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 لومړی څپرکی

 بنسټ

 ېهغد  س ريس د قانون د حکم پر اساس اواطالعاتو ته د ل  د ټولګټو وزارت له لوري الرهدغه کړن لومړی ماده:

خپراوي په برخه کې لري په دوو څپرکو او لسو مادو دغه اداره یې د اطالعاتو د ازاد ژمنتیا په بنسټ، چې 

تر  نجیب الله یمین وزیر جاللتآمب ښاغلی انجنیر د ټولګټو ......... . دغه کړن لره لههد ېکې چمتو شو 

 .هته د لس ريس د اسانتیا په پار د پيل کېدو وړ د لسلیک وروسته په دې ادره کې اطالعاتو

 :کارول شوي دي په دې مانا اصطالحات لندې ېپه دې کړنالره ک دو یمه ماده:

 .نا دهاوزارت په م د ټولګټو په دې کړنالره کې اداره: ـ ۱

 .چې د معلوماتو غوښتنه کوي ،حکمي یا حقیقي شخص غوښتونکی:  ـ۲

 .چې په استفادې رسه یې غوښتونکی معلومات غواړي ،هغه فورم د غوښتنې فورم: ـ ۳

چې په استفادې رسه یې غوښتونکی د معلوماتو د ترلسه کولو لړۍ څخه خپل  ،هغه فورم د شکایت فورم: ـ ۴

 .شکایت درجوي

 .د څانګې مسوول یا د اطالع رسونې د مرجع کارکوونکی د اطالع رسونې مسوول: ـ ۵

 :درېیمه ماده: د غوښتونکي دندې

 فورم اخیستل ـ ۱

 په سمه توګه د فورم ډکولـ ۲

 مطرح کول ډولپه واضح  هوښتنغ هخپل ـ  ۳

 په غوښتنلیک کې له ناڅرګندو لیکنو ډډه کول ـ  ۴

 د غوښتنې فورم لسلیکول ـ ۵

 اطالع رسونې مرجع ته د غوښتنې فورم سپارل ـ  ۶

 غوښتل شوي اطالعات تر لسه کولـ  ۷

 :څلورمه ماده: د مرجع د مسوول دندې

 د غوښتنې فورم ورکول ـ  ۱

 ځوابونه ورکولد غوښتونکي اړونده پوښتنو ته ـ  ۲

 معلولیت لرونکو خلکو رسه د فورم په ډکولو کې مرسته کولـ  ۳

 د خلکو غوښتنې تر لسه کول ـ ۴

 )رسه پرتله کول ۍد ادارې د اطالعاتو له طبقه بند)محتوا ارزول  د غوښتنې ـ  ۵



 د غوښتنې ثبتول ـ ۶

 له اړوندو ادارو څخه اطالعات راټولول ـ ۷

 طالعات وړاندې کولپه مناسب وقت کې ا ـ  ۸

تر څو  ؛رسه هلې ځلې وکړي ۍږوزارت د اطالع رسونې ټیم مکلف دی، چې په پوره همغ ټولګټود  پنځمه ماده:

 .شوي اطالعات چمتو او د اطالعاتو غوښتونکو ته یې وسپاري لنډ وخت کې غوښتل

 اطالعاتو ته د نه الس ريس په يار شیکایتونو ته د رسیدنې کړنالره

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

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

  اطالع رسونې شکایتونو ته رسیدنه: دوهم څپرکي

عات ورنه کړل يش، د اطالع اطالعاتو ته د نه لس ريس د شکایت ثبتول : که غوښتونکي ته اطال  شپږمه ماده :

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

 چې په لندې مواردو کې د غوښتونکي شکایت وارزوي.

 ـ په هغه صورت کې، چې غوښتونکی محرم اطالعات نه وي غوښتي۱

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

 د شکایت فورم: اوومه ماده 

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

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

رجع د رد ځواب تر لسه کړي کولی يش، چې خپل نارضایتي او قناعت نه کول له دې د اطالع رسونې له م

 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 لس ريس شکایت کوونکي ته وړاندې کیږي.

 د شکایت کوونکي دندې: امته ماده 

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

 ـ د اطالع رسونې مرجع څخه د شکایت فورم تر لسه کول.۱

 ـ په واضح ډول فورم ډکول.۲

 ـ د شکایت لمل درج کول.۳

 ـ د شکایت لپاره قانوين لمل توضح کول.۴



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

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

 د ارزونې د ټیم دندې:  نهمه ماده 

 د شکایت ترلسه کول ـ ۱

 ـ په غیرقانوين مواردو کې شکایت ردول.۲

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

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

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

 ـ شکایت کوونکي ته وروستۍ پریکړه وړاندې کول.۶

 لسمه ماده

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

 د مناالله توفیق

 د ټولګټو وزارت د اطالع رسونې مرجع

 حکم:

اطالعاتو ته د لس ريس کړنالره د اطالعاتو د ازادو خپراوي، معلوماتو ته د لس ريس د برشي حق ترویج ، 

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

 د ټولګټو وزیر

 انجیرننجیب الله یمین

 

 

 


