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 فصل اول

 احکام عمومی

 ضرورت وضع

 اول:   ۀ ماد

وضع گردیده  اعالناتروز نامه های دولتی و افغان  تنظیم بهتر امور مربوط به به منظور بهبود و این مقرره

  است.

 اهداف

 :دوم ۀماد

 : است ازمقرره عبارت این اهداف 

 .روز نامه های دولتی و افغان اعالناتامور مربوط به تنظیم  -1

روز نامه های یع زمیکانیزم مؤثر جهت تو ـۀارایو  های دولت از طریق نشرات چاپی یمش معرفی و تحلیل -2

  .دولتی

افغان اعالنات و  ،روز نامه های دولتینشراتی  خدمات ارایۀدر راستای نان از شفافیت و حسابدهی یحصول اطم -3

 .روز نامه های دولتیتوزیع 

 ، اشتراک و فروش نشرات چاپی.اعالن هاز طریق نشر عواید دولتی اافزایش  -4

اطالح رسانی به موقع، متوازن و دقیق تنویر اذهان عامه و ارایۀ مطالب آموزشی، انتقادی، اصالحی و معلوماتی  -5

 مردم. به عامۀاز طریق نشرات دولتی 

 اصطالحات 

 سوم:  ۀماد

 :یدنماقرره مفاهیم ذیل را افاده می ماصطالحات آتی در این 
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بوده، از طریق دولت، نشر اعالن ها و عرضۀ خدمات رسانۀ است که متعلق به عامه مردم رسانه عامه:  -1

 تمویل می گردد.

روزنامه، جریده ) هفته نامه، نشریۀ پانزده روزه، ماهنامه، گاهنامه، فصل نامه، سالنامه، پوستر رسانه چاپی:  -2

 و خبرنامه(.

عامۀ وزارت  روزنامه های دولتی ای اند که در چوکات ادارۀعبارت از رسانه ه رسانه چاپی عامه: -3

 اطالعات و فرهنگ فعالیت نشراتی دارند.

با در نظر داشت اسناد تقنینی و پالیسی رسانه های  روز نامه های دولتیمشی نشراتی  خطوط نشراتی: -4

همگانی که از جانب شورای عالی رسانه ها تصویب می شود و توسط هیأت رهبری وزارت اطالعات و 

 ن می گردد.یفرهنگ تعی

  گردد. گاهی نشر و پخش میکه جهت آ است بستۀ معلوماتی : اعالن -5

 روز نامه های دولتیاز طریق درمورد اشخاص حقوقی و حکمی  است که معلوماتیبستۀ  :اعالن مفقودی -6

 می گردد. نشر 

و غیر دولتی به سمع عامه  ادارات دولتیپیام مقرری اشخاص حقیقی در  رسانیدن متن و اعالن مقرری: -7

 حکمی و حقیقی مربوط. ویا اشخاص

 گردد.  میرنگه و یا سیاه و سفید نشر معلوماتی است که به شکل  ۀبست اعالن تصویری: -8

 یام تصمیم عقد و اعطای قرار داد جهت اگا هی عامه.رسانیدن متن وپ اعالن تصمیم عقد قرار داد: -9

ها و  رنوالیاڅقرار  ،، پیام و فیصله های محاکمرسانیدن متن ها:  ارنوالیڅ اطالعیه های محاکم و -10

  به سمع اشخاص حقیقی و حکمی.و قضایی  عدلی نهاد های

لیالم، رات، انی، تغییمتدارکات، امورساخت، خدمات، اجناس، تضرورمتن و پیام  رسانیدن :اطالعیه -11

و اشخاص به سمع مردم، سات، شرکت هاضروریات ادارت دولتی، خصوصی، مؤسخرید، فروش، کرایه و 

 .ادارات مختلطخصوصی، شرکت ها و ادارات دولتی، 

گردیده و خواست، دریافت و ارزیابی که در آن آفر به منظور تدارک، دررقابتی است  مرحلۀ داوطلبی: -12

 داد تدارکات عقد می گردد.و باوی قرار شمرده شده داوطلب برنده اعالن درنتیجه
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 تطبیق  ۀساح

 چهارم: ۀماد

که در چوکات وزارت اطالعات و فرهنگ فعالیت  روز نامه های دولتی ساحۀ تطبیق احکام این مقرره مربوط به

 لطی مراح روز نامه های دولتیمی شود که از طریق ادارۀ افغان اعالنات و توزیع  اعالن های همه شاملو دارند

  می گردد.مربوط نشر  گردیده و در رسانه های

 مرجع تطبیق 

 :پنجم ۀماد

احکام این سایر ادارات در تطبیق  .ی تطبیق احکام این مقرره می باشدفرهنگ مرجع اساس وزارت اطالعات و

 مقرره همکاری می نماید.

