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 )١١٥٦مسلسل نمبر (           ١٣٩٣  /٢/١٠   

  اطالعاتوته دالس رس دقانون 
  دتوشېح په هکله دافغانستان 
  داسالمي جمهوریت د رئیس 

  فرمان
  )۲۴ه: (
 ۱۳۹۳/ ۸/ ۲۴نېه: 

  لوم ماده:
) مادې ۶۴دافغانستان داساسي قانون د (

) فقرې دحکم له مخې، اطالعاتوته ۱۶د (
دالس رس قانون چې دملـي شـوري   

 ١٣٩٣/ ٧/ ٢٦دمجلسینو د هیئت د 
) ې پرېکې پربنس پـه  ۱۳۷نېې (

) مادوکې تصویب ۳۲) فصلونو او(۶(
  شوی دی، توشېح کوم.

  دوه یمه ماده: 
دغه فرمان اودملي شوري دمجلسـینو  
دهیئت پرېکه دې په رسمي جریده 

 ) ورې وروسـته ۳۰( کې له خپرېدونه
  نافذشي.

  يمحمد اشرف غن
  دافغانستان اسالمي جمهوریت رئیس

  

  فرمان  
  نارئیس جمهوری اسالمی افغانست

قانون دسترسی به  در مورد توشیح
  اطالعات

  ) ٢٤شماره: (
  ٢٤/٨/١٣٩٣تاریخ: 

  مادۀ اول:
) ٦٤)مادۀ (١٦تأسی از حکم فقرۀ(ه ب

قانون اساسی افغانستان قانون دسترسی به 
 ۀاطالعات را که بـر اسـاس فیصـل   

 ٢٦/٧/١٣٩٣) مـؤرخ  ١٣٧شماره(
هیئت مختلط مجلسین شورای ملی به 

ده تصویب ) ما٣٢) فصل و (٦داخل (
  ح میدارم.یتوش ،گردیده است

  :ممادۀ دو
این فرمان و فیصلۀ هیئـت مخـتلط   

ــی( ــورای مل ــین ش   ) روز ٣٠مجلس
  رسـمی نافـذ    ۀبعد از نشر در جرید

  گردد.
  محمد اشرف غنی

  رئیس جمهوری اسالمی افغانستان
 

 الف
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 )١١٥٦مسلسل نمبر (           ١٣٩٣  /٢/١٠   

 

  ان اسالمي جمهوري دولتد افغانست
  يملي شور

  )۱۳۷ه: (پرله پسې 
  ۲۶/۷/۱۳۹۳نېه: 

  قانون  اطالعاتو ته د السرس
  فیصله 

 ېماد ېد افغانستان د اساسي قانون د سلم
ـ له درج شوي حکم سره سـم،    ېد مل

لـور  د دواو جرو له لور،  يشور
غو خه جو شوی  هیئت اطالعاتو 

ر ېحه له یوشمد قانون طر ته د السرس
  تعدیلونو، ایزاد او حـذف سـره پـه    

  مـادو کـې د   )۳۲(فصلونو او  )۶(
۲۶ /۷ /۱۳۹۳ ېد شنب ېنې په  ېد ور

  .هکفیصله  ېغونه ک
 د یس ئهیئت ر  

   میر حمد اهللا منیب يمولو
  

  د  هیئت معاون
   يشیخ نعمت اهللا غفار

  
  

   دولت جمهوری اسالمی افغانستان
  شورای ملی

  )۱۳۷( :مسلسل ۀشمار
  ۲۶/۷/۱۳۹۳تاریخ: 

  ۀفیصل
   قانون دسترسی به اطالعات

صـدم قـانون    ۀبه تأ سی از حکم ماد
اساسی افغانستان، هیئت مختلط مجلسین 

چهار نفر  ،شورای ملی به ترکیب چهار
از اعضای هر جرگه قانون دسترسی به 

) ٣٢) فصل و (٦اطالعات را به داخل (
ماده با یک سلسله تعدیالت، ایـزاد و  

ـ   روز شــنبه   ۀحــذف در جلسـ
ــؤ ــله  ٢٦/٧/١٣٩٣رخمـ   فیصـ

  نمود.
  رئیس هیئت مختلط

  مولوی میر حمد اهللا منیب
  

  ت مختلطئمعاون هی
  شیخ نعمت اهللا غفاری

  
  
  

 ب



  
  

  

  
  

  
  

  
  
  
  
  
 

  رسمي جريده
 )۱۱۵۶نمبر (مسلسل  ١٣٩٣/۲/۱۰

  فهرست مندرجات 
  قانون دسترسی به اطالعات 

  فصل اول 
  احکام عمومی

  صفحه                                                         عنوان                        ماده
  ١.................................................مبنی........                  :مادۀ اول
  ١.......................................................فاهدا      :مادۀ دوم

  ٢..................................................اصطالحات      :مادۀ سوم
  فصل دوم

  طرز دسترسی به اطالعات
  ٤....................................حق دسترسی به اطالعات   :            چهارممادۀ 
  ٤..... ..........................تقاضای اطالعات..........       :          نجمپمادۀ 
  ٥.................................اطالعات......... یۀمیعاد ارا  :              ششممادۀ 
  ٦................................اطالعات...... یۀمصارف ارا         :       هفتم مادۀ 
  ٦..............................اطالعات........... یۀروش ارا   :             هشتمۀ ماد

  ٧...............اطالعات از طریق مصاحبه............... یۀارا    :              نهممادۀ 
  فصل سوم

  اطالع رسانی
  ٧.............................مرجع مسئول..................                    :دهممادۀ 

 ج



  
  

  

  
  

  
  

  
  
  
  
  
 

  رسمي جريده
 )۱۱۵۶نمبر (مسلسل  ١٣٩٣/۲/۱۰

  ٨.....................وظایف مرجع مسئول اطالع رسانی...... :             یازدهممادۀ 
  ٩...............رد فورم تقاضای اطالعات.....................:            دوازدهممادۀ 
  ٩.................................بررسی شکایات.............:             سیزدهممادۀ 
  ١٠....................اطالعات................... ۀنشر ساالن      :      چهاردهممادۀ 
  ١١ ..................................ممنوعیت ها............ پانزدهم:             مادۀ 

  فصل چهارم
  کمیسیون نظارت دسترسی به اطالعات

  ١٣......................................ایجاد کمیسیون......     :       شانزدهممادۀ 
  ١٦..................................شرایط عضویت کمیسیون  :            هفدهممادۀ 
  ١٦..............................هجدهم:             حاالت ازدست دادن عضویتمادۀ 
  ١٨...................الحیت های کمیسیون.......وظایف وص       :        نزدهممادۀ 

  ١٩...................................تدویر جلسات کمیسیون        :       مبیستمادۀ   
  ٢٠............گزارش مراجع مسئول اطالع رسانی یۀموعد ارا   :     یکممادۀ بیست و
  ٢٠....................................محدودیت ها..........        :دوممادۀ بیست و
  ٢١.................................تطبیق تصامیم کمیسیون... :      سوممادۀ بیست و 
  ٢١....................................وییئامور اداری و اجراچهارم:     مادۀ بیست و 

  فصل پنجم
  رسیدگی به شکایات

  ٢١..قاضی..........................................شکایت مت:      پنجممادۀ بیست و 
  ٢٢................تخلفات و مؤیدات تأدیبی.................. :     ششممادۀ بیست و 

 د



  
  

  

  
  

  
  

  
  
  
  
  
 

  رسمي جريده
 )۱۱۵۶نمبر (مسلسل  ١٣٩٣/۲/۱۰

  فصل ششم
  احکام متفرقه

  ٢٤.......................هفتم:       قیمت فورم تقاضای اطالعات.......مادۀ بیست و 
 ٢٤...................................ادارات غیر دولتی.......  هشتم:   مادۀ بیست و 

 ٢۵........................................تثبیت تخلف.......مادۀ بیست و نهم:        
 ٢٥.....................................ویل پول به بانک...حت       :        سی اممادۀ 
 ٢٥..................لوایح، طرزالعمل ها و رهنمود ها... وضع        :  سی و یکممادۀ 
  ٢٦.............................................انفاذ..........  :        سی و دوممادۀ 

  
 هـ
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 )١١٥٦مسلسل نمبر ( ١٠/١٣٩٣/۲

١ 
 

  قانون رس الس د اطالعاتوته
  لومی فصل

  عمومي حکمونه
  مبني

  لوم ماده:
دغه قانون د افغانستان د اساسي قانون د 
پنوسمې مادې په درېیمه فقره کـې د  
درج شوي حکم له مخې، وضع شـوی  

  دی.
  موخې

  دوه یمه ماده:
  ددې قانون موخې عبارت دي له:

له دولتي ادارو خه اطالعاتو ته د   -۱
واد د اتبـاعو د الس رسـ د حـق    هې

  تاْمینول. 
اساسی قانون د درېیمې د د هېواد   -۲

د مـدني او   مادې په پام کې نیولو سره
المللي میثـاق د   سیاسي حقوقو د بین

  . رعایتولنولسمې مادې 
د دولتـي ادارو د  له رووالي او   -۳

حساب ورکونې خـه ا   لهاجراآتو 
  ترالسه کول.

