د افغانستان انتقالي اسالمي دولت
د عدلیې وزارت
رسمي جریده
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فوق العاده ګڼه

د چاپ نېټه :د  ۲۸۳۱هـ.ش کال د مرغومي د میاشتې ( - )۱پرله پسې ګڼه ()۳۲۸

 -۲فرمان شماره ( )۹۷مؤرخ  ۲۸۳۱/۳/۲۳رئیس دولت انتقالی اسالمی افغانستان در باره انفاذ
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مقرره جوائز فرهنگی و هنری.

دولت انتقالی اسالمی افغانستان
شماره)۰۸۳۴( :
تاریخ۲۸۳۱/۳/۲۳ :

محترم قانونپوه عبدالرحیم کریمی وزیر عدلیه !
ممررهٔ ٔجوایزٔفرهنگیٔؤهنریٔکهٔبهٔداخلٔ(ٔ)۴فصلٔؤ(ٔ)۳۲ماده ٔازٔطرفٔمجلسٔعالیٔوزراءٔتصویبٔؤازٔجانبٔ
مأبهٔاساسٔفرمانٔشمارهٔ(ٔ)۹۷مؤرخٔٔ ۸۲۱۳/۱/۸۱منظورٔگردیدهٔاستٔ،بهٔشمأارسالٔشدٔتأبهٔنشرٔآنٔدرٔجریدهٔٔ
رسمیٔالدامٔنمائیدٔ .
ٔ

AC
KU

حامد کرزی

رئیس دولت انتقالی اسالمی افغانستان

فرمان رئیس دولت انتقالی اسالمی افغانستان در باره انفاذ مقرره جوایز فرهنگی و هنری.

شماره)۹۷( :
تاریخ۲۸۳۱/۳/۲۳ :
مادۀ اول:
ممررهٔ ٔجوایز ٔفرهنگی ٔو ٔهنری ٔرا ٔبه ٔداخل ٔ(ٔ )۴فصل ٔو ٔ(ٔ )۳۲ماده ٔکه ٔبه ٔاساس ٔمصوبهٔ ٔشماره ٔ(ٔ )۲۸مؤرخٔ
ٔ۸۲۱۳/۱/۸۳ازٔطرفٔمجلسٔعالیٔوزراءٔتصویبٔگردیدهٔاستٔ،توشیحٔمیدارمٔ .
مادۀ دوم:
اینٔفرمانٔازٔتاریخٔتوشیحٔنافذٔؤدرٔجریدهٔٔرسمیٔنشرٔگرددٔ .
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ٔ

حامد کرزی

رئیس دولت انتقالی اسالمی افغانستان

بسم

میحرلا نمحرلا هللا

مقرره جوایز فرهنگی و هنری
فصل اول
احکام عمومی
مادۀ اول:
اینٔممررهٔبهٔمنظورٔایجادٔزمینهٔرلابتٔسالمٔؤسازندهٔمیانٔادیبانٔ،فرهنگیانٔ،هنرمندانٔؤهنرٔشناسانٔکشورٔؤتنظیمٔ
طرزٔاعطایٔجوایزٔمربوطٔبهٔآثارٔادبیٔ،فرهنگیٔؤهنریٔوضعٔگردیدهٔاستٔ .
مادۀ دوم:
جوایز ٔفرهنگی ٔو ٔهنری ٔبرای ٔتحمیمات ٔآثار ٔدر ٔزمینه ٔهای ٔفرهنگ ٔمردمٔ ،ادبیاتٔ ،رادیؤ ،تلویزیون ٔسینماتوگرافیٔ،
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موسیمیٔ،تیاترٔ،ژورنالیزمٔؤهنرهایٔزیبأاعطاءٔمیگرددٔ .
مادۀ سوم:

حکومت ٔهمه ٔساله ٔوجوه ٔالزم ٔرا ٔبرای ٔجوایز ٔفرهنگی ٔو ٔهنری ٔدر ٔبودجهٔ ٔوزارت ٔاطالعات ٔو ٔفرهنگ ٔتخصیصٔ
میدهد.
مادۀ چهارم:

جوایزٔفرهنگیٔؤهنریٔدرٔدههٔ ٔاخیرٔبرجٔاسدٔهرٔسالٔ،بهٔافتخارٔروزٔاستردادٔاستماللٔکشورٔطیٔمحفلٔرسمیٔبهٔ
برندگانٔاعطاءٔمیگرددٔ .
مادۀ پنجم:

برندهٔٔجایزهٔٔؤاثرٔبرندهٔمیتواندٔ،ازٔلمبٔآنٔاستفادهٔکندٔ .
مادۀ ششم:
اثر ٔبرندهٔ ٔجایزهٔ ،به ٔابداع ٔکنندهٔ ٔاثر ٔتعلك ٔمیگیردٔ ،در ٔصورت ٔچاپ ٔو ٔاستفاده ٔبه ٔشکلی ٔاز ٔاشکالٔ ،ابداع ٔکنندهٔ ٔاثرٔ
مستحكٔدریافتٔلیمتٔؤیأحكٔالزحمۀ ٔاثرٔمیٔباشدٔ.درٔصورتٔوفاتٔؤغیابتٔابداعٔکنندهٔ ٔاثرٔ،وکیلٔؤیأوارثٔ
لانونیٔاؤازٔامتیازاتٔآنٔاستفادهٔمینمایدٔ .
مادۀ هفتم:
ابداع ٔکنندهٔ ٔاثر ٔمیتواند ٔدر ٔیک ٔسال ٔفمط ٔیک ٔاثر ٔخود ٔرا ٔنامزد ٔجایزه ٔبسازدٔ ،تکرار ٔهمان ٔاثر ٔدر ٔسایر ٔمسابماتٔ
فرهنگیٔؤهنریٔجوازٔنداردٔمگرٔاینکهٔاثرٔ،برندهٔشناختهٔنشدهٔباشدٔ .

فصل دوم
ارزیابی آثار
مادۀ هشتم:
برای ٔپذیرش ٔو ٔارزیابی ٔآثار ٔهیئت ٔهای ٔپذیرش ٔو ٔداوری ٔمتشکل ٔاز ٔکارشناسان ٔو ٔصاحب ٔنظران ٔدر ٔرشته ٔهایٔ
گوناگونٔفرهنگیٔؤهنریٔ،بهٔپیشنهادٔریاستٔمربوطٔؤمنظوریٔممامٔوزارتٔاطالعاتٔؤفرهنگٔتعیینٔمیشوندٔ .
مادۀ نهم:
تعدادٔاعضایٔاختصاصیٔپذیرشٔدرٔهرٔرشتهٔیکنفرٔؤازٔهیئتٔداوریٔدرٔهرٔرشتهٔسهٔنفرٔمیباشدٔ .
آثاریکهٔازٔطرفٔهیئتٔپذیرشٔلبولٔگرددٔ،برایٔارزیابیٔبهٔهیئتٔداوریٔسپردهٔمیشودٔ .
مادۀ دهم:
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اثرٔنامزدٔجایزهٔتوسطٔچهارٔنفرٔازٔاعضایٔهیئتٔپذیرشٔؤهیئتٔداوریٔارزیابیٔشدهٔ،نظریاتٔشانٔبصورتٔکتبیٔؤ
جداگانهٔاخذٔمیگرددٔ .
مادۀ یازدهم:

تثبیتٔجوایزٔبهٔاتفاقٔآراءٔهیئتٔداوریٔیأدؤثلثٔآراءٔصورتٔگرفتهٔؤتصمیمٔنهائیٔهیئتٔداوریٔ،بهٔمنظوریٔممامٔ
صالحیتٔدارٔرسانیدهٔمیشودٔ .

فصل سوم
جوایز

مادۀ دوازدهم:

جوایزٔفرهنگیٔدرٔرشتهٔهایٔمربوطٔبهٔفرهنگٔکشورٔشاملٔتاریخٔ،ادبیاتٔ،فرهنگٔمردمٔؤترجمهٔ ٔآثارٔفرهنگیٔ
لرارٔذیلٔاستٔ :
ٔ-۸جایزهٔٔدرجهٔاولٔ ٔ
هشتٔهزارٔ(ٔ)۱۸۸۸افغانیٔ–ٔچهارٔجایزهٔ .
ٔ-۳جایزهٔٔدرجهٔدومٔ ٔ
پنجٔهزارٔ(ٔ)۰۸۸۸افغانیٔ–ٔچهارٔجایزهٔ .
ٔ-۲جایزهٔٔدرجهٔسومٔ ٔ

