د افغانستان اسالمي جمهوریت
د عدلیې وزارت

رسمي جریده

AC
KU
فوق العاده ګڼه

تعدیل و ایزاد در قانون رسانه های همگانی منتشر ٔه جرید ٔه رسمی شماره ( )۹۸۹مؤرخ
 ۵۸۸۸/۴/۵۱هـــ .ش

تاریخ نشر )۰۲( :حوت سال  ۵۸۹۸هـ .ش
نمبر مسلسل)۵۵۹۷( :

فرمان
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان در مورد تعدیل و ایزاد در قانون رسانه های همگانی
شماره)۹۷( :
تاریخ۵۸۹۸/۵۰/۵۵ :
ماد ٔه اول:
به تأسی از حکم فمر ٔه ( )۶۶ماد ٔه شصت و چهارم لانون اساسی افغانستان ،تعدیل ماد ٔه چهل و دوم و چهل و سوم و
ایزاد ماد ٔه چهل و چهارم لانون رسانه های همگانی را که به اساس مصوبهٔ شماره ( )۶۵۱مؤرخ  ۶۱۹۱/۶۶/۸به دو
ثلث آرای کل اعضای ولسی جرگه شورای ملی به تصویب رسیده توشیح می دارم.
ماد ٔه دوم:
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این فرمان همراه با تعدیل و ایزاد مذکور و مصوبهٔ ولسی جرگه شورای ملی در جریدهٔ رسمی نشر گردد.

دمحم اشرف "غنی"

رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

جمهوری اسالمی افغانستان
شورای ملی
ولسی جرگه
مصوبه
در مورد تعدیل و ایزاد در قانون رسانه های همگانی
شمار ٔه مسلسل)۵۱۲( :
تاریخ تصویب۵۸۹۸/۵۵/۸ :
به تأسی از حکم مادهٔ نودم لانون اساسی افغانستان ،ولسی جرگه طی جلسهٔ عمومی مؤرخ  ۶۱۹۱/۶۶/۶۸خویش،
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تعدیل مواد چهل و دوم و چهل و سوم و ایزاد ماد ٔه چهل و چهارم لانون رسانه های همگانی را که در نتیجهٔ عدم
موافم ٔه هیئت مختلط مجلسین در مورد جزء یک فمر ٔه ( )۶ماد ٔه چهل و چهارم صورت گرفته بود ،مصوب ٔه لبلی خویش
را به تأسی از حکم ماد ٔه صدم لانون اساسی افغانستان مجددا ً به دو ثلث آرای کل اعضاء به تصویب رسانید.

عرفان هللا عرفان

نایب منشی ولسی جرگه

تعدیل و ایزاد در قانون رسانه های همگانی منتشر ٔه جرید ٔه رسمی شماره ( )۹۸۹مؤرخ
 ۵۸۸۸/۴/۵۱هــ .ش
ماد ٔه اول:
مواد چهل و دوم و چهل و سوم لانون رسانه های همگانی به متون ذیل تعدیل گردد:
کمیسیون رسانه های همگانی
ماد ٔه چهل و دوم:
( )۶به منظور تنظیم بهتر فعالیت رسانه های همگانی ،کمیسیون رسانه های همگانی به ترکیب هفت عضو از میان
شخصیت های مسلکی ،دارای تحصیالت عالی در رشتهٔ ژورنالیزم و با نظرداشت ترکیب لومی و جنسیتی ایجاد می
گردد.
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( )۲چهار نفر از اعضای کمیسیون مندرج فمرهٔ ( )۶این ماده برای مدت سه سال و سه نفر دیگر آن برای مدت دو
سال با رعایت جزء  ۲فمرهٔ ( )۴مادهٔ چهل و یکم این لانون انتخاب می گردد.

( )۱اعضای کمیسیون مندرج فمر ٔه ( )۶این ماده ،بیشتر از دو بار پی در پی انتخاب شده نمی تواند.

( )۴اعضای کمیسیون مندرج فمر ٔه ( )۶این ماده مستحك حك الحضور می باشند که از طرف وزارت اطالعات و
فرهنگ پیشنهاد و از جانب رئیس جمهور منظور می شود.

