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افغانستان روڼتیا څارد    

يل کېدو ارزونهم کال اطالعاتو ته د الرسيس قانون د پ1397د            أ   

 ه اړهد افغانستان روڼتیا څار پ

پیاوړتیا او ډېرېدو ته ژمن   ورکونې او څارنېچې په افغانستان کې د روڼتیا، حساب  بنسټ دی د افغانستان روڼتیا څار د مدين ټولنې یو افغان

ثبت شو. د روڼتیا څار  بنسټ په توګه  دينکال د یو خپلواک مز  ۲۰۰۶کال په اکټوبر میاشت کې رامنځ ته او په ز  ۲۰۰۵ روڼتیا څار د .دی

 پروان والیتونو کې هم والیتي پروګرامونه لري.  مرکزي دفرت په کابل کې دی او په بلخ، بامیانو، هرات، کابل، کاپیسا، کندوز، ننګرهار، پکتیا او 

دې  روڼتیا څار د وګړو او ټولنې پر بسیج مترکز کوي. د ارزونه، څېړنه او حق غوښتنه و.  رد ټولنې پ  د روڼتیا څار کاري مترکز په تېره لسیزه کې

چارو د  پر   استخراجي صنایعو زیربنايي پروژو، عامه خدمتونو، محکمو او د  او  د کار پام وړ برخو کې د ټولنې د څارنیزو وسایلو پرمختیا  سازمان 

   څارنې لپاره د ټولنو بسیج او روزنه شاملېږي. 

د ناامنۍ  په مواردو پورې اړه لري چې په دې کې  ري فساد  او د ادا  و، د لیدلورو او لېوالتیاو کتنویړنالیسۍ پر بنسټ څڅیړنیز کار د پ   روڼتیا څارد  

ټول اړوند پراخ مسایل تر پوښښ   ګډون نتیا پهماغیز د  و بودیجې مدیریت او د مرست ، چارومال عامه ، ایعوسکتور، استخراجي صن يياو قضا

تلونکې اجنډا په ترتیبولو کې مرسته وکړي، پر  د راا څار موخه د داسې میداين تجريب څېړنو تررسه کول دي چې الندې نیول کېږي. د روڼتی

 ي او غیرمحرمو او ناسپړل شوو مسایلو ته د خلکو پام ور واړوي.  لر تصمیم نیوونکو اغیزه و 

لوبوي. ورکولو په برخه کې مخکښ رول    ه عامو وګړو ته د معلوماتواو روڼتیا د مسایلو په هکلاو د فساد    لوروڼتیا څار د پوهې پر بنسټ تصمیم نیو 

ې اړوند مسایلو په هکله د پالیسۍ بحثونو ته الره هوارول شاملېږي. د روڼتیا  وند دې سازمان په حق غوښتنه کې د څارنې، روڼتیا او حساب ورک

  ې ونته د دولتي ادارو او خدمت رسوونکو بنسټونو د حساب ورکڅار د پالیسۍ حق غوښتنه پر دې مترکز کوي چې خدمت ترالسه کوونکو ټولنو 

اغیزناکو    کچه لوړه کړي. د دې سازمان له خوا، تر دې دمه اطالعاتو ته الرسسی، د بودیجې روڼتیا او حساب ورکړه، د مرستو روڼتیا او اغیزمنتیا، د

 عامه خدمتونو وړاندې کول او فساد ضد مبارزه څېړل شوي دي.  

  

  



  د افغانستان روڼتیا څار 

  اطالعاتو ته الرسسی: له توري تر عمل ب           

  ستاینه 

ي رییس ښاغيل  ئیو یموکراسۍ مرکز اجراډ لیکوال او د حقوقو او  ځانګړې توګه د دې راپور لهله کارډلې، په   چمتو کولوروڼتیا څار د دې راپور د  

وړښت  ضيل د راپور پر جويب منډل څخه د زړه له تله مننه کوي. له نوموړي رسه په دې برخه کې د روڼتیا څار اجراييوي مرش ښاغيل سید اکرم افټ

له کبله، مننه او کورودانی  او زیار ته د نه ستړي کېدونکو هڅو  ورتهتنه او سمون وکړ. روڼتیا څار وروسته یې د دې راپور ټولييزه بیا ککار وکړ او 

  ې د نیزې طرح نې د څېړ یې وکړه او د اړوندې څېړ  مرشيوايي. همدارنګه، د ښاغيل عزت الله ادیب دې هم کور ودان وي چې د دې پروژې 

. د څېړنې د میداين کار په همغږۍ کې د آغلې زبیدې کریم رول او هڅې د  ړاندې کړېې و پيل کېدو په برخه کې یې اړینې الرښوون ډیزاین او

   هېرولو نه دي او روڼتیا څار ورڅخه ځانګړې مننه کوي.

راپور  ترڅنګ یې، موږ د  و کې یې له موږ رسه ګډون وکړ.  له هغو کسانو څخه هم د زړه له تله منندوی یو چې د دې څېړنې په مرک  ، موږهمدارنګه

کتونکو هر یو د هند د برشي حقونو    تخنیکيد    ، اوڅخه  په توګه له هر یو ښاغيل نورویل کنول او ښاغيل محمد نارص تیموريد داخيل کتونکو   

وخت یې ولګاوه او  قیمتي ه ډېره مننه کوو چې خپل جودي ویتوري او ټولو نورو هغو کتونکو څخ  آغلېغيل وینکاتیش نایک او  ښا  له غړينوښت 

 د دې راپور پر لومړۍ مسوده یې خپلې ارزښتناکې تبرصې له موږ رسه رشیکې کړې. 

پر وخت همکاري  چې د دې څېړنې په ترڅ کې یې ټولو کارکونکو ته کور ودانی وایو ټيم  اداريپه پای کې، د افغانستان روڼتیا څار د څېړنې او 

 . وکړه

  



افغانستان روڼتیا څارد    

يل کېدو ارزونهم کال اطالعاتو ته د الرسيس قانون د پ 1397د            ج   

 رسیزه

فساد پر وړاندې مبارزې په برخه کې مهم رول لوبوي.   د ، عامه حساب ورکونې اوولواطالعاتو ته الرسسی یو برشي حق دی چې د روڼتیا د تأمین

دې  اطالعاتو ته د الرسيس د یو قانون لپاره کامپني پیل کړ.  کې ز کال ۲۰۰۴ډېر وړاندې تللی چې موږ په  څخهله هغه مهال افغانستان اوس 

. که څه هم د نړیوالو  تصویب شويس یو قانون د دولت له خوا اطالعاتو ته د الرس کې کال  ۲۰۱۴چارې پنځه کاله وخت ونیو چې باالخره په 

نوي قانون ته الره هواره کړه چې اطالعاتو ته د الرسيس په  هغه معیارونو پوره کولو له مخې، دا یو منځنی قانون و. خو رسه له دې یې هم 

و ته د الرسيس نوی قانون چې اوس مهال  سوید او تصویب شو. اطالعاتیون کې د اطالعاتو د لوی کمیشرن په توګه زما د دندې پر مهال تکمیس

. په هر  مېرل کېږيقوانینو څخه ش  د درجه بندۍ پر بنسټ یو له تر ټولو غوره (www.rti-rating.org)نافذ دی، د حقوقو او دیموکراسۍ مرکز 

وازې لومړی ګام دی او دا ښايي یو څه آسانه ګام وي. خو د قانون پيل کېدل یو  صورت، د موقعیت له مخې د یو ښه قانون درجه ترالسه کول ی

افغانستان غوندې یو  په دې توګه،  و  څ  تر  مدين ټولنې دوامداره هڅو ته اړتیا لري. دچې سیايس اراده او د دولتي ارګانونو او  ی  د  بهیراوږدمهاله  

. روڼتیا څار  يشو واک چلولی، د حکومتولۍ ډګر کې یو سرت کلتوري بدلون رامنځته  هېواد کې چې په تېرو څو لسیزو کې پرې زورواکو حکومتون

 بنسټ ژمن دی چې په راتلونکو کلونو کې د دې قانون پر پلې کېدو څارنه وکړي. 

ې په ډول ډول  مه آسانه پروسه نه ده. د داسې هر اړخیزو میتودولوژيو نشتون چ قانون د پيل کېدو ارزونه کو ګڼ دالیل شته چې ښيي، د یو 

رشایطو کې ازمویل شوې وي، د دې دالیلو یوه ښه بېلګه ده. خو، خوښ یم چې موږ توانېدل یو چې د حقوقو او دیموکراسۍ له مرکز رسه د  

دو د ارزونې  وکړو چې دوی په تېر کې په نړیواله کچه اطالعاتو ته د الرسيس د بېالبېلو اړخونو د پيل کېیوې داسې میتودلوژۍ د تدوین لپاره کار  

ري  لپاره جوړه کړې وه. په دې راپور کې کارول شوې میتودلوژي هر اړخیزه او له دې وړاندې په ګڼ شمېر هېوادونو کې ازمویل شوې ده. موږ باو 

روښانه تصویر  ه اطالعاتو ته د الرسيس قانون د تر ټولو غوره پيل کېدو په برخه کې زموږ د اوسني موقعیت یو چې دا ارزونه به په نړیواله کچ

٪ ټيټې نومرې ترالسه کړې دي. په هر  ۵۰وړاندې کړي. خو رسه له دې هم، دا تصویر یو تور تصویر ښکاري؛ ځکه ټولو ارزول شویو ادارو له 

ارزونې   وي چې پر بنسټ یې په راتلونکو کلونو کې د دې قانون د پيل کېدو په هکله په دوامداره توګهصورت، دا ارزونه لومړی الس مواد برابر 

 کوالی او دولتي ادارې د حساب ورکوونکو ادارو په توګه ساتالی شو.   

و د پيل کېدو د ارزونې لپاره د  زه د حقوقو او دیموکراسۍ مرکز کې له ښاغيل تويب میڼدل څخه په نړیواله کچه اطالعاتو ته د الرسيس د قوانین

ه کبله د زړه له تله مننه کوم. زموږ د قدرمنو همکارانو هر یو ښاغيل عزت الله ادیب او هر اړخیزې میتودولوژۍ د جوړولو او د دغه راپور د لیکلو ل

کړه او ډيټا یې راټوله کړه. زه له دوی هر   آغلې زبیدې کریم او زموږ د ټولې څېړنیزې کارډلې دې هم کور ودان وي چې دا څېړنه یې پالن او پلې 

تي ادارو څخه هم مننه کوم چې په دې څېړنه کې یې له موږ رسه برخه واخیسته او د دې ارزونې  یو څخه ډېره مننه کوم. همدارنګه، له ټولو دول

 په بشپړېدو کې یې مرسته رارسه وکړه. 

، زما هیله دا ده چې دا راپور به  تو ته د الرسيس دا راپور وړاندې کوم. له خربو تر عملهد روڼتیا څار په استازولۍ د ویاړ احساس کوم چې اطالعا

 طالعاتو ته د الرسيس قانون د پيل کېدو په هکله ډېر اړین عامه بحثونه راټول کړي. مننه ا

 

 
 سید اکرام افضل 

 د روڼتیا څار اجرایوي رئیس 

http://www.rti-rating.org/
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افغانستان روڼتیا څارد    

م کال اطالعاتو ته د الرسيس قانون د پيل کېدو ارزونه1397د            1  

لنډیز

د خلکو  اطالعاتو ته خپرو شوو له خوا د دولتي او عامه چارواکو 

د   ه هم یادیږي،د حق په نام يس ته د الرس اطالعاتو الرسسی، چې 

برشي حق  یو افغانستان په اسايس قانون او نړیوالو قوانینو کې د 

اطالعاتو ته د الرسيس  . د افغانستان اوسنی یشو په توګه پېژندل 

  رسيس د ال اطالعاتو  شوی، د    صویبکې ت  کال  ۲۰۱۸چې په  قانون  

په نړیواله کچه له پیاوړو قوانینو   ه مخېلدرجه بندۍ سازمان د 

د پیاوړي قانون درلودل او خو پر دې رسبېره،  ږي.  ل کیشمېر څخه  

دي.  موضوعات  بېل    دوه  کول  پيل  د دغه پياوړي قانون  په سمه توګه

د  ،په دویمه کلیزه صویبقانون د تالرسيس د د ته اطالعاتو 

قانون د پيل کېدو ارزونه پیل    د دې بنسټ افغانستان د روڼتیا څار

پر بنسټ تررسه شوې چې   د حق  اطالعاتو ته د الرسيسکړه. ارزونه  

 بندۍ بشپړوونکې تګالره ده.   دې  برخه کې د شته درجه  په

افغانستان  ، د ارګانونوو اصيل پيل کوونکو د دواړ  په دې ارزونه کې 

دولتي ادارو  بېالبېلو    ۱۹د    هم  او  اطالعاتو ته د الرسيس کمیسیون،

، رشکت نا برېښکې کار کوي لکه: برخو چې په پراخه کچه بېالبېلو 

د جمهوري ریاست د چارو لویه  ، یو شمېر وزارتونه، وليس جرګه

، پر  اقداماتبنسټیز  : کړنې څېړل شوي او سرته محکمه اداره

د  له خوا ، د چارواکو اقداماتبنیادي /مترکز، سازماين کمیسیون 

د عامه   :ه لکهشوي ګامون اخیستلپه موخه  قانون د پيل کېدو

  ې دو   اويد خپر اطالعاتو  د  ارل او روزل او  ومګ  کارکوونکو  داطالعاتو  

او  خپرولاطالعاتو د له کومې غوښتنې پرته تګالرې چې یوه یې 

 خپرول دي.  اطالعاتو د وروسته  ېیې له غوښتن  بله

د ارزونې تګالرې ملړی د هرې برخې  اطالعاتو ته د الرسيس د حق  

ه بیا  او وروست  يکړ   بندي  هرسه درجپه کارولو  رنګ    د ځانګړي  ېکړن

 ې ده.بندي شو  یا منځنۍ کچه درجه ټولیزه توګه د کړنو اوسط په 

دا درجې د هغو نومرو له مخې محاسبه شوې چې د دې راپور په  

ورکړل پر بنسټ  ضمیمه کې ترشیح شوي یو پېچيل فورمول  څلورمه  

شوې دي. په الندې جدول کې هغه الره ښودل شوې چې په کارولو  

ستل شوې نومرې درجو ته اړول شوې رسه یې د ادارو له خوا اخی 

 دي:

 درجو ته د نومرو اړولو جدول 

 زرغون  ژېړ ر سو 

0-0.33 0.34-0.66 0.67-1.0 
 

 : او د ارزونې په ترڅ کې، په بېالبېلو برخو کې د افغانستان له خوا ترالسه شوې وروستۍ یا نهايي درجې په الندې جدول کې ښودل شوې دي

 مات  اقداسازمان  بنسټیز اقدامات  برخه
  له غوښتنې پرته 

 اطالعاتو خپرول د 

له غوښتنې وروسته  

 د اطالعاتو خپرول 
 اوسط 

 3643. 1491. 3349. 3076. 6154. پایله 

      درجه
 

درجه   دا ژېړه درجه اخیستې.  کم رنګه په ټولیزه توګه افغانستان 

ته د الرسيس کمیسیون د پیاوړو کړنو پر بنسټ  اطالعاتو بندي 

. خو ده ېتر السه کړ  درجه هژېړ ره ېتاو په پایله کې یې  ېشو  جوړه

کې رسه درجه تر السه  برخو اړوندو په درېیو  د ارزونې دولتي ادارو

خپرولو کې ډېر اطالعاتو دا کړنه له غوښتنې پرته  ې چېکړ 

اطالعاتو ته  کمزوری حالت په ډاګه کوي. تر یوې کچې د پایلې پړه  

ځکه   نو  ؛ اچول کېدای يش کېدو د الرسيس قانون پر تازه تصویب 

الزیات کار او هڅو ته اړتیا لیدل  د قانون د سم پيل کېدو لپاره    خو،

 کېږي.

  خپل ځان د تر ټولو مهم وړاندیزونه دا دي چې د  د کمیسیون لپاره  

. د بېلګې په توګه:  واخيل ونهګام الزیات پياوړي  لپاره ثبات

ه کړي؛ لړۍ جوړ بودیجې خپلواکې ځان لپاره د  کمیسیون باید د

په   ې پرېکړېد خپلو کارکوونکو او غړو روزلو ته دوام ورکړي؛ خپل

خپور  هم کلنی راپور تر څنګ یې، خپل کړي او  رېخپ بڼهانالین 

اطالعاتو ته د  کړي. په ارزونه کې دا هم و چې کمیسیون باید 

د  تر څو  کړيي کچه لوړه عامه پوهاو د په هکله الرسيس قانون 

قوانینو نظر  هغو  کارکوونکو ته روزنه ورکړي او پر نورو    اطالعاتوعامه  

 ي. کو اغېزه  ته د الرسيس پر حقاطالعاتو   ورکړي چې
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  ۱۹څخه راټولې شوې پایلې ښیي. له  دولتي ادارو  له  الندې جدول  

رسه رنګه  د نورو یې  ۱۳او  راښييژېړ رنګ ادارو ارزونه  ۶د  څځه

٪ زیاتې  ۵۰هم له ې ی  له دې ادارو څخه یوې. ې دهاخیست  درجه

توګه  الندې    په  . د کړنو پایلې په جزییاتو رسهېنه دي اخیست نومرې  

ړاندې کېږي: و

یزې پایلې یټولدولتي ادارو د  

 اداره 
سازمان  

 معیارونه 

     له غوښتنې پرته 

 خپرول اطالعاتو د 

له غوښتنې وروسته  

 خپرول اطالعاتو د 
 درجه سلنه  اوسط 

  ٪47 0.4709 0.2222 0.6281 0.5625 مالدارۍ وزارت  اوبو لګولو او     د کرنې

  ٪43 0.4339 0.1111 0.6906 0.5000 کمیسیون د ملکي خدمتونو 

  ٪42 0.4212 0.1667 0.3469 0.7500 د ميل تدارکاتو اداره

  ٪41 0.4056 0.1667 0.5188 0.5313 مالیې وزارت

  ٪39 0.3891 0.1111 0.3375 0.7188 کار

  ٪36 0.3616 0.2222 0.6125 0.2500 ل لویه څارنوا

  ٪33 0.3297 0.1111 0.3781 0.5000 لوړې زده کړې

  ٪30 0.3006 0.1111 0.4469 0.3438 برېښنا 

  ٪27 0.2678 0.2222 0.2375 0.3438 د کلیو پراختیا 

  ٪25 0.2545 0.1667 0.3469 0.2500 معدن او پټرولیم 

  ٪23 0.2256 0.1111 0.3781 0.1875 اړیکې 

  ٪21 0.2129 0.1667 0.2844 0.1875 روغتیا 

  ٪21 0.2068 0.1111 0.2281 0.2813 ټرانسپورت 

  ٪19 0.1943 0.1111 0.2219 0.2500 ې وزارت پوهن

  ٪14 0.1399 0.1667 0.2531 0.0000 و وزارت بهرنۍ چار 

  ٪12 0.1162 0.1111 0.0813 0.1563 د جمهوري ریاست د چارو لویه اداره

  ٪11 0.1056 0.1667 0.1500 0.0000 سرته محکمه 

  ٪9 0.0920 0.1667 0.0781 0.0313 وليس جرګه 

  ٪9 0.0850 0.1111 0.1438 0.0000 و وزارت کورنۍ چار 
 

ته ځینې  دولتي ادارو له اړخه اقداماتو ارزونه بیا هم د سازماين 

د وهاوي کې د عامه پ یادو وړاندیزونو جوړښتیز وړاندیزونه لري. په 

به یو  ادارو یوازې نیمو دي )چې او ګومارل  کارکوونکو روزل وپیاوړ 

د پيل کولو لپاره  اطالعاتو ته د الرسيس قانون  .کس ګومارلی وي(

چې په هغه   د دې وړاندیزونو بله برخه دهعميل پالنونو جوړول د 

د داخيل پروسس لپاره  رسه سم، د غوښتنې اطالعاتو کې به د 

تر رسه  ادارو دا چاره  برخې    )یوازې څلورمېدې وي  الرښوونې موجو 

اپور  د کړنو ر  په اړهد قانون د پيل کېدو له خوا د هغوی  .(ېکړ 

درېیمې  د ټولو یادو ادارو  )چې    ورکول د وړاندیزونو درېیمه برخه ده

ادارو ته دا  مواردو رسبېره،    پر دې( او  ېتر رسه کړ چاره  دا    یې  برخې

توګه    ناکهپه اغېز   او اسناد  ونهډریکار خپل    سپارښتنه هم کېږي چې

 مدیریت کوي.  