 فصل دوم

 روزنامه های دولتینشراتی  های مشی

 نشراتی های مشی

 :مادۀ ششم

که در چوکات وزارت اطالعات و فرهنگ نشر می گردد مطابق به طرزالعمل های  روزنامه های دولتی (1)

 مربوط فعالیت های آن تنظیم می گردد.

( این ماده از جانب ادارۀ مربوط ترتیب و توسط هیأت رهبری تصویب و از جانب وزیر 1طرزالعمل فقرۀ ) (2)

 منظور می گردد.

مدیریت توزیع روزنامه  را دارا می باشد کهافغان اعالنات در ترکیب خود مدیریت توزیع روزنامه ها ادارۀ  (3)

 وزارت اطالعات و فرهنگ  را در پایتخت و نشریۀ هایوطنداران وسایر ۀ ، مجلچاپیها، روزنامه های 

 .نماید کشور توزیع می والیت های

سسات، مؤی، مفقودی و تجارتی ادارات دولت اعالن های، تدارکاتی، قراردادها اعالن هایافغان اعالنات،  (4)

ها و سایر ادارات را اخذ، تنظیم و  ارنوالیڅانفرادی  و اطالعیه های محاکم،  شخصیت های شرکت ها و 

  رساند. به نشر می روز نامه های دولتیدر 
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 نشراتی روزنامۀ ملی اصالح مشی 

 :مادۀ هفتم

 باشد. فرهنگی و اجتماعی میاصالح ۀ ملی نشراتی روزنام مشی   (1)

 پالیسی های که از جانب شورای عالی رسانه ها وبرابر با ملی اصالح در مطابقت با مشی نشراتی  ۀروزنام   (2)

 ا در برمی گیرد:. موارد ذیل رگردیده استتعیین اطالعات و فرهنگ مقام وزارت 

 .اخبار -1

 .گزارش ها و مصاحبه -2

پیشرفت های علمی، فرهنگی و  اوضاع عمومی کشور ومطالب فرهنگی و اجتماعی مرتبط با  -3

 اصالحی جامعه.

کارکرد ها، فعالیت ها و دستآورد های دولت جمهوری اسالمی افغانستان در عرصه فرهنگی و  -4

 اجتماعی.

با در نظر داشت استثناها در طرزالعمل مربوط تنظیم می  وزنامه های دولتیرتعطیل عدم چاپ یا توقف    (3)

 گردد.

 نسخه های روزنامه نظر به نیازمندی و تشخیص اداره طبق طرزالعمل  مربوط تنظیم می گردد. تعداد    (4)

 نیسنشراتی روزنامۀ ملی اَ مشی

 :مادۀ هشتم

 است.نیس سیاسی وامنیتی اَ ۀنشراتی روزنام مشی  (1)

مقام وزارت  پالیسی های که از جانب شورای عالی رسانه ها وبرابر با با مشی نشراتی ملی اَنیس ۀ روزنام  (2)

 ا در برمی گیرد:گردیده است. موارد ذیل رتعیین اطالعات و فرهنگ 

  .اخبار -1

 .گزارش ها و مصاحبه -2

و اصالحی  فت های سیاسی، امنیتیمطالبه سیاسی و امنیتی مرتبط با اوضاع عمومی کشور و پیشر -3

 جامعه.
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 نظر داشت حوزۀکارکرد ها، فعالیت ها و دستآورد های دولت جمهوری اسالمی افغانستان را با  -4

 به نشر می رساند. ی درصد به زبان در 80 و درصد به زبان پشتو 20سیاسی و امنیتی

     با در نظر داشت استثناها در طرزالعمل مربوط تنظیم می  روزنامه های دولتیتعطیل عدم چاپ یا توقف   (3)

 گردد.

 تعداد نسخه های روزنامه نظر به نیازمندی و تشخیص اداره طبق طرزالعمل  مربوط تنظیم می گردد.   (4)

 کودکمجلۀ اَنیس مشی نشراتی 

 مادۀ نهم:

 

گردیده تعیین  که از جانب شورای عالی رسانهپالیسی های برابر با با مشی نشراتی  کودک اَنیس مجلۀ  (1)

 برمی گیرد:است. موارد ذیل را در 

 .حقوق بشری کودکان، استعداد های نهفتۀ کودکان و نوجوانان انعکاس نقض -1

 .طرح ها، جدول ها و متن های ذهنی ارایۀ -2

 .نشر مطالب ادبی برای کودکان  -3

روز  نشر مطالب ویژۀنشر نصایح و پند های آموزشی و تربیتی در قالب داستان های مصور و  -4

 های خاص و سایر موارد.

