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دافغانستان مخابراتو او معلوماتی ټکنالوجۍ وزارت مطبوعاتي اعالمیه

 ۰۹۳۱کال د زمری لومړي نیټه
موضوع  :دکابل او بغالن په والیتونو کې د ( )۶پایو دسیم باکس د دستګاه ضبط او دیو انترنیتي شرکت فعالیت ودرول چې دکابل په
ښار کې یي پرته له جواز څخه انترنیتي خدمتونه وړاندی کول.
دمخابراتي خدمتونو دتنظیم دقانون داحکامو په رڼا کې دمخابراتي خدمتونو دتنظیم اداره دهېواد په کچه په مخابراتي سکتور پورې
داړوندو چارو دتنظیمولو مسئوله ده چې دمخابراتو او معلوماتي تکنالوجۍ وزارت په چوکات کې په خپلواکه  ،پرانستې ،رڼې اوموخه
لرونکې تګالرې سره له تبعیض پرته فعالیت کوي.
اداري د تاسیس څخه تر اوسه پوري دمخابراتي مارکیټ دکنترول او تنظیم په خاطر ،دمخابراتي خدمتونو دتنظیم قانون  ،کړنالري او
پالیسی جوړ کړی او دهغوی دپلي کیدو په خاطر په دوامداره توګه کار کوی.
دموضوع جریان :
تقریباً دوه ا ونۍ مخکې دمخابراتي خدمتونو دتنظیم اداری ته خبر را ورسید چې یو شمیر متخلفو اشخاصو مخابراتي وسایل په غیر
قانوني ډول دکابل او بغالن والیت د پلخمري په ښار کې نصب کړي او دهغوی څخه پرته له قانوني جواز څخه استفاده کوي  .د خبر
په تر السه کولوسره سم د اترا اداري دنظارت ټیم دقانون ساتني ادارو سره یوځاي دمخابراتي شبکو دفعالیت سیمو ته الړل .
دګډ نظارتي پالوي په رسیدو سره په ډاګه شوه چې دسیم باکس دستګاه وې عمالً مخابراتي خدمتونو په الندینیو سیمو کې په غیر
قانوني ډول وړاندې کوي.




د  ۸۹۲۱کال د زمری دمیاشتې په ۹۲نیټه دکابل ښار په لسمه ناحیه (نوي ښار ) کې دري پایي سیم باکسونه چی دوه
پایي دهغوی څخه په یو وخت کې ( )۲۲او یوه بله پایه یي ()۸۹۱عدد سیم کارته وړتیا لري چې دریواړه یي په یوه
وخت کې په مجموعی توګه ( )۹۸۹عدد سیم کارته په ظرفیت فعالیت کولی شي چې ورسره ( )۸۹۹۹داني سیم
کارتونه د اتصاالت مخابراتی شرکت  )۰۴۱( ،دانی سیم کارتونه د ام تی ان مخابراتي شرکت او ( )۹۱قلمه نور ټول
مخابراتی وسایل او تجهیزات د نظارت او کنترول دتیم لخوا د قانون ساتنې ادارو د استازو په مرسته را ټول  ،ضبط او
دمخابراتو خدمتونو دتنظیم اداري ته راوړل شوی .دسیم باکسونو مالک چې یو ایراني تبعه ده او د یو افغان لخوا دسیم
باکسونو دفعالیت څخه څارنه کیده په تښته بریالي شوی چې مظنونین د امنیتی ادارو دتعقیب او پلټني الندې دی.
د ۸۹۲۱کال د زمری دمیاشتي په  ۸۰نیټه دبغالن والیت دپلخمری په ښار کې دري پایي سیم باکسونه چی هر یویی په
یو خت کې ( )۱عدد سیم کارته وړتیا لري او مجموعی وړتیا یي ( )۹۴عدده سیم کارته ده  ،چې ور سره د افغان بیسیم
شرکت ( )۸۱۰داني سیم کارته  ،د ام تی ان شرکت ( )۹۱داني سیم کارته او ( )۹۴قلمه نور ټول مخابراتی وسایل
دنظارت اوکنترول دتیم لخوا را ټول ضبط او دمخابراتي خدمتونو دتنظیم اداري ته راوړل شول دسیم باکسونو فعالیت



دیو نفر پاکستاني تبعه او یو کس افغان لخوا وړاندې کیدل چې مظنونین دوالیت دامنیتی مسؤلینو لخوا نیول شوی او
دپولیسو تر نظارت الندی دی.
د ۸۹۲۱کال د زمری دمیاشتي په  ۲نیټه د ای ګلوبل نت کافی چې په وایرلس ډول یي په سمتی آنتن سره یي انترنیتی
خدمتونونه بی لدی چې کوم قانونې جواز ولری د کابل ښار دریم مکروریانو په سیمه کې وړاندې کول چې ( )۲قلمه
مخابراتي وسایل له نوموړي نت کافی څخه راټول او دمخابراتي خدمتونو دتنظیم اداري ته راوړل شوی  ،د مخابراتی
خدمتونو دتنظیم قانون داحکامو مطابق متخلفت ته دمجازاتو دټاکلو پخاطر موضوع د پریکړي او تصمیم نیولو لپاره
دمخابراتي خدمتونو دتنظیم اداري دبورد ریاست ته وړاندي کړل شویده

سرغړه وونكودې مخابراتي وسایلو نه په ګټه اخیستوسره دقانون الندې مواد ترپښوالندې كړي دي.
 -۸له قانوني جوازپرته یې رادیویي فریكونسۍ نه ګټه اخیستې ده.
 -۹له قانوني جوازپرته یې مخابراتي خدمتونه وړاندې كړي.
 -۹داټرا ادارې له اجازې پرته یې مخابراتي وسایل اوتجهیزات هېوادته راوړي.
 -۴هېواد اومخابراتي شركتونوته یي هره ورځ په زرګونه امریكایي ډالره اقتصادي زیان اړه ولى ده.
 -۵ددې امكان هم شته چې سرغړه وونكودمخابروپه وارېدولوسره دهېواد دامنیت په وړاندې فعالیتونه ترسره شوي وي.
 -۲ددې وسایلونه په ګټه اخیستوسره دهېواد په دننه مخابراتي شبكوكې دخدمتونو دكیفیت دكمښت سبب ګرځي.
دمخابراتي خدمتونودتنظیم دقانون داحكاموپربنسټ هركله چې یوشخص له قانوني جوازپرته دخدمتوپه وړاندې كولو  ،دفریكونسۍ
استعمال اویاپه توریددوسایلو الس پورې كړي په دې حالت كې سربېره پردې ناقانونه وسایل اوتجهیزات ضبط اومصادره
كېږي  ،متخلف شخص په كولودهریوه لدې عمل نه د نقدي جریمو په وركولوهم محكومېږي.
دقانون له احكامونه سرغړه وونكي دقانون نه دساتنې،كورنیوچارو وزارت دپولیسو،مخابراتي شركتونواوداټرادادارې
دغیرقانوني كړنو دمخنیوي دټیم په ګډه همكارى سره نیول شوي ،له سرغړه وونكونه په الس راغلي وسایل اوتجهیزات ضبط
اومصادره شوي.
موضوع دنوروبرخودتعقیب او څېړولو لپاره اترا اداري او دقانون نه دڅارنې ادارولخواڅېړل كېږي ترڅودمخابراتي
خدمتونودقانون داحكامو،بېسیم دمقررې ،جزاقانون اودجزایي اجرااتوموقت قانون په رڼاكې وڅېړل شي.
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