دولتي ادارې  چې  هو  هغه برخهخپرول اطالعاتو پرته د  ېله غوښتن 

یې یوازې  نومرو که څه هم له ټولو  ؛ې ديشو رزول  ېپکې ښ 

  ۱۲تر السه کړې. د یوې ځانګړې برخې له نومرې درېیمه برخه 

څلورو ژېر او   ،ونرغ ز   اوسط  سندونو  شويو سندونو څخه درېیو  ارزول

ډېرې ال په دې برخه کې ، خو سور رنګ تر السه کړسندونو پنځو 

هېڅ  په خپرولو کې  اطالعاتو  غوښتنې پرته د  هڅې ته اړتیا شته. له  

پرته یې   وېبپاڼې وانه خیسته چې له نومره هم له دې  وې ادارېی

څو د خلکو د خوښې د اسنادو بڼه یې   ؛خپاره کړي وياطالعات 
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  دې  یا یې د دې هڅه کړې وي چې په انالین توګهاو  ېخپره کړ 

ي. د ټولنیزو رسنیو د کارولو په برخه  و خلکو ته ورساطالعات  بنسټیز  

خلکو رسه اړیکه  چې له هغې الرې له وې  ټيټېنومرې کې هم 

   .وې شوېاړیکه پرې  رسه وېبپاڼوله همداسې ټینګه يش او 

ډېر  کې ي ادارو لت دو په خپرول اطالعاتو له غوښتنې وروسته د 

اطالعاتو  یې خپلې کړې. د نومرې ٪ ۱۵کمزوري په ډاګه شول او 

څخه دوې   ې ادارې کې )چې له هر  مواردو ۳۸ې په غوښتند 

تر  اطالعات یوه کې یې په بشپړه توګه هېڅ شوې وې( په  نېغوښت

وروسته    له ترالسه کولود غوښتنو     ېدولتي ادار شول. هېڅ  ه  السه ن 

او لږو یې په وخت رسه ځواب   نه ده کړې ګيرسید دې چارې ته 

له دې امله   ې وې،چې دلته اخیستل شو نومرې . هغه ی دیورکړ 

فیس  څخه  غوښتونکو  له  اطالعاتو  د  هم  دولتي ادارې  وې چې هېڅ  

(.  اخیستې دينومرې بشپړې یې )نو ځکه  ی خیسته دی ا ن

په  غوښتونکو د ځواب ویلو  اطالعاتو  د  اطالعاتو ته د الرسيس قانون  

. په بنسټیزه  شتهډېرې ستونزې خو پيل کولو کې یې  ؛هکله دی

کړي چې د   برابر مونه تباید مناسب سیسدولتي ادارې  ې توګه ټول

 غوښتونکو ته ځواب ووایي.  اطالعاتو 

ته اشاره    مهمو قوانینوالرسيسد اطالعاتو په نړیواله کچه د که 

دا   چې يش هم پکې شاملېدی اړوند قانون افغانستان د و ن  ؛ويش

په دې هېواد کې ال زیات کار ته  . که څه هم یوړ دد ستاینې  ګام

.  يشپيل کولو معیارونه باید لوړ  قانون  په ځانګړې توګه د    ،اړتیا شته

و دا مفصله ارزونه  خ  ؛معلومیږي  هستونزمندې چې یاده چاره  ه  رسه ل

که  همداشان، . د راتلونکې لپاره یوه روښانه تګالره وړاندې کوي

د   ؛ وي و کې ستونزېپيل کول په بشپړه توګه د قانون  مهال اوس 

.  هم اخیستل کېدای يشاسانه ګامونه کړنو د ال ښه کېدو لپاره 

حداقل دا ژمنه کوالی يش چې په  رسهدولت له خپلو اتباعو 

وضعیت تر اوسني هغه ښه وي او  کې  کې به په دې برخه    ېراتلونک 

چارې به په الښه ډول تنظمېږي.  
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 ه ندنپېژ 

چې معموال اطالعاتو ته  حق  د الرسيس ته اطالعاتو دولتي ادارو د 

د نړیوالو قوانینو او د افغانستان اسايس  د الرسيس حق بلل کېږي،  

شوی   برشي حق په توګه پېژندلیو  د    په واضح ډول  قانون رسه سم

په ټوله کې د  حق تامین  ا مسله راښيي چې د دې . ددی

. د نورو ر اړین دیلپاره ډې سته راوړلو فردي موخو ال  او  ډميوکراسۍ

په دولتي ادارو ته د الرسيس حق د اطالعاتو  ،موضوعاتو تر څنګ

المل کیږي؛ عامه ډاډ رامنځته   ورکونې  برخه کې د زیاتې ځواب

کوي؛  پياوړېکوي او همداسې د دولت او رعیت تر منځ اړیکې 

ونو ته الر ډیموکراټیکو پرمختګ په تصمیم نیولو کې رشیکوي؛  اتباع 

اتباعو   ډول، . همدا يمرسته کو د فساد په کنټرول کې او هواروي 

موخو د تعقیب وړتیا وربښي او پیاوړي او مناسب  فردي ته د 

 سوداګریز سکتور ته الر هواروي.  

کال کې د   ۲۰۰۴په لومړي ځل په ، ته د الرسسی حقاطالعاتو 

.  دل شووپېژنپه رسمیت اسايس قانون کې اوسني افغانستان په 

آدا  او د حق د عميل  کاله دې حق ته د رسېدو    ۲۰۱۴خو بیا هم تر  

قانون په توګه کوم ځانګړی قانون نه    د الرسيساطالعاتو  لپاره  کولو  

پیاوړی  د الرسيس  ته  اطالعاتو  په مې کې    ۲۰۱۸ن شوی. د  ویو تد

کال   ۲۰۱۸شو. د  نافذمیاشت کې  په ورپسې او  صویبقانون ت

بلکې   ؛پیاوړی دی تر قانون ۲۰۱۴ د چې  قانون نه یوازې دا 

ته  اطالعاتو  بندۍ رسه سم، رجهدله اطالعاتو ته د الرسيس د حق 

په نړۍ  قانون  دا    راښيي. هم  د حقوقي ضامنتونو پیاوړتیا    د الرسيس 

په اطالعاتو ته د الرسيس د حق ورته قوانینو تر منځ  ۱۳۰کې د 

 1ميل قانون دی. تر ټولو پیاوړی برخه کې 

کوالی يش. خو  السته راوړنه افتخار له ویاړه ډکه ن پر دې انا افغ

یوازې لومړی ګام   او تصویب  د قانون تدوین  ته د الرسيس اطالعاتو 

کې ډېرې په برخه پيل کولو د دی. د دې قانون په سمه توګه 

پیاوړي   و هېوادونو. د نړۍ تجربه دا وایي چې ډېر دي ننګونې شته

 
1data/-rating.org/country-https://www.rti  .بندي چې   درجه اطالعاتو ته د السرس ي د حقوګورئ

)http://www.law-په سپټمبر کې پیل شوه، د ډیموکراس ۍ او حقوقي مرکز  ۲۰۱۱لومړی ځل د 

) democracy.org مرکز  يد اروپا اطالعاتو ته د السرس   او)ginfo.or-http://www.access(  لخوا

اطالعاتو ته د السرس ي حقوقي   ه،. دا نړیوالو معیاورنو او ملي کړنو ته په کتو سر رمختیا ورکړل شوهپ

ملي قوانین تر پوښښ الندې   ۱۲۸یې اوس  توګه اپډېټ کیږي او پرلپس ېبندي په  درجه چوکاټ ارزوي.

دي. دا د حقوقي چوکاټ د پیاوړتیا د ارزولو لپاره تر ټولو مخکښه وسیله ده او پر نړیوالو سازمانونو 

شوي  کولو کې یې له ننګونو رسه مخ    قوانین تدوین کړي خو په پيل

 . دي

دویمې کلیزې په رارسېدو    تصویب د  دقانون  اطالعاتو ته د الرسيس  

دې قانون د   چې د افغانستان روڼتیا څار بنسټ پرېکړه وکړه درسه 

په دې موخه یې اطالعاتو ته  څرنګوال بیاکتنه وکړي پيل کولو پر 

اطالعاتو ته د الرسيس    چې  2ارزونې تګالره ټاکلې   د الرسيس د حق

په  مترکز یې او تګالرې رسه سمون لري له درجه بندۍ د د حق 

په کال  ۲۰۲۰ارزونه د دا . دیپر پيل کولو دې برخه کې د قانون 

کې یې پایلې وړاندې شوې راپور  دې  په  لومړیو کې تر رسه شوې او  

 . دي

شوې  د ارزونې پر بنسټ د کارول  اطالعاتو ته د الرسيس د حق  راپور  

برخه د څلورو برخو د   رپسې ږي. و رسه پیلې روښانه کولو ې په تګالر 

کوي. له دې څخه  څخه السته راوړل شوي جزییات روښانه ارزونې 

د  ته د الرسيس حق اطالعاتو لومړی یې مرکزي معیارونه دي چې 

ته د الرسيس کمیسیون  اطالعاتو ، چې د افغانستان ېمرکزي ادار 

سازماين  نور معیاورنه چې  وي. درېرنګوالی ارز دی، د کړنو څ

خپرول او له غوښتنې  اطالعاتو له غوښتنې مخکې د معیارونه، 

ارزوي    کړنېدولتي ادارو  خپرول دي، د یو شمېر  اطالعاتو  وروسته د  

له دې  . هره ادارهپکې شاملېږيادارې  دولتيبېالبېلې  ۱۹چې 

په پام   معیارونهجوړښتیز  اړخه ارزول کیږي چې څرنګه سازمانی او 

کوم کارکوونکی لري؛ اطالعاتو چې د عامه لکه دا کې نیيس. 

یې  راپور ته د الرسسۍ کلنی اطالعاتو ټرېنېنګ ورکړل شوی او 

اطالعات په واک کې  ته مهم هېوادوالو  چمتو کړی او که نه، څو

هغوی یې غوښتنه هم نه وي کړې؛ یا هم دا چې  که حتی  ورکړي؛

کومې کچې  تر یوه اداره کې، په صورت غوښتنې اطالعاتو د 

کوي. وروستۍ برخه اطالعاتو ته د الرسيس په  وړاندې  اطالعات

په مشخص ډول، په   او  نومرېاو    بندي  درجهبرخه کې د افغانستان  

 راښيي. نومرې  دولتي ادارو ارزول شویو  ۱۹ دې برخه کې د 

بندۍ په هکله اطالعات په   درجه د  اطالعاتو ته د السرس ي د حقتکیه لري. 

(Rating.org-http://www.RTI) شته  ېک  وېبپاڼه.   
2 evaluation.org-http://www.rti  د ارزولو تګالره، چې لومړی  اطالعاتو ته د السرس ي د حق. وګورئ

)/:www.law/http-په پاریس فورم کې پرانیستل شوه، د ډیموکراس ۍ او حقوقي مرکز  ۲۰۱۹ځل د 

) democracy.org دا نړیوالو معیاورنو او ملي کړنو ته په کتو سره  مختیا ورکړل شوهخوا پر ه  ل .

چوکاټ د پیاوړتیا د ارزولو   دا د حقوقي ،چوکاټ ارزوي. له دې امله   اطالعاتو ته د السرس ي حقوقي

 لپاره تر ټولو مخکښه وسیله ده. 

https://www.rti-rating.org/country-data/
http://www.law-democracy.org/
http://www.law-democracy.org/
http://www.access-info.org/
http://www.rti-evaluation.orgوګورئ/
http://www.rti-evaluation.orgوګورئ/
http://www.rti-evaluation.orgوګورئ/
http://www.law-democracy.org/
http://www.law-democracy.org/


افغانستان روڼتیا څارد    

م کال اطالعاتو ته د الرسيس قانون د پيل کېدو ارزونه1397د            5  

)میتودولوژي(  تګالره

هرې دولتي ادارې  دا تګالره )میتودلوژي( د ارزونې د هرې برخې، 

یو ځانګړی   د درجه بندۍاو په ټولییزه توګه د افغانستان لپاره 

د نومرو ارزونې معیارونه اطالعاتو ته د  پېچلی سیستم کاروي. 

بیان شوي چې دا  الرسيس ارزونې په تګالره )میتودولوژۍ( کې 

. دا چې دغې تګالرې ته  3شوې ده ارزونه یې هم پر بنسټ تررسه

د دې  ورکړل شوې، په دې هکله پوره توضیحات څه ډول نومرې 

هغه الره چې له  راپور په څلورمه ضمیمه کې وړاندې شوي دي. 

الندين درېیم جدول    شوې، په  اړولمخې یې نومرې په درجه بندۍ  

 کې ښودل شوې ده. 

 درېیم جدول: درجه بندۍ ته د نومرو اړول 

 زرغون  ژېړ سور 

0-0.33 0.34-0.66 0.67-1.0 

 ټاکل  ادارو دولتي د 

 هد ارزونې تګالره په دې لټه کې نه داطالعاتو ته د الرسيس د حق  

؛ دا چاره ځکه  کړنې په یوه برخه کې وارزويدولتي ادارو  چې د ټولو  

،  شمېر زیات دی. پر ځای یېناممکنه برېښي چې د یادو ادارو 

د ارزونې لپاره  ادارې  ېبېالبېللس چې نکو ته ویل کیږي و ارزو 

پکې  کمیسیون  الرسيسته د اطالعاتو فغانستان د ا چې وټاکي 

کړنې ارزول شوې  ادارو  ۱۹د الندې  ،شامل نه وي. په دې موخه

وې: د افغانستان برښنا رشکت )برېښنا(، د لوړو زده کړو وزارت  

)د کلیو   راختیا وزارتد کلیو بیارغونې او پ )لوړې زده کړې(، 

رنې برخه(، د  وزارت )کمالدارۍ پراختیا(، د کرنې، اوبو لګونې او 

ارت  د پوهنې وز  وزارت )اړیکې(،اطالعاتو تکنالوژي اړیکو او 

)پوهنه(، د مالیې وزارت )مال برخه(، د ټرانسپورټ وزارت  

  ې (، د عاماو نفت کانونه وزارت )پټرولیم او  کانونو انسپورټ(، د )ټر 

روغتیا وزارت )روغتیا(، د کورنیو چارو وزارت )کورنۍ چارې(، د  

او ملکي خدمتونو  اداري اصالحاتو    رکاتو ميل اداره )تدارکات(، د تدا

وزارت  ټولنیزو چارو کار او خپلواک کمیسیون )ملکي خدمات(، د 

د  جرګه )وليس جرګه(، لوی څارنوال )څارنوال(،  وليس)کار(، 

  ه ، د بهرنیو چارو وزارت او سرت و لویه ادارهجمهوري ریاست د چار 

 محکمه.  

 
3Ibid.  

وضع  او معیارونه  ضوابط    بنسټیز  ېکلو لپاره در ټاد  ادارو  د دې  

 شوي: 

په دې له خوا ته د الرسيس کمیسیون اطالعاتو د افغانستان  .1

په هکله کومه  درجه بندۍ  ته د الرسيس د  اطالعاتو  کې  ادارو  

 رسوې اجرا شوې او که نه.  

عامه وګړو ته وړاندې شوي موضوعات او په بېالبېلو موضوعاتو   .2

ته د اطالعاتو چې په مستقیمه توګه کې د هغوی ګډون 

 حق رسه اړیکه لري.    لهالرسيس

په کړنو کې پاتې   ته د الرسيساطالعاتو چې ادارې ځینې  .3

هغوی کړنې ښې  ، په دې موخه وارزول يش چې د ښکاري

 .  او سمون ومومي يش

 د ارزونې وسایل

د  د ارزونې تګالره په څلورو برخو کې  ته د الرسيس حقاطالعاتو 

ا  . د او کاروي پېژينوسایل  بېلبېال  ۷د ارزونې لپاره  ارزونېد  کړنو

 په الندې ډول دي: وسایل 

خپرولو ته  اطالعاتو له غوښتنې پرته د کتنه، ته  شالید او مخینې

یناف  ، د است(چې ارزول کیږيله خوا دولتي ادارې د لنډه کتنه )

اطالعات  (، د خواه ته کتنه )د کمیسیون ل  پرېکړوغوښتنې 

کارکوونکي، د .... اطالعاتو ونکو رسه مرکه )لکه عامه کو ور 

ځاين  غوښتونکي او داسې نور( اطالعاتو د بیړنیو کارکوونکي، 

چې ارزول  له خوا دولتي ادارو یا هم له خوا کمیسیون د نې )ارزو 

چې ارزول  دفرتونه دولتي ادارو )د کې کتنه دفرتونو په ، (کیږي

)بیا هم د هغو   وې لړۍ جوړولد غوښتنې د یاطالعاتو کیږي(، د 

چې ارزول کیږي(. د دې ارزونې په موخه د ارزونې له  دولتي ادارو 

 چې په الندې ډول دي: اوو څخه پنځه وسیلې کارول شوې وې 

 لنډه کتنه خپرولو ته اطالعاتو د له غوښتنې پرته  .1

اصيل موخه د   ؛ېبیا کتل شو دولتي ادارې  ۱۹ ېپه دې کې ټول

څو ولیدل يش چې ایا هغوی اسناد   و؛کتل و و ڼوېبپاد ادارو دې 

ه رس مې مادې له لومړۍ فقرې   ۱۵  داطالعاتو ته د الرسيس قانون 

. په دې کې الندې  او که نه ي غوښتنې پرته خپرو سم له کومې 



  د افغانستان روڼتیا څار 

  اطالعاتو ته الرسسی: له توري تر عمل 6          

یتي او  ، وال بېموضوعات شامل و: سازماين جوړښت، فرعي شع

ی مشورې  اړوندو موضوعاتو کې د هغو اتباعو ، د رتونهسیمه ییز دف

، د  طرزالعملونه و او ترالسه کولواورېدل  نظریاتو او له هغوی څخه د

ونه، مال  هوکړه لیکداوطلبۍ اعالن او د اسنادو ارزول، د تدارکاتو  

اطالعاتو  او د بودیجې په هکله د راپورونو د مال او تفتیش  ،حالت

الرښوونې، کورين او    لوغوښتد  اطالعاتو  خدمات، د    په ګډون، عامه

، سټراټيژي او داسې نور اړوند پالنونه، د  ۍسنړیوال تړونونه، پالی 

او  اطالعات کارکوونکو په هکله اطالعاتو ، د عامه  ډلبندياطالعاتو 

اطالعاتو ته د  . راپور اړوند کلنی اطالعاتو ته د الرسيس قانون 

مادې رسه  مې  ۴او مې مادې د لومړۍ فقرې ۱۵د الرسيس قانون 

په خپلو وېبپاڼو کې په  اطالعات  چې ټول    لريمکلفیت    ادارې   ،سم

ماشین یې  فارمټ کې خپاره کړي چې کال کې یو ځل په داسې 

   ولوستالی شئ. 

 له کارکوونکو رسه مرکه  .2

بېالبېلو  نورو  له  ادارو له کارکوونکو او    ۱۷د  څخه  دولتي ادارو    ۱۹له  

ونه راوړل شوي، مرکې  نومجدول کې یې الندې ډلو رسه چې په 

. )په دې کې بهرنیو چارو وزارت او سرته محکمه شامله  شوې دي

 شول.(ه  هغوی مرکې ته حارض ننه وه ځکه 

 کلیدي معلومايت مرکې جدول:  ۱

 شمېر  اداره 

 40 چارواکي  .1

 6 رسنۍ  .2

 5 مدنی ټولنه  .3

 5 شکایت کوونکي  .4

 5 کي غوښتون اطالعاتو د  .5

 1 ته د الرسيس کمیسیون اطالعاتو   .6

په لومړۍ او دویمه    د دې ارزونې  نوملړ  پړبشبرخو  د مرکه شوو دواړو  

ارګانونه  بېالبېل نور او دولتي ادارې چې  راوړل شوی ضمیمه کې 

هم  پوښتنلیکونه  هغه  د دې ارزونې په ضمیمو کې  .  پکې شامل دي

   4.ديمرکو کې کارول شوي یادو  په راوړل شوي چې 
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.pdf17-02-20/Methodology.02/2020content/uploads/ . .لېنک کې موندلی ش ئ 

 رسمي کتنې  .3

  ۱۹و شویو ې محکمې پرته په یادبهرنیو چارو وزارت او سرت له 

کې رسمي کتنې او مرکې تر رسه شوې وې )لومړۍ  دولتي ادارو 

 . ضمیمه(

 نې ځان ارزو  .4

د غړو او  کمیسیون . لومړۍ یې د راښيينې ځاين ارزو تګالره دوې 

له خوا    ې دولتي ادار  ېد هغ بایددویمه یې او له خوا  کارکوونکو

یمه  مه ضم۴او    مه۳په  پوښتنلیکونه  . دوه  ل کېږيډکه يش چې ارزو 

 .  راوړل شوي ديکې 

 ۍلومړ د  ،له خواد کارکوونکو  ته د الرسيس کمېسیوناطالعاتو 

د   نلیکونو. د پوښتي ووډک شو پوښتنلیکونه پنځه نې ځاين ارزو 

   ې ده:ډکوونکو نوم او دنده په الندې جدول کې ذکر شو 

 ونکي نې ځوابو ځان ارزو  جدول: د لومړۍ ۲

 دنده نوم 

 کارپوهه ې او ارزوند تحلیل  برېښنا خراساين  .1

 کارپوهوېب  نجیب الله غیاث  .2

 د چارو کارپوهشکایتونو ته د رسېدنې  نذیر حسین  .3

 کارپوهعامه پوهاوي د  جعفر احساين  .4

 ېر د تدارکاتو مد نجات کبیرزاده .5

  ۱۳څخه دولتي ادارو ارزول شویو  ۱۹له ، د دې تګالرې رسه سم

د دغو  . یړ ک ډکپوښتنلیک نې ځاين ارزو دویمې ې د ادارو یې ی 

کې،  نومونه دا دي: برېښنا، د کلیو پراختیا، اړی دیارلس ګونو ادارو 

، روغتیا، کورنۍ چارې،  پټرولیمن او  پوهنه، مال، ټرانسپورټ، معاد

د جمهوري ریاست د چارو لویه  تدارکات، ملکي خدمات، کار او 

  ی، نومونه یې نه و ډکه کړ دا پوښتنلیک  چې    پاتې شپږو ادارو.  اداره

: لوړې زده کړې، زراعت، وليس جرګه، څارنوال، بهرنۍ  دي دا

  ېضمیمه کې د هر   پنځمه په    د دې ارزونې   چارې او سرته محکمه. 