 مواردی که از جانب شورای عالی رسانه ها تعیین گردد.سایر  -5

 با در نظر داشت استثناها در طرزالعمل مربوط تنظیم می گردد. عدم چاپ یا توقف  تعطیل   (2)

 نظر به نیازمندی و تشخیص اداره طبق طرزالعمل  مربوط تنظیم می گردد. تعداد نسخه های مجله  (3)

 نشراتی روزنامۀ ملی هیواد مشی

 : دهممادۀ 

 باشد. می و تاریخی هیواد اقتصادی ۀنشراتی روزنام مشی (1)
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مقام وزارت  پالیسی های که از جانب شورای عالی رسانه ها وبرابر با ۀ ملی هیواد با مشی نشراتی روزنام (2)

 گردیده است. موارد ذیل را در برمی گیرد:تعیین اطالعات و فرهنگ 

 اخبار. -1

 .گزارش ها و مصاحبه -2

تاریخی مرتبط با اوضاع عمومی کشور و پیشرفت های اقتصادی، تاریخی و  مطالبه اقتصادی و -3

 اصالحی جامعه.

 نظر داشت حوزۀالمی افغانستان را با کارکرد ها، فعالیت ها و دستآورد های دولت جمهوری اس -4

 به نشر می رساند. درصد به زبان دری 20پشتو در و  زبان درصد به 80اقتصادی و تاریخی 

 

با در نظر داشت استثناها در طرزالعمل مربوط تنظیم می  عدم چاپ یا توقف روز نامه های دولتی تعطیل   (3)

 گردد.

 تعداد نسخه های روزنامه نظر به نیازمندی و تشخیص اداره طبق طرزالعمل  مربوط تنظیم می گردد. (4)

  

 نشراتی روزنامه کابل تایمز مشی

 : یازدهممادۀ 

ها، مصاحبه ها، مطالب وموضوعات در خصوص کارکرد ها، فعالیت  گزارشکابل تایمز اخبار، ۀ روزنام  (1)

 رساند. ها و دستاورد های دولت جمهوری اسالمی افغانستان را به زبان انگلیسی به نشر می

در طرزالعمل مربوط تنظیم می  با در نظر داشت استثناها تعطیل عدم چاپ یا توقف روز نامه های دولتی   (2)

 گردد.

 طبق طرزالعمل  مربوط تنظیم می گردد. مه نظر به نیازمندی و تشخیص ادارههای روزناتعداد نسخه   (3)
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 مجلۀ وطنداران

 : مادۀ دوازدهم

ها و  ها، فعالیت با کارکرد ها، مطالب وموضوعات مرتبط ها، مصاحبه گزارشوطنداران اخبار، ۀمجل (1)

ترکمنی، بلوچی، پشه  زبیکی،وورد های دولت جمهوری اسالمی افغانستان را به زبان های سوم )اآدست

 .رساند (  به نشر میو سایر زبان ها جریگُ،یی، نورستانی

طبق طرزالعمل  مربوط تنظیم  ان نظر به نیازمندی و تشخیص ادارهتعداد نسخه های هر یک از مجلۀ وطندار (2)

 می گردد.

 فصل سوم

 

 وظایف و مسؤولیت ها

 روز نامه های دولتی ادارۀ

 :سیزدهممادۀ 

در چوکات وزارت اطالعات و فرهنگ مطابق به احکام این مقرره و سایر  روز نامه های دولتی ادارۀ  (1)

 مربوط فعالیت می نماید. تقنینی  یها سند

 باشد:  دارای بخش های ذیل می روز نامه های دولتیادارۀ   (2)

وطنداران و ، نشریۀ (The Kabul Times)نیس،هیواد، اصالح،کابل تایمز اَ آمریت های روزنامه های

 آمریت افغان اعالنات.

 روز نامه های دولتیلیت های وظایف و مسؤو

 :چهاردهم مادۀ

 دارای وظایف و مسؤولیت های ذیل می باشد: روز نامه های دولتی ادارۀ

 اطالع رسانی به موقع، متوازن و دقیق. -1

 شهروندوی، حکومتمردم ساالری، حقوق  ،جامعه ارزش دینی، ملی، فرهنگیارزش های چون:  ۀاشاع -2

 عاری از فساد. ۀداری، اخالق، ادار داری بهتر، دین

 تاریخ، فرهنگ، زبان، سرزمین  و دین کشور. ۀتقویت آگاهی های عمومی در زمین -3
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 از لحاظ شکل و محتوا. روزنامه های دولتیارتقای کیفیت  -4

 .پوشش سراسری و توزیع همزمان روزنامه ها و مجله های دولتی به تمام والیات -5

 شهروندان افغانستان و تبلیغ مرام و اهداف دولت در میان شهروندان. ۀتنویر اذهان عام -6

