
Page 1 of 7 
 

 

 اطالعاتو ته د السرسي کمیسیون

 

 د اطالع رسونې د څرنګوايل الرښود

 :رسیزه

د ادارو له کړنو  پامته په  اهمیت ساتنې او او رسنیو د ازادیوبیان د  برشي حقونو او دیموکراسۍ د معتربو ارزښتونو،د 

او یو مهم د ملتونو د  په نړۍ کې حقاطالعاتو ته د الرسيس  په خاطراو پوهولو و خربولد  او اجراآتو څخه د ټولنې

 .دی شوی لاصل په توګه په نړۍ کې من ارزښتناک

د افغانستان په تاريخ کې د یو الرسيس قانون پيل کېدل به د اطالع رسونې په برخه کې د کال اطالعاتو ته  ۳۱۳۱د 

يس په موخه د احکامو رسه سم اطالعاتو ته د خلکو د الرس  دغه قانون له د .يشارزښت په توګه ثبت  عرصيعلمي او 

څو د نوموړي قانون د موادو د پيل یسیون رامنځته شو تر مه د الرسيس کاطالعاتو ت نېټه ۳۱ کال د چنګاښ پر ۳۱۳۱

 .وکړي نهسيد ر ته قانوينرسغړونو  ورسوي او له قانون څخهکېدو په تړاو خپلې کړنې رسته 

شو چې د  برابرنړیوالو معیارونو رسه سم  لهتعدیل او کال کې اطالعاتو ته د الرسيس قانون بیاځيل  ۳۱۳۶په  

درجه بندۍ کې لومړی ځای  په نړیوالهیې پر بنسټ  ولود سنجد نړیوالو معیارونو لخوا مرکز د  یموکراسۍ او قانونډ

 ۱لپاره اطالعاتو ته د الرسيس کمیسیون نېټه  ۳۱۳۱۳۱۳۱د ولسمرش د فرمان پر بنسټ په په دې اساس  .خپل کړ

 .شو کمیسیون اطالعاتو ته د الرسيس بدل او سیون نومکمینې او اطالعاتو ته د الرسيس د څار  لکل شو وټاغړي 

 ۳۳په  کال د مرغومي ۳۱۳۱د چې قانون د دویم او دریم څپرکو د موادو پر بنسټ  الرښود اطالعاتو ته د الرسيس دا

د  اطالعاتو د ورکړې وخت ، اطالع غوښتونکو ته د اسانه او پرخپور شویګڼه کې  ۳۹۳۱د رسمي جریدې په  نېټه

الرښوونې لپاره ترتیب او د اطالع رسونې ټولو مسؤولو مراجعو او کارکوونکو ته چې اطالعاتو ته د الرسيس د قانون د 

 .د پيل کېدو وړ دی ،وا رامنځته شوياحکامو پر بنسټ د ادارو لخ

 

 موخې

و لپاره د اطالع رسونې چارو د الرښوونې او تنظیم په خاطر د الندې موخو په نظر کې نیولو رسه ترتیب دا الرښود د ادار 

 :شوی دی

 .قانون د احکامو پيل کول الرسيس اطالعاتو ته د .1

 .اطالعاتو ورکړه اسانه کولد وخت  پر غوښتونکو ته .2

 .غوښتل شویو اطالعاتو برابرول او وړاندې کولد  .3

 .او تنظیم ع رسونې د بهیر سمبالتتد اطال  .4

 .رسونې د کلتور بډاینهد اطالع  .5
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 :اصطالحات

 .نوم یادیږيه ې وروسته په لنډ ډول د الرښود پاطالع رسونې د څرنګوايل الرښود له دد  -

 .نوم یادیږيه کې د کمیسیون پدې وروسته پدې الرښود ه اطالعاتو ته د الرسيس کمیسیون ل -

د اطالعاتو غوښتونکي ته د اطالع هغه رسمي سند دی چې د اطالع رسونې د مرجع د مسؤول لخوا  د تسلیمۍ سند -

 .ستلو په مقابل کې ورکول کیږيیغوښتنې د فورمې د اخ

 .لري مادې د اصطالحاتو تعریفونه ۱عاتو ته د الرسيس قانون د ددې الرښود اصطالحات کټ مټ اطال  -

