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 مسئولیت های وظیفوی:صالحیت و 
ارائیه  گذارش  ساالنه  مسولین  اطالع ،به قانون دسترسی به اطالعات  و طرزالعمل  ترتیب پالن کاری ماهوار، ربعواروساالنه درمطابقت  .1

 رسانی به کمیسیون.

 و طرزالمعل های مربوط آن .احکام قانون دسترسی به اطالعات  رعایت  .2

الیحه طورماهوار، ساالنه وسایر مواقع ضروری به این  ارائیه گذارش از تطبیق احکام قانون دسترسی به اطالعات ، طرزالعمل های مربوط .3

 کمیسیون به اطالعات .

( قانون دسترسی به اطالعات  پیشبینی شده 15کلیه موارد که در ماده ) داره مربوط جهت نشر پیشگیرانهبا مسؤلین  نشراتی ا هماهنگی .4

 نشراتی اداره مربوط.وسایل  است  و بروز رسانی  به موقع ان از طریق وسایل ارتباط جمعی ویب سایت  وسایر

 به اطالعات . توضیح فورم تقاضای اطالعات  به متقاضیان وهمکاری  درخانه پری آن درصورت نیاز  مطابق قانون دسترسی .5

 نشر فورم تقاضای اطالعات درسایت اداره مربوط. .6

به اشخاص که بشکل پیام مبنی بر دریافت  درخواست اطالعات   وارسالان  دریافت تقاضای کتبی اطالعات تسلیم رسید  به متقاضی درزم .7

 الکترونیکی تقاضای اطالعات میکند.

و عدم موجودیت اطالعات تقاضا شده ،تمدید مدت ارائیه اطالعات وارسال فورم  ز موجودیت ترونیکی به متقاضیان اارائیه  اطالع کتبی یا الک .8

 تقاضای اطالعات  به اداره که اطالعات نزد آن موجود است  طی مدتی که قانون پیشبینی کرده است .

رد کلی یا قسمی اطالعات تقاضا یسیون دسترسی به اطالعات درصورت آگاه کردن  متقاضیان از داشتن حق شکایت به اداره مربوط وکم .9

 رضایت انها از اطالعات  ارائیه شده .رسیدگی درخواست اطالعات مطابق قانون و یا عدم  شده  عدم 

 رسیدگی  به شکایات متقاضیان  در مدت معین قانونی مطابق احکام قانون دسترسی به اطالعات وطرزالعمل های آن . .10

 عات ارائیه و نشر اطالعات ممنوع است .ت  حاالتی  که مطابق احکام قانون دسترسی به اطالرعای .11

 ارائیه اسناد ومدارک مورد نیاز به کمیسیون حین  رسیدگی  به شکایات مربوط آن اداره به کمیسیون. .12

و در صورت نیاز هماهنگی جهت اشتراک  درجلسات  کمیسیون پیرامون رسیدگی به شکایات که یک جانب آن اداره  مربوط باشد  .13

 حضور مسؤلین  آن اداره  در جلسات یاد شده.

 ک درسایر جلسات ونشست های کمیسیون دسترسی به اطالعات  به دعوت  کمیسیون.اشترا .14

 تامین وتقویت  روابط  میان بخش های مختلف  اداره  مربوط به منظور تهیه اطالعات تقاضا شده. .15

 طالعاتی اداره.تقویت  وغنامندسازی  بانک ا .16



 هماهنگی  وتقویت  روابط اداره  مربوط با کمیسیون دسترسی به اطالعات به منظور تطبیق  بهتر قانون دسترسی به اطالعات. .17

های دولت  جمهوری اسالمی افغانستان و کمیسیون دسترسی به اطالعات مربوط به تامین  حق  عایت  سایر پالیسی ها واستراتیژیر .18

 اطالعات  از عملکرد وفعالیت  های ادارت . دسترسی شهروندان 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 شرایط استخدام )سطح تحصیل و تجربه کاری(:

 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است: 34و  7این الیحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 

بلند تر تحصیلی در  ه و به درج(وروابط عامه عامه ، اداره علوم اجتماعی ، ژورنالیزم ):لیسانس در یکی از رشته های حد اقلداشتن سند تحصیلی  -1

 رشته های فوق ترجیح داده میشود.

 .سال  یک  مرتبط حد اقل کاریتجربه  -2

 .دری(و آشنایی)تحریر و تکلم( با زبان انگلیسی  یااز زبان های رسمی) پشتو به یکیتسلط -3

 .مهارت  های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه-4

 


