بسمه تعالی

اليحه هزينه نصب وسايل وتجهيزات رسانه هاي خصوصي ووسايل
مخابراتي مؤسسات داخلي وخارجي درتأسيسات مربوط راديوتلويزيون
ملی درمرکزوواليات
پيشـگـفتار:
راديوتلويزيون ملي افغانستان به مثابه يک ارگان فرهنگي ونشراتي كشوردرپرتوقانون
رسانه های همگانی که ماده سیزده آن چنین حکم می نمايد":راديوتلويزيون ملی افغانستان
رسانهء همگانی متعلق بمردم افغانستان است که منحیث رياست مستقل درچوکات قوهء
اجراهیه فعالیت وبودجه آن ازطريق حکومت ،اعالنات وعرضه خدمات تأمین میگردد"
اين اداره برعالوه تولیدونشربرنامه هاي مختلف ومتنوع راديويي وتلويزيوني به وسیله
راديوهاوتلويزيون های ملي نیزمكلفیت دارد تابرمبنای ستراتیژی انکشاف ملی بمنظور
فراهم سازی بسترمناسب براي فعالیت هاي خبري ونشراتي بخش خصوصي بذل مساعی
نمايد.
چنانچه مالحظه میشودعده ئي ازشهروندان ونهادهابرمبنای قانون رسانه های همگانی
حاضربه ايجاد دستگاه هاي راديويي وتلويزيوني دركشورگرديده ودرجنب فعالیت هاي
راديوتلويزيون ملي پروگرام هاي متنوع صوتي وتصويري رابراي هموطنان عرضه
میدارند.
ازجانب ديگر شرکت های زيادی درعرضه خدمات مخابراتی برای تامین ارتباطات مردم
عزيزما شکل گرفته وتالش دارند تا دامنه فعالیت های شان روزبروزوسعت يابد.
البته تحقق اين همه خدمات نیازبرای فراهم نمودن سهولت هاي الزم ازجمله :محل مناسب
براي نصب تاوروكنترول روم ،وسايل تخنیكي ،انرژي برق ،وتامین امنیت مطمین دارد.
راديوتلويزيون ملی افغانستان درحالیکه مطابق به احکام قانون مکلف به تآمین قسمی
ازبودجهء خودازطريق تآمین خدمات است آرزومی نمايد بربنیاد اين اليحه فرصت مناسب
همکاری وارايه خدمات رادرزمینه نصب وسايل وتجهیزات تخنیكي راديويي ،تلويزيوني
ومخابراتي درتأسیسات مربوطه مرکزوواليات برای متقاضیان « شبکه های خصوصی،
شرکت های مخابراتی ونهادها ».فراهم سازد.
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شرايـط نصب وسايل وتجهيزات تخنيكي راديويي،تلويزيوني ومخابراتي
وفعاليت آن درتأسيسات مربوط راديوتلويزيون ملی افغانستان درمرکزوواليات
 -۱داشتن مجوزقانونی بمنظورفعالیت ازجانب متقاضیان « شبکه های خصوصی ،شرکت
های مخابراتی ونهادها ».
 -۲پذيرش اندازه ساحه ومحل نصب وسايل تخنیكي ازجانب متقاضیان « شبکه های
خصوصی ،شرکت های مخابراتی ونهادها» بنابرلزوم ديد راديوتلويزيون ملي افغانستان.
 -۳عدم تغیرات درفريکونسی ،طاقت (توان) فرستنده وارتفاع تاورمربوط بدون استیذان
اداره محترم اترا وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی.
 -۴رعايت تصامیم اداره محترم اترا به مثابه عالیترين مرجع قانونی فريکونسی ريگولیشن
درسطح کشوردرتعیین فريکونسی وطاقت فرستنده های تلويزيوني وراديويی مطابق
نیازمندي ساحه پوشش درمرکز وواليات.
 -۵ارائه مجوزفريكونسي جديددرصورت تغییرفريكونسي ازآدرس اداره محترم اترا،
وزارت مخابرات وتكنالوژي معلوماتي.
 -۶حضورفعال نماينده گان با صالحیت متقاضیان « شبکه های خصوصی ،شرکت های
مخابراتی ونهادها» بمنظوربهبودوضعیت ورفع موانع درساحه طبق دعوت وبرنامه ريزی
راديوتلويزيون ملی افغانستان.
 -۷پذيرش تصامیم راديوتلويزيون ملی افغانستان مبنی براستفاده مشترک متقاضیان ازاتاق
«کنترول روم» وتاور.
 -۸عدم نصب وسايل مخابراتي ونشراتي وياسايرتجهیزات درتاورواتاق فرستنده هاي
مربوط بدون موافقه کتبی راديوتلويزيون ملي افغانستان.