راوړل   نو د ډکونکو کسانو نومونهو ځاين ارز لپاره د دې     ېدولتي ادار 

 . شوي دي

http://www.rti-evaluation.org/wp-content/uploads/2020/02/Methodology.20-02-17.pdf
http://www.rti-evaluation.org/wp-content/uploads/2020/02/Methodology.20-02-17.pdf
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له  دولتي ادارو که ووایو چې د ارزول شویو  باید هېره نه کړو چې 

  ډک پوښتنلیک نې ځاين ارزو دویمې برخو یې د درېیو څخه دوه 

تبعیض  په پایلو کې څېړنې  ښايي د کړی، په دې صورت کې 

  یل د څرنګوال په هکله څه و  تبعیضاتو. که څه هم د يشرامنځته  

 . ناشوين دي

 غوښتنې  ته د الرسيساطالعاتو  .5

هرې  د   ،برخه کې  ې پهغوښتناطالعاتو  تګالرې یا میتودلوژۍ د د  

شته  غوښتنې هم    ې  نامعلوم اطالعاتو  په ارزولو کې د    ېدولتي ادار 

پکې د دواړو  مرشح پروتوکول شته چې په دې هکله وې. 

ډېټا راټولول شامل دي لکه  کې د په بېالبېلو اړخونو  طرزالعملونو 

یا که کوم فیس هم   ؟دا چې ایا ځوابونه په وخت ورکړل شوي

اطالعات  آیا  ؛؟وړاندې شوياطالعات  ی او بیاورڅخه اخیستل شو 

رد شول  پر بنسټ ځانګړي دلیل یو  یعنې د په سمه توګه رد شول

رد شول؟ )په دې مانا چې    پرتهناسمه توګه له کوم دلیل  په  او یا که  

له ورکړې څخه د کوم ځانګړي دلیل له  اطالعاتو د غوښتل شوو 

غوښتنه هسې  اطالعاتو مخې ډډه وشوه او که له کوم دلیل پرته د 

  ه شوه.( شوه او رسېدنه ورته ون بابېزه وګڼل

  ې څخه دو   ېدولتي ادار  ېد ارزونې د دې برخې په موخه له هر 

په بې نومه بڼه ورسپارل شوې وې. د پوښتنو غوښتنې شوې وې او 

 . راوړل شوی مه ضمیمه کې  ۶په نوملړ 

 د ارزونې برخې 

څلور   ،رسه سم یا میتودولوژۍ له تګالرې ته د الرسيس اطالعاتو 

  او مرکزي معیاورنه  برخه وې. لومړۍشارزول و لې برخې بېالبې

  لپاره یې مرکې . د ارزولو  وېکمیسیون کړنې    ته د الرسيساطالعاتو  

لیدل. څرنګه  و  نه یې او دفرتو یې تررسه کړې نې ځاين ارزو ، وکړې

په دې برخه کې پنځه  له خوا د بېالبېلو کسانو ، چې یادونه وشوه

 شوې. و نې ځاين ارزو بېالبېلې  

سم پيل  د    د احکامواطالعاتو ته د الرسيس قانون  زماين معیاورنه  اس

،  نور یېدوه کړنې ارزوي.  ېسیستامتیکدولتي ادارو لپاره د کېدو 

خپرول او له غوښتنې وروسته د  اطالعاتو چې له غوښتنې پرته د 

د رسولو له اړخه د  اطالعاتو عامه خلکو ته د  خپرول دي،اطالعاتو 

. د سازماين معیارونو د ارزونې برخې لپاره  ارزويکړنې  دولتي ادارو  

 نې دي.  ځاين ارزو وسایل له چارواکو رسه مرکې او    بنسټيز  د ارزونې

ټولو خلکو ته د  خپرول اطالعاتو له غوښتنې پرته د ځکه چې 

؛ نو د ارزونې د دې برخې لپاره د ارزونې وسیله  رسول دياطالعاتو  

په انالین توګه موندل  ت  عااطال ده )وکتل يش چې  یا مشاهده  کتنه  

ځاين  اکو رسه په مرکې او له چارو  برخه کېدای يش او که نه(. دا

په ډاګه  اطالعاتو د رسمي غوښتنې پر بنسټ د )نو بشپړیږي. ارزو 

وړاندې کول دي. د دې  اطالعاتو  د غوښتنې په صورت کې د    (کول

اطالعاتو ته د  برخې د ارزونې لپاره د ارزونې بنسټیزه وسیله 

څخه  دولتي ادارو  د ارزونې تګالره ده )له ارزول شوو  الرسيس د حق  

  برخه هم د  غوښتنې(. داله شهرت پرته اخیستلو لپاره اطالعاتو د 

 نو رسه بشپړیږي. ځاين ارزو ارزونې په مرکو او  

 مرکزي معیارونه

  ، رسه سم له احکامواطالعاتو ته د الرسيس قانون د افغانستان 

ته د الرسيس  اطالعاتو ان بنسټیز ارګ  ته د الرسيساطالعاتو 

په اکتوبر کې ټاکل   ۲۰۱۸. د کمیسیون غړي د کمیسیون دی

شوي او د دې ارزونې په وخت کې یې یو کال دنده تر رسه کړې 

 چې د روڼتیا څار بنسټ له خوا تررسه شوې،  دې ارزونې پایلهد  وه.  

. ړاندې شوې دهجدول کې وڅلورم په الندې 

نه معیارونو ارزو  جدول: د مرکزي ۴

 څارل کېدونکې اداره   

 = صفر   نه ۱ = هو؛ د ارزونې موخه

 1 آیا غړي ټاکل شوي؟  1

 1 آیا بودیجه تخصیص شوې؟ 2

 1 کمیسیون خپل کارکوونکي ټاکي؟آیا  3

 0 آیا د کمیسیون تصامیم په انالین توګه د الرسيس وړ دي؟  4

 0 جوړ کړی او خپور کړی؟ پور ار آیا کمیسیون وروستیو دوو کلونو کې کلنی  5



  د افغانستان روڼتیا څار 

  اطالعاتو ته الرسسی: له توري تر عمل 8          

 0 آیا کمیسیون د غوښتونکو لپاره کومه تګالره خپره کړې؟ 6

 0.5 ( د موخو ارزونه) اوسط   

 صفر  = کمزوریاو  ۰.۵=   نسبي  ، ۱  = پیاوړی: ارزونهکمي 

 1 او خپلواک دي؟  ناکایا د کمیسیون غړي اغېز  7

 0 ؟نه کويندو د تر رسه  کولو لپاره بسآیا کمیسیون ته ورکړل شوې بودیجه د هغې د د 8

 1 آیا کمیسیون پر وخت سم تصمیم نیيس؟  9

 1 حقوقو ته درناوی کیږي؟  ادارو آیا د غوښتنې پر وخت د نورو  10

 0.5 لپاره سمې هڅې کړي؟کچې لوړولو آیا کمیسیون د عامه پوهای د  11

 0.5 ورکړای يش؟  زنهو ر ي چې چارواکو ته زناک د آیا معیارونه تر دې کچې اغې 12

13 
اطالعاتو  چې  کومه مناسبه هڅه کړېولو په برخه کې نظر ورکد کمیسیون د هغو قوانینو پر مسوده یا آ

 ولري؟  ته پر الرسيس اغېز
1 

 0.7143 د کمي ارزونې اوسط   

 0.6154 اوسط  

   درجه ټولیزه  

 

ته د  اطالعاتو په ارزونه کې راښيي، جدول  پنځمڅرنګه چې 

ژېر  ره  ېتکه څه هم    .ژېړ رنګ دی  درجهټولیزه  د کمیسیون  رسيس  ال 

 .دی( ۰.۶۶تر  ۰،۳۴رنګ دی )ژېړ رنګ له 

غړي  د کمیسیون جدول په ډاګه کوي چې لکه څرنګه چې څلورم

او اوومه پوښتنه(.   دي )لومړۍ ناک پلواک او اغېز ټاکل شوي او خ

. که  ون لريرسه سمپوښتنلیکونه له  ون ځاين ارزو دا د پنځو لومړیو 

   ته د الرسيس کمیسیون اطالعاتو  ٪ ځوابوونکو۴۰څه هم یوازې 

  خپلواک  په نسبي توګهځوابوونکو ٪ ۶۰خو  ی؛خپلواک ښودل 

  د کمیسیون  ي چېمسله رسه یوه خوله دپر دې  ٪۱۰۰ او  یښودل

داسې    ،د ځواب ورکوونکو نظرونو ته په کتوخپلواکي زیاتېدای يش.  

ی چې  يل دلیل دا حقیقت دچې د دې ځوابونو اصښکاري 

یې د چارو  چې بودیجه کمیسیون خپله بودیجه نه کنټرولوي او دا 

ونکو ویيل چې  ٪ ځوابو ۸۰نه ده.  ده/ کايفبسن د تررسه کېدو لپاره  

ویيل چې  نورو بیا ٪ ۲۰غړي له قانون رسه سم ګومارل شوي، خو 

.  قانون رسه سم ټاکل شوي ديد کمیسیون غړي په نسبي توګه له  

نکو ویيل چې هېڅ غړی نه دی ایستل شوی او ټولو  وو بو ځواټول

په  روزنې  ویيل چې د کمیسیون غړي بېالبېل و. د  وونکو دا هم  ځواب

نورو  ٪ ۲۰نکو ویيل چې غړي نه وو روزل شوي. وو ٪ ځواب۸۰هکله 

. یوه ځواب ویونکي  دي روزل شوي توګه سبيپه نویيل و چې بیا 

 .  ې وهام کې نیول شو پ  په د کمیسیون د غړو روزنه چې  ویيل

خو  کمیسیون ته بودیجه ځانګړې شوې  ،جدول رسه سمڅلورم له 

امته  )دویمه او  د دندو د رسته رسولو لپاره بسونکې نه دهد هغې 

نې رسه سمون لري چې  ځاين ارزو  پوښتنه(. دا بیا هم له لومړۍ

٪ ځواب ویونکو د بودیجې له نه بسېدونکي حالت په  ۱۰۰پکې 

. د عامه پوهاوي د زیاتولو مرصف د هغې برخې په  هکله ویيل و

نه وه. کله چې د   توګه یاده شوې وه چې بسونکې بودیجه ورته

بودیجې د زیاتولو د کچې پوښتنه شوې وه درېیو ځواب ورکوونکو د  

یاتوال غوښتنه کړې وه چې د پام وړ زیاتوالی  بودیجې د ز  ۴۰٪

یاتوال په هکله  یوازې دوو کسانو د بودیجې د کمښت او زدی. 

ځکه چې د کمیسیون له رامنځته کېدو تر  پوښتنه ځواب کړې وه. 

 یوه کاله څه زیات وخت کیږي نو د دې ارزونې ته به څه وخت وي.  

ته د الرسيس  اطالعاتو څرګندوي چې  دا هم جدول څلورم

  له  . دا مسلهخپل کارکوونکي ګوماري )درېیم ځواب( کمیسیون

له دې    ي٪ ځوابوونک ۱۰۰ي چې  سمون لر نې رسه  ځاين ارزو لومړۍ  

د  رسه موافق وو. یوه ځوابوونکي ویيل چې د ټولو کارکوونکو ټکي 

ځوابوونکو ویيل چې د   ٪۷۵. ه سیال جوړېږيلپاره ازادګومارلو 

ویيل چې  ځوابوونکو بیا  ٪  ۲۵و.    لنډمهال  کاري تړونونه  کارکوونکو

ویيل چې  نورو  ٪۸۰ ،یې اوږدمهاله وو. په ورته توګهکاري تړونونه 

بیا  ٪ ۲۰کمیسیون په هره برخه کې بشپړ کارکوونکي نه لري او 

ویيل چې لري یې. دا دوې وروستۍ پایلې بیانوي چې د کارکوونکو  

کار  باید ال زیات  ون د پایښت لپاره  د کمیسی د ګومارلو په برخه  کې  
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. به مثبته  او په اوسنیو تررسه شویو هڅو بسنه نيش کېدای ويش

٪ ځوابوونکو ویيل چې  ۶۰د غړو په هکله د ځوابونو خالف،  واتوګه 

  نورو بیا د کارکوونکو روزنه   ٪۲۰،  ترالسه کړېروزنه    کايف  وکارکوونک

کايف روزنه  نورو بیا د کارکوونکو  ٪  ۲۰ګڼلې او    کايفپه نسبي توګه  

 .  نه ده بللې

جدول څرګندوي چې تصمیمونه انالین  څلورم د غوښتنو په هکله 

ه کیږي لورمه پوښتنه( مګر غوښتنې په وخت رسه تررس نه دي )څ

او د غوښتنو پر وخت د غوښتونکو حقوقو ته درناوی  )نهمه پوښتنه(  

نۍ په  ځاين ارزو بونه د لومړۍ کیږي )لسمه پوښتنه(. ځینې ځوا 

ځوابوونکو ویيل چې تصامیم انالین   ٪۶۰ .ديورکړل شوي خالف 

ویيل چې کمیسیون   ٪ ځوابوونکو۱۰۰٪ ویيل چې نه وو. ۴۰و او 

م  ت م درلود او د غوښتنو سیست لپاره یو سیس ېدنېغوښتنو ته د رس

وړ و او کمیسیون تعقیبي ګامونه اخیستي چې ډاډ تر   د الرسيس 

ول له  ټدا تصمیمونه  دي. تصمیمونه یې پيل شوي ؛ څوالسه کړي

دې وینا رسه سمون لري چې د غوښتنو پر وخت حقوقو ته درناوی  

نظریاتو څرګندوله چې کمیسیون د هېواد په  ونکو د ځوابو کیږي. 

د الرسيس وړ وي  باید ته اړتیا لري چې  نو بېالبېلو برخو کې دفرتو 

ا ډول  چې کمیسیون د دڅرګندېده  هم او په ځینو نظریاتو کې دا

د پالن لري. د تصامیمو د تعقیب په هکله  دفرتونو د پرانیستې

ته د  اطالعاتو  ه اړیکه رس و دولتي ادار او غوښتونکو  له اطالعاتو 

شوې وه او په دې   کې یادهراپور رسه په کلني  الرسيس کمیسیون 

  ممکنه تګالرې هم ښودل شوې وې.  برخه کې

  چارو ته د رسېدنې ځوابوونکو ویيل چې کمیسیون غوښتنو ته    ۸۰٪

څخه    رسېدنېم رامنځته کړی چې هغوی ته پر وخت  ت لپاره یو سیس

ځواب کې  په دې پوښتنې د بوونکو واځ و تنوډاډ تر السه يش. دو 

لپاره اوسط وخت )چې د   نو برابرولو ځوابو د  ویيل چې غوښتنو ته 

ورځې    ۱۲.۵ه توګه محاسبه شوی(  هغوی د خپلو ځوابونو د اوسط پ 

)چې  ورکول کېږی ورځو پورې هم  ۱۶.۷تر ځوابونه بیا و او ځینې 

ې  دودمح ېد درېیو نورو ځوابوونکو اوسط ځواب و(. دا لنډمهال 

 دي. 

د کوم له خوا  پوښتنه په وروستیو دوو کلونو کې د کمیسیون    هپنځم

چې داسې  د خپرولو په هکله ده او پنځم جدول وايي راپور کلني 

ځاين  لومړۍ په بشپړه توګه د . دا خپور شوی ید نهکوم راپور 

ځوابوونکو ویيل    یوازې درې تنهدې پوښتنې ته  .  نې خالف دیارزو 

 وی.  خپور شراپور چې  

جدول په ډاګه کوي چې کمیسیون د غوښتونکو لپاره کومه   څلورم

کړې )شپږمه پوښتنه( او دې پوښتنې ته یې  خپره  نه ده الرښوونه

چې ایا کمیسیون د عامه  کې د )نسبي( ځواب ویلی ځواب په 

خو  دي او که نه؟ پوهاوي د زیاتولو لپاره مناسبې هڅې کړي

ق وو چې  ٪ پر دې متف ۱۰۰ل نې ته ځوابونه ټو ځاين ارزو لومړۍ 

٪  ۶۷کمیسیون د عامه پوهاوي د زیاتولو لپاره ګامونه اخیستي. 

له  ځوابوونکو دې پوښتنې ته په ځواب کې ویيل چې کمیسیون 

٪ ویيل چې کمیسیون  ۷۵خلکو ته مشورې ورکړل شوي، خوا 

ته مشورې ورکړي. د پوهاوي د زیاتولو په برخه کې د  دولتي ادارو 

یات دا وو چې له دولت  او خصويص سکتور رسه  ځوابوونکو نظر

ورکشاپونه دایر شوي، له وېبپاڼو څخه  سیمینارونه او  ې او  کتنې شو 

کې فعالیتونه    نومواد خپاره شوي او په خصويص او دولتي پوهنتونو 

 دي.   تر رسه شوي

کمیسیون د  جدول څرګندوي چې د  کله څلورمهپه  د روزنې

نه و  ناک اغېز  توګه نسبيپه یون د روزنې پر وخت کمیسمسوولینو 

٪  ۱۰۰نې ته  ځاين ارزو په همدې ډول لومړۍ پوښتنه(. مه  ۱۲)

اطالعاتو  عامه د  روزنه یا ټرنینګځوابوونکو ویيل چې ورته 

٪ ویيل چې ټرېنېنګ نورو  ۷۵ورکړل شوی. هم کارکوونکو ته 

٪ ویيل چې نه دی ورکړل شوی(. یوه  ۲۵چارواکو ته ورکړل شوی )

کارکوونکي د مرکې پر مهال ویيل چې هغه ته  تو عااطال عامه 

ته د الرسيس ټرېنېنګ ورکړل شوی، چې مثبت پرمختګ  اطالعاتو  

او له ده رسه یې د خپلو ورسپارل شویو چارو په تررساوي کې   دی

  مرسته کړې ده. 

جدول څرګندوي چې کمیسیون مناسبه هڅه کړې چې د   څلورم

الرسيس یې  ته پر اطالعاتو چې هغو قوانینو پر مسوده نظر ورکړي 

نکو درې  و پوښتنه(. د دې پوښتنې درېیو ځوابو  ۱۳اغېزه درلوده )

کمیسیون نظر    دا ځوابونه عبارت دي له:؛یيل ديبېالبېل ځوابونه و 

نظریات یې ورکړي. یوه  ورکړی، نظر یې نه دی ورکړی او نسبي 

ه  ځوابوونکي ویيل چې د قوانینو پر مسوده د کمیسیون نظریات پ 

 . او د الرسيس وړ دي وېبپاڼه کې شته 

جدول کې د منعکس شوو موضوعاتو    په څلورم  نې ځاين ارزو لومړۍ  

څه زیات موضوعات څېړل. د دې په هکله هم پوښتنه  یو څخه 

ګام اخیستي  خوښه خپله له غوښتنو پرته په شوې چې کمیسیون 

  کړی  یقانون پل دولتي ادارو چې  يشڅو ډاډ تر السه  ؟او که نه

پيل کړی  چې  ٪ ویيل  ۲۰کړی یې دی او    ی ویيل چې پل  ٪۶۰.  دی
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. دی  کړی  یه نسبي توګه یې پل چې پ ٪ نورو ویيل  ۲۰یې نه دی او  

: عبارت دي له یادې شوې وېله خوا هغه کړنې چې د ځوابوونکو 

ته الرسسی او د نوو  کارکوونکو اطالعاتو عامه د وېبپاڼې ارزول، د 

نظر ورکړی و چې خپل   يلبیاځ ٪۶۰. لتر رسه کو  طرزالعملونو

ارزوي چې سازماين   ودولتي ادارې څو  ؛کارول ویې امکانات 

د   ترالسه کړي.معیارونه پيل کوي او که نه او له پيل کولو یې ډاډ 

. د دې مسلې یوه ښه بېلګه ده کارکوونکو ګومارلد عاتو اطال عامه 

٪  ۱۰۰و تر رسه شوي. و نه دا سې څه ویيل چې ځوابوونکو  ۴۰٪

امکانات   ورسپارل شويچې کمیسیون خپل ځوابوونکو ویيل 

رسه  له احکامو اطالعاتو ته د الرسيس قانون او دا موضوع  کارول

ویيل چې کمیسیون دا امکانات  ځوابوونکو بیا ٪ ۷۵سمون ولري. 

