د افغانستان اسالمي جمهوري دولت
د اطالعاتو او فرهنګ وزارت

دولت جمهوری اسالمی افغانستان
وزارت اطالعات و فرهنګ

د خصويص مطبعو د پرانيستنې او فعاليت د
بڼې کړنالره

کال ۱۳۹۶ :ل.ل

لومړی فصل
عمومي حکمونه
اړتيا
لومړۍ ماده:
دا کړنالره د خصويص مطبعو د پرانيستنې او فعاليتونو د تررسه کولو او د ټوليزو خصويص
رسنيو د فعاليت په رڼا کې او د خصويص مطبعو د پرانيستنې او فعاليت د ښه وايل او د چارو د ال ښه
سمون په موخه چمتو شوې ده.
موخې
دويېمه ماده:
د دې کړنالرې موخې په الندې بڼه دي:
 – ۱د هېواد په کچه د خصويص مطبعو د پرانيستونکو لپاره د اسانتياوو رامنځته کول؛
 – ۲د خصويص مطبعو د جواز ليکونو وېش د اړوند چارو ښه سمون؛
 – ۳د خصويص سکتور په برخه کې د خصويص مطبعو او د معياري چاپي صنعت په کړنو څار؛
 – ۴د جواز ليکونو د ترالسه کولو او ثبت په موخه د مطبعو رامنځته کوونکو ته د ټولو معلوماتو وړاندې
کول.
دويېم فصل
د خصويص مطبعو د پرانيستنې رشاېط
د امتياز خاوند
درېيمه ماده:
مطبعې د امتياز خاوند لرونکې دي.
د امتياز خاوند رشطونه
څلورمه ماده:
د خصويص مطبعې د امتياز خاوند د ټوليزو رسنيو قانون د حکمونو ،د خصويص رسنيو د
جوړولو او فعاليتونو تررسه کولو د مقررې او دغې کړنالرې مطابق د الندې رشاېطو لرونکی دی.
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( )۱حقيقي اشخاص:
 – ۱د افغانستان د تابعيت سند لرل؛
 – ۲د اتلس کلنۍ عمر بشپړول؛
 – ۳د با صالحيته محکمې د حکم پر اساس له مدين حقونو څخه نه برخمني؛
( )۲حکمي اشخاص:
 – ۱په لوړو دولتي ادارو کې ثبت او راجسټر؛
 – ۲د مسوولو اړوندو ادارو له لوري د افغاين هويت ثابتول؛
 - ۳د با صالحيته محکمې د حکم پر اساس له مدين حقونو څخه نه برخمني.
معلومايت فورم
پنځمه ماده:
 – ۱بشپړه پېژندنه؛
 – ۲د فعاليت بڼه؛
 – ۳د مطبعې نوم؛
 – ۴د فعاليت ځای؛
 – ۵د فعاليت هدفونه او موخې؛
 – ۶د پانګې اندازه او د متويل رسچينې؛
 – ۷د ماشني آالتو کميت ،کيفيت او د اړتيا وړ توکي.
د اړتيا وړ اسناد
شپږمه ماده:
 – ۱د اطالعاتو او فرهنګ وزارت ته د مطبعې د پرانيستنې لپاره غوښتنليک وړاندې کول؛
 – ۲د امتياز خاوند د تذکرې رنګه کاپي؛
 – ۳د امتياز خاوند د تحصيل اسنادو کاپي؛
 – ۴دوه  ۳/۴انځورونه؛
 – ۵د اساسنامې لرل؛
 – ۶د مطبعې د نښان (لوګو) ترشېح؛
 – ۷د ځانګړي ُم هر (ټاپې) لرل ،چې د مطب عې له نښان (لوګو) رسه تړاو ولري.
2

د اساسنامې رشطونه
اوومه ماده:
د امتياز خاوند مکلف دی ،چې د اساسنامې په منت کې الندې موارد په نظر کې ولري:
 – ۱د مطبعې عنوان او موخې؛
 – ۲د مطبعې د فعاليت ساحه؛
 – ۳د مطبعې تشکياليت جوړښت؛
 – ۴د متويل د رسچينو يادونه؛
 – ۵د مطبعې د مرکزي دفرت او استازوليو د ځای ټاکل؛
 – ۶د مطبعې د مايل چارو د تصفيې بڼه او د انحالل موارد.
د جواز ليکونو د وېش رشطونه:
نهمه ماده:
 – ۱د مطبعې د فعاليت جواز د حق االمتياز او تضمني په بدل کې د ټوليزو خصويص رسنيو د پرانيستنې
او فعاليت د څرنګوايل په مقرره کې درج او د دريو کلونو لپاره صادرېږي؛
 – ۲د خصويص مطبعو د پرانيستنې او فعاليت د جواز غوښتنليک د ټوليزو رسنيو د کمېسيون له څېړنې
وروسته د اجرآ وړ دی؛
 – ۳د خصويص مطبعو د پرانيستنې او فعاليت جواز ليکونه د دې کړنالرې په شلمه ماده کې د درج شوي
فني هيأت ل ه تاييد وروسته د اجرآ وړ دي؛
 – ۴د مطبعې مسوول مکلف دی ،چې د دريو کلونو له تېرېدو وروسته د ټوليزو رسنيو د حکمونو ،د ټوليزو
خصويص رسنيو د پرانيستنې او فعاليت د څرنګوايل مقررې او له دغې کړنالرې رسه سم خپل د فعاليت
جواز وغزوي؛
 – ۵که چېرې مطبعه د فعاليت جواز د نېټې له پای ته رسېدو وروسته ،د خپل جواز د غزولو لپاره رانيش،
د ټوليزو خصويص رسنيو د پرانيستنې او فعاليت له څرنګوايل مقررې رسه سم د ذکر شوې مطبعې نوم
د ثبت له کتاب څخه لېرې کېږي؛
 – ۶مطبعه کولی يش ،چې د جواز ترالسه کېدو وروسته خپل فعاليت پيل کړي.
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تجهيزات
لسمه ماده:
د خصويص مطبعې خاوند مکلف دی ،چې د الندې باکيفيته ماشينونو او تجهيزاتو لېسټ د
اطالعاتو او فرهنګ وزارت ته وړاندې کړي:
 – ۱چاپي ماشني؛
 – ۲د کاغذ پرېکولو ماشني؛
 – ۳د سيم په مرسته ګنډونکی ماشني؛
–۴
 – ۵کمپيوټر او مکمل توکي؛
 – ۶منتاژ ماشني؛
 – ۷جرناتور؛
 – ۸د صحايف برخې څانګې.

درېيم فصل
د مسوول مدير مکلفيتونه او رشطونه
مسوول مدير
يوولسمه ماده:
خصويص مطبعه د مسوول مدير لرونکې ده.
د مسوول مدير د ټاکلو رشطونه
دوولسمه ماده:
( ) ۱د الندې رشطونو په لرلو رسه ،يو شخص د مسوول مدير په حيث ټاکل کېدای يش:
 – ۱د هېواد د تابعيت سند لرل؛
 – ۲د يوويشت کلنۍ عمر بشپړول؛
 – ۳د مسلکي زده کړو د سند لرل ،يا درې کلنه کاري تجربه؛
 – ۴د صالحيت لرونکې محکمې د حکم پر اساس له مدين حقونو څخه نه برخمني؛
 – ۵د افغانستان د اسايس قانون په يوسلو دوه پنځوسمه ماده کې د درج شويو مقاماتو نه شتون؛
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( ) ۲د امتياز خاوند چې مسوول مدير ټاکل کېږي ،ددې مادې د ( )۱فقرې د رشطونو لرونکی دی.
د مسوول مدير واکونه او دندې
ديارلسمه ماده:
د مطبعې مسوول مدير الندې واکونه لري:
 – ۱د مطبعې د برنامو او موخو طرحه او پيل کول؛
 – ۲د مطبعې اړونده او نورو څانګو مرشتابه؛
 – ۳په کورنيو او بهرنيو ناستو کې له اړوندې مطبعې استازيتوب؛
 – ۴د اسايس قانون د حکمونو ،د ټوليزو رسنيو قانون ،د خصويص ټوليزو رسنيو د پرانيستنې او فعاليت
د څرنګوايل مقررې ،د دې کړنالرې او د هېواد د نورو نافذو تقنيني اسنادو له مراعت کولو څخه د الس
الندې کارکوونکو خربول؛
 – ۵د هر کال په پيل کې له فعاليتونو او نه فعاليتونو څخه د اطالعاتو او فرهنګ وزارت خربول؛
 – ۶اطالعاتو او فرهنګ وزارت ته د مسلکي فعاليتونو راپور ورکول؛
 – ۷اړونده تقنيني اسناد او نورې دندې ،چې په دې کړنالره کې کښل شوې دي.
د مطالبو د چاپ مسووليت
څوارلسمه ماده:
( ) ۱مسوول مدير د ټوليزو رسنيو قانون د حکمونو ،د ټوليزو خصويص رسنيو د پرانيستنې او فعاليت د
څرنګوالې مقررې او له دې کړنالرې رسه سم د مطالبو د چاپ مسوول دی؛
( ) ۲مسوول مدير مکلف دی ،چې په خپله مطبعه کې د پېرودونکو د حقونو تر منځ انډول په پام کې
ونييس.
د چاپ د منع کېدو رشطونه
پنځلسمه ماده:
د ټوليزو مطبعو د قانون اړوند د الندې مطالبو او راپورونو چاپول ،نرشول او خپرول جواز نه
لري:
 – ۱هغه آثار او مطالب ،چې د اسالمي اصولو او حکمونو خالف وي؛
 – ۲هغه آثار ،چې د نورو دينونو او مذهبونو د سپکاوي المل کېږي؛
 – ۳هغه آثار ،چې د حکمي او حقيقي اشخاصو د سپکاوي او بې عزيت المل کېږي؛
 – ۴هغه آثار او مطالب ،چې د اسايس قانون خالف وي او په قانون کې يې د جرم سزا بند وي؛
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 – ۵هغه آثار او مطالب ،چې حقيقي او حکمي اشخاصو ته د تور او د هغوی شخصیت او اعتبار ته د
زيان اړولو المل کېږي؛
 – ۶د اسالم له مقدس دين څخه پرته د نورو دينونو تبليغ او خپرول؛
 – ۷د قربانيانو ،زور زيايت او ظلمونو د انځورونو خپرول او هويت څرګندول ،چې د هغوی ټولنيز حيثيت
زيامننوي؛
 – ۸هغه آثار او مطالب ،چې د ټولنې غړو په ځانګړې بڼه د ماشومانو او تنکيو ځوانانو رواين امنيت او
اخالقي سالمتيا ته زيان اړوي؛
 – ۹خصويص مطبعې د دولتي ُمهرونو (ټاپو) جوړولو حق نه لري؛
 – ۱۰د هر ډول مطالبو چاپ ،چې د هېواد د قوانينو خالف وي.
حقونه او امتيازات
شپاړسمه ماده:
د خصويص مطبعو کارمندان د ټوليزو خصويص رسنيو د پرانيستنې او فعاليت د څرنګوايل
مقررې او نورو اړوندو تسجيل شويو تقنيني اسنادو له حقونو او امتيازاتو څخه ګټه اخيستلی يش.

څلورم فصل
وروستي حکمونه
بهرنۍ نا دولتي مؤسسې او رشکتونه
اولسمه ماده:
يوازې بهرنۍ نا دولتي مؤسسې او رشکتونه کولی يش ،چې د ټوليزو رسنيو قانون د حکمونو ،د
خصويص ټوليزو رسنيو د پرانيستنې او فعاليت د څرنګوايل مقررې او له دې کړنالرې رسه سم خصويص
مطبعې پرانيزي.
په يو نوم مطبعه
اتلسمه ماده:
د خصويص مطبعې د امتياز خاوند نه يش کولی ،په ورته نوم بله مطبعه پرانيزي ،خو دا چې د
ټوليزو خصويص رسنيو د پرانيستلو او فعاليت د څرنګوايل مقررې له حکمونو رسه سم د فعاليت جال
جواز ترالسه کړي.
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د فعاليت د ځای ټاکل
نولسمه ماده:
د مطبعې د امتياز خاوند نه يش کولی ،په هغو ځايونو کې د خپلې مطبعې د فعاليت ځای وټاکي،
چې د قانون د حکمونو له مخې د اشخاصو فعاليت هلته منعه شوی وي.
لويې ،منځنۍ او کوچنۍ مطبعې
شلمه ماده:
 - ۱د لويو ،منځنيو او کوچنيو مطبعو د تثبيت معيارونه د فني ډلې له لوري وړانديز کېږي او د اطالعاتو
او فرهنګ وزارت د وزير له لوري منظورېږي؛
 – ۲ددې مادې په ( ) ۱فقره کې د کښل شوې فني ډلې جوړښت ،د دويم واحد له لوري چې د دې کړنالرې
له منځپانګې رسه سم جواز صادروي ،د اطالعاتو او فرهنګ وزارت ته وړانديز کېږي؛
 – ۳فني ډله دنده لري ،چې د دې مادې د ( ) ۱فقرې کښل شوي معيارونه ،نور تجهيزات او ماشني آالت
د ټوليزو رسنيو قانون د حکمونو ،د خصويص ټوليزو رسنيو د پرانيستنې او فعاليت د څرنګوايل د مقررې
او د دې کړنالرې له مخې د جواز تر صادرولو مخکې و ارزوي؛
 - ۴د جواز د نوي کېدو په صورت کې فني ډله مکلفه دی ،چې د مطبعې ماشينونه او تجهيزات د مطبعو
د تثبيت شويو معيارونو او د دې کړنالرې د حکمونو رسه سم و ارزوي.
د پيل کولو ساحه
يوويشتمه ماده:
د دې کړنالرې مواد د عمومي خصويص مطبعو د پرانيستنې او فعاليت په برخه کې په عادي او
ډيجيټيل مطبعو د پيل کېدو وړ دي.
سموونه
دوه ويشتمه ماده:
( ) ۱د دې کړنالرې مواد د اړوندو تقنيني اسنادو د سمون او اړتيا له مخې د سمولو وړ دي؛
( )۲د دې مادې د ( )۱فقرې سمون د اط العاتو او فرهنګ د وزير له منظورۍ وروسته نافذېږي.
د اجرآ نېټه
درويشتمه ماده:
دا کړنالره د اطالعاتو او فرهنګ د وزير د منظورۍ له نېټې وروسته نافذېږي؛
دا کړنالره په ( )۴فصلونو او ( )۲۳مادو کې په  ۱۳۹۶/۳/۲۴نېټه نافذ شوه.
7

د تسويد کمېټه
فيض الله محتاج

محمد حسيب حيات

د بيهقي کتاب خپرولو رئيس د تقنني او پالييس رئيس

محمدضيا بوميا
د ازادي مطبعو د تصدۍ عمومي رئيس

دالور نذير زوی
د اطالعاتو او فرهنګ وزارت د تقنني او پاليسۍ چارو مشاور

وکتل شو
منظور دی.
پوهاند محمد رسول باوري
د اطالعاتو او فرهنګ وزارت رسپرست
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