 :مسئوولمرجع د اطالع رسونې د 

اساس  مادې پر ۳۹قانون د  ته د الرسيسد یوې مرجع د اطالع رسونې مسؤول هغه حقیقي شخص دی چې اطالعاتو  .1

 .بڼه کمیسیون ته ورپېژندل شوی وي رسمي توګه ګومارل شوی او په لیکلېد اطالع رسونې په خاطر په د ادارو لخوا 

 :د الندې رشایطو درلودونکی وي اطالع رسوونکی شخص باید .2

ره، ، ژورنالیزم، عامه ادااړیکې، عامه حقوق :نګو کې د لوړو زده کړو لرونکی ويدې څاه ل په یوهلږه باید  تر لږ: الف

 .ادبیات او یا هم ټولنیز علوم

 .او ازادۍ ته ژمن وي (ګردش)په تګ را تګ د نېک شهرت لرونکی او د اطالعاتو : ب

 .اړونده اداره کې له اطالعاتو څخه کايف معلومات ولري په خپله: ج

 

 :دندې او مکلفیتونه مسئوولد د مرجع د اطالع رسونې 

 :الندې دندو په تررسه کولو مکلف دی د مسئوولد اطالع رسونې 

 .دیپه پيل کولو مکلف اطالعاتو ته د الرسيس اړوند د تقنیني اسنادو ددې الرښود او  مسئوولد اطالع رسونې  .1

وررسه او اړینه مرسته  الع غوښتنې فورمه ورته ترشیح کولد اطالعاتو د غوښتونکي غوښتنلیک ترالسه کول، د اط .2

 .کول

نو نيش کوالی په لیکيل بڼه د اطالعاتو غوښتنه وکړي، له کبله و  نا لوستۍ د معلولیت یا که د اطالعاتو غوښتونکی .3

 نتې ترولیکي او د هغه د السلیک یا ګوتې د ه خولې غوښتن باید د هغه له مسئوولد ادارې د اطالع رسونې 

 .په خاطر ولويل کلی غوښتنلیک د هغه د تائیدلی ،ستو مخکېیاخ

 .کې د اطالع غوښتنې د فورمې ثبتولد اطالعاتو د غوښتنې د ثبت په کتاب  .4

 .رسید ورکول ستلو په وخت کې هغه ته دیفورمې د اخغوښتونکي څخه د اطالع غوښتنې د له  اتود اطالع .5

غوښتنې ته د اطالعاتو د څانګې  اړوندېد اطالعاتو غوښتونکي ته د اطالعاتو د برابرولو په خاطر د خپلې ادارې  .6

 .لستو الیکيل بڼه 

باید موضوع  مسئووله اړتیا ولري، د اطالع رسونې اداره د غوښتل شويو اطالعاتو د پېژندنې لپاره نور وضاحت ت که .7

 .يش واضحهغه د اطالعاتو غوښتنه ښه  غوښتونکي رسه تعقیب کړي ترڅو دله د اطالعاتو 
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ه اداره دا اطالعات لري نو یوه بلغوښتل شوي معلومات په اړونده اداره کې موجود نه وي او دا معلومه يش چې  که .8

وښتونکي ته په د اطالعاتو غ ل يش اوو دا غوښتنه همغې ادارې ته ولېږ کاري ورځو په موده کې باید د اطالعات ۱د 

 .يش لیکلې بڼه خرب ورکړل

رسه یې د نه ورکړې په  - وښتل شویو اطالعاتو د نه موجودیت یا هم د اطالعاتو له شتون رسهکې د غ په یوه اداره .9

 .بڼه خرب ورکول يش د اطالعاتو غوښتونکي ته په لیکلې صورت کې باید

سبوک، ټوېټر او نورې رسنیو پر پاڼو لکه فې ټولنیزواو  ،ویبپاڼه، رسنیوو خپرول د اړوندې ادارې په چاپي د اطالعات .11

 .رسنۍ لې اړوندېټو 

 .لېږلکمیسیون ته د راپور برابرول او  .11

 .مطابقت څخه ډاډ ترالسه کول اطالعاتو ته د الرسيس قانون له احکامو رسه د اطالعاتو د ورکړې له .12

 .کارکوونکو رسه همکاري کول څانګې اړوندې ادارې له طالعاتو په راغونډولو کې دد غوښتل شویو ا .13