رسه تنظیم کړي او د قانون د پيل کولو لپاره یې  ادارې لري چې 

په هره قضیه کې منفي ځواب   ٪ ځوابوونکو۲۵ګامونه اخیستي او 

 .دی ورکړی

 سپارښتنې

الندې سپارښتنې د ارزونو په لړ کې د بېالبېلو منعکس شوو پایلو  

 وړاندې کېږي: پر بنسټ 

کايف او  د دې لپاره چې له دې ډاډ تر السه يش چې بودیجه  •

ده )له اوسنۍ کچې زیاته شوې( او په سیايس توګه نه    بسنده

د بودیجې    ته د الرسيس کمیسیونتو  اطالعاکارول کیږي باید  

 . پورته يشد خپلواکۍ د زیاتولو لپاره اضايف ګامونه 

ډاډ تر السه  د دې لپاره چې د کمیسیون د غړو له روزلو څخه  •

په  ګامونه هم پورته يش چې په دې کې  باید ځينې نور ،يش

هم   غیر رسمي لیدنېنورو هېوادو کې رسمي ټرېنېنګونه او 

ډاډ تر السه يش چې  چې  د دې لپارههمدارنګه،  راځي.

کارکوونکي د دندې د تررسه کولو لپاره په مناسبه توګه روزل  

 رسه يش.   تر ټولې اړوندې الزمې کړنېباید  ؛کیږي

کاري تړونونه  باید د کمیسیون له کارکوونکو رسه اوږد مهاله  •

السلیک يش او کارکوونکي زیات يش او ټول تش بستونه باید  

 ډک يش.  

  ، د الرسيس وړ وي توګه انالین په تصامیم باید سیون د کمی •

 چې اوس نه دي.  

. دا او خپور کړيچمتو راپور کمیسیون باید هر کال کلنی  •

چې اوس نه   ،وي د الرسيس وړپه انالین توګه هم  راپور باید

 دی.

په  اطالعاتو ته د الرسيس د حق  عامو وګړو ته کمیسیون باید  •

 ورکړي.له پوهاوی رول په هککې د خپل برخه او په دې اړه 

چېرې کمیسیون په دې برخه کې کوم ځانګړی الرښود نه  که  

له دغه  ه د الرسيس او تاطالعاتو لپاره  امو وګړوباید د علري، 

 کړي.  خپور په هکله یو الرښودحق څخه د ګټې اخیستنې  

کارکوونکو ټرېنېنګ ته ادامه  اطالعاتو عامه  د  کمیسیون باید •

د دې ټرېنېنګ  کارکوونکو او مسوولینو ته هم  ورکړي او نورو

 د رسولو هڅه وکړي. 

کمیسیون باید د قانون پر هغو مسودو نظر ورکړي چې   •

 حق اغېز لري. پر الرسيس  دو اطالعات

اطالعاتو ته  وکړي چې  توګه فکر  نوښتګرانهکمیسیون باید په  •

اضايف کړنې تر رسه لپاره څه  پراختیاد د الرسيس د حق 

 .کولی يش

  سازماين معیارونه

دولتي ادارو  ارزول شوو  ۱۹دا د تګالرې لومړۍ برخه ده چې له 

  شپږم ارزول شوې وه. د ارزونې د دې برخې پایلې په  هرسه سم

 ۱۶ټول  په پام کې نیول شوي جدول کې وړاندې شوي چې

دولتي    ۱۹لپاره د    ې پوښتنې فکټورونه یا پوښتنې څرګندوي او د هر 

کې له هرې  ادارو  ۱۹په  رنګه،همدا .کوياګه په ډنومرې ادارو 

د  بیا پوښتنو  ۱۶ ټولو او لهنومرې پوښتنې اخیستل شوې اوسط 

 الس ته راځي.نومرې اوسط  هرې ادارې  

نستان سور رنګ اخیستی؛  اپه ټولیزه توګه پایله کمزورې ده. افغ

  صفر چې سور رنګ له  ده ۰.۳یې نومره سور رنګ. ره ېتهغه هم 

او   خابراتو م ـ ددولتي ادارو  ۱۱لري. نومرې  ۰.۳۳څخه تر 

وزارت، د پوهنې وزارت، د ټرانسپورټ وزارت، معلومايت ټکنالوژۍ 

د معادنو او پرتولیم وزارت، د عامې روغتیا وزارت، د کورنیو چارو  

د جمهوري ریاست د چارو  ، لوی څارنوال، ېوزارت، وليس جرګ

ـ سور رنګ   ېمحکم  ې، د بهرنیو چارو وزارت او سرت لویه اداره

په دې کې  یې کوم رنګ نه دی اخیستی چې  نورو واخیست. درې

محکمه دي. شپږو    هبهرنیو چارو وزارت، د کورنیو چارو وزارت او سرت 
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نورو یې ژېړ رنګ اخیستی چې د افغانستان برېښنا رشکت  

)برېښنا(، د لوړو زده کړو وزارت، د کلیو پراختیا وزارت، د کرنې او  

کمیسیون پکې  و ارت، د مالیې وزارت او ملکي خدمتون مالدارۍ وز 

تدارکاتو اداره  د  شین رنګ اخیستی چې  ادارو  ي. یوازې دوو  شاملېږ

 او کار او ټولنیزو چارو وزارت دي.  

دولتي ادارو    ۱۹د  ،  يجدول کې ښودل شو   پنځم څرنګه چې په  لکه  

رسه دا په برابره کچه وېشل شوې ته په کتو نومرو په کچه اوسطو 

سور رنګ اخیستی و. نورو یې   ۹نګ او ژېړ ر ادارو   ۷ چې

 نومرې  نو و ر سازمان معیاد پوښتنو پر بنسټ د  جدول: ۵

 ژېړ رنګ سور رنګ

 کارکوونکي ګومارل شوي وو؟ اطالعاتو د عامه  آيا پوښتنه:  ۱ تصویب شوی؟ پالن  لپاره د پيل کولوآيا پوښتنه:  ۴

 وې؟ ې جوړې شوې غوښتنو د رسیدګۍ لپاره الرښوون آيا د 
ته رسمي د دندو الیحه ورکړل شوې   کارکوونکواطالعاتو آيا د عامه  پوښتنه:  ۲

 وه؟

 ته ټرېنېنګ ورکړل شوی و؟ کارکوونکو  اطالعاتو آيا د عامه  پوښتنه:  ۳ خپور کړی و؟راپور سازمان کلنی  آيا پوښتنه:  ۸

سازمان د پوهاوي زیاتولو کړنې تر رسه  آيا پوښتنه:  ۹

 کړي؟

او آيا د یا دا ممکنه ده چې غوښتنې په برېښنایي بڼه تسلیم يش، آ پوښتنه:  ۶

د کارکوونکي  اطالعاتو فورم تر السه کول اسانه دي او د   ترالسه کولو اطالعاتو  

 جزییات ترالسه کول اسانه دي؟  اړیکو د پتو اود 

 کورنیو شکایتونو ته د رسیدګی لپاره ګومارل شوی؟  مو آیا کپوښتنه:  ۷ د اسنادو مدیریت پرمختګ کړی؟  ادارېپوښتنه: ایا د   ۱۰

د پيل کولو پالن تر کومې کچې پیاوړی  آ پوښتنه:  ۱۳

 دی؟

مناسب رشایط او وخت لري چې    کارکوونکياطالعاتو د عامه  پوښتنه: ایا  ۱۱

 دنده تر رسه کړي؟

 تر څه کچې پیاوړی دی؟راپور پوښتنه: کلنی   ۱۴
کارکوونکی په سیايس توګه تر فشار الندې و تااطالعپوښتنه: ایا د عامه   ۱۲

 دی؟

پوښتنه: د اسنادو مدیریت معیارونه تر کومې کچې   ۱۶

 اغېزمن دي؟ 
 پوښتنه: د پوهاوی زیاتوالی تر کومې کچې پراختیا موندلې؟ ۱۵

  ۰.۱۶۵تر  یې  نومرې    اخیستی )یې  درلودې چې سور رنګ  نومرې  کمې    ييتر نیام  ې پوښتن   ېم   ۱۵او  مې    ۱۴،  مې  ۹  پوښتنو  له دې پوښتنو درې

واخیستې  نومرې ٪ زیاتې ۵۰له  د کتنې پر مهال،کارکوونکي اطالعاتو پوښتنې( د عامه  لومړۍیوازې یوې پوښتنې )  ،کمې وې(. له بلې خوا

 وې.   ۰.۵۳چې 

په ډاګه کیږي. څرنګه چې  توپیرونه ه ښکار  ،وروستهرسه د هغوی له ربط ورکولو  لیکونوپوښتن ۱۳نې ځاين ارزو او له دویم  ودې پایلو ته په کت

لري او   يکارکوونک اطالعاتو د عامه ادارې  ۱۰څخه  ادارو  ۱۹له  عنې٪ ی۵۳چې یوازې  ښييپوښتنه  جدول لومړۍ شپږم دپاس وښودل شول 

نې  ځاين ارزو دویمې دي. شوي کارکوونکي ګامرل اطالعاتو سمي توګه د عامه  و( کې  په ر ادار  ۷)ادارو ٪ ۳۷دویمې پوښتنې رسه سم یوازې په 

کارکوونکي ګومارل شوي او د دندې الیحه ورکړل شوې.  اطالعاتو کیږي، ویيل چې عامه  ۱۲څخه  ۱۳٪، چې له ۹۲ځوابوونکو څخه    ۱۳ته له 

 ي.رسه سمون نه لر  یو له بل  پایلې په ښکاره توګهدا 
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                                           ( 0نه= 1د مقصد/هدف ارزونه )هوکې=
   0.53 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 آیا د عامه پوهاوي مامور ټاکل شوی دی؟  

د   آیا د عامه پوهاوي مامور ته په رسمي توګه

   0.37 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 نوموړي د دندو الیحه ورکړل شوې ده؟ 
   0.42 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 آیا د عامه پوهاوي مامور ته روزنه ورکړل شوې ده؟ 
آیا یو جامع عملیايت پالن یا اطالعاتو ته د  

ې  الرسيس د معیاري کړنالرو ټولګه تصویب شو 

   0.26 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 ده؟ 
آیا اطالعاتو ته د الرسيس د حق د طی مراحلو په  

   0.21 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 هکله د الرښودونو کومه ټولګه تصویب شوې ده؟  
ایا په الکرتونیکي توګه د غوښتنلیک استولو 

الرسيس د امکان شته؟ آیا اطالعاتو ته د 

پوهاوي د  غوښتنې فورم آسانه دی؟ آیا د عامه 

)د   مامور د اړیکو د شمېرې موندل آسانه دي؟

مثبت ځواب په صورت کې دوو پوښتل شویو 

پوښتنو ته د هو ځواب ورکړئ او د حداقل یو 

مثبت ځواب یا تر هغه د لږو مثبتو ځوابونو د  

   0.47 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 شتون په صورت کې د نه ځواب ورکړئ( 
داخل شکایتونو ته د رسېدنې مسوول د عامه  آیا  

   0.42 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 پوهاوي له مسوول پرته کوم بل څوک دی؟ 
آیا دولتي ادارې په هرو دوو کلونو کې لږ تر لږه یو  

   0.32 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 کلنی راپور خپور کړی دی؟ 
ادارې د تېر کال په ترڅ کې د عامه  آیا دولتي 

پوهاوي د کچې لوړولو لپاره فعالیتونه تررسه کړي  

   0.16 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 دي؟ 
آیا دولتي ادارې د پېښو د ثبت چارو د ښه وايل  

په موخه کوم ځانګړی سیستم رامنځته کړی او یا 

   0.26 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 ې موخه کوم فعالیت تررسه کړی دی؟ یې په د

.0 اوسط )د موخې/ مقصد ارزونه( 
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ې تررسه کولو آیا د عامه پوهاوي مامور د دې دند  

رشایطو برابر کس دی؟ او آیا لپاره په ټولو اړینو 

نوموړي د کار تررسه کولو لپاره مناسب وخت  

 ټاکلی دی؟ 
0.
5 

0.
5 

0.
5 

0.
5 

0.
5 0 

0.
5 0 

0.
5 

0.
5 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0.37   

آیا د عامه پوهاوي مامور تر سیايس فشار الندې  

د دې المل يش، څو نوموړی خپله  دی چې 

ای  رل شوې دنده په ښه توګه تررسه نه کړ ورسپا

 1 يش؟ 
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عملیايت پالن او معیاري کړنالرې څومره پیاوړې  

 دي؟  
0 

0.
5 
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5 

0.
5 0 0 
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5 0 0 0 0 1 

0.
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.
5 0 0 0 0 0 0.21   

 کلني پالنونه څومره پیاوړي دي؟ 

0 
0.
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0.
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0
.
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0.
5 1 0 0 0 0.16   

 د پوهاوي ورکولو فعالیتونه څومره پراخ دي؟  
0 0 0 0 0 0 0 

0.
5 0 0 0 

0.
5 0 0 0 0 0 0 0 0.05   

د سوابقو د ثبت مدیریت د ښه وايل لپاره تررسه  

 کېدونکي اقدامات څومره اغیزناک دي؟ 
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                                           د درجې رنګ )د ادارې پر بنسټ( 

 ټولییز اوسط 

                                        

0.
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                                           ټولییزه درجه  
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نو تر منځ په الندې ډول ځاين ارزو جدول کې د پایلو او شپږم  ه پ 

جدول کې درېیمه پوښتنه څرګندوي  دې موجود دي. په توپیرونه 

ځاين  روزنه لیدلې خو د دویمې  کارکوونکو  ٪  ۴۲اطالعاتو  چې د عامه  

جدول  شپږم روزل شوي. د یې ٪ ۷۷نې ځوابوونکو ویيل چې ارزو 

ورکوي هغه هم د دې په هکله چې  نومرې ٪ ۳۷پوښتنه  مه یوولس 

تررسه کارکوونکي مناسب رشایط لري او د دندې د اطالعاتو عامه 

یې نومرې  ۰.۵پوښتنې  غې کولو لپاره ورته وخت ورکول کیږي ) د 

 ورکړلنومرې    ٪۸۵  ې کې وخت ته ن ځاين ارزو   ې اخیستې(. خو دویم 

اطالعاتو  ول کې د عامه د ج شپږم  چې په  ، پوښتنه مه  ۱۲شوی. 

؛ دا په دې لرينومرې ٪ ۴۵وروستۍ پوښتنه ده، اړه کارکوونکو په 

کارکوونکي تر سیايس فشار الندې  اطالعاتو    د  هکله ده چې ایا عامه 

٪ ځوابوونکو له دې  ۳۱نې یوازې ځاين ارزو . د دویمې او که نه  دي 

مه  . او له عا ده رد کړې نورو بیا ٪ ۶۹رسه هوکړه کړې او مسلې 

کارکوونکو رسه د نورو کارکوونکو د مرستې په اړه چې  اطالعاتو 

یيل چې هغوی ٪ ځوابوونکو و ۹۲نې ځاين ارزو پوښتنه شوې ده د 

د  ٪ ویيل چې له نورو کارکوونکو څخه ۱۰۰کوي ) وررسه مرسته 

نه کې په دې هکله هم ځاين ارزو غوښتنه شوې( دویمه مرستې 

رکوونکي مناسبو وسایلو ته  ا ک اطالعاتو پوښتنه شوې چې ایا عامه 

 ٪ ځواب ورکړی چې هو لري یې.  ۹۲الرسسی لري. نو  

پوښتنه کې د پيل کولو پالن یا  جدول څخه څلورمه شپږم له 

٪ ۲۵او ې شو  نهمعیاري عملیايت پروسیجرونو شتون په اړه پوښت

جدول کې   شپږم پوښتنې لپاره پهمې  ۱۳یې اخیستې او د نومره 

دي. د دویمې  ورکړل شوې نومرې ٪ ۲۱ازې د پيل کولو د پالن یو 

 داسې یو پالن درلودادارو ٪ ۸۵نې ځوابوونکو ویيل چې ځاين ارزو 

  ناک ویيل چې پالن غېز ځوابوونکو  ٪۱۰۰ په داسې حال کې چې

 هم و. 

ادارې  جدول څخه پنځمه پوښتنه په دې هکله ده چې شپږم ه ل

په ځواب  ه نه.  لپاره الرښودونه چمتو کړي او کنې  غوښتنو ته د رسید

اخیستي. خو بیا هم په  نومرې ٪ ۲۱یوازې کې یې دې مسلې 

٪  ۷۷نه کې بېله پایله منعکس شوې چې ځاين ارزو دویمه 

پروسیجرونه  نې لپاره الزم غوښتنو ته د رسیځوابوونکو ویيل چې 

 چمتو شوي.  

پوښتنه کې د غوښتنو د اسانتیا په هکله درې  مه  ۶جدول په  شپږم 

یا دا ممکنه ده چې غوښتنه په  آ ؛ کړل شوي موضوعات راټول 

؛ ایا دا به اسانه الر وي چې غوښتنې تر  ؟ لیک کې واستول يش برېښنا 

جزییات  اړیکې د کارکوونکي د اطالعاتو السه يش او که د عامه 

٪ وې چې د سازماين معیارونو  ۴۷نومرې    ، د دې پوښتنې وموندل يش 

بېالبېلو   ۱۲نه پوښت  نه دا ځاين ارزو څخه وه. دویمې نومرو له لوړو 
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اطالعاتو  پوښتنه په دې هکله ده چې د عامه مه  ۷جدول  شپږمد 

غوښتنو په  اطالعاتو  څوک شته چې د  داسې  له کارکوونکي پرته بل  

نومرې  ٪ ۴۲هکله کورنیو شکایاتو ته رسیدګي وکړي؛ په دې کې 

هکله  نه د شکایتونو په ځاين ارزو . بیاځل دویمه 5اخیستل شوي 

پوښتنې کوي؛ کوم د شکایتونو کارکوونکی )د عامه   درې بېالبېلې

٪(؛ شکایتونو ته د  ۶۹له کارکوونکي پرته( ګومارل شوی )اطالعاتو 

٪( او ایا شکایتونو ته په  ۷۷رسیدګۍ پروسیجرونه چمتو شوي ) 

ږي چې دا ځوابونه  ې ٪(. داسې څرګند۹۲شوې )وخت رسیدګي 

شکایتونو ته په وخت  ادارې  ٪  ۹۲ګه  ناسم وي. د بېلګې په توګه څرن 

یې دې ته یو کس ادارو  ٪۶۹ خو یوازې  ؛رسه رسیدګي کوي

 ګومارلی؟  

دولتي  پوښتنه په دې هکله ده چې ایا مه  ۸جدول څخه  شپږمله 

په هکله په دې دوو وروستیو  اطالعاتو ته د الرسيس د حق  وادار 

ه دې هکله  پوښتنه بیا پ مه  ۱۴٪(. ۳۲خپور کړی )راپور کلونو کې 

٪(. بیا هم دا ځوابونه د  ۱۶تر څه کچې پیاوړی و )راپور چې  ده

 وادار ٪ ۸۵نې څخه توپیر لري چې په هغې کې ځاين ارزو دویمې 

 . درلودراپور کلنی 

تر منځ د پوهاوي د  امو وګړود عې پوښتنې کې دو جدول  شپږمپه 

تر   چارې د پوښتنه چې د دېمه  ۹زیاتولو په هکله دي: کچې د 

  ې کچد  پوښتنه چې د هغې  مه    ۱۵٪(، او  ۱۶لو په هکله ده ) ه کو رس 

  ې ادارې اړه یوځای د بنسټیز ٪(. دا دو ۵او پراخوال په هکله ده )

نې  ځاين ارزو دي. او یو ځل بیا له دویمې  نومرې  لپاره تر ټولو کمې  

٪ ځوابوونکو ویيل  ۸۵لري چې په هغې کې  توپیرونهرسه ښکاره 

 دي.  ېکې ښکېل  ي په زیاتولود عامه پوهاو ادارې  چې  

  ۱۰جدول کې اووم مدیریت په هکله په د  باالخره بیا هم د اسنادو 

  مدیریت لپاره اسنادو د د ادارې پوښتنه په دې هکله ده چې مه 

پوښتنه په دې هکله ده چې د  مه  ۱۶٪(. ۲۶م لري )ت کوم سیس

  ٪( ۲۶او که نه چې بیا هم ) ه اسنادو د مدیریت معیارونه شت

نې ځوابوونکو  ځاين ارزو ورکړی. د دویمې  بهو ځوا ونکو دځوابو 

ښه کېدو او  اسنادو د مدیریت د  د خپلوادارو ٪ ۸۲ویيل چې 

 . دي  تيلپاره ګامونه اخیسپرمختیا 

 
کابو تل د  داخلي شکایت په پام کې ونیس ي، پایلې به هم دا مسله ځکه مهمه ده چې که ورته کس  5

 اصلي غوره په څېر وي. 