 شرح، توضیح و معرفی برنامه ها و طرح های دولت. -7

 .همه اقوام و ساکنان کشورتقویت و انکشاف زبان های سوم کشور و فرهنگ بومی  -8

 جمهوری اسالمی افغانستان. دولتستای منافع ملی و دستاوردهای ذهنیت سازی در را -9

 مردم.عامه  آگاهی و بیداری -10

 تقویت وحدت ملی و همبستیگی میان اتباع کشور. -11

 آموزش در زمینه های اجتماعی، فرهنگی، ادبی، اقتصادی و تاریخی. -12

 ها. ملی از طریق تنظیم و نشر اعالن حفظ و افزایش عواید -13

 .های دولتیروز نامه و فروش  کافزایش عواید ملی از طریق اشترا -14

 حق االشتهاری. جمع آوری پرداخت های -15

 .در سطح کشور آگاهیتابلوی و  ها ر، اشتهاهای اعالن رسی بازامتیاز نشر، نصب و داشتن  -16

 .های تقنینی مربوط سایر وظایف مندرج این مقرره و سند -17

 روز نامه های دولتی ادارۀبورد مسلکی 

 :مادۀ پانزدهم

و به  روز نامه های دولتی س ادارۀبورد مسلکی تحت ریاست رئی روزنامه های دولتی ادارۀ به منظور تنظیم امور بهتر

 عضویت مسووالن ذیل ایجاد می گردد:

 به حیث عضو. آمر روزنامۀ ملی اَنیس  -1

 ملی هیواد به حیث عضو. روزنامۀ آمر -2

 ملی اصالح به حیث عضو. روزنامۀ آمر  -3

 کابل تایمز به حیث عضو. آمر  روزنامۀ -4

 آمر افغان اعالنات به حیث عضو. -5

 وطنداران به حیث عضو. نشریۀ آمر -6

 نیس کودک به حیث عضو.اَ مدیر عمومی مجلۀ -7
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 وظایف و صالحیت های بورد

 :مادۀ شانزدهم

 این مقرره دارای وظایف و صالحیت های ذیل می باشد: دهم بورد مسلکی مندرج مادۀ

 نظارت بر امور مسلکی و اجرایی اداره. -1

 وارایۀ آن به مراجع مربوط جهت طی مراحل بعدی. روز نامه های دولتی و افغان اعالنات بودجۀتدقیق  -2

 در همکاری با سایر ادارات ذیربط. روز نامه های دولتی و افغان اعالناتجذب کمک ها برای تقویت  -3

 نظارت بر تطبیق احکام این مقرره، و سایر سند های تقنینی و طرزالعمل های مربوط. -4

و افغان اعالنات در مطابقت به پالیسی رسانه های همگانی کشور و  روزنامه های دولتیتصویب پالیسی  -5

 نظارت بر تطبیق آن.

به مقام وزارت  پیشنهاد تعدیل و اصالح مواد این مقرره و طرزالعمل های مربوط، جهت طی مراحل بعدی -6

 .اطالعات و فرهنگ

برای پیشبرد امور مسلکی و ارایۀ آن به مقام وزارت جهت طرح و تصویب رهنمودها و معیارهای مسلکی  -7

 منظوری.

 تشخیص نیازمندی ها و ابزار های تخنیکی اداره و پیشنهاد آن به مرجع صالحیت دار. -8

ترتیب مسودۀ طرزالعمل وظایف داخلی و ارایۀ آن جهت تصویب به هیأت رهبری وزارت اطالعات و  -9

 .فرهنگ

 سایر اسناد تقنینی مربوط.سایر وظایف مندرج این مقرره و  -10
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 چهارمفصل 

 افغان اعالنات ۀمکلفیت های ادار

 روز نامه های دولتیمکلفیت های اداره در بخش توزیع 

 :ۀ هفدهمماد

رسانه مطابق به احکام این مقرره، در بخش توزیع نشریه ها،  روزنامه های دولتیادارۀ افغان اعالنات و توزیع 

 چاپی دارای مکلفیت های ذیل می باشد:  های 

جهت انتقال به  تی زمینی و هواییترانسپورتبلیغاتی، لوژیستکی، عقد تفاهم نامه با شرکت های  -1

 والیات.

 .توزیع روزنامه ها، جراید و مجله ها جهت تعیین سهمیۀ مرکز و والیاتروند نظارت از  -2

 چاپی به وقت و زمان تعیین شده.جهت توزیع نشریه های  ری هارسیدگی به شکایات مشت -3

های نشراتی و رسانیدن آن به  نهادحصول اطمینان از صورت تسلیم گیری و تسلیم دهی نشریه ها از  -4

  های دولتی. نهادو  مشتری ها

جهت تسهیل بهتر و دسترسی بیش تر شهروندان به  ها توزیع روزنامه ها و اخذ اعالن توسعۀ روش -5

 .ن هادر بلند بردن عواید ملی کشور از طریق نشر اعال آن یرسانه های دولتی و سهم گیر

 ها در بخش اخذ اعالن هرداهای ا لیتومسؤ

 : ۀ هجدهمماد

ادارۀ افغان اعالنات و توزیع روزنامه ها مطابق به این مقرره در بخش اخذ اعالن دارای مکلفیت های ذیل می 

 باشد: 

تدارکاتی، قرارداد ها، اطالعیه ها، اعالن مفقودی و تجارتی مطابق به  ن های ترتیب و تنظیم اعال -1

 معلومات ارایه شده از طرف اعالن دهنده.

   رسیده. های سنجش پول حق نشر اعالن -2

 رسیده. اعالن هایحق نشر  حصول پول قابل پرداخت -3
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 به د افغانستان بانک. ن هاانتقال عواید اعال -4

 آن. میمه هایوض سند هانگهداری حواله های مربوط با  -5

تهیه و  تجارتی، دولتی، مفقودی و اطالعیه ها جهت اعالن نظارت از روند اخذ، تسلیمی، سنجش  -6

 .نرخ نامهترتیب 

 های ترتیب شده به منظور حصول اطمینان از درست بودن آن ها. باز رسی نرخ نامه -7

 ن و موارد الزم آن طبق رهنمود اداره.اعال موضوع  ثبت -8

 بعد از ترتیب و تنظیم آن جهت نشر به رسانه های دولتی.  نارسال اعال -9

 شده و یک نسخۀ نشریۀ مربوط، به اعالن دهنده. نشر صدور نامۀ اطمنانیۀ اعالن -10

 .ناز روند تثبیت و سنجش پول حق النشر اعال باز رسیمراقبت و   -11

 بیشتر جهت افزایش سطح عواید ملی. های تالش برای فراهم کردن زمینۀ جذب اعالن  -12

 مسؤولیت های مراجع اعالن دهنده 

: ۀ نزدهمماد   

قودی در رسانه های دولتی برای فم های و شرایط مورد ضرورت جهت نشر اعالن سند ها  (1)

  در این مقرره قرار ذیل است: شخصیت ها

 ( این مقرره از طرف اعالن دهند.1ی ضمیمه شمارۀ )خانه پُر -1

 .حقوقی تشبثجواز فعالیت معتبر از جانب  نقلارایۀ  -2

حقیقی  باشد، بعد از تثبیت صحت ادعا از  اشخاص در صورتی که اعالن مفقودی مربوط به  (2)

 مربوط، اعالن به نشر می رسد.  جعطرف مر

می از طریق افغان اعالنات نشر خویش را  اعالن های جهت افزایش عواید ملی ت دولتیادارا  (3)

 نماید.
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 ها قیمت نشر اعالننوعیت و 

 :بیستمۀ ماد

این ( 2) ضمیمه شمارۀمطابق به  و خارجی داخلی حکمیحقیقی و  شخصنوعیت و قیمت نشر اعالن برای 

 .می گردد ءاجرا مقرره

 چاپ اعالن در خارج از کشور

  : ۀ بیست و یکمماد

با قوانین کشور نباشد و وارد کشور گردد، مرجع  مغایرتهر اشتهاری که در خارج از کشور چاپ شده و در   (1)

 اعالنات می باشد.  افغان به ادارۀ هارافغانی حق االشتهزار  سه ( 3000مربوط مکلف به پرداخت مبلغ )

( این ماده رسماً به ادارۀ افغان اعالنات ارسال 1مرکات مربوطه مکلف است موضوع مندرج فقرۀ)گادارۀ   (2)

 نماید.

می  تفاهم نامه را منعقد زمینهوزارت اطالعات و فرهنگ و وزارت مالیه در رابطه به هماهنگی بیش تر در   (3)

 نماید.

 انصراف از نشر اعالن 

 :ۀ بیست و دومماد

حد اقل یک  اندمکلف اشخاص حقیقی و حکمی که از نشر اعالن سپرده شده انصراف می کنند   (1)

در میان  افغان اعالنات ۀرسمی با سایر جزئیات اعالن با ادارروز قبل از نشر، موضوع را طی نامۀ 

 بگذارند.

این ماده را ارسال ننماید،  (1هرگاه اعالن د هنده به ادارۀ افغان اعالنات اطالعیۀ مندرج فقرۀ )  (2)

 اعالن سپرده شده، نشر می گردد.

