
 مسؤلیت های وظیفوی

 . معین مالی و اداری از ان  و اخذ منظوری  ارتباط عامهو اطالعات طرح و ترتیب پالن کاری ریاست  .1

دراز مدت و پالن های کاری در   ارتباط عامهو  اطالعاتریاست  انکشاف و تجدید پروژه های  .2

 .مختلف مربوط ریاست دربخش های

با همکاران خارجی  مستحکم ساختن اعتبار وزارت  منظوراستراتیژی ارتباطی به و تطبیق  طرح .3

 ومراجع ذیدخل در داخل کشور و در سطح بین المللی.

قبل از نشر در وزارت ارشاد ، حج و اوقا ف  مربوط به فعالیت های خش اخبارکنترول ورهنمائی از پ .4

 وزارت.رسانه ها به منظور حصول اطمینان از صحت و تطابق آن به پالیسی ها و اهداف 

 .به منظور شفافیت   عامه ارتباطو اطالعات  صویب شده ریاستبودجه ت از مصرف کنترول .5

بر قرار کننده ارتباطات وزارت     درخواست  رسانه ها طور دوامدار ، تامین کننده و ارایه  پاسخ به .6

 اوقا ف .وزارت ارشاد ، حج و بارسانه  های همه گانی به منظور ارائه معلومات از فعالیت های 

مربوط وزارت  جهت حصول اطمینان از صحت  ه پیام حقمضامین مجل کنترول از تهیه و  ترتیب .7

 بودن .

سازماندهی مجالس ومحافل مطبوعاتی )کنفرانس های مطبوعاتی و خبری، مصاحبه ها، میزگردها،  .8

 ، و اوقا فوزارت ارشاد ، حج مالقات با ژورنالیستان( در سطح وزارت جهت انعکاس  فعالیت های 

 برای تمام مردم وبخصوص شرکای کار ی وزارت .

تامین وانکشاف ارتباطات موثرو فعال با بخش های ازمطبوعات  ملی و بین المللی،  منطقه یی،  .9

در خارج از  وزارت ارشاد ، حج و اوقا فنشریات و رسانه های انترنتی، به منظور انعکاس  فعالیت های 

 افغانستان.

 .تحت اثر جهت حصول اطمینان از استخدام ، رشد و آموزش آنها مدیریت کارکنان .10

 . معینیت سیاسی ارایه مشوره درغنا مندی اهداف وپروگرام های .11

معینیت مالی و  تشخیص وتنظیم حجم وارزش خدمات ریاست درجهت تطبیق پروگرام های .12

 .اداری

ارتباط  و اطالعات تیاسرتشخیص وپیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اسا س پالن کاری بخش  .13

 . عامه

و اجرای سایروظایف مرتبط به وظیفه که ازطرف مقامات ، مطابق قوانین ، مقررات واهداف وزارت  .14

  .سپرده میشودخط مشی اداره 

 



   

 
  

 


