
شیکایتونو ته د رسیدنې کړنالره ارپطالعاتو ته د نه الس ريس په ا  

یادونه : دغه کړنالره د ټولګټو وزارت اطالعاتو ته د الس ريس له کړنالرې رسه یوځای منظوره شوې ده.  د 

 همدې لپاره د ددهمې څپرکي له شپومې مادې پیل شوې ده.

 پرکيدوهم څ

  رسونې شکایتونو ته رسیدنه اطالع

اطالعاتو ته د نه الس ريس د شکایت ثبتول : که غوښتونکي ته اطالعات ورنه کړل يش، د اطالع  شپږمه ماده :

رسونې ټیم د ټولګټو وزارت مطبوعايت مسوول په مرشۍ او د اطالع رسونې مرجع  کارکوونکی کوالی يش، 

 چې په الندې مواردو کې د غوښتونکي شکایت وارزوي.

 ې غوښتونکی محرم اطالعات نه وي غوښتيـ په هغه صورت کې، چ۱

 ـ په هغه صورت کې چې غوښتونکي غیرقانوين غوښتنه نه وي کړې.۲

 اوومه ماده 

 د شکایت فورم

ـ د ټولګټو وزارت د اطالع رسونې په برخه کې د خپلې ژمنې  په دوام، ددې ترڅنګ چې نه غواړي هیڅ یوه  ۱

ردو ته یې هم وړاندوینه کړې او که کوم غوښتونکی د ادارې اختیاطي مواغوښتنه هم بې ځوابه پاتې نه يش 

د اطالع رسونې له مرجع د رد ځواب تر السه کړي کوالی يش، چې خپل نارضایتي او قناعت نه کول له دې 

 ادارې رسه رسآم د فورم په ډکولو رسه ثبت کړي.

: هغه پاڼه ده، چې د اطالع رسونې د مرجع له لوري جوړیږي او له دې ادارې څخه د  ـ د شکایت فورم۲

 معلوماتو د الس ريس شکایت کوونکي ته وړاندې کیږي.

 امته ماده 

 د شکایت کوونکي دندې

 ناراضه غوښتونکی د شکایت د درجولو په صورت کې باید الندې ټکي په نظر کې ونیيس.

 د شکایت فورم تر السه کول. ـ د اطالع رسونې مرجع څخه۱

 ـ په واضح ډول فورم ډکول.۲

 ـ د شکایت المل درج کول.۳

 ـ د شکایت لپاره قانوين المل توضح کول.۴

 ـ د ادارې د غوښتنې په صورت کې د شکایت ارزونې په ناسته کې کډون کول.۵

 ـ د اطالع رسونې له مرجع څخه اخیري ځواب ترالسه کول.۶



 نهمه ماده 

 د ټیم ډندې د ارزونې

 د شکایت ترالسه کول ـ ۱

 په غیرقانوين مواردو کې شکایت ردول.ـ ۲

 ـ د اطالعاتو د وږړاندې کولو، دودولو په پار هر اړخیز او له هرې زاویې د شکایتونو ارزول. ۳

 ـ شکایت کوونکي کس ته د اطالعاتو د نه ورکولو د المل تحلیل.۴

 ارزونې غونډې ته شکایت کوونکی رابلل.ـ د اړتیا په صورت کې د شکایت د ۵

 ـ شکایت کوونکي ته وروستۍ پریکړه وړاندې کول.۶

 لسمه ماده

 که فرضاً ددې کړنالرې کومه ماده یا مواد له قانون رسه په ټکر کې واقع يش باید عميل نه يش.

 د مناالله توفیق

 د ټولګټو وزارت د اطالع رسونې مرجع

 حکم:

ړنالره د اطالعاتو د ازادو خپراوي، معلوماتو ته د الس ريس د برشي حق ترویج ، اطالعاتو ته د الس ريس ک

 روڼتیا رامنځته کول او د ټولګټو په وزارت ولسواکۍ ته ژمنتیا په موخه منظوروم.

 د ټولګټو وزیر

 انجیرننجیب الله یمین

 

 


