حسابدهی 
  بلی ت مربوطآ و گزارش اجرا ، پالن ها تشکیل، وظایف و صالحیت های اداره -1
  بلی و  مساعدت های مالی نهاد های ملی و بین املللیبرنامه ها و پروژه های انکشافی معلومات در مورد  -2
  بلی ی و یافته های تفتیشبه شمول اسناد بودجه و گزارش های مال  وضعیت مالی اداره -3
   مشارکت شهروندان در مجالس استامعیه و مشورتی اداره و ګزارش های مربوطمورد  معلومات در -6
  بلی و طرز رسیدګی به آن  شکایت مستقیم مردم ارقام -5
   یا بین املللی مربوطقرار داد ها، پروتوکول ها و تفاهم نامه های داخلی  -6
   (ارقام تقاضای اطالعات و ثبت شکایات)معلومات در مورد چګونګی تطبیق قانون دسرتسی به اطالعات  -۷
  بلی ۀ برنامه وجود داشت؟قبل از اراینقل گزارش به شکل کتبی  -۱
   اده شد، اسناد حامیوی داشتهر مورد که از آن گزارش د -۳

  بلی یا مسایل دیگر را نیز احتوا می کرد، نباید تنها روی دستاورد ها بودمترکر حسابدهی  -17
 خوب چطور بود اشرتاک کنندگانخربنگاران و به سواالت  ۀ پاسخارای -11

مورد آن را رعایت منوده بود و چگونگی  6شاخص  17داراالنشای ولسی جرگه در ارایۀ گزارش از جمله  :رشح چګونګی رعایت شاخص ها
 .ارایۀ پاسخ این اداره  به سواالت خربنگاران و اشرتاک کنندگان خوب ارزیابی شده است

 چگونگی رعایت شاخص به ملت دولتشاخص های کمیسیون برای ارزیابی ّپروسۀ حسابدهی 
  بلی ت مربوطآ و گزارش اجرا ، پالن ها وظایف و صالحیت های ادارهتشکیل،  -1
  بلی و  مساعدت های مالی نهاد های ملی و بین املللیبرنامه ها و پروژه های انکشافی معلومات در مورد  -2
  بلی ی و یافته های تفتیشبه شمول اسناد بودجه و گزارش های مال  وضعیت مالی اداره -3
   مشارکت شهروندان در مجالس استامعیه و مشورتی اداره و ګزارش های مربوطمورد  معلومات در -6
 Hotline بلی و طرز رسیدګی به آن  شکایت مستقیم مردم ارقام -5
   قرار داد ها، پروتوکول ها و تفاهم نامه های داخلی یا بین املللی مربوط -6
   (ارقام تقاضای اطالعات و ثبت شکایات)به اطالعات معلومات در مورد چګونګی تطبیق قانون دسرتسی  -۷
  بلی ۀ برنامه وجود داشت؟قبل از اراینقل گزارش به شکل کتبی  -۱
   اده شد، اسناد حامیوی داشتهر مورد که از آن گزارش د -۳

  بلی یا مسایل دیگر را نیز احتوا می کرد، نباید تنها روی دستاورد ها بودمترکر حسابدهی  -17
 خوب چطور بود اشرتاک کنندگانخربنگاران و به سواالت  ۀ پاسخارای -11

مورد آن را رعایت منوده بود و  6شاخص  17ۀ ملی حفاظت از محیط زیست در ارایۀ گزارش از جمله ادار  :رشح چګونګی رعایت شاخص ها
 .چگونگی ارایۀ پاسخ این اداره  به سواالت خربنگاران و اشرتاک کنندگان خوب ارزیابی شده است
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 د افغانستان اسالمی جمهوری دولت
 اطالعاتو ته د الرسيس کمیسیون

 

 دولت جمهوری اسالمی افغانستان
سیون دسرتسی به اطالعاتیکم  

 Islamic Republic of Afghanistan 
Access to Information Commission 

 
 

 (رئیس عمومی -محمد نعیم حقمل )ارش دهنده گز ( ادارۀ عالی تفتیش)نام اداره 

 

 

 (رئیس عمومی -غزال حارس )ارش دهنده گز ( ادارۀ بازرس ریاست جمهوری)نام اداره 

 

 چگونگی رعایت شاخص ملتبه  دولتشاخص های کمیسیون برای ارزیابی ّپروسۀ حسابدهی 
  بلی ت مربوطآ و گزارش اجرا ، پالن ها تشکیل، وظایف و صالحیت های اداره -1
   و  مساعدت های مالی نهاد های ملی و بین املللیبرنامه ها و پروژه های انکشافی معلومات در مورد  -2
  بلی های تفتیش ی و یافتهبه شمول اسناد بودجه و گزارش های مال  وضعیت مالی اداره -3
   مشارکت شهروندان در مجالس استامعیه و مشورتی اداره و ګزارش های مربوطمورد  معلومات در -6
   و طرز رسیدګی به آن  شکایت مستقیم مردم ارقام -5
  بلی قرار داد ها، پروتوکول ها و تفاهم نامه های داخلی یا بین املللی مربوط -6
  بلی (ارقام تقاضای اطالعات و ثبت شکایات)چګونګی تطبیق قانون دسرتسی به اطالعات معلومات در مورد  -۷
  بلی ۀ برنامه وجود داشت؟قبل از اراینقل گزارش به شکل کتبی  -۱
   اده شد، اسناد حامیوی داشتهر مورد که از آن گزارش د -۳

  بلی دیگر را نیز احتوا می کردیا مسایل ، نباید تنها روی دستاورد ها بودمترکر حسابدهی  -17
 خوب چطور بود اشرتاک کنندگانخربنگاران و به سواالت  ۀ پاسخارای -11

مورد آن را رعایت منوده  5.5شاخص  17ۀ ملی حفاظت از محیط زیست در ارایۀ گزارش از جمله ادار  :رشح چګونګی رعایت شاخص ها
 .خربنگاران و اشرتاک کنندگان خوب ارزیابی شده استبود و چگونگی ارایۀ پاسخ این اداره  به سواالت 

 چگونگی رعایت شاخص به ملت دولتشاخص های کمیسیون برای ارزیابی ّپروسۀ حسابدهی 
  بلی مربوط تآ و گزارش اجرا ، پالن ها تشکیل، وظایف و صالحیت های اداره -1
   و  مساعدت های مالی نهاد های ملی و بین املللیبرنامه ها و پروژه های انکشافی معلومات در مورد  -2
   ی و یافته های تفتیشبه شمول اسناد بودجه و گزارش های مال  وضعیت مالی اداره -3
   و ګزارش های مربوط مشارکت شهروندان در مجالس استامعیه و مشورتی ادارهمورد  معلومات در -6
   و طرز رسیدګی به آن  شکایت مستقیم مردم ارقام -5
   قرار داد ها، پروتوکول ها و تفاهم نامه های داخلی یا بین املللی مربوط -6
  بلی (ارقام تقاضای اطالعات و ثبت شکایات)معلومات در مورد چګونګی تطبیق قانون دسرتسی به اطالعات  -۷
  بلی ۀ برنامه وجود داشت؟قبل از اراینقل گزارش به شکل کتبی  -۱
   اده شد، اسناد حامیوی داشتهر مورد که از آن گزارش د -۳

  بلی یا مسایل دیگر را نیز احتوا می کرد، نباید تنها روی دستاورد ها بودمترکر حسابدهی  -17
 خوب چطور بود اشرتاک کنندگانخربنگاران و به سواالت  ۀ پاسخارای -11

مورد آن را رعایت منوده بود و  3.5شاخص  17ۀ بازرس ریاست جمهوری در ارایۀ گزارش از جمله ادار  :رشح چګونګی رعایت شاخص ها
 .چگونگی ارایۀ پاسخ این اداره  به سواالت خربنگاران و اشرتاک کنندگان خوب ارزیابی شده است
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 د افغانستان اسالمی جمهوری دولت
 اطالعاتو ته د الرسيس کمیسیون

 

 دولت جمهوری اسالمی افغانستان
سیون دسرتسی به اطالعاتیکم  

 Islamic Republic of Afghanistan 
Access to Information Commission 

 
 

 (رئیس عمومی -نرسین اوریاخیل )ارش دهنده گز ( شورای طبی افغانستان)نام اداره 

 

 

 (وزیر -انوارالحق احدی)ارش دهنده گز ( وزارت زراعت، آبیاری و مالداری)نام اداره 

 

