د افغانستان دموکراتیک جمهوریت
د عدلیی وزارت
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رسمی جریده

شماره بیست و سوم ( )۱۵حوت ۱۳۶۵
نمبر مسلسل ()۶۲۸

قانون حفاظت طبیعت

فرمان هیئات رئیسه شورای انقالبی جمهوری دموکراتیک افغانستان
شهر کابل
شماره ۲۲۸
تاریخ ۱۳۶۵/۹/۱۸
در باره تصویب قانون حفاظت طبیعت
هیأت رئیسه شواری انقالبی جمهوری دموکراتیک افغانستان بتاسی از حکم ماده ( )۴۴اصول اساسی جمهوری
دموکراتیک افغانستان تصویب میدارد:
ماده اول:
قانون حفاظت طبیعت بداخل هشت فصل و شصت و سه ماده منظور است.
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ماده دوم:

این قانون بعد از نشر در جریده رسمی نافذ میگردد.

حاجی محمد څمکنی

سرپرست مقام صدر هیأت رئیسه شورای انقالبی جمهوری دموکراتیک افغانستان

قانون حفاظت طبیعت
فصل اول
احکام عمومی
ماده اول:
این قانون بمنظور تنظیم مناسبات اجتماعی در ساحه حفاظت طبیعت جلوگیری و تقلیل اثراث مضر کیمیاوی ،فزیکی،
بیولوژیکی ،جیولوژیکی و سایر اثرات و تحکیم قانونیت در رابطه به حفظ محیط طبیعی وضع گردیده است.
ماده دوم:
حفاظت طبیعت توسط دولت صورت گرفته و شامل تدابیر حفاظوی در ساحات ذیل میباشد:
 -۱جو زمین (اتموسفیر)
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 -۲محیط حیوانی و نباتی (بیوسفیر)
 -۳زمین و اعماق آن (لتوسفیر)
 -۴محیط آبی (هایدروسفیر)

 -۵جنگالت و محصوالت جنگلی علفچرها و پارک های ملی.
ماده سوم:

رهبری دولتی در ساحه حفاظت طبیعت از طرف شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان ،وزارت خانه ها
کمیته های دولتی ادارات و سایر ارگانها ،کمیته های اجرائیوی جرگه های محلی (شوراها) نمایندگان مردم سایر
ارگانهای دارای صالحیت خاص دولتی صورت میگیرد.
ماده چهارم:
شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان در ساحه حفاظت طبیعی دارای صالحیت و مکلفیت های ذیل است:
 -۱طرح مقررات ،لوایح ،نورمها و اتخاذ تدابیر عمومی در ساحه حفاظت طبیعت.
 -۲طرح و اجرای پالن های سرتاسری در ساحه حفاظت طبیعت و استفاده معقول از آن.
 -۳طرح سیستم واحد احصائیه دولتی حیوانی و انطباق آن بر محیط طبیعی.
 -۴تعیین نورم های غیرمجاز مواد ملوث در اتموسفیر و سطح اثرات فزیکی مضر باالی آن.
 -۵تحقق کنترول عمومی دولتی درمورد حفاظت محیط طبیعی و استفاده از ثروتهای طبیعی.

 -۶حل سایر مسایل مربوط به حفاظت محیط طبیعی در سراسر کشور.
ماده پنجم:
وزارت ها ،کمیته های دولتی ،ادارات و سایر ارگانها در تنظیم مناسبات اجتماعی در ساحه حفاظت طبیعت دارای
صالحیت و مکلفیت های ذیل میباشند:
 -۱اتخاذ و تحقق تدابیر حفاظت طبیعت توسط موسسات ادارات و سازمانهای مربوطه.
 -۲بکار بردن مساعد ترین طرح های تامین کننده حفاظت محیط طبیعی هنگام اعمار و ترمیم ساختمانها.
 -۳تحقق کنترول دولتی در ساحه رعایت مقررات حفاظت محیط طبیعی از طرف موسسات ،ادارات و سازمانهای
تحت اثر.
 -۴حل سایر مسایل مربوط به حفاظت محیط طبیعی در حدود صالحیت شان.
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ماده ششم:

کمیته های اجرائیوی جرگه های محلی (شوراهای) نمایندگان مردم در ساحه تنظیم مناسبات حفاظت طبیعت در مناطق
جرگه های (شوراهای) مربوطه شان دارای صالحیت و مکلفیت های ذیل اند:
 -۱اتخاذ و تطبیق تدابیر درمورد حفاظت محیط طبیعی.

 -۲اشتراک در طرح پالن های مربوط به حفاظت محیط طبیعی.

