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بسم

میحرلا نمحرلا هللا

قال هللا تبارک و تعالی!
اطیعو هللا و اطیعو الرسول و اولی االمر منکم
ترجمه :اطاعت وکړی د هللا هلالج لج او اطاعت وکړی د رسول ملسو هیلع هللا یلص او د اولی االمر چی ستاسی څخه وی.

بسم

میحرلا نمحرلا هللا

قانون شکار و ابقای حیات وحش

فرمان
مقام امارت اسالمی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط وزارت زراعت و مالداری
شماره)۵۷( :
تاریخ۱۲۴۱/۹/۵ :
مادۀ اول:
به اساس تائید رئیس الوزراء امارت اسالمی افغانستان ،اسناد تمنینی ذیل الذکر وزارت زراعت و مالداری را توشیح
میدارم:
 -۱لانون تنظیم امور زمینداری امارت اسالمی افغانستان.
 -۲لانون حفاظت طبیعت.
 -۳لانون خدمات لرانطین نباتی.
 -۴لانون خدمات طب حیوانی (وترنری).
 -۵لانون شکار و ابمای حیات وحش.
 -۶لانون علفچر.
 -۷ممرر ٔه تنظیم اجراآت و فعالیت های وزارت زراعت و مالداری.
 -۸ممرر ٔه خدمات لرانطین نباتی.
 -۹ممررهٔ تورید ،توزیع و استعمال ادویهٔ ضد آفات و امراض نباتی (پستی سایدها).
 -۱۱ممرر ٔه ادار ٔه کوپراتیف های زراعتی وزارت زراعت و مالداری.
 -۱۱ممرر ٔه مؤسسهٔ (انستیتوت) تحمیمات زراعتی و کادر علمی آن.
 -۱۲ممرر ٔه طرز پرداخت مزد تراکتور کاران و کمباین کاران مراکز (استیشن های) فنی (میکانیزه) زراعتی وزارت
زراعت و مالداری.
 -۱۳اساسنامهٔ تصدی کود کیمیاوی و خدمات زراعتی.
شده بذری.
 -۱۴اساسنام ٔه تصدی تخم های اصالح ٔ

مادۀ دوم:
اسناد تمنینی مندرج مادۀ اول این فرمان از تاریخ توشیح نافذ و در جریدۀ رسمی نشر گردد.
والسالم
خادم اسالم
امیرالمومنین مال دمحم عمر (مجاﻫد)

قانون شکار و ابقای حیات وحش
فصل اول
احکام عمومی
مادۀ اول:
این لانون به منظور تنظیم امور مربوط به ابمای حیات ،حفاظت نسل انواع وحش و شکار آن ،وضع گردیده است.
مادۀ دوم:
اصطالحات آتی در این لانون دارای معانی ذیل می باشد:
 -۱حیات وحش :بما و حفاظت نسل حیوانات کوچک و بزرګ منکشف و نامنکشف غیر اهلی.
 -۲مناطك مجاز :مناطمیکه از طرف امارت ،به حیث پناهګاه حیات وحش تحت حفاظۀ باغ ملی (پارک ملی) و یا
ممنوعه اعالن نشده ،شکار در آن مجاز باشد.
 -۳مناطك ممنوعه :مناطك و ساحاتیکه امارت در آن ،هر نوع بهره برداری را از حیات وحش حیوانی و محیط
زیست آن ،ممنوع لرار داده باشد.
 -۴پناهګاه :ساحهٔ معین طبیعی و مصنوعی که به منظور نګهبانی ،تکثیر نسل ،حفظ و حمایهٔ کامل انواع مختلفهٔ
حیوانات و محیط زیست آنها تثبیت ګردیده ،شکار و بهره برداری در آن ممنوع باشد.
 -۵وحشی :حیوانات وحشی ،پرنده ګان مهاجر و غیر مهاجر ،حیوانات آبی و زنده جانیکه به شکل طبیعی و آزاد زنده
ګی کرده ،اهلی تربیه نشده باشد.
وحشیی می باشد که ضرر آن نسبت به مفاد آن بیشتر باشد.
 -۶وحشی موذی:
ٔ
 -۷مناطك تحت حفاظت :ساحهٔ معینی که به منظور نګهبانی ،حفاظه و حمایهٔ بعضی از حیوانات محلی و محیط زیست
آن ها ،تثبیت ګردیده باشد.
 -۸باغ ملی (پارک ملی) :ساحاتی از ملکیت عامه یا حدود معین که برای منظور رهنمائی ،مرالبت و جلوګیری تخلف
از احکام این لانون ،در ساح ٔه شکارګاه مؤظف میګردند.

فصل دوم
تنظیم بقای حیات وحش و حفاظت نسل آن
مادۀ سوم:
وزارت زراعت و مالداری ،مکلف به تنظیم امور مربوط به ابمای حیات و حفاظت نسل محیط زیست و تکثیر انواع
وحش در کشور میباشد.
مادۀ چهارم:
تصنیف مناطك حیات وحش از لحاظ ارزش و تمسیمات محیطی ،لرار ذیل می باشد:
 -۱مناطك ممنوعه.
 -۲مناطك مجاز.
 -۳ساحهٔ پناهګاه.
 -۴مناطك تحت حفاظت.
مادۀ پنجم:
تغییر شکل اراضی طبیعی حفظ مناظر طبیعی ،نباتی ،حیوانی و مماصد متنوع فرهنګی (کلتوری) و تاریخی
اختصاص داده شده است.
 -۹شکار :عملی است که شکارچی به وسائل و طرق مختلف حیوانات وحشی را در خشکه ،فضا و آب به دست
میآورد.
 -۱۱شکارچی :شخصی است که با فن شکار بلدیت تام داشته و شکار را به اساس پیشه انجام دهد.
 -۱۱جواز نامهٔ شکار :سند رسمی است که میرګن یا شکارچی ،در بدل لیمت برای موعد معین از ادارهٔ مربوطه اخذ
میدارد.
 -۱۲وسیله شکار :وسائل مجازیکه توسط آن شکار صورت میګیرد.
 -۱۳صید :وحشي ایکه شکارچی بعد از انجام عمل شکار مالک آن میګردد.
 -۱۴مؤظفین شکارګاه :اشخاصیکه به مناطك حیات وحش ،مندرج ماد ٔه چهارم این لانون ،بدون نظر متخصصین رشتهٔ
حیات وحش مجاز نمی باشد.

مادۀ ششم:
هیچکس نمیتواند در مناطك مندرج مادۀ چهارم این لانون ،بدون اجازۀ ادارۀ مربوطه به فلمبرداری عکاسی و جمع
آوری پیداوار نباتی و حیوانی الدام نماید.

فصل سوم
جوازنامه شکار
ماده ﻫفتم:
( )۱شکار ،بدون جوازنامه مجاز نیست.
( )۲جواز نامه شکار ،از طرف وزارت زراعت و مالداری در بدل لیمت معینه براي شکار طیور و حیوانات ،به
شکل جداګانه صادر می ګردد.
ماده ﻫشتم:
شکارچی مکلف است ،حین شکار جواز نامه شکار را با خود داشته باشد.
ماده نهم:
جوازنامهٔ شکار حاوی مطالب ذیل میباشد:
 -۱شهرت مکملهٔ شکارچی.
 -۲مدت اعتبار.
 -۳وسیلهٔ شکار.
 -۴انواع شکار و تعداد آن.
 -۵موسم یا ولت شکار.
ماده دﻫم:
اجازه نامهٔ حمل و نمل سالح شکاري از طرف وزارت امور داخله ،مطابك به حکم لانون اعطاء میګردد.
ماده یازدﻫم:
شکارچی دارای شرائط ذیل میباشد:
 -۱اکمال سن هجده سالګی.

 -۲داشتن تصدیك صحی.
 -۳عدم سلب حك شکار از طرف محکمه.
 -۴داشتن مهارت در امور شکار وحش ،ذبح و استعمال وسائل شکار.
ماده دوازدﻫم:
اتباع خارجي ممیم افغانستان و سیاحین ،می توانند به اجاز ٔه امارت شکار نمایند.
ماده سیزدﻫم:
( )۱اتباع خارجی میتواند به اساس احکام این لانون ،اجازه نامه و حك استفاد ٔه شکار را حاصل نمایند.
( )۲طرز اعطاي اجازه نامه توسط الئحه ایکه از طرف وزارت هاي زراعت و مالداری ،اطالعات و کلتور و ریاست
عمومي ګرځندوي ترتیب می ګردد ،تثبیت میشود.
ماده چهاردﻫم:
( )۱مناطك مجاز و ممنوعهٔ شکار ،توسط وزارت زراعت و مالداری تعیین میګردد.
( )۲فهرست شکار حیوانات مجاز و غیر مجاز ،از طرف وزارت زراعت و مالداری ترتیب و اعالن میګردد.

فصل چهارم
موانع شکار
ماده پانزدﻫم:
شکار در مناطك آتی ممنوع است:
 -۱مناطمیکه در آن حاالت اضطراری اعالن شده باشد.
 -۲مناطك ممنوعهٔ سرحدی.
 -۳مناطك جوار مرکز نظامی.
 -۴محالت مسکونی.
 -۵شفاخانه ،تفریحګاه و جوار آن.
ماده شانزدﻫم:
شکار در اولات آتی ممنوع است:

 -۱هنګام شیوع مرض در وحش که توسط ممامات مسؤل رسما اعالن میګردد.
 -۲هنګام بارداری و تخم ګذاری که توسط ممامات مسؤل رسما اعالن میګردد.
 -۳در حالت اضطرار عمومی.
ماده ﻫفدﻫم:
وزارت زراعت و مالداری مکلف است به منظور بماء ،حمایه و تکثیر نسل حیوانات وحشي و پرندګان نادر و کمیاب،
شکار آنها را در ساح ٔه خاص ممنوع لرار داده و توسط مؤظفین شکار ګاه ،از شکار آن جلوګیری نماید.
ماده ﻫجدﻫم:
از بین بردن النه ،برداشتن تخم و شکار چوچه هاي وحش غیر موذي ،جواز ندارد.
ماده نزدﻫم:
شکار به طرق و وسائل ذیل ممنوع است:
 -۱حفر ګودال به منظور ګرفتاری وحش.
 -۲استفاده از وسائل نملی ٔه موتردار.
 -۳شکار وحش غیر موذي در یک محل به صورت دسته جمعی.
 -۴بند بستن در مجراي آب و خشک کردن آن به منظور شکار حیوانات آبی.
 -۵استفاده از مواد منفلمه و منفجره.
 -۶استفاده از مواد سمي و مخدره.
 -۷استفاده از آالت نوري ،مواد کیمیاوي و حریك نباتات.
 -۸ګرفتاري وحش زنده بدون اجازه نامه.

فصل پنجم
وظائف و صالحیت مؤظفین شکارګاه
مادۀ بیستم:
وزارت زراعت و مالداری مکلف است ،به منظور رهنمائی ،مرالبت ،تطبیك و جلوگیری از تخلف احکام این لانون
مؤظفین شکارگاه را تعیین و توظیف نماید.
مادۀ بیست و یکم:
صالحیت و وظائف مؤظفین شکارگاه لرار آتی میباشد:
 -۱مرالبت و ممانعت اشخاصیکه بدون داشتن جوازنامه ،به شکار مبادرت می ورزند.
 -۲محافظت از مناطك ممنوعهٔ شکار.
 -۳مرالبت از رعایت ممررات مربوط به ولت ،نوع ،تعداد و وسائل و طرق شکار.
 -۴اطالع و معرفی متخلفین از احکام این لانون ،به مراجع مربوط ذیصالح.
 -۵انجام سائر وظائفیکه توسط ممررات به آنها محول میګردد.

فصل ششم
احکام متفرقه
مادۀ بیست و دوم:
خرید و فروش صید مجاز میباشد.
مادۀ بیست و سوم:
صدور و تورید صید ،مطابك احکام لانون گمرکات صورت میگیرد.
مادۀ بیست و چهارم:
شخصیکه بدون داشتن جوازنامه شکار نماید ،مطابك احکام شرعی توسط محکمۀ ذیصالح مجازات میشود.
مادۀ بیست و پنجم:
شخصیکه مخالف اجازۀ جوازنامه ،به شکار مبادرت ورزد ،مطابك احکام شرعی توسط محکمۀ ذیصالح مجازات می
شود.

مادۀ بیست و ششم:
هرگاه مؤظفین شکارگاه ،عمدا متخلفین را به شعبۀ مربوطه تسلیم و یا معرفی ننمایند ،مطابك احکام شرعی توسط
محکمۀ ذیصالح مجازات میشوند.
مادۀ بیست و ﻫفتم:
شکار وحش در اولات مختلف ،به منظور تحمیمات و مطالعات علمی ،به اجازۀ وزارت زراعت و مالداری و اکادمی
علوم صورت گرفته میتواند.
مادۀ بیست و ﻫشتم:
وزارت زراعت و مالداری ،به منظور آموختن طرق فنی شکار و مسائل مربوط به آن ،آموزش های اختصاصی
دائمی و مؤلتی را دائر نموده میتواند.
مادۀ بیست و نهم:
وزارت زراعت و مالداری و اکادمی علوم میتوانند ،به منظور تطبیك مؤثر احکام این لانون ،طرزالعمل جداگانه وضع
نمایند.
مادۀ سی ام:
این لانون ،از تاریخ توشیح نافذ و در جرید ٔه رسمی نشر ګردد و با انفاذ آن ،لانون شکار و ابمای حیات وحش منتشر ٔه
مورخ /۱۵دلو ،۱۳۷۱/ملغی شناخته میشود.
جرید ٔه رسمی شماره (ٔ )۷۶۱