سهٔهزارٔ(ٔ)۲۸۸۸افغانیٔ–ٔچهارٔجایزهٔ .
مادۀ سیزدهم:
جوایزٔادبیٔشاملٔداستانٔ،شعرٔ،نثرٔ،بیوگرافیٔ،طنزٔادبیٔ،ترجمهٔٔآثارٔادبیٔؤهنریٔلرارٔذیلٔاستٔ :
ٔ-۸جایزهٔٔدرجهٔاولٔ ٔ
هشتٔهزارٔ(ٔ)۱۸۸۸افغانیٔ–ٔچهارٔجایزهٔ .
ٔ-۳جایزهٔٔدرجهٔدومٔ ٔ
پنجٔهزارٔ(ٔ)۰۸۸۸افغانیٔ–ٔچهارٔجایزهٔ .
ٔ-۲جایزهٔٔدرجهٔسومٔ ٔ
سهٔهزارٔ(ٔ)۲۸۸۸افغانیٔ–ٔچهارٔجایزهٔ .
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مادۀ چهاردهم:

جوایز ٔرادیو ٔتلویزیون ٔشامل ٔفلمنامه ٔنویسیٔ ،کار ٔگردانیٔ ،هنر ٔپیشگیٔ ،فلمبرداریٔ ،گویندگیٔ ،دکلماتوریٔ ،برنامهٔ
نویسیٔؤپرودیوسریٔلرارٔذیلٔاستٔ :
ٔ-۸جایزهٔٔدرجهٔاولٔ ٔ

هشتٔهزارٔ(ٔ)۱۸۸۸افغانیٔ–ٔچهارٔجایزهٔ .
ٔ-۳جایزهٔٔدرجهٔدومٔ ٔ

پنجٔهزارٔ(ٔ)۰۸۸۸افغانیٔ–ٔچهارٔجایزهٔ .
ٔ-۲جایزهٔٔدرجهٔسومٔ ٔ

سهٔهزارٔ(ٔ)۲۸۸۸افغانیٔ–ٔچهارٔجایزهٔ .
مادۀ پانزدهم:
جوایزٔسینماتوگرافیٔشاملٔسناریونویسیٔ،کارگردانیٔ،فلمبرداریٔ،هنرٔپیشگیٔؤصدأبرداریٔلرارٔذیلٔاستٔ :
ٔ-۸جایزهٔٔدرجهٔاولٔ ٔ
هشتٔهزارٔ(ٔ)۱۸۸۸افغانیٔ–ٔچهارٔجایزهٔ .
ٔ-۳جایزهٔٔدرجهٔدومٔ ٔ

پنجٔهزارٔ(ٔ)۰۸۸۸افغانیٔ–ٔچهارٔجایزهٔ .
ٔ-۲جایزهٔدرجهٔسوم ٔ
سهٔهزارٔ(ٔ)۲۸۸۸افغانیٔ–ٔچهارٔجایزهٔ .
مادۀ شانزدهم:
جوایزٔتیاترٔشاملٔنمایشنامهٔنویسیٔ،کارٔگردانیٔ،هنرٔپیشگیٔ،دیکوراتوریٔ،اتنٔؤمکیاژریٔلرارٔذیلٔاستٔ :
ٔ-۸جایزۀٔدرجهٔاولٔ ٔ
هشتٔهزارٔ(ٔ)۱۸۸۸افغانیٔ–ٔچهارٔجایزهٔ .
ٔ-۳جایزۀٔدرجهٔدومٔ ٔ
پنجٔهزارٔ(ٔ)۰۸۸۸افغانیٔ–ٔچهارٔجایزهٔ .
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ٔ-۲جایزۀٔدرجهٔسوم ٔ

سهٔهزارٔ(ٔ)۲۸۸۸افغانیٔ–ٔچهارٔجایزهٔ .
مادۀ هفدهم:

جوایز ٔهنر ٔهای ٔزیبا ٔشامل ٔرسامیٔ ،نماشیٔ ،میناتوریٔ ،خطاطیٔ ،مجسمه ٔسازیٔ ،تذهیبٔ ،کنده ٔکاریٔ ،موزائیکٔ،
سیرامیکٔ،دستٔدوزیٔ،گلدوزیٔ،کارتونٔ،پوسترٔ،کوالژوگرافیکٔلرارٔذیلٔاستٔ :
ٔ-۸جایزۀٔدرجهٔاولٔ ٔ

هشتٔهزارٔ(ٔ)۱۸۸۸افغانیٔ–ٔششٔجایزهٔ .
ٔ-۳جایزۀٔدرجهٔدومٔ ٔ

پنجٔهزارٔ(ٔ)۰۸۸۸افغانیٔ–ٔششٔجایزهٔ .
ٔ-۲جایزۀٔدرجهٔسومٔ ٔ
سهٔهزارٔ(ٔ)۲۸۸۸افغانیٔ–ٔپانزدهٔجایزهٔ .
مادۀ هجدهم:
جوایزٔموسیمیٔشاملٔآهنگسازیٔ،آوازٔخوانیٔ،تصنیفٔسازیٔؤنوازندگیٔلرارٔذیلٔاستٔ :
ٔ-۸جایزۀٔدرجهٔاولٔ ٔ

هشتٔهزارٔ(ٔ)۱۸۸۸افغانیٔ–ٔچهارٔجایزهٔ .
ٔ-۳جایزۀٔدرجهٔدومٔ ٔ
پنجٔهزارٔ(ٔ)۰۸۸۸افغانیٔ–ٔچهارٔجایزهٔ .
ٔ-۲جایزۀٔدرجهٔسومٔ ٔ
سهٔهزارٔ(ٔ)۲۸۸۸افغانیٔ–ٔچهارٔجایزهٔ .
مادۀ نزدهم:
جوایزٔژورنالیزمٔشاملٔعکاسیٔهنریٔؤژورنالیستیکیٔ،پامفلیتٔنویسیٔ،سرممالهٔنویسیٔ،طرحٔؤدیزاینٔنشریهٔهأؤ
تهیهٔراپورٔتاژٔلرارٔذیلٔاستٔ :
ٔ-۸جایزۀٔدرجهٔاولٔ ٔ

ٔ-۳جایزۀٔدرجهٔدومٔ ٔ
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هشتٔهزارٔ(ٔ)۱۸۸۸افغانیٔ–ٔچهارٔجایزهٔ .

پنجٔهزارٔ(ٔ)۰۸۸۸افغانیٔ–ٔچهارٔجایزهٔ .
ٔ-۲جایزۀٔدرجهٔسومٔ ٔ

سهٔهزارٔ(ٔ)۲۸۸۸افغانیٔ–ٔچهارٔجایزهٔ .

فصل چهارم

احکام متفرقه

مادۀ بیستم:
فهرستٔآثارٔکاندیدٔجایزهٔازٔطریكٔوسایلٔاطالعاتٔجمعیٔنشرٔؤدرٔموردٔآثارٔبرندۀ ٔجایزهٔ،پروگرامٔهایٔخاصٔ
تهیهٔؤازٔطریكٔرادیؤؤتلویزیونٔنشرٔمیگرددٔ .
مادۀ بیست و یکم:
آثارٔبرندۀٔجایزۀٔفرهنگیٔؤهنریٔدرٔوسایلٔاطالعاتٔجمعیٔنشرٔشدهٔؤهمٔآثارٔبرندۀٔجایزۀٔهنریٔازٔطریكٔرادیؤؤ
تلویزیونٔ،سینمأ،تیاترٔؤنمایشگاهٔهأنمایشٔدادهٔمیشودٔ .

مادۀ بیست و دوم:
برایٔهیئتٔهایٔپذیرشٔؤداوریٔکهٔبهٔارزیابیٔؤابرازٔنظرٔآثارٔمندرجٔاینٔممررهٔمیٔپردازندٔبهٔترتیبٔذیلٔحكٔ
الزحمهٔدادهٔمیشودٔ :
ٔ-۸برایٔهیئتٔپذیرشٔ،معادلٔپنجٔفیصدٔامتیازٔهرٔاثرٔحایزٔجایزهٔ .
ٔ-۳برایٔهیئتٔداوریٔ،معادلٔدهٔفیصدٔامتیازٔهرٔاثرٔحایزٔجایزهٔ .
مادۀ بیست و سوم:
اینٔممررهٔازٔتاریخٔتوشیحٔنافذٔؤدرجریدۀ ٔرسمیٔنشرٔگرددٔؤبأانفاذٔآنٔممررۀ ٔجوایزٔادبیٔؤهنریٔمنتشرۀ ٔجریدۀٔ
رسمیٔشمارهٔ(ٔ)۱۱۸مؤرخٔٔ۸۰جدیٔسالٔٔ،۸۲۱۹ملغیٔشمردهٔمیشودٔ .
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