د افغانستان دموکراتیک جمهوریت
د عدلیی وزارت
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مقرره تنظیم اجراآت و فعالیت های وزارت مخابرات جمهوری دموکراتیک افغانستان

شماره بیست و سوم  ۱۵حوت سال ۱۳۶۱

نمبر مسلسل ()۵۲۷

مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان
شورای وزیران تحت فیصله شماره ( )۳۶۴۴در جلسه تاریخی  ۱۳۶۱/۹/۱۵با مالحظه ورقه عرض شماره
( )۲۴۹۲مورخ  ۶۱/۹/۳وزارت عدلیه مراتب آتی را تصویب نمود:
((مقرره تنظیم اجراآت و فعالیت های وزارت مخابرات در چهار فصل و (هجده) ماده منظور است .در جریده رسمی
نشر گردد)).

سلطانعلی کشتمند
رئیس شورای وزیران
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مقرره تنظیم اجراآت و فعالیت های وزارت مخابرات جمهوری دموکراتیک افغانستان
فصل اول
احکام عمومی
ماده اول:
این مقرره مطابق بماده ( )۲۷قانون اصول عمده تشکیل و وظایف وزارت های جمهوری دموکراتیک افغانستان
بمنظور تنظیم اجراآت و فعالیت های وزارت مخابرات وضع گردیده است.
ماده دوم:
وزارت مخابرات ارگان مرکزی اداره دولتی بوده که به انجام وظایف و فعالیت های خدمات مخابراتی و امور فرستنده
های رادیو ،تلویزیون و تهیه تجهیزات مربوط این ساحه مطابق نیازمندی و انکشاف آینده کشور مکلفیت دارد.
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ماده سوم:

وزارت مخابرات در ساحه عرضه خدمات مخابراتی و از نگاه تخنیکی پخش پروگرامهای نشراتی توسط فرستنده های
رادیویی و تلویزیونی کشور مکلفیت دارد .وزارت ها ،ادارات ،موسسات و اشخاص انفرادی به استثنای وزارت دفاع
ملی ،وزارت داخله و ریاست عمومی خدمات اطالعات دولتی بدون اجازه قبلی وزارت مخابرات حق تورید ،فروش و
نصب وسایط متذکره را ندارد.

درمورد نمایندگی های سیاسی و شعبات موسسات بین المللی داخل کشور مقررات بین المللی مرعی االجرا است.
ماده چهارم:

وزارت مخابرات جمهوری دموکراتیک افغانستان در انجام فعالیت های خود احکام اصول اساسی ،فیصله های حزب
دموکراتیک خلق افغانستان ،احکام قوانین ،فرامین و سایر تصاویب شورای انقالبی جمهوری دموکراتیک افغانستان و
هیئت رئیسه آن ،تصامیم حکومت جمهوری دموکراتیک افغانستان و این مقرره را مالک عمل قرار داده تطبیق صحیح
آنرا در ادارات و موسسات مربوط تامین مینماید.

فصل دوم
وظایف و صالحیت ها
ماده پنجم:
وزارت مخابرات دارای وظایف و صالحیت های ذیل میباشد:
 -۱طرح و ارائه پالن دورنمای انکشاف تاسیسات و تسهیالت مخابراتی و از نگاه تخنیکی پخش پروگرام های نشراتی
کشور توسط فرستنده های رادیویی وتلویزیونی غرض منظوری به مقامات ذیصالح.
 -۲تطبیق پالنهای مخابراتی و از نگاه تخنیکی پخش پروگرامهای نشراتی توسط فرستنده های رادیویی و تلویزیونی.
 -۳تنظیم و تامین ارتباط خدمات پستی در داخل و خارج کشور و اداره آن.
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 -۴تاسیس ،نصب و حفاظت دستگاه های مخابراتی و فرستنده های رادیویی و تلویزیونی.
 -۵تعیین قیمت و فروش تجهیزات مخابراتی.

 -۶تنظیم و اداره امور مخابراتی و تامین آن در داخل و ارتباط به خارج کشور.
 -۷طبع ،نشر و تنظیم فروش تکت های پستی افغانستان.

 -۸سهم گیری در طرح قوانین ملی و بین المللی پستی ،تیلی کمونیکشن و از نگاه تخنیکی پخش پروگرامهای نشراتی،
رادیویی ،تلویزیونی و اشتراک در مجالس منطقوی و بین المللی مربوط آن.

 -۹طرح و تعقیب سیاست تخنیکی در ساحه مربوط با در نظر داشت تخنیک عصری و اقتصادی.

 -۱۰تطبیق فیصله های مقامات ذیصالح در مورد انتخاب کدر ها و فراهم ساختن شرایط مساعد به منظور استفاده
موثر از دانش و تجربه کارکنان و اتخاذ تدابیر برای بلند بردن سویه تخصصی آنها و تربیه ایشان با روحیه
وطنپرستانه در ارتباط با کار.
 -۱۱تامین شرایط بهتر کار و بکار بردن طرق و وسایل موثر برای جلوگیری از حوادث ناگوار.
 -۱۲توزیع نشرات مطبوع.
 -۱۳تامین و انکشاف اصول دموکراتیک اداره و سازمان دهی فعالیت بر مبنای اصل کار دستجمعی و تعیین
مسوولیت اشخاص موظف در برابر وضع اجراآت کار در ساحات مربوط.
 -۱۴تاسیس و الغای شرکت های مخابراتی.

