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 فصل اول

 احکام عمومي

 ضرورت وضع

 مادة اول:

 گردیده است.وضع  ها این مقرره به منظور تنظیم بهتر امور کتاب خانه

 اهداف

 مادة دوم

 :قرار ذیل است هداف این مقررها

 .ملی، عامه، خصوصی و اختصاصی خانةکتاب  تأسیس تنظیم امور مربوط به -1

 در سطح کشور. و کتابخوانیگسترش و ترویج فرهنگ مطالعه  -2

 کتاب خانه ها در سطح کشور. تنظیم وظایف -3

 حمایت از ناشران، کتاب فروشان و مؤلفان.   -4

 امور مربوط به آن. قانونمند سازی فعالیت های کتاب خانه ها و انسجام -5

 صطالحات ا

 :مادة سوم

 ذیل را افاده می نماید: مفاهیماصطالحات آتی در این مقرره 

مکانی است برای حفظ و نگهداری آثار مکتوب و غیر مکتوب که طی تاریخ تمدن بشر به وجود   :خانه کتاب -۱

 آمده است.
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منابع و  مدارک اطالعاتی که درخدمت آحاد مردم ها و سایر  بسیار غنی از کتاب مجموعة خانۀ ملي: کتاب -2

 یک کشور است گفته میشود.

د از توان ام افراد جامعه میسیس شده و تمکه برای استفاده عامه مردم تأاجتماعی نهادی است  عامه:  خانۀ کتاب -۳

 دیگر منابع آن استفاده نمایند. کتاب ها و

آن اسناد به جای کاغذ یا سایر رسانه های محلی به شکل کتاب خانة است که در  :یجیتليد نۀکتاب خا -4

الکترونیکی  به شکل الکترونیکی و نیز استفادۀ که اساس این کتاب خانه ها ذخیره مدارک الکترونیکی ذخیره شده اند.

 است.

انجام هنگ مطالعه فر جهت ترویجیی را  است که به شکل سیار خدمات کتاب خانه کتاب خانة سیار: خانۀ کتاب -5

 میدهد.

 سیس و اداره می شود.است که توسط افراد و اشخاص تأ کتاب خانة خصوصي: خانۀ کتاب -6

است که حوزه فعالیت آنان را گروه خاص تشکیل می دهند مانند: کتاب  کتاب خانة اختصاصي: خانۀ کتاب  -7

 .خانه نابینایان

 ساحۀ تطبیق

 :مادة چهارم

خصوصی،  سیار، اختصاصی، دیجیتلی،، کتاب خانه های عامه، افغانستان ملی خانة این مقرره در مورد کتاباحکام 

 قابل تطبیق می باشد.اطفال و کتاب فروشی ها  
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 فصل دوم

 سیس کتاب خانه هاشرایط تأ

 صاحب امتیاز

 :پنجممادة 

 د.خانه دارای صاحب امتیاز می باش کتاب

 شرایط صاحب امتیاز

 :ششممادة 

 می تواند شخص حقیقی و یا حکمی باشد. کتاب خانهصاحب امتیاز (  1)

 :اشخاص حقیقی ( 2)

 داشتن سند تابعیت افغانستان.  -1

 .سالگی اکمال سن هجده   -2

 .دنی بر اساس حکم محکمه با صالحیتمحروم نبودن از حقوق م   -3

 :اشخاص حکمی  (3)

 .داشتن جواز رسمی -1

  با صالحیت. محروم نبودن از حقوق مدنی بر اساس حکم محکمه -2

 تأسیس کتاب خانه از جانب اشخاص خارجي

 هفتم: مادة

 سیس می نماید.نه را مطابق به طرزالعمل مربوط تأاتباع و موسسات دولتی و غیر دولتی خارجی کتاب خا

 خانه ها کتاب ایجاد هاي معیار

 :هشتممادة 

 قرار ذیل می باشد: خصوصی خانه تأسیس کتابمعیارهای 

 الزم. ابزارو  مطالعه تاالرو ها برای نگهداری کتاب مناسبداشتن مکان  -1
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 داشتن نیروی انسانی شامل کارکنان و کتابدار. -2

 کتاب. نسخهداشتن حد اقل یک هزار  -3

 جواز فعالیت از وزارت اطالعات و فرهنگ. داشتن -4

 دیجیتلی مطابق به طرزالعمل مربوط تنظیم می گردد. معیار های تأسیس کتاب خانه -5

 مورد ضرورتاسناد 

 :نهممادة 

 یل است:ذ، قرار اسناد مورد ضرورت که در زمان اخذ جواز الزم می باشد

 .کتاب خانهفرهنگ جهت تأسیس  عنوانی وزارت اطالعات و صاحب امتیاز در خواستارایة  -1

فعالیت  جواز حکمی باشد نقل از که صاحب امتیاز شخص متیاز در صورتیرنگه از تذکره صاحب ا نقل -2

 الزمی می باشد.

 داشتن اساس نامه. -3

 .خصوصداشتن نمونة از مهرم -4

 سایر موارد مندرج طرزالعمل مربوط. -5

 اساسنامه محتواي

 :دهممادة 

 :ر را در متن اساسنامه درنظر گیردصاحب امتیاز مکلف است موارد زی

 و اهداف آن. اسم کتاب خانه -1

 .ساحة فعالیت -2

 .ساختار تشکیل -3

 منابع تمویل. -4

 ر مرکزی و نمایندگی های آن.تعیین موقعیت دفت -5

 کتاب خانه ها.موارد انحالل و طرز تصفیة امور مالی  -6
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 مدت اعتبار جواز و تمدید آن

 :یازدهممادة 

 افغانی صادر می گردد. (3000 ) در بدل مبلغ فعالیت کتاب خانة خصوصی جواز (1)

     مدت اعتبار جواز کتاب خانه ها پنج سال می باشد و بعد از ختم معیاد تعیین شده، بر اساس در خواستی در   (2)

 تمدید شده می تواند. ،بدل نصف مبلغ

 درصورت عدم تمدید جواز به مراجع ذیربط غرض تعلیق فعالیت معرفی می گردد.  (3)

 الیحه جداگانه تنظیم می گردد.سایر موارد مربوط به فعالیت کتاب خانة خصوصی در    (4)

 یت وزارت اطالعات و فرهنگمسؤول

 :دوازدهممادة 

 یت های ذیل می باشد:مسؤولوزارت اطالعات و فرهنگ دارای 

 صدور جواز و ثبت کتاب خانه ها. -1

 .به منظور صدور جوازباز دید از مکان کتاب خانه ها  -2

 نظارت از کتاب خانه ها. -3

 .داری در بخش عامه و خصوصی ه خدمات کتابسطح مهارت های و ارایفراهم نمودن زمینه برای ارتقای  -4

  کتاب خانۀ عامه کتاب دار مکلفیت

 :سیزدهممادة 

 خانه دارای مکلفیت های ذیل می باشد: کتاب دار کتاب

منظور بهبود ه مراجعین بظریات داشت پیشنهادات و ن برای مراجعان و یاد امور کتاب خوانیخدمات  ارایة   (1)

 ب خانه و رفع نیازمندی های بعدی مراجعین.کتاامور

کتاب ها غرض سهولت برای مراجعان و فهرست نمودن تمام کتاب های موجود در کتاب  بندی و تنظیم دسته (2)

 خانه.

 گزارش. دمات و ایجاد سهولت برای مراجعان و ثبت اسامی مراجعین بخاطر تهیههای مناسب اجرایی خ تهیه روش (3)
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 بار به همکاری سایر کتاب خانه های و نهاد های مربوط. نی حد اقل سال یککتاب خوا برگزاری مسابقة (4)

 نگهداری و مراقبت جدی از کتاب ها و جلوگیری از فرسایش کتاب و مفقودی کتاب. (5)

 دار. به کتاب آوری و قید کتاب برویت سند های زیر نظر هیأتجمع (6)

( برابر آن را پر داخت 10ل است که نظر به قیمت تعیین شده)دار مسؤو کتاب کتاب، در صورت مفقود شدن (7)

 نماید.