 دسترسی به اطالعات قانون  
 فصل اول

  احکام عمومی
  یمبن
  :اول ۀماد

 منـدرج این قانون به تأسی از حکـم  
 اساسـی  قانونهم مادۀ پنجافقرۀ سوم 

ــتان ــده افغانسـ ــع گردیـ  وضـ
  است.

  اهداف
   مادۀ دوم:

  :اهداف این قانون عبارت اند از
 اتباع کشـور  حق دسترسی  تأمین -۱

ـ  ــه اطالعـــ  ادارات ت از ابــ
  .تیدول
 میثــاق ۀ نــزدهم مــادرعایــت  -٢

ــدنی و    ــوق م ــی حق ــین الملل  ب
سوم قانون  ۀبا در نظر داشت ماد سیاسی

  .اساسی کشور
 و حصول اطمینـان از شـفافیت   -٣

 اجــراآت ادارات  حســاب دهــی از
  دولتی .
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 )١١٥٦مسلسل نمبر ( ١٠/١٣٩٣/۲

٢ 
 

وتنې او واندې کولو اطالعاتو غ د -۴
  د ول تنظیمول.

  انېاصطالح
  درېیمه ماده:

 دغهانې په دې قانون کې اصطالح الندې
  مفاهیم افاده کوي:

ضبط شوی یا هر ول  اطالعات:  -۱
ـ  ،معلومات اوسند  ثبت شوی او  هنمون

  دي. مودل
شخصي اطالعات: په شخص پورې  -۲

منحصر معلومات دي چې نوم، تخلص، د 
ای او د کار د ای آدرسونه، د اوسېدو 

شخصي او کورني ژونـد وضـعیت،   
مکتوبونه، مراسالت، راکه ورکـه ،  
بانکي حساب، د تېرېدو رمز او نور هغه 

پـه   ۀمعلومات پکې شامل دي چې د هغ
  پورې اه ونه لري.  ورسمي دند

نکی: هغه کورنی حقیقي یا غوتو  -۳
حکمي شخص دی چې له دولتي ادارو 

  تیا و اطالعاتو غوتنه کوي.خه د ا
 خپرول: د اطالعاتو خپرول او اشاعه  -۴
ول دي چې د عامو خلکو لپاره د  هغهپه 

  ــتنې و ــې اخیس  او ــ   الس رس

ــا و  -٤ ــرز تقاضـ ــیم طـ  تنظـ
 اطالعات.  ئهاار

  اصطالحات
   مادۀ سوم:

این قانون مفاهیم ذیل  اصطالحات آتی در
 :نماید را افاده می

معلومات  و سند: هر نوع اطالعات -۱
 ، نمونه و مودلشده شده یا ثبت ضبط

 .می باشد
 معلومات منحصر اطالعات شخصی: -٢

، ، تخلصاست که شامل نام به شخص
، محل سکونت ومحل کارآدرس های 

و خانوادگی، وضعیت زندگی شخصی 
وستد، حساب مکاتیب، مراسالت، داد 

 ، رمز عبور و سـایر معلومـاتی  بانکی
 که به وظایف رسـمی وی ارتبـاط    

 نداشته باشد.
 شخص حقیقی یا حکمی متقاضی: -٣ 

اطالعات مورد نیاز را  که استداخلی 
  .نمایدتقاضا می دولتی از ادارات 

   انتشــار و اشــاعۀ : نشــر -٤ 
کـه قابـل    است اطالعات به شکلی

  امۀ مـردم  عای بر و استفاده دسترس
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 )١١٥٦مسلسل نمبر ( ١٠/١٣٩٣/۲

٣ 
 

  وي. 
د اطالعاتو د غوتنې فورم: هغـه    -۵

نکي د مطبوع پاه ده چې د غوتو دارهبها
ددې قانون  غوتنو د درجولو په منظور،

په واک کـې   ۀد هغق د حکمونو مطاب
  ورکول کېي.

ادارې: وزارتونه، خپلواک عمومي   -۶
واد ېه ریاستونه، دولتي کمېسیونونه، د 

سیمه ییزې ادارې او ، ېقواو يون ېدر
 _د ولسوال او کلي او اروالیو شوري
مجلسونه او تصد اروال انې، د، 

دولتي او (مختلط) شرکتونه او نورې 
  ي.ادارې پکې شاملې د

: د هغو سازمانونو او ېادار يدولتغیر -٧
واد د ېد ه ېچ )مجموعه(وله  ونوبنس

ادارو له  ينافذو قوانینو پر بنس د دولت
او فعالیت  شوي تشکیل بهرخه  چوکا

  . يکو
مدني ولنه: هغه سیاسي وندونه او   -۸

ولنې دي چې د قانون د حکمونو مطابق 
  تشکیلېي.

 
  

  .باشد
: ورق فورم تقاضای اطالعـات  -٥ 

مطبوع بهاداری است که به منظور درج 
مطالبات متقاضی مطابق احکام  ایـن  
ــته    ــترس وی گذاش ــانون بدس  ق

  می شود .
، ریاست ها وزارت: شامل اتادار -٦

هـای   کمیسیون، های عمومی مستقل
 ادارات قوای ثالثـه کشـور،   ،دولتی

 ،اهای والیتـی شـور ادارات محلی و
، مجالس شاروالی ها ولسوالی وقریه و

و تصدی ها و شرکت های  شاروالی ها
  .مختلط وسایر ادارات می باشد دولتی و

ــوع   -٧ ــر دولتی:مجم  ادارات غی
 سازمانها و نهـاد هائیکـه برمبنـای    
قوانین نافذه کشور، خارج از چوکات 
ــت  ــی تشــکیل و فعالی  ادارات دولت

  نماید. می
 احزاب سیاسـی و  :دنیجامعۀ م -٨

است که طبق احکام قانون  یجمعیت های
  تشکیل می گردد.
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 )١١٥٦مسلسل نمبر ( ١٠/١٣٩٣/۲

٤ 
 

  دوه یم فصل
  اتو ته د الس رس ولاطالع

  اطالعاتو ته د الس رس حق
  لورمه ماده:

حکمونو  ددې قانون  دغوتونکی،  )۱(
 -مطابق له ادارو خه اطالعاتو ته د الس

 ونکی دیحق  لرد رس  .  
)  ادارې مکلفې دي، په دې قانون کې ۲(

د درج شوو حکمونو مطابق، اطالعات د 
غوتونکي او عامو خلکو په واک کې 

  ورکي.
  د اطالعاتو غوتنه 

  پنمه ماده:
)  غوتونکی کوالی شي د اطالعاتو د ۱(

د ادارې اوندې  ،ترالسه کولو په منظور
 لوته مراجعه او د اطالعاتو د غوت مرجع

  فورم ک کي. 
ادارې مکلفې دي، غوتل شـوو   )۲(

ول واب واندې  ياطالعاتو ته په لیکل
  کي.

