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اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان
ریاست اسناد وارتباط
طرزالعمل پذیرش مراجعین
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مقدمه:
این طرزالعمل دروشنی احکام ماده ( )63قانون تنظیم خدمات مخابراتی ،هدایت شماره

 1775مورخ

 1398/9/6مقام عالی ریاست جمهوری و احکام ماده شانزدهم قانون اجراات اداری جهت ارایه خدمات بهتر به
مردم  ،تسریع روند کاری اداره و تنظیم امور مربوط به اجراآت اداری ،تنظیم ارتباطات میان اداره و شهروندان،
حمایت از حقوق افراد و منافع مشروع و کسب اطمینان از تطبیق اجراآت ،از بخشهای مهم این طرزالعمل را
تشکیل میدهندوضع گردیده است.
هدف این طرزالعمل :
هدف این طرزالعمل تنظیم قواعد سلوک کارمندان دفتر پذیرش مراجعین اداره تنظیم خدمات مخابراتی میباشد .
فصل اول
مکلفیت های دفتر پذیرش اداره
ماده اول:
کارمندان دفترپذیرش مراجعین مکلف اند به منظور جلوگیری از ضیأء وقت وسرگردانی مراجعین به وقت معینه
باالی وظایف شان حاضر به حسن صورت و ارائه خدمات بهتر انجام وظیفه نمایند.
ماده دوم :
دفترپذیرش مراجعین مکلف است که معلومات مراجعین به اداره را درکتاب مخصوص ثبت وراجستر نماید.
ماده سوم:
کارمندان دفتر پذیرش مراجعین مکلف به فراهم ساختن امکانات الزم از قبیل رهنمایی ،ارائه دقیق معلومات مورد
نظر ،کارت پذیرش وجای مشخص ومناسب انتظار برای مراجعین می باشد.
ماده چهارم:
دفترپذیرش مراجعین مکلف است که در صورت ضرورت ارتباط مراجعین را با تمام بخش های اداره جهت تنظیم
امورتأمین نماید .
ماده پنجم :
انجام هرنوع عمل اداری تبعیض آمیز در اداره ممنوع بوده و اداره مکلف است تا از هرگونه گرایش خانوادگی ،قومی،
مذهبی ،حزبی ،جنسیتی ،سمتی و لسانی در اجرای اعمال اداری اجتناب نماید

1

ماده ششم :
دفتر پذیرش مراجعین مکلف است که وقت مالقات مراجعین را عندالضرورت بامقامات اداره طوردقیق تنظیم نماید.
ماده هفتم :
دفتر پذیرش مراجعین مکلف است که بعد از تالشی مراجعین توسط مسوولین امنیتی آنها را به رویت کارت هویت
ثبت نموده بعد از توزیع کارت معینه به مراجعین اجازه ورود در اداره را به ایشان بدهد .
ماده هشتم:
دفترپذیرش مراجعین مکلف به ترتیب وتنظیم تقسیم اوقات عرایض مراجعین اداره جهت پیشبرد بهتر امور
میباشد.
ماده نهم:
کارمندان دفتر پذیرش مراجعین مکلف به تسلیمی وجمع آوری عرایض از مراجعین غرض ثبت آن درکتاب
مخصوص وسپردن ان به ریاست اسناد و ارتباط اداره جهت اجراات بعدی میباشد.
ماده دهم :
دفتر پذیرش مراجعین مکلف است که از طی مراحل اسناد مراجعین به وقت وزمان  ،وکسب رضایت مراجعین
اطمینان حاصل نماید .
ماده یازدهم :
دفترپذیرش مراجعین مکلف به ارائه معلومات دقیق جهت دسترسی مراجعین به خدمات اداره بوده که درصورت
تخلف کارمند متخلف طبق احکام مقررۀ انضباطی تأدیب میگردد.
ماده دوازدهم :
دفتر تنظیم مراجعین مکلف است در صورت بروز مشکالت  ،مشکل را ازطریق ریاست اسناد وارتباط در هماهنگی
با دیپارتمنت مربوط حل وبه قناعت مراجعین بپردازد.
ماده سیزدهم :
جهت سمع شکایات ونظریات مراجع درمحوطه اداره صندوق سمع شکایات نصب گردیده است بخاطر وهم چنان
تسهیالت هرجه بیشتر مراجعین شماره های  998و  999سمع شکایات و  OnlinePortalاداره ایجاد گردیده
که مراجعین می توانند شکایات را ثبت نمایند.
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فصل دوم
مکلفیت های مراجعین اداره
ماده چهاردهم:
مراجعین اداره مکلف به رعایت قوانین نافذه کشور واداره مربوط میباشد.
ماده پانزدهم:
مراجعین مکلف اند که رهنمایی کارمندان دفتر پذیرش مراجعین را بصورت جدی درنظر گرفته وطبق آن عمل
نماید.
ماده شانزدهم:
مراجعین مکلف به رعایت وقتی است که برای طی مراحل اسناد از طرف کارمندان دفترپذیرش مراجعین غرض
طی مراحل اسناد تعیین میگردد.
ماده هفدهم:
مراجعین اداره مکلف اند که هنگام مراجعه اسناد شناخت معترخویش راباخو داشته باشد
ماده هجدهم:
این طرزالعمل در دوفصل و ( )18ماده ترتیب واعتباراز تاریخ تأئید بورد اداره اترا وضع وقابل تطبیق میباشد.
بااحترام
ادارۀ تنظیم خدمات مخابراتی
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