 -۹مراعات معیارهای تخنیکی درنصب وسايل وقبول هزينه هاي رفع مشكل تخنیكي
ازجانب متقاضیان « شبکه های خصوصی ،شرکت های مخابراتی ونهادها » جديد در
ساحه حین نصب تاورجديد درصورت ايجاد مشکل تخنیکی به تاورهاي مشترك قبلي
وتوقف فعالیت نشراتي ومخابراتی ازجانب ايشان الی رفع مشكل تخنیکی.
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 -۱۰پرداخت مصارف مالی غرض اعماراتاق فرستنده ها ونصب تاورمشترك ازطرف
متقاضیان « شبکه های خصوصی ،شرکت های مخابراتی ونهادها ».
 -۱۱ارايه صورت حساب دقیق مصارف اعماراتاق ونصب تاوربطورکتبی ومستند به
راديوتلويزيون ملي افغانستان ازسوی متقاضیان « شبکه های خصوصی ،شرکت های
مخابراتی ونهادها » درساحه وقبول پرداخت سهم مصارف متذکره درصورت استفاده
ازجانب متقاضیان جديد.
 -۱۲کسب موافقه مبنی براستفاده ازبرق شهری بوسیله ترانسفارمرهای مربوط به راديو
تلويزيون ملی درساحه ازمقام راديوتلويزيون ملی افغانستان به عالوه موافقه رياست محترم
برشناوارايه گزارش منظم کتبی ومستندمبنی برتاديه بموقع صرفیه برق شهری بابت هر
دوره میترخوانی وعدم شکايت ازقطع برق شهري درصورت عدم تاديه بموقع صرفیه آن.
 -۱۳متقاضیان « شبکه های خصوصی ،شرکت های مخابراتی ونهادها » میتوانند میتربرق
خويش رابعدازكنترول والبراتواررياست برشنا وابرازنظرراديوتلويزيون ملي درسركت
نصب نمايند.
 -۱۴درصورت نبود برق شهري درساحه ،متقاضیان « شبکه های خصوصی ،شرکت های
مخابراتی ونهادها » میتوانند برق موردنیازخويش را بوسیله جنراتورهاي مؤلد كه متعلق به
آنان مي گردد تأمین نمايند.
 -۱۵متقاضیان « شبکه های خصوصی ،شرکت های مخابراتی ونهادها » مسوولیت تنوير
ساحه مربوطه شان را دارند.
 -۱۶متقاضیان « شبکه های خصوصی ،شرکت های مخابراتی ونهادها » درصورت
عارضه تخنیكي درفرستنده ها ،لینك سیستم ،ريپیترها وسايرتجهیزات تخنیکی مربوطه شان
درساحه بعدازاستیذان ادارات مربوط راديوتلويزيون ملی درساحه اقداماتي الزم راعملی
خواهند نمود.
درصورت تبديلي وسايل ناشي ازعوارض تخنیكي به ادارات ذيربط راديوتلويزيون ملی
درساحه گزارش داده شود.
 -۱۷متقاضیان « شبکه های خصوصی ،شرکت های مخابراتی ونهادها » جهت رفع
مشكالت تخنیكي وسايل شان درساحه يكنفرنماينده متجرب به امورتخنیكي را به راديو
تلويزيون ملي معرفي نمايند.
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 -۱۸متقاضیان « شبکه های خصوصی ،شرکت های مخابراتی ونهادها » درصورت
ضرورت اعزام انجنیران غرض مونتاژ ،ترمیم واقدامات تخنیكي ،اداره راديوتلويزيون
ملي را رسمآ درجريان گذاشته ،اقدامات خويش رادرساعات رسمي انجام دهند.
 -۱۹نماينده گان متقاضیان « شبکه های خصوصی ،شرکت های مخابراتی ونهادها » كه
جهت حفظ ومراقبت وسايل مربوطه درساحه رفت وآمد می نمايند بايدمجوزراديوتلويزيون
ملي افغانستان رابدست داشته باشند.
 -۲۰متقاضیان که دستگاه فرستنده تلويزيونی ومخابراتی خويش رادرساحه محدوده راديو
تلويزيون ملی واقع كوه آسمائي نصب نموده ومی نمايند ،مكلف به پرداخت ماهانه مبلغ
« »۳۵۰۰۰سی وپنج هزارافغاني به حساب راديوتلويزيون ملي مي باشند.
 -۲۱متقاضیان که دستگاه فرستنده راديويی خويش را درساحه محدوده راديوتلويزيون ملی
واقع كوه آسمائي نصب نموده ومی نمايند ،مکلف به پرداخت ماهانه مبلغ «  » ۱۷۵۰۰هفده
هزاروپنجصد افغاني به حساب راديوتلويزيون ملي می باشند.
 -۲۲شبكه های مخابراتي وموسسات داخلي وخارجي برطبق اين اليحه وبانظرداشت
امضاء قرارداد جداگانه باراديوتلويزيون ملي مي توانند ريپیترهای موردنظررا درملكیت
راديوتلويزيون ملي واقع كوه آسمائي نصب وفعالیت خويش را تنظیم نمايند.
 -۲۳متقاضیان كه داراي چندين فرستنده صوتي ،تصويري ويامخابراتي درساحه مربوطه
راديوتلويزيون ملی باشند مكلف اند تا ازهروسیله صوتي ،تصويري ومخابراتي خود طور
جداگانه حق نصب راديوتلويزيون ملي رابانظرداشت مواد ۲۰و ۲۱اين اليحه به حساب
راديوتلويزيون ملي تحويل ويا واريزنمايند.
 -۲۴حق نصب وسايل به راديوتلويزيون ملي باارائه صورت حساب که هردوره آن دوبرج
رااحتوا می نمايد ازطريق ادارات ذيربط راديـوتلويـزيون ملي ترتیب وبه آدرس متقاضیان
« شبکه های خصوصی ،شرکت های مخابراتی ونهادها » غرض پرداخت به حساب راديو
تلويزيون ملي ارسال مي گردد.
 -۲۵هرگاه درپرداخت حق نصب وسايل به راديوتلويزيون ملی ازجانب متقاضیان « شبکه
های خصوصی ،شرکت های مخابراتی ونهادها » درجريان سال مالی مربوط مبادرت
صورت نگیرد سال مابعد مالی عالوه برتاديه اصل حق امتیازتابع « »۱۲دوازده فیصد
جريمه نیزخواهند شد ومتقاضیان مذكوردرتاديه آن مكلف مي باشند .درصورت تاخیربیشتر
به مراجع عدلی وقضايی معرفی شده فعالیت شان درساحه قطع خواهد شد.
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 -۲۶متقاضیان « شبکه های خصوصی ،شرکت های مخابراتی ونهادها » که ازساحات
مربوط راديوتلويزيون ملی مطابق اين اليحه استفاده می نمايند،مکلفیت دارند تا آدرس دقیق
دفاترمرکزی شانرا با ذکرآدرس های تیلفونی وبرقی دراختیارراديوتلويزيون ملی گذاشته و
درصورت تغیرآدرس شان رسمآ به اين اداره اطالع دهند.
 -۲۷فروش وسايل تخنیکی ناصبه متقاضیان«شبکه های خصوصی راديويی وتلويزيونی»
درساحه مربوط راديوتلويزيون ملی وامتیازات شبكه هاي مربوط بوسیله صاحبان آن
زماني مجازشمرده میشود كه قبل ازفروش ،راديوتلويزيون ملي راكتبا ً درجريان قرارداده
وطی مراحل قانونی آنراازطريق کمسیون رسانه های همگانی طی نموده باشند.
 -۲۸شبكه هاي كه وسايل خودرادرملکیت راديوتلويزيون ملي نصب كرده اند درصورت
فروش وياانتقال به محل ديگرمیتوانند تمام وسايل فرستنده به شمول آنتن ،جنريتر ،تاور
وسايرملحقات آنراانتقال دهند به شرطی که محیط که درآن تأسیسات فرستنده نصب بوده به
شکل اولی آن برگردانیده شود.
 -۲۹شبكه هاي راديويی وتلويزيونی بخش خصوصی كه ازساحات مربوط راديوتلويزيون
ملی فعالیت نشراتی می نمايند وتوسط صاحبان امتیازآن به فروش میرسند بايد قبل ازآن
اجراات مقتضی را ازطريق کمسیون رسانه های همگانی عملی نموده و راديوتلويزيون ملي
رادرجريان قراردهند درغیرآن فعالیت نشراتي شان متوقف شده ورياست عمومي راديو
تلويزيون ملي اجراات مقتضي رادرزمینه مرعي میدارد.
 -۳۰آنعده ازشبكه ها ،شرکت ها ونهادهايكه قبل ازمنظوري اين اليحه وسايل تخنیکی
مربوط خويش را درملکیت های راديوتلويزيون ملي نصب كرده وفعالیت دارند ،مكلف به
تجديد قرارداد با درنظرداشت اين اليحه مي باشند.
 -۳۱هیچ يک ازمتقاضیان « شبکه های خصوصی ،شرکت های مخابراتی ونهادها » نمی
توانند ازملکیت راديوتلويزيون ملی به غیرازمقاصد مندرج اين اليحه استفاده نمايند.
 -۳۲ساحه ستندرد برای هرشبکه غرض ايجاد تأسیسات فرستنده ( )۶۰مترمربع درنظر