  
  

  فصل دوم
 دسترسی به اطالعاتطرز 

  دسترسی به اطالعاتحق 
   :چهارم مادۀ

ــی   ١( ــق دسترس ــی، ح  ) متقاض
 ازبه اطالعات را طبق احکام این قانون 

  . باشد میدارا ادارات 
ادارات مکلف اند، طبق احکـام  ) ٢(

  اطالعـات را   قـانون،  مندرج ایـن 
بدسترس متقاضی و عامۀ مردم قـرار  

  دهند. 
  تقاضای اطالعات

   : پنجممادۀ 
به منظور کسب  می تواند) متقاضی ١(

ه مراجعه ادار مربوط مرجعبه اطالعات 
خانه پری را فورم تقاضای اطالعات  و

  . نماید
) ادارات مکلف اند، به اطالعـات  ٢(

ـ تقاضا شده طور کتبی پاسـخ ارا    ه ئ
  نمایند. 
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  کولو موده د اطالعاتو د واندې
  شپمه ماده:

)  ادارې مکلفې دي، غوتل شوي ۱(
غوتونکي ته د اطالعـاتو   ،اطالعات

غوتنې د فورم د سپارلو له نېې خه 
 )  کاري ورـو ۱۰زیات نه زیات د (

مودې په تر کې وانـدې کـي. د   
جهو دلیلونو د شتون په صورت کې، مؤ

کاري ورو پورې  نورو )۳دغه موده تر (
  دای شي.تمدیدې

ادارې مکلفې دي، غوتل شـوي   )۲(
غوتنې د د اطالعاتو اطالعات رسنیو ته 

فورم د رسېدو له نېې خه زیات نه زیات 
) کاري ورو مودې په تر کې، ۳د (

  واندې کي. 
ادارې مکلفې دي، غوتل شـوي   )۳(

 اطالعات چې د اشخاصو د خوندیتوب او 
ره آزاد لپـا  یا ان ساتنې د د شخص

غوتنې د این ول شي، د اطالعاتو 
فورم د رسېدو له نېې خه زیات نه زیات 

) ساعتونو مودې په تر کـې،  ۲۴د (
  واندې کي.

   

  ارایۀ اطالعات میعاد
  م:ششمادۀ 

تقاضا اطالعات مکلف اند،  ادارات) ١(
الل ـشده را به متقاضی حد اکثر در خ

) روز کاری از تاریخ تسلیمی ١۰مدت (
ــورم  ــاتفـ ــای اطالعـ    تقاضـ

  ه نمایند. در صـورت موجودیـت  ئارا
  )٣دالیل مؤجه، ایـن مـدت الـی (   

ــاری ــر روز ک ــده  دیگ ــد ش   تمدی
  . اندمی تو

) ادارات مکلف اند، اطالعات تقاضا ٢(
شده را به رسانه ها حد اکثر در خالل 

ــدت ( ــاریخ ٣م ــاری از ت   ) روز ک
ـ ارا اطالعـات  رسید فورم تقاضای   ه ئ

  . دنماین
) ادارات مکلف انـد، اطالعـات   ٣(

تقاضاشده را که برای مصونیت اشخاص 
و حفظ جان یا آزادی شخص ضروری 

ـ پنداشته شود، حد اکثـر     الل ـدرخ
  ) ساعت از تـاریخ رسـید   ٢٤مدت (

ــورم تقاضــای اطالعــات، ارا ــف   هئ
  .نمایند
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  د اطالعاتو د واندې کولو لتونه
  اوومه ماده: 

ــوو ۱( ــتل ش ــرې د غو ــه چې   ) ک
 ـتونه ل کـول  اطالعاتو وانـدې 

ی مکلـف دی  غوـتونک ، وايـوغ
لتونه ورکي،  تنې سرهسندونو ته په ک

  پرته له دې غوتنه ردېي.
)  د غوتل شوو اطالعاتو د لتونو ۲(

اندازه او د ورکې ول یـې د هغـې   
کنالرې مطابق چې د اوندو ادارو له 

د الس رس د  تهاطالعاتوخوا ترتیب او 
تصـوبېي،   لخـوا ارنې د کمېسیون 

  تنظیمېي.
  هد اطالعاتو د واندې کولو تالر

  اتمه ماده:
) ادارې مکلفې دي، غوتل شـوي  ۱(

 سـره  ېتالر یوې الندېپه  اطالعات
سند اصل  واندې کي، پدې شرط چې 

  ته زیان ونه رسېي:  
  اصل نقل.د سند د   -۱
  یاددت. یله اصل سند خه لیکل -۲
 صوتي، يپه لیکلله اصل سند خه  -۳
  .  کاپي ول تصویريیا 

  ارایۀ اطالعات مصارف
   :تمهف ۀماد

 ۀ اطالعات تقاضا شدهیهرگاه ارا )۱(
ایجاب مصارف را نماید، متقاضی مکلف 

  بمالحظـۀ اسـناد   است مصارف آنرا 
  تأدیه نمایـد، درغیـر آن تقاضـا رد    

 می گردد.
مصارف اطالعات تقاضا شده  اندازۀ )٢(

ونحوۀ پرداخت آن طبق طرزالعملی که 
  از طرف ادارات مربـوط ترتیـب و   
  توسط کمیسیون نظارت بر دسترسـی  
  به اطالعات تصـویب مـی گـردد،    

  تنظیم می شود.
 اطالعات  ارایۀروش 
   :هشتممادۀ 

 تقاضا شده  طالعاتا، ادارات مکلف اند
، نمایند هئرا به یکی از روش های ذیل ارا

مشروط براینکه به اصل سند صدمه وارد 
  نه گردد:

  نقل اصل سند. -۱
  .سند اصل از کتبی داشت یاد -۲
کتبی، صوتی طورسند اصل کاپی از  -٣
    .تصویری یا
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ول د  يتصـویر یـا   صـوتي په   -۴
  اطالعاتو واندې کول.

  کول. ېواند ېنموند  -٥
له الرې د اطالعاتو واندې  رکېد م

  کول
  نهمه ماده:

مقاماتو او کارکوونکو سره د دولتي له 
له الرې د اطالعـاتو   ېمرک د یاالنوخبر

کول، ددې قانون په شـپمه،  واندې 
کـې د درج شـوو    واوومه او اتمه ماد

  حکمونو تابع نه دي.
  رېیم فصلد

  اطالع رسونه
  له مرجعئومس

  لسمه ماده:
) ادارې مکلفې دي، اطالعاتو تـه د  ۱(

هېواد د اتباعو د الس رسـ د حـق د   
منظور، د اطـالع رسـونې   تاْمینولو په 

  له مرجع مشخصه کي.مسئو
ره کـې درج  ) فق۱ددې مادې په ( -۲

له مرجـع  شوې د اطالع رسونې مسئو
پېژندلوي مکلفه ده، د اوندو مامورینو 

 اطالعات به شکل صوتی یا یۀارا -٤
   تصویری.

  نمونه. ۀیارا -٥
  ارایــۀ اطالعــات ازطریــق   

 مصاحبه
   :نهممادۀ 

  ز طریـق مصـاحبۀ   ارایۀ اطالعـات ا 
  خبر نگاران با مقامـات و کارکنـان   
ــدرج   ــام من ــابع احک ــی، ت   دولت
  مواد ششم، هفتم و هشتم این قـانون  

  نمی باشد.
  فصل سوم

 اطالع رسانی
  مرجع مسئول 

   :همدمادۀ 
به منظور تأمین ) ادارات مکلف اند، ١(

، به اطالعاتاتباع کشور حق دسترسی 
 صمرجع مسئول اطالع رسانی را مشخ

  نمایند.
  ) مرجع مسـئول اطـالع رسـانی    ٢(

 ،) این ماده مکلف است١مندرج فقرۀ (
ــوط و  ــامورین مربـ ــت مـ   هویـ
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(هویت) او د هغوی د ایکيو مشخصات 
لپاره د عامو خلکو په واک کې  خبرتیاد 

  ورکي.
لې مرجـع  ئومسد اطالع رسونې د 

  دندې
  یوولسمه ماده:

له مرجع د الندې ئومسد اطالع رسونې 
  دندو لرونکې ده:

اطالعاتو غوتنې د  ته د غوتونکي  -۱
  .لارفورم سپ

ــې د درج    -۲ ــانون ک ــه دې ق   پ
مطابق غوتونکي تـه د   شوو حکمونو

  غوـتنې د فـورم توضـیح     اطالعاتو
  کول.

د اطالعاتو د برابرولو په غـرض    -۳
ته د اطالعاتو غوتنې د  مرجعاوندې 

  فورم  واندې کول.
جزء کـې د درج   ۳ددې مادې په  -۴

شوي فورم بیا ترالسه کول او غوتونکي 
  واندې کول. ۀته د هغ

واندې کولو په تالره د اطالعاتو د  -۵
له کارکوونکو سره  مرجع کې د اوندې

  همکاري.  

  آنهـا را جهـت   شخصات تمـاس  م
   عامـۀ مـردم  بـه دسـترس   آگاهی 

  .قرار دهد
  وظایف مرجـع مسـئول اطـالع    

  رسانی
  :          یازدهممادۀ 

اطـالع رسـانی دارای   مرجع مسئول 
  وظایف ذیل می باشد:

  فــورم تقاضــای  تســلیم دهــی -١
   .به متقاضی اطالعات

  توضــیح فـــورم تقاضـــای   -٢
ــات ــی  اطالعـ ــه متقاضـ    بـ

ــدرج    ــام منـ ــابق احکـ   مطـ
  این قانون. 

   فورم تقاضـای اطالعـات   ۀارای -٣
ــۀ  مرجــعبــه    مربــوط غــرض تهی

  . اطالعات
  حصول مجـدد فـورم منـدرج     -٤

  ایـن مـاده و ارایـۀ آن بـه      ٣جزء 
  . تقاضیم
   مرجـع بـا کارکنـان   همکاری  -٥

  مربــــوط در روش ارایــــۀ  
  اطالعات. 
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په دې قانون کې لـه درج شـوو     -۶
حکمونو سره د برابرو شوو اطالعاتو له 

  مطابقت خه ا ترالسه کول.
 او نـورو  هپه انرنېې پا د ادارې  -۷

  رسنیو کې د اطالعاتو خپرول.  تولیزو
رسول چې د د هغو نورو دندو سرته   -۸

ادارې له خوا د اطالع رسونې د  ېاوند
ته سـپارل   ۀچارو د ه والي لپاره هغ

  کېي.
  ې د فورم ردولد اطالعاتو غوتن

  دوولسمه ماده:
که چېرې د اطالعاتو غوتنې فورم په دې 
قانون کې له درج شوو حکمونو سره په 

دې شوی نـه وي، د  مطابقت کې وان
هغـه د   ،له مرجـع اطالع رسونې مسئو

دلیلونو په یادولو سره په لېکلې توـه،  
  ردوي.  

  د شکایتونو ېل
  دیارلسمه ماده:

په  د ادارې )  که چېرې غوتونکی۱(
واندې شوو اطالعاتو باندې قناعت ونه 
لري، کوالی شي خپل شکایت د اوندې 

لې مرجع ته په لېکلې ئومساطالع رسونې 

ــان از مطابقــت  -٦ حصــول اطمین
اطالعات تهیه شده با احکام مندرج این 

   .قانون
اطالعات در صفحۀ انترنتی  نشر  -٧

  .همگانی رسانه های اداره و سایر
  ســایر وظــایفی کــه از انجــام  -٨

بهبود امـور  ۀ مربوط جهت طرف ادار
ــانی  ــالع رس ــه آناط ــپرده  ب   س

  می شود.
  رد فورم تقاضای اطالعات 

  :مادۀ دوازدهم
هرگاه فورم تقاضـای اطالعـات در   
  مطابقت به احکام مندرج این قـانون  

ــارا ــع   ئ ــد، مرج ــده باش   ه نش
  مسئول اطالع رسانی آنرا بـا ذکـر   
ــی، رد    ــور کتبـ ــل طـ   دالیـ

  می نماید.
  بررسی شکایات

          :  سیزدهممادۀ 
اطالعات ارایه ) هرگاه متقاضی به ١(

شدۀ اداره قناعت نداشته باشد، می تواند 
شکایت خود را به مرجع مسئول اطالع 

ـ ارا رسانی مربـوط طـور کتبـی      ه ئ



 رسمي جريده              

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 )١١٥٦مسلسل نمبر ( ١٠/١٣٩٣/۲

١٠ 
 

  توه واندې کي.
مرجع مکلفه  ئولهسمد اطالع رسونې  )۲(

 کـی  و په تـر ) کاری ور٣د ( ،ده
د  ۀرسېدلی شکایت وېي او د هغرو

لرې کولو لپاره ددې قانون د حکمونو 
  تصمیم ونیسي. ومطابق 

)  که چېرې غوتونکی ددې مادې په ۳(
) فقره کې په درج شوې ېنې باندې ۲(

عاتو ته اطال قناعت ونه کي، کوالی شي
کمېسیون ته مراجعه  ېد ارن رسسد ال

  وکي.
  خپرول يد اطالعاتو کلن

  وارلسمه ماده:
)  ادارې مکلفې دي، الندې اطالعات ۱(

ترلل خپار ۀل ي: ۀپه کال کې یوک  
د ادارې تشکیل، دندې او واکونه او   -۱

.وندو اجراآتو رپود ا  
  د ادارې مالي وضعیت. -۲
خلکو ته د واندې شوو مستقیمو   -۳

  جزئیات.خدمتونو 
غوتنې او د خلکـو   د اطالعاتو  -۴

  مستقیمو شکایتونو ته د رسېد ول.
  اوند تقنیني سندونه.  -۵

  نماید. 
) مرجع مسئول اطالع رسانی مکلف ٢(

شـکایت   ) روز کـاری ٣طی ( است،
واصله را بررسی و غرض رفع آن مطابق 
احکام این قانون تصمیم مقتضی اتخاذ 

  نماید.
  ) هرگــاه متقاضــی بــه بررســی ٣(

ــرۀ ( ــدرج فق ــاده  ٢من ــن م   ) ای
 ، می تواند به کمیسـیون نکندقناعت 

مراجعـه   نظارت دسترسی به اطالعات
  نماید.  

  نشرساالنۀ اطالعات
   دهم:چهار ۀماد

 ذیل  اطالعات، ندا مکلفات ادار )١(
 :د ننشر نمای مرتبهرا حد اقل سال یک 

 ی صالحیت هـا و وظایف، لتشکی -۱
  .وگزارش اجراآت مربوط اداره

  وضعیت مالی اداره . -٢
عرضـه   ت مستقیمام خد جزئیات -٣

  .مردم بهشده 
طرز رسیدگی به تقاضای اطالعات  -٤
  .ت مستقیم مردماشکایو 
  اسناد تقنینی مربوط. -٥
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اوندې الیحـې، کـنالرې او    - ۶
  الرودونه.

یـا بـین المللـي     يکورناوند  -۷
  قراردادونه، پروتوکولونه او تفاهم لیکونه.

ستراتېژي او اوند کاري پالیسي،   -۸
  پالنونه.

  د ادارې په تشخیص نور موارد.  -۹
ادارې مکلفې دي، د سـندونو او   )۲(

 ـتونکو   ېاطالعاتو دساتنې او غو  
ته د هغو د ورکولو په منظور، د اطالعاتو 

  کي. جوس) يبانک (دېتاب
  بندیزونه

  پنلسمه ماده:
) د اطالعاتو واندې کول په الندې ۱(

  دي: بندحاالتو کې 
لواکي، خپ ېصورت کې چ ۀپه هغ -۱

امنیت  يملی واکمن ،مکن بشپتیا، مل
ې او ېنې له خطـر سـره    ياو مل

  مخامخ کي. 
صورت کې چې لـه نـورو    ۀپه هغ -۲

نو سره د افغانستان د سیاسـي،  وهېواد
یک ياقتصادي او فرهنکېدو  ېو د پریا

  سبب شي. 

ی رهنمودهاو  هالوایح، طرزالعمل -٦
   .مربوط

 ها و تفاهم قراردادها، پروتوکول -٧
  .مربوط داخلی یا بین المللی یها نامه

ی کاری ها پالنستراتیژی و، پالیسی -٨
   مربوط.

 سایر موارد به تشخیص اداره.  -٩
فظ حبه منظور  ،اندمکلف ات ادار )٢(

به اطالعات و و هداشت بهتر اسنادگو ن
بانک ، به متقاضیانآن دسترس قراردادن 

  اطالعات ( دیتابیس ) را ایجاد نمایند.
  ممنوعیت ها
  :مادۀ پانزدهم

اطالعات درحاالت ذیل ممنوع  ئه) ارا١(
  می باشد:  

در صورتی که استقالل، حاکمیت  -١
ملی، تمامیت ارضی، امنیت ملی و منافع 
  و مصالح ملی را بـه خطـر مواجـه    

  گرداند.
  در صــورتی کــه ســبب قطــع  -٢

اقتصادی و فرهنگـی   روابط سیاسی،
  افغانســتان بــا ســایر کشــور هــا 

  گردد.
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صورت کې چې د شـخص   ۀپه هغ -۳
ره ان، مال یا آبرو او حیثیت له خطر س

  مخامخ شي.
صورت کې چې د جـرم د   ۀپه هغ -۴

کشف خن یا د جرم له ارتکاب خه د 
  مخنیوي خن وري.

