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بمدیریت عمومی مطابع طبع شد

بسم هللا الرحمن الرحیم
اصولنامۀ رادیو
تمهید
 -:۱کافه تبعه ،و اشخاص مسکونۀ افغانستان ،که خواهش تجارت رادیو را دارند ،یا در منازل ،هوتل هاا ،اااخ خاناه هاا
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و موتر هاخ شخصی خود ،رادیو نصب بنمایند به تعمیل احکام این اصولنامه مکلف هستند.
فصل اول

شرایط تجارت رادیو

 -:۲کسانیکه خواهش تجارت رادیو را در افغانستان داشته باشند ،باید از مقصاد تجاارت ،و اینکاه کادام وسام و بااه تعاداد
رادیااو را وارد ماای کننااد ،بااه ماادیریت تخنیکاای پفناایت وزارت طساات و تلزااراف اتااال ،و جوازنامااه استحصااال دارنااد و
هیاکس بدون جوازنامه ،حق تورید رادیو را در افغانستان ندارد ،اگر اه جواز نامۀ تجارتی هم داشته باشد.
تبصره

شخصیکه جوازنامه تورید رادیو را حاصل کرده است ،هرگاه در جریان ساال خاواهش توریاد یاد تعاداد مزیاد رادیاو را
بنماید هم برایش جواز نامه داده میشود.

 -:۳اگر شخصی براخ اساتااد خاود ،یکداناه رادیاو وارد کناد ،یاا بناام شاخص دیزارخ بارساتد کاه در ان مقصاود تجاارت
نباشد ،مقررات اصل پ۲ت نسبت بآن تتبیق نمی شود.
 -:۴دارندگان جوازنامه پلیسانست که رادیو از خارج وارد میکنند ،مکلف اند کاه باراخ حااا ماتقادم طارزه جاات و ساامان
فالتوخ آنرا نیز در همان ووت متناسب با تعداد رادیو یکجا با خود رادیو وارد نمایند ،مقدار و نول طرزه جات را مادیریت
تخنیکی رادیو در مووع اعتاخ جوازنامه معین میکند.
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تبصره
تاجران میتوانند ،طرزه جات اوسام رادیو را که وباً در افغانستان وارد شده است ،وارد نمایند.
 -:۵ویمت جوازنامه تجارتی رادیو پلیسانست در صورتیکه تعداد رادیوخ وارده از بیست عدد تجاوز نکند ساالنه ،یکصاد
افغانی و اگر از بیست عادد تجااوز نمایاد تاا ا ال عادد دو صاد افغاانی اسات ،و هکارا اگار از ا ال متجااوز باشاد ،ب ماین
ترتیب ویمت معینه اخر و وروه جواز اعتا میشود.
 -:۶کسانیکه بدون جوازنامه پلیسانست رادیو وارد کنند ،رادیو وارد شاان بابت ،و لایام میشاود -اصال پ۳ت ازیان حکام
مستثنا است.
 -:۷اگر تاجرخ سرمایۀ خود را منحصراً براخ تورید رادیو بکاار بینادازد ،و در طیشان اد او و جوازناماه تجاارتی ،کاه از
وزارت اوتصاد حاصل مینماید ،این موبول تصریح شده باشاد از تارف داۀار تخنیکای ورواه جاواز بارایش مجاناا ً اعتاا
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خواهد شد.

فصل دوم

تورید و فروش رادیو

 -:۸رادیو هاخ تجارتی ،که به گمرکات افغانستان وارد میشود ،ادارات گمرکی ،مامورین فنی رادیو را از شعبۀ مربوته
خواسته به حبور آن ا تشریح کرده ،نمره هاخ عمومی و خصوصی و اوسام آنرا حسب اوتباخ دفتر احصاۀیه ،مادیریت
تخنیکی ،وید و احصااۀیه آنارا برمیادارد و نمایناد تخنیکای تکات مخصوصای را در باین رادیاو مای گارارد – تااجر رادیاو
مکلف است که در مووع فروش رادیو ،تکت مخصوص نمایند تخنیکای را بمشاترخ تسالیم و خریادار متاابق هماان تکات
بمدیریت تخنیکی رادیو مراجعه و اجاز خرید رادیو را حاصل نماید.

 -:۹تاجریکاه بادون اجاازه نامااه ،رادیاو را باه فاروش برساااند ،جازاخ الزماه بااو داده میشااود ،و هام از مشاترخ محصااول
رادیو ،از تاریخ خریدارخ آن اخر می گردد.
 -:۱۰رادیو هاۀیکه وباً وارد و به فروش رسایده اناد ،ماالکین آن اا بایاد از تااریخ نشار ایان اصاولنامه الای یاد مااه جاواز
مترکره اصل پ ۱۱ت را حاصل نمایند ،و اگر بعاد از انقبااخ میعااد مارکور جاواز حاصال نکنناد و در نتیجاه تاتایش اااهر
گردد ،بمالد آن جزاخ الزمه داده میشود.
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 -:۱۱مدیریت تخنیکی بعد از وید و ثبت نمر رادیو ،و اسم مشترخ ،ید وروه جاواز داشاتن رادیاو باه ویمات یاد افغاانی
بمشترخ میدهد.
 -:۱۲هرگاه مالد رادیو ،رادیوخ خود را ب ر وسمی از اوسام بادیزرخ انتقاال دهاد ،مکلاف اسات بمادیریت رادیاو اتاال
داده ،و شخص منتقل الیه را معرفی نماید ،تا جوازنامه داشتن رادیو تجدید ،و محصاول از شاخص دوم اخار شاود ،و اگار
مالد این اتال را ندهد کما فی السابق محصول از نزدش گرفته میشود.
 -:۱۳محو و تراش نمودن نمره مسلسل تاۀیپ و اسم کارخانه رادیو بکلی ممناول اسات ،و ماالکین بایاد باراخ حااا ماتقادم
عامات مترکره را محاوا نزاه بدارند.
 -:۱۴توریااد آالت و طااارزه جاااات ماشاااین خبااار دهناااد رادیاااو تیلااااونی و رادیاااو تلزرافااای پترانسااامیترت ممناااول مااای باشاااد
اشخاصیکه جواز تورید رادیو پآلۀ آخرهت را دارند به تجارت ترانسمیتر اودام نمی توانند.
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فصل سوم

