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 ریاست ارتباط واگاهی عامه وزارت مالیه  نام اداره:

ره 
ما
ش

 

اسم 

 متقاضی 

وظی 

  /فه 

ادار 

ه  

مرب

  وطه 

ایمیل آدرس /  

 تماس 

 چگونگی تقاضا 

و   موضوع تقاضای اطالعات

 اسناد 

 متقاضی وضعیت  

 قانون دسترسی به اطالعات 8میعاد ارائه اطالعات مطابق ماده  
روزکاری دیگر تمدید   10درصورت داشتن دلیل موجه )روز کاری 10حداکثر .  1

 ( میگردد
 (اطالعات با ارزش خبری و مصونیت اشخاص)حداکثر یک روزکاری .  2
  . اطالعات در بیش از میعاد فوق دالیل ذکر گردددر صورت ارائه . 3
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 دالیل رد تقاضا 

ی
ور

ض
ح

 

ن 
الی

آن
 

ل 
می

ای
 

۱ 
 اسد للا 

  
بامی  

 / /    0786211583 ان  

که    های  بست  فورم  لینک 

برایم   شده  گذاشته  دراعالن 
     // . ارسال نماید

اول  
     / /  1 دی ج

 
 /
 /    

۲ 

 
  
 / /    0744999123 بلخ  

  ۶چگونه در امتحان بست ه   

    / /   2 2    / /  ثبت نام میشود 
 

    
هدایت  

 للا

۳ 

 مجید   

تخا  

 ر
  0785123596    / / 

وزارت   که  های  بست  کدام 
ت اعالن  ګمرکا   ش مالیه در بخ 

بست   در  من  است    5نموده 
را   فورم  و  کردم  می  نام  ثبت 
در   لیکن  کردم  پری  خانه 

نن  ګمرک  گوالیت  در  رهار 
فت که  گرفت و  کفورم من را ن 

وید ما در  شما باید به کابل بر
 میگیرد اینجا فورم را ن

//  

   3 4   / /    
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۴ 

 فاروق  

جو  

زجا 
  //   / / ن  

بست   در  لست  شارت    4عدم 
اجرائیه،   عمومی  مدیریت 
سرمایه   عمومی  ریاست 

زیر   و  عامه  من  گذاری  بنا، 
از   تجارت  و  اداره  لیسانس 
پوهنتون خصوصی مریم دارم  

در    10و   کاری  تجربه  سال 

وزارت   مختلف  های  بخش 
ارف ایفای وظیفه نموده ام  مع

بخش  ص  بلخصو در 
    / /   4 4      .اجرائیوی 

 

     

5 

 فوزیه 
تخا  

/ /   0700985125 ر  

میی خیواهم بیه یکیی از بسیت 
هیییای وزات مالییییه ثبیییت نیییام 
نمیییایم امیییا نمیییی شیییود لطفیییا 

/ / رهنمایی نمایید    5 9  / /    

 

   

6 

فواد  
/ /   0783456120 بلخ   نیازی   

صادرات   تحقیق  موضوع 
این   برای  افغانستان.  هنگ 
مقدار   به  مبرم  نیاز  تحقیق 
از   افغانستان  ساالنه  صادرات 

/ / اکنون دارم. تا  2010سال     7 8  / /    

 

   

7 
 مریم  

بدخ 
    0799700200 شان 

بست چى  77امتحان همو 
/ / 10 9     وقت است؟     

 

   

8 

 راضیه  
مح
 صل 

0783554412
0   / /  

زه د هند د گوا پوهنتون د  
رشتی فارغ یم.    اقتصاد له

بستونه  ۲۸البته لیسانس. 
اعالن شوی. ایا زه کوالی 

بست ته ثبت نام   ۵شم 
/ / وکرم؟    10 11 / /     

 

   



  
 
 
 
 
 

 
  

Islamic Republic of Afghanistan 

Access to Information Commission 

 ریاست عمومی داراالنشاء 
 آمریت نظارت و ارزیابی

 دولت جمهوری اسالمی افغانستان 

 کميسيون دسترسی به اطالعات

 د افغانستان اسالمي جمهوري دولت 

 اطالعاتو ته د السرسي کميسيون

سیف   9
 الرحمن 

هرا
     ت

سهم بودجه عادی و انکشافی  

وزارت کار امور اجتماعی شهدا  

1399و معلولین در سال   / /    11 12 / /     

 

   

10 

 حامد
پکتی

 //   0705621240 ا

سیسییییتم سیییییگتاس چگونییییه 
سیسییتم اسییت؟ معلومییات مییی 

/ /  18 13   // خواستم تشکر    

 

   

11 
 سمیرا

خیییو
 //   0766864715 ست

چگونییه فییورم بدسییت  ورده 
/ / 16 15    میتوانم؟     

 

   

داوود  12
 //   0745223310 کابل بابری

لینییییک فییییورم هییییارابرایم 
     17 16    ارسال نماید؟

 

   

احمیییییییید  13
 //   0700022214 // سیر

لینییییک فییییورم هییییارابرایم 
/ /  22 20   // ارسال نماید؟    

 

   

14 
 جمشید

کنده
 //   0777122543 ار

شییارت  4میین چییرا دربسییت 

/ / 23 22    لیست نشدیم شکایت دارم.     

