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 رسانیهای اطالعدهی به درخواستمیکانیزم داخلی ریاست اطالعات و ارتباط عامه برای پاسخ

 

 مقدمه: 

رسانی و در هبود هرچه بهتر روند اطالعرسی به اطالعات و به منظور باین میکانیزم، با پیروی از قانون دست

 رسانی ساخته شده است.د اطالعهای ریاست اطالعات و ارتباط عامه برای تسریع فراینراستای تالش

 

 دریافت و ثبت درخواست

اند تا در زودترین فرصت ممکن، کارمندان اداری ریاست اطالعات و ارتباطات وزارت زراعت، مکلف -１

ها را به گیری، پرسشهای اطالعات حضوری و آنالین را به طور کامل و جامع ثبت کنند و برای پیدرخواست

 انی بسپارند.رسکارمندان مرجع اطالع

کند. از این رو کارمندان بخشیدن در دریافت معلومات کمک میها به سرعتروشن بودن درخواست -２

گان را ثبت کنند تا سبب ابهام و تأخیر در روند کار دهندهاداری باید به صورت واضح، سواالت درخواست

 رسانی نشود.اطالع

های تلفنی شهروندان را اند درخواستمکلف های مختلف آن،ریاست اطالعات و ارتباطات و بخش -３

 نیز ثبت کنند.

 

 آوری اطالعاتفرایند جمع

 گان است.دهندهآوری اطالعات برای درخواستی جمعرسانی، مرحلهبخش دوم کار اطالع

آوری اطالعات سپرده، به ی جمعشان در حصهاند تا وظایفی را که ریاست برایکارمندان موظف -１

 زودترین زمان ممکن اجرا کنند.صورت جدی و به 

آوری شده مسوول است تا پاسخ مناسب و مطابق پرسش را رسانی از معلومات جمعمرجع اطالع -２

 ترتیب کند.

 افغانستان یاسالم یجمهور 
 یو مالدار یاریبآزراعت،  وزارت

 ریاست اطالعات و ارتباط عامه
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رسی بندی اطالعات و رعایت کامل قانون دسترسانی مسوول است مسایلی چون درجهمرجع اطالع -３

 ن، بررسی کند.های مرتبط به زودترین فرصت ممکبه اطالعات، را در داده

آهنگی ریاست اطالعات و ها الزم است خواسته شود، توسط بخش ارتباطات و هماطالعاتی از والیت -４

 آوری و نوشته شود.هایی که داده شده، جمعارتباطات، برابر با درخواست

 

 ی اطالعاتارایه
 

به کار بستن تمام ظف است تا اطالعات را به صورت بسیار سریع و دقیق، با ورسانی ممرجع اطالع -１

 گان ارائه کند.دهندهقوا، به درخواست

ی مشاوریت ارشد مطبوعاتی مقام و ریاست اطالعات و ارتباط عامه این است که هیچ برنامه -２

رسانی مؤظف است تا با ای، بدون پاسخ گذاشته نشود. به همین دلیل، بخش اطالعرسانیدرخواست اطالع

خواهی ربط، حتا یک درخواست اطالعی ذیرسانی و همکاری تمامی ادارهالعتوجه به تعهد مقام وزارت به اط

 پاسخ نگذارد.را نیز بی

رسی به اطالعات، تمامی رسانی مکلف است تا به منظور تسهیل و تسریع دستمرجع اطالع -３

های مرکزی وزارت و بخش های مربوط وزارت زراعتهای، معینان، رییسان مرکزی، والیتی ادارهشماره

 سایت این وزارت نشر کند.زراعت را در وب

 

 گیرانهنشر اطالعات پیش

ی اطالعات پیش از رسی به اطالعات، در نظر دارد به منظور ارایهوزارت زراعت با پیروی کامل از قانون دست

 .تر بسازدها و شفافیت را در این نهاد بیشهای کاهش درخواستدرخواست، زمینه

سازی زوایای کاری دورمانده از ها و روشنها و پروژهآوردها، جزییات برنامهبه منظور بهبود نشر و پخش دست

ی اطالعات گیرانهرسانی و جمع کارمندان ریاست اطالعات و ارتباطات، به نشر پیشچشم مردم، مرجع اطالع

 دازند.پرهای کاری در این وزارت میای، خبرها و تازهمالی و بودجه

گی کارها در وزارت زراعت از سراسر کشور، تهیه، ویرایش خبر از چگونه هفتنشر خبرها: روزانه باید  -１

 بوک، توییتر، انستاگرام و تلگرام نشر شود.سایت، فیسو در وب

تر شدن کارکردها و رعایت حق باخبر بودن شهروندان از کار این ها: به منظور هر چه روشنگزارش -２

گی کار و هایی را از چگونهمندان ریاست اطالعات و ارتباطات مکلف اند همه روزه گزارشوزارت، کار

رسانی با توجه به ارزش هر موضوع، آن را بررسی، رفت کارهای این وزارت تهیه کنند. مرجع اطالعپیش
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گزارش  ۱۲۰اقل کند. هر سال باید حدبوک، توییتر، انستاگرام و تلگرام نشر میسایت، فیسویرایش و در وب

 نشر شود.

آوردهای ترین دسترسانی برای بازتاب مؤثر کارکردهای وزارت زراعت، مهمها: مرجع اطالعخبرنامه -３

ها خبرنامه ساخته و به رسانه ۱۸۰ها خبرنامه بفرستد. در یک سال، باید این وزارت را روزانه به رسانه

 فرستاده شود.

 

استوار  منافع ملیو  رسی به اطالعات بر بنیاد قانون اساسینون دستبا رعایت کامل قا که این میکانیزم»

شدن وطنان و بهینهحقوق شهروندی هموسیله و به خاطر تطبیق قوانین، رعایت ساخته شده است و بدین

 «اند.ی کارمندان ریاست اطالعات و ارتباط، مکلف به اجرا و رعایت کامل آنمحور، همهداری مردمحکومت

 

 ترامبا اح

 اکبر رستمیعلی

 ی وزارت زراعتمشاور ارشد مطبوعاتی مقام و سرپرست ریاست اطالعات و ارتباط عامه


