
 د افغانستان اسالمي جمهوریت

 د کرنې، اوبولګولو او مالدارۍ وزارت

 د اطالعاتو او عامه اړیکو ریاست

 

 د اطالع رسونې غوښتونو د ځواب ورکولو لپاره د اطالعاتو او عامه اړیکو د ریاست کورني میکانیزم

 سریزه:

 

ۍ د چټکتیا د اطالع رسونې د لړ اود اطالع رسونې د لړۍ د ال ښه کولو  ،دا میکانیز، اطالعاتوته د الس رسي قانون څخه په پیروي

 د اطالعاتو او عامه اړیکو د ریاست د هلو ځلو په ترڅ کې جوړه شوې ده. په موخه

 

 د غوښتنې ثبت او ترالسه کول

او نالین  ریاست کارکوونکي مکلف دي، چې په ممکنه فرصت کې حضوري عامه اړیکو د کرنې وزارت د اطالعاتو او -１

 ، پوښتنې د اطالع رسونې مرجع کارکوونکو ته وسپاري.تعقیب په خاطرغوښتنې په بشپړ ډول ثبت کړي او د 

واضح او روښانه غوښتنې د معلوماتو د ترالسه کولو په چټکتیا کې مرسته کوي. په همدې موخه اداري کارکوونکي باید په  -２

 الع رسونې په کاري لړۍ کې د ځنډ او ابهام المل نه شي.واضح ډول د غوښتونکو پوښتنې ثبت کړي ترڅو د اط
 د اطالعاتو او ارتباطاتو ریاست او بېالبېلې برخې یې مکلف دي، چې د هېوادوالو ټلفوني غوښتنې هم ثبت کړي. -３

 

 د طالعاتو د راټولولو لړۍ

 د اطالع رسونې د کار دویمه برخه، غوښتونکو لپاره د اطالعاتو راټولولو پړاو دی.

د اطالعاتو د راټولولو په پار ورته سپارل شوي دي په جدي  د ریاست له خوا چې ،کارکوونکي موظف دي ترڅو هغه دندې -１

 توکه او په ډېر لږ ممکنه وخت کې اجرا کړي.
 نې سره سم ځواب چمتو کړي.، ترڅو مناسب او پوښتد اطالع رسونې مرجع د راټول شویو معلوماتو مسوول دی -２
و اطالعاتوته د الس رسي د قانون طالعاتو ډل بندي ااد اطالع رسونې مرجع مسوول دی، چې په اړوندو معلوماتو کې د  -３

 په لږ ممکنه وقت کې بررسي کړي.بشپړ رعایت 
د اطالعاتو او عامه اړیکو ریاست د همغږی او ارتباطاتو څانګه باید له والیتونو څخه اطالعات وغواړي او د هغو غوښتنو  -４

 مطابق چې ورکړل شوی دی، راټول او ولیکل شي.
 

 د اطالعاتو وړاندې کول

 یې غوښتونکو تهاطالعات ژر راټول او  سره لوپه دقیقه توګه د ټول قوا په کارو د اطالع رسونې مرجع موظف دی، چې -１

 وړاندې کړي.
هم  یچې د اطالعاتو هیڅ یوه غوښتوونک د مقام د ستر مطبوعاتي سالکار او د اطالعاتو او عامه اړیکو ریاست برنامه داده، -２

، چې اطالع رسونې ته د وزارت د مقام له باید بې ځوابه پاتي نه شي. په همدې موخه د اطالع رسونې برخه موظف دی

 حتا د اطالعاتو یوه غوښتوونکی هم بې ځوابه پرې نږدي. ژمنې سره سم او د ښکېلو ادارو په همکارۍ 
ټکتیا په پار د ټولو معینانو، مرکزي العاتوته د الس رسي د تسهیل او چ، ترڅو اطد اطالع رسونې مرجع مکلف دی -３

رییسانو، د کرنې وزرات اړوند والیتي ادارو او د کرنې وزارت د مرکزي برخې د رییسانو د ټیلفون شمېرې ددې وزارت 

 په ویب پاڼه کې نشر کړي.
 



 

 پیش ګیرانه اطالعات خپرول

 

زارت اطالعاتوته د الس رسي د قانون په بشپړ رعایتولو سره، په پام کې لري، چې له غوښتنې مخکې د د کرنې و

 زمینه برابره کړي. هروڼتیا ته ال ډېر په دې بنسټ کې اوکچه ټېټ اطالعاتو په وړاندې کولو سره د غوښتنو 

د روښانه کولو  یوخلکو له سترګو لري د کاري زاوبرنامو د جزیاتو د خپرولو په موخه او د او د پروژو او  د السته راوړنو

اطالعات،  پیش ګیرانهپه پار، د اطالع رسونې مرجع او د اطالعات او ارتباطاتو ریاست کارکوونکي د مالي او بودجوي 

 ستۍ کړنې خپروي.وخبرونو او په دې وزرات کې ور

 

د خبرونو خپرول: ټول هېواد څخه د کرنې وزارت د کړنو له څرنګوالي په ورځ کې لږ تر لږه باید اووه خبرونه،  -１

 شي. نشرچمتو، ایډیټ او په وبپاڼه، فیس بوک، ټویټر، انسټاګرام او ټلګرام کې 
رعایتولو په پار، د  راپورونه: د کړنو د ال روښانتیا او ددې وزارت له کړنو څخه د هېوادوالو د خبرولو د حق د -２

اطالعات او ارتباطاتو ریاست کارکوونکي مکلف دي، چې ددې وزارت د کړنو له څرنګوالي راپورونه چمتو کړي. د 

ایډیټوي او په وبپاڼه، فیس بوک، اطالع رسونې مرجع د هرې موضوع ارزښت ته په کتو هغه موضوع ارزوي، 

 شي. نشر راپورونه ۱۲۰کال باید لږ تر لږه ټویټر، انسټاګرام، او ټلګرام کې یې نشروي. هر 
خبرپاڼې: د اطالع رسونې مرجع د کرنې وزارت د کړنو د اغېزناک بازتاب په خاطر، ددې وزارت تر ټولو مهمې  -３

 خبرپاڼې جوړ او رسنیو ته ولېږل شي. ۱۸۰السته راوړنې هر ورځ رسنیو ته خبرپاڼې ولیږي. په یو کال کې باید 
 

العاتوته د الس رسي د قانون په بشپړ رعایت او د اساسي قانون او ملي منافعو پر بنسټ جوړه دا میکانیزم چې اط»

په همدې توګه د قوانینو د پلي کېدو، د هېوادوالو د ښاروندی حقوق رعایت او ولسواکۍ د پلي کېدو په خاطر  .شوې ده

 «د اطالعاتو او ارتباط ریاست ټول کارکوونکي ددې میکانیزو په بشپړ اجرا او رعایتولو مکلف دي.

 

 په درنښت

 علي اکبر رستمي

 

 د اطالعاتو او عامه اړیکو د ریاست سرپرست د مقام ستر مطبوعاتي سالکار او د کرنې وزارت