محصوالت

 -:۱۵در مرکز و والیات ،محصول رادیوخ اراغ دار که اشخاص بمنازل و موتر هاخ شخصای خاود نصاب نماوده و یاا
مینمایند ،ماهانه دو افغانی ،و در هوتل ها و ااخ خانه ها ماهانه طنج افغانی است.

 -:۱۶محصول رادیوخ کرستل پبی اراغت در مرکز فی ماه طنجاه طول و در اتراف فعاً معاف است.

 -:۱۷تجارت خانه هاۀیکه بکار فروش رادیو مشغول هستند ،مکلف به تادیۀ محصول تمام رادیوهااخ موجاوده تجارتخاناه
خود نبوده ،تن ا محصول یکدانه رادیو را هر تجارتخانه ماهانه دو افغانی به طردازد.

 -:۱۸محصوالت معینه اصل  ۱۵و  – ۱۶بدو وست اخر میشود که ید وست آن به برج میزان ،و وست دیزار بارج حاوت
است ،و اگر بخواهند ماهوار یا تور طیشه کی تحویل دهند نیز طریرفته میشاود ،ماالکین رادیاو مکلاف هساتند ،محصاوالت
مقرره را بدوایر مترکره اصل پ۲۵ت تحویل و رسید حاصل دارند.
 -:۱۹رادیو هاۀیکه در اثر عوارض خراب شده وابل ترمیم و استااده نباشند ،بموجب تصدیق مأمورین فنای وزارت طسات
محصول ماهانۀ آن ا معاف میشود.
 -:۲۰هرگاه محصلوات رادیو به میعاد معینه مترکره اصل پ۱۸ت تحویل داده نشد ،متابق محصوالت مالیات وجه مارکور
با جریمه از مالد آن تحصیل میشود.
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 -:۲۱محصول رادیو از تاریخ شرول و جریان برودکاست مرکزخ کابل اخر میشود.

فصل چهارم
امور تخنیک
 -:۲۲اشخاصی که میخواهند ،رادیو را ترمیم نمایند ،مواف هستند اجازه نامه داشتن رادیاو را از مالاد متالباه کنناد ،و
هرگاه بدون ماحاه جوازنامه مترکره به ترمیم آن اودام نموده و بمدیریت تخنیکای رادیاو اتاال ندادناد ،و در اثار تاتایش
غالت آن ا کشف شد به آن ا جزاخ الزمه داده میشود.
 -:۲۳وزارت طست و تلزراف مکلف است که حتی الوسع دو سه دکان و مؤسسات در حصاص مختلاف شا ر کابال باراخ
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ترمیم رادیو ها ماتوح و تاسیس نموده ،و به مراجعین تس یات فراهم کرده ،در عین حال مراوبت هاخ الزمه را در نار
بزیرد ،کاه اشاخاص فنای در تارمیم رادیاوخ اشاخاص ماراجعین ساوم عمال ننمایناد تاا بماالکین خسااره عایاد نشاود -و نیاز
وزارت طست و تلزراف کوشش خواهد کرد ،که در آینده بساۀر ش ر هاخ عمد مملکت که رادیاو معماول میشاود ،بوسایلۀ
شعبۀ فنی و نمایندگان خود حتی الوسع ،وساۀل ترمیم رادیو را فراهم آورد.

 -:۲۴هیچ ید از اتبال خارجه بدون استیران و اجاز وزارت طست و تلزراف نمیتوانند به ترمیم رادیو اودام نمایند.
تبصره

طس از مراجعه و دادن درخواست بمدیریت تخنیکای رادیاو وزارت طسات متاابق بمقاررات جداگاناه ،ممکان اسات باه آن اا
اجازه ترمیم داده ،و در عوض جواز مرکور محصول معینه اخر خواهد شد.
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فصل پنجم
اصول متفرقه
 -:۲۵کافۀ انتاامات ،ترتیاب احصااۀیه اخار محصاول و بااوی اجاراآت فنای ،در مرکاز بمادیریت عماومی تخنیکای وزارت
طست و تلزراف مربوت است ،و در والیات ،امور رادیو تحت مراوبت و اوامر دواۀار مخاابرات باوده ،اماور دفتار دارخ،
ترتیب احصاۀیه ،اخر محصول و سایر معامات مربوتاۀ آن از تارف دواۀار مخاابرات اداره میشاود ،و دواۀار مخاابراتی
در امور رادیو ،بمدیریت تخنیکی وزارت طست مساۀولیت داشاته راجاع باه مسااۀل مربوتاۀ آن ووتاا ً فووتاا ً از مقاام وزارت
هدایت حاصل می نمایند.
 -:۲۶مرجااع تعیااین مجااازات متاارکره ایاان اصااولنامه در مرکااز انجماان وزارت طساات و تلزااراف ،و در والیااات مجااالس
مشاوره می باشد.
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 :۲۷به اجراخ احکام اصولنامۀ هرا وزارت طست و تلزراف مواف است.

ادخال و اجراخ اصولنامۀ هرا را در جملۀ اصوالت موبوعه امر و اراده می نمایم مورخه  ۲۵جدخ  ۱۳۱۹متابق ۱۶
رخ الحجه ۱۳۵۹
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