 -۳تحقق کنترول دولتی بر حفاظت محیط طبیعی در کلیه موسسات ،ادارات و سازمانهای تحت اثر و اتباع.
 -۴اتخاذ تدابیر در جهت بهبود عمران و سرسبزی مناطق پر نفوس حفاظت و افزایش ثروتهای طبیعی.
 -۵حل سایر مسایل مربوطه به حفاظت محیط طبیعی در حدود صالحیت.
ماده هفتم:
 -۱ارگانهای دارای صالحیت و مکلفیت های خاص حفاظت محیط طبیعی عبارت اند از:

ریاست عمومی هایدرومترولوژی و کنترول محیط زیست اداره سنتری ضد اپیدیمیکی صحت عامه جمهوری
دموکراتیک افغانستان سایر ارگانهاییکه توسط قوانین جمهوری دموکراتیک افغانستان ایجاد میگردند.
 -۲مطابق به فیصله شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان ارگانهای دارای صالحیت و مکلفیت های خاص
حفاظت محیط طبیعی در وزارت های زراعت و اصالحات ارضی ،معادن و صنایع آبیاری و منابع آب و سایر
وزارت ها کمیته های دولتی ،ادارات و سایر ارگانهای مرکزی اداره جمهوری دموکراتیک افغانستان ایجاد شده
میتواند.

 -۳وظایف و صالحیت ارگانهای دولتی دارای صالحیت و مکلفیت های خاص ،توسط اسناد تقنینی جمهوری
دموکراتیک افغانستان تنظیم میگردد.
ماده هشتم:
حفاظت محیط طبیعی ،تدابیر وقایوی ،رفع اثرات مضر باالی محیط طبیعی و بهبود وضع ثروت های طبیعی در
پالنهای انکشافی اقتصادی و اجتماعی دولت در نظر گرفته میشود.
ماده نهم:
هر گونه اثرات مضر باالی محیط طبیعی در حدود شرایط مجاز نورماتیفی با حاالت خاص پیشبینی شده جواز دارد.
ماده دهم:
جبهه ملی پدر وطن و اعضای دسته جمعی عضو آن و اتباع در تحقق تدابیر حفاظت محیط طبیعی به ارگانهای دولتی
مساعدت می ورزد.
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ماده یازدهم:

 -۱تدابیر تشویقی مادی و معنوی برای موسسات ،ادارات ،سازمانها و اشخاص انفرادییکه در امر تحقق تدابیر حفاظت
طبیعت سهم فعال میگیرند پیشبینی می گردد.

 -۲مسابقات کار در ارتباط به حفاظت محیط طبیعی بین موسسات ادارات و سازمانها با در نظر داشت پالنها و تدابیر
مربوطه سازماندهی میگردد.
ماده دوازدهم:

احکام این قانون باالی تمام ادارات ،موسسات و تصدیهای دولتی مختلط ،سهامی ،کوپراتیفی سازمانهای اجتماعی و
اتباع تطبیق میگردد.

فصل دوم
تدابیر حفاظت جو زمین (اتموسفیر)
ماده سیزدهم:
 -۱بمنظور ارزیابی وضع محیط جوی زمین در قلمرو جمهوری دموکراتیک افغانستان نورماتیف های واحد تمرکز
مجاز مواد ملوث کننده و سطح اثرات فزیکی مضر باالی اتموسفیر به نحوی تعیین می گردد که جوابگوی منافع حفظ
صحت مردم و حفاظت محیط طبیعی باشد.
در موارد ضروری برای مناطق جداگانه نورماتیف های شدید تر تمرکز اعظمی مجاز مواد ملوث کننده محیط جوی
تعیین شده میتواند.
 -۲نورماتیف ها و میتودهای مذکور از طرف شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان منظور و مورد تطبیق
قرار میگیرد.
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 -۳نورماتیف های اعظمی مجاز پرتاب مواد ملوث کننده اثرات مضر فزیکی باالی اتموسفیر برای هر منبع معیین
پرتاب کننده و برای هر مودل دستگاه ها و وسایل متحرک از طرف شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان
منظور و مورد تطبیق قرار میگیرد.
ماده چهاردهم:

طرح اثرات مضر بر اتموسفیر که توسط نورماتیف ها پیشبینی نشده در حاالت استثنایی به تصمیم ارگانهای دارای
صالحیت و مکلفیت های خاص مجاز میباشد.
ماده پانزدهم:

 -۱پرتاب مواد ملوث کننده در اتموسفیر توسط منبع متحرک در موارد مشخص به اساس اجازه ارگان دارای
صالحیت و مکلفیت های خاص مطابق مقررات مجاز میباشد.

 -۲در اجازه نامه ،نورماتیف های حد اعظمی مجاز پرتاب مواد ملوث کننده شرایط و مطالبات منبع متحرک بمنظور
تامین حفاظت اتموسفیر درج میگردد.
ماده شانزدهم:
 -۱موسسات ،ادارات و سازمانها مکلفند تا حین پرتاب مواد ملوث کننده شرایط و مطالبات اجازه نامه را رعایت
نموده ،کمیت و ترکیب مواد مذکور را محاسبه نمایند.
 -۲انجام تدابیر حفاظت جو زمین نباید باعث آلوده گی خاک ،آب و سایر منابع طبیعی گردد.

ماده هفدهم:
درصورت افزایش نورماتیف های مجاز پرتاب مواد ملوث کننده در جو زمین ،موسسات ،ادارات و سازمانها مکلفند تا
در مورد به ارگانهای کنترول دولتی اