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مین او تأ  حق د الرسيس اطالعاتو ته) مې مادې له پيل کولو څخه د څارنې راپور دی چې ۵۱ دا راپور اطالعاتو ته د الرسيس قانون

د ادارو ځواب ویل او اطالعاتو ته د الرسيس بنسټیز ، د اطالعاتو ورانډې کولو ، اڅخه ډاډمنتی دود پیاوړتیا، د روڼتیا او اطالع رسونې

 .په موخه برابر شوی دی (وکول
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 :رسیزه

، چې په پېژندل شوی دی د برش له بنسټیزو حقونو له ډلې څخهپه نړیوالو معتربو سندونو کې اطالعاتو ته الرسسی 

 :مین کېدالی يشدوه ډوله تأ 

 د غوښتنې پر بنسټ   -2 له وړاندې کولو له الرې مخکې له مخکېد اطالعاتو  -۵

ډېره  ورکولو په برخه کې نسبتا   اتد اطالعاتو ته د الرسيس قانون او اطالع ،هغه هېوادونه چې خپلو هېوادوالو ته

مخکې له هڅه  یې کړې چې د خپلو تررسه شویو او پالن شویو کړنو په هکله د خپرېدو وړ اطالعات  مخینه لري، 

باور   وګړوپر دولت د پرول پرته له شک څخه له یو خوا د اطالعاتو له وړاندې خ. مخکې له خلکو رسه شیک کړي

خوا د ادارې او غوښتونکو تر منځ د اطالعات ورکولو او اطالعاتو ته د الرسيس په برخه  او له بلې کیږي الملډیریدو 

اطالعاتو ته د الرسيس لګښت کموي؛ د وخت له ضایع کېدو مخنیوی کوي؛ او له ټول . کې د اسانتیا باعث کېږي

دا کړنه کوالی يش . يباندې بدلېږ( سافټ کاپي)څخه په مډرن شکل ( هارډ کاپي)مهمه دا چې اطالعات له سنتي 

 .مرسته وکړياسايس له ادارو رسه د اطالعاتو او سندونو  په  ساتلو او مدیریت کې 

اطالعاتو ته د الرسيس کمېسیون، ادارو او وګړو ته اطالعاتو ته د الرسيس قانون د پوهاوي، د غوښتونکو د شکایتونو 

، د اطالع وپه برخه کې د مشورو ورکول مسوولینو ګامرنېالع رسونې مراجعو ، پر وخت باندې په ادارو کې د اطوڅېړل

، د اطالعات غوښتلو او اطالعات ورکولو په برخه کې د انټرنیټي ینو ته د ظرفیت لوړولو پروګرامونورسونې مرجع مسوول

رسبېره ( www.askforinfo.afد اطالعات غوښتلو او شکایت ثبتولو انالین سېستم جوړول ) واسانتیاوو رامنځته کول

د دې راپور  .د دویم ځل لپاره د ادارو له وېبپاڼو څخه د اطالعاتو مخکې له مخکې خپرولو په پار څارنه تر رسه شوه

  اطالعاتو ته الرسيسکولو دود پیاوړی او غوښتونکو ته،  پایلې او پېژندنې، په ادارو کې له وړاندې د اطالعاتو وړاندې

 .په برخه کې اسانتیاوې برابروي

د دولتي ادارو له وېبپاڼو د څارنې پروسه چې د اطالعاتو مخکې له مخکې خپرولو لپاره مناسبه او ښه  په دې اساس

مه 21کال د کب په  ۵31۱مه پیل او د ۵3کال د سلواغې په ۵31۱الر ګنل کېږي، د یو څلور کسیزه ټیم لخوا د 

ادارو له وېبپاڼو څخه په حضوري ډول څارنه تر  44ې د تعین شویو شاخصونو په رڼا کې د له وړاند. پای ته ورسېده

 ادارو او رسنیواړوندو له ولسمرشۍ ماڼۍ،  ،رسه شوه چې د دې څارنې موندنې، وړاندیزونه، ستونزې او حل الرې یې

وي او د اطالع رسونې په اکمېسیون په پام کې لرې هغه ادارې چې د اطالعات له وړاندې خپر .رسه شیکې کېږي

د قانون د پيل کولو په برخه او هغه ادارې چې  ګړي پروګرام له الرې ستاینه وکړيبرخه کې نوښتونه کوي، د یو ځان

 .کې کمزورې دي، د ځینو تنبیهو الرو چارو له الرې د قانون پيل کولو ته وهڅوي
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 د راپور لنډیز

دویم څارنیز راپور دی چې د دولتي ادارو له وېبپاڼو څخه اطالعاتو ته د الرسيس  کمېسیون،دا اطالعاتو ته د الرسيس 

چې بندونه لري  ۵۱ ،مه ماده ۵۱اطالعاتو ته د الرسيس قانون . مادې حکمونو رسه سم تر رسه کیږي۵۱ قانون

کې ذکر شوي دي لږ تر لږه ادارې د خپلو موخو او کاري ساحې پر بنسټ، ټول هغه موارد چې د دې مادې په بندونو 

څرنګه چې وېبپاڼه، د ادارو رسمي پاڼې په توګه د . باید مخکې له مخکې د ادارو لخوا خپاره يش یو ځل په کال کې

چې د ادارې د  پر اساس تر رسه شوی، څارنه نو دا راپور د ویبپاڼو څخه داطالع رسونې ځانګړی ادرس ګڼل کېږي، 

خپاره شوي اطالعات تر څارنې الندې نیول شوي الع رسونې مسوول په شتون کې استازي، د ویبپاڼې مدیر او اط

 .دي

مې مادې د بندونو بنسټیزه منځپانګه ده او څارنه د ۵۱چې په حقیقت کې د قانون  دي 44ټول شاخصونه د څارنې 

 .همدغو شاخصونو پر بنسټ تر رسه شوې ده

او ارزونې وروسته او د ادارو توپیر د موخو، کاري ساحو په پام کې د راپور د موندنو پر بنسټ، د اطالعاتو  له تحلیل 

 :دي ارې په درې کټګوریو وېشل شوېنیولو رسه، اد

  :غوره ادارې

 .سلنې پورې وي ۵22تر  ۱2غوره ادارې هغه ادارې دي چې د شاخصونو په پام کې نیولو رسه ټوله سلنه یې له 

 :منځېنۍ ادارې

 .سلنې پورې وي ۱2تر  ۱2چې د شاخصونو په پام کې نیولو رسه ټوله سلنه یې له مځېنۍ ادارې هغه ادارې دي 

 :کمزورې ادارې

 .وي سلنې ټیټه ۱2کمزورې ادارې هغه ادارې دي چې د شاخصونو په پام کې نیولو رسه ټوله سلنه یې له 

خپلواک ریاستونه او خپلواکې وزارتونه، خپلواک کمېسیونونه، ادارو له وېبپاڼو د څارنې راپور دی چې  44دا راپور د 

د ال همغږي لپاره له ټولو ادراو رسه مخکې له مخکې څارنیز شاخصونه له اړینو توضیحاتو  ادارې په بر کې نیيس چې

رسه له دې هم د تخنیکي او اداري ستونزو، د قانون د حکمونو څخه بشپړ نه پوهاوی او . رسه یو ځای شیک شوي و

وای کړای چې د اطالعاتو له وړاندې له اطالع رسونې مراجعو رسه د مختلفو څانګو نه همکاريو له امله ځینو ادارو ونش

 . خپرولو په برخه کې ښه ځای ځانته وټاکي

دا چاره موږ ته دا هیله راکوي چې په راتلونکي . د دې راپور پرتلنه له مخکېني راپور رسه په وضعیت کې ښوالی ښیي

 . کې به د ادارو ویبپاڼې ال بډایه او منسجمې وي

یا هم ویبپاڼې یې بیخې غیرې فعالې دي  زموږ ځانګړي وړاندیزونه او حل الرې  هغو ادارو ته چې کمزورې ویبپاڼې او

 .هغوی ته استول شوې دي تر څو په هر اړخیزو همکاريو رسه د ادارو ویبپاڼې فعالې او بډایه يش
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 د راپور موندنې 

د څارنیزو چارو ال انسجام لپاره څارنیز الرښود، چک لیست، عملیايت پالن برابر شوی، د اطالع رسونې مرجع څارنیز 

شاخصونه د څارنې کیفیت لوړولو او په دې برخه کې د ستونزو  له منځه وړلو او له ادارو  44شاخصونو او د څارنې 

. له ویبپاڼو څارنه تر رسه شوهوروسته بیا یک شوي و او له ادارو رسه شمخکې له مخکې رسه د ال همغږۍ لپاره 

د الرسيس پروسې، د اطالعات وړاندې  ، په ادارو کې اطالعاتو تهمې مادې پيل کول22اطالعاتو ته د الرسيس قانون 

په همدې اساس اطالعاتو ته د .څخه څارنه د کمېسیون له بنسټیزو صالحیتونو او دندو څخه ده کولو څرنګوايل

 .مه ماده چې لږ تر لږه په کال کې یو ځل د اطالعاتو له وړاندې خپرول د ادارو مکلفیت بويل۵۱يس قانون الرس 

پالن شویو ادارو له  ۱۱شاخصونو په رڼا کې د  44مادې د بندونو پر بنسټ او  ۵۱اطالعاتو ته د الرسيس قانون  -

 :ې د هغو شحه په الندې ډول دهادارو له ویبپاڼو په حضوري ډول څارنه تر رسه شوه چ 44ډلې د 

 :په دې راپور کې د شاخصونو په پام کې نیولو پر بنسټ، ادارې په درې کټګورۍ ویشل شوي دي

 غوره ادارې -۵

 منځېنۍ ادارې -2

 کمزورې ادارې -3

 

 غوره ادارې

په دې . په پام کې نیويل دي او په غوره ډلبندۍ کې راغيل ديسلنې ډېر  ۱2له دي چې شاخصونه یې  هغه ادارې

ادارې پورې د اړوندو او د . لري فعاله او بډایه ویبپاڼېادارې په ترتیب ځای پر ځای شوي دي، چې  ۵1 هغهډله کې 

مې مادې د بندونو پر بنسټ د  ۵۱خپلو کړنو  په هکله د اطالعاتو خپرولو رسبېره، اطالعاتو ته د الرسيس قانون 

 . کمېسیون لخوا جوړ شوي شاخصونه هم په پام کې نیويل او په ویبپاڼه کې خپاره کړي دي
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 غوره ادارې: لومړی ګراف
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او پطرولیم وزارت، لوی څارنوايل، د  تخت زون پرمختیایي اداره، د کانونو، د پایوزارتکرنې، اولو لګولو او مالدارۍ د 

بررسۍ عايل اداره، د اوبو او انرژۍ وزارت، د ميل تدارکاتو اداره، په پارملاين چارو کې د دولت وزارت، د اداري 

اصالحاتو کمېسیون، د مخابراتو او معلومايت تکنالوژۍ وزارت، مالیې وزارت، د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمېسیون، 

ې اداره، د پوهنې وزارت، د ترانسپورټ وزارت، د عدلیې وزارت، کابل ښاروايل، د لوړو زده کړو وزارت، د د ميل احصای

 . کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو وزارت هغه ادارې او وزارتونه دي چې په غوره ډلبندۍ کې یې ځای خپل کړی دی

 منځېنۍ ادارې

سلنه څارنیز شاخصونه  ۱2تر  ۱2ادارو ته رسېږي، له  ۵۱ېر یې دا ادارې چې شم. ادارې ديدوهم ګراف، منځېنۍ 

د اسايس قانون پيل کېدو باندې د څار .یې په ويبپاڼو کې په پام کې نیويل دي او په دوهمه کټګورۍ کې راځي

په پیښو ته د رسیدنې خپلواک کمېسیون، د عامې روغتیا وزارت، د افغانستان بانک، د کار او ټولنیزو چارو وزارت، 

، د افغانستان برېښنا شکت، د ټاکنو خپلواک اترا د مخابراتو د تنظیم او کنټرول اداره چارو کې د دولت وزارت،

اوقافو  کمېسیون، د ښځو چارو وزارت، د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره، د ښارجوړونې او ځمکو  وزارت، د حج او 

وزارت، د چاپیریال ساتنې ميل اداره، د ميل ستندرد اداره، د  کمېسیون، د کورنیو چارو وزارت، د هستوي انرژۍ

 .د منځېنیو ادارو په ډله کې راځي ي ریاستاو ورزش عمومرهنګ وزارت او د بدين روزنې اطالعات او ف
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 منځېنۍ ادارې: گرافدوهم 
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 کمزورې ادارې: درېیم ګروف
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 کمزورې ادارې

سلنه کم د  ۱2دا ادارې چې شمېر یې اووه ادارو ته رسېږي، له . کوي نهدرېیم ګراف د کمزورو ادارو ښکارندوي

کومه همغږي چې د . په پام کې نیويل دي د اطالعاتو له وړاندې خپرولو په برخه کې کمېسیون څارنیز شاخصونه یې

سلنه  ۱2رو له ، هغې ته په کتو باید زیاتو اداهڅارنې پروسې له پیل څخه وړاندې د ادارو او کمېسیون تر منځ شوې و 

کمېسیون مادې پر بنسټ د ۵۱له بده مرغه چې اطالعاتو ته د الرسيس قانون . ډېر شاخصونه رعایت کړي وای

  .سلنې زیات شاخصونه رعایت کړي ۱2په رڼا کې الندې اووه ادارې نه دي توانیدلې چې لږ تر لږه د  رښودال 

څارنې او ارزونې ګډه خپلواکه کمېټه، د رسحدونو  رسه و مبارزې د حقونو خپلواک کمېسیون، د اداري فساد يد برش 

پراختیا وزارت، د ولسمرشۍ ماڼۍ د چارو ادارې عمومي ریاست، ميل دفاع بیا رغونې او و یاو قبایلو چارو وزارت، د کل

 . وزارت او د علومو اکاډمي د کمزورو ادارو په لړ کې ځای لري

 .څارنه وکړویې وېبپاڼو  شول لهنه کړای  هغه ادارې چې موږ و -4

له )چارو د سمون ریاست ورنیو چارو وزارت، د سوداګرۍ او صنایعو چارو وزارت، داقتصاد وزارت، د کوچیانو د ک

مو  د دوی لخوا د نه تیاري په هکله د ډول، ډول دلیلونو په راوړلو رسه واڅو پرلپسې اړیکو رسبېره  نوموړو ادارو رسه د

ه میاشتې دو  ،ولینو په ویناد وېبياڼې مسؤ د رسې میاشتې . (څارنه وکړو له وېبپاڼو د یادو ادارو نه شو کړای چېو 

  .ده کېږي چې ویبپاڼه یې غیر فعاله

د مرشانو جرګې د داراالنشا عمومي ریاست، وليس جرګه او د ولسمرشۍ ماڼۍ لوړ مقام، د یو رسمي څارنیز ټیم 

ن مکتوبونه واستول شول، په داسې حال کې چې د ویبپاڼو د څارنې او غوښتونکي شول چې د دې کار لپاره اړی

 .ارزونې لپاره، تر اوسه پورې هم د هغوی ځواب نه دی راغلی

د بودجې نه  معاونیت، د وزیرانو شورا داراالنشا او د اجراییه ریاست لومړی ه توکو پر وړاندې مبارزې معینیتد مخدر 

 .استقاللیت له امله وېبپاڼه نه لري

د څارنې د پالن په وروستیو ورځو کې، د څارنې ټیم سرتې محکمې ته والړ او د تخنیکې ستونزو له : سرته محکمه

 .امله یې ونه شوای کړای چې له وېبپاڼې څارنه وکړي

د امنیتي دلیلونو او څارنیزو شاخصونو رسه د نه همغږۍ له امله عمومي وېبپاڼه نه د ميل امنیت عمومي ریاست، 

 .درلوده
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د ادارو نوم او د شاخصونو د رعایت ګراف او سلنه ښودل شوې ده، چې کومې ادارې څو سلنه په دې ګراف کې 

 .شاخصونه رعایت کړي دي
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کوم شاخصونه ډیر رعایت شوي، کوم )کوي  نهښکارندويد رعایت په برخه کې د هر بنددا ګراف د شاخصونو 

په پایله کې ښکاري چې مايل، تدارکايت او . (ي او کوم شاخصونه لږ رعایت شوي دیرعایت شو  شاخصونه نسبتا  

تفتیش سندونو پورې اړوند شاخصونه لږ په پام کې نیول شوي او د کلني راپور، د ادارې د اړیکې شمېرې او ارتباطي 

 .ډېر شاخصونه په پام کې نیول شوي ديچینلونو په هکله 

 

 لنډه رشحه  د څرنګوايل د څارنېڅخه له وېبپاڼو  هرې ادارېد 

 

 د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت

صونو شاخ 44مې مادې  ۵۱د الرسيس قانون لومړنۍ اداره وه چې اطالعاتو ته  د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت

رییس، د مقام ویاند او سالکار ښاغيل اکرب رستمي او د اطالع رسونې مسوول په شتون کې، د په رڼا کې د نرشاتو 

 :د دې وزارت له وېبپاڼې د څارنې شحه په الندې ډول دی. یاد وزارت له وېبپاڼې څارنه تر رسه شوه

ادو خپرو شویو رڼا کې بشپړ اطالعات خپاره شوي دي چې د ی شاخصونو په 44د  د نوموړي وزارت پر وېبپاڼه،

 .اطالعاتو له ډلې کوالی شو، د یادې ادارې مايل لګښت په هکله اطالعات چې په اونیز ډول خپاره شوي دي یاد کړو

لرونکی دی او د وېبپاڼې د ال بډاینې د یو بډایه وېبپاڼې  ،د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ وزارتد یادولو وړ ده چې 

ل جزییات او همدارنګه د شته سالکارانو او ځینو نورو مسایلو په هکله د څارنیز ټیم لپاره په ځینو برخو؛ لکه د تشکی

 . ولینو لخوا یې هرکلی وشوې مشورې ورکړل شوې چې د ادارې مسؤ لخوا اړین

 

 د افغانستان بانک

 :د یاد بنسټ له وېبپاڼې د څارنې پایله په الندې ډول دی

مې مادې رسه عیاره وه، د څارنې ټیم ټینګار وکړ چې  ۵۱الرسيس قانون  د ادارې وېبپاڼه تر یوې کچې اطالعاتو ته د

تو په هکله راپورونه یې خپاره کړي او د تفتیش اړه په وېبپاڼه د کړنو او اجراآ .  زیاتې هڅې ويشال ېپه دې برخه کې د

یه کړنالرو په هکله د خدمتونو وړاندې کولو، معلومايت بستونو، مشارکتي او استامع. کې هېڅ سند نه لیدل کېږي

 .ځانګړي فورمونه په وېبپاڼه کې نشته دی

تدارکايت . د پرمختیایي پروژو. ېژي په وېبپانه باندې خپاره شوي وسټراټتقنیني سندونه، پالن او پالیسې، همدارنګه 

 .سندونو او اړوندو کړنو په هکله یواځې داوطلبۍ او خربونه خپاره شوي دي

 

 د افغانستان برشنا رشکت

نا شکت د عامه پوهاوي او نرشاتو رییس، د وېبپاڼې مدیر، د اطالع رسونې مرجع مسوول په شتون  د افغانستان برېښ

 :کې د څارنې ټیم د نوموړې ادارې له وېبپاڼې څارنه وکړه او پایله یې په الندې ډول دی
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شاخصونو رسه نسبي جوړښت درلود، او د ادارې توجیه دا وه چې  44مې مادې او ۵۱اطالعاتو ته د الرسيس قانون 

په وېبپاڼه کې د راپور خپرولو . د ادارې دندې او صالحیتونه په کې نه دي ځانګړې شوې .ویبسایت د کار الندې دی

نرشات په برخه کې د اجرااتو اطالعات او سندونه بشپړ نه دي، د ځینو کړنو  او مايل لګښت په هلکه يواځې خربې 

 . لیدل کېږي

 

. خلکو ته د خدمتونو فورم، ځینې معلومات، ځینې مشارکتي او  استامعیه او راپورونه په وېبپاڼه کې خپاره شوي دي

د قراردادونو، پرتوکولونو، د ميل او نړیوايل هوکړو په هکله یواځې څو محدود قراردادونه ته پاملرنه شوې وه او بشپړ 

او يواځې د ادارې پالن نه وه خپور  هره شوي و ېژي او د ادارې پالييس خپسټراټ، سندونه تقنیني. اسناد موجود نه و

 .د  تدارکايت سندونو او د اړوندو کړنو په هکله يواځې د څو داوطلبیو په خپرولو اکتفا شوې و. شوی

ڼا کې اړین توضیحات او مادې په ر  ۵۱د څارنیز ټیم لخوا، د وېبپاڼې د بډاینې لپاره اطالعاتو ته د الرسيس قانون 

 .الرښوونې ورکړل شوې او مقابل لورې هم په دې برخه کې د ډېرو کړنو تررسه کولو ژمنه وکړه

 

 مالیه وزارت

اړین اطالعات او . مې مادې پر بنسټ ښه تنظیم شوې و ۵۱اطالعاتو ته د الرسيس قانون   د یاد وزارت وېبپانه

په ځینو برخو کې اطالعات او سندونه بشپړ نه دي او محدود دي چې له . سندونه په وېبپاڼه باندې خپاره شوي و

. ید والیتي دفرتونو معلومات او ځانګړنې، د پرمختیایي پروژو په هکله کايف معلوماتو نشتون ښودلی شو : هغې ډلې

ډېرې الې هوکړې قراردادونه، پرتوکولونه، ميل او نړیو . همدارنګه د تدارکاتو تفتیش په اړه راپور نه دی خپور شوی

 .دي نرش شوې محدودې

 پوهنې وزارت

ځینې  او هښه تنظیم شوې و  مې مادې پر بنسټ نسبتا  ۵۱اطالعاتو ته د الرسيس قانون   د پوهنې وزارت وېبپانه

رخه کې د کتنې وړ د تفتیش راپورونو او تدارکايت  کړنو په ب. اطالعات او سندونه پر وېبپاڼه کې خپاره شوي و

د بودجې پر بنسټ . هېژي او د ادارې پالیيس خپره شوې و سټراټد ادارې تقنیني سندونه، . ولیدل شوې کمزورتیاوې

ره شوي دجې مقدار د یو جدول په واسطه خپو يواځې د بو  ،د دقیق پوهاوي نه شتون له امله د بودجې سندونه نه وه

معلومايت بستې په وېبپاڼه کې موجودې وې،  د وګړیز ګډون او استامعیه غونډو لپاره د مستقیم خدمتونو فورم او .و

محدود قراردادونه، پروتوکولونه، ميل او نړیوالې هوکړې ډېرې کمې خپرې شوې وې همدارنګه د والیتي او ساحوي 

 .دفرتونو ځانګړنې په وېبپاڼه کې موجود نه وې

مې مشورې شاخصونو په رڼا کې الز  44مې مادې  ۵۱ولینو ته اطالعاتو ته د الرسيس قانون د څارنیز ټیم لخوا مسؤ 

 .د وېبپاڼې بډاینې لپاره د قانون پر بنسټ کړنې تررسه کړيولینو ژمنه وکړه چې ورکړل شوې او اړوندو مسؤ 

۱ 



 

 د اطالعات او فرهنګ وزارت

په . کمزورې وه شاخصونو په اساس44مادې ۵۱ون د اطالعات او فرهنګ وزارت وېبپاڼه، اطالعاتو ته د الرسيس قان

. ې اداره کې د اطالعاتو او سندونو راټولو او په وېبپاڼه کې یې د خپرولو په برخه کې یو ډول ناهمغږي لیدل کېدهد

 :کې الندې ټکو ته نغوته کوالی شو یواځې ځینې کړنې په خربي ډول خپرې شوې وې چې په ټوله

  

د انکشايف پروژو د اسنادو، د . شوي ود ځینو تررسه شویو کړنو په هکله پاشيل او په خربي بڼه اطالعات خپاره 

د ادارې . هتدارکايت سندونو او اړوند فعالیتونو په برخه کې یواځې د څو داوطلبۍ په اعالنولو باندې بسنه شوې و 

 .ېژي، پالیيس او تقنیني اسناد پرته د ادارې کاري پالن څخه د لیدلو وړ وسټراټ

ولینو څخه په وېبپاڼه کې ؤول، د نورو اړوندو څانګو مسؤ ې مرجع مسد یادولو وړ ده چې د یادې ادارې د اطالع رسون

د اطالعاتو او سندونو خپرولو په برخه کې د نه همکارۍ څخه شکایت درلود او د هغوی نه همکاري د وېبپاڼې د 

 .کمزورتیا بنسټیز المل وباله

 

 د مخابراتو او معلومايت تکنالوژۍ وزارت

شاخصونو په رڼا کې  44مې مادې  ۵۱د مخابراتو او معلومايت تکنالوژي وزارت وېبپاڼه اطالعاتو ته د الرسيس قانون 

په ځینې برخو کې د اطالعاتو او سندونو خپرولو کار . طرحه او ډیزاین شوې وه چې د اطالعاتو او اسنادو لرونکې وه

راپور په اړه د مايل اجرااتو راپور او ځینې فعالیتونه خپاره شوي و، خو د بودجوي سندونو او د تفتیش . روان وه

د پرمختیایي پروژو په هکله بشپړ راپور او توضیحات نه وه او په دې برخه کې لنډ او کم . اطالعات موجود نه وو

په اړه سندونه په  ، د ميل او نړیوالو پروتوکولونوتقنیني سندونو، قراردادونو، هوکړه لیکونود . لومات خپاره شوي ديمع

خپرې شوې وې او په ځینو برخو کې اسناد د راټولولو  وګړیز ګډون لپاره خدمتي فورمې د. وېبپاڼه کې نرش شوي وه

 .وېبپاڼه کې د خپرولو په حال کې ولاو په 

 

 (اترا)ابراتو د کنټرول او تنظیم اداره د مخ

شاخصونو پر بنسټ  44مې مادې  ۵۱اطالعاتو ته د الرسيس قانون  و له اړخهد اترا ادارې وېبپاڼه د اطالعات خپرول

. مې مادې په رڼا کې د ادارې نوې وېبپاڼه باندې کار روان و ۵۱اطالعاتو ته د الرسيس قانون . ښه وه نسبتا  

. همدارنګه مخکېنۍ وېبپاڼه یې د خپلو داخيل معیارونو په رڼا کې فعاله او ځینې اطالعات او سندونه پکې موجود وه

یواځې د داوطلبی اعالنونو او لنډو د پرمختیایي پروژو، تدارکايت سندونو او د هغوی طی مراحل په برخه کې 

سندونه په منظم او ځانګړي او برخو په هکله د اجرااتو راپور ...( مايل، تفتیش او )د . توضیحاتو باندې بسنه شوې و

 .ډول موجود نه وه

۱ 



 

 د علومو اکاډمي

مې مادې په رڼا کې د علومو اکاډمۍ پر وېبپاڼه باندې کار روان وه او د وېبپاڼې  ۵۱اطالعاتو ته د الرسيس قانون 

د څار ټیم، د . وهپه وېبپاڼه کې یواځې څو محدود اطالعات د خرب په بڼه خپاره شوي . مدیر تازه ګامرل شوی وه

اړینو توضیاحتو او مشورو د اطالعات خپرولو منځپانګې په اړه  بپاڼهل او د وېبپاڼې مدیر ته، پر وېؤ و اطالع رسونې مس

تر څو په نږدې راتلوونکي کې د علومو اکاډمي وېبپاڼه، . رسبېره، په دې برخه کې د هر ډول همکاريو ژمنه وکړه

 .يش هاطالعاتو ته د الرسيس قانون د احکامو په رڼا کې عیار 

 

 مېسیوند اسايس قانون پر پيل کېدو د څار خپلواک ک

 44مې مادې  ۵۱وېبپاڼه، اطالعاتو ته د الرسيس قانون  د اسايس قانون پر پيل کېدو د څار خپلواک کمېسیون

ېژي، پالن، قراردادونه، ميل او سټراټد کړنو راپور، تقنیني سندونه، . شاخصونو په رڼا کې اماده شوی او فعال وه

نور اطالعات او سندونه د راټولولو او په وېبپاڼه باندې د نړیوالې هوکړې په وېبپاڼه کې خپرې شوې وې، ځينې 

 .خپرولو په حال کې وه

 44د بودجې سندونو، تدارکاتو او تفتیش په برخه کې نیمګړتیاوې شته وې چې د معلوماتو او منځپانګې په هکله د 

م لخوا اړین اطالعات ورته شاخصونو په اړه د بشپړ نه پوهاوی یې بنسټیز المل بیان کړ، په دې هکله د څارنیز ټی

مادې  ۵۱ورکړل شول ترڅو د اطالعات راټولولو او بشپړولو په برخه کې هڅې وکړي او اطالعاتو ته د الرسيس قانون 

د غوښتل شویو اطالعاتو شمېر او دغو . په رڼا کې د وېبپاڼې د منځپاڼګې او سندونو په بډاینه کې مرسته وکړي

رخه کې هېڅ نه وه خپاره شوي،  چې په دې هکله هم الزم توضیحات وړاندې شول، تر اطالعاتو ته د ځواب ویلو په ب

 .څو د اطالعاتو راټولولو او په وېبپاڼه کې یې د خپرولو لپاره اقدامات ويش

 

 د کلو پراختیا او بیا رغونې وزارت

او بیا رغونې وزارت له شاخصونو په رڼا کې چې د کلو پراختیا  44مې مادې  ۵۱اطالعاتو ته د الرسيس قانون 

د څارنې ټیم د وېبپاڼې . شوه، د یاد وزارت وېبپاڼه ډېره کمزورې او نیمګړې وه رسهوېبپاڼې کومه څارنه او ارزونه تر 

د یادو شاخصونو په رڼا کې مدیر او د اطالع رسونې مسوول باندې ټینګار وکړ، ترڅو د وېبپاڼې بډاینې په برخه کې 

 .کوښښونه وکړي

 چارو وزارت د بهرنیو

له وړاندې د همغږۍ رسبېره، څارنیز ټیم له پالن رسه سم د بهرنیو چارو وزارت ته ورغی؛ خو د یاد وزارت له وېبپاڼې د 

رامنځته شویو سیايس ستونزو یادونه وکړه او په یو بل مناسب وخت کې د څارنیز ټیم د ورتلو څار لپاره، مسوولینو د 

 .غوښتونکي شول
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 کړو وزارتلوړو زده 

مې مادې په رڼا کې ډیزاین شوې وه، خو د اطالعاتو  ۵۱وېبپاڼه اطالعاتو ته د الرسيس قانون نوې د ادارې 

منځپانګې او خپرو شویو سندونو په هکله نیمګړتیاوې موجودې وې چې له هغې ډلې بې نظمي او نورې نیمګړتیاوې 

 :په الندې ډول ډي

د پرمختیایي پروژو په برخه کې د یادولو وړ ده چې د یاد وزارت پخوانۍ ویبپاڼه د اطالعاتو د محتوا له اړخه بدایه وه، 

سندونه او الزم معلومات نه وه، یواځې په ډېرو لومړنیو معلوماتو بسنه شوې وه؛ په استامعیه او مشوريت غونډو کې د 

  .، همداشان په دې برخه کې هېڅ راپور موجود نه وهاالرې نه وې خپرې شوېهېوادوالو ګډون لپاره مکانیزمونه او کړن

د قوانینو، مقررو او کړنالرو  د طرحې په برخه کې د وګړیز ګډون لپاره هېڅ راپور او سند موجود نه وه؛ د تدارکايت 

ورونه په نیمګړي ډول خپاره سندونو او اجراایوي کړنو په هکله ځانګړې مینو نه وه، یواځې په پاشيل ډول سندونه، راپ

 شوي وه

مادې په رڼا کې به د  ۵۱د اطالع رسونې مسوول او د وېبپاڼې مدیر ژمنه وکړه چې اطالعاتو ته د الرسيس قانون 

 .وېبپاڼې په برخه کې د نظم او بشپړاوي لپاره ال ډېرې هڅې کوي

 

 د بدين روزنې او سپورټ عمومي ریاست

مې مادې پر بنسټ ډېره کمزورې او د منځپانګې له نظره اطالعاتو  ۵۱د الرسيس قانون  د ادارې وېبپاڼه اطالعاتو ته-

 :رسه سطحي چلند شوی چې د نیګړتیاوو یادونه یې په الندې ډول دی

د پرمختیایي پروژو، بودجې او تدارکايت سندونو په . ارې د کړنو په هکله راپور نه وه خپور شویپه وېبپاڼه کې د اد -

ېڅ ډول ځانګړي خلکو ته د خدمتونو وړاندې کولو په برخه کې ه. هېڅ ډول سندونه نه دي خپاره شويبرخه کې 

ورزيش فدراسیونونو   ۱2فورم موجود نه وه او ادعا یې درلوده چې دا اداره هېڅ ډول خدمات نه وړاندې کوي، یواځې 

 .ته مايل لګښتونه برابروي

ېژۍ او همدارنګه د سټراټد پالیسی، ا. روتوکول په وېبپاڼه کې موجود نه وههېڅ ډول قرارداد، هوکړه، ميل او نړیوال پ

یواځې تقنیني اسناد د ادارې په وېبپاڼه باندې موجود . کار نه وه تر رسه کړیادارې کاري پالن په هکله هېڅ ډول 

تررسه شویو کړنو په هکله د کلنیو غوښتل شویو اطالعاتو شمېر په وېبپاڼه کې لیدل کېده او په اداره کې د ځینو . وه

 . اطالعات په خربي ډول  خپاره شوي دي

 

 ښاروايل کابل

. د وېبپاڼې مدیر او  اطالع رسونې مرجع مسوول رسه ولیدلیس، ز ټیم د کابل ښاروالۍ د نرشاتو رئد کمېسیون څارنی

وېبپاڼې جوړولو باندې کار روان مې مادې پر بنسټ د  ۵۱د نرشاتو رییس وویل چې اطالعاتو ته د الرسيس قانون 

 .دی چې په دوه اوونیو کې به بشپړ يش
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 :د کابل ښاروالۍ له وېبپاڼې څخه د څارنې پایله په الندې ډول دی

د راپورونو . شاخصونو په رڼا کې نسبتا ښه وه 44مې مادې  ۵۱د یادې ادارې وېبپاڼه اطالعاتو ته د الرسيس قانون 

د تدارکاتو او تدارکايت سندونو په برخه کې . د مايل راپورونو په خپرولو بسنه شوې وه په خپرولو په برخه کې یواځې

د پرمختیایي پروژو په هکله لنډ او مخترص معلومات نرش شوي . یواځې داوطلبي اعالنونه د خرب په بڼه خپاره شوي وه

وګړو ته د مستقیم خدمتونو، کړنالرو . ېژي، پالیيس او اداري پالن په وېبپاڼه خپاره شوي وهسټراټتقنیني سندونه، . وه

د قراردادونو، ميل او نړیوالو پروتوکولونو په برخه کې یواځې . راپورونه په وېبپاڼه کې نرش شوي وهاو معلومايت بستو 

 .څو هوکړه لیکونه خپاره شوي وه

 

 د ميل امنیت عمومي ریاست

د څارنې ټیم د یوې . مشخصو امنیتي ستونزو له امله چې دوی وښودې، ادارې کومه ځانګړې وېبپاڼه نه درلودهد 

د اطالع رسونې مرجع مسوول وویل چې موضوع به له مقاماتو رسه شیکه کړي او د . وېبپاڼې جوړولو وړاندیز ورته وکړ

 .هغوی له الرښوونو رسه سم به اقدام وکړي

 

  ارو کې د دولت وزارتپه پارملاين چ 

شاخصونو په رڼا کې یو بډایه  44مې مادې  ۵۱په پارملاين چارو کې د دولت وزارت، اطالعاتو ته د الرسيس قانون 

 .وېبپاڼه درلوده او د اطالعات ورکولو په برخه کې یې ژمنتوب درلوده

. پرمختیایي بودجې کچه خپره شوې وهیواځې د عادي او . د ادارې بودجوي اسناد په وېبپاڼه کې نه وه خپاره شوي

ل پروتوکولونه په یاده اداره کې نه دي تررسه شوي تر څو د هغو په هکله اطالعات قراردادونه، هوکړې، ميل او نړیوا

ځانګړي انکشايف پروژې په دې ادارې کې نشته دی، یواځې قراردادونه، تدارکايت سندونه او اداري . خپاره کړي

 .العات په وېبپاڼه کې خپاره شوي وهاړتیاوو په هکله اط

 

 د ځمکو او ښار جوړونې وزارت

شاخصونو په رڼا کې نسبتا یو ښه وېبپاڼه وه چې  44مې مادې  ۵۱د یاد وزارت وېبپاڼه، اطالعاتو ته د الرسيس قانون 

 :د ځمکو او ښار جوړونې وزارت له وېبپاڼې د څارنې پایله په الندې ډول ده

مې مادې په رڼا کې د یاد وزارت وېبپاڼه د اطالعاتو ډلبندۍ او ښه انسجام لرونکې ۵۱اطالعاتو ته د الرسيس قانون 

د ادارې تشکیل، واکونه او دندې په هر اړخیز ډول په . ده، د اطالعاتو او سندونو خپرولو باندې کار جریان لري

د وګړو ګډون لپاره مکانیزمونه او . پور هم نه وه خپور شویمايل رابودجوي سندونه او . وېبپاڼه کې خپاره شوي وې

په اداره کې ټول شته تقنیني سندونه په . کړنالرې موجود وې، خو د وګړو د ګډون راپور تر اوسه نه وه خپور شوی
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تدارکايت . هوکړه لیکونه، قراردادونه او پرتوکولونه شته وه خو په وېبپاڼه کې نه وه خپاره شوي. وېبپانه کې موجود وه

 .سندونه؛ د تفتیش راپور او د افرونو له ارزونې څخه پرته ټول خپاره شوي وه

 

 د عامې روغتیا وزارت

خو مخکینۍ ویبپاڼه یې د محتوا له  وېبپاڼه باندې کار روان وه او اطالعاتو یې خربي بڼه درلودهپه نوې د یاد وزارت 

د وېبپاڼې مسوول د اطالعات ورکولو په . پاشلی ډول خپاره کړي وه د کړنو په هکله راپور یې هم  په. اړخه بډایه وه

د . وېبپاڼې د کمزورتیا او وروسته پاتې کېدو المل وښود نوې برخه کې د مقاماتو او  ذیصالح مسوولینو نه پاملرنه د

 :څارنې پایله په الندې ډول ده

د بودجوي او . وېبپاڼه کې نه وه خپاره شويد ادارې دندې، واکونه او همدارنګه د تشکیل په اړه معلومات په 

په برخه کې د داخيل ادارو نه همکاري او د اطالعاتو ډیجیټل کولو لپاره د امکاناتو نشتون د کار  تدارکايت سندونو 

ه وګړو ته د خدمتونو وړاندې کولو په برخه کې د فورمونو، کړنالرو او معلومايت بستو پ. پرمخوړلو لپاره لویه ستونزه وه

قراردادونه، پروتوکولونه ميل او نړیوال هوکړه لیکونه د اطالع رسونې مرجع مسوول . کار شوی وه څه نا څهبرخه کې 

، د موجود و نسبتا   د والیتي او ساحوي څانګو په اړه الزم اطالعات. په واک کې نه وه ورکړل شوي چې خپاره یې کړي

د تدارکاتو په برخه کې یواځې د . اړیکې شمېرې درج شوې وېپته، برېښنالیک او یواځې څو محدودو ادارو 

وګړو ته د خدمتي مرکزونو او د خدمتونو د منځپانګې په اړه معلومايت . داوطلبۍ اعالنونه ّپ خربي بڼه خپاره شوي وه

 .بستې نه درلودې

 

 د ښځو چارو وزارت

ادارې د مختلفو څانګو نه  هچې د ارزول شويمزورې ک نسبتا  ڼه تر کار الندې ده په دې اساس د دي وزارت ویبپا

د څارنې ټیم . همکارۍ له امله یې اطالع رسونې مرجع مسوول ته اطالعات نه دي ورکړي ترڅو هغه یې خپاره کړي

هغوی ته وړاندیز وکړ چې د خپلې ادارې مسوولینو او  اطالعاتو ته د الرسيس کمېسیون د مرشتابه تر منځ د لیدنې 

د . ړي، تر څو اطالعاتو ته د الرسيس قانون په هکله د پوهاوي پروګرام په دې وزارت کې تر رسه کړيزمینه برابره ک

 :وېبپاڼې د څارنې پایله په الندې ډول ده

 :څارنه ښیي چه

 د مايل او تدارکاتو د. بودجوي سندونه د مايل څانګې د نه همکارۍ له امله یواځې د لګښتونو راپور خپور شوی وه -

. فتیش څانګې د اړوندو مراجعو نه همکارۍ او د خپرولو لپاره مسوول ته نه استول یې د نیګړتیا المل وبلل شولت

وګړو ته د خدمتونو وړاندې کولو په برخه کې د فورمونو، کړنالرو او معلومايت بستو په برخه کې هېڅ ډول کار نه دی 

قراردادونه، پروتوکولونه ميل او نړیوال هوکړه لیکونه په . وې وهیواځې د ځینو راپورونو په خپرولو بسنه ش. تررسه شوی

 .وېبپاڼه کې نه ترسرتګو کېدل
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 د اوبو او انرژۍ وزارت

شاخصونو په رڼا کې نسبتا یو ښه  44مې مادې  ۵۱د اوبو او انرژۍ وزارت وېبپاڼه، اطالعاتو ته د الرسيس قانون 

خو په ځینو برخو لکه بودجوي سندونه او د ادارې کاري پالن د اړوندو مسوولینو د نه همکارۍ له امله په . وېبپاڼه وه

په وېبپاڼه کې خپاره شوي وه یواځې د بودجوي سندونو په هکله تر ټولې کړنې او راپورونه . وېبپاڼه کې موجود نه وه

د ادارې کاري پالن د نه وروستي کېدو  له . اوسه کوم کار نه وشوي او د مايل راپورونو په خپرولو یې بسنه کړې وه

نو په رڼا کې شاخصو  44مې مادې ۵۱په ټوله کې اطالعاتو ته د الرسيس قانون . امله تر اوسه وېبپاڼه نه وخپور شوی

  .اطالعات خپاره شوي وه

 

 د زېرمو او پطرولیم وزارت

شاخصونو پر بنسټ تر یوې کچې د یوې ښې  44مې مادې  ۵۱د وزارت وېبپاڼه، اطالعاتو ته د الرسيس قانون 

خو د بودجوي سندونو په هکله مشخص سندونه په وېبپاڼه کې نه وه، یواځې د عادي او . وېبپاڼې درلودنکی وه

هغوی د څارنیز ټیم د وړاندیز پر بنسټ ژمنه وکړه چې . ختیاي بودجې په اړه د یو ګراف په واسطه خپاره شوي وهپرم

 .ډېر ژر به له مايل څانګې مشحص سندونه راټول کړي او وېبپاڼه کې به یې خپاره کړي

 

 د برش حقونو خپلواک کمېسیون 

 .معیارونو لرونکې ده او نوې وېبپاڼه باندې کار جریان لريدوه وېبپاڼې لرري، مخکېنۍ وېبپاڼه یې د داخيل 

 

 د تفتیش عالی اداره

ې ښې وېبپاڼې لرونکې وه او یو د شاخصونو په رڼا کې نسبتا  44مې مادې  ۵۱دا اداره، اطالعاتو ته د الرسيس قانون 

 .همدارنګه د وېبپاڼې ښوايل لپاره کار روان وه

 

 تو خپلواک کمېسیوند ملکي خدمتونو او اداري اصالحا 

وېبپاڼه کې، اطالعاتو ته د  د ملکي خدمتونو او اداري اصالحاتو خپلواک کمېسیوند څارنیز ټيم د ارزونو پر بنسټ، 

هغه اطالعات چې په وېبپاڼه کې  خو په ځینو برخو کېدرج شوي،  مې مادې په رڼا کې اطالعات ۵۱الرسيس قانون 

 .خپاره شوي دي خربي بڼه لري

 

 څارنوايلیه لو  

مې مادې شاخصونو په  ۵۱اطالعاتو ته د الرسيس قانون . د لويې څارنوالۍ وېبپاڼه ډېره ښه او منظمه جوړه شوې وه

یواځې په مايل او تدارکاتو برخه کې د تفتیش راپور په وېبپاڼه کې نه وه خپور . رڼا کې یې اطالعات درج کړي وه

 .شوی
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 عدلیه وزارت

، هونو رسه سم د عیارولو په حال کې و شاخص44مې مادې ۵۱وېبپاڼه، اطالعاتو ته د الرسيس قانون د عدلیه وزارت 

 .په پاشيل ډول موجود وه اطالعات هم په  پخوانۍ پاڼه کې او ځینې زیات شمیر اطالعات په پاڼه کې نرش شوي و

مسوولینو نه همکارۍ  رخه کې د اړوندود دې ادارې د کمزورۍ المل د وېبپاڼې له مسوول رسه د اطالعات ورکولو په ب

 . وښودل شوه

 

 د رسحدونو، قبایلو او قومونو وزارت

کې مناسب اطالعات نه وه، یواځې په خربي مې مادې پر بنسټ د یاد وزارت وېبپاڼه ۵۱اطالعاتو ته د الرسيس قانون 

څرنګوايل په تړاو نه پوهای او بل دلیل ډول اطالعات خپاره شوي وه چې د دې نیمګړتیا یو المل د اطالعات خپرولو 

 .یې د داخيل ادارو مسوولینو نه همکاري وښودل شوه

 :د رسحدونو، قبایلو او قومونو وزارت له وېبپاڼې د څارنې پایلې

د پرمختیایي پروژو په هکله مشخص او دقیق معلومات نه وه . په وېبپاڼه کې په ځانګړي ډول تشکیاليت چارټ نه وه

بودجوي سندونه په وېبپاڼه  نه وه خپاره شوي یواځې د . ځې د ځینو په اړه خربي راپورونه خپاره شوي وهموجود، یوا

وګړیز ګډون . ځانګړي فورمونه او معلومايت بستې په وېبپاڼه کې نه وه نرش شوي. کلني راپور په خپرولو بسنه شوې وه

تقنیني . فورم او کلنی راپور نه وهشکایت ثبتولو د اطالعات غوښتلو، . ه موجود وهیواځې په خربي او پاشلې بڼ

 .سندونه ډېر کمزوري او یواځې په دسطورالعملونو باندې بسنه شوې وه

 د تدارکايت سندونو او نورو ټولو برخو په هکله د داوطلبی اعالن، او د پروژو په قراردادونو باندې اکتفا شوې وه

 د کار او ټولنیزو چارو وزارت

وه او کار په بشپړه توګه برابره نه شاخصونو رسه  44مې مادې ۵۱د یاد وزارت وېبپاڼه، اطالعاتو ته د الرسيس قانون 

 :پرې روان وه  د دې څارنې پایلې په الندې ډول دي

ورم پرته، د اطالعات غوښتلو ف. مايل او د تفتیش راپور نه وه موجود. د پراختیايي پروژو په اړه اطالعات لږ او پاشيل وه

دونو کې د وګړیز ګډون په تقنیني سنمکانیزمونه، ځانګړې کړنالرې او  . معلومايت او ځانګړي فورمونه موجود نه وه

په بشپړ دول نه وو نرش د دې وزارت د تدارکايت سندونو او پروژو د تفتیش راپورونه په وېبپاڼه کې . راپورونه موجود و

 . شوي

  

 کورنیو چارو وزارت

مې مادې رسه همغږي  ۵۱انون اطالعاتو ته د الرسي ق تر یو حده یېد کورنیو چارو وزارت دوه وېبپاڼې لري چې 

تو ته د د وېبپاڼې د مدیر په وینا؛ اطالعا. ځينې اطالعات په وېبپاڼه کې په خربي بڼه خپاره شوي دي. درلوده

سندونه، تشکیل، مايل راپور، تدارکايت اسناد او مې مادې، ډېرې برخې لکه بودجوي او مايل  ۵۱الرسيس د قانون 
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خو د ځینو نورو مواردو په اړه  .راپورونه، قراردادونه، او هوکړه لیکونه محرم ګڼل شوي دي او په وېبپاڼه کې نه خپرېږي

کې موجود د چوپړتیاوو وړاندې کولو، فورمونو او په استامعیه غونډو کې د خلکو د ګډون په اړه راپورونه په پاڼه : لکه

 . و

 د کوچیانو د چارو د انسجام خپلواک ریاست

له وړاندې د همغږۍ رسبېره، کله چې څارنیز ټیم یادې ادارې ته ورغی، د اطالع رسونې مرجع مسوول د وېبپاڼې 

نشتون او د اطالعاتو نه بشپړاوي له امله، د څار له ټیم ځخه وغوښتل چې دوی ته د څارنې پروسې تر پای پورې 

 .ادارې ته وخت ورکړي تر څو د اطالعاتو راټولولو او په وېبپاڼه کې یې د خپرولو اقدام وکړيیادې 

 د وزیرانو شورا د داراالنشا ریاست 

د یادولو وړ ده چې نوموړې اداره خپلواکه بودجه نه . یادې ادارې د اطالعات خپرولو لپاره ځانګړې وېبپاڼه نه درلوده

راپورونو په بڼه د اجراییه محرتم ریاست ته وراستول کېږي، ترڅو چې هغوی يې په وېبپاڼه د لري او ټولې کړنې یې 

 .کې خپاره کړي

 د اجراییه ریاست لومړی مرستیايل

 .د دې ادارې وېبپاڼه باندې کار جریان لري او تر اوسه هېڅ ډول اطالعات په کې نه دي خپاره شوي

 

 ه توکو پر وړاندې د مبارزې معینیتمخدر د  \د مخدره توکو پر وړاندې مبارزې مخکېنی وزارت 

څرنګه چې د مخدره توکو بر وړاندې د مبارزې وزارت له کورنیو چارو وزارت رسه مدغم شوی دی، د مخدره توکو بر 

ارت ډېر معلومات د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت ،د اطالع رسونې مسوول د معلوماتو پر بنسټ، د یاد وز 

د مخدره توکو بر وړاندې د مبارزې وزارت د عامه اړیکو له امر رسه د . وړاندې د مبارزې معینیت ته استول شوي دي

 .پر اساس، د مخابراتو او یادې ادارې تر منځ د ستونزو له امله د دوی وېبپاڼه غیرې فعاله دهاړیکې 

 

 رهد پایتخت زون پراختیایي ادا

شاخصونو په رڼا کې د پایتخت زون پراختیایي ادارې وېبپاڼه ښه  44مې مادې  ۵۱اطالعاتو ته د الرسيس قانون 

مايل او تدارکايت راپورونه، استامعیه او وګړیز ګډون،  .تنظیم شوې وه، اطالعات او سندونه په کې خپاره شوي وه

نړیوال قراردادونه او پروتوکولونه، د خدمتونو د وړاندې کولو بودجوي او تدارکايت سندونه، تقنیني سندونه، ميل او 

 .ونه په ډېر ښه ډول په وېبپاڼه کې خپاره شوي وهفورم

 

 د سیمه ییزو ارګانونو اداره

العات شاخصونو په رڼا کې د سیمه ییزو ارګانونو ادارې وېبپاڼه د اط 44مې مادې  ۵۱اطالعاتو ته د الرسيس قانون 

تقنیني سندونه په وېبپاڼه کې . یواځې ځينې اطالعات په خربي بڼه خپاره شوي وه.وه ښه نظره نسبتا  خپرولو له 

 .نه همکارۍ له امله په ټولو برخو کې اطالعات موجود نه وهپر وخت د اړوندو ادارو . موجود وه
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 ميل اداره ستندردد 

د . که څه هم چې د یادې وېبپاڼه باندې کار جریان درلود، رسه له هغه هم یې ځینې  اطالعات خپاره کړي وه

مکانیزمونو، وګړیز ګډون کړنالرو او ټولو تقنیني سندونو په تړاو نسبي کار تر رسه شوي وه او سندونو په بشپړولو 

روژو، قراردادونو، ميل او نړیوالو  هوکړه لیکونو په هکله هېڅ په ډېرو برخو لکه تدارکايت سندونه، پ. باندې کار روان وه

.  په وېبپاڼه کې د اطالعات خپرولو ځرنګوايل په تړاو نه پوهاوی وښودیې، کار نه وه تر رسه شوی، د دې ټولو دلیل 

 .ه پیل وکړيمسوولینو ژمنه وکړه چې پر وخت د اطالعاتو او سندونو په راټولو او په وېبپاڼه کې خپرولو باندې ب

 

 وزارت ترانسپورتد 

دا چې له دې وزارت رسه نورې څو ادارې هم مدغم شوي دي او په د برخه کې یو څه ستونزې هم موجود وې، خو بیا 

د دې ادارې د اطالعات خپرولو په برخه کې د تدارکايت او پراختیاي پروژو . هم ترانسپورټ وزارت بډایه وېبپاڼه درلوده

مايل راپورونه ډېر منظم وه، . رسه خپاره کړي وه  COSTل ستندرد  پورې اړوند بشپړ سندونه له ټولو جزییاتو او نړیوا

جدول بسنه شوې وه چې د بودجې د اسنادو د اصل خپرولو په برخه خو د بودجوي سندونو په برخه کې یواځې په 

اردادونه تقنیني سندونه، هوکړه لیکونه، پروتوکولونه، ميل او نړیوال قر . کې د پوهاوي نشتون یې اصيل المل بیان کړ

د تدارکاتو او مايل راپور باندې کار جریان درلوده او تر اوسه نه وه خپاره . په یوه ځانګړې مینو کې خپاره شوي وه

 .شوي

 

 د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمېسیون

د . شاخصونو رسه نسبتا ښه برابره شوې وه 44مې مادې ۵۱د یادې ادارې وېبپاڼه، اطالعاتو ته د الرسيس قانون 

له مختلفو څانګو اطالعات او سندونه د راټولولو په . ادارې وېبپاڼه په ځینو برخو نه وه بشپړه شوې او کار پرې روان وه

 .حال کې وه تر څو په وېبپاڼه باندې خپارولو ته تیار يش

 

 د ټاکنو خپلواک کمېسیون

ښه  نسبتا  په رڼا کې شاخصونو  44 مې مادې۵۱وېبپاڼه، اطالعاتو ته د الرسيس قانون  د ټاکنو خپلواک کمېسیون

په . برخو کې اطالعات په خربي بڼه خپاره شوي وه ځینوپه . د اجراتو راپور ډېر کمزوری او محدود خپور شوی وه. وه

 .په بشپړه توګه موجود نه ووېبپاڼه کې د بودجې سندونو، مايل او تفتیش راپور په هکله اطالعات 

 

 عمومي ریاستد ولسمرشۍ ماڼۍ د چارو ادارې 

وېبپاڼې باندې کار وران وه او اطالعات په بشيړ ډول نه وه خپاره  د ولسمرشۍ ماڼۍ د چارو ادارې عمومي ریاست

مايل راپور او ټول کلني فعالیتونه خپاره شوي وه خو مايل او تدارکايت تفتیش په اړه هېڅ راپور او اطالعات نه . شوي

 .وه خپاره شوي
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 وزارتو و اوقافاحج د 

ین شوې وه، د شاخصونو په رڼا کې ډیزا 44مې مادې ۵۱د یادې ادارې وېبپاڼه، اطالعاتو ته د الرسيس قانون 

د تدارکايت او پرمختیایي پروژو د اطالعاتو او سندونو په هکله هېڅ هم .او سندونو خپرولو باندې کار روان وهطالعاتو ا

د ادارې عادي او پرمختیایي بودجه د یو جدول په واسطه .حال کې وهنه وه شوي، اطالعات او سندونه د راټولولو په 

 .د قراردادونو، پروتوکولونو او هوکړه لیکونو په هلکه اطالعات محدود وه. خپره شوې وه

 

 وزارت اقتصادد 

 .له دې وزارت رسه د دوه ځلو همغږۍ رسبېره د یاد وزارت له وېبپاڼې مو څارنه ونشوای کړای

 

 رسېدنې په چارو کې د دولت وزارتو ته د حوادث

د یادې ادارې وېبپاڼه، اطالعاتو ته د الرسيس قانون : د یادې ادارې له وېبپاڼې د څارنې پایله په الندې ډول ده

د والیت او مرکز د تشکیل په هکله اطالعات له اړینو . شوې ده شاخصونو رسه سم ډیزاین 44مې مادې ۵۱

تدارکايت او  مايل،. الزم اطالعات هم خپاره شوي وه د بودجې په اړه. اره شوي وهتوضیحاتو رسه په وېبپاڼه کې خپ

 .بسنه شوې وهاعالنانو په خپرولو داوطلبۍ  اړوند تدارکايت سندونو څخه یواځېد

 

 ميل دفاع وزارت 

شاخصونو پر بنسټ نه و طراحي شوې او  44مې مادې ۵۱د ميل دفاع وزارت وېبپاڼه، اطالعاتو ته د الرسيس قانون 

یواځې ځینې اطالعات په خربي بڼه . اطالعاتو ته د الرسيس قانون په هکله د نه پوهاوي له امله ډېره کمزورې وه

 .ېژي د یوې ځانګړې مینو پر بنسټ خپرې شوې وېسټراټقوانین، کړنالرې، پالیسۍ او د ادارې . خپاره شوي وه

 

 د افغانانو رسې میاشتې ټولنه  

  .د دې ادارې وېبپاڼه غیرې فعاله ده

 

   د هستوي انرژۍ اداره افغانستاند 

د دندو، . بشپړ نه دياطالعات او سندونه  خپاره شويد دې ادارې وېبپاڼه ناقصه او کار پرې روان دی، تر اوسه 

 .ېژۍ او کاري پالن په برخه کې ځينې کارونه تررسه شوي ديسټراټواکونو، تقنیني سندونو، 

 

 د بېرته راستېدونکو او کډوالو چارو وزارت

شاخصونو پر بنسټ طراحي شوې او د اطالعاتو  44مې مادې ۵۱د دې وزارت وېبپاڼه، اطالعاتو ته د الرسيس قانون 

وه  لړد پراختیايي پروژو، تدارکايت او بودجوي سندونو په هکله  خپاره شوي اطالعات . نو خپرول نسبتا ښه وهاو سندو 

 .د تفتیش راپور هم موجود نه وه. چې د دې کار المل ځینو نه پوهاوي او ځینو نورو بیا د نورو څانګو نه همکاري وبلله
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 محکمهه ست 

 .نشتوايل له امله د یادې ادارې له وېبپاڼې څارنه ونه شوهله وړاندې د همغږۍ رسبېره د انټرنیټ 

 

  د چاپېریال ساتنې ميل اداره

د وېبپاڼې د منځپتانګې په اړه نه پوهاوي او د اړینو اطالعاتو نه راټولولو  او همدارنګه . وېبپاڼه باندې کار جریان درلود

ېژی او سټراټتقنیني سندونه، پالیيس، . د نوې وېبپاڼې ډیزاین د دې المل شول چې  اطالعات تر اوسه خپاره نيش

کولو ځینې فورمونه او معلومايت بستې هم په وېبپاڼه خپرې شوې وې  د خدمتونو وړاندې. الرښودونه خپاره شوي وه

 .همدارنګه ځینې نور اطالعات د خرب په بڼه خپاره شوي وه

 

 د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې او ارزونې ګده او خپلواکه کمېټه

ېژۍ، کاري سټراټډېر کم اطالعات د . د ډې ادارې وېبپاڼه باندې کار روان وه او اطالعات د راټولولو په حال کې وه

ځینې راپورونه د ادارې د کړنو په هکله په . پالن، د ځینو تدارکايت مرحلو په اړه سندونه او اطالعات خپاره شوي وه

 .وېبپاڼه باندې خپاره شوي وه

 

 ادارهو معلومات وا ېاحصائ ميلد 

په . شاخصونو پر بنسټ طراحي او نسبتا ښه وه 44مې مادې ۵۱د دې ادارې وېبپاڼه، اطالعاتو ته د الرسيس قانون 

یواځې د والیتي اوساحوي دفرتونو، بودجوي سندونو، شکایتونو ته د . ډېرو برخو کې اطالعات او سندونه موجود وه

څرنګوايل او شمېرو په هکله اطالعات بشپړ نه وه چې د دې کړنې المل یې رسېدنې کړنالرو، شکایتونو ته د رسېدنې 

 . د وېبپاڼې منڅپاڼګې په اړه نه پوهاوی وښود

 

 د کوچیانو د چارو د انسجام خپلواک کمېسیون

لومړی ځل یې تخنیکي ستونزې رامخته کړې . د دې ادارې له وېبپاڼې د دوه ځيل همغږۍ رسبېره هم څارنه ونه شوه

 . یم ځل له وړاندې د همغږۍ رسبېره د برق نششتوايل له امله مو ونه شوای کړای چې څارنه تررسه کړواو دو

 

 د سوداګرۍ او صنایعو وزارت

المل یې د . د دوه ځيل همغږۍ رسبېره  او یادې ادارې ته د څارنیز تیم ورتګ عاله هم په څارنه بریايل نه شوو

 .وه چې هر ځل به یې د وېبپاڼې خرابوالی بهانه کاوهنوموړې ادارې د مسوولینو نه پاملرنه 
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 پایله

د نړۍ په ډېرو هېوادونو کې تجربو ښودلې ده چې اطالعاتو ته الرسسی په پیل کې له ډېرو ستونزو او خنډونو رسه 

اطالعاتو ته د پر همدې بنسټ . د دود او عادتونو بدلول ډېر ستونزمن، وخت نیوونکی او د ډېرو هڅو کار دی. مل وي

الرسيس کمېسیون اړینه وبلله چې د ال ډېرو پوهاوي پروګرامونو، ظرفیت لوړولو، د مشوريت غونډو او مجلسونو پر 

کولو لپاره یې د دویم ځل لپاره له وړاندې د اطالعاتو خپرولو په پار  د همدې چارې تررسه. جوړولو باندې مترکز وکړي

دا پروسه په داسې وخت کې پیلېږي چې تر اوسه پورې ډېری ادارې پوه . ه پیل کړهپروسادارو له وېبپاڼو د څار  یې د

و کې د محرمیت دود او اطالعاتو ته د الرسيس قانون د احکامو په رڼا کې د اطالعات ورکولو ته تیارې نه دي، په ادار 

کې اطالعات په خربي او ډېر لنډ  په ډېرو ادارو. پیاوړی دیحس ال هم  ولینو لخوا د اطالعاتو مالکیتاو ادراو د مسؤ 

څخه په وېبپاڼه باندې خپرېږي چې د دې یواځېنی المل، په وېبپاڼه کې د اطالعاتو  ډول، پرته د مالتړي سندونو

 .ښودالی شو یتمنځپانګې په اړه نه پوهاوی او یا د اطالعاتو محرم

د هغې المل، په مايل او تدارکايت چارو کې  شوې چې لو په برخه کې ډېره بې پاميد تدارکايت او مايل سندونو خپرو 

 .  نه روڼتیا ده

ې په کال دویمې نیامیي څخه د وېبپاڼ ۵31۱مې مادې په رڼا کې د  ۵۱ډېرو ادارو اطالعاتو ته د الرسيس قانون 

يس له او ژمنه یې وکړه چې د دویمې نیامیي څخه وروسته به وېبپاڼې اطالعاتو ته د الرس  بډاینه باندې کار پیل کړی

 .شاخصونو رسه سمې بډایه کړي 44نظره، د کمېسیون 

ڼه باندې، د اطالع رسونې مرجع مسؤول رسه د ادارې د د اطالعاتو او سندونو د راټولولو او د هغو خپرول په وېبپا

 .ولینو نه همکاري، د وېبپاڼې د کمزورتیا بنسټیز المل ګڼل شوی دیمسؤ 

په توګه په  راپور ترمنځ توپیر نشوای کوالی او مايل راپور یې د بودجوي سندونوډېرو ادارو د بودجوي سندونو او مايل 

 .وه وېبپاڼه کې خپور کړی

 .ل او نه یې خپرولدونه د نه پوهاوي له امله محرم بلتر ډېره ادارو مايل، تدارکايت او د تفتیش سن

 

 د مخکېني او اوسني څارنیز راپور پرتلیزه څېړنه 

پر وړاندې ستونزو او د اطالعاتو خپرولو ته په کتو د څارنې السته راوړل شوې پایلې  ولو او نرشولود اطالعاتو وړاندې ک

هیله بښونکې دي، رسه دې چې سږ کال او تېر کال د څارنې شاخصونه د کمیت او کیفیت له لحاظه رسه ډېر توپیر 

ه په برخه کې د کیفیت او کمیت له پلوه  ښلري خو السته راغلې پایلې، د ادارو په وېبپاڼو کې د اطالعات خپرولو 

 .والی ښيي

.    و په برخه کې رعایت کړي ديخپرول وشاخصونه د وېبپاڼې له الرې د اطالعات سلنه ۱2ادارو سلنه زیاتو  43له 

سلنې کم شاخصونه رعایت  ۱2سلنه ادارو له  ۵۱سلنې ډېر شاخصونه رعایت کړي، یواځې  ۱2سلنه ادارو له ۱4
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السته راغلې سلنه د تېر کال په پرتله، د ادارو په وېبپاڼو له وړاندې د اطالعاتو خپرولو په برخه کې د  دی چې، کړي

 .والی څرګندويه پرمختګ او د وضیعت ښ

مې مادې په رڼا کې  ۵۱اطالعاتو ته د الرسيس کمېسیون په مخکېني راپور کې، اطالعاتو ته د الرسيس قانون 

خپلواکې  ۱خپلواک ریاستونه،  3وزارتونه،  24بنسټونو له وېبپاڼو څارنه کړې وه چې  ادارو او دولتي ۱2د 

شوه چې په تررسه ادارو له وېبپاڼو څارنه  44خو سږ کال د . ادارې او څو خپلواک کمېسیونونه په کې شامل وه

 .خپلواک کمېسیونونه شامل دي ۱خپلواکې ادارې او  ۵۱وزارتونه،  2۵دې کې 

سلنې په پام کې نیول شوې  ۵22تر  ۱2کې د غوره ادارو لپاره د شاخصونو رعایت شوې سلنه له  په دې راپور

دا په داسې حال کې . سلنې پورې په پام کې نیول شوې وه ۵22تر  ۱2ده، پداسې حال کې چې تېر کال له 

، منځېنۍ ادارې د یو سلنه کمی رامنځته کوي ې لوړول د مخکېني راپور په پرتلهده چې د غوره ادارو د سلن

خو د السته راغلې احصایې له مخې په کمزورو ادارو کې یو . مخکېني راپور په نسبت دوه سلنه کمی ښیي

 .سلنه زیاتوالی تر سرتګو کېږي

دی په داسې حال کې چې د تېر کال شاخصونه  44څرنګه چې پورته یادونه وشوه د دې څارنې شاخصونه 

پرته له شک څخه چې د شاخصونو زیاتوالی د ادارو په کړنو او د څارنې په پایلو . څارنیز شاخصونه وه ۵۱

ییاتو رسه څېړل کېږي چې وېبپاڼې په جزدا په دې مانا چې د شاخصونو په زیاتوايل رسه . مستقیم اغېز لري

تر نه کوالی يش د رعایت شویو شاخصونو سلنه کمه کړي خو له نېکمرغه چې د پایلو په لیدلو رسه ډېر توپیر 

که چې د څارنې په وخت کې ټولې ادارې راتلوونکې څارنې ښې پایلې ولري ځ طمعه کېږي چې. سرتګو کېږي

 .له منځه وړلو لپاره دوی خپل ژمنتیا څرګنده کړې ده ستونزوخپلو نیمګړتیاوو ته متوجه کړای شوې او د 

 د وېبپاڼو د بډاینې لپاره وړاندیزونه او حل الرې 

  مین لپاره له کمېسیون رسه د همکارۍ او همغږۍ الرسيس قانون د احکامو د ال ښه تأ اطالعاتو ته د

 .فضا رامنځته کول او اطالعاتو ته د الرسيس حق په هکله د مشورو اخیستل

  ېژیو او پالیيس په هکله د ښوونیزو سټراټولینو ته د مايل، تدارکايت، تفتیش، اطالع رسونې او څارنیزو مسؤ د

چې اطالعاتو ته د الرسيس کمېسیون او اړوندو ادارو لخوا باید ځانګړې پاملرنه ورته  پروګرامونو تررسه کول

 .ويش

  ،د مراجعو مسؤولینوپه غونډو کې د اطالع رسونې په وېبپاڼه د مناسبو اطالعات برابرولو او خپرولو لپاره 

 .ګډون ته زمینې برابرول

  و مرکز کې د اطالع مې مادې په رڼا کې ادارې مکلفې دي چې په والیتونو ا ۵2اطالعاتو ته د الرسيس قانون

 .ل هېوادوالو او کمېسیون ته وروپېژينرسونې مرجع مسؤو 

  مې مادې په رڼا کې  ۵۱، ۵۱، ۵3ولین، اطالعاتو ته د الرسيس قانون د د مرجع مسؤ طالع رسونې اد ادارو د

 . تو ملزم دياا په اجر 
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  ه کړيادارې مکلفې دي چې غوښتونکو ته د اطالع رسونې مرجع د اسانه الرسيس زمینه برابر. 

  ت مې مادې په رڼا کې له کمېسیون رسه په مشورې اطالعا ۵6ادارې باید اطالعاتو ته د الرسيس قانون

 د اضايف محدودیتونو او د اطالعاتو محرموايل څخه ډډه وکړي،. ډلبندي کړي

  څخه اطالعات په ټاکيل وختقانونې موانعو  د احکامو رسه سم پرته له کومادارې مکلفې دي چې د قانون 

 .غوښتونکي ته ورکړي

  د غوښتنې لپاره دالیل غوښتونکی مکلف نه دی، د اطالعاتو  مادې پر بنسټ،6اطالعاتو ته د الرسيس قانون

 .په وخت کې دا ټکی په پام کې ونیيس چې محرتمې ادارې د اطالعاتو غوښتلو، هیله ده وړاندې کړي

  ل د خپلواکۍ په پار، کمېسیون ته د اطالع رسونې مسوول د ګامرنې په ادارو کې د اطالع رسونې مسوؤ

یون او نورو ذیصالح ادارو په همکارۍ زمینه برابرول، ترڅو د اداري اصالحاتو او ملکي خدمتونو کمېس

 . اطالعاتو ته د الرسيس قانون ښه پلی يش
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