پرداخت شدۀ مبلغ ، از نشر اعالن انصراف نماید ،در صورتی که اعالن دهنده، بعد از طی مراحل  (3)

 مندرج این مقرره، به اعالن دهنده، واپس داده نمی شود.
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 اشتباه نوشتاری در متن اعالن بعد از نشر 

 : و سوم بیست ۀماد

( در صورتی که اشتباه نوشتاری و یا امالیی در متن اعالن، در حدی باشد که ایجاب نشر دوباره را نماید، 1)

 برای بار دوم طور ذیل نشر می گردد: 

  باشد بدون پرداخت هزینۀ دوباره نشر می گردد.افغان اعالنات  ۀاگر اشتباه از طرف ادار -1

در صورتی که اشتباه در متن اعالن از طرف اعالن دهنده باشد، هزینۀ نشر دوبارۀ آن بدوش اعالن  دهنده  -2

 می باشد. 

 انمکلفیت های مراجع

 :ۀ بیست و چهارمماد

 را  خانه پری نمایند. ه( این مقرر1) ۀشمار ۀمعیاری ضمیم بیان نامۀمکلف اند تا  انمراجع  (1)

 .ی شودقرار داده م ان( افغانی به دسترس مراجع10( این مقرره در بدل )1) ۀشمار ۀضمیم مندرج بیان نامه  (2)

اعالن از افغان  ۀداشته باشد بدون برگ أو مدارکی که نیاز به مثن سند هاادارات دولتی مکلف اند تا همه   (3)

 اعالنات صادر ننمایند.

 

 پنجمفصل 

 و توزیع روزنامه ها ها تنظیم اعالن

 ها طی مراحل اعالن

 :بیست و پنجم ۀماد

وزارت اطالعات و فرهنگ طی مراحل  روز نامه های دولتیمندرج این مقرره از طریق ادارۀ  های اعالن (1)

 می گردد.

مراتب آتی را در نظر می  ها وزارت اطالعات و فرهنگ در طی مراحل اعالن روز نامه های دولتیادارۀ   (2)

 :گیرد
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  و ارجاع آن به بخش مربوط.  اعالن تشخیص -1

 و سنجش پول حق االشاعه اعالن طبق احکام این مقرره. وردآبر -2

 وتحویل آن. ها بررسی چگونگی سنجش پول حق االشاعۀ اعالن -3

، خلص محتویات اعالن، اسم مرجع یا ادارۀ اعالن د هنده و یا اعالن درج موارد از قبیل مبلغ حق االشاعه -4

 شخص مربوط. 

 مربوط به اعالن توسط شعبۀ مربوط.  یلغ هاو مب سند ها بازرسی -5

 .نرخ نامهمسلسل  ۀآن به شکل مسلسل در کتاب مربوط  به رویت شمار مواردثبت اعالن و همۀ  -6

 نوشتن و تصحیح متن اعالن، تنظیم و ترتیب آن به منظور چاپ و نشر.  -7

 ارسال اعالن ترتیب شده به رسانه های مربوط جهت نشر. -8

تقنینی کشور آماده ساخته و بعد از آن  یسندهارسیده را مطابق به  عالن هایاادارۀ افغان اعالنات تمام  -9

 می نماید.نشر  روزنامه های دولتیدر 

ادارۀ افغان اعالنات مکلف است، یک نقل اعالن چاپ شده ضم نامۀ رسمی به مرجع اعالن د هنده ارایه  (  3)

 نماید.

 سند هارعایت 

 :  بیست و ششم ۀماد 

 گردد، ادارۀ مربوط موارد ذیل در نظر می گیرد:نشر می های دولتی  رسانهکه در  اعالن های

 تقنینی مربوط. سندهایقانون رسانه های همگانی و سایر  -1

 پالیسی رسانه های همگانی. -2

 .ن هامصوبه های شورای عالی رسانه ها در زمینۀ اعال -3

 و طرزالعمل های مربوط.   الیحه ها -4
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 عالنزبان نوشتاری ا

 :بیست و هفتم ۀماد

 با رعایت خواست فرمایش دهنده اعالن به زبان معیاری تنظیم می گردد. (1)

کارشناسان  خویش نظر به نیازمندی ه( این ماد1جهت رعایت حکم فقرۀ ) وزارت اطالعات و فرهنگ  (2)

 می نمایند. استخدام در ادارۀ روزنامۀ دولتی زبان را

 ششم فصل

 احکام نهایی

 بودجه 

 :مادۀ بیست و هشتم

و مجله ها  روز نامه های دولتیانتقال و سایر موارد مربوط به تنظیم  دجۀ مورد نیاز مصارف چاپ، توزیع،ساالنه بو 

 وزات اطالعات و فرهنگ پرداخت می گردد. از بودجۀ

 تقنینی  سند هایرعایت 

 : و نهمۀ بیست ماد

 . کشور را رعایت نمایدتقنینی  سندهایر احکام سای مقررهاین  احکام اداره مکلف است در تطبیق 

 لعمل هااو طرز ها یحهوضع ال

 :سی امۀ ماد

طرزالعمل ها را وضع  ها و الیحهتطبیق بهتر احکام این مقرره هنگ می تواند به منظور وزارت اطالعات و فر

 .نماید

 انفاذ

 :و یکمسی ۀ ماد

 ملغی می گرد هاحکام مغایر این مقرربعد از نشر در جریدۀ رسمی نافذ و با انفاذ آن سایر  هاین مقرر
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 (1ضمیمه شماره )
 

 فورم اعالن 

 

 
 افغانستان اسالمی جمهوریت جمهوری اسالمی افغانستان                                                د

 وزارتاطالعاتو او فرهنگ  وزات اطالعات و فرهنگ                                                   د

 معینیت امور نشرات
 آمریت عمومی افغان اعالنات

 

 فورم اعالن

Advertisements form 

Name: :اسم 

Sure name: :تخلص 

Father name: :اسم پدر 

A
d

ve
rt

is
e

m
en

t 

subject 
Serial 
No 

 ره شما

 

ن
ال
ع
ع ا

ضو
 مو

 

   

Main Residence: :سکونت اصلی 

Current Residence: :سکونت فعلی 

ID No: :شماره تذکره 

Passport No: :شماره پاسپورت 

Occupation:  :وظیفه 

Phone No: :شماره تماس 

Date : :امضا 

Signature: :تاریخ 
Advertisements Amount:   :مبلغ حق االشاعه 

 
 

 
 

 اسم و امضای شخص مسئول:
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 (2ضمیمه شماره )
 

 فزایش در منابع موجودا 
 

 نوعیت و قیمت نشر 
 مبلغ حق االشاعۀ پیشنهادی منابع عایداتی شماره
 افغانی ۵۰ یک مرتبه اعالن مفقودی کارت های معیوبیت ۱
 افغانی ۵۰ یک مرتبه اعالن مفقودی کارت های تقاعد ۲
 افغانی ۵۰ یک مرتبه اعالن مفقودی اسناد تحصیلی ۳
 افغانی ۵۰ یک مرتبه اعالن مفقودی کارت های هویت ۴
 افغانی ۵۰ یک مرتبه اعالن مفقودی کار ت های زنان بی سرپرست ۵
 افغانی ۵۰ یک مرتبه اعالن مفقودی کارت های شهیدی ۶
 افغانی ۲۹۰ یک مرتبه اعالن مفقودی تذکره تابعیت ۷
 افغانی ۵۴۰ یک مرتبه اعالن مفقودی مک توب یا فورم ترافیکی ۸
ویز  ۹