 -۱۵تعیین و تعدیل اجرت خدمات مخابراتی در داخل و خارج کشور با در نظر داشت منافع ملی و مقررات بین المللی
و کنترول از تطبیق آن.
 -۱۶همکاری های مثمر با سایر وزارت ها ،ادارات و موسسات در حل و فصل مسایل مربوط.
 -۱۷اجازه امتیاز تاسیس و تدویر تجهیزات تیلی کمونیکشن و تنظیم امور ترانسپورت پستی و پارسالت داخلی ،بین
المللی و ترانزیتی.

فصل سوم
تشکیل و تنظیم فعالیت ها
ماده ششم:
ادارات مرکزی ،شعبات والیتی و سایر موسسات تحت اثر ،وزارت مخابرات را تشکیل میدهد.
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ماده هفتم:

در راس وزارت مخابرات وزیر قرار داشته که طبق حکم ماده  ۳۱قانون شورای وزیران توسط شورای انقالبی
جمهوری دموکراتیک افغانستان تعیین میشود.

وزیر در چوکات صالحیتیکه قانون و این مقرره تعیین نموده اجراآت مینماید.

تمام ادارات و موسسات مربوط این وزارت مکلف به اجرای اوامر و هدایات وزیر میباشند.
ماده هشتم:

وزیر دارای معینان میباشد که توسط شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان تعیین میشود.
صالحیت ها و مکلفیت های معینان از طرف وزیر تثبیت و تشخیص میگردد.
ماده نهم:

وزیر مخابرات شخصا مسوول اجراآت وظایف و مکلفیت ها مربوط وزارت میباشد .معینان ،روسا و آمرین شعبات،
ادارات و موسسات در پیشبرد وظایف محوله در چوکات صالحیت های شان دارای مسوولیت فردی میباشند.
ماده دهم:
در وزارت مخابرات هیئت مشورتی تاسیس میشود که مرکب است از وزیر بحیث رئیس ،معینان ،آمران و کارکنان
مسلکی شعبات بحیث اعضاء.

ترکیب هیئت مشورتی وزارت مخابرات به پیشنهاد وزیر توسط شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان
منظور میگردد.
ماده یازدهم:
هیئت مشورتی وزارت مخابرات دارای وظایف و صالحیت های ذیل میباشد:
 -۱بررسی و تحلیل مسایل عمده درقبال انکشاف و توسعه رشته های مخابراتی و از نگاه تخنیکی پخش پروگرامهای
نشراتی رادیویی و تلویزیونی توسط فرستنده ها.
 -۲بررسی مسوده پالن دورنمای انکشاف رشته های مربوط و بررسی راپور ها راجع به تطبیق آن.
 -۳بررسی چگونگی کنترول ،مراقبت و تفتیش اجراآت در ساحات مربوط.
 -۴رهنمایی در مورد استفاده از دستاورد های ساینس و تکنالوژی مناسب در ساحه مربوط.
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 -۵بررسی گزارشات آمران ادارات و موسسات مربوط.
 -۶ارزیابی مسایل انتخاب و تعیین کدر ها.

 -۷بررسی پیشنهادات در مورد تقدیر کارکنان ادارات و موسسات مربوط.
 -۸بررسی سایر مسایلیکه از طرف وزیر محول میشود.
ماده دوازدهم:

هیئت مشورتی وزارت مخابرات ماه یکبار جلسه مینماید .وزیر مخابرات در صورت لزوم میتواند جلسات فوق العاده
هیئت مشورتی را دایر نماید.
ماده سیزدهم:
تصامیم هیئت مشورتی به اکثریت اراء اتخاذ میگردد و برای کلیه ادارات و موسسات مربوط واجب التعمیل است.
ماده چهاردهم:
الیحه وظایف و فعالیتهای ادارات و موسسات وزارت مخابرات توسط هیئت مشورتی بررسی و تصویب میشود.
ماده پانزدهم:
تشکیل و بودجه وزارت مخابرات توسط وزارت ترتیب و بعد از موافقه کمیته دولتی پالنگذاری و وزارت مالیه جهت
منظوری بشورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان پیشنهاد می گردد.

ماده شانزدهم:
وزارت مخابرات در چوکات وظایف خود سیمینار ها و کنفرانس های مرکب از روسا و مسوولین مربوط غرض
مطالعه انکشاف و بهبود مسایل مربوط دایر میکند.

فصل چهارم
احکام متفرقه
ماده هفدهم:
وزارت مخابرات دارای مهر بوده که در آن نشان دولتی جمهوری دموکراتیک افغانستان و اسم وزارت درج است.
ماده هجدهم:

AC
KU

این مقرره بعد از نشر در جریده رسمی نافذ است.