 

نې  ځاين ارزو جدول او دویمې  شپږمد  ،څرنګه چې یادونه وشوه

  ډېر په هکله السته راغلو پایلو کې قضیه د هرې یوې ادارو څخه د 

دولتي  نه وروسته تر رسه شوې او د  ځاين ارزو .  تر سرتګو کېږير  پیتو

متایل یې دې  ښايي ډکه کړې  دا ارزونه یېهغو استازو چې ادارو 

جدول  اووم کړنې مثبتې ښکاره کړي نو  ې ادارې خپل و چې د ته 

دولتي   ۱۹جدول پایلې په  اووم پایلې به تر ډېره د ډاډ وړ وي. د

چې د    ېاخیستل شو   ومرک  وه له مستقیمکې د ځوابوونکو رس ادارو  

 ډېټا ټولولو لپاره اتکا پرې کېدای يش.  

  ټولنیز  او کار او و ادارېـ تدارکاتوادار پر دې بنسټ او له هغه دوو 

داسې پایله   ،چې شین رنګ یې اخیستی پرته وزارت ـ چارو

ال ډېر الر په مخکې  دولتي ادارې اخیستل کیږي چې په بورډ کې 

د پيل کولو لپاره اړین  ه د الرسيس قانون اتو تاطالع لري چې 

 سازماين معیارونه پيل کړي.  

 سپارښتنې

رسمي منعکس   د جدول کې د ارزونې  شپږمالندې سپارښتنې په 

پرتله شوي  نې له پایلو رسه  ځاين ارزو پر بنسټ دي چې د  شوو پایلو  

د پيل کېدو لپاره لومړی بریالی  اطالعاتو ته د الرسيس قانون دي. 

کارکوونکي رسمي  د یو تن په رشایطو برابر اطالعاتو ام د عامه ګ

دي چې خپله  ګومارل دي. کله چې وګومارل شو هغه ته په کار 

. که څه ورسوي دنده له سیايس السوهنو پرته په سمه توګه رسته

  په دې برخه کې څه نا څه کې ادارو  ۵ ادارو تر منځ په ۱۹ د هم 

نومرې  ٪ ۵۰یعنې نومرې خو بیا یې هم کمې  ؛و وضعیت ښه

    واخیستې. 

یو تن  اطالعاتو  د عامه  باید په رسمي توګه  دولتي ادارې    ېټول •

کارکوونکی وګوماري او بیا ټرېنېنګ ورکړي او په رشایطو برابر  

هغه ته اجازه ورکړي چې له سیايس السوهنو پرته خپله دنده  

باید  بل لوړپوړی کس هم تن یو  په سمه توګه تر رسه کړي. 

 لپاره وررسه وګومارل يش.   نېشکایتونو ته د رسید  اخيلد

دا په خپلو چارو کې ډېر  ، که چېرې دی یا  له ګومارلو وروسته •

چې له هغې  پیل کړي یوه لړۍ  ماهر او مجرب نه وې، باید

 پالن یا سټنډرډ عملیايت  یو عميل ه ادارههر  ،رسه سم
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  کې   ته د الرسيس په برخهاطالعاتو  چمتو کړي څو    طرزالعمل 

 . تررسه کړيپه ښه توګه خپل ورسپارل شوي مسوولیتونه 

لپاره الرښوونې باید په پالن  نې  رسیدغوښتنو ته د اطالعاتو د  •

وي. باید د غوښتنو لړۍ   ترتیب شوې کې یا هم په بېله بڼه

)برېښنایي الرې،  لکه . دا په بېالبېلو تګالرو ل يشاسانه کړ 

دولتي  نورو تګالرو تر رسه کېدای يش. پوسټ، مخامخ( او 

کارکوونکو  اطالعاتو  باید له دې ډاډ ورکړي چې د عامه  ادارې  

جزییات او د غوښتنو فورمونه په انالین بڼه او د هغوی کو  اړید  

 وړ دي.  د الرسيس  ۍپه دفرتونو کې په اسان

چمتو او خپور  راپور باید هر کال یو کلنی دولتي ادارې  ېټول •

کې راپور  . په دې  د په انالین توګه هم خپور يشکړي چې بای

قانون د  ته د الرسيس د اطالعاتو باید په مخکیني کال کې 

 لپاره د دوی کړنې په جزییاتو رسه په ډاګه يش.  کېدو پيل 

  ې باید د عامه پوهاوي په فعالیتونو کې ال نور دولتي ادارې  •

يس  يش؛ هغوی باید بېالبېلې الرې په پام کې ونی   ېهم ښکېل 

 کې وي.   اړیکهوګړو رسه په  وچې په مستقیمه توګه له عام

پلو اسنادو د مدیریت د تګالرې له  د خ باید ادارې ې ټول •

څخه ډاډ تر السه کړي؛ په دې کې دا هم  ناکتوباغېز 

هغه ځای کې  اطالعات چې هغوی په اسانۍ رسه ېږي شامل

 لپاره د غوښتنې ځای وي.اطالعاتو  پرېږدي چې د 

 خپرولاطالعاتو پرته د له غوښتنې 

هغه   خپرولپه ډاګه کول یا اطالعاتو له رسمي غوښتنې پرته د 

کوم کس له کومې لپاره د اطالعاتو فعالیت ته ویل کیږي چې د 

نړۍ  پهخپاره يش. اطالعات په عامه توګه ځانګړې غوښتنې پرته 

اطالعات  کې د ټکنالوژۍ له پرمختګ رسه له کومۍ غوښتنې پرته  

دا چاره صورت مومي. رسه  ه ځانګړې توګه په انالین بڼه  پ   .خپریږي

 ې نه و.  چې مخکې داس له دې 

جدول کې د ارزونې د دې برخې پایلې وړاندې شوي چې   نهمپه 

خپرېدو په د اطالعاتو د له عوښتنې پرته اطالعاتو کټګوریو  ۱۲د 

له  ادارو  ۱۹اړه السته راوړنې پکې ښودل شوي؛ همداسې د 

نورې کټګورۍ هم شته؛ هغه   ۵د خپرولو اطالعاتو  غوښتنې پرته د

ګټيل ادارو    ۱۹یې چې د هرې برخې او موضوع لپاره  نومرې  اوسط  

لپاره   وچې هر سازمان د موضوعاتو او کټګورینومرې او هغه اوسط 

 .   دي اخیستي 

بیا هم پایله کمزورې ده افغانستان یوازې سور رنګ تر السه کړی او  

دي چې د سور رنګ محدوده   نومرې ۰.۳۳هغه هم لوړه کچه یې )

  –   وملکي خدمات   –دولتي اداره   یوازې یوه  ده(.    ۰.۳۳څخه تر    ۰له  

برېښنا، لوړې زده کړې، کرنه، اړیکې،    –نورو    ۸شین رنګ اخیستی.  

ژېړ رنګ   –او پرتولیم، تدارکات او لوی څارنوال  کانونهمال، 

ټرانسپورټ، روغتیا،   د کلیو پراختیا، پوهنه، –اخیستی او لس نورو 

د جمهوري ریاست د چارو لویه  کورنۍ چارې، کار، وليس جرګه، 

سور رنګ اخیستی. هغه   – ېمحکم  ې ، بهرنۍ چارې او سرت اداره

یې هم نه دي اخیستي وليس جرګه او  نومرې  ٪  ۱۰چې  ادارې  دوه  

 او سرتې محکمې هم ډېره و؛  د جمهوري ریاست د چارو لویه اداره

 اخیستې.     ينه د ېمر و ن ونې وړزیاته او د یاد

ژېړ رنګ  کم رنګه  ؛کومې برخې چې خپرې شوې وېاطالعاتو د 

یې اخیستې وه. په ډاګه کیږي چې د پرمختګ امکان شته  نومره 

 .  يد ستاینې وړ د ېمر ترالسه شوې نو خو اوس هم 

اطالعاتو  د  –او لویه څارنوال  وملکي خدمات کرنې، –ادارې درې 

برېښنا، لوړې زده کړې، د کلیو   –نورو    ۸ن رنګ؛ په خپرولو کې شی

ژېړ رنګ    –او پرتولیم، تدارکات او کار    کانونهپراختیا، اړیکې، مال،  

پوهنه، ټرانسپورټ، روغتیا، کورنیو چارو وزارت، وليس   –نورو  ۸او 

  ې او سرت   و، بهرنیو چار د جمهوري ریاست د چارو لویه اداره،  ېجرګ

. تر ټولو ښه تر رسه  دي خیستيانومرې سور رنګ  – ېمحکم

رسه او تر ټولو کمزوري بیا  نومرو ٪ ۸۵کوونکي ملکي خدمات له 

٪( او ۴او وليس جرګه له )  د جمهوري ریاست د چارو لویه ادارههم  

 رسه وو.  نومرو ( ۱۰٪)

نه لرونکو ته د  پاڼه د امکاناتو  نور موضوعات دا وو: ایا وېب ۵

پرته  الرې خپرولو لپاره له انالین  داطالعاتو الرسسی وړ وه، آیا د 

د خپرولو لپاره له اپلیکېشنونو کار  اطالعاتو  نورې هڅې شوې؛ ایا د  

ملګرتیا بڼه هم خپره شوې او  - کواخیستل شوی، ایا د اسنادو د خل

ومرې  ن٪  ۲۰دولتي ادارو    ۱۹ټولو    –وړ وه    الرسسۍ  په اسانۍ رسه د

ې ال د دې موضوعاتو  یا تر هغې کمې واخیستې. دا په ډاګه کوي  چ

 د پراختیا لپاره کار اړین دی.  

ته په کتو  نومرو کټګوریو اوسط اطالعاتو په کچه د ادارو   ۱۹د ټولو 

رسه څرګندیږي چې په مساویانه توګه وېشل شوي چې درېیو شین 
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اخیستې چې  نومرې رنګ، څلورو ژېړ رنګ او پنځو نورو سور رنګ 

  دي. کې واضح شوي جدولاتم بشپړ جزییات یې په الندين  

 کټګوریو پر بنسټ اوسط کړنې د اطالعاتو جدول: د  ۸

 شین رنګ ژېړ رنګ سور رنګ

 سازمان او جوړښت یې  .1 د بودیجې جزییات  .1 کې معلومات  نووالیتي دفرتو په  .1

 و کاري پالنونه ا  ۍ، سټراټيژ ۍپالیس .2 د غوښتونکو او شکایتونو لپاره الرښوونې  .2 د عامه ګډون اړوند پروسیجرونه او میکانیزمونه  .2

ونو  هوکړه لیکد داوطلبانو اړوند اسنادو او تدارکايت  .3

 معلومات 

ونه او هوکړه لیک اړوند کورين او بهرين  .3

 پروتوکولونه 

کارکوونکو  د اطالعاتو د عامه  .3

 معلومات 

  ډلبندي کولاطالعاتو  د  .4 وړاندې شوي عامه خدمتونه  .4

   راپور  ړوند کلنی ااطالعاتو ته د الرسيس قانون   .5

 .ه د منونې وړاندې کول ستونزمن ديدلت

 جدول: له غوښتنې پرته د اطالعاتو خپرولو ارزونه  10

 له غوښتنې پرته د اطالعاتو خپرول 
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ماهوي یا اصل 

 مسایل

                                        

 0.76 1 1 0 1 0.75 0.75 1 0.75 0.75 0.5 0.25 0.25 1 0.75 1 1 1 0.75 1 تشکیالتجوړښت او 

په والیتي دفرتونو 

 0.20 0 0 0 0.5 0 0.75 0.75 0 0.75 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 کې اطالعات

د عامه مشارکت  

اړوند کړنالرې او 

 0.21 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 میکانیزمونه

د داوطلبانو او  

تدارکايت تړونونو د 

اسنادو اړوند 

 0.32 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0.5 0 0 0.5 1 0 0 1 اطالعات

 0.39 0.25 0 0 0.75 0 0.5 0.75 0.25 0 0.5 0.25 0 1 0 0.75 1 0 0.75 0.75 د بودیجې تفصیل

خلکو ته وړاندې 

 0.13 0 0.25 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25 0 شوي خدمتونه

د غوښتونکو او 

شکایت کوونکو لپاره 

 0.38 0 0 0 0.75 0 1 1 1 0 0 0.5 0 1 0 0 1 0 1 0 اطالعات

کورن او بهرن اړوند  

 0.37 0 0.75 0.5 1 0 0 0.75 0 0 0 1 0 1 0 0.5 1 0 0 0.5 تړونونه او پروتوکولونه 

اړوندې پالیسۍ،  

سرتاتیژۍ او کاري 

 0.70 0.75 0.5 0 1 0.25 1 1 0.75 0 1 1 0.5 0.75 0.5 1 1 0.75 0.75 0.75 نونهپال

د شته اطالعاتو 

 0.36 0 0 0 0 0.25 0 1 0 0 0.75 0.75 1 0 0.5 0.5 0.25 0.25 0.75 0.75 ډلبندي

د عامه پوهاوي د 

 0.72 0 0.75 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 مامور اړوند اطالعات

عاتو ته د اطال  

الرسيس قانون اړوند 

 0.14 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0.75 0 0 0 0 0 0 کلنی راپور

د ماهوي مسایلو 

 0.39 0.17 0.27 0.04 0.75 0.10 0.42 0.85 0.40 0.13 0.31 0.40 0.27 0.63 0.23 0.44 0.77 0.25 0.44 0.56 اوسط

 مسایلنور 

آیا ویب پاڼه له  

WCAG 2.0  معیارونو

نځپانګې، الرسيس )م

وړ او الرښوونو( رسه 

 0.47 0.5 0.5 0.5 0.5   0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 سمون لري؟

له ویب پانې پرته د  

 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0نورو وسایلو له الرې د 
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اطالعاتو خپرولو لپاره 

 هڅې

د ټولنیزو رسنیو/  

ځیرکو موبایلونو له 

پروګرامونو څخه د 

فعالو خپرونو د 

پیاوړي کولو لپاره کار 

 0.37 0 0.5 0.5 0.5 0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 اخیستنه

بودیجې په څېر ) 

اسنادو د  مهمو

 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (پوهېدو وړ نسخې

 اطالعاتو ته د

 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 الرسيس آسانتیا 

 0.1684 0.1 0.2 0.2 0.2 0 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 د نورو مسایلو اوسط

د هرې ادارې د منرو 

 0.3251 0.1471 0.2500 0.0882 0.5882 0.0735 0.3235 0.6618 0.3382 0.1471 0.2794 0.3382 0.2206 0.5000 0.2206 0.3676 0.6029 0.2353 0.3676 0.4265 مجموعه 

                                         ټولییز اوسط

 ټولییزه درجه 
                   

0.3251 

 

هېڅ  الندې درېیو موضوعاتو لپاره د  رسهو موضوعاتو ته په کتو نور 

دي اخیستي: له انالین پرته د  نهنومرې کومې  ېدولتي ادار 

د خپرولو لپاره کومه هڅه نه ده شوې؛ د مهمو اسنادو د  اطالعاتو 

ملګرتیا بڼه نه ده خپره شوې او له دې ډاډ نه دی ورکړل   –خلکو 

نومره  د الرسسۍ وړ دي. اوسط رسه په اسانۍ اطالعات شوی چې  

لکو ته د  صفر وه. دوه نور موضوعات دا دي: د امکاناتو نه لرونکو خ

نونو او ټولنیزو رسنیو له الرې د  وېبپاڼې چمتو کول او د اپلېکېش

 خپرول.  اطالعاتو  

نې  ځاين ارزو په دې برخه کې د سازماين معیارونو په څېر د دویمې  

٪ ځوابوونکو ویيل چې  ۹۲اړوند پوښتنو ته ځوابونه ډېر مثبت و. 

چې   خپاره کړياطالعات ټول هغه درې ډوله   رېدولتي ادا

٪  ۳۹یې غوښتنه کوي )چې هغه اطالعاتو ته د الرسيس قانون 

٪  ۷۳جدول کې ښودل شوي(.  نهمجوړوي چې په اطالعات 

 له حد اقل اړتیاوو ډېر څه کړي. ادارو  ځوابوونکو ویيل چې د هغوی  

٪ ځوابوونکو ویيل چې د هغوی  ۸۲د نورو موضوعاتو په هکله 

)په انالین توګه یې    شکایتونو اخیستلو ته برابرې شوې وېوېبپاڼې  

چمتو شوې  لپاره  کسانو  د امکاناتو نه لرونکو  مطالب د الرسيس وړ او  

  ٪ ۱۰۰په ډاګه کوي.  نومرې  ٪  ۵۰جدول  نهم  ، په دې برخه کې  وې

ویيل چې موضوعات له وېبپاڼې پرته هم خپاره شوي   ځوابووونکو

٪ ښودل شوي. دا باید په جزییاتو رسه د  ۰جدول کې نهم خو په 

وي که ووایو چې   هلو پوښتنو له الرې واضح يش )دا به معقولبېالبې

  م نهه  توګه خپاره يش او پ   ناانټرنیټي  /باید په افالین اطالعات  ځینې  

درجو  ، »پیاوړي« او »نسبي« »کمزوري«د  موضوعات جدول کې دا

  ادارې یې ځوابوونکو ویيل چې  ٪۶۲(. دي ښودل شويپه وسیله 

کړي چې خلک پرې پوه يش او  د مهمو اسنادو ساده بڼې خپرې 

 ښودل کیږي.  صفر   د دې مسلې سلنه جدول کېنهم په 

جدول پایلې ډېرې اړینې   نهمد  به همد ارزونې د دې برخې لپاره 

د څېړونکي مخامخ کتنه وه  چې  زه وسیله وي. د ارزونې بنسټی

وړ  کټګورۍ انالین او په نورو بڼو د الرسيس اطالعاتو وګوري چې د 

بیا یې مانا دا ده   و نه مومي نواطالعات ه. که څېړونکی وې او که ن 

 وړ نه دي.   توګه د الرسيس ناکهته په اغېز  امو وګړوعاطالعات   چې

 سپارښتنې

د خپرولو په هکله د دویمې  اطالعاتو که څه هم له غوښتنې پرته د  

  ؛ کې ځوابوونکو مثبتې ادعاوې درلودېپوښتنلیک  نې په  ځاين ارزو 

په سمه  اطالعات ته    وګړو ار ته اړتیا شته چې عاموخو بیا هم ډېر ک

 ورکړل او خپاره يش: توګه 

خپرولو په  د اطالعاتو له غوښتنې پرته دولتي ادارې  ېټول •

برخه کې باید ډېر کار وکړي لږ تر لږه د هغو مواردو په هکله  

اده کې ذکر  ه مم ۱۵په اطالعاتو ته د الرسيس قانون ې چ

برخې چې ډېرې پرمختیا ته   دا دوې ، محتاط واويس.شوي

وړاندې  د  د ګډون فرصتونه او هغوی ته  وګړو  د عامو  اړتیا لري،  

رسه کولو وروسته باید نور  خدماتو برخې دي. د دې له تر    وشو 

ته  وګړو عامو  ممکن  چېاطالعات پرمختګونه هم ويش او نور 

 خپاره يش.    ،مهم وي

ه يش چې  څو ډاډ تر الس  ؛باید کار وکړيدولتي ادارې  ېټول •

دا اړینه  د شکایتونو اخیستلو لپاره چمتو شوي  یې وېبپاڼې

خلکو  ته د الرسسۍ په برخه کې  اطالعاتو  موضوع ده نه یوازې  

بلکې له دولت څخه د ټولو   ؛ته د برابرۍ د تامین لپاره

 . هد ه چارهاړین هم یوه خدمتونو د ترالسه کولو لپاره

  نه یوازې د وېب  ؛ړيخپاره کاطالعات  باید  دولتي ادارې    ېټول •

ډاډ  څو  باید هڅه وکړي؛ بلکې له نورو الرو هم ؛پاڼې له الرې

اړتیا لري باید  اطالعاتو ترالسه يش چې هغه کسان چې دې 
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په انالین توګه خپرولو څخه هم  اطالعاتو  پيل یې هم کړي. د  

له الرې د   ځیرکو موبایلونوباید په ټولنیزو رسنیو کې د 

 ه مالتړ ويش.پیغامونو په استولو رس 

ملګرتیا بڼه چمتو  - باید د اسنادو د خلکودولتي ادارې  ېټول •

چې له دې پرته به دا ستونزمنه وي چې عام خلک دې   کړي

 د هغوی بودیجې.  :پرې پوه يش لکه

  باید کار وکړي چې د خلکو لپاره دا اسانه ادارې   دولتي ېټول •

پاڼې ته الرسسۍ ومومي او اړین   چې د هغوی وېب يش

 ترالسه کړي.  پکې عات اطال 

 خپرولاطالعاتو د سم له غوښتنې رسه 

له غوښتنې  اطالعاتو د دولتي ادارې دا هغه تګالره ده چې پکې 

دولتي    ېخپروي. د دې برخې د ارزولو لپاره له هر اطالعات  وروسته  

او بیا هغه   کېدې حقیقي غوښتنې ېدو اطالعاتو څخه د   ېادار 

ځواب وايي. د  دغو غوښتنو ته و اطالعات د څارل کېده چې څرنګه 

جدول کې وړاندې شوي چې د هرې  ولسم بو دې ارزونې پایلې په 

ایا کوم رسید ورکول کېده په ډاګه کوي؛  نومره  الندې غوښتنې لپاره  

او که نه؛ ایا په وخت ځواب ورکول کېده؛ کوم فیس غوښتل کېده 

څه  او که نه؛ او همداسې ټولیزه پایله )چې له غوښتنې رسه به 

و پروسس شویو موضوعاتو له اوسط څخه د لړۍ  کېدل(. د درېی

چې پر ټولو عمومیت مومي )د  نومره  جوړه شوې او یوه پایلیزه  نومره  

خپرولو برخه وګورئ چې  اطالعاتو د سم ې رسه ن تګالرې/ له غوښت

هرې  د دې کړنې څرنګوالی واضح يش(. داسې د هرې غوښتنې او  

د دوو غوښتنو لپاره  ټاکل کیږي )چې  ه  نومر لپاره یوه وروستۍ  ادارې  

نومرې  ده( همداسې به د پروسس، پایلې او وروستۍ نومره اوسط 

 لپاره ټولیز اوسط رامنځته کیږي.  

  ه. کمزورې د هډېر  ټولیزه نومرههرې ارزول شوې برخې لپاره د 

کم  ې ادارې اخیستې، هر نومره سور رنګ  کم رنګهافغانستان ډېره 

  ۰،۲۲ه( اخیستې چې لوړه یې ومر ن ۰،۱۵) نومره سور رنګ رنګه 

ده چې د کلیو پراختیا، کرنې او لویې څارنوالۍ اخیستي او نورو  

هم له دې    ې ادارې. هېڅ یو دي اخیستينومرې ټولو له دې کمې 

په غوښتلو رسه اطالعاتو نه ده اخیستې چې د نومره لوړه  کومه

. نو  کړيړاندې واطالعات  دههغوی غوښتونکي ته مناسب او بسن 

اطالعاتو ته د الرسيس  هم صفر ده. ځکه چې دا نومره له دې امله 

  وونکې نو له دې امله دا پایله ډېر خواشین ؛اسايس موخه دهد حق 

 پایله ده.  

دې ته په ژورې کتنې رسه څلور بېالبېلې پایلې السته راغيل چې  

   لوستالی شو. دول کې لسم جفریکونيس یې په  

 د پایلو فرېکونيس او ډول  ارهجدول: د غوښتنو لپ ۱۰

 فرېکونيس  پایله 

 27 د ځواب نشتون  .1

 6 یوازې د غوښتنې اخیستل  .2

 4 وړاندې کولاطالعاتو نده او نیمګړو نابس .3

 1 لفظي ردول .4

د ځواب نشتون په ټولیزه توګه غوښتنو ته ځواب ویلو کې د ناکامۍ  

  یو  ردول دي چې اطالعاتو ته د الرسيس د حق چې دا  ی د اناپه م

 نکې خربه ده.  و خوشینو  یوه  بیا ځل

  ۳۸پروسس برخه کې موضوعات ډېر مثبت و چې له  خو بیا په 

  – لویه څارنوال  –او یوه نومره یې شین رنګ  ۱۲غوښتنو څخه 

٪ واخیسته. د پروسس ټولیزه پایله ژېړ رنګ و. دا  ۱۰۰نومره  مکمله  

کوم فیس نه اخیست چې    ې دولتي ادار څ هېله دې امله چې 

نه ورکول. نو د ټولو اطالعات  یې هم    ې ادارېته راوړنه وه خو یو الس

نکې وي )کله چې  و به لږ څه ګمراه کو نومره لپاره بشپړه ادارو 

  ۳۸ورنکړل يش نو فیس به هم نه اخیستل کیږي(. له اطالعات 

٪  ۱۳او یوازې  ٪ په وخت رسه تعقیب شوي و  ۲۱یا    ۸غوښتنو یوازې  

 وی و.  ته رسید ورکړل ش غوښتنو ۵یا 

د اېمېل له الرې او نورې    –یې    ۲۴غوښتنو    ۳۸له    –ډېری غوښتنې  

ته رسید ورکړل شوی و.  ۴یې الس په الس سپارل شوې وې.  ۱۴

غوښتنو    ۸ې نه دي. له بل پلوه له  اکخو د اېمېل له الرې ډېرې اغېزن

یوازې یوه غوښتنه چې پر وخت پروسس شوې وه الس په الس  

. ې دياکېل له الرې ډېرې اغېزنسپارل شوې وه. خو د اېم
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 جدول: د غوښتنو لپاره د پایلو فرېکونيس او ډول  ۱۱

                د غربګون اقدامات
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 اداره )برښنا رشکت(لومړۍ 
لومړۍ 

 پوښتنه 
       0   سکوت 1 0 0   0 نه  برښنالیک  

       0   سکوت 1   0   0 نه         

دومبه اداره )لوړو زده کړو 

 وزارت(

دویمه 

 پوښتنه 
       0   سکوت 1 0 0   0 نه  برښنالیک  

       0   سکوت 1   0   0 نه         

)کلیو درېیمه اداره 

 بیارغونې او پرمختیا وزارت(

لومړۍ 

 پوښتنه 
       0   نیمګړي 1 0 1   0 نه  برښنالیک  

       0   تأیید 1   1   0 نه         

څلورمه اداره )د کرنې او 

 مالدارۍ وزارت(

دویمه 

 پوښتنه 
       0   تأیید 1 0 1   0 نه  برښنالیک  

       0   تأیید 1   1   0 نه         

پنځمه اداره )مخابراتو 

 وزارت(

لومړۍ 

 پوښتنه 
       0   سکوت 1 0 0   0 نه  برښنالیک  

       0   سکوت 1   0   0 نه         

 شپږمه اداره )پوهنې وزارت(
دویمه 

 پوښتنه 
       0   نیمګړي 1 0 0   0 نه  برښنالیک  

       0   سکوت 1   0   0 نه         

 اوومه اداره )مالیې وزارت(
لومړۍ 

 پوښتنه 
       0   تأیید 1 0 1   0 نخیر برښنالیک  

       0   سکوت 1   0   0 نخیر        

امته اداره )ترانسپورت 

 وزارت(

دویمه 

 پوښتنه 
       0   سکوت 1 0 0   0  نه برښنالیک  

       0   سکوت 1   0   0 نه         

اداره )د کانونو او نهمه 

 پرتولیم وزارت(

لومړۍ 

 پوښتنه 
       0   سکوت 1 0 0   0 نه  برښنالیک  

       0   سکوت 1   1   0 نه         

لسمه اداره )عامې روغتیا 

 وزارت(

دویمه 

 پوښتنه 
       0   سکوت 1 0 0   1 بلی برښنالیک  

       0   سکوت 1   0   0 نه         

یوولسمه اداره )کورنیو چارو 

 وزارت(

لومړۍ 

 پوښتنه 
       0   سکوت 1 0 0   0 نه  برښنالیک  

 1   0   0 نه         
شفاهي 

 رد
  0       

دوولسمه اداره )د مل 

 تدارکاتو اداره( 

دویمه 

 پوښتنه 
       0   تأیید 1 0 1   0 ه ن برښنالیک  

       0   سکوت 1   0   0 نه         
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دیارلسمه اداره )د ملکي 

 خدمتونو کمیسیون(

لومړۍ 

 پوښتنه 
       0   سکوت 1 0 0   0 نه  برښنالیک  

       0   سکوت 1   0   0 نه         

څوارلسمه اداره )د کار او 

 ټولنیزو چارو وزارت(

دویمه 

 ه پوښتن
       0   سکوت 1 0 0   0 نه  برښنالیک  

       0   سکوت 1   0   0 نه         

پنځلسمه اداره )وليس 

 جرګه(

لومړۍ 

 پوښتنه 
       0   سکوت 1 0 0   0 نه  برښنالیک  

       0   سکوت 1   0   0 نه         

شپاړسمه اداره )لویه 

 څارنوايل(

دویمه 

 پوښتنه 
       0   تأیید 1 0 0   0 نه  برښنالیک  

       0   نیمګړي 1   1   1 بلی        

 جمهوري داوولسمه اداره )

 اداره لویه چارو د ریاست

لومړۍ 

 پوښتنه 
       0   سکوت 1 0 0   0 نه  برښنالیک  

       0   سکوت 1   0   0 نه         

اتلسمه اداره )بهرنیو چارو 

 وزارت(

دویمه 

 پوښتنه 
       0   نیمګړي 1 0 0   0 نه  برښنالیک  

       0   سکوت 1   0   1 بلی        

نولسمه اداره )سرته 

 محکمه(

لومړۍ 

 پوښتنه 
       0   سکوت 1 0 0   0 نه  برښنالیک  

  
دویمه 

 پوښتنه 
       0   سکوت 1 0 0   1 بلی برښنالیک  

                                

                               د نومرو اوسط

                               د ساحې پر بنسټ درجه

                               ټولییزه درجه

 

کې ځینې پوښتنې غوښتنو  پوښتنلیک نې په ځاين ارزو د دویمې 

له هغو  یو ځل بیا وې. دا پایلې مطرح شوې په اړه  نېته د رسید

ته راوړل شوي  له الرې الس نېازمویرسه توپیر لري چې د پایلو 

 ،غوښتونکو ته د رسید ورکولو په هکله پوښتنه شوېدي. کله چې 

٪ بیا »نه« او »ځینې  ۱۸ځوابوونکو مثبت ځواب ورکړی او  ۶۴٪

٪ غوښتونکو څخه چې  ۱۳چې له  ل شويورکړ  هم وخت« ځوابونه

 پایله توپیر لري.  ،رسید یې تر السه کړی

د وخت په اړه   نېتنو ته د رسیدیې غوښ ۱۱کسانو څخه  ۱۳له 

ورځې ځواب ورکړی. چې دا بیا هم د ځوابوونکو   ۵.۵پوښتنه کې 

ورځو کې    ۱۰٪ کسانو یې په  ۲۱له تجربې رسه تړاو لري چې یوازې  

ځواب اخیستی  له ادارو څخه  رسه سم  اطالعاتو ته د الرسيس قانون  

٪ ځوابوونکو ویيل چې د وخت پر زیاتېدو هڅه شوې چې  ۸۳و. 

کاري    ۱۰ل خو یوازې  یې هم مجاز بو طالعاتو ته د الرسيس قانون  ا

 یې ورته ټاکلې دي.    ورځې

اوسط څلورو ځوابونو چې دې ته یې اشاره کړې وه ویيل چې یوازې  

د کې غوښتنو  ۳۸. پر کړې ده نهد وخت زیاتولو غوښتادارو  ۶٪

٪ ځوابوونکو  ۴۲زیاتوالی نه و تحمیل شوی.  هېڅ ډول رسمي  وخت  

د غوښتنې د ځوابولو لپاره له زیات  ادارې ځینې وختونه  چې  ویيل

ځاين  اوړي. وروستي ځوابونه د دویمې  وخت  شوي وخت څخه هم  

له تجربې رسه   ازموینې ته ځوابونه دي چې د و پوښتنلیکوننې ارزو 

 سمون لري.  

ځوابوونکو ویيل چې د غوښتنو پر مهال هېڅ فیس نه غوښتل    ۸۹٪

س رسه مخ و ویيل چې فیس ځینې  ٪ چې له یوه ک۱۱کېده، 

 اخیستل شوی. نورو غوښتونکو څخه فیس نه و اخیستل شوی.  

له  اطالعاتو د په وخت کې پوښتنه وشوه چې آيا د اړتیا  کله چې 

ت ځواب ورکړی  مثبځوابوونکو  ٪۹۲غوښتونکو رسه مرسته شوې، 

مانا دا چې له دوی رسه به  ٪ »ځینې وخت« ځواب ورکړی. ۸او 

د غوښتنو د  رسته کېده، خو هر وخت به نه کېده. ځينې وخت م

  ۴،۷۳کسانو څخه ځواب  ۱۱لېږد د وخت په هکله پوښتنه کې له  
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په الس کې  اطالعات دولتي اداره ورځې و دا هغه مهال چې خپله 

ته د الرسيس  اطالعاتو چې   اوږد مهال دی  لري. نو د لېږد لپارهنه 

 ورځې مجاز دي.  ۵رسه سم له قانون 

وابوونکو ویيل چې ځینې وخت په یوه ځانګړي فارمټ کې  ځ ۵۸٪

غوښتنه کیږي )مثال په برېښنايي ډول یا هم د عکس  اطالعات د 

٪ ویيل  ۶۷نه واقع کیږي. یوازې    سې څه ٪ ویيل چې دا۴۲په توګه(  

ورکوي چې غوښتل کیږي. اطالعات  چې هغوی په هغو فارمټ کې  

نه ورکول کیږي. ات  اطالعبیا ویيل چې نه په هغې فارمټ کې    ۳۳٪

خو ځینې وختونه بیا منفي ځوابونو تړاو غوښتونکو ته ورکول کېده 

  نه غواړي، چې دا ممکنه نه اطالعات چې هغوی په بل فارمټ کې 

 .  یشته دیا ابهام الهم   تیاده نو د دې پوښتنې په هکله څه ګونګ

ځوابوونکو مشخص ځواب ورکړ چې کله هغوی غوښتنه   ۵یوازې 

٪ ځوابوونکي وو، چې ډېر کم دي )چې ځینې به  ۱وازې  ردوي، او ی

اطالعات  یې برحق هم وي د بېلګې په ډول په ځینو ځایونو کې 

زې یوه غوښتنه رد شوې وه چې څخه یوا  شووازمویل    محرم وي(. له

. خو یوه ډېره برخه هو  ېرد شو توګه لفظي  بللو رسه په په ناحقه

  ه کومه پایله نيش غوښتنې بې ځوابه پاتې کیږي او له دې څخ

٪ ځوابوونکو ویيل چې هر کله غوښتنه رد  ۹۱کېدای.  اخیستل

 دی.   شوې غوښتونکي ته په دې هکله خرب ورکړل شوی

  سپارښتنې

لپاره د غوښتنو د  اطالعاتو څخه د دولتي ادارو په ښکاره توګه له 

اطالعاتو ته د   تر سرتګو کېږي.ځوابولو په لړۍ کې نیمګړتیاوې 

د    په برخه کېاطالعاتو  اصيل موخه دا ده چې دن الرسيس قانو 

نو په دې کې ناکامي د پام وړ   ځواب يش.باید غوښتنې خلکو 

. دا پایله د  چې باید رفع يش او دا پروسه بریالۍ يش موضوع ده

سازماين معیارونو برخه کې د ناکامۍ له امله ده په ځانګړې توګه  

٪ یې حتی د عامه  ۵۰  څخه کابودولتي ادارو    ۱۹دا حقیقت چې له  

  نې یو کارکوونکی هم نه درلود چې غوښتنو ته د رسید اطالعاتو 

؛ ځینو یې په سمه توګه کار نه دی کړی او  په غاړه واخيلمسوولیت  

او یا یې د  یا الزمه روزنه نه ده ورکړې ته یې ټرېنېنګ کارکوونکي 

 کس نه دی ګومارلی.    ، مجرب او په رشایطو برابردې بست لپاره سم

ختیا ورکړي  ممونو ته پر ت سیس وباید خپل دولتي ادارې  ېټول •

او په ته د غوښتنې پر وخت ځواب وویلی يش اطالعاتو چې 

ا هم ډېرې لږ  ، ی پایلې تکرار نيش  دې څېړنه کې موندل شوې

  توګه ځواب نه ویل  هځواب نشتون، په بشپړ  :لکهپېښې يش.

بول یې  ، یوازې د غوښتنو اخیستل او نه ځوایا نیمګړی ځواب

 .ردول د غوښتنلیکونواطالعاتو د او همداسې 

 باید: دولتي ادارې ته د الرسيس تر څنګ   موضوعاتو  وپاسني •

o .کسانو ته د غوښتنې پر مهال رسید ورکړي 

o  يش او رسېدنه و  غوښتنو ته یې پر وخت او سمه توګه

ويش چې په   هیوازې هغه مهال د اضايف وخت غوښتن

اطالعاتو  ورځو کې د رښتیا رسه هم په لسو قانوين 

 پروسس وړ نه وي.  برابرول د 

o  په  اطالعات ډاډ تر السه يش چې وړاندې کړل شوي

او  ې ځوابوي غوښتند غوښتونکو سمه او بشپړه توګه 

 نه دي. اطالعات ، نیمګړي او بې ربطه شپړناب

o   د غوښتنلیک د رد په صورت کې، ټول اړوند  اطالعاتو  د

  بڼه بیان کړي. یزهپه لیکنموارد 

 نومرې وروستۍ 

چې  وکتل شول څلورو ارزونو له اړخه  پایلو ته دبرخو  یوپاسند 

. دا ارزونې تګالره یې غوښتنه کوياطالعاتو ته د الرسيس د حق 

سازماين معیارونه، بنسټیز معیارونه، له غوښتنې پرته د  برخې 

خپرول و. دا  اطالعاتو خپرول او له غوښتنې وروسته د اطالعاتو 

خه د څلورو ارزونو پر بنسټ ټول افغانستان لپاره او هم  وروستۍ بر 

.  ټولیزو نومرو یا پایلو ته ګوريپاره، ل هرې یوې دولتي ادارېد 

دول د افغانستان لپاره ټولې پایلې څرګندوي.  سم جوول د

 جدول: د افغانستان لپاره د ارزونې ټولیزې پایلې  ۱۲

 سازمان معیارونه  معیارونهبنسټیز   برخه
   تنې پرته له غوښ

 خپرول اطالعاتو د 

غوښتنې وروسته  له 

 ل و خپر اطالعاتو د 
 اوسط 

 3643. 1491. 3349. 3076. 6154. پایله 

      درجه
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د ژېړې درجې په الندې  په ډاګه کوي چې افغانستان    پورتنی جدول

نومرې  بنسټیزو معیارونو کې یې ښې برخو کې دی. ځکه چې 

خورا  نومرې خپرولو کې یې اتو اطالعدرلودې خو له غوښتنې پرته 

 ټیټې وې. 

دا پایلې  پایلې د ارزونې د درېیو برخو پر بنسټ دي؛  دولتي ادارو  د  

دول کې وړاندې  رلسم جدباوېشل شوي او په  ادارې پر بنسټد 

کرنې، مال، تدارکات، ملکي   –ادارو شپږو دولتي . دي شوي

خو نورو  اخیستينومرې ژېړې رنګ  –خدمتونه، کار او څارنوال 

ختیا، اړیکې، پوهنه، برېښنا، لوړې زده کړې، د کلیو پرا  –ادارو    ۱۳

،  ې، وليس جرګکورنیو چارواو پټرولیم، روغتیا،  کانونوټرانسپورټ، 

  ې او سرت  و چار  یو ي، بهرند جمهوري ریاست د چارو لویه اداره

. په ټولو کې کرنې له  دي اخیستينومرې سور رنګ  – ې محکم

تونو  م اخیستې؛ وروسته ملکي خدنومره  ر ټولو ښه  رسه تنومرو    ۴۷٪

ټيټه  تر ټولو  وچار  یوکړی. کورنرسه دویم ځای خپل نومرو ٪ ۴۳له 

٪  ۹٪ ده او وروسته وليس جرګه ده چې ۹اخیستې چې نومره 

بشپړ جزییات په الندې جدول کې لولو..  دي یې اخیستينومرې 

 ټولیزې پایلې دولتي ادارو جدول: د ۱۳

 دولتي اداره 
سازمان  

 معیارونه 

  نې پرته تله غوښ

 خپرول اطالعاتو د 

نې وروسته  ت له غوښ

 خپرول اطالعاتو د 
 درجه سلنه  اوسط 

  ٪47 0.4709 0.2222 0.6281 0.5625 مالدارۍ وزارت اوبو لګولو او    د کرنې 

  ٪43 0.4339 0.1111 0.6906 0.5000 کمیسیون د ملکي خدمتونو 

  ٪42 0.4212 0.1667 0.3469 0.7500 د ميل تدارکاتو اداره

  ٪41 0.4056 0.1667 0.5188 0.5313 مالیې وزارت

  ٪39 0.3891 0.1111 0.3375 0.7188 کار

  ٪36 0.3616 0.2222 0.6125 0.2500 لویه څارنوال 

  ٪33 0.3297 0.1111 0.3781 0.5000 لوړې زده کړې

  ٪30 0.3006 0.1111 0.4469 0.3438 برېښنا 

  ٪27 0.2678 0.2222 0.2375 0.3438 پراختیا د کلیو 

  ٪25 0.2545 0.1667 0.3469 0.2500 معدن او پټرولیم 

  ٪23 0.2256 0.1111 0.3781 0.1875 اړیکې 

  ٪21 0.2129 0.1667 0.2844 0.1875 روغتیا 

  ٪21 0.2068 0.1111 0.2281 0.2813 ټرانسپورت 

  ٪19 0.1943 0.1111 0.2219 0.2500 ې وزارت  پوهن

  ٪14 0.1399 0.1667 0.2531 0.0000 و وزارت بهرنۍ چار 

  ٪12 0.1162 0.1111 0.0813 0.1563 اداره  لویه چارو د ریاست جمهوري د

  ٪11 0.1056 0.1667 0.1500 0.0000 سرته محکمه 

  ٪9 0.0920 0.1667 0.0781 0.0313 وليس جرګه 

  ٪9 0.0850 0.1111 0.1438 0.0000 و وزارت کورنۍ چار 
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پایله

یې  څخه دی چې خلکو ته  هغو دولتونو ۱۳۰انستان د نړۍ د غاف

اطالعاتو ته د  او دغو  ترالسه کولواطالعاتو څخه د دولتي ادارو له 

  ۲۰۱۸په    . دا قانونلپاره قانون تدوین کړید تأمین  الرسيس د حق  

لري چې قانون یې په نړۍ   ویاړافغانستان کال کې تصویب شو. 

قانون  د  ون درلودل  خو د قان  ؛ږي ېک  کې له ښو قوانینو څخه شمېرل

 ساده خربه ده.  تر ښه پيل کولو 

اطالعاتو ته د  د افغانستان  له مخې،اطالعاتو ته د الرسيس د حق 

د پيل کولو ارزونه ډېره مهمه ده. په دې ارزونه کې  الرسيس قانون 

  . لومړی یې دا چې دي روښانه شوي واقعیتونهځینې مهم 

درجه   هژېړ  ډېر کم رنګه کولو کې په پيل د قانون افغانستان 

باید طی يش    چې  هپاتې د  رال   ال ډېره  اخیستې. نو د پرمختګ لپاره

يش. خو تر ټولو  پورته    او په دې برخه کې هوډمن او پیاوړي ګامونه

ژېړ درجه یې    رهېتیې په بنسټیزو معیارونو کې ده چې  نومره  پیاوړې  

په  اطالعاتو  وروسته د    یې تر غوښتنېنومره  اخیستې او تر ټولو ټیټه  

په ټوله  درجه یې اخیستې.    هکم رنګه رس خپرولو کې اخیستې چې  

ځکه تر غوښتنې وروسته د   ؛حالت دی وونکیګواښکې دا یو 

خپرول قانون ته د الرسيس قانون بنسټیزه موخه ده )دا  اطالعاتو 

 لپاره د خلکو غوښتنو ته ځواب وویل يش.( اطالعاتو چې د  

باید تر   ې؛چې په دې ارزونه کې ارزول شو ارې دولتي اد ۱۹ ېټول

ې،  کرنچې  ٪ وه۴۷یې نومره دې ښه کار وکړي، ځکه تر ټولو ښه 

سور  دولتي ادارو او ډېری  مالدارۍ او اوبو لګولو وزارت واخیسته

او وليس    وزارت  چارو   یو کورن  –دولتي ادارو    ورنګه درجه واخیسته. دو 

چې هغوی  انادې م په ؛ یستېواخنومرې ٪ کمې ۱۰تر  – جرګې 

لپاره هېڅ عميل ګام نه   د پيل کېدواطالعاتو ته د الرسيس قانون 

  د  ریاست جمهوري د، ې وزارتپوهن –. څلورو نورو اخیستیدی 

٪  ۲۰تر  –  ې محکم ېاو سرت  و وزارتچار  یو ، بهرناداره لویه چارو

 دي.  نومرې  ټيټېواخیستې چې بیا هم ډېرې نومرې  ټيټې

ته د الرسيس  اطالعاتو  پارهاصالحاتو لکې د راپور په دې 

  ته  د دولت په ګډون ځانګړو ادارو و اوکمیسیون، دولتي ادار 

د دې لپاره  دي. وړاندې شوې سپارښتنې او شمېرلې مشخصې 

 ؛رسه برابر يشکیفیت له د قانون پيل کولو کیفیت قانون د چې د 

ته د  تو اطالعا ته اړتیا ده. افغانستان او خورا زیاتو هڅو ډېر کار 

نو اوس دې ته   ؛الرسيس د قانون په بدلون رسه نړۍ حیرانه کړې

سې حیرانوونکي ګامونه  اړتیا ده چې په پيل کولو کې یې هم همدا 

ي.  تررسه کړ کړنې  پورته او نوښتګرانه
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 لومړۍ ضمیمه: 

 پوښتنلیک کمیسیون لپاره نه: د ځاين ارزو لومړۍ 

د امکان تر حده جزییات وړاندې   سم الندې پوښتنو ته ځواب ورکړئ.له خپلې وړتیا رسه ډون وکړئ او رارسه ګ کې  رسوېدې  په مهرباين وکړئ

 مننه بل مخ کې یې ولیکئ.   ، پهلیکنې لپاره نور ځای ته اړتیا وي اضايفد کړئ. که 

 خپلواکي  .أ

 ؟  یخپلواک دکمیسیون )الف( ایا تاسو احساس کوئ چې  .1

 هو    نه  څه ناڅه په نسبي توګه( ) 

 دلیل یې څه دی؟  ولې؟ ،)ب( که نه یا په نسبي توګه

                

                

                

 خپلواکي زیاتېدلی يش؟   کمیسیون)ج( ایا د 

 هو   نه 

 څرنګه؟   ،)د( که هو

                

                

                

 قانون رسه سمې وې؟   له)الف( ایا ګومارنې  .2

 هو    نه  څه ناڅه(  په نسبي توګه( 

 ؟ووتوپیرونه یې څه   ،)ب( که نه یا په نسبي توګه

                

                

                

 )الف( آیا غړي یې له دندې ګوښه شوي؟ .3

 هو   نه 

 له قانون رسه یې سمون درلود؟ ، آیا  )ب( که هو

 هو   نه 

 ؟ يشو   ورپېژندلپروګرامونو ته  ویا روزنیز ې ورکړل شو  یا روزنه ګ)الف( آیا غړو ته مناسب ټرېنېن  .4

 هو    نه  څه ناڅه(  په نسبي توګه( 

   راوپېژنئ:پروګرام په لنډه توګه نو  ؛نسبي توګهپه او یا   هو که)ب( 
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 اړخونو استازي پکې شته  غړیتوب متنوع دی او له ټولود کمیسیون )الف( آیا  .5

 هو    نه  څه ناڅه(   په نسبي توګه( 

 نو وضاحت ورکړئ: ؛)ب( که نه یا په نسبي توګه

                

                

                

 ؟ ا خپلې ټولې دندې رس ته رسولی يش(مناسبه بودیجه اخيل )آیکمیسیون آیا )الف(  .6

 هو    نه  

 کچې )کېدای يش سلنه یې وړاندې کړئ( ایا فکر کوئ چې زیاتوالی به ومومي؟   تر کومې  ؛)ب(  که نه

   مو روښانه کړئ:)ج( خپل ځواب 

                

                

                

  نه   هو  ي؟ ېږ )د( آیا بودیجه کال په کال کم

  (i)   (ii)رته ټاکل کیږي؟ و له خوا   حکومت که د  (ii)خپل کارکوونکي ګوماري   (i) کمیسیون ایا .7

  (i)   (ii)لري؟   تړونونهلنډمهاله  (ii)  اوږد مهاله که(i) ایا )ب(

 )الف( ایا کمیسیون بشپړ کارکوونکي لري؟  .8

 هو    نه  

 وړتیاوې او ټرېنېنګ لري؟ نده یا کايف)ب( آیا بس

 هو    نه  څه ناڅه(  په نسبي توګه( 

 وضاحت ورکړئ؟ ؛ نو مهرباين وکړئتوګه وي )ج( که مو ځواب نه یا په نسبي 

                

                

                

A.  تصامیم 

 د الرسيس وړ وي؟  جغرافیايي توګه کړي چې په هڅه  ارزول کېدونکې ادارې)الف( آیا  .9

 هو    نه 

 )ب( که یې کړي څرنګه؟  

 په کار اچول؟  غوښتنو لپاره یې واضح پروسیجرونه او پروسې  آیا د)الف(  .10

 هو    نه  

 بنسټیز مالتړي په پام کې نیول؟   کومد شکایت کوونکو د حقوقو لپاره یې  ،)ب( که هو
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 څومره وخت نیيس؟ څو ورځې؟  نه)الف( شکایتونو ته رسید  .11

 ده؟   )ب( د اوږد مهاله غوښتنو په هکله څو ورځې وخت ته اړتیا

 تعقیبوي چې د هغوی تصامیم پيل شوي او که نه؟   ارزول کېدونکې اداره/کمیسیونآیا   .12

 هو    نه 

 )ب( که هو څرنګه تعقیب؟ 

                

                

                

 کمیسیون کوم سیسټم لري چې تصامیم وڅېړي؟ )او هم وڅېړي چې آیا پر وخت تر رسه کیږي؟(آيا )الف(  .13

 هو    نه 

 ورکړئ؟  وضاحت یې  په هکلهنو د څرنګوال  ؛)ب( که هو

                

                

                

 تصامیم په انالین توګه خپریږي؟   آيا )الف(  .14

 هو    نه   ځینې وخت 

 کې خپریږي؟  یعنې څو ورځو نو څومره وخت  ؛)ب(  که ځینې وخت یا هو

 قانون ته درناوی کوي؟  دولتي ادارې چې له دې ډاډ تر السه يش چې  ګامونه اخيل  پرته کمیسیون پخپله  ورسمي تصامیم  آیا له )الف(  .15

 هو    نه   ځینې وخت 

 ؟ مهرباين وکړئ روښانه یې کړئ:نو څرنګه ګامونه ؛)ب( که هو یا ځینې وخت

                

                

                

 د خپرولو په هکله دي او که یوازې د یوه په هکله؟  اطالعاتو  کې او وروسته د  )ج( د دواړو له غوښتنې مخ

  خپرولاطالعاتو  له غوښتنې مخکې د   خپرولاطالعاتو له غوښتنې وروسته د 

 تر رسه کیږي؟(  څرنګه د اسنادو مدیریتکه نه، او کارکوونکي ګومارل شوي او اطالعاتو )د( د جوړښتیزو معیارونو په هکله څرنګه )ایا د عامه 

 هو    نه 

 )ه( که هو د څرنګوال بڼه یې واضح کړئ.

                

                

                

B.  :نورې دندې 

 )الف( د کمیسیون دندې او مسوولیتونه واضح کړئ. )د بېلګې په توګه د فیس ځانګړی کول(  .16
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 یا کمیسیون د دې مسوولیتونو د تررسه کولو لپاره ګامونه اخیستي؟  )ب( آ 

 هو    نه 

 )ج( که هو څرنګه ؟ وضاحت ورکړئ.

                

                

                

 وابطو چمتو کولو صالحیت لري؟  ض )د( ایا د چارواکو لپاره د 

 هو    نه 

 یې جوړ کړي؟ یا ټاکيل معیارونه  دې صالحیت څخه کار اخیستی او څه ډول ضوابط ځلې یې له)ه( که هو وضاحت ورکړئ چې څو 

                

                

                

 په هکله د عامه پوهاوي د زیاتولو لپاره ګامونه اخیستي؟   ته د الرسيساطالعاتو )الف( کمیسیون   .17

 هو    نه 

 )ب( که هو وضاحت ورکړئ چې څه یې کړي؟

                

                

                

 کې ګډون کړی؟  ونوټرېنېنګجوړېدونکو کارکوونکو ته په اطالعاتو عامه   یعنې ارزول کېدونکې ادارې د )الف( آیا کمیسیون .18

هو    نه 

 )ب( د نورو لپاره څنګه؟ 

 هو    نه 

 د ټرېنېنګ ډول واضح کړئ. وي؛ نو)ج( که ځواب مو هو 

                

                

                

 خپور کړی؟راپور کوم  یون د دوو وروستیو کلونو په ترڅ کېایا کمیس  .19

 هو    نه په نسبي توګه 

 تر السه کېدای يش؟ په هغه کې څه ویل شوي؟  راپور  ضاحت ورکړئ چې کوم کال؟ څرنګه و  ووي؛ ن )ب( که ځواب مو هو 
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 ؟ دی د قوانینو پر مسودو نظر ورکړیآيا کمیسیون  .20

 هو    نه   ځینې وخت 

 وي، پر کومو قوانینو یې نظر ورکړی او څرنګه یې نظرونه موندالی شو؟  (ځینې وخت)یا  (هو مو ځواب ))ب( که 

                

                

                

 ته مستقیمه مشوره ورکړې؟  دولتي ادارو ن کمیسیو  آیا )الف(  .21

 هو    نه   ځینې وخت 

 ته؟  دولتي ادارو نو څو ځلې او کومو  وي، (ځینې وخت)یا  (هو مو ځواب )که )ب( 

                

                

                

 غړو ته څنګه؟  دولتي ادارو  د )ج(

 هو    نه   ځینې وخت 

 څو ځلې او څرنګه مشوره؟   وي، (ځینې وخت)یا    (هومو ځواب )که )د( 

                

                

                

 ګامونه اخیستي؟  د پيل کېدو د سطحې لوړولو لپاره  آيا کمیسیون د قانون)الف(  .22

 هو    نه 

 )ب( که مو ځواب هو وي، وضاحت ورکړئ څرنګه ګامونه:  
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 دویمه ضمیمه: 

 لیک پوښتندولتي ادارو دویمه ځاين ارزونه: د 

د امکان تر حده جزییات وړاندې   سم الندې پوښتنو ته ځواب ورکړئ.له خپلې وړتیا رسه رارسه ګډون وکړئ او  کې  رسوېدې  په مهرباين وکړئ

 کې یې ولیکئ. مننه  کړئ. که د اضايف لیکنې لپاره نور ځای ته اړتیا وي، په بل مخ

 سازماين معیارونه   .أ

په )د دندې د الیحې رسه سم چې د هغوی صالحیتونه او مسوولیتونه یې  هکارکوونکو ګومارنه په رسمي توګه و اطالعاتو عامه آیا د  )الف(  .1

 (؟  روښانه توګه بیان کړي وي

 هو    نه 

 دې دندې د تر رسه کولو لپاره وخت ټاکل شوی؟  )ب( آیا د

 هو    نه 

 فوتوکاپۍ ماشین/ سکرن(؟ کارکوونکی د دې دندې تر رسه کولو لپاره وسایلو ته اړتیا لري )لکه اطالعاتو د عامه  آیا )ج( 

 هو    نه 

 څه ده؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــدرجه بندي  د کارکوونکي اطالعاتو د عامه  )د(

 ستې لپاره له کوم بل کارکوونکي غوښتنه شوې؟  له کارکوونکي رسه د مر اطالعاتو عامه  )ه( آیا د

 هو    نه 

 هغوی مرسته کوي؟   آیا )ی(

 هو    نه 

 کارکوونکو ته ټرېنېنګ ورکړل شوی؟  آیا )الف(  .2

هو    نه 

 )ب( که هو، لږ وضاحت ورکړئ:

                

                

                

 مخ دی؟ سازماين ننګونې رسه   کارکوونکی د دندې اړوند کومېآیا  )الف(  .3

 هو    نه 

 )ب( که ځواب هو وي وضاحت ورکړئ. 

                

                

                

 یا ورته اسناد لري؟ لپاره کوم عملیايت پالن، معیاري عملیايت طرزالعملونه د الرسيس  ته  اطالعاتودولتي اداره  )الف(  .4

 هو    نه 

 دی؟ دا عملیايت پالن، معیاري عملیايت طرزالعملونه یا ورته اسناد اغیزناک وي ایا  )ب( که ځواب مو هو
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 هو    نه 

 کې څه دي؟   )ج( په یادو اسنادو

                

                

                

 چمتو کړی؟   ي داخيل طرزالعملکوم رسم دولتي اداره  لپاره د اخیستلو او ځواب ورکولو  ته د الرسيس غوښتنېاطالعاتو آیا )الف(  .5

 هو    نه 

 اخیستل اسانه دي؟  اطالعاتو څخه د   دولتي ادارې له )ب( ایا

 هو    نه 

 نه    هو کېدای يش؟ ترالسه په الکرتونیکي بڼه  آیا اطالعات )ج( 

 نه    هو )د( په فردي توګه؟ 

 نه    هو )ه( د پوسټ له الرې؟ 

 نه    هو  موجود دي؟ جزییات په انالین بڼه کو د متاس کارکوون  )ء( آیا د

 نه    هو )ی( آیا دا جزییات په دفاترو کې موجود دي؟ 

کارکوونکو  د اطالعاتو عامه  لو او دغو شکایتونو ته د رسېدنې لپاره څوک ګومارل؟ چې د  کوم د داخيل شکایتونو د اخیستدولتي اداره  ا آی .6

 نه وي.  څخه له ډلې 

 نه    هو

 ټاکلی؟   طرزالعملد دې شکایتونو لپاره   دولتي ادارې)ب( ایا 

 نه    هو

 کیږي؟   آیا په عميل بڼه دغو شکایتونو ته پر وخت رسېدنه

 نه    هو

 نه    هودرج شوې وي؟  پکې د غوښتنو احصایهړی چې خپور کراپور داسې کلنی    دولتي ادارې آیا )الف( 

 لنډ وضاحت ورکړئ. یې هم په اړه اطالعاتو څه وخت خپور شوی او د  راپور  چې وروستی ، وضاحت ورکړئ)ب( که مو ځواب هو وي

                

                

                

 نه    هوته د الرسسۍ په هکله د عامه پوهاوي د زیاتوال په موخه څه تر رسه کړي؟ اطالعاتو دولتي اداره  )الف( آیا  .7

 رکړئ چې څه یې تر رسه کړي؟  )ب( که هو، په لنډه توګه وضاحت و 

                

                

                

  نه    هو ختیا لپاره کوم څه تر رسه کړي؟ د اسناد د مدیریت د پرم  دولتي ادارې )الف( آیا

 )ب( که هو، څه یې تر رسه کړي؟ 
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 خپرول اطالعاتو   له غوښتنې مخکې د .ب

په پام کې نیولو رسه، نوملړ ډولونو د اطالعاتو د خپرولو په هکله د اطالعاتو په قانون کې له غوښتنې پرته د  ته د الرسيساطالعاتو )الف(  .8

 خپروي؟ اطالعات  کې ټول یا ډېر شمېر نوملړ په دولتي اداره  آیا 

 هو    نه   په نسبي توګه 

 ه څرنګه زیات يش؟  )ب( که نه یا په نسبي توګ

                

                

                

  نه    هو اوښتی؟    حد څخه )ج( آیا له حد اقل

 وضاحت ورکړئ.  ،هو ويمو )د( که ځواب  

                

                

                

 )الف( آیا وېبپاڼه د شکایتونو د اخیستلو لپاره چمتو ده؟   .9

 هو    نه   په نسبي توګه 

 )ب( که هو او یا په نسبي توګه، په دې هکله څه ځانګړنې لري؟  

                

                

                

 خپریږي؟  اطالعات )الف( آیا له وېبپاڼې پرته هم   .10

 هو    نه 

 وضاحت ورکړئ.  ،)ب( که هو

                

                

                

 ایا داسې اسناد شته چې ساده بڼې یې خپرې شوي وي چې د خلکو د پوهېدو وړ وي؟ )له اصيل او رسمي اسنادو پرته(   ف( )ال .11

 هو    نه  

 ؟اسناد وضاحت ورکړئ کوم)ب( که هو،  
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 خپرولاطالعاتو له غوښتنې وروسته د  .ج

 سپارلی يش؟   ې غوښتنې په الکرتونیکه بڼهخپل )الف( آیا اتباع   .12

هو    نه  

 )ب( په شخيص توګه؟ 

هو    نه  

  نه    هو )ج( د اېمېل له الرې؟ 

  نه    هوم څخه کار واخيل؟ آیا دوی باید له کوم ځانګړي فور  )د(

  نه    هو)ه( ایا فورمونه په اسانۍ رسه السته راځي؟ 

  نه    هو)ء( باید د تابعیت ثبوت ولري؟ 

 تررسه يش؟  دا چاره باید څرنګه  )ی( 

                

                

                

 وړاندې کړي؟  اطالعات )الف( د غوښتنې پر وخت باید غوښتونکی کوم  .13

                

                

                

 په کومو ژبو تر رسه کېدای يش؟   غوښتنه )الف(  .14

                

                

                

 

 کیږي؟  مرسته  ، ایا له هغه یا هغې رسه)الف( که غوښتونکی مرسته غواړي .15

 هو    نه   ځینې وخت 

 .( ه وړاندې کړئکچه تر رسه کیږي )د غوښتنو سلن)ب( که هو یا ځینې وخت، داسې مرستې په کومه 

 )ج( کوم ډول مرستې تر رسه کیږي؟  

                

                

                

 )الف( له غوښتنې رسه کوم رسید ورکول کیږي؟  .16

 هو    نه   ځینې وخت 

 )ب( که هو یا ځینې وخت، څرنګه ورکول کیږي؟ 
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 ونلري څه کوي؟ اطالعات  دولتي اداره   )الف( که  .17

                

                

                

څومره  دا چاره ،نشتهاطالعات  غوښتونکي ته خرب ورکول چې له ادارې رسه غوښتل شوي )ب( په دې حالت کې، غوښتنې اخیستل کیږي که

 نیيس؟   )څو ورځې(  وخت

 ړي؟ چې غوښتنو ته ځواب وړاندې ک ار ديپه ک )څو ورځې(  پاره څومره وختلف( د ادارې ل )ا .18