 چگونگی رعایت شاخص به ملت دولتشاخص های کمیسیون برای ارزیابی ّپروسۀ حسابدهی 
  بلی ت مربوطآ و گزارش اجرا ، پالن ها تشکیل، وظایف و صالحیت های اداره -1
   مالی نهاد های ملی و بین املللیو  مساعدت های برنامه ها و پروژه های انکشافی معلومات در مورد  -2
  بلی ی و یافته های تفتیشبه شمول اسناد بودجه و گزارش های مال  وضعیت مالی اداره -3
   مشارکت شهروندان در مجالس استامعیه و مشورتی اداره و ګزارش های مربوطمورد  معلومات در -6
   و طرز رسیدګی به آن  شکایت مستقیم مردم ارقام -5
  بلی قرار داد ها، پروتوکول ها و تفاهم نامه های داخلی یا بین املللی مربوط -6
   (ارقام تقاضای اطالعات و ثبت شکایات)معلومات در مورد چګونګی تطبیق قانون دسرتسی به اطالعات  -۷
  بلی ۀ برنامه وجود داشت؟قبل از اراینقل گزارش به شکل کتبی  -۱
   اده شد، اسناد حامیوی داشتگزارش دهر مورد که از آن  -۳

  بلی یا مسایل دیگر را نیز احتوا می کرد، نباید تنها روی دستاورد ها بودمترکر حسابدهی  -17
 متوسط چطور بود اشرتاک کنندگانخربنگاران و به سواالت  ۀ پاسخارای -11

مورد آن را رعایت منوده بود و چگونگی  5شاخص  17جمله  شورای طبی افغانستان در ارایۀ گزارش از :رشح چګونګی رعایت شاخص ها
 .ارایۀ پاسخ این شوری  به سواالت خربنگاران و اشرتاک کنندگان متوسط ارزیابی شده است

 چگونگی رعایت شاخص به ملت دولتشاخص های کمیسیون برای ارزیابی ّپروسۀ حسابدهی 
  بلی ت مربوطآ و گزارش اجرا ، پالن ها تشکیل، وظایف و صالحیت های اداره -1
  بلی و  مساعدت های مالی نهاد های ملی و بین املللیبرنامه ها و پروژه های انکشافی معلومات در مورد  -2
  بلی ی و یافته های تفتیشبه شمول اسناد بودجه و گزارش های مال  وضعیت مالی اداره -3
   مشارکت شهروندان در مجالس استامعیه و مشورتی اداره و ګزارش های مربوطمورد  معلومات در -6
   و طرز رسیدګی به آن  شکایت مستقیم مردم ارقام -5
  بلی ین املللی مربوطقرار داد ها، پروتوکول ها و تفاهم نامه های داخلی یا ب -6
  بلی (ارقام تقاضای اطالعات و ثبت شکایات)معلومات در مورد چګونګی تطبیق قانون دسرتسی به اطالعات  -۷
  بلی ۀ برنامه وجود داشت؟قبل از اراینقل گزارش به شکل کتبی  -۱
  بلی اده شد، اسناد حامیوی داشتهر مورد که از آن گزارش د -۳

  بلی یا مسایل دیگر را نیز احتوا می کرد، نباید تنها روی دستاورد ها بودمترکر حسابدهی  -17
 خوب چطور بود اشرتاک کنندگانخربنگاران و به سواالت  ۀ پاسخارای -11

منوده بود و  مورد آن را رعایت ۱شاخص  17وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در ارایۀ گزارش از جمله  :رشح چګونګی رعایت شاخص ها
 .چگونگی ارایۀ پاسخ این وزارت  به سواالت خربنگاران و اشرتاک کنندگان خوب ارزیابی شده است
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 د افغانستان اسالمی جمهوری دولت
 اطالعاتو ته د الرسيس کمیسیون

 

 دولت جمهوری اسالمی افغانستان
سیون دسرتسی به اطالعاتیکم  

 Islamic Republic of Afghanistan 
Access to Information Commission 

 
 

 (آمر عمومی قوۀ قضائیه -جاوید رشیدی)ارش دهنده گز ( سرته محکمه)نام اداره 

 

 

 (منشی -محمد عارف خافظ )ارش دهنده گز ( بر تطبیق قانون اساسیکمیسیون نظارت )نام اداره 

 

 شاخصچگونگی رعایت  به ملت دولتشاخص های کمیسیون برای ارزیابی ّپروسۀ حسابدهی 
  بلی ت مربوطآ و گزارش اجرا ، پالن ها تشکیل، وظایف و صالحیت های اداره -1
   و  مساعدت های مالی نهاد های ملی و بین املللیبرنامه ها و پروژه های انکشافی معلومات در مورد  -2
  بلی ی و یافته های تفتیشبه شمول اسناد بودجه و گزارش های مال  وضعیت مالی اداره -3
   مشارکت شهروندان در مجالس استامعیه و مشورتی اداره و ګزارش های مربوطمورد  معلومات در -6
   و طرز رسیدګی به آن  شکایت مستقیم مردم ارقام -5
  بلی قرار داد ها، پروتوکول ها و تفاهم نامه های داخلی یا بین املللی مربوط -6
  بلی (ارقام تقاضای اطالعات و ثبت شکایات)دسرتسی به اطالعات معلومات در مورد چګونګی تطبیق قانون  -۷
  بلی ۀ برنامه وجود داشت؟قبل از اراینقل گزارش به شکل کتبی  -۱
   اده شد، اسناد حامیوی داشتهر مورد که از آن گزارش د -۳

  بلی کرد یا مسایل دیگر را نیز احتوا می، نباید تنها روی دستاورد ها بودمترکر حسابدهی  -17
 خوب چطور بود اشرتاک کنندگانخربنگاران و به سواالت  ۀ پاسخارای -11

مورد آن را رعایت منوده بود و چگونگی ارایۀ  5.5شاخص  17در ارایۀ گزارش از جمله  سرته محکمه :رشح چګونګی رعایت شاخص ها
 .ارزیابی شده است ت خربنگاران و اشرتاک کنندگان متوسطپاسخ این اداره  به سواال 

 چگونگی رعایت شاخص به ملت دولتشاخص های کمیسیون برای ارزیابی ّپروسۀ حسابدهی 
  بلی ت مربوطآ و گزارش اجرا ، پالن ها تشکیل، وظایف و صالحیت های اداره -1
   و  مساعدت های مالی نهاد های ملی و بین املللیبرنامه ها و پروژه های انکشافی معلومات در مورد  -2
  بلی ی و یافته های تفتیشبه شمول اسناد بودجه و گزارش های مال  وضعیت مالی اداره -3
   مربوطمشارکت شهروندان در مجالس استامعیه و مشورتی اداره و ګزارش های مورد  معلومات در -6
   و طرز رسیدګی به آن  شکایت مستقیم مردم ارقام -5
  بلی قرار داد ها، پروتوکول ها و تفاهم نامه های داخلی یا بین املللی مربوط -6
  بلی (ارقام تقاضای اطالعات و ثبت شکایات)معلومات در مورد چګونګی تطبیق قانون دسرتسی به اطالعات  -۷
  بلی ۀ برنامه وجود داشت؟قبل از اراینقل گزارش به شکل کتبی  -۱
   اده شد، اسناد حامیوی داشتهر مورد که از آن گزارش د -۳

  بلی یا مسایل دیگر را نیز احتوا می کرد، نباید تنها روی دستاورد ها بودمترکر حسابدهی  -17
 خوب چطور بود اشرتاک کنندگانخربنگاران و به سواالت  ۀ پاسخارای -11

مورد آن را رعایت  5.5شاخص  17کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی در ارایۀ گزارش از جمله  :رشح چګونګی رعایت شاخص ها
 .منوده بود و چگونگی ارایۀ پاسخ این کمیسیون  به سواالت خربنگاران و اشرتاک کنندگان خوب ارزیابی شده است
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 د افغانستان اسالمی جمهوری دولت
 اطالعاتو ته د الرسيس کمیسیون

 

 دولت جمهوری اسالمی افغانستان
سیون دسرتسی به اطالعاتیکم  

 Islamic Republic of Afghanistan 
Access to Information Commission 

 
 

 (رسپرست -قدیر خموش )ارش دهنده گز ( ادارۀ ملی امتحانات)نام اداره 

 

 

 (معاون کمیسیون –محمد نعیم نظری )ارش دهنده گز ( کمیسیون مستقل حقوق برش)نام اداره 

 

 چگونگی رعایت شاخص به ملت دولتشاخص های کمیسیون برای ارزیابی ّپروسۀ حسابدهی 
  بلی ت مربوطآ و گزارش اجرا ، پالن ها تشکیل، وظایف و صالحیت های اداره -1
   و  مساعدت های مالی نهاد های ملی و بین املللیبرنامه ها و پروژه های انکشافی معلومات در مورد  -2
  بلی ی و یافته های تفتیشبه شمول اسناد بودجه و گزارش های مال  وضعیت مالی اداره -3
   مشارکت شهروندان در مجالس استامعیه و مشورتی اداره و ګزارش های مربوطمورد  معلومات در -6
   و طرز رسیدګی به آن  شکایت مستقیم مردم ارقام -5
   قرار داد ها، پروتوکول ها و تفاهم نامه های داخلی یا بین املللی مربوط -6
   (ارقام تقاضای اطالعات و ثبت شکایات)معلومات در مورد چګونګی تطبیق قانون دسرتسی به اطالعات  -۷
  بلی برنامه وجود داشت؟ۀ قبل از اراینقل گزارش به شکل کتبی  -۱
   اده شد، اسناد حامیوی داشتهر مورد که از آن گزارش د -۳

  بلی یا مسایل دیگر را نیز احتوا می کرد، نباید تنها روی دستاورد ها بودمترکر حسابدهی  -17
 خوب چطور بود اشرتاک کنندگانخربنگاران و به سواالت  ۀ پاسخارای -11

مورد آن را رعایت منوده بود و چگونگی ارایۀ  6شاخص  17ادارۀ ملی امتحانات در ارایۀ گزارش از جمله  :ها رشح چګونګی رعایت شاخص
 .پاسخ این اداره  به سواالت خربنگاران و اشرتاک کنندگان خوب ارزیابی شده است

 چگونگی رعایت شاخص به ملت دولتشاخص های کمیسیون برای ارزیابی ّپروسۀ حسابدهی 
  بلی ت مربوطآ و گزارش اجرا ، پالن ها تشکیل، وظایف و صالحیت های اداره -1
  بلی و  مساعدت های مالی نهاد های ملی و بین املللیبرنامه ها و پروژه های انکشافی معلومات در مورد  -2
  بلی ی و یافته های تفتیشبه شمول اسناد بودجه و گزارش های مال  مالی ادارهوضعیت  -3
   مشارکت شهروندان در مجالس استامعیه و مشورتی اداره و ګزارش های مربوطمورد  معلومات در -6
   و طرز رسیدګی به آن  شکایت مستقیم مردم ارقام -5
   داخلی یا بین املللی مربوط قرار داد ها، پروتوکول ها و تفاهم نامه های -6
   (ارقام تقاضای اطالعات و ثبت شکایات)معلومات در مورد چګونګی تطبیق قانون دسرتسی به اطالعات  -۷
  بلی ۀ برنامه وجود داشت؟قبل از اراینقل گزارش به شکل کتبی  -۱
   اده شد، اسناد حامیوی داشتهر مورد که از آن گزارش د -۳

  بلی یا مسایل دیگر را نیز احتوا می کرد، نباید تنها روی دستاورد ها بودمترکر حسابدهی  -17
 خوب چطور بود اشرتاک کنندگانخربنگاران و به سواالت  ۀ پاسخارای -11

چگونگی مورد آن را رعایت منوده بود و  5شاخص  17کمیسیون حقوق برش در ارایۀ گزارش از جمله  :رشح چګونګی رعایت شاخص ها
 .ارایۀ پاسخ این کمیسیون  به سواالت خربنگاران و اشرتاک کنندگان خوب ارزیابی شده است

2۷ 



 

 

 د افغانستان اسالمی جمهوری دولت
 اطالعاتو ته د الرسيس کمیسیون

 

 دولت جمهوری اسالمی افغانستان
سیون دسرتسی به اطالعاتیکم  

 Islamic Republic of Afghanistan 
Access to Information Commission 

 
 

 (معین -صفی هللا احمدزی )ارش دهنده گز ( د افغانستان برشنا رشکت)نام اداره 

 

 

 (وزیر -نجیب هللا یمین)ارش دهنده گز ( وزارت فواید عامه)نام اداره 

 

 چگونگی رعایت شاخص به ملت دولتشاخص های کمیسیون برای ارزیابی ّپروسۀ حسابدهی 
  بلی ت مربوطآ و گزارش اجرا ، پالن ها تشکیل، وظایف و صالحیت های اداره -1
  بلی و  مساعدت های مالی نهاد های ملی و بین املللیبرنامه ها و پروژه های انکشافی معلومات در مورد  -2
  بلی ی و یافته های تفتیشبه شمول اسناد بودجه و گزارش های مال  وضعیت مالی اداره -3
   مشارکت شهروندان در مجالس استامعیه و مشورتی اداره و ګزارش های مربوطمورد  معلومات در -6
   و طرز رسیدګی به آن  شکایت مستقیم مردم ارقام -5
   قرار داد ها، پروتوکول ها و تفاهم نامه های داخلی یا بین املللی مربوط -6
   (ارقام تقاضای اطالعات و ثبت شکایات)به اطالعات معلومات در مورد چګونګی تطبیق قانون دسرتسی  -۷
  بلی ۀ برنامه وجود داشت؟قبل از اراینقل گزارش به شکل کتبی  -۱
   اده شد، اسناد حامیوی داشتهر مورد که از آن گزارش د -۳

  بلی یا مسایل دیگر را نیز احتوا می کرد، نباید تنها روی دستاورد ها بودمترکر حسابدهی  -17
 متوسط چطور بود اشرتاک کنندگانخربنگاران و به سواالت  ۀ پاسخارای -11

مورد آن را رعایت منوده بود و چگونگی  5شاخص  17در ارایۀ گزارش از جمله  د افغانستان برشنا رشکت :رشح چګونګی رعایت شاخص ها
 .ارایۀ پاسخ این اداره  به سواالت خربنگاران و اشرتاک کنندگان خوب ارزیابی شده است

 رعایت شاخصچگونگی  به ملت دولتشاخص های کمیسیون برای ارزیابی ّپروسۀ حسابدهی 
  بلی ت مربوطآ و گزارش اجرا ، پالن ها تشکیل، وظایف و صالحیت های اداره -1
  بلی و  مساعدت های مالی نهاد های ملی و بین املللیبرنامه ها و پروژه های انکشافی معلومات در مورد  -2
  بلی تفتیشی و یافته های به شمول اسناد بودجه و گزارش های مال  وضعیت مالی اداره -3
   مشارکت شهروندان در مجالس استامعیه و مشورتی اداره و ګزارش های مربوطمورد  معلومات در -6
   و طرز رسیدګی به آن  شکایت مستقیم مردم ارقام -5
  بلی قرار داد ها، پروتوکول ها و تفاهم نامه های داخلی یا بین املللی مربوط -6
   (ارقام تقاضای اطالعات و ثبت شکایات)تطبیق قانون دسرتسی به اطالعات معلومات در مورد چګونګی  -۷
  بلی ۀ برنامه وجود داشت؟قبل از اراینقل گزارش به شکل کتبی  -۱
   اده شد، اسناد حامیوی داشتهر مورد که از آن گزارش د -۳

  بلی احتوا می کرد یا مسایل دیگر را نیز، نباید تنها روی دستاورد ها بودمترکر حسابدهی  -17
 خوب چطور بود اشرتاک کنندگانخربنگاران و به سواالت  ۀ پاسخارای -11

مورد آن را رعایت منوده بود و چگونگی ارایۀ  6شاخص  17وزارت فواید عامه در ارایۀ گزارش از جمله  :رشح چګونګی رعایت شاخص ها
 .خوب ارزیابی شده است پاسخ این وزارت  به سواالت خربنگاران و اشرتاک کنندگان
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 د افغانستان اسالمی جمهوری دولت
 اطالعاتو ته د الرسيس کمیسیون

 

 دولت جمهوری اسالمی افغانستان
سیون دسرتسی به اطالعاتیکم  

 Islamic Republic of Afghanistan 
Access to Information Commission 

 
 

 (وزیر -محمود کرزی )دهنده ارش گز ( وزارت شهر سازی و اراضی)نام اداره 

 

 

 (عمومی رئیس –نجیب هللا شینواری )ارش دهنده گز ( ادارۀ انکشاف زون پایتخت)نام اداره 

 

 چگونگی رعایت شاخص به ملت دولتشاخص های کمیسیون برای ارزیابی ّپروسۀ حسابدهی 
  بلی ت مربوطآ و گزارش اجرا ، پالن ها تشکیل، وظایف و صالحیت های اداره -1
  بلی و  مساعدت های مالی نهاد های ملی و بین املللیبرنامه ها و پروژه های انکشافی معلومات در مورد  -2
  بلی ی و یافته های تفتیشبه شمول اسناد بودجه و گزارش های مال  وضعیت مالی اداره -3
   های مربوطمشارکت شهروندان در مجالس استامعیه و مشورتی اداره و ګزارش مورد  معلومات در -6
   و طرز رسیدګی به آن  شکایت مستقیم مردم ارقام -5
   قرار داد ها، پروتوکول ها و تفاهم نامه های داخلی یا بین املللی مربوط -6
   (ارقام تقاضای اطالعات و ثبت شکایات)معلومات در مورد چګونګی تطبیق قانون دسرتسی به اطالعات  -۷
  بلی ۀ برنامه وجود داشت؟قبل از اراینقل گزارش به شکل کتبی  -۱
   اده شد، اسناد حامیوی داشتهر مورد که از آن گزارش د -۳

   یا مسایل دیگر را نیز احتوا می کرد، نباید تنها روی دستاورد ها بودمترکر حسابدهی  -17
 خوب چطور بود اشرتاک کنندگانخربنگاران و به سواالت  ۀ پاسخارای -11

مورد آن را رعایت منوده بود و  6شاخص  17وزارت شهر سازی و اراضی در ارایۀ گزارش از جمله  :رشح چګونګی رعایت شاخص ها
 .چگونگی ارایۀ پاسخ این وزارت  به سواالت خربنگاران و اشرتاک کنندگان خوب ارزیابی شده است

 چگونگی رعایت شاخص به ملت دولتشاخص های کمیسیون برای ارزیابی ّپروسۀ حسابدهی 
  بلی ت مربوطآ و گزارش اجرا ، پالن ها تشکیل، وظایف و صالحیت های اداره -1
  بلی و بین املللیو  مساعدت های مالی نهاد های ملی برنامه ها و پروژه های انکشافی معلومات در مورد  -2
  بلی ی و یافته های تفتیشبه شمول اسناد بودجه و گزارش های مال  وضعیت مالی اداره -3
   مشارکت شهروندان در مجالس استامعیه و مشورتی اداره و ګزارش های مربوطمورد  معلومات در -6
   و طرز رسیدګی به آن  شکایت مستقیم مردم ارقام -5
  بلی پروتوکول ها و تفاهم نامه های داخلی یا بین املللی مربوطقرار داد ها،  -6
  بلی (ارقام تقاضای اطالعات و ثبت شکایات)معلومات در مورد چګونګی تطبیق قانون دسرتسی به اطالعات  -۷
  بلی ۀ برنامه وجود داشت؟قبل از اراینقل گزارش به شکل کتبی  -۱
   اسناد حامیوی داشتاده شد، هر مورد که از آن گزارش د -۳

  بلی یا مسایل دیگر را نیز احتوا می کرد، نباید تنها روی دستاورد ها بودمترکر حسابدهی  -17
 خوب چطور بود اشرتاک کنندگانخربنگاران و به سواالت  ۀ پاسخارای -11

مورد آن را رعایت منوده بود و  6.5شاخص  17ادارۀ انکشاف زون ّپایتخت در ارایۀ گزارش از جمله  :رشح چګونګی رعایت شاخص ها
 .چگونگی ارایۀ پاسخ این اداره  به سواالت خربنگاران و اشرتاک کنندگان خوب ارزیابی شده است
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 د افغانستان اسالمی جمهوری دولت
 اطالعاتو ته د الرسيس کمیسیون

 

 دولت جمهوری اسالمی افغانستان
سیون دسرتسی به اطالعاتیکم  

 Islamic Republic of Afghanistan 
Access to Information Commission 

 
 

 (رسپرست -حسینه ساپی )ارش دهنده گز ( وزارت امور زنان)نام اداره 

 

 

 (رئیس عمومی –حمیدهللا یالنی )ارش دهنده گز ( رشکت آبرسانی و کانالیزاسیون)نام اداره 

 

 چگونگی رعایت شاخص به ملت دولتشاخص های کمیسیون برای ارزیابی ّپروسۀ حسابدهی 
  بلی ت مربوطآ و گزارش اجرا ، پالن ها تشکیل، وظایف و صالحیت های اداره -1
  بلی و  مساعدت های مالی نهاد های ملی و بین املللیبرنامه ها و پروژه های انکشافی معلومات در مورد  -2
  بلی ی و یافته های تفتیشبه شمول اسناد بودجه و گزارش های مال  وضعیت مالی اداره -3
   مشارکت شهروندان در مجالس استامعیه و مشورتی اداره و ګزارش های مربوطمورد  معلومات در -6
   و طرز رسیدګی به آن  شکایت مستقیم مردم ارقام -5
  بلی تفاهم نامه های داخلی یا بین املللی مربوطقرار داد ها، پروتوکول ها و  -6
   (ارقام تقاضای اطالعات و ثبت شکایات)معلومات در مورد چګونګی تطبیق قانون دسرتسی به اطالعات  -۷
  بلی ۀ برنامه وجود داشت؟قبل از اراینقل گزارش به شکل کتبی  -۱
   اده شد، اسناد حامیوی داشتهر مورد که از آن گزارش د -۳

  بلی یا مسایل دیگر را نیز احتوا می کرد، نباید تنها روی دستاورد ها بودمترکر حسابدهی  -17
 خوب چطور بود اشرتاک کنندگانخربنگاران و به سواالت  ۀ پاسخارای -11

مورد آن را رعایت منوده بود و چگونگی ارایۀ  6شاخص  17وزارت امور زنان  در ارایۀ گزارش از جمله  :رشح چګونګی رعایت شاخص ها
 .به سواالت خربنگاران و اشرتاک کنندگان خوب ارزیابی شده است  وزارت پاسخ این

 چگونگی رعایت شاخص به ملت دولتشاخص های کمیسیون برای ارزیابی ّپروسۀ حسابدهی 
  بلی ت مربوطآ و گزارش اجرا ، پالن ها تشکیل، وظایف و صالحیت های اداره -1
  بلی و  مساعدت های مالی نهاد های ملی و بین املللیبرنامه ها و پروژه های انکشافی معلومات در مورد  -2
  بلی ی و یافته های تفتیشبه شمول اسناد بودجه و گزارش های مال  وضعیت مالی اداره -3
   مشارکت شهروندان در مجالس استامعیه و مشورتی اداره و ګزارش های مربوطمورد  معلومات در -6
   و طرز رسیدګی به آن  شکایت مستقیم مردم ارقام -5
   قرار داد ها، پروتوکول ها و تفاهم نامه های داخلی یا بین املللی مربوط -6
   (ارقام تقاضای اطالعات و ثبت شکایات)به اطالعات  معلومات در مورد چګونګی تطبیق قانون دسرتسی -۷
  بلی ۀ برنامه وجود داشت؟قبل از اراینقل گزارش به شکل کتبی  -۱
   اده شد، اسناد حامیوی داشتهر مورد که از آن گزارش د -۳

  بلی یا مسایل دیگر را نیز احتوا می کرد، نباید تنها روی دستاورد ها بودمترکر حسابدهی  -17
 خوب چطور بود اشرتاک کنندگانخربنگاران و به سواالت  ۀ پاسخارای -11

مورد آن را رعایت منوده بود و  5شاخص  17رشکت آبرسانی و کانالیزاسیون در ارایۀ گزارش از جمله  :رشح چګونګی رعایت شاخص ها
 .ارزیابی شده استچگونگی ارایۀ پاسخ این اداره  به سواالت خربنگاران و اشرتاک کنندگان خوب 
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 د افغانستان اسالمی جمهوری دولت
 اطالعاتو ته د الرسيس کمیسیون

 

 دولت جمهوری اسالمی افغانستان
سیون دسرتسی به اطالعاتیکم  

 Islamic Republic of Afghanistan 
Access to Information Commission 

 
 

 (وزیر -بشیراحمد ته ینچ )ارش دهنده گز ( وزارت کار و امور اجتامعی)نام اداره 

 

 

 (رئیس -محمد یام شمس )ارش دهنده گز ( ادارۀ خط آهن)نام اداره 

 

 چگونگی رعایت شاخص به ملت دولتشاخص های کمیسیون برای ارزیابی ّپروسۀ حسابدهی 
  بلی ت مربوطآ و گزارش اجرا ، پالن ها تشکیل، وظایف و صالحیت های اداره -1
  بلی و  مساعدت های مالی نهاد های ملی و بین املللیبرنامه ها و پروژه های انکشافی معلومات در مورد  -2
  بلی ی و یافته های تفتیشبه شمول اسناد بودجه و گزارش های مال  وضعیت مالی اداره -3
   ګزارش های مربوطمشارکت شهروندان در مجالس استامعیه و مشورتی اداره و مورد  معلومات در -6
   و طرز رسیدګی به آن  شکایت مستقیم مردم ارقام -5
  بلی قرار داد ها، پروتوکول ها و تفاهم نامه های داخلی یا بین املللی مربوط -6
  بلی (ارقام تقاضای اطالعات و ثبت شکایات)معلومات در مورد چګونګی تطبیق قانون دسرتسی به اطالعات  -۷
  بلی ۀ برنامه وجود داشت؟قبل از اراینقل گزارش به شکل کتبی  -۱
   اده شد، اسناد حامیوی داشتهر مورد که از آن گزارش د -۳

  بلی یا مسایل دیگر را نیز احتوا می کرد، نباید تنها روی دستاورد ها بودمترکر حسابدهی  -17
 خوب چطور بود اشرتاک کنندگانخربنگاران و به سواالت  ۀ پاسخارای -11

مورد آن را رعایت منوده بود و  6.5شاخص  17وزارت کار و امور اجتامعی در ارایۀ گزارش از جمله  :رشح چګونګی رعایت شاخص ها
 .چگونگی ارایۀ پاسخ این وزارت به سواالت خربنگاران و اشرتاک کنندگان خوب ارزیابی شده است

 چگونگی رعایت شاخص به ملت دولتشاخص های کمیسیون برای ارزیابی ّپروسۀ حسابدهی 
  بلی ت مربوطآ و گزارش اجرا ، پالن ها تشکیل، وظایف و صالحیت های اداره -1
  بلی های ملی و بین املللی و  مساعدت های مالی نهادبرنامه ها و پروژه های انکشافی معلومات در مورد  -2
  بلی ی و یافته های تفتیشبه شمول اسناد بودجه و گزارش های مال  وضعیت مالی اداره -3
   مشارکت شهروندان در مجالس استامعیه و مشورتی اداره و ګزارش های مربوطمورد  معلومات در -6
   و طرز رسیدګی به آن  شکایت مستقیم مردم ارقام -5
  بلی داد ها، پروتوکول ها و تفاهم نامه های داخلی یا بین املللی مربوط قرار -6
   (ارقام تقاضای اطالعات و ثبت شکایات)معلومات در مورد چګونګی تطبیق قانون دسرتسی به اطالعات  -۷
  بلی ۀ برنامه وجود داشت؟قبل از اراینقل گزارش به شکل کتبی  -۱
   اده شد، اسناد حامیوی داشتهر مورد که از آن گزارش د -۳

  بلی یا مسایل دیگر را نیز احتوا می کرد، نباید تنها روی دستاورد ها بودمترکر حسابدهی  -17
 خوب چطور بود اشرتاک کنندگانخربنگاران و به سواالت  ۀ پاسخارای -11

مورد آن را رعایت منوده بود و چگونگی ارایۀ پاسخ  6شاخص  17ادارۀ خط آهن در ارایۀ گزارش از جمله  :رشح چګونګی رعایت شاخص ها
 .این اداره  به سواالت خربنگاران و اشرتاک کنندگان خوب ارزیابی شده است
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 د افغانستان اسالمی جمهوری دولت
 اطالعاتو ته د الرسيس کمیسیون

 

 دولت جمهوری اسالمی افغانستان
سیون دسرتسی به اطالعاتیکم  

 Islamic Republic of Afghanistan 
Access to Information Commission 

 
 

 (رئیس عمومی –وفایی زاده )ارش دهنده گز ( ادارۀ هوانوردی ملکی)نام اداره 

 

 

 (وزیر -وری محمد هارون چخانس)ارش دهنده گز ( د کانونو او پطرولیم وزارت)نام اداره 

 

 شاخصچگونگی رعایت  به ملت دولتشاخص های کمیسیون برای ارزیابی ّپروسۀ حسابدهی 
  بلی ت مربوطآ و گزارش اجرا ، پالن ها تشکیل، وظایف و صالحیت های اداره -1
  بلی و  مساعدت های مالی نهاد های ملی و بین املللیبرنامه ها و پروژه های انکشافی معلومات در مورد  -2
  بلی ی و یافته های تفتیشبه شمول اسناد بودجه و گزارش های مال  وضعیت مالی اداره -3
   مشارکت شهروندان در مجالس استامعیه و مشورتی اداره و ګزارش های مربوطمورد  معلومات در -6
   و طرز رسیدګی به آن  شکایت مستقیم مردم ارقام -5
   قرار داد ها، پروتوکول ها و تفاهم نامه های داخلی یا بین املللی مربوط -6
   (ارقام تقاضای اطالعات و ثبت شکایات)دسرتسی به اطالعات معلومات در مورد چګونګی تطبیق قانون  -۷
  بلی ۀ برنامه وجود داشت؟قبل از اراینقل گزارش به شکل کتبی  -۱
   اده شد، اسناد حامیوی داشتهر مورد که از آن گزارش د -۳

  بلی کردیا مسایل دیگر را نیز احتوا می ، نباید تنها روی دستاورد ها بودمترکر حسابدهی  -17
 خوب چطور بود اشرتاک کنندگانخربنگاران و به سواالت  ۀ پاسخارای -11

مورد آن را رعایت منوده بود و چگونگی  5شاخص  17ادارۀ هوانوردی ملکی در ارایۀ گزارش از جمله  :رشح چګونګی رعایت شاخص ها
 .ارزیابی شده استارایۀ پاسخ این اداره  به سواالت خربنگاران و اشرتاک کنندگان خوب 

 چگونگی رعایت شاخص به ملت دولتشاخص های کمیسیون برای ارزیابی ّپروسۀ حسابدهی 
  بلی ت مربوطآ و گزارش اجرا ، پالن ها تشکیل، وظایف و صالحیت های اداره -1
  بلی و  مساعدت های مالی نهاد های ملی و بین املللیبرنامه ها و پروژه های انکشافی معلومات در مورد  -2
  بلی ی و یافته های تفتیشبه شمول اسناد بودجه و گزارش های مال  وضعیت مالی اداره -3
   مشارکت شهروندان در مجالس استامعیه و مشورتی اداره و ګزارش های مربوطمورد  معلومات در -6
  بلی و طرز رسیدګی به آن  شکایت مستقیم مردم ارقام -5
  بلی قرار داد ها، پروتوکول ها و تفاهم نامه های داخلی یا بین املللی مربوط -6
  بلی (ارقام تقاضای اطالعات و ثبت شکایات)معلومات در مورد چګونګی تطبیق قانون دسرتسی به اطالعات  -۷
  بلی ۀ برنامه وجود داشت؟ارای قبل ازنقل گزارش به شکل کتبی  -۱
   اده شد، اسناد حامیوی داشتهر مورد که از آن گزارش د -۳

  بلی یا مسایل دیگر را نیز احتوا می کرد، نباید تنها روی دستاورد ها بودمترکر حسابدهی  -17
 خوب چطور بود اشرتاک کنندگانخربنگاران و به سواالت  ۀ پاسخارای -11

مورد آن را رعایت منوده بود و  ۷.5شاخص  17وزارت معادن و پطرولیم در ارایۀ گزارش از جمله  :رعایت شاخص هارشح چګونګی 
 .چگونگی ارایۀ پاسخ این اداره  به سواالت خربنگاران و اشرتاک کنندگان خوب ارزیابی شده است
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 د افغانستان اسالمی جمهوری دولت
 اطالعاتو ته د الرسيس کمیسیون

 

 دولت جمهوری اسالمی افغانستان
سیون دسرتسی به اطالعاتیکم  

 Islamic Republic of Afghanistan 
Access to Information Commission 

 
 

 (رئیس عمومی –عبداملعروف سکندری )ارش دهنده گز ( د آریانا افغان هوایی رشکت)نام اداره 

 

 

 (رئیس نظارت –نثاراحمد یوسفزی قدیر )ارش دهنده گز ( د افغانستان بانک)نام اداره 

 

 چگونگی رعایت شاخص به ملت دولتشاخص های کمیسیون برای ارزیابی ّپروسۀ حسابدهی 
  بلی ت مربوطآ و گزارش اجرا ، پالن ها تشکیل، وظایف و صالحیت های اداره -1
   املللیو  مساعدت های مالی نهاد های ملی و بین برنامه ها و پروژه های انکشافی معلومات در مورد  -2
   ی و یافته های تفتیشبه شمول اسناد بودجه و گزارش های مال  وضعیت مالی اداره -3
   مشارکت شهروندان در مجالس استامعیه و مشورتی اداره و ګزارش های مربوطمورد  معلومات در -6
   و طرز رسیدګی به آن  شکایت مستقیم مردم ارقام -5
  بلی و تفاهم نامه های داخلی یا بین املللی مربوطقرار داد ها، پروتوکول ها  -6
   (ارقام تقاضای اطالعات و ثبت شکایات)معلومات در مورد چګونګی تطبیق قانون دسرتسی به اطالعات  -۷
  بلی ۀ برنامه وجود داشت؟قبل از اراینقل گزارش به شکل کتبی  -۱
   داشتاده شد، اسناد حامیوی هر مورد که از آن گزارش د -۳

  بلی یا مسایل دیگر را نیز احتوا می کرد، نباید تنها روی دستاورد ها بودمترکر حسابدهی  -17
 خوب چطور بود اشرتاک کنندگانخربنگاران و به سواالت  ۀ پاسخارای -11

مورد آن را رعایت منوده بود و  6شاخص  17در ارایۀ گزارش از جمله  د آریان افغان هوایی رشکت:رشح چګونګی رعایت شاخص ها
 .چگونگی ارایۀ پاسخ این اداره  به سواالت خربنگاران و اشرتاک کنندگان خوب ارزیابی شده است

 چگونگی رعایت شاخص به ملت دولتشاخص های کمیسیون برای ارزیابی ّپروسۀ حسابدهی 
  بلی ت مربوطآ و گزارش اجرا ، پالن ها تشکیل، وظایف و صالحیت های اداره -1
   و  مساعدت های مالی نهاد های ملی و بین املللیبرنامه ها و پروژه های انکشافی معلومات در مورد  -2
  بلی ی و یافته های تفتیشبه شمول اسناد بودجه و گزارش های مال  مالی ادارهوضعیت  -3
   مشارکت شهروندان در مجالس استامعیه و مشورتی اداره و ګزارش های مربوطمورد  معلومات در -6
   و طرز رسیدګی به آن  شکایت مستقیم مردم ارقام -5
   داخلی یا بین املللی مربوط قرار داد ها، پروتوکول ها و تفاهم نامه های -6
   (ارقام تقاضای اطالعات و ثبت شکایات)معلومات در مورد چګونګی تطبیق قانون دسرتسی به اطالعات  -۷
  بلی ۀ برنامه وجود داشت؟قبل از اراینقل گزارش به شکل کتبی  -۱
   اده شد، اسناد حامیوی داشتهر مورد که از آن گزارش د -۳

  بلی یا مسایل دیگر را نیز احتوا می کرد، نباید تنها روی دستاورد ها بودمترکر حسابدهی  -17
 متوسط چطور بود اشرتاک کنندگانخربنگاران و به سواالت  ۀ پاسخارای -11

مورد آن را رعایت منوده بود و چگونگی ارایۀ  6شاخص  17در ارایۀ گزارش از جمله  د افغانستان بانک :رشح چګونګی رعایت شاخص ها
 .ارزیابی شده است متوسطپاسخ این اداره  به سواالت خربنگاران و اشرتاک کنندگان 
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 د افغانستان اسالمی جمهوری دولت
 اطالعاتو ته د الرسيس کمیسیون

 

 دولت جمهوری اسالمی افغانستان
سیون دسرتسی به اطالعاتیکم  

 Islamic Republic of Afghanistan 
Access to Information Commission 

 
 

 (والی کابل –محمد یعقوب حیدری )ارش دهنده گز ( والیت کابل)نام اداره 

 

 

 (لوی څارنوال –محمد فرید حمیدی ) ارش دهنده گز ( څارنوالۍلوی )نام اداره 

 

 چگونگی رعایت شاخص به ملت دولتشاخص های کمیسیون برای ارزیابی ّپروسۀ حسابدهی 
  بلی ت مربوطآ و گزارش اجرا ، پالن ها تشکیل، وظایف و صالحیت های اداره -1
  بلی و  مساعدت های مالی نهاد های ملی و بین املللیبرنامه ها و پروژه های انکشافی معلومات در مورد  -2
  بلی ی و یافته های تفتیشبه شمول اسناد بودجه و گزارش های مال  مالی ادارهوضعیت  -3
   مشارکت شهروندان در مجالس استامعیه و مشورتی اداره و ګزارش های مربوطمورد  معلومات در -6
   و طرز رسیدګی به آن  شکایت مستقیم مردم ارقام -5
   داخلی یا بین املللی مربوط قرار داد ها، پروتوکول ها و تفاهم نامه های -6
   (ارقام تقاضای اطالعات و ثبت شکایات)معلومات در مورد چګونګی تطبیق قانون دسرتسی به اطالعات  -۷
  بلی ۀ برنامه وجود داشت؟قبل از اراینقل گزارش به شکل کتبی  -۱
   اده شد، اسناد حامیوی داشتهر مورد که از آن گزارش د -۳

  بلی یا مسایل دیگر را نیز احتوا می کرد، نباید تنها روی دستاورد ها بودمترکر حسابدهی  -17
 خوب چطور بود اشرتاک کنندگانخربنگاران و به سواالت  ۀ پاسخارای -11

ارایۀ پاسخ  مورد آن را رعایت منوده بود و چگونگی 5شاخص  17والیت کابل در ارایۀ گزارش از جمله  :رشح چګونګی رعایت شاخص ها
 .این اداره  به سواالت خربنگاران و اشرتاک کنندگان خوب ارزیابی شده است

 چگونگی رعایت شاخص به ملت دولتشاخص های کمیسیون برای ارزیابی ّپروسۀ حسابدهی 
  بلی ت مربوطآ و گزارش اجرا ، پالن ها ادارهتشکیل، وظایف و صالحیت های  -1
   و  مساعدت های مالی نهاد های ملی و بین املللیبرنامه ها و پروژه های انکشافی معلومات در مورد  -2
  بلی ی و یافته های تفتیشبه شمول اسناد بودجه و گزارش های مال  وضعیت مالی اداره -3
  بلی در مجالس استامعیه و مشورتی اداره و ګزارش های مربوطمشارکت شهروندان مورد  معلومات در -6
  بلی و طرز رسیدګی به آن  شکایت مستقیم مردم ارقام -5
  بلی قرار داد ها، پروتوکول ها و تفاهم نامه های داخلی یا بین املللی مربوط -6
  بلی (اطالعات و ثبت شکایات ارقام تقاضای)معلومات در مورد چګونګی تطبیق قانون دسرتسی به اطالعات  -۷
  بلی ۀ برنامه وجود داشت؟قبل از اراینقل گزارش به شکل کتبی  -۱
   اده شد، اسناد حامیوی داشتهر مورد که از آن گزارش د -۳

  بلی یا مسایل دیگر را نیز احتوا می کرد، نباید تنها روی دستاورد ها بودمترکر حسابدهی  -17
 خوب چطور بود اشرتاک کنندگانخربنگاران و به سواالت  ۀ پاسخارای -11

مورد آن را رعایت منوده بود و چگونگی ارایۀ  ۷.5شاخص  17در ارایۀ گزارش از جمله  لوی څارنوالی :رشح چګونګی رعایت شاخص ها
 .پاسخ این اداره  به سواالت خربنگاران و اشرتاک کنندگان خوب ارزیابی شده است
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 د افغانستان اسالمی جمهوری دولت
 اطالعاتو ته د الرسيس کمیسیون

 

 دولت جمهوری اسالمی افغانستان
سیون دسرتسی به اطالعاتیکم  

 Islamic Republic of Afghanistan 
Access to Information Commission 

 
 

 (معاون تخنیکی – احمد ویس بصیری)ارش دهنده گز ( تنظیم امور آبادارۀ ملی )نام اداره 

 

 

 (ئیس برنامه هار  – فرهاد محمودی)ارش دهنده گز ( تنظیم خدمات انرژیادارۀ )نام اداره 

 

 چگونگی رعایت شاخص به ملت دولتشاخص های کمیسیون برای ارزیابی ّپروسۀ حسابدهی 
  بلی ت مربوطآ و گزارش اجرا ، پالن ها تشکیل، وظایف و صالحیت های اداره -1
  بلی و  مساعدت های مالی نهاد های ملی و بین املللیبرنامه ها و پروژه های انکشافی معلومات در مورد  -2
  بلی ی و یافته های تفتیشبه شمول اسناد بودجه و گزارش های مال  وضعیت مالی اداره -3
   مشارکت شهروندان در مجالس استامعیه و مشورتی اداره و ګزارش های مربوطمورد  معلومات در -6
  بلی و طرز رسیدګی به آن  شکایت مستقیم مردم ارقام -5
  بلی قرار داد ها، پروتوکول ها و تفاهم نامه های داخلی یا بین املللی مربوط -6
   (ارقام تقاضای اطالعات و ثبت شکایات)معلومات در مورد چګونګی تطبیق قانون دسرتسی به اطالعات  -۷
  بلی ۀ برنامه وجود داشت؟ارایقبل از نقل گزارش به شکل کتبی  -۱
   اده شد، اسناد حامیوی داشتهر مورد که از آن گزارش د -۳

  بلی یا مسایل دیگر را نیز احتوا می کرد، نباید تنها روی دستاورد ها بودمترکر حسابدهی  -17
 متوسط چطور بود اشرتاک کنندگانخربنگاران و به سواالت  ۀ پاسخارای -11

مورد آن را رعایت منوده بود و چگونگی  ۷شاخص  17در ارایۀ گزارش از جمله تنظیم امور آب  ادارۀ ملی :رعایت شاخص هارشح چګونګی 
 .ارزیابی شده است متوسطارایۀ پاسخ این اداره  به سواالت خربنگاران و اشرتاک کنندگان 

 چگونگی رعایت شاخص به ملت دولتشاخص های کمیسیون برای ارزیابی ّپروسۀ حسابدهی 
  بلی ت مربوطآ و گزارش اجرا ، پالن ها تشکیل، وظایف و صالحیت های اداره -1
  بلی املللیو  مساعدت های مالی نهاد های ملی و بین برنامه ها و پروژه های انکشافی معلومات در مورد  -2
  بلی ی و یافته های تفتیشبه شمول اسناد بودجه و گزارش های مال  وضعیت مالی اداره -3
   مشارکت شهروندان در مجالس استامعیه و مشورتی اداره و ګزارش های مربوطمورد  معلومات در -6
   و طرز رسیدګی به آن  شکایت مستقیم مردم ارقام -5
  بلی پروتوکول ها و تفاهم نامه های داخلی یا بین املللی مربوطقرار داد ها،  -6
   (ارقام تقاضای اطالعات و ثبت شکایات)معلومات در مورد چګونګی تطبیق قانون دسرتسی به اطالعات  -۷
  بلی ۀ برنامه وجود داشت؟قبل از اراینقل گزارش به شکل کتبی  -۱
   اسناد حامیوی داشتاده شد، هر مورد که از آن گزارش د -۳

  بلی یا مسایل دیگر را نیز احتوا می کرد، نباید تنها روی دستاورد ها بودمترکر حسابدهی  -17
 خوب چطور بود اشرتاک کنندگانخربنگاران و به سواالت  ۀ پاسخارای -11

مورد آن را رعایت منوده بود و چگونگی ارایۀ  6شاخص  17ادارۀ ملی امتحانات در ارایۀ گزارش از جمله  :رشح چګونګی رعایت شاخص ها
 .پاسخ این اداره  به سواالت خربنگاران و اشرتاک کنندگان خوب ارزیابی شده است
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 د افغانستان اسالمی جمهوری دولت
 اطالعاتو ته د الرسيس کمیسیون

 

 دولت جمهوری اسالمی افغانستان
سیون دسرتسی به اطالعاتیکم  

 Islamic Republic of Afghanistan 
Access to Information Commission 

 
 

 (معین مالی و اداری – ځدرانعبدالحبیب )ارش دهنده گز ( وزارت مالیه)نام اداره 

 

 

 (رسپرست -مجیب الرحمن کریمی )ارش دهنده گز ( انکشاف دهاتحیاء و وزارت ا)نام اداره 

 

 چگونگی رعایت شاخص به ملت دولتشاخص های کمیسیون برای ارزیابی ّپروسۀ حسابدهی 
  بلی ت مربوطآ و گزارش اجرا ، پالن ها تشکیل، وظایف و صالحیت های اداره -1
  بلی و  مساعدت های مالی نهاد های ملی و بین املللیبرنامه ها و پروژه های انکشافی معلومات در مورد  -2
  بلی و یافته های تفتیشی به شمول اسناد بودجه و گزارش های مال  وضعیت مالی اداره -3
   مشارکت شهروندان در مجالس استامعیه و مشورتی اداره و ګزارش های مربوطمورد  معلومات در -6
   و طرز رسیدګی به آن  شکایت مستقیم مردم ارقام -5
  بلی قرار داد ها، پروتوکول ها و تفاهم نامه های داخلی یا بین املللی مربوط -6
   (ارقام تقاضای اطالعات و ثبت شکایات)مورد چګونګی تطبیق قانون دسرتسی به اطالعات معلومات در  -۷
  بلی ۀ برنامه وجود داشت؟قبل از اراینقل گزارش به شکل کتبی  -۱
   اده شد، اسناد حامیوی داشتهر مورد که از آن گزارش د -۳

  بلی دیگر را نیز احتوا می کرد یا مسایل، نباید تنها روی دستاورد ها بودمترکر حسابدهی  -17
 ضعیف چطور بود اشرتاک کنندگانخربنگاران و به سواالت  ۀ پاسخارای -11

مورد آن را رعایت منوده بود و چگونگی ارایۀ پاسخ  6شاخص  17در ارایۀ گزارش از جمله  وزارت مالیه :رشح چګونګی رعایت شاخص ها
 .ارزیابی شده است ضعیفت خربنگاران و اشرتاک کنندگان به سواال   وزارتاین 

 چگونگی رعایت شاخص به ملت دولتشاخص های کمیسیون برای ارزیابی ّپروسۀ حسابدهی 
  بلی ت مربوطآ اجرا و گزارش ، پالن ها تشکیل، وظایف و صالحیت های اداره -1
  بلی و  مساعدت های مالی نهاد های ملی و بین املللیبرنامه ها و پروژه های انکشافی معلومات در مورد  -2
  بلی ی و یافته های تفتیشبه شمول اسناد بودجه و گزارش های مال  وضعیت مالی اداره -3
   مشورتی اداره و ګزارش های مربوطمشارکت شهروندان در مجالس استامعیه و مورد  معلومات در -6
  بلی و طرز رسیدګی به آن  شکایت مستقیم مردم ارقام -5
   قرار داد ها، پروتوکول ها و تفاهم نامه های داخلی یا بین املللی مربوط -6
   (ارقام تقاضای اطالعات و ثبت شکایات)معلومات در مورد چګونګی تطبیق قانون دسرتسی به اطالعات  -۷
  بلی ۀ برنامه وجود داشت؟قبل از اراینقل گزارش به شکل کتبی  -۱
   اده شد، اسناد حامیوی داشتهر مورد که از آن گزارش د -۳

  بلی یا مسایل دیگر را نیز احتوا می کرد، نباید تنها روی دستاورد ها بودمترکر حسابدهی  -17
 خوب چطور بود کنندگاناشرتاک خربنگاران و به سواالت  ۀ پاسخارای -11

مورد آن را رعایت منوده بود و  5.5شاخص  17وزارت احیاء و انکشاف دهات در ارایۀ گزارش از جمله  :رشح چګونګی رعایت شاخص ها
 .چگونگی ارایۀ پاسخ این وزارت  به سواالت خربنگاران و اشرتاک کنندگان متوسط ارزیابی شده است
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 د افغانستان اسالمی جمهوری دولت
 اطالعاتو ته د الرسيس کمیسیون

 

 دولت جمهوری اسالمی افغانستان
سیون دسرتسی به اطالعاتیکم  

 Islamic Republic of Afghanistan 
Access to Information Commission 

 
 

 (وزیر -نثاراحمد غوریانی )ارش دهنده گز ( وزارت صنعت و تجارت)نام اداره 

 

 

 (وزیر -محمد حنیف امتر )ارش دهنده گز ( وزارت امور خارجه)نام اداره 

 

 چگونگی رعایت شاخص به ملت دولتشاخص های کمیسیون برای ارزیابی ّپروسۀ حسابدهی 
  بلی ت مربوطآ و گزارش اجرا ، پالن ها تشکیل، وظایف و صالحیت های اداره -1
  بلی و  مساعدت های مالی نهاد های ملی و بین املللیبرنامه ها و پروژه های انکشافی معلومات در مورد  -2
  بلی ی و یافته های تفتیشبه شمول اسناد بودجه و گزارش های مال  وضعیت مالی اداره -3
   مشارکت شهروندان در مجالس استامعیه و مشورتی اداره و ګزارش های مربوطمورد  معلومات در -6
   و طرز رسیدګی به آن  شکایت مستقیم مردم ارقام -5
   قرار داد ها، پروتوکول ها و تفاهم نامه های داخلی یا بین املللی مربوط -6
  بلی (ارقام تقاضای اطالعات و ثبت شکایات)معلومات در مورد چګونګی تطبیق قانون دسرتسی به اطالعات  -۷
  بلی برنامه وجود داشت؟ ۀقبل از اراینقل گزارش به شکل کتبی  -۱
   اده شد، اسناد حامیوی داشتهر مورد که از آن گزارش د -۳

  بلی یا مسایل دیگر را نیز احتوا می کرد، نباید تنها روی دستاورد ها بودمترکر حسابدهی  -17
 خوب چطور بود اشرتاک کنندگانخربنگاران و به سواالت  ۀ پاسخارای -11

مورد آن را رعایت منوده بود و چگونگی  5.5شاخص  17وزارت صنعت وتجارت در ارایۀ گزارش از جمله  :شاخص هارشح چګونګی رعایت 
 .ارایۀ پاسخ این وزارت به سواالت خربنگاران و اشرتاک کنندگان خوب ارزیابی شده است

 چگونگی رعایت شاخص به ملت دولتشاخص های کمیسیون برای ارزیابی ّپروسۀ حسابدهی 
  بلی ت مربوطآ و گزارش اجرا ، پالن ها تشکیل، وظایف و صالحیت های اداره -1
  بلی و  مساعدت های مالی نهاد های ملی و بین املللیبرنامه ها و پروژه های انکشافی معلومات در مورد  -2
  بلی ی و یافته های تفتیشبه شمول اسناد بودجه و گزارش های مال  مالی ادارهوضعیت  -3
   مشارکت شهروندان در مجالس استامعیه و مشورتی اداره و ګزارش های مربوطمورد  معلومات در -6
   و طرز رسیدګی به آن  شکایت مستقیم مردم ارقام -5
   داخلی یا بین املللی مربوط قرار داد ها، پروتوکول ها و تفاهم نامه های -6
   (ارقام تقاضای اطالعات و ثبت شکایات)معلومات در مورد چګونګی تطبیق قانون دسرتسی به اطالعات  -۷
  بلی ۀ برنامه وجود داشت؟قبل از اراینقل گزارش به شکل کتبی  -۱
   اده شد، اسناد حامیوی داشتهر مورد که از آن گزارش د -۳

  بلی یا مسایل دیگر را نیز احتوا می کرد، نباید تنها روی دستاورد ها بودمترکر حسابدهی  -17
 خوب چطور بود اشرتاک کنندگانخربنگاران و به سواالت  ۀ پاسخارای -11

مورد آن را رعایت منوده بود و چگونگی ارایۀ  5شاخص  17در ارایۀ گزارش از جمله  وزارت امور خارجه :رشح چګونګی رعایت شاخص ها
 .پاسخ این اداره  به سواالت خربنگاران و اشرتاک کنندگان خوب ارزیابی شده است

3۷ 



 

 

 د افغانستان اسالمی جمهوری دولت
 اطالعاتو ته د الرسيس کمیسیون

 

 دولت جمهوری اسالمی افغانستان
سیون دسرتسی به اطالعاتیکم  

 Islamic Republic of Afghanistan 
Access to Information Commission 

 
 

 (وزیر -فضل احمد معنوی )ارش دهنده گز ( وزارت عدلیه)نام اداره 

 

 

 (وزیر -داکرت حامده فاریابی )ارش دهنده گز  (اقتصاد)نام اداره 

  

 رعایت شاخصچگونگی  به ملت دولتشاخص های کمیسیون برای ارزیابی ّپروسۀ حسابدهی 
  بلی ت مربوطآ و گزارش اجرا ، پالن ها تشکیل، وظایف و صالحیت های اداره -1
  بلی و  مساعدت های مالی نهاد های ملی و بین املللیبرنامه ها و پروژه های انکشافی معلومات در مورد  -2
  بلی تفتیشی و یافته های به شمول اسناد بودجه و گزارش های مال  وضعیت مالی اداره -3
   مشارکت شهروندان در مجالس استامعیه و مشورتی اداره و ګزارش های مربوطمورد  معلومات در -6
  بلی و طرز رسیدګی به آن  شکایت مستقیم مردم ارقام -5
  بلی قرار داد ها، پروتوکول ها و تفاهم نامه های داخلی یا بین املللی مربوط -6
  بلی (ارقام تقاضای اطالعات و ثبت شکایات)تطبیق قانون دسرتسی به اطالعات  معلومات در مورد چګونګی -۷
  بلی ۀ برنامه وجود داشت؟قبل از اراینقل گزارش به شکل کتبی  -۱
   اده شد، اسناد حامیوی داشتهر مورد که از آن گزارش د -۳

  بلی نیز احتوا می کرد یا مسایل دیگر را، نباید تنها روی دستاورد ها بودمترکر حسابدهی  -17
 خوب چطور بود اشرتاک کنندگانخربنگاران و به سواالت  ۀ پاسخارای -11

مورد آن را رعایت منوده بود و چگونگی ارایۀ  ۷.5شاخص  17وزارت عدلیه در ارایۀ گزارش از جمله  :رشح چګونګی رعایت شاخص ها
 .خوب ارزیابی شده است پاسخ این وزارت به سواالت خربنگاران و اشرتاک کنندگان

 چگونگی رعایت شاخص به ملت دولتشاخص های کمیسیون برای ارزیابی ّپروسۀ حسابدهی 
  بلی ت مربوطآ و گزارش اجرا ، پالن ها تشکیل، وظایف و صالحیت های اداره -1
  بلی و  مساعدت های مالی نهاد های ملی و بین املللیبرنامه ها و پروژه های انکشافی معلومات در مورد  -2
  بلی ی و یافته های تفتیشبه شمول اسناد بودجه و گزارش های مال  وضعیت مالی اداره -3
   مشارکت شهروندان در مجالس استامعیه و مشورتی اداره و ګزارش های مربوطمورد  معلومات در -6
   و طرز رسیدګی به آن  شکایت مستقیم مردم ارقام -5
   قرار داد ها، پروتوکول ها و تفاهم نامه های داخلی یا بین املللی مربوط -6
  بلی (ارقام تقاضای اطالعات و ثبت شکایات)معلومات در مورد چګونګی تطبیق قانون دسرتسی به اطالعات  -۷
   برنامه وجود داشت؟ ۀقبل از اراینقل گزارش به شکل کتبی  -۱
   اده شد، اسناد حامیوی داشتهر مورد که از آن گزارش د -۳

  بلی یا مسایل دیگر را نیز احتوا می کرد، نباید تنها روی دستاورد ها بودمترکر حسابدهی  -17
 متوسط چطور بود اشرتاک کنندگانخربنگاران و به سواالت  ۀ پاسخارای -11

مورد آن را رعایت منوده بود و چگونگی ارایۀ  6.5شاخص  17در ارایۀ گزارش از جمله  اقتصادوزارت  :ها رشح چګونګی رعایت شاخص
 .ارزیابی شده است متوسطپاسخ این وزارت به سواالت خربنگاران و اشرتاک کنندگان 
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 دولت جمهوری اسالمی افغانستان
سیون دسرتسی به اطالعاتیکم  

 Islamic Republic of Afghanistan 
Access to Information Commission 

 
 میدهد که کدام اداره بیشرتین موارد را رعایت منوده و فیصدی رعایت آن مشخص شده است نشان راف ذیلگ
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 ادارۀ تنظیم خدمات انرژی

 ادارۀ خط آهن

 وزارت امور زنان

 وزارت فواید عامه

 اداره ملی احصائیه و معلومات

 ولسی جرگه

 اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی

 وزارت مهاجرین و عودت کنندگان

 وزارت صحت عامه

 وزارت دفاع ملی

 وزارت اطالعات و فرهنگ

 کمیسیون مستقل اصالحات اداری

 وزارت دولت در امور شهدا و معلولین

 وزارت ارشاد، حج و اوقاف

 ادارۀ ملی ستندرد

 وزارت کار و امور اجتماعی

 ادارۀ انکشاف زون پایتخت

 ریاست انسجام امور کوچیها

 وزارت دولت در امور پارلمانی

 اکادمی علوم

 اداره امور ریاست جمهوری

 ادارۀ ملی تنظیم امور آب

 شاروالی کابل

 وزارت ترانسپورت

 ریاست عمومی سپورت و تربیت بدنی

 وزارت تحصیالت عالی

 وزارت عدلیه

 لوی څارنوالی

 د کانونو او پطرولیم وزارت

 مشرانو جرگه

 وزارت زراعت آبیاری و مالداری

 ادارۀ تدارکاتی ملی
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 ادارۀ بازرس ریاست جمهوری

 وزارت اقتصاد

 د افغانستان بانک

 د آریانا افغان هوایی شرکت

 وزارت شهر سازی

 ادارۀ ملی امتحانات

 وزارت دولت در امور صلح

 وزارت امور داخله

 د افغانستان برشنا شرکت

 اداره تنظیم خدمات مخابراتی 

 وزارت امور خارجه

 والیت کابل

 ادارۀ هوانوردی ملکی

 شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون

 کمیسیون مستقل حقوق بشر

 شورای طبی افغانستان

 وزارت معارف

 ادارۀ مستقل ارگانهای محلی

 وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث

 ادارۀ انکشاف ملی ریاست جمهوری

 وزارت مخابرات

 ادارۀ انرژی هستوی

 وزارت مالیه

 وزارت صنعت و تجارت

 وزارت احیاء و انکشاف دهات

 کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی

 ستره محکمه

 اداره عالی تفتیش

 وزارت امور سرحدات

 اداره تنظیم امور زندانها

 اداره ملی حفاظت محیط زیست

 کمیسیون دسترسی به اطالعات
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