 .غوښتونکي رسه نېک چلند کولله د اطالعاتو  .14

د بهیر  میسیون لخوا د اطالع رسونېټولې هغه دندې رسته رسول چې د مربوطه ادارې یا اطالعاتو ته د الرسيس ک .15

 .د پیاوړتیا په موخه ورته سپارل کیږي

 

 :پړاوونهولو او وړاندې کولو د اطالعاتو د راغونډ

 :رسونې مسؤول باید د اطالعاتو په وړاندې کولو کې الندې پړاوونه مراعت کړي د اطالع

 :په لومړي پړاو کې د فورمې له ترالسه کولو وروسته .1

 غوښتل شویو اطالعاتو درج کولد اطالعاتو د غوښتنې د فورمې په دویم جدول کې د  -

 .د اطالع غوښتنې د فورمې ثبتول په شمول د غوښتل شویو اطالعاتو د موضوع د ثبت په کتاب کې -

 .اطالعاتو درلودونکو څانګو پېژندنه او تشخیص د ادارې او -

ټولو مشخصاتو په د په برېتنایي بڼه داسې منظم ډیټابیس رامنځته کول چې  غوښتل شویو اطالعاتو لپاره د یو د -

د اطالعاتو  غې ته د اطالعاتو د ورکړې نېټې،او ه د فورمې السته راوړنې تنالیک،اطالع غوښتونکي نوم، برېد  شمول

دوسیې نوعیت، د ادارې نوم، اړونده څانګه او د اطالع رسوونکي نوم  مصارف، د طالعاتو حجم،د ا، ، د لېږد نېټهډول

 .وي یپکې ځای شو 

کولو  وړاندېد اسنادو له ، له الرې د اطالعاتو غوښتنه وکړي نورو وسایلو العاتو غوښتونکی په چاپي بڼه یاکه د اط -

 .السته راوړل له غوښتونکي څخهد پاڼو د کاپي کولو د مصارفو  مخکې

 :ه دهد اطالع رسونې مرجع په دې پړاو کې د الندې ټکو په مراعت کولو مکلف .2

په  لود قوي دالی. کاري ورځو ډېر نه وي ۳۱ورکړې د مهلت ټاکل چې باید له د اطالعاتو غوښتونکي ته د اطالعاتو د  -

که د اطالع رسونې مرجع د . کاري ورځې کیږي ۹۱چې ټولټال  ورځو لپاره غځېدای يش ۳۱شتون کې دا موده د نورو 

لومړۍ فقرې رسه سم غځوي نو د  مادې له ۸شوې موده اطالعاتو ته د الرسيس قانون د  اطالعاتو د ورکړې ټاکل
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دلیل په  ه موده کې د غځول شوې مودې او غځېدا دکاري ورځو پلومړیو  ۳۱عاتو غوښتونکي ته باید د همدې اطال 

 .هکله خرب ورکړي

فورمې له ترالسه کولو  د اطالعاتو د غوښتنې د چې خربي ارزښت لري،  غوښتل شوي اطالعاتهغه  ادارې مکلفې دي -

 .وړاندې کړياري ورځې په موده کې رسنیو ته د یوې ک وروسته ډېرترډېره

طالعات چې د اشخاصو د خوندیتوب او د هغوی د ځان یا ازادۍ د ساتنې په ادارې مکلفې دي هغه غوښتل شوي ا -

ساعتونو په موده کې وړاندې  ۹۱ترالسه کولو څخه د  حد اکرث د اطالع غوښتنې د فورمې له ،خاطر اړین وګڼل يش

 .کړي

 .ستل شویو افغانیو ثبتولید اطالع غوښتنې د ثبت په کتاب کې د اخ -

 شخص خربول د اطالعاتو په شتون یا نه شتون کې د اطالعاتو غوښتونکي کاري ورځو په موده کې  ۱د  -

 .ساعتونو کې اړیکه نيول ۹۱اطالعاتو درلودونکي شخص رسه په  د اړوندې ادارې او شعبې له الرې له -

هغې څانګې رسه اړیکه  له مسئوولکې به د اطالع رسونې د مرجع  د اطالعاتو درلودونکي شخص د ناسوبتیا په صورت -