 کارول کیږي؟  لپاره کوم معیارب( د وخت )

                

                

                

  نه    هواضافه وخت ورکول کیږي؟ )ج( آیا 

 ځلې؟  )د( که هو، څو 

                

                

                

  نه    هوړتیا يش؟ سې قضیې هم شته چې اضافه وخت ته پکې ا)ه( آیا دا 

 ؟  ووایئ  سلنه  یعنې په دې برخه کې د غوښتنو  دا حالت راځي ، نو څو ځلهکه هو)ی( 

                

                

                

 ځینې وختونه په ځانګړي فارمټ کې غوښتنه کیږي؟ آیا )الف(  .19

  نه    هو

  نه    هویا په هامغه فارمټ ورکول کیږي؟ )ب( که هو آ

 په یوه مناسب فارمټ کې وړاندې يش؟   اطالعات  ارول کیږي چېڅه رشایط ک ،)ج( که نه

                

                

                

 کوم فیس غواړي؟  دولتي اداره  په وړاندې کولو رسه اطالعاتو )الف( د  .20

                

                

                

  نه    هو    یس شته؟  )ب( په لومړي ځل د یوې غوښتنې لپاره کوم ف
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 غوښتنې ردوي؟ ) د ټولو غوښتنو په کومه سلنه؟( ــــــــــــــــــــــ سلنه  دولتي اداره څو ځلې .21

  نه    هو )ب( دا څه مهال پېښیږي، آیا غوښتونکی ته خرب ورکول کیږي؟

 څرنګه؟ او په پاڼه کې څه لیکل شوي وي؟  )ج( که هو، 

                

                

                

 غوښتنه ردیږي؟  ولې)الف( د غوښتنو د ردولو لپاره څه دلیل وړاندې کیږي؟ یا   .22

                

                

                

 )ب( کوم نور دالیل وړاندې کیږي؟  

                

                

                

ه دې الیحو رسه سم  هو وي، آیا اداره لځواب ته برخې  لومړۍپنځمې پوښتنې د یحو په هکله د داخيل ال د غوښتنو د پروسیس )الف( که  .23

 مخکې ځي؟  

      پنځمې پوښتنې ته ځواب نه و هو    نه        ځینې وخت 

 )ب( که ځواب نه یا ځینې وخت وي، په کومو پلمو له قوانینو رسه غړونه کیږي؟ 
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 درېیمه ضمیمه:

 نوملړ  سپارښتنوشوو وړاندې  د تهدولتي ادارو بېالبېلو  ۱۹

 پوښتنې  دولتي اداره 

 بشپړ کړئاطالعات د والیاتو په کچه د روانو پروژو په هکله    د کلیو بیارغونې او پراختیا وزارت 

 لویه څارنوايل 
ل شویو ماشومانو شمېر او د محکمې  په لوګر کې د ځورول شویو ماشومانو لست: د ځورو 

 پرېکړه

 نوملړ له افغانستان برېښنا رشکت څخه د دولتي چارواکو د پوروړو  د افغانستان برېښنا رشکت

 او پټرولیم وزارت د کانونو 
 پروژې  ختیاييملې پر ټو کانونو کال د  ۱۳۹۸په 

 نوملړ  ونو  هوکړه لیک کانونو د د افغانستان په شامل سیمو کې د  

 نوملړ والیتونو کې د ښوونځیو ښوونکو ته د وېشل شویو ځمکو  ۳۴په  پوهنې وزارت د 

 راپور کال لپاره مال  ۱۳۹۸او د   لګښتونهبودیجې اسناد او کلنۍ د  د مالیې وزارت 

 د تدارکاتو مل اداره 
شمېر چې بندیز پرې لګول شوی او هغو شمېر چې لویې څارنوالۍ ته معريف  د هغو رشکتونو 

 شوي

 ډېټابېس یې رشیک شوی؟آیا د معلولینو تنخوا ورکول کیږي او آیا  وزارت کار او ټولنیزو چارو د 

 په وروستۍ میاشت کې په کابل کې د جرمونو اسناد او څېرې یې؟  د کورنیو چارو وزارت 

 نوملړ  والیاتو په تفکیک رسه د تبدیل شویو، ګومارل شویو او له دندې ګوښه شویو قاضیانود  سرته محکمه 

 د حارضۍ جدولبه پارملان کې د پارملان د غړو  وليس جرګه 

 لګښتکال کې د ميل بودیجې پرته د بودیجې   ۱۳۹۸په  د عامې روغتیا وزارت 

 یې نوملړ  ونو کاپي او هوکړه لیکژو د ميل کرنیزو پرو او مالدارۍ وزارت   لود کرنې اوبو لګو 

 یې نوملړ  ونو کاپي او هوکړه لیکوالو رشکتونو رسه د له نړی معلومايت ټکنالوژۍ وزارت مخابراتود 

 نوملړ   شپړاو همداسې د شته استادانو او علمي کادر ب نوملړ د خصويص او دولتي پوهنتونونو  د لوړو زده کړو وزارت 

 و نوملړ ونو کاپي اهوکړه لیکد سړکونو د جوړولو د پروژو د  د ټرانسپورټ وزارت 
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 څلورمه ضمیمه:

 د محاسبې څرنګوالی نومرو ې په کارونې رسه د د تګالر 

معیارونه مرکزي 

اووه کیفي پوښتنو  شپږو »او« او »نه« پوښتنو او د د ارزونې دا برخه 

ورکولو لپاره کارول شوي  نومرو متحولونه د    ۱۳یوازې  پر بنسټ وه.

  موخه د ارزونې په دې برخه کې ژور د تګالرې  ،په ټوله کې دي.

  زونې ټولو څلورو برخو لپاره یو شان موضوع د ار   تحلیل دی او همدا

ارزونه  ي، کارول شو  ورکولو لپاره یو شمېر متحولونهنومرو ده. )د 

څېړي(. په تګالره کې د واقعي   ډېر زیات شمېر موضوعات

 6موندلی شئ.   چې دلته په پام کې نیول شوی،نوملړ  موضوعاتو  

او د »نه« لپاره صفر  ( ۱)شپږ »او« او »نه« پوښتنې چې د »او« لپاره 

 ده په الندې ډول دي: نومره 

 آیا غړي ګومارل شوي؟  .1

 آیا بودیجه تخصیص شوې؟ .2

 خپله خپل کارکوونکي ګوماري؟ په  ایا کمیسیون  .3

 دي؟  سیون تصامیم په انالین توګه د الرسيس وړآیا د کمی  .4

خپور   راپورآیا کمیسیون په وروستیو دوو کلونو کې کلنی  .5

 کړی او که نه؟

 سیون د غوښتونکو لپاره الرښود خپور کړی؟آیا کمی .6

کړي چې   اړ شوي چې په ډاګهد اوو کیفي پوښتنو لپاره ارزوونکي 

مرې( یا په  و ن ۰.۵ره(، نسبي توګه )ومن ۱سیسټم په پیاوړې توګه )

 مرې( فعالیت کوي.و کمزورې توګه )صفر ن

 پوښتنې یې دا دي:  

 دي؟ ا د کمیسیون غړي خپلواک او اغېزناکای .1

دندو د تر   د ید هغو  دیجه میسیون ته ورکړل شوې بو ایا ک  .2

 ؟ هرسه کولو لپاره بسنده یا کايف د

 ایا کمیسیون تصامیم پر وخت نیيس؟  .3

 د مراجعینو حقوق مراعات کیږي؟  ایا د غوښتنو پر مهال  .4

 
 evaluation.org/wp-http://www.rti-بشپړه تګالره په دې لېنک کې موجوده ده:  6

.pdf17-02-20/Methodology.02/2020oads/content/upl . مرکزي معیارونو برخه وګورئ د 

 آیا کمیسیون د عامه پوهاوي د زیاتولو لپاره هڅې کړي؟   .5

ګامونه   ته د ټرېنېنګ لپاره څومره اغېزناک چارواکو .6

 اخیستل شوي؟ 

قوانینو په هکله   ته د الرسيس اړوند عاتو اطال آیا کمیسیون  .7

 نظر ورکړی؟ 

ته راځي. وروسته بیا   له اوسط څخه السنومرو  ۱۳د نومره ټولیزه 

جدول رسه سم د رنګ درجه ټاکل کیږي. همدا جدول په  له الندې  

 وی.  څلورو برخو کې د ارزونو او وروستیو پایلو ته هم کارول ش

 بدلول نومرو درجو ته د 

 زرغون  زېړ سور 

0-0.33 0.34-0.66 0.67-1.0 

 سازمان معیارونه 

ورکولو لپاره په ټولو ارزونو کې یوازې څو ټاکل شوي  نومرو د 

له »هو« او »نه«  نومرې موضوعات په پام کې نیول شوي. بیاځلې 

چې د   بیا کیفي پوښتنې دي رېنو  ۶پوښتنو رسه ورکول کیږي او 

او د »نه«  نومره  ۱لومړۍ برخې هره پوښتنه د »هو« ځواب لپاره 

 دي:  لري. پوښتنې دا نومره ځواب لپاره صفر 

 ؟ کارکوونکي ګومارل شوياطالعاتو د عامه آیا  .1

 آیا کارکوونکي ته د دندو الیحه ورکړل شوې؟  .2

 آیا کارکوونکي ته ټرېنېنګ ورکړل شوی؟ .3

 چمتو شوي؟لعمل طرزاآیا عميل پالن یا معیاري عملیايت  .4

غوښتنو ته  حق په برخه کې شته  ته د الرسيس اطالعاتو آیا  .5

 الرښوونې جوړې شوي؟ لپاره د ځواب ویلو

http://www.rti-evaluation.org/wp-content/uploads/2020/02/Methodology.20-02-17.pdf
http://www.rti-evaluation.org/wp-content/uploads/2020/02/Methodology.20-02-17.pdf
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استول ممکن دي؟ آیا  د غوښتنو برېښنايي بڼه په آیا  .6

د  اطالعاتو پر بنسټ، د اطالعاتو ته د الرسيس د حق 

فورم اخیستل اسانه دي؟ آیا د کارکوونکو د  د غوښتنې 

)د دوو یا زیاتو مثبتو ځوابونو  دي؟    آسانه موندل    د پتې اړیکو  

 ی(  لپاره هو او د یوه لپاره نه ځواب د

رکوونکی داخيل  کارکوونکو پرته بل کااطالعاتو آیا د عامه  .7

 لپاره ګومارل شوی؟  ستونزو ته د رسیدنې

خپور  راپور  وروستیو دوو کلونو کې کلنی    دولتي ادارې په آیا   .8

 کړی؟ 

د عامه پوهاوي د   دولتي ادارېکال کې آیا په وروستي  .9

 زیاتوال لپاره فعالیتونه تر رسه کړي؟ 

مدیریت کوم ځانګړی فعالیت  د اسنادو د  دولتي ادارېآیا  .10

 م په پام کې نیولی؟ یا سیست 

د اوو کیفي پوښتنو لپاره ارزوونکي اړ شوي چې په ډاګه کړي چې  

مرې( یا په  و ن ۰.۵مره(، نسبي توګه )و ن ۱سیسټم په پیاوړې توګه )

 فعالیت کوي.په حالت کې ( نومرې ې توګه )صفر کمزور 

 پوښتنې یې دا دي:  

کارکوونکی د دندې لپاره مناسب  اطالعاتو آیا د عامه  .1

 ظرفیت لري آیا هغه د دندې لپاره وخت ځانګړی کړی؟  

پر کارکوونکي کوم فشار نشته چې هغه د خپلې دندې  آیا  .2

 ي.اوګرځو څخه ر په سمه توګه رس ته رسولو 

 د پيل کولو پالن تر څه کچې پیاوړی دی؟  .3

 څومره پیاوړی دی؟ راپور کلنی  .4

د عامه پوهاوي د زیاتولو فعالیتونه تر کومې کچې پراخه   .5

 دي؟ 

ه  ه ټاکل شوي معیارون د اسنادو د مدیریت د پرمختګ لپار  .6

 دي؟   څومره اغېزناک

اوسط اخیستل شوی  نومرو  ۱۶لپاره  هرې یوې دولتي ادارېد 

لپاره اوسط   ووېشل يش( چې د هرې ادارې ۱۶جمع يش او پر )

اوسط اخیستل کیږي  نومرو  تر السه يش. بیا ځل د دې اوسط  نومره  

السته رايش. بیا هغه وروستۍ  نومره چې د قضاوت لپاره وروستۍ 

ي چې په درېیم جدول کې  د رنګ پر بنسټ پر درجه بدلیږنومره 

 واضح شوې ده. 

   خپرولعاتو اطال د  له غوښتنې پرته

ورکولو لپاره په پام کې نیول نومرو بیاځلې ځانګړي موضوعات د 

له  نومرې شوي. د ارزونې دا برخه له نورو څخه توپیر لري ځکه 

نومرې  قانون څخه ورکول کیږي نه له فرضیو څخه ) په بله وینا د 

ورکولو موضوع د قانون پر پيل کولو اړه لري نه پر فرضیو(. د  

زول  ار موضوعات بېالبېلې  ۱۲اطالعاتو کې د ادارو  ۱۹افغانستان 

مادې   ۱۵له اطالعاتو ته د الرسيس قانون . دا موضوعات شوي

د  اطالعاتو  څخه اخیستل شوي چې د الندې موضوعاتو په هکله د  

 خپرولو غوښتنه کوي: 

 )سازماين جوړښت( او جوړښت یې  اداره .1

 والیتي شعبې   .2

 و میکانیزمونه ا د عامه ګډون په هکله طرزالعملونه .3

 ونه  هوکړه لیکاړوند اسناد او تدارکايت   وداوطلباند  .4

 د بودیجې جزییات  .5

 وړاندې شوي خدمات  وګړو ته .6

 د غوښتنو او شکایتونو په هکله الرښوونې   .7

 ونه او پروټوکولونه هوکړه لیک اړوند کورين او بین املليل  .8

 پالیسۍ، سټراټیژۍ او اړوند کاري پالن .9

 ډلبندي کولاطالعاتو  د  .10

 کارکوونکي اطالعاتو د عامه   .11

 راپور  اړوند کلنی اطالعاتو ته د الرسيس قانون   .12

د اطالعاتو له دې امله چې په هره برخه کې له غوښتنې پرته د 

خپرولو په څرنګوال کې د ځانګړې واریانس لپاره ډېر امکانات  

مکانات هم ډېر کارول شوي چې په  ورکولو ا نومرو  نو د    ؛موجود دي

اطالعاتو  له غوښتنې پرته د  ې څرګندیږي. عناوین الندې جدول ک

څرګندوي.  نومرې   رمختیا څرګندوي او شمېرې بیاخپرولو پ 
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 نومرې  د خپرولو اطالعاتو له غوښتنې پرته د 

 هېڅ  له هېڅ تر بشپړ  نسبي  له نسبي تر بشپړ  بشپړ

1.0 0.75 0.50 0.25 0 

 

»پیاوړي« له  الندې پنځه موضوعات ارزول شوي چې ایا سیسټم په  

نومرو  یا هم »کمزوری« له صفر نومرو   ۰.۵، »نسبي« له نومرې یوې 

 کچه کار کوي. 

شکایتونو اخیستلو لپاره چمتو  په هغه کچه چې وېبپاڼه  .1

 )د امکاناتو نه لرونکو ته د الرسسۍ وړ ده( شوې

 د خپرولو لپاره د سازمان هلې ځلې اطالعاتو  له وېبپاڼې پرته د   .2

ټولنیزو رسنیو او سامرټ فونونو د   دله خوا د سازمان  .3

اپلېکېشنونو د کارولو کچه څو د عوامو پاملرنه له غوښتنې پرته  

 خپرولو ته جلب يش اطالعاتو  

د  اطالعات خپل دولتي ادارې د دې لپاره هلې ځلې چې  .4

 عوامو لپاره د پوهېدلو وړ کړي او خپاره یې کړي. 

و شویو  ر په څه کچه به ساده وي چې په انالین توګه د خپ .5

څخه خپل د غوښتنې ځواب په اسانۍ رسه السته  اطالعاتو 

 رايش. 

  ۱۷ورکول هم توپیر درلود. د دې پر ځای چې یوازې د نومرې 

نومره  اوسط واخیستل يش، د هر سازمان لپاره وروستی  نومرو  فرعي  

)په انالین توګه  نومرو د نوملړ داسې محاسبه کېده چې د لومړي 

٪  ۷۵( له اوسط څخه نومرې د خپرولو  عاتو اطال له غوښتنې پرته د 

( له اوسط  نومرې )د پنځو نورو موضوعاتو نومرو د نوملړ او د دویم 

٪ اخیستل کېدلې. له دې امله محاسبه په دې ډول وه  ۲۵څخه 

خپرول تر هغه پنځو نورو موضوعاتو  اطالعاتو  چې له غوښتنې پرته د  

 اړینه وه.  ډېره 

د هر  نومره وروستۍ رې برخې لپاره هد له پورتني جدول رسه سم، 

له اوسط څخه اخیستل کېده چې بیا د رنګ  نومرو سازمان لپاره د 

 په درجه بدلېده څرنګه چې په نورو ارزونو کې و.

 خپرول اطالعاتو له غوښتنې وروسته د 

اخیستل کېدې. لومړی دول  نومرې  د هرې غوښتنې لپاره دوه ډوله  

له الندې درېیو »هو« او »نه«  وې چې نومرې یې د »پروسس کولو« 

 ( او صفر وې:  ۱یې )نومرې پوښتنو څخه السته راتلې چې 

 آیا رسید ورکول کېده؟   .1

 آیا غوښتنو ته په ټاکل شوي وخت کې ځواب ورکول کېده؟ .2

 سم کوم فیس غوښتل کېده؟  آیا له قوانینو رسه .3

اوسط اخیستل کېده چې د هرې  نومرو بیا وروسته د دې درېیو 

 تر السه يش. نومرې پاره پروسس شوې غوښتنې ل

  ۲۷څخه  ۳۸ورکول کیږي. له نومره بیا هرې غوښتنې ته پایلیزه 

بشپړ ځواب  دولتي اداره  غوښتنو ته ځواب نه و ورکړل شوی چې 

غوښتنې منل شوې    ۶باید واخيل.  نومره  نشوای ورکوالی. چې صفر  

نه  ت اطالعاخو ځوابونه نه وو ورکړل يش. بیا هم صفر اخيل ځکه 

وو ورکړل شوي. په څلورو نورو قضیو کې ځوابونه نابشپړه ارزول  

وړاندې شوې وه. نو له  اطالعاتو شوي وو ځکه یوازې یوه برخه د 

کچه ارزوله. که بشپړو  اطالعاتو و د وړاندې شوو دې امله ارزوونک

نومرې   ۰.۵او که نسبي بشپړه وی نومره  ۱ته نږدې وی اطالعاتو 

یې اخیسته. له دې څلورو قضیو هرې  نومره ر او که کم وی نو صف 

اخیستي. باالخره یوه کس ته شفاهي د رد ځواب  نومرې یوې صفر 

رسه سم د رد ځواب  ون  اطالعاتو ته د الرسيس قانو  ورکړل شوی و. خ

 ورکړل شوې.  نومرې باید په لیکلې بڼه وي، نو بیا هم صفر 

درېیمه  مرو نو د پروسس شوو نومره د هرې غوښتنې لپاره وروستۍ 

له جمع کولو السته  نومرې  له دوو درېیمې  نومرې  برخه او د پایلیزې  

راځي. ځکه چې وروستۍ پایله له پروسیجر څخه ډېره مهمه ده.  

بیا د هر یوه سازمان لپاره په بېله توګه )هغوی ته د  نومرې  وروستۍ  

له اوسط څخه( محاسبه کیږي او  نومرو ورکړل شوو دوو غوښتنو د 

له اوسط  نومرو  لپاره په ټولیزه توګه )د هرې غوښتنې د    هرې برخې

رجه د رنګ په بڼه ورته  او په پایله کې یو د( محاسبه کیږي. څخه

 ټاکل کیږي.
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 نومرې  وروستۍ 

محاسبه شوي نومرې وروستۍ او هرې برخې لپاره  د هرې ادارې

د ارزونې په هره  نومرې لپاره وروستۍ   دولتي ادارې  ې. د هر دي

اوسط دی  نومرو  درېیو السته راوړل شویو  د    د یادې ادارېبرخه کې  

اطالعاتو  چې د ارزونې برخې سازماين معیارونه، له غوښتنې پرته د  

خپرولو په برخه کې یې  اطالعاتو خپرول او له غوښتنې وروسته د 

 په درجو بدلول کیږي.ي. دا بیا ترالسه کړی د

. مرکزي ل شوې ديورکړ نومرې د ټولیزو پایلو لپاره څلور وروستۍ 

خپرولو او  اطالعاتو معیارونو، سازماين معیارونو، له غوښتنې پرته د 

لپاره یوه   خپرولو هرې یوې برخې اطالعاتو له غوښتنې وروسته د 

له اوسط څخه السته  نومرو د دې څلورو نومرې وه. وروستۍ نومره 

بدلېدلې.  په درجه  راتلې او 
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