 

   

15 

 مطیع للا 
پییینچ
 //   0778852471 شیر

میخییییواهم در بییییاره مالیییییات 
دواخانییه هییا معلومییات حاصییل 
کنم شنیدم که مالیات دواخانیه 
ها ثابت است مگیر بایید طبیق 
قانون مالیات مبنی بر عایدات 

/ /  28 25   //  باشد    

 

   

16 

 شکرللا
خیییو
 //   0744666147 ست

دلییییل حیییذف شیییده بسیییت 
 از اعالن  چیست؟ 6و5های

    26 27 / /     

 

   

17 

فیصیییییییل 
 //   0785125147 کابل باختری

د بودیجوي کودونییو پییه ا ه 
  راته معلومات راک ئ

کودونیییو  ۲۱او ۹۲  ،۹۱
څییه شییی دي او دا کودونییه 
/ /   30 20   //څنګیییه مشیییخص کیییی ي او    
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همدارنګیییییه دا کودونیییییه د 
قانون د کومې مادې په رڼییا 

 کې را منځته شیوید ؟
مییییالل کییییال پییییه  ۱۴۰۰د 

بودیجه د دې کودونو لپییاره 
څییییومره پیسییییې ځییییانګ ې 

 شویدي ؟
 

18 

ساجده  
 کروخیل  

بگرا 
/ /   0731258147 م   

معلومییییییییییات دربییییییییییاره 
صییییییییییییییییادرات وواردات 

همییییییییییرای  1399و1395

جزئیییییات  ن کییییه درکییییدام 
سییال کییاهش کییرده بییه کییدام 

/ / دلیل.    28 30  / /    

 

   

19 

    متقاضی 

فییو
رم 
انال
  ین

اگر لطیف کنیید دقیقیا کیود هیا 
واضیی  بسیازید و ایین را هییم 
اضافه کنید صیالحیت اسیتفاده 
از کودهییای اختیییاری و کییود 
اضییطراری کییی هییا و در کییدام 

    ؟حاالت دارند 
 اول

    // 2 جدی 

 

   

20 

  //    متقاضی

 1399تخصییییید بودجییییه 
بییرای هییر واحیید بودجییوی 

وهزینیییه مصیییارل درسیییال 

دراختیارمیییییییییییییییا  1399

    // 4 3    قراردهید؟

 

   

21 
  //    متقاضی

من میخییواهم نسییخه اسییکن 
   //  11 7   //شده قانون جدید باز نشسته 
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گیییییان بیییییرای کارمنیییییدان 
خصوصییی وسییازمان  یییر 

 دولتی دریافت کنم؟

22 

      

سیاست مالی افغانستان در  
سال گذاشته ضرورت   10

/ / دارم    15 22  / /    

 

   

23 

طارق  
 نیازی 

کارم 
ند  
اطال 
عات  
فرهن 
 گ 

0771445212
0    

بانك نییوت هییاغ افغانسییتان  
از جمله چهل یك وزیر اییین 

 ٣۸وزارت محتیییرم ع یییس 
وزیییر را پیییدا نمییوده و بییه 

محتییرم میییرزا   ع ییس سییه
محمد خان اولین وزیر امان 

، محتییرم  ۱۹۱۹خییان  للا 
عبیییدال ریم ح یمیییى وزییییر 

و محتییرم   ۱۹٦٦ سییال در
میییر محمیید حیییدر حسییین ى 

/ / ضرورت دارم  ۱۹٤٦    
 اول  
/ /  3 دلو     

 

   

24 

 نور للا 

کارم 
ند  
ریا 
ست  
جمه 
 وری 

0700125789
1   / /  

نییورللا سییلطان زوی یییم د 
ریاسییییت جمهییییوري لییییو  
مقیییام د برنیییامو د انسیییجام 
لییه معاونیییت څخییه هیلییه ده 