صورت کې چې د تـورن د   ۀپه هغ -۵
کشف، تحقیق او تعقیبولو یا پدې برخه 

 بهیـر کې د احتیاطي تدبیرونو د نیولو 
و .يک  

صورت کې چې د عادالنـه   ۀپه هغ -۶
اخالل م تنفیذ او یا د حک بهیرمحاکمې 

  کي.
صورت کې چې د شـخص   ۀپه هغ -۷

  خصوصي حریم نقض کي.
د  ،صورت کې چې اطالعات ۀپه هغ -۸

او بانکي  ملکیتونوسوداریزو، شخصي 
ه ولري، حسابونو په موضوعانو پورې ا

کې بل ول تشخیص خوداچې په قوانینو
  شوي وي.

) ۱) الندې حاالت ددې مـادې د ( ۲(
له درج ) اجزاوو کې ۸او  ۷فقرې په ( 

  شوو حکمونو خه مستثني دي:

رصورتیکه جان، مال یـا آبـرو   د -۳
  وحیثیت شخص بـه خطـر مواجـه    

  گردد . 
که مانع کشف جرم یا  درصورتی -۴

  مانع جلـوگیری از ارتکـاب جـرم    
  گردد. 

  کـه رونـد کشـف،    درصورتی -۵
تحقیق و تعقیب متهم یا اتخاذ تدابیر  

  احتیاطی در ایـن زمینـه را مختـل    
  سازد. 

  کـه رونـد محاکمـۀ     درصورتی -۶
ـ  عادالنه    الل ـویا تنفیذ حکـم را اخ
  نماید. 

که حـریم خصوصـی    درصورتی -۷
  شخص را نقض نماید. 

مربـوط   ،که اطالعات درصورتی -۸
، ملکیـت هـای   موضوعات تجارتی

، مگر اینکه بودهشخصی وحساب بانکی 
در قوانین طور دیگری تشخیص شـده  

  باشد.
) حاالت ذیل از احکام مندرج اجزای ٢(
  ماده مسـتثنی   ) این١) فقرۀ (۸و  ۷(

  : می باشد
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صورت کې چې واکمنـه   ۀپه هغ  -۱
  محکمه د شخصي اطالعاتو د افشاءکولو

  تجویز ونیسي. هکلهپه 
لـف،  صورت کې چې د مؤ ۀپه هغ -۲

او محقق د  ي)(لوبغا مصنف، هنرمند
له قانون او (کاپی رایت) حقوقو د مالت

 خه سیال قانون او نور تقنیني د مالت
  سندونه نقض نه کي.

) فقره کې له درج ۱) ددې مادې په (۳(
شوي حکم خه سـرغونه جـرم دی   

نیول ې تر عدلي تعقیب الندې یمرتکب 
  .کېي

  لورم فصل
اطالعاتو ته د الس رس د ارنې 

  کمېسیون
  جوېدلد کمېسیون 

  شپاسمه ماده:
)  په دې قانون کې د درج شوو موخو ۱(

په منظور، اطالعاتو ته د الس  د پلي کېدو
رس د ارنې کمېسیون چـې لـه دې   
وروسته په دې قانون کې د کمېسیون په 

په الندې ترکیب  په مرکز کی نوم یادېي،

در صورتیکه محکمۀ ذیصالح در  – ۱
تجویز  مورد افشای اطالعات شخصی

  .اتخاذ نماید
  کـه قـانون حمایـت     درصورتی -٢

  حقوق مؤلـف، مصـنف، هنرمنـد    
  و محقق (کـاپی رایـت ) و قـانون    
حمایت از رقابت وسایر اسناد تقنینی را 

  . مایدنقض نه ن
  ۀ تخلف از حکـم منـدرج فقـر    )٣(
  ) این ماده جرم بـوده، مرتکـب   ١(

ــرار   ــدلی ق ــب ع ــت تعقی   آن تح
  می گیرد.

  چهارمفصل 
نظارت دسترسی به  کمیسیون

  اطالعات
  ایجاد کمیسیون 

  :دهمشانزۀ ماد
  منـدرج  به منظور تحقق اهداف ) ۱(

دسترسی به  نظارت ، کمیسیوناین قانون
در این قانون به نام  بعدمن که اطالعات
ـ یاد می  کمیسیون    در مرکـز  ود،ش

  ایجـــاد بـــه ترکیـــب ذیـــل 
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  ي:ېوج
د اطالعاتو او فرهن وزارت واکمن  -۱

  استازی.
۲-   د مخابراتو او معلوماتي تکنالوژ

  وزارت واکمن استازی.
وزارت واکمـن  د بهرنیو چـارو    -۳

  استازی.
د ملی امنیت د عمومی ریاسـت    -۴

  .واکمن استازی
د افغانستان د بشـر د حقوقـو د    -٥

  خپلواک کمیسیون واکمن استازی. 
د مدافع وکیالنو د خپلواک انجمن  -۶

  واکمن استازی.
د افغانستان د حقـوق پوهـانو د     -۷

  اتحادیې واکمن استازی.
ې دوه تنه د صنفي اتحادییاالنو د خبر  -۸

  شوي استازي. غوره
 يشـو  غـوره د سیاسی وندونو  -۹

  . ياستاز
شوی  غورهولنو دوه تنه د مدنی  -۱۰

  . ياستاز
او صنایعو  سودارد  افغانستان د - ۱۱

   استازی.  ېد خون

  :می گردد
وزارت  دۀ با صـالحیت ـاینـنم -۱

   .اطالعات و فرهنگ
ــا صــالحیتنماینــد -٢ وزارت  ۀ ب

  .مخابرات وتکنالوژی معلوماتی
وزارت امـور   ۀ باصالحیتنمایند -٣

   .خارجه
ریاست عمومی  ۀ باصالحیتنمایند -٤

  .امنیت ملی
نمایندۀ با صـالحیت کمیسـیون    -٥
   ستقل حقوق بشر افغانستان.م
نمایندۀ باصالحیت انجمن مستقل  -۶

  وکالی مدافع . 
نمایندۀ باصالحیت اتحادیۀ حقوق  -۷

  دانان افغانستان . 
منتخب اتحادیه صنفی  ۀنمایندنفر دو -۸

  .خبرنگاران
ــد -۹ ــزاب   ۀنماین ــب اح   منتخ

  سیاسی.
ـ  ۀدونفر نمایند -۱۰    ۀمنتخب جامع

  .مدنی
هـای تجـارت و    اطاق ۀنمایند -۱۱

  صنایع افغانستان.
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) د والیتونو کمېسیونونه ددې مادې ۲(
) فقره کې د درج شوي ترکیب له ۱په (

 و والیتونو د په پام کې نیولو سره د اوند
بنسونو له واکمنو استازو خه ادارو او 
  جوېي.

) فقره کې د ۲او  ۱) ددې مادې په (۳(
یـو  درج شوو کمېسیونونو غي د در

 ېد یو کلونو مودې لپاره اکل کېي.
د هغوی بیا اکل مجاز بلې دورې لپاره 

  .يد
) فقره کـې  ۲او  ۱) ددې مادې په (۴(

من غونه درج شوي کمېسیونونه په لو
کې د خپلو غو له من خه د کمېسیون 

ال ـک ۀـورئیس، مرستیال او منشي د ی
بلې دورې  يد یو .غوره کويمودې لپاره 

  .يمجاز د کېدل غورهد هغوی بیا  لپاره 
) فقره کې د  ۲او  ۱) ددې مادې په (۵(

درج شوي کمېسیون غي د حق الحضور 
 مستحق دي چې اندازه ئې د اطالعاتو او

وانـدیز او د   له خوافرهن وزارت 
  جمهور رئیس له خوا منظورېي.