گرفته شده .آنعده شبکه های خصوصی ونهادهای دولتی که جهت نصب تاور ،آنتن ها
وفرستنده های شان ازساحهء بیشتر(ستندرد شصت مترمربع) راديوتلويزن ملی برای هر
شبکه استفاده مینمايند،برعالوه پول حق االستفاده آنتن هاازهرمترمربع زمین ماهانه مکلف
به پرداخت مبلغ (دوصدوپنجاه) افغانی نیزمی باشند .حداعظم مساحت برای استفاده يک
تاورويک فرستنده توسط انجنیران رياست عمومی راديوتلويزيون ملی تثبیت میگردد.
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البته درصورت استفاده (دو) وياباالتراز(دو) فرستنده که ازيک تاورمساحت اشغال شده
توسط تاورازمجموع مساحت مجازبرای شبکه هاتجاوزنمايد.
 -۳۳پول ارايه خدمات نصب مايکروويف لینک ( )Micro wave linkرسانه ای
خصوصی ووسايل مخابراتی موسسات داخلی وخارجی ماهنه مبلغ -۱۰۰۰۰/افغانی تعیین
وقابل اجرآ می باشد.
 -۳۴متقاضیان شبكه های راديويی ،تلويزيونی ومخابراتي موسسات داخلي وخارجي بر
طبق اين اليحه وبانظرداشت امضاء قراردادجداگانه باراديوتلويزيون ملي مي توانند وسايل
موردنظررادرملكیت راديوتلويزيون ملي واقع يکه توت ،پلچرخی ،پل باغ عمومی ووزير
محمد اکبرخان مینه نصب وفعالیت خويش را تنظیم نمايند.
 -۳۵حق نصب فرستنده های رسانه های خصوصی بخش "تلويزيون" درواليات شامل
کتگوری های ذيل می باشد:
 واليات درجه اول ماهانه مبلغ  -۱۵۰۰۰/افغانی که شامل واليات زيرين میگـردد:کندهار ،هرات ،بلخ ،کندز و جالل آباد.
 واليات درجه دوم ماهانه مبلغ  -۱۰۰۰۰/افغانی که شامل واليات ذيل میگردد:بدخشان ،تخار ،بغالن ،پروان ،پکتیا ،لوگر ،میدان وردک ،بامیان ،سمنگان ،جوزجان،
فارياب ،غزنی ،زابل ،هلمند ،نیمروز وفراه.
 واليات درجه سوم ماهانه مبلغ  -۸۰۰۰/افغانی که شامل واليات آتی می باشند:کاپیسا ،لغمان ،کنر ،سرپل ،بادغیس ،غور ،نورستان ،دايکندی ،ارزگان ،پکتیکا ،خوست
وپنجشیر.
 -۳۶حق نصب فرستنده های رسانه های خصوصی بخش "راديو" درواليت ،شامل
کتگوری های ذيل می باشد:
 واليات درجه اول ماهانه مبلغ -۱۰۰۰۰/افغانی. واليات درجه دوم ماهانه مبلغ -۸۰۰۰/افغانی. واليات درجه سوم ماهانه مبلغ -۶۰۰۰/افغانی. -۳۷قابل ذکراست امکاناتی که ازطرف راديوتلويزيون ملی درواليات دراختیاررسانه های
خصوصی قرارداده می شودعبارت است از :نصب تاوردرآنتن راديوتلويزيون ملی ،جــای
برای يک يا دولینک آنتن ،جای برای يک يا دوجنراتور ،جای برای ترانسمیتردرسالـــــون
ترانسمیترراديوتلويزيون ملی.
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 -۳۸شبكه های مخابراتي وعرضه کننده خدمات انترنتی برطبق اين اليحه وبانظرداشت
وضیعت اقتصادی ورقابت آزاد دراين زمینه وباامضاء قرارداد جداگانه باراديوتلويزيون
ملي میتوانندوسايل موردنظررادرملكیت راديوتلويزيون ملي واقع واليات کشورنصب و
فعالیت خويش را تنظیم نمايند.

 -۳۹اين اليحه بداخل ( )۳۹ماده برای متقاضیان درمرکزوواليات ترتیب که بامنظوری آن
قابل تطبیق بوده وهرگونه لوايح قبلی که دراين زمینه موجودباشدملغی قرارداده میشود.
انجنیرعبدالرحمن پنجشیري
آمرپالیسی وپالن

محمدفهیم رامکی
آمرارتباط وهماهنگی واليات

ديپلوم انجنیرمحمداحسان عمری
رئیس تخنیکی

تاج محمد احمدزاده
آمربازاريابی

حضرت گل حسامی
مشاورحقوقی راديوتلويزيون ملی

منظوراست:
محمد زرين انځـور
رئیس عمومي راديوتلويزيون ملي افغانستان
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