
 اطالعاتو ته د نه الس رسي شکایتونو ته د رسېدنې کړن الره

لپاره د دویمې کړن الرې سره یوځای منظور شوی دی، همدې  لهیادونه: دغه کړن الره دکرنې وزارت اطالعاتو ته د الس رسي 

 پیل شوی دی. څپرکی له شپږمې مادې

 

 دویم څپرکی

 د اطالع رسونې شکایتونو ته رسېدنه

اطالعاتو ته د نه الس رسي د شکایت ثبتول: که غوښتونکي ته اطالعات ور نه کړل شي، د اطالع شپږمه ماده: 

رسونې ټیم د کرنې وزارت د ستر مطبوعاتي سالکار په مشری او د اطالع رسونې  مرجع کارکوونکي کوالی 

 شي، چې په الندې مواردو کې د غوښتونکی شکایت وارزوي:

 

 محرم اطالعات نه وي غوښتي په هغه صورت کې چې غوښتوونکی -１

 په هغه صورت کې چې غوښټونکی غیر قانوني غوښتنه نه وي کړی -２
 

 اوومه ماده د شکایت فورم:

کرنې وزارت د اطالع رسونې په برخه کې د خپل ژمنې په دوام، ددې ترڅنګ چې نه غواړي هیڅ یوه  -1

کړئ، او که کوم غوښتونکی د ادارې غوښتنه هم بې ځوابه پاتې نه شي احتیاطي مواردوته یې هم وړاندوینه 

د اطالع رسونې له مرجع  د رد ځواب تر السه کوی کوالی شي، چې  خپل نارضیاتي او قناعت نه کول له 

 دې ادارې سره رسماً د فورم په ډکولو سره ثبت او شریک کړي.

ې څخه د معلوماتو د شکایت فورم هغه پاڼه ده، چې د اطالع رسونې د مرجع له خوا جوړیږي او له دې ادار -2

 د الس رسي شکایتکوونکو ته وړاندې کیږي.

 

 اتمه ماده: د شکایت کوونکی دندې

 

 ناراضي غوښتونکی، د شکایت د درجولو په صورت کې باید، الندې ټکي رعایت کړي.

 د اطالع رسونې مرجع څخه د شکایت فورم تر السه کول -１
 په واضح ډول د فورم ډکول -２

 د شکایت المل درجول -３
 شکایت لپاره قانوني المل توضیح کولد  -４
 د ادارې د غوښتنې په صورت کې د شکایت د ارزونې په ناسته کې ګډون کول -５
 د اطالع رسونې له مرجع څخه اخیري ځواب تر السه کول -６

 

 نهمه ماده: د شکایت د ارزونې د ټیم دندې

 

 د شکایت تر السه کول -１

 په غیر قانوني مواردو کې شکایت ردول -２
 د وړاندې کولو د دودولو په پار هر اړخیز او له هرې زاویې  د شکایتونو ارزولد اطالعاتو  -３
 شکایت کوونکی کس ته د اطالعاتو د نه ورکولو د المل تحلیل -４
 د اړتیا په صورت کې د شکایت د ارزونې غونډې ته شکایت کوونکی را بلل -５
 شکایت کوونکی ته وروستۍ پریکړه وړاندې کول -６

 



 

ددې کړن الرې کومه ماده یا مواد، له قانون سره په ټکر کې واقع شي، باید عملي لسمه ماده: که فرضاً 

 نه شي.

 قیو مناهلل توف

 د کرنې، اوبولګولو او مالدارۍ وزارت د اطالع رسونې مرجع

 

 حکم:

اطالعاتو ته د الس رسي کړن الره، د اطالعاتو د ازاد خپراوي، معلوماتو ته د الس رسي د بشري حق 

روڼتیا ایجادول او د کرنې، اوبولګولو او مالدارۍ په وزارت کې ولسواکۍ ته د ژمني په موخه ترویج، 

 منظور وم.

 د کرنې، اوبولګولو او مالدارۍ وزیر

 انجنیر نصیر احمد درانی

 

 

 


