د افغانستان اسالمي جمهوریت
د عدلیې وزارت
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رسمي جریده

تعدیل و ایزاد برخی از مواد قانون تنظیم خدمات مخابراتی

نمبر مسلسل)۹۵۲۱( :
تاریخ نشر )۵۲( :ثور سال  ۹۲۱۱هـ .ش

فرمان تقنینی رئیس جمهوری اسالمی افغانستان در مورد توشیح تعدیل و ایزاد در برخی از مواد
قانون تنظیم خدمات مخابراتی
شماره)۵۲۲( :
تاریخ۹۲۱۲/۹۵/۹۱ :
ماد ٔه اول:
ماده ( )۳و مواد ()۶
ماده ( )۹۷قانون اساسی افغانستان ،تعدیل جزء ()۱۶
ماده ( )۱۶و
به تأسی از حکم جزء ()۶۱
ٔ
ٔ
ٔ
فقره ( )۶همان ماده و ایزاد فقره های ( ۳ ،۱و  )۶در آن ،تعدیل جزء (،)۳۱
ماده ( )۱به حیث
و ( ،)۵تعدیل متن
ٔ
ٔ
جریده رسمی شماره
منتشره
ایزاد متن جدید به عنوان جزء ( )۳۹و تصحیح جزء ( )۱قانون تنظیم خدمات مخابراتی
ٔ
ٔ
( )۶۳۳۶مؤرخ ( )۱۱سرطان سال  ۶۳۳۷هـ .ش را که بر اساس مصوب ٔه شماره  )۱۶مؤرخ  ۶۳۷۵/۶۱/۶۱کابین ٔه
جمهوری اسالمی افغانستان در ( )۶ماده تصویب گردیده است ،توشیح می دارم.
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ماد ٔه دوم:

وزیر عدلیه و وزیر دولت در امور پارلمانی مؤظف اند ،متن تعدیل و ایزاد در برخیاز مواد قانون تنظیم خدمات
مخابراتی و این فرمان را در خالل ( )۳۳روز از تاریخ انعقاد نخستین جلسهٔ شورای ملی به آن شورا تقدیم نمایند.
ماد ٔه سوم:

این فرمان از تاریخ توشیح نافذ ،همراه با مصوب ٔه کابین ٔه جمهوری اسالمی افغانستان و متن تعدیل و ایزاد در برخی از
مواد قانون مذکور ،در جریدهٔ رسمی نشر گردد.

دمحم اشرف غنی

رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

مصوب ٔه کابین ٔه جمهوری اسالمی افغانستان در مورد طرح تعدیل و ایزاد برخی از مواد قانون تنظیم
خدمات مخابراتی
شماره)۵۱( :
تاریخ۹۲۱۲/۹۵/۹۵ :
فقره ( )۶همان
ماده ( )۱به حیث
ماده ( )۹۷قانون اساسی افغانستان ،طرح تعدیل ،جزء تعدیل متن
به تأسی از حکم
ٔ
ٔ
ٔ
فقره های ( ۳ ،۱و  )۶در آن ،تعدیل جزء (  ،)۳۱و ایزاد متن جدید به عنوان جزء (  )۳۹و تصحیح جزء
ماده و ایزاد
ٔ
( )۳۳مادهٔ ( )۱قانون تنظیم خدمات مخابراتی منتشرهٔ جریدهٔ رسمی شماره ( )۶۳۳۶مؤرخ ( )۱۱سرطان سال ۶۳۳۷
هـ  .ش که درجلسهٔ شماره (  )۱۶مؤرخ  ۶۳۷۵/۶۱/۶۱کابینهٔ مورد تصویب قرار گرفته است ،طی فرمان تقنینی نافذ
می گردد.

دمحم اشرف غنی
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رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