 
 افغانی ۵۴۰ بانکییک مرتبه اعالن مفقودی ا

 افغانی ۵۴۰ یک مرتبه اعالن مفقودی جواز تجارتی ۱۰
 افغانی ۵۴۰ یک مرتبه اعالن مفقودی جواز کار ۱۱
 افغانی ۵۴۰ یک مرتبه اعالن مفقودی تولد کارت  ۱۲
 افغانی ۵۴۰ یک مرتبه اعالن مفقودی شماره مسلسل جواز سیر ۱۳
 افغانی ۵۴۰ یک مرتبه اعالن مفقودی جواز سیر ۱۴
 افغانی ۵۴۰ یک مرتبه اعالن مفقودی پلیت موتر ۱۵
 افغانی ۵۴۰ یک مرتبه اعالن مفقودی ک تابچه خط سیر ۱۶
 افغانی ۵۴۰ یک مرتبه اعالن مفقودی تکس لین ۱۷
 افغانی ۵۴۰ یک مرتبه اعالن مفقودی جواز رانندگی ۱۸
 افغانی ۵۴۰ یک مرتبه اعالن مفقودی مجرد خط ۱۹
 افغانی ۵۴۰ مرتبه اعالن مفقودی ترجمه انگلیسی تذکره تابعیتیک  ۲۰
 افغانی ۵۴۰ یک مرتبه اعالن مفقودی ترخیص عسکری  ۲۱
 افغانی ۷۴۰ یک مرتبه اعالن مفقودی وکالت خط شرعی  ۲۲
 افغانی ۷۴۰ یک مرتبه اعالن مفقودی ترجمه انگلیسی نکاح خط شرعی ۲۳
 افغانی ۷۴۰ انگلیسی مجرد خطیک مرتبه اعالن مفقودی ترجمه  ۲۴
 افغانی ۷۴۰ یک مرتبه اعالن مفقودی ترجمه انگلیسی تولد کارت  ۲۵
 افغانی ۷۴۰ یک مرتبه اعالن مفقودی ترجمه انگلیسی وراثت خط ۲۶
 افغانی ۷۴۰ ی  وکالت خطسیک مرتبه اعالن مفقودی ترجمه انگلی ۲۷
 افغانی ۷۴۰ یک مرتبه اعالن مفقودی قباله شرعی ۲۸
 افغانی ۷۴۰ اظهار نامه مالیاتی یک مرتبه اعالن مفقودی ۲۹
 افغانی ۷۴۰ یک مرتبه اعالن مفقودی کارت سالح ۳۰
 افغانی ۷۴۰ یک مرتبه اعالن مفقودی ایروبل گمرکی ۳۱
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 افغانی ۷۴۰ یک مرتبه اعالن مفقودی فورم گمرکی ۳۲
 افغانی ۷۴۰ یک مرتبه اعالن مفقودی انوایس گمرکی ۳۳
 افغانی ۷۴۰ یک مرتبه اعالن مفقودی وثیقه خط شرعی ۳۴
 افغانی ۷۴۰ یک مرتبه اعالن مفقودی وراثت خط شرعی ۳۵
 افغانی ۱۰۰۰ یک مرتبه اعالن مفقودی نکاح خط شرعی ۳۶
 افغانی ۱۵۰۰ یک مرتبه اعالن مفقودی اسناد ملکیت زمین ۳۷
 افغانی ۱۵۰۰ خانهیک مرتبه اعالن مفقودی اسناد ملکیت  ۳۸
 افغانی ۵۴۰ یک مرتبه اعالن مفقودی پاسپورت عادی بدون ویزه ۳۹
 افغانی ۱۰فی مرتبه فی کلمه مبلغ  نشر اعالن  مقرری  ۴۰
 افغانی ۱۰فی مرتبه فی کلمه مبلغ  نشر اعالن اطالعیه ها ۴۱
 افغانی ۱۲فی مرتبه فی کلمه مبلغ  نشر اعالن داوطلبی، ضرورت و کرایه دهی ۴۲
 افغانی ۱۲فی مرتبه فی کلمه مبلغ  نشر اعالن تعویض انجن و رنگ وسایط نقلیه ۴۳
 افغانی ۱۵فی مرتبه فی کلمه مبلغ  نشر  اعالن اموال لیالم ۴۴

۴۵ 
نشر اعالن خرید و فروش جایدادها، وسایط، کلینیک های صحی 

 تاسیس اتحادیه ها و حق امتیاز اتحادیه ها
 افغانی ۲۰مبلغ فی مرتبه فی کلمه 

 افغانی ۲۰فی مرتبه فی سانتی متر مبلغ  نشر اعالن تصویری سیاه و سفید ۴۶
 افغانی ۳۰فی مرتبه فی سانتی متر مبلغ  نشر اعالن تصویری رنگه ۴۷

۴۸ 
ن الی سه صد هزار افغانی 

 
نشر اعالن قراردادی که حجم پولی ا
 باشد

 افغانی ۶فی مرتبه فی کلمه مبلغ 

۴۹ 
ن از   سه صد هزار  الی شش نشر 

 
اعالن قراردادی که حجم پولی ا

 صد هزار افغانی باشد
 افغانی ۱۰فی مرتبه فی کلمه مبلغ 

۵۰ 
ن از   شش صد هزار  الی یک 

 
نشر اعالن قراردادی که حجم پولی ا

 ملیون افغانی باشد
 افغانی ۱۵فی مرتبه فی کلمه مبلغ 

۵۱ 
ن 

 
از یک ملیون افغانی باال نشر اعالن قراردادی که حجم پولی ا
 باشد

 افغانی ۲۰فی مرتبه فی کلمه مبلغ 

۵۲ 
نشر اعالنات مندرج این الیحه برای اشخاص حقیقی و حکمی 

 خارجی دو برابر سنجش و محاسبه می گردد
 دو برابر

 ( افغانی۲۰مبلغ ) قیمت عنوان برای یک اعالن ۵۳

۵۴ 

مغایرت با هر اشتهاری که در خارج از کشور چاپ شده و در 
قوانین نافذه کشور نباشد و وارد کشور گردد، مرجع مربوط مکلف 
است جهت طی مراحل بعدی  ذریعه استعالم رسمی به افغان 

 اع
 
ت  مکلف به پرداخت مبلغ النات ارسال نماید و بعد از اجراا

 ( افغانی  حق االشتهار به اداره افغان اعالنات می باشد۳۰۰۰)

 (۳۰۰۰مبلغ )
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 و افغان اعالنات روزنامه های دولتی طرح مقررۀ کمیسیون تسوید
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