های با ارزش  ( سال باشد به حیث کتاب30آن بیش از )طبع دست رس نباشد و مدت  کتاب های که در بازار قابل (8)

 گذاشته نشود. حفاظت نقل آن به اختیار مراجعان

از پرس جدی نموده دار طبق احکام قانون ب دارد که از کتابموارد فوق اداره صالحیت در صورت تخطی از  (9)

 قانون خدمات ملکی را باالیش تطبیق نماید. های تقنینی و سند احکام مربوط

می تواند در  ده و هیأتباز نگری گردی ه طور دقیق تحت نظر هیأتسال یک بار ب کتاب خانه ها باید هر پنج (10)

 از دیاد آن تصمیم بگیرد. قیمت های

 مسؤولمدیر 

 :چهاردهممادة 

 باشد: ل دارای وظایف ذیل میمدیر مسؤو

 .می باشد مسؤولکتاب خانه دارای مدیر  -۱

 گو می باشد. خویش پاسخت از اجراآدارات مربوط او در برابر قانون  مسؤولمدیر  -2

مراقبت  ی مربوطها ی  داخل کتاب خانةمکلف است به منظور بررسی و باز نگری از کتاب ها مدیر مسؤول -3

 نماید.

 مدیر مسؤول کتاب خانة عامه گزارش فعالیت خویش را به مراجع زیربط ارایة می کند. -4
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 لوشرایط مدیر مسؤ

 :پانزدهم مادة

 مدیر مسؤول دارای شرایط ذیل می باشد: ( 1) 

 تابعیت افغانستان باشد. دارای  -1

 سالگی را تکمیل کرده باشد. (22سن )  -3

 باشد.حد اقل سند لیسانس داشته  -4

 مومی داشته باشد.یک سال تجربه کاری مرتبط و یا سه سال تجربه کاری ع -5

 م نگردیده باشد.واز حقوق مدنی محر -6

وظیفه  اجرای دارات دیگریا ا وها در دیگر کتاب خانه  مسؤولزمان به حیث مدیر  نمی تواند هم مسؤولمدیر  ( 2)

 نماید.

طبق طرزالعمل مربوط تنظیم می  های خصوصی مسؤول کتاب خانهبه حیث مدیر  خارجی شرایط استخدام تبعة  (3)

 گردد.

 فصل سوم

 کتاب خانۀ ملي افغانستان

 افغانستان ملي فعالیت کتاب خانۀ

 :شانزدهممادة 

طرز فعالیت کتاب خانة ملی افغانستان با رعایت  احکام این مقرره و سایر سند های کشور مطابق به مقرره مربوط 

 تنظیم می گردد.
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 صحافت و وقایۀ کتاب خانه ها

 :هفدهممادة 

 نموده  وقایهصحافت و ملی افغانستان مکلف است آن را  در معرض خطر قرار دارند کتاب خانةکتاب های که 

 دیجتیلی آنرا حفظ نماید. نسخة

 کشور نگهداري کتاب هاي چاپ شدة

 : دهمهجمادة 

افغانستان در کتاب خانة ملی افغانستان مطابق به مشخصاتی که در طرزالعمل تمامی نسخه های کتاب های چاپی در 

 مربوط تنظیم می شود نگهداری می گردد.

 یاب دریافت نسخه هاي خطي و کتاب هاي کم

 :نزدهممادة 

مکلف است نسخه های خطی و کتاب های کم یاب مربوط افغانستان را که در  افغانستان کتاب خانة ملی ادارۀ

 دریافت آن را از مجرای دیپلوماتیک  وجود دارد تالش نماید که اصل نسخةکتاب خانه های کشور های دیگر 

 نماید و در صورت عدم امکان آن نقل دیجیتلی را بدست آورد.

 چاپ کتاب هاي نایاب

 :بیستممادة 

ملی افغانستان کتاب های که کم یاب و نایاب می باشد در جهت چاپ آن با همکاری سایر بخش  کتاب خانة

 های ادارات وزارت اطالعات و فرهنگ تنظیم نماید.

 

 

 فصل چهارم

 ي افغانستانکتاب خانه هابورد ملي 
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 کتاب خانه ها بورد ملي

 :بیست و یکممادة 

بورد ملی کتاب خانه های افغانستان که بعد از این در این مقرره به منظور تنظیم و هماهنگی بهتر امور کتاب خانه ها  (1)

ایجاد می  اطالعات و فرهنگ به ترکیب ذیلوزارت  تحت ریاست معین امور فرهنگی ،به نام بورد ملی یاد می شود

 گردد:

 .عضوبه حیث   در سطح رئیسوزارت معارف با صالحیت  نمایندۀ -1

 .عضو به حیث در سطح رئیس وزارت تحصیالت عالی با صالحیت نمایندۀ -2

 .عضو به حیثافغانستان   کادمی علومآمعاون علمی  -3

 .عضوبه حیث  و کتاب فروشان ناشران رئیس اتحادیه -4

 .عضو به حیث پوهنتون کابل معاون علمی -5

 .عضو به حیث خصوصی های پوهنتون اتحادیه نمایندۀ -6

 عضو.به حیث انتشارات کتب بیهقی وزارت اطالعات و فرهنگ رئیس  -7

 .و منشی عضوبه حیث وزارت اطالعات و فرهنگ  رئیس کتاب خانه های عامة -8

 اداره کتاب خانه های عامه سکرتریت بورد ملی کتاب های عامه را به عهده دارد. (2)

 .طرزالعمل بورد ملی تنظیم می شود ( این ماده در2سکرتریت مندرج فقرۀ ) (3)

 

 خانه ها کتاب وظایف و صالحیت هاي بورد ملي

 :دومو بیست مادة 

 وظایف و صالحیت های ذیل می باشد: دارای  و یاد می شود بورد ملینام مقرره به  کتاب خانه ها در این بورد ملی

 .تصویب پالیسی ها، برنامه ها و پالن کاری مربوط به کتاب خانه ها  -۱
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 امور مربوط به کتاب خانه ها.اتخاذ تدابیر الزم جهت   -2

 کتاب خانه ها در کشور. غنامندی و تقویتجذب کمک از اشخاص حقیقی و حکمی برای   -3

  .الیحه ها، طرزالعمل ها، رهنمود ها و معیارها و تائید دقیقت  -4

 کشور.ای کتاب داران کتاب خانه های سمپوزیم ها، کنفرانس ها، ورکشاپ ها بر مورد برگزاری  اتخاذ تصمیم در  -5

 اتخاذ تدابیر الزم در امور مسابقات کتاب خوانی در کشور.  -6

 .مراجع ذیصالح مربوط به بهبودکتاب خانه ها به طرح و پیشنهاد امور یةارا ـ 7

 .طبق طرزالعمل مربوط تنظیم می گردد بورد ملیوظایف و صالحیت های داخلی  ـ 8

 ورحق الحض

 :سومبیست و مادة 

از بودجه وزارت اطالعات و فرهنگ پرداخت می  که می باشد دارای حق الحضور مناسب بورد ملیاعضای   (۱)

 گردد.

از طرف رئیس جمهور  و عات و فرهنگ پیشنهاداین ماده از طرف وزارت اطال (1فقرۀ )حق الحضور اندازۀ  (2)

 منظور می گردد.

 بورد مليسکرتریت 

 :بیست و چهارممادة 

 سکرتریت ایجاد می گردد. بورد ملیجهت تنظیم اجرایی و اداری  (۱)

 عامه می باشد. کتاب خانة به عهده ادارۀ بورد ملیسکرتریت   (3)

افغانستان به پیش برده می  توسط ادارۀ کتاب خانة عامة ( این ماده1) مربوط به سکرتریت مندرج فقرۀامور  (4)

 شود.

 تنظیم می شود. ،تصویب می گردد بورد ملیاین ماده توسط طرزالعمل که از جانب ( 1) سکرتریت فقرۀ (5)
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 مکلفیت ناشران 

 :بیست و پنجممادة 

طور ه بافغانستان ملی  اثر چاپی را دو نسخه به کتاب خانة عامه و دونسخه به کتاب خانة ناشر مکلف است   (1)

 .اهدأ نمایدرایگان 

(  1) چاپ ونشر می کند حکم مندرج فقرۀ یات کتابی را مرکز و وال هر گاه ادارات دولتی و غیر دولتی در  (2)

 این ماده را رعایت نماید.

به را مطابق  امکانات خویش   کتاب های چاپ شده دولتی و سایر ادارات مکلف اند تعدادی از انتشارات (3)

 عامه اهداء نماید. شکل رایگان به کتاب خانة

 لفانحمایت از ناشران و مؤ

 :ششممادة بیست و 

 افغانستان ملی کتاب خانةهای عامه وکتاب خانه  ادارۀکشور و غنامندی لفان جهت حمایت از ناشران و مؤ (1)

  خریداری می نمایند. جلد را تعداد چهارصد

حمایت از ناشران و مؤلفان  و جهت غنامندی کتاب خانه را چاپی مورد نیاز سایر آثار عامه ادارۀ کتاب خانة (2)

 خریداری می نماید.

به تمام کتاب مکلف است یک نسخه از این آثار را عامه بعد از خریداری آثار چاپ شده  کتاب خانة ادارۀ (3)

 خانه های مرکز و والیات ارسال کند.

 خریداری طبق طرزالعمل مربوط تنظیم می گردد. (4)

در  زمینه خریداری کتابهنگ را در پیشنهادی وزارت اطالعات و فر زارت مالیه مکلف است ساالنه بودجةو (5)

 بگنجاند.سند بودجه 
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 خریداري هیأت

 :هفتممادة بیست و 

عامه پیشنهاد و بعد از منظوری وزیر اطالعات و فرهنگ توظیف  خریداری کتاب از جانب ادارۀکتاب خانة هیأت (1)

 می گردد.

 در خریداری کتاب ها اسناد تقنینی مربوط را رعایت می نماید. این مادۀ (1) فقرۀ هیأت (2)

 متذکره قرار می دهد.آماده به دست رس هیأت مورد نیاز را عندالموقع  وزارت اطالعات و فرهنگ، بودجة (3)

 ه می نماید.را به وزارت اطالعات و فرهنگ ارایخریداری گزارش خود  هیأت (4)

 مربوط تنظیم می گردد.این ماده توسط طرزالعمل  (1وظایف فقرۀ ) (5)

 

 

 فصل پنجم

 احکام نهایي

 و طرزالعمل ها وضع لویحه ها

 :هشتممادة بیست و 

، طرزالعمل ها و رهنمود ها را طبیق بهتر احکام این مقرره، لویحه هاوزارت اطالعات و فرهنگ می تواند جهت ت

 وضع نماید.

 داري نستیتوت ملي کتابا

 :نهممادة بیست و 

را مطابق به سند تقنینی مربوط تأسیس افغانستان داری  فرهنگ مکلف است انستیتوت ملی کتابوزارت اطالعات و 

 نماید.
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 خانه ها طرز استفاده از کتاب

 :سي ام مادة

گانه تنظیم جدارهنمودهای خانه ها در  و سایر کتاب افغانستان ملی نةکتاب خاخانه های عامه،  طرز استفاده از کتاب

 می گردد.

 کتابخریداري 

 :مادة سي و یکم

وزارت اطالعات و فرهنگ مکلف است ساالنه مبلغ معین را به منظور خریداری کتاب های تازه وارد شده و کتاب 

 های که جدیداً به چاپ رسیده تخصیص دهد.

 

 استفاده از کتاب هاي یک قرن پیش

 :مادة سي و دوم

می شود هر گاه برای  خانه های عامه نگهداریکتاب های که از یک قرن پیش چاپ گردیده باشد در کتاب  (1)

افغانی اخذ می  10قان و اشخاص حکمی نیاز باشد در بدل کاپی یک صفحه کتاب یاد شده مبلغ استفاده محق

 گردد.

 . ( این ماده در بیرون از کتاب خانه جواز ندارد1) فقرۀ مندرج کتاب های نقل (2)

 تخصصي  کمیتۀ

 :مادة سي و سوم

قابل استفاده می باشد از طرف کمیته تخصصی  شناسایی می گردد بعد از شناسایی به آرشیف کتاب های که غیر 

 انتقال می گردد.

 جمع و قید کتاب ها

 :مادة سي و چهارم

 جمع و قید کتاب خانه ها مطابق به طرزالعمل جداگانه تنظیم می شود.
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 انفاذ

 :سي و پنجم مادة

 می گردد. این مقرره بعد از نشر در جریدۀ رسمی نافذ

 تنظیم امور کتاب خانه ها طرح مقررة کمیسیون تسوید

 

 

                                                        

 

 

  

 

 

 

 

 

 مالحظه شد

 !تایید است

 

 ه طی مراحل گرددمقررطرح 

 محمد طاهر زهیر

 فرهنگ سرپرست وزارت اطالعات و

 لغفور حکیماعبد

 آمر سالنامه ریاست کتب بیهقی 

تسوید ونیسیکمعضو  

 حمیداهلل شهرانی

 رئیس کتاب خانه های عامه

 عضو کمیسیون تسوید

 سحر احمدی

 گرحندوی کارشناس تقنین و پالیسی امور

تسوید ونیسیکمعضو و منشی   

 دالور نظیر زوی

 فرهنگ مشاور ارشد حقوقی وزارت اطالعات و

رئیس کمیسیون تسویدو   