) فقره کـې درج  ۵) ددې مادې په (۶(
 شوی حق الحضور د اطالعاتو او فرهن

نظر  در باهای والیات  کمیسیون) ٢(
این ماده  )۱مندرج فقرۀ (داشت ترکیب 

نماینده گان باصـالحیت ادارات و  از 
  نهادهای والیـات مربـوط تشـکیل    

  .می گردد
) اعضای کمیسیون های مندرج فقره ٣(

برای مدت سـه   ) این ماده٢و١های (
ین مجدد آنها تعی .سال تعیین می گردند

ــاز   ــر مج ــک دورۀ دیگ ــرای ی   ب
  .می باشد

کمیسیون های مندرج فقره های ) ٤(
در اولین جلسه ازمیان  ) این ماده٢و١(

 معاون  و منشی ،ئیسر خویشاعضای 
برای مدت یـک سـال    کمیسیون را

آنها مجدد  انتخابمی نمایند.  انتخاب
  .برای یک دورۀ دیگر مجاز می باشد

مندرج فقره های اعضای کمیسیون  )٥(
) این ماده مستحق حق الحضور ٢و ١(

می باشند که اندازۀ آن از طرف وزارت 
اطالعات وفرهنگ پیشنهاد و از طرف 

  رئیس جمهور منظور می گردد . 
) این ٥) حق الحضور مندرج فقرۀ (٦(

ماده از بودجۀ وزارت اطالعات وفرهنگ 
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  وزارت له بودجې خه ورکول کېي.
) د کمېسیون د فعالیت ول د هغې ۷(

چې د کمېسیون له خوا ، مطابقکنالرې 
  وضع کېي، تنظیمېي.

  د غیتوب شرایطد کمېسیون 
  اوولسمه ماده:

هغه شخص د مرکزي او والیتي کمېسیون 
د غي په توه اکل کېي چې د الندې 

  وي: لرونکی شرطونو
  د افغانستان تابعیت لرل. ېیواز -۱
  سن بشپېدل. ي) کلن۳۰د ( -۲
۳-  ترلد لېسانس تحصیلي سـند   ۀل

  لرل.
جنایت او بشـري   له مدني حقوقو، -۴

پـه حرمـان نـه     خـه  ضد جرمونو
  . یتمحکوم

  کاري تجربې لرل. کلن درېد   -۵
  د غيتوب له السه ورکولو حاالت

  ماده: لسمهات
)  د مرکزي او والیتي کمېسیون غی ۱(

په الندې حاالتو کې خپل غیتوب له السه 
  ورکوي:

په اوند کمېسیون کې له غیتوب  -۱

  پرداخته می شود. 
 طبـق کمیسـیون  فعالیـت  طرز ) ٧(

وضع  کمیسیون طرفزالعملی که ازطر
  .تنظیم می شود ،می گردد

  کمیسیونشرایط عضویت 
  :هفدهممادۀ 

مرکزی  شخصی به حیث عضوکمیسیون
شرایط و والیتی تعیین می شود که واجد 

  ذیل باشد:
   تابعیت افغانستان. تنها داشتن -۱
  سالگی.)٣٠(سن اکمال -٢
داشتن حد اقل سـند تحصـیلی    -۳

   لسانس.
محکومیت به حرمان از حقوق عدم  -۴

ــدنی ــد   ،م ــرایم ض ــت و ج   جنای
  .یبشر

  .سال تجربۀ کاری سه داشتن -۵
  حاالت از دست دادن عضویت

  : هجدهم مادۀ 
) عضو کمیسیون مرکزی و والیتی ١(

در حاالت ذیل عضـویت خـود را از   
  دست می دهد:

ــی -۱ ــتعفای کتب ــویت  اس   از عض
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غو لـه   اکثریت د يخه لیکلې استعف
د رئیس لـه منظـور    ۀهغ تاْیید او د
  وروسته.

کې له دندې خه  مرجع په اونده  -۲
  منفکېدل.

په هغو صعب العالجو ناروغیو اخته   -۳
د دندې د اجراء خن  ۀکېدل چې د هغ

  وري.
د غیتوب د شرایطو د لرلو په اه د   -۴

  . تېدلېثاب اندې کولوو د نا سمو معلوماتو
کولو  جهو دلیلونو له واندېد مؤ -۵

په جال  غونو یاپرله پسې لورو په  پرته
کې نـه  په کال اتو غونو  په جال توه

  ون.    
)  که چېرې د کمېسیون غی ددې ۲(

 ودرج شـو  د) فقره کـې  ۱مادې په (
کې خپل غیتوب له السه  ۀیوحاالتو په 
د پاتې  ،اداره یا بنس هاوند ورکي، 

 د شـرایطو په عوض  ۀمودې لپاره د هغ
) کاري ورو ۱۵بل شخص د ( لرونکی

  مودې په تر کې ورپېژني.
  
  

ــد از    ــوط بع ــیون مرب   در کمیس
رئیس و منظوری اعضاء  اکثریت تائید
   آن.
  در مرجــع انفکــاک از وظیفــه  -٢

  .مربوطه
 یبه امراض صعب العالج مبتالشدن -٣

ــرای وظیفــ  ــانع اج ــه م   وی  ۀک
   .گردد

معلومات نادرست  ئهاراثابت شدن  – ٤
   مبنی بر داشتن شرایط عضویت. 

ــار    -٥ ــتراک در چه ــدم اش   ع
  یـا هشـت جلسـه    جلسۀ پی در پی 

 دالیـل  ارایۀ بدون طور متفرقه درسال
  .جهؤم
) هرگاه عضو کمیسیون در یکی از ٢(

) ایـن مـاده   ١حاالت مندرج فقرۀ (
عضویت خود را از دست بدهد، اداره 

شخص دیگـر واجـد    ،یا نهاد مربوط
شرایط را برای مدت باقی مانده به عوض 

) روز کـاری  ١٥وی درخالل مدت (
  .معرفی می نماید
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  د کمېسیون دندې او واکونه 
  نولسمه ماده:

مرکزي او والیتي کمېسیون په اونـده  
  ساحه کې الندې دنـدې او واکونـه   

  لري:
خـه اطالعـاتو تـه د     وله ادار -۱

غوتونکو د الس رس د پروسـې او د  
خه  يهغې د واندې کولو له رنوال

  ارنه.
  د غوتونکو د شکایتونو ېل.   -۲
د اتیا په صورت کـې د ادارو د    -۳

لو مراجعو خه د له مسئواطالع رسونې 
  سندونو او مدارکو غوتل.

غوتونکو او ادارو ته د الزمـو    -۴
  مشورو واندې کول.  

لو ئومسد  ادارو د اطالع رسونې د   -۵
  مراجعو د رپو ارزول.

ر رئیس او ملي شوري ته د جمهو  -۶
   کمېسیون د فعالیتونو د کلنـي رپـو

  خپرول. ۀواندې کول او د هغ
په هېواد کې د زدکه ییزو برنامو د   -۷

جوولو له الرې د اطـالع رسـونې د   
  فرهن غتلي کول. 

  وصالحیت های کمیسیون وظایف 
     نزدهم: مادۀ 

مرکزی و والیتی در سـاحۀ   میسیونک
وصالحیت های وظایف  دارایمربوط 

  ذیل می باشد:
دسترســی پروسـۀ  نظـارت از    -۱

ــمتقاضــیان     اطالعــات ازه ـب
ــۀ ادارات  ــونگی ارایــ   و چگــ

         . آن
  شکایات متقاضیان. بررسی  -۲
مراجع از مطالبۀ اسناد و مدارک  -۳

درصورت ارات اد اطالع رسانی مسئول
  .ضرورت

 های الزم به متقاضیان ۀ مشورهیارا -٤
  ادارات.و 
 مراجع مسـئول گزارش  ارزیابی -٥

   .ادارات اطالع رسانی
هـای   فعالیت ۀگزارش ساالن یۀارا -۶

 شورای ملی رئیس جمهور و بهسیون کمی
  . و نشر آن

در تقویت فرهنگ اطالع رسـانی   -٧
از طریق تـدویر برنامـه هـای    کشور

   وزشی.آم
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١٩ 
 

لپاره د کمېسیون د  خبرتیاد عامه   -۸
  تصمیمونو خپرول. 

 ددې قانون د حکمونو د تطبیق له  -۹
  رنوالي خه ارنه.

د اوندو الیحـو او کـنالرو     -۱۰
  تصویبول.

په دې قانون کې د درج شوو نورو   - ۱۱
  دندو سرته رسول. 