 .کاري نژدیوالی لريډېر  نیيس چې د قانون، پالیسیو او سټراټيژیو له پلوه خپلو کې

 مسئوولټولنیزو رسنیو له الرې السته راوړل کېدای يش نو د اطالع رسونې د مرجع  که غوښتل شوي اطالعات د .3

 .ونکي ته وواييثبتولو وروسته دا موضوع د اطالعاتو غوښت کوالی يش د فورمې تر

ه تېرېدل ، له غوښتنې د هغادارې ته میاشتو په موده کې د اطالعاتو د غوښتونکي نه راتلل ۱ غوښتنې وروسته د  د .4

 .مودې وروسته د اطالعاتو غوښتونکی يش نو د اطالعاتو د غوښتنې فورمه به له رسه ډکوي شمېرل کیږي، که تردې

مر له مستقیم آ خپل به د  مسئوولوي نو د اطالع رسونې د مرجع  د اطالعاتو غوښتنه د لومړي پاړکي چارواکو اړوند هک .5

 .نوموړي چارواکي رسه اړیکه نیيس او موضوع به تعقیبويله الرې 

کل شوې په ټابه  مسئوولد اطالع رسونې د مرجع ګڼو څانګو اړوند وي نو د که غوښتل شوي اطالعات د یوې ادارې  .6

 .اسناد به راټولوي او د اطالعاتو غوښتونکي ته به یې ورکوي رسام خربوي، څانګې ټولې اړوندېموده کې 

 

 :ولرد د اطالعاتو د غوښتنې

 ېنو د اطالع رسونې مسؤول باید په لیکل ه ټولیز یا قسمي توګه رد يشد ممنوعیت پر بنسټ پ اطالعاتو غوښتنه که د .1

 .ده ممنوعیت څخه خرب کړي چې پر بنسټ یې د هغه غوښتنه رد شوې له بڼه د اطالعاتو غوښتونکی د هغه

ضد د  ېدو د پرېکړې پرد هغه د غوښتنې د ردمکلف دی د اطالعاتو غوښتونکي ته  مسئوولد اطالع رسونې د مرجع  .2

 .شکایت د حق اړوند الزمه الرښوونه وکړي

 

 :د شکایتونو پړاوونه

اور وي چې یا هم په دې ب نکی په ورکړل شویو اطالعاتو یا د غوښتنې په ردېدو قانع نه ويغوښتو  اتواطالعد  که .1

هامغې ادارې یا نو کوالی يش خپل شکایت  ،حکمونو رسه سمه رسېدنه نه ده شوې غوښتنې ته یې د قانون له

 .کمیسیون ته وسپاري
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قانوين حلالرې  اوکې وارزوي او د هغې د رفع کولو  ورځو ۹۱رارسېدلی شکایت حد اکرث په مکلف دی چې کمیسیون  .2

 .د موندنې په موخه الزمه پرېکړه وکړي

 .کچیري ادارې ته شکایت کیږي نو اداره باید په پنځو کاري ورځو کې شکایت ته رسیدنه وکړی .3

 

 :د اسنادو رسمیت

رسمي  ،وي له الرې او ټولیزو وسایلو رسنیوټولنیزو یا هم  د ادارو له لوري ټول وړاندې شوي اسناد که د چاپ په بڼه

 :الندې ټکي باید په پام کې ونیول يش شمېرل  کیږي او په دې اړه

 .خپاره شوي اسناد باید اطالعاتو ته د الرسيس قانون د احکامو مطابق وړاندې يش .1

 .کړيدی چې کره او رسمي اسناد راټول او غوښتونکي ته یې ور  مکلفد اطالع رسونې د مرجع مسؤول  .2

 ټاپه یا د ادارې پهاو ناسموالی پخپل السلیک  دی چې د اطالعاتو کره والی مکلفد اطالع رسونې د مرجع مسؤول  .3

 .تائید کړي

 .وړاندې شوي اسناد باید د رسمي اعتبار درلودونکي، د استفادې وړ، بشپړ، ټول پړاوونه یې راڼه او ولوستل يش .4

غوښتونکی کوالی يش له اخستو یې ډډه وکړي او کمیسیون ته  .وړاندې يشکه اسناد نیمګړي او بې له روڼوايل  .5

 شکایت وکړي

 

 :د اطالع رسونې دفرتونه

 :د اطالع رسونې دفرتونه باید د الندې مواردو درلودونکي او په پام کې یې ونیيس

 .عامو خلکو ته د یو ټاکيل او د الرسيس وړ آدرس لرل .1

 .بریتنالیک درلودل او د امکان په صورت کې د ټولنیزې پاڼې لرلد ټیلیفون یا موبایل شمېرې او  .2

 .کې د اطالع رسونې د دفرتونو د ټولو مهمو او اړینو معلوماتو ثبتول ې ادارې په ویبپاڼهد اړوند .3

 .توکو لرلاړینو نورو  وسایلو اود کمپیوټري  .4

 .رامنځته کول وښتنې په هکله د معلومايت بانکد اطالع غ .5

 .غوښتونکو ته د ټولو ورکړل شویو مکتوبونو او اسنادو ثبت او خوندي کول اتوغوښتنې د فورمو او اطالعد اطالعاتو د  .6

اسې سمبال او مدیریت ټولې ادارې خپل اطالعات دباید مادې د دویم بند پر بنسټ  ۱اطالعاتو ته د الرسيس قانون د  .7

په ځانګړي ډول هغه موده چې  ي؛یر چټک کړ به ته د قانون د احکامو مطابق د ځواب ورکولو غوښتونکوکړي چې 

 .مراعت يش ماده کې یاده شوې، ۸رسيس قانون په اطالعاتو ته د ال 

دي چې د اطالعاتو د مدیریت د هغې کړنالرې له معیارونو رسه ځان برابر کړي چې د کمیسیون  مکلفېټولې ادارې  .8

 .بیږيیلخوا تصو

شوی  ډلبنديدي چې د خپلو شته اطالعاتو  مکلفېمادې پر بنسټ ټولې ادارې  ۳۱د  اطالعاتو ته د الرسيس قانون .9

 .نوملړ خپور کړي ترڅو اطالعاتو ته د الرسيس بهیر د چټکتیا سبب يش
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 عادي او د نرش وړ اطالعات او اسناد

لږه په کال کې یو ځل تر  اطالعات لږټولو ادارې مکلفې دي الندې ، مې مادې د حکمونو پر بنسټ ۳۱اطالعاتو ته د الرسيس قانون د 

 :نرش کړي

 .ټاجراآتو رپو  وندوړ واکونه او د ا ،ېدند ل،یتشک ېد ادار  .1

 .انکشايف پروژو او برنامو په  هکله  معلومات وندوړ او ساحوي دفرتونو او د ا تيیفرعي برخو، وال د .2

 .پته او کاري ساعتونه ک،ینالېتبر  ره،ېشم ېکړید ا ېادار  د .3

 .تیمايل وضع ېد ادار  ونګډپه  ونوټد رپو  ېنټدونو او د مايل او پلد سن ېبودج د .4

خلکو ته   ېچ اتیخدمتونو جزئ مویدهغو مستق ي،ړېږخدمتونو ته د الرسيس لپاره بشپ ېچ ونګډهغو فورمو په  د .5

 .کولو وخت ېاندړ او د خدمتونو د و يېږک ېاندړ و

په  ونوټرپو   وندوړ او ا نالروړ او ک زمونویکانید مشارکت لپاره د م انویارښد  ېوکډاو مشوريت غون هیپه استامع ېادار  د .6

  .هکله معلومات

  .یوالګرنڅ ګۍد یته د رس تیشکا میاو د خلکو مستق ېتنښاطالعاتو غو  د .7

 سندونه نيیتقن وندهړ ا .8

  .ودونهښاو الر  ېنالر ړ ک ،ېحیال .9

 وډد مشارکتي غون انویارښد  ونګډد مشورو په  وندړ په ا ېسندونو د طرح نيیاو  نورو تقن نالروړ مقررو، ک نو،یقوان د .11

  .ېلیپا

 .کونهیل  هړ املليل قراردادونه، پروتوکولونه او هوک نیب ای وندکورينړ ا .11

د  ونه،ټسندونه، تدارکايت قراردادونه، د قراردادونو د اجراکولو د پرمختقد  رپو  ېاعالنونه، د آفرونو د ارزون ۍداوطلب د .12

نور  وندړ ا ېاو په تدارکايت قراردادونو پور  ټرپو   ېنټد پل خهڅد قراردادونو له پيل کولو  ،ټرپو   ړیقراردادونو بشپ

 .موارد

 .کاريپالنونه وندړ او ا ژيیسرتات يس،یپال .13

 .لري یې ېپه واک ک ېلست چ ولډاو  ۍهغو اطالعاتو د طبقه بند د .14

 .د مسؤول په هکله معلومات ېد اطالع رسون ونګډپه  ېاو د دفرت د پت کینالېتبر  ،ېر ېد شم ېکړینوم، د ا د .15

 .ټرپو  یکلن خهڅ قیدغه قانون د حکمونو له تطب د .16

 .نوراطالعات صیپه تشخ ونیسېکم د .17

 

 محرم اطالعات چې باید نرش نيش

 : په الندې حاالتو کې د اطالعاتو وړاندې کول منع دي؛

 .او عامه امنیت له خطر رسه مخامخ کړي، ميل حاکمیت، ځمنکنۍ بشپړتیا به هغه صورت کې چې خپلواکۍ  -۳

د سیايس، اقتصادی، او فرهنګي اړیکو د پرې کیدو په هغه صورت کې چې له نورو هیوادونو رسه د افغانستان   -۹

 .سبب يش
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 .رسه مخامخ يشله خطر په هغه صورت کې چې د شخص رس او مال   -۱

 .اب د مخنیوي خنډ يشپه هغه صورت کې چې د جرم د کشف خنډ یا د جرم د ارتک  -۱

په هغه صورت کې چې د تورن د کشف، څیړنې او تعقیب بهیر یا په دې برخه کې د احتیاطي تدابیرو نیول مختل   -۱

 .کړي

 .په هغه صورت کې چې د عادالنه محاکمې یا د حکم د تنفید بهیر اخالل کړي -۶

 .په هغه صورت کې چې د شخص خصويص حریم نقض کړي  -۱

صورت کې چې اطالعات په سوداګریزو موضوعګانو، شخصی ملکیتونو او بانکي حساب پورې اړه ولري، خو په هغه   -۸

 .دا چې په قوانینو کې بل ډول تشخیص شوی وي

 

 :کمیسیون ته راپور ورکول

ټکي دې اړه باید الندې ه دی او پ کمیسیون ته په راپور ورکولو مکلف مسئوولادارې د اطالع رسونې د مرجع  د هرې

 :په پام کې ونیيس

 .ويراپور باید روڼ، کره او څرګند  مسئوولد د اطالع رسونې د مرجع  .1

 .ل يشټ کې جوړ او ولېږ مشوي ځانګړي فار  لخوا په جوړراپور باید د کمیسیون  .2

تنالیک، فکس یا هرې بلې د برې میاشتې په توپیرراپور په لیکيل بڼه د هرو دریو میاشتو په پای کې خو د هرې  .3

 .کمیسیون ته ولیږل يشپه رسمي ډول  ،رېوسیلې له ال ممکنې 

نکو ته د ورکړل شویو غوښتو شوي شکایتونه، ننګونې، خنډونه،  راپور رسته رسيدلې کړنې، السته راوړنې، ستونزې، ثبت .4

 .بر کې نیيس او د اطالع رسونې د مرجع د مسؤول ددندې اړوند مشخص وړاندیزونه په اسنادو کاپي

 .د هر راپور په پای کې د راپور د ترتیبوونکي او تائیدوونکي نومونه، السلیکونه او ټاپه باید موجوده وي .5

 .د اطالع رسونې د مرجع د مسؤول راپور باید د کمیسیون په پته ولېږدول يش .6

ته او د  ادارې یب رسه اړوندېنورې یې په ترت ۹ل کیږي او انې ولري چې یوه یې کمیسیون ته لېږ کاپي ۱راپور باید  .7

 .رسه خوندي کیږي مسئوولاطالع رسونې د مرجع له 

د حقیقي او حکمي شخصیتونو په توپیر  ؛ شمېروي په راپور کې باید د عامو مراجعینو او هغو چې فورمې یې ډکې کړي .8

 روښانه او څرګند وي يېاو نور ارقام او تفصیالت  معلوم

 

 :تصویب

 .تصویب وروسته د پيل کېدو وړ او خپریږي تر دغه الرښود د کمیسیون