، ۱٣۹۲، ۱٣۹۱چییییییییې د 
او   ۱٣۹۵،  ۱٣۹٣
کییییییالونو د ملییییییل  ۱٣۹۸

بییییودیجې مسییییودې راتییییه 
 ولی ئ  

 / /    8 11  / /    
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24 

مجید  
 نظری

کارم 
ند  
معار 
    0701596314 ف 

طریییق امتحییان کییانکور بییه 
بسییت رتبییه پیینف مسییتوفیت 
پکتییییا کامییییا، شیییدیم، بیییه 
وزارت مالیییییییه مکتییییییو، 
مقیییییییررغ ام اوردم بیییییییه 
ریاسیییییت منیییییابع بشیییییرغ 
مراجییع کییردم و یییک رسییید 

در امریییییت اسییییتخدام   داد
بییییرایم ګفییییتن کییییه فعییییال 
رئییییییس منیییییابع بشیییییرغ 
نیسییت تییا وقییت کییه معرفییى 
میشییییییود باییییییید انتظییییییار 

یا انتظییییییار کییییییدام  کنییییییید
/ / دمشکل ایجاد نه میکن    12 16  / /    

 

   

25 

     متقاضی 

فورم  
انالی 
 ن

 ژانییس خبییری گییروه رسییانه  
ییییی پاسیییبانان بیییه اسیییناد و 
مدارکی دسیت یافتیه اسیت کیه 

کارمنیییید  138بییییر بنیییییاد  ن 

وزارت مالییییه برکنیییار شیییده 
اسییت،  ژانییس خبییری گییروه 
رسانه یی پاسبانان از وزارت 
مالییییه کشیییور میخواهییید تیییا 
فهرسیت نیام ایین افیراد را بییه 

/ / این اداره سپرده     
8 

 دلو 
15 
/ /   دلو    

 

   

26 

/ /     متقاضی   

لیسیییت تمیییام ادارات دولتیییی  
وزارتهیییییا، ادارات مسیییییتقل، 

/ / ریاستها و سایر ادارات    15 16 / /     

 

   

/ /     متقاضی  27 / /بییه لیسییت خییانواده هییای کییه      26 27 / /         
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در جرییییان شییییوع وییییروس 
کرونییا در والیییت بلییخ میییواد 

و  . ییذایی توزیییع شییده اسییت

های همچنیییان بیییه تمیییام سیییند
پیونیید وجییود دارد کییه در اییین 

ماننییید بیییل خرییییداری نییییوع 
پرداخیییییت پیییییول از سیییییوی 

 مستوفیت بلخ

28 

 جاوید  

دش 
ت  
برچ
/ /   0742123982 ی  

از  1400 یا بودجه ملی سیال  

طرف پارلمان تصوی، گردیده 
 است یاخیر

/ / کاپی  ن رابرایم ارسال نماید.    

 حوت 
3 

 5  / /    

 

   

29 
سعادات  

 شاه 
 زن 
    0771822820 ی

را  رهنمییود  کییارګر روزمییزد
/ /  6 4    برایم ارسال نماید.    

 
   

30 

فرخنده  
 مومند 

مح
/ /   0771127894 صل   

عمییر مفییید اجنییاس چنیید سییال 
اسییت یعنییی بعیید از چندسییال 
استفاده استهالک میشوند . از 
فرنیچیییر ، کمپییییوتر وپرنتیییر 

/ / ن،تعمیر ،زمی    8 11  / /    

 

   

31 
 وحید للا 

جالل  
    0700145255  باد 

وماشیییین  الت ماننییید میییوتر 
/ / ..… طیاره و امثال     14 17  / /    

 
   

32 

 فاروق  
هلمن 

 د 

0766787912
5    

سال پیش درکابل شیرکت   15

ثبت نموده بودم اماشرکت من 
کدام فعالیت نداشیت امیا مالییه 
 ن باالیم اضافه شد یا معافیت 

/ / مالیات وجودارد    15 18  / /    

 

   

عبدالواح  33
 د 

گزار 
شگ 
/ /   0700045127 ر  

تعرفییه گمرکییی بییاالی فییی تیین 
از پاکسییتان وارد  سییمنت کییه
/ / چند فیصد مبیاشد؟ افغانستان     20 21 / /     
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34 

    0779001254 کابل   احمد نثار 

پالیسی مالی   درمورد تاثیرات  
بییر شیییرکت هییای خصوصیییی 
تحقیییق انجییام دهییم معلومییات 

/ / ارائیه نمایید.    24 25 / /     

 

   

عزت للا   35
    0771285443 کابل  صافی 

بیییه صیییورت عمیییوم معینیییان 
ادارت افغانسییتان ماهییان چنیید 

/ / معاش وامتیاری میگیرند؟    27 28 / /     

 

   

36 

    0785123478 کابل  گل حسن 

 خیییرین تیییاریخ طیییی مراحیییل 
 10اسناد موتر های یک کلیید 

حوت سال جاری بود. مین در 
 ن روز موتر خیود را بخیاطر 

کابییل طییی مراحییل بییه گمییرک 
داخل کردم ولی جهت نبود تیم 
معاینه تخینکیی نتوانسیتم کیی 
پروسه را به پیش ببرم و فعال 
موتر من در گمیرک کابیل بیی 
سرنوشت ایستاد اسیت. فلهیذا 
من از مقام مربوطیه خیواهش 
میکیینم تییا امییر طییی مراحییل 
گمرکی موتر من را بدهد. قابل  
یییاد وری اسییت کییه مییوتر میین 

ده قبال در ماه قوس ثبت گردیی
و نظییر بییه توصیییه تیییم ثبییت 
مییوتر هییای یییک کلییید گمییرک 
کابیییل مییین منتظیییر تمیییاس از 

/ / طرف  نها بودم    28 30  / /    

 

   

37 
      

لییه لنییدن څخییه تراکتییور لییی م 
افغانیسیییتان تیییه قیمیییت ییییی 

          ...ده په د باندی څو ٣۰۰۰$
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    متقاضی  

فو 
رم  
انال 
  ین 

هییر قییانون کییه تصییوی، مییی 
شیییود نییییاز بیییه مصیییارف ییییا 
بودجییه دارد کییه اییین بودجییه 
شییامل پیییش نییویس کییردن و 
تطبیق همان قانون می باشید. 
سوال من این است که بودجیه 
یا مصرف این قیانون چگونیه 
و براسیییاس چیییه معیارهیییایی 

/ / تعیین می شود    13 17  / /    

 

   

39 

//    متقاضی    

یییک تحقیییق علمییی در مییورد 
لطفا به سواالت  .بودجه دارم

ذیییل در مطابقییت بییا قییوانین، 
مقیییررات و طرزالعمیییل هیییای 
مربییوط بودجییه جییوا، ارائییه 
بودجه در والیت،  – ۱ .نمائید

ولسوالی و قریه جات چگونیه 
تهیییه، ترتییی، و طییی مراحییل 

۲شود؟  می بودجه در وزارت   -

مالیه چگونیه تهییه، ترتیی، و 
٣طی مراحل میشود؟   پروژه   -

های مختلیف چگونیه اولوییت 
بنییدی و در بودجییه انکشییافی 
۴جابجا میشوند؟   در مجموع   -

چنیید کیید بودجییوی در بودجییه 
ی و انکشافی وجیود های عاد

۵دارد؟   یا وزارتخانه هیا و  -
واحییدهای بودجییوی صییالحیت 
تعدیل و انتقال پیول از بودجیه 
//انکشافی به عادی و برعکس     20 25  / /    
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 ن و صیالحیت انتقیال پیول از 
یک کد بودجوی بیه کید دیگیر 
نقییش واحییدهای  -6را دارد؟ 

بودجییوی در ترتییی، و تسییوید 
نقییش  -7بودجیه چیی اسیت؟ 

تیییی، و وزارت اقتصیییاد در تر
 -8تسیییوید بودجیییه چیسیییت؟ 
نقش مردم عادی و واحیدهای 
محلیییی در ترتیییی، و تسیییوید 
نقیییش  -9بودجیییه چیسیییت؟ 

جامعییییه مییییدنی در ترتییییی، و 
 -10تسییوید بودجییه چیسییت؟ 
نقییش اداره عییالی تفتیییش در 
ترتییی،، تسییوید و نظییارت از 
نقییش  -11بودجییه چیسییت؟ 

دیییدبان شییفافیت افغانسییتان و 
.........دیگر نهادهای ناظر   

40 

/ /     متقاضی    

میلییییون افغیییانی  52بییییش از 

انه فیییس اخییذ شییده از شییفاخ
حوزوی هرات در قیید وزرات 
مالیه اسیت ایین پیول چیرا بیه 
حسییییا، شییییفاخانه حییییوزوی 
هیییرات وارییییز نمیییی شیییود ؟ 
براساس فرمان رییس جمهور 
 7کشییور در مصییوبه شییماره 

بییا نمبییر  18/5/1396مییور  

مقیییرره اخیییذ  1274مسلسیییل 

ها دولتییی داده فیییس شییفاخانه
/ /میلیوین   52از سرنوشت  شده      26 26 / /     

 

 / /  
سوال شان مربوط وزارت  

مه میشود اصحت ع  
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افغیییانی کیییه وزارت مالییییه از 
شییییفاخانه حییییوزوی هییییرات 
دریافیت کیرده اسیت معلومیات 
 دهید؟

 :) جلسات هماهنگی، نشرات، برنامه  گاهی دهی در مرکز و والیات و...(در امر تحقق اطالع رسانی  سایر فعالیت ها
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