  د کمېسیون د غونو جوول
  شلمه ماده:

) د مرکزي او والیتي کمېسیون عادي ۱(
غونې په هرو پنلسو ورو کې یو ل 

ې د کمېسیون د یاو فوق العاده غونې 
 پهثلث  ۀد غوتنې یا د غو د یو رئیس

  واندیز جوېدای شي. 
)  د کمېسیون د غونو د جوېـدو  ۲(

  .دید غو اکثریت حضور  ۀنصاب د هغ
)  د کمېسیون تصمیمونه د حاضرو ۳(

غو د راْیو د اکثریت پربنس نیـول  
کېي، د راْیو د تساو په صورت کې، 
هغه اخ ته چې  رئیس راْیه ورکې ده، 

  ریت ل کېي.اکث
) د والیتونو کمېسیونونه مکلف دي، ۴(

 سیون جهت آگاهیتصامیم کمی نشر -٨
  عامه.

 احکام نظارت از چگونگی تطبیق -٩
  این قانون.

های  للوایح وطرزالعمتصویب  -۱۰
  مربوط.

سایر وظایف مندرج در این  انجام  - ۱١
  .قانون
  سیون جلسات کمیتدویر
  بیستم: مادۀ 

سیون مرکزی و میعادی ک جلسات)١(  
وجلسات  رروزیکبا والیتی درهر پانزده

 رئـیس تقاضـای  فوق العادۀ آن به اثر
یا پیشنهاد یک ثلث اعضاء  سیونکمی

  دایر شده می تواند.
) نصاب تدویر جلسات کمیسـیون  ٢(

  حضور اکثریت اعضای آن می باشد. 
اساس اکثریت ه بکمیسیون  تصامیم) ٣(

اتخاذ می گـردد،  اعضای حاضر آرای
 رئیس که طرفی ،آراء درصورت تساوی

ی داده است، اکثریت شمرده به آن رأ
  می شود.

 ،ندمکلف اوالیات  سیون هایکمی)٤(
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٢٠ 
 

په هرو دریو میاشتو کې د خپلو اجراآتو 
  رپو مرکزي کمېسیون ته واندې کي.

چارې د جال کنالرې په  ) د غونو۵(
  واسطه تنظمېي.

لو مراجعو د ئود اطالع رسونې د مس
  رپو د واندې کولو موده

  یوویشتمه ماده:
مکلفې  ئولې مراجعد اطالع رسونې مس
رپـو   میاشـتنی  دي، د خپلو اجراآتو

  اوندو کمېسیونونو ته واندې کي.
  محدودیتونه

  دوه ویشتمه ماده:
  رئـیس او غـي    ونو) د کمېسیون۱(

  پـه هغـو    ولد تصمیم نیونشي کوالی 
  ذینفـع وي، ـون    غونو کې چـې 

  وکي.
رئیس او غي نشي  ونو) د کمېسیون۲(

اء په وخت کې یا د رکوالی د دندې د اج
لو وروسته هغه اطالعات هغې له پرېود

چې ترالسه کي یې دي او د هغو افشاء 
کول ددې قانون د حکمونو مطابق ممنوع 
وي، افشاء یا له هغو خه پخپله او یا د 

یش را در هر سه ماه خو اجراآت گزارش
  .دنه نمایئارا یبه کمیسیون مرکز

) امور جلسات توسط طرزالعمـل  ٥(
 جداگانه تنظیم می گردد.

مراجع مسئول گزارش موعد ارایۀ 
  اطالع رسانی 

  :بیست ویکم  ۀماد
طالع رسانی مکلف اند، ا مراجع مسئول 

گزارش اجراآت ماهوار خویش را بـه  
  ه نمایند.ئکمیسیون های مربوط ارا

  ها  یتدمحدو
  :بیست ودوم مادۀ

   هـا  سـیون ئیس و اعضای کمیر )١(
  نمی توانند در جلسات تصمیم گیـری  

ــع باشــ  ــه ذینف ــتراک ،دنک    اش
  .نمایند

نمی  ها سیونئیس و اعضای کمیر) ٢(
  بعـد از  وظیفه یـا  توانند حین اجرای 

کسب نموده اند  کهآن اطالعاتی را ترک
  مطــابق احکــام ایــنو افشــای آن 

  ، افشـا یـا از آن   قانون ممنوع باشد 
به نفع خود ویا اقارب خویش استفاده 
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  خپلو خپلوانو په ه استفاده وکي.
رئیس او  ونو) که چېرې د کمېسیون۳(

له درج  ) فقره کې۲غي ددې مادې په (
شوي حکم خه سـرغونه وکـي،   

نکی د قانون د حکمونو مطابق تر وسرغو
  .ېينیول کعدلي تعقیب الندې 

  د کمېسیون د تصمیمونو تطبیقول
  درویشتمه ماده:

 وروستني (نهايی)د کمېسیون تصمیمونه 
  له ابالغ وروسته د تطبیق و دي. دي او

  اداري او اجرائیوي چارې
  لېریشتمه ماده:

مېسیون اداري او اجرائیوي چارې په د ک
هن وزارت مرکز کې د اطالعاتو او فر

کې د اطالعاتو او له خوا او په والیتونو
د کنالرې  لوريفرهن د ریاستونو له 

  مطابق، تنظیم او پرمخ بیول کېي.
  پنم فصل

  شکایتونو ته رسیدي
  د غوتونکي شکایت

  پنه ویشتمه ماده:
خپل شکایت  غوتونکی کوالی شي )۱(

  د. ننمای
 ها ) هرگاه رئیس واعضای کمیسیون٣(

) ایـن مـاده    ٢از حکم مندرج فقرۀ (
تخلف نمایند، متخلف مطابق احکـام  

  ون تحـت تعقیـب عـدلی قـرار     نقا
  . می گیرد

  یسیونتطبیق تصامیم کم
  :سومبیست و ۀماد

بعد از  ،نهایی بوده یسیونکمم تصامی
  ابالغ قابل تطبیق می باشد. 
  امور اداری و اجرائیوی

  :بیست وچهارممادۀ 
سیون در کمی امور اداری و اجرائیوی

 مرکز از طـرف وزارت اطالعـات و  
ف ریاست طر در والیات از فرهنگ و

های اطالعات وفرهنگ طبق طرزالعمل ، 
  تنظیم وپیش برده می شود .
  فصل پنجم

  گی به شکایاترسید
  شکایت متقاضی 

  :بیست وپنجممادۀ 
ــی ) ١( ــد متقاضـ ــی توانـ    مـ
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په دې قانون کې د درج شوو حکمونو له 
په پام کې نیولو سره، کمېسـیون تـه   

  واندې کي.
 ۀ) کمېسیون مکلف دی، شکایت د هغ۲(

د رسېدو له نېې خه په دووکاري غونو 
  کې وېي.  

) د اوندو شکایتونو، سـندونو او  ۳(
مدارکو د ېنې ول په هغه کنالره کې 

سیون له خوا وضـع  چې د مرکزي کمې
  کېي، تنظیمېي.

) د شکایتونو والیتي کمېسـیونونه،  ۴(
اوند سندونه او مدارک ددې مادې په 

) فقره کې د درج شوې کـنالرې  ۳(
  مطابق ېي.

  یداتاو تاْدیبي مؤ ونېسرغ
  شپویشتمه ماده:

) الندې موارد ددې قانون له حکمونو ۱(
  ل کېي: سرغونهخه 

د اطالعاتو غوتنې په  غوتونکي ته -۱
فورم کې د درج شوو مغایرو اطالعاتو 

  واندې کول.
جهو دلیلونو له واندې کولو د مؤ -۲

پرته، غوتونکي ته د اطالعاتو له واندې 

مندرج با رعایت احکام خود را  شکایت
ـ ارا کمیسـیون این قـانون، بـه      ه ئ

 نماید.
شکایت را ، مکلف است سیون)کمی٢(

 آن در دوجلسۀ کاری صولاز تاریخ و
  . بررسی نماید

) طرز بررسی شکایات، اسـناد و  ٣(
از کـه   یدر طرزالعملمربوط  مدارک
وضع می گردد،  سیون مرکزیکمیطرف 

  تنظیم می شود.
) کمیسیون های والیتی شـکایات،  ٤(

اسناد و مـدارک مربـوط را طبـق    
) این مـاده  ٣طرزالعمل مندرج فقرۀ (

  بررسی می نمایند.
  و مؤیدات تأدیبی تتخلفا

  :بیست وششمۀ ماد
احکام ایـن   از تخلفذیل  ) موارد١(

  می شود: شناخته قانون
  مغایر منـدرجات   اطالعاتۀ یارا -۱

ــات   ــای اطالع ــورم تقاض ــه ف   ب
  متقاضی.

ــاع  -٢ ــاز اراامتن ــات  ۀی   اطالع
ـ بـدون ارا  ،به متقاضـی    دالیـل   ۀی
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  کولو خه ه کول.
کمېسیون ته د واقعیـت خـالف    -۳

  معلوماتو واندې کول.
په اکلې موده کې د غوتل شوو  -۴

  دې کول.اطالعاتو نه وان
د کمېسیون د کنالرو او تصمیمونو  -۵

  نه په پام کې نیول.
کلې موده کې د کمېسیون ته په ا -۶

لې مرجع د رپو اطالع رسونې د مسئو
  نه واندې کول.

) فقره ۱) کمېسیون ددې مادې په (۲(
 سرغونېکې له درج شوي حکم خه د 

په صورت کې، له احوالو سره  دوېد تثبیت
په  ۀخه د یو یداتوتاْدیبې مؤ ندېال له سم

  تطبیقولو تصمیم نیسي:
  توصیه. -۱ 

  لیکلی اخطار. -۲
د قانون د حکمونو مطابق اوندې  -۳

  معاش واندیز.کسرادارې ته د 
 د ) فقـره کـی  ۱د دی مادی په () ٣(

رامنته کیدو پـه   د مندرجو سرغونو
، چې د حقیقی یا حکمـی  ېصورت ک

 یان تمـام ز يیا معنو ېخاصو په ماداش

  جه.ؤم
معلومات خالف واقعیت بـه   ۀیارا -٣

  .کمیسیون
اطالعات تقاضا شده در ۀ یعدم ارا -٤

  .موعد معین
و طرزالعمل میم اعدم رعایت تص -٥

  های کمیسیون.
 مرجع مسـئول  گزارش ۀیعدم ارا -٦

بـه   اطالع رسـانی درموعـد معـین   
  .کمیسیون

 تخلفدر صورت تثبیت  سیون کمی) ٢(
، ) این مـاده ١از حکم مندرج فقرۀ (

به تطبیق یکی از مؤیدات حسب احوال  
ــأد ــاذ  ت ــمیم اتخ ــل تص   یبی ذی

  می نماید:
  ه .توصی  -۱
    کتبی.اخطار -٢
طبق احکـام   کسر معاشپیشنهاد  -٣

  قانون به ادارۀ مربوط.
ــات ٣( ــوع تخلف ــورت وق   ) در ص

  ) ایـن مـاده کـه    ١( ۀمندرج فقـر 
  منجر به بروز خسـارات مـادی یـا    

 یا حکمـی معنوی به اشخاص حقیقی 
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 ې، د قانون له حکمونو سره سـم د يش
  جبران شی. 

، واندیز يد ېمرجع مکلف ې) اوند۴(
یدات له قانون سره سم ؤم يتعدیل يشو
ـ  يپل کمیسـیون تـه ا    ېاو په اه ی

يورک .  
  شپم فصل

  متفرقه حکمونه
  د اطالعاتو د غوتنې د فورم بیه

  اووه ویشتمه ماده:
ول او  د اطالعاتو غوـتنې د فـورم  

د اطالعـاتو او  بیـه   ۀاو د هغمحتوي 
او د تثبیت  ،فرهن وزارت له خوا ترتیب

کمېسیون له تاْیید وروسته د مالیې وزارت 
او عامه  چاپد اوندې انې له خوا 

  الس رس ته اېودل کېي.
  دولتي ادارېغیر

  اته ویشتمه ماده:
دولتي ادارې هم د غوتل شـوو  غیر 

اطالعاتو په واندې کولو کې پـه دې  
قانون کې د درج شوو حکمونو په پام کې 

  دي. ېمکلفباندې نیولو 

جبران مـی   قانون مطابق احکام ،شود
  دد.گر

) مراجع مربوطه مکلف اند مؤیدات ٤(
تأدیبی پیشنهاد شده را طبق قانون عملی 
و از تطبیق آن کمیسیون را اطمینـان  

  دهند.
  فصل ششم

  احکام متفرقه
  قیمت فورم تقاضای اطالعات

   :بیست وهفتم مادۀ 
قیمت فورم تقاضای اطالعات، شکل و 
محتوای آن از طرف وزارت اطالعات 

و بعد از تائید تثبیت و وفرهنگ ترتیب 
کمیسیون از طرف شعبۀ مربوط وزارت 

  گذاشـته  مالیه طبع و به دسترس عامه 
  .می شود

  ادارات غیردولتی
   :بیست وهشتممادۀ 

ــۀ   ــز در ارای ــی نی   ادارات غیردولت
  اطالعــات تقاضاشــده مکلــف بــه 
  رعایت احکام منـدرج ایـن قـانون    

  می باشند.
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  تثبیتول سرغونېد 
  نهه ویشتمه ماده:

کمېسیون پدې قانون کې له درج شوو 
دولتـي ادارو د  غیر حکمونو خـه د 

د تثبیت په صورت کـې لـه    سرغونې
سم ددې قانون د شپویشتمې احوالو سره 

درج شوو تاْدیبې  د) فقره کې ۲مادې په (
  تصمیم نیسي. ۀپه یوموئیداتو 

  بانک ته د پیسو تحویلول
  دېرشمه ماده:

په دې قانون کې د درج شوو حکمونو له 
خه  ترالسه شوي مبالغ، د دولت تطبیق 

  کې بانک ته تحویلېي.دوارداتوپه حساب
رودونو وضع د الیحو،کنالرو او ال

  کول
  یودېرشمه ماده:

) فقره ۱ددې قانون د شپاسمې مادې په (
کې درج شوی کمېسیون کوالی شـي،  
ددې قانون د حکمونو د ه تطبیق پـه  
ــنالرې او  ــال الیحې،ک ــور، ج منظ

  الرودونه وضع کي.
  

  تخلفتثبیت 
   :بیست ونهممادۀ 
 تخلـف یون در صورت تثبیـت  کمیس

ادارات غیردولتی از احکام مندرج این 
قانون حسب احوال به یکی از مؤیدات 

ــرۀ ( ــدرج فق ــأدیبی من ــادۀ ٢ت   ) م
  بیست وششم این قانون تصمیم اتخاذ

  می نماید. 
  به بانک تحویل پول 

  :سی ام مادۀ
ــالغ ــل مب ــق  ۀحاص ــی از تطبی   ناش

به حسـاب   ،این قانون مندرج احکام
  .ت دولت تحویل بانک می گرددواردا

 رزالعمل هـا و ـط ،وضع لـوایح
    رهنمودها

  :سی ویکم مادۀ
) مـادۀ  ١منـدرج فقـرۀ (  سیون کمی

 به منظورمی تواند شانزدهم این قانون 
لـوایح،   تطبیق بهتر احکام این قانون

ها و رهنمودهای جداگانه را طرزالعمل
  .وضع نماید

  



 رسمي جريده              

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 )١١٥٦مسلسل نمبر ( ١٠/١٣٩٣/۲

٢٦ 
 

 

  انفاذ
  دوه دېرشمه ماده:

دغه قانون په رسمي جریده کې د خپرېدو 
ـې وروسـته   دېرش ورله نېې خه 

  نافذېي.

  انفاذ
  :سی ودوم مادۀ

  روز بعـد از نشـر    سـی این قانون 
ــد ــذ   ۀدر جریـ ــمی نافـ   رسـ

  . رددگمی 
   

 

 



 
 

 

           

 :اشتراك ساالنه
 

 ( افغزززان 099)         در مركززز  ال الال زززا    
 فیصززت فیفیزز  ۵۲بززرام مززام رول دالبزز   بززا  

 برام متعلمیل ال محصلیل با ارائه فصزتو،  نصز  میمز    
 فیصت فیفی  از میم  رالم جلت ۰9برام کتاب فرالش  ها با 
 ( دابززر امروئززائ  ۵99)          خززارا از کرزز ر   
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