( )۵حك الحضور مندرج فمر ٔه ( )۴این ماده از بودجه وزارت اطالعات و فرهنگ پرداخته می شود.
( )۶طرز کار و فعالیت کمیسیون توسط طرزالعمل جداگانه تنظیم می گردد.
وظایف و صالحیت های کمیسیون رسانه های همگانی
ماد ٔه چهل و سوم:
کمیسیون رسانه های همگانی دارای وظایف و صالحیت های ذیل می باشد:

 -۶بررسی درخواستی متماضیان رسانه های چاپی و مؤسسات مندرج ماد ٔه بیست و هفتم این لانون و پیشنهاد ،ثبت و
اعطای جواز آنها جهت منظوری به وزارت اطالعات و فرهنگ.
 -۲بررسی درخواستی متماضیان رسانه های برلی و پیشنهاد منظوری آنها به وزارت اطالعات و فرهنگ بعد از
تعیین فریکونسی به موافمهٔ وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی.
 -۱ارزیابی فعالیت های رسانه های همگانی.
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 -۴نظارت از رعایت حموق و امتیازات روزنامه نگاران ،خبرنگاران و سایر کارکنان رسانه ها طبك اسناد تمنینی
مربوط.
 -۵نظارت بر شفافیت منابع مالی رسانه ها طبك طرزالعمل مربوط.
 -۶ارایهٔ گزارش سه ماهه از اجراآت کمیسیون به شورای عالی رسانه ها.
 -۷نظارت بر امور مالی ،اداری و نشراتی رادیو تلویزیون ملی.
 -۸تدلیك بودجهٔ ادار ٔه رادیو تلویزیون ملی و تمدیم آن به شورای عالی رسانه ها.
ماد ٔه دوم:
متن ذیل بحیث مادهٔ (چهل و چهارم) لانون رسانه های همگانی ایزاد و مواد (چهل و چهارم الی پنجاه و چهارم)
بالترتیب به مواد (چهل و پنجم الی پنجاه و پنجم) تصحیح گردد.
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کمیسیون بررسی شکایات و تخلفات رسانه ها
ماد ٔه چهل و چهارم:

( )۶به منظور رسیدگی به شکایات و تخلفات رسانه یی و اتخاذ تصمیم در زمینه ،کمیسیون بررسی تخلفات رسانه یی
به ترکیب ذیل ایجاد می گردد:

 -۶وزیر اطالعات و فرهنگ بحیث رئیس.

 -۲نمایندهٔ با صالحیت کمیسیون مستمل حموق بشر افغانستان به تائید شورای عالی رسانه ها به حیث عضو.

 -۱دو نفر نمایند ٔه منتخب و با صالحیت جامعه مدنی با نظرداشت جنسیت به تائید شورای عالی رسانه ها به حیث
اعضاء.

نماینده منتخب و با صالحیت اتحادیه های ژورنالیستان با نظرداشت جنسیت به تائید شورای عالی رسانه ها
 -۴دو نفر
ٔ
به حیث اعضاء.
 -۵یک نفر از حموق دانان با تجربه به تائید شورای عالی رسانه ها به حیث عضو.
 -۶نمایندهٔ با صالحیت اتحادیهٔ سینما گران افغانستان به تائید شورای عالی رسانه ها به حیث عضو.
 -۷رئیس پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون کابل به حیث عضو.
 -۸یک تن عالم جید دینی عضو شورای علماء به حیث عضو.
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( )۲کمیسیون مندرج فمر ٔه ( )۶این ماده شکایات و تخلفات را مورد رسیدگی لرار داده ،متخلف را حسب احوال
توصیه ،اخطار یا جهت تعمیب عدلی به مراجع مربوط معرفی می نماید.
( )۱اعضای کمیسیون مندرج فمرهٔ ( )۶این ماده مستحك حك الحضور می باشند که از طرف وزارت اطالعات و
فرهنگ پیشنهاد و از جانب رئیس جمهور منظور می گردد.
( )۴حك الحضور مندرج فمر ٔه ( )۱این ماده از بودجهٔ وزارت اطالعات و فرهنگ پرداخته می شود.
( )۵طرز کار و فعالیت کمیسیون توسط طرزالعمل جداگانه تنظیم می گردد.
ماد ٔه سوم:
این تعدیل و ایزاد از تاریخ نشر در جریدهٔ رسمی نافذ می گردد.
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