تعدیل و ایزاد برخی از مواد قانون تنظیم خدمات مخابراتی
ماد ٔه اول:
جریده رسمی شماره (  )۶۳۳۶سال
منتشره
ماده سوم ،مواد چهارم و پنجم قانون تنظیم خدمات مخابراتی
جزء ()۱۶
ٔ
ٔ
ٔ
 ۶۳۳۷ذیال ٌ تعدیل گردد:
ماده سوم:
-۶
ٔ
 -۱۶بودجهٔ انکشاف خدمات مخابرات:
وجهی است که از طرف آپریتران ( عرضه کنندگان خدمات مخابراتی) فراهم نمودن دسترسی سراسری به خدمات
مخابراتی و انترنیتی در مناطق روستائی و تمویل مصارفات بهبود بخشیدن ،انکشاف مزید و تجهیز اداره ،تقویه
مراکز تعلیمی و صحی ،ترویج ابتکار و نو آوری تکنالوژی ،حق العضویت های بین المللی ،انکشاف تحقیقات و
برنامه های مسلکی و علمی در سطح ملی و بین المللی مربوط به سکتور مخابرات و فراهم آوری زیربناها و
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تسهیالت زیربنای مخابراتی و خدمات انترنیتی به ادارات مربوط به حاالت اضطرار و تمویل برنامه های ملی مربوط
به سکتور مخابرات تأدیه می شود.
ماده چهارم:
-۱
ٔ

( )۶اداره تنظیم خدمات مخابراتی عالی ترین مرجع دولتی است که فعالیت های سکتور مخابرات را طور مستقالنه،
مسؤوالنه و بیطرفانه با روش باز ،شفاف ،هدفمند و بدون تبعیض در حدود احکام قانون در سطح کشور تنظیم می
نماید.

اداره تنظیم خدمات مخابراتی دارای تشکیل و بودجه مستقل و یک واحد غیر بودجوی دولت می باشد.
()۱
ٔ
ادارهٔ تنظیم خدمات مخابراتی در این قانون منبعد به نام اداره یا می شود.

فقره ( )۵این ماده ،شورای عالی منحیث عالیترین مرجع تصمیم
( )۳به منظور تنظیم امور مربوط به موارد مندرج
ٔ
گیری بوده و به ترکیب ذیل ایجاد می گردد:
 -۶رئیس اداره به حیث رئیس.
 -۱معاون تخنیکی اداره به حیث معاون.
 -۳نمایندهٔ با صالحیت وزارت عدلیه به حیث عضو.
نماینده با صالحیت وزارت مالیه به حیث عضو.
-۶
ٔ
 -۵سه عضو از متخصصین در امور تخنیکی ،بحیث اعضاء که به پیشنهاد رئیس اداره ومنظوری رئیس جمهوری
اسالمی افغانستان برای مدت ( )۳سال تعین می گردند.

( )۶جلسات عا دی شورای عالی در اخیر هر ربع سال دایر و جلسات فوق العاده آن به تصمیم رئیس اداره یا تقاضای
اکثریت اعضاء و یاحکم رئیس جمهوری اسالمی افغانستان دایر شده می تواند.
( )۵شورای عالی دارای وظایف و صالحیت های ذیل می باشد:
 -۶صدور ،تجدید ،تعلیق ،لغو و تمدید جواز های فعالیت موبایل خدمات مخابراتی و سایر امور مربوط به آن.
 -۱منظوری پروژه های انکشافیو مصارفات صندوق انکشاف مخابرات.
 -۳اتخاذ تصمیم در مورد حسابات بانکی اداره و امور مربوط به آن.
 -۶اتخاذ تصمیم در مورد خریداری ،اعمار و فروش ساختمان ها وسایر امالک منقول و غیر منقول اداره مطابق
احکام قانون.
 -۵تائید یا تجدید نظر باالی تصامیم بورد در موارد استثنایی مطابق طرزالعمل فعالیت های داخلی.
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( )۱شورای عالی در صورت ضرورت می تواند ،برخی از صالحیت ها و وظایف خویش را به بورد تفویض نماید.
( )۹شورای عالی مکلف است ،تصامیم اتخاذ شده مبنی بر صدور ،تجدید ،تعلیق ،لغو و تمدید جوازهای فعالیت موبایل
خدمات مخابراتی را جهت تصویب به شورای عالی اقتصادی ارایه نماید.

( )۳شرایط عضویت ،حق الحضور ،سلب صالحیت ،سبکدوشی و استعفای اعضای شورای عالی در طرزالعمل
جداگانه تنظیم می گردد.

( )۷تشکیل و بودجهٔ ساالنهٔ اداره از جانب بورد ترتیب و از طرف شورای عالی منظور می گردد.

( ) ۶۳بودجه اداره از طریق فیس های اداری که باالی اپریتران ( عرضه کنندگان خدمات مخابراتی) وضع می گردد،
تمویل می شود.

( ) ۶۶اداره جهت جمع آوری فیس های اداری ،به منظور تمویل مصارف اداره و پروژه های انکشافی صندوق
انکشاف مخابرات اداره ،حسابات مستقل بانکی را افتتاح می نماید.
ماده پنجم:
-۳
ٔ
( ) ۶به منظور رهبری ادره و تنظیم امور مربوط به آن بورد تنظیم خدمات مخابراتی به ترکیب ذیل ایجاد می گردد:
 -۶رئیس اداره به حیث رئیس.
 -۱معاون تخنیکی اداره به حیث معاون.
 -۳معاون اداری و مالی اداره به حیث عضو.
 -۶چهار نفر متخصصین بخش مربوط به حیث اعضاء.

( ) ۱رئیس بورد مسؤول تطبیق استراتیژی اداره بوده ،معاون تخنیکی مسؤول اجراآت امور مربوط و معاون اداری و
مالی مسؤول بخش مربوط می باشند.
( )۳شخص به حیث رئیس بورد از طرف رئیس جمهوری اسالمی افغانستان تعیین شده می تواند که دارای شرایط ذیل
باشد:
 -۶تابعیت افغانستان را داشته باشد.
 -۱عضویت احزاب سیاسی را نداشته باشد.
 -۳شهرت نیک داشته باشد.
 -۶حد اقل سند تحصیلی ماستری را داشته باشد.
 -۵حد اقل ده سال تجربه کاری داشته باشد.
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 -۱به جرم جنایت یا فساد اداری محکوم نشده باشد.

 -۹عضویت هیئت مدیره یا هیئت عامل و یا هیئت نظار شرکت های مخابراتی را حین تصدی وظیفه نداشته باشد.
( ) ۶اشخاصی به حیث معاونان اداره و اعضای بورد تعیین شده می توانند که عالوه به داشتن شرایط مندرج اجزای
فقره ( ) ۳این ماده ،حد اقل سند تحصیلی لیسانس وتجربه کاری پنج ساله را در رشته مربوط داشته
( ۱ ،۳ ،۱ ،۶و)۹
ٔ
باشد.

( ) ۵رئیس و معاون تخنیکی اداره برای مدت پنج سال و معاون اداری و مالی و چهار عضو بورد برای مدت سه سال
دوره خدمت آنها برای یک بار قابل تمدید می باشد.
تعیین می گردند و
ٔ

( ) ۱معاونان واعضای بورد به پیشنهاد رئیس اداره ،تائید شورای عالی اقتصادی و منظوری رئیس جمهوری اسالمی
افغانستان تعین می گردند.

( ) ۹حقوق و امتیازات رئیس ،معاونان و اعضای بورد و کارکنان اداره مطابق طرزالعملی که از طرف شورای عالی
و اقتصادی تصویب می شود ،تنظیم می گردد.
دوره خدمت الی دو سال نمی توانند در شرکت های مخابراتی ایفای
( )۳رئیس ،معاونان و اعضای بورد بعد از تکمیل
ٔ
وظیفه نمایند.
ماد ٔه دوم:
جزء (  )۳۱مادهٔ ششم قانون تنظیم خدمات مخابراتی تعدیل ،جزء (  )۳۹در آن ایزاد وجزء (  )۳۹به جزء ()۳۳
تصحیح گردد.
 -۳۱ارایهٔ گزارش ربعوار به شورای عالی و اقتصادی و عندالضرورت به رئیس جمهوری اسالمی افغانستان.

 -۳۹نمایندگی از افغانستان در اتحادی ٔه مخابرات بین المللی (  )ITUو جامعه مخابرات ایشیا پسفیک (  )APTو
اتحادی ٔه های مخابراتی.
ماد ٔه سوم:
متن مادهٔ ششم قانون تنظیم خدمات مخابراتی به حیث فقرهٔ ( )۶و فقره های (  ۳ ،۱و  )۶در آن ذیال ٌ ایزاد گردد:
( ) ۱تفتیش امور مالی اداره ساالنه مطابق احکام قانون صورت می گیرد و به منظور تأمین شفافیت و حساب دهی
توسط بازرسان مستقل خارجی نیز تفتیش می گردد.
( )۳اور تخنیکی اداره در هر دو سال توسط هیئت فنی و مسلکی که توسط شورای عالی تعین می گردد ،بررسی می
شود.
( )۶ادارات دولتی نمی توانند در امور مسلکی و اداری ،اداره مداخله نمایند.
ماد ٔه چهارم:
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این تعدیل و ایزاد از تاریخ توشیح نافذ و در جریدهٔ رسمی نشر گردد.

