
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

المی افغانستانــــــــدولت جمهوری اس  

 وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

 

 افغانستان كابل

1393سال   

 پالیسی نشر مطالب در ویب سایت اداره تنظیم خدمات پُستی افغانستان)اپرا(

 



 
 

 مقدمه

اداره تنظیم خدمات پستی افغانستان )اپرا( بتاسی از ماده دهم قانون اساسی ج.ا.ا به مثابه اداره پالیسی 

ساز و نظارت کننده در مارکیت پستی کشور در چوکات وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ایجاد 

مصرف کنندگان خدمات پستی را در چارچوب قوانین و گردیده است. این اداره عرضه کنندگان و 

مقررات  تشویق و حمایت نموده و نظارت بر نحوه فعالیت وچگونگی عرضه خدمات پستی عرضه کنند 

 گان از وظایف اصلی این اداره میباشد.

 دالیل ایجاد ویب سایت:

 ترویج فرهنگ پُستی در کشور 

 معرفی عرضه کنندگان خدمات پُستی 

 ها وپیشرفت های مسلکی نشردستاورد 

 ردیف خدمات وتنوع روز افزون آن 

 نمای از پیشرفت های پُستی جهان 

  استماع وتوجه به شکایات، انتقادات وپیشنهادات مشتریان 

 محتویات مندرج ویب سایت:

 معرفی ساختار اداره تنظیم خدمات پُستی. .1

 دیدگاه وظایف اداره تنظیم خدمات پُستی. .2

 مات پُستی.معرفی عرضه کنندگان خد .3

 بخش قوانین، مقررات ، لوایح وطرزالعمل ها. .4

 بخش های احصائیه پُستی. .5

 بخش حمایت از مشتریان پُستی. .6

 بخش های اخبار، نشریه ها واعالنات. .7

 بخش تماس به اداره تنظیم خدمات پُستی. .8

 بخش گالری تصاویر و ویدیوها. .9

 آدرس وخطوط مراجعه به ویب سایت های سایر ادارات پُستی. .11

رای تهیه، تکمیل ونشر معلومات در محتویات مندرج ویب سایت به منظور غنامندی ویب سایت اداره ب

الزم است کمیته موظف گردد تا معلومات مفصل ومستند را از جریان پیشرفت ها، ریداد های ملی بین 

ه وتصویب المللی مسلکی پُست، با تصاویر و و یدیوهای مربوطه تحریر وترتیب نموده وبعد از مالحظ

همین کمیته محترم موظف بدسترس مسئول ویب سایت قرار گیرد تا در بخش های مربوطه ویب سایت 

 به نشر برسد.



 
 

موضوعاتیکه در ویب سایت نشر میگردد باید منعکس کننده فعالیت های اداره، دست آوردها، نتایج 

پیشرفت ها، تولیدات وسیستم اجراات، معرفی خدمات پُستی، مسایل مربوط به مقررات پُستی وآخرین 

 های که در سکتور پُست رونما میگردد باشد.

همچنان معلومات ویب سایت باید به زبان های ملی وانگلیسی با عین محتوا ومضمون تهیه واز طریق 

 کمیته موظف تائید وجهت نشر به مسئول مربوط ویب سایت تسلیم داده شود. 

 

 معصومه " مروج "                                                                                             خالد " عبیدی "                    

 عضوبورد  عضو بورد                                                                                                                     

 تصویب است

 جنیر میر عبدالرحمن " صدری "ان

 رئیس اداره تنظیم خدمات پُستی افغانستان)اپرا(

  www.apra.gov.afآدرس ویب سایت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                     

http://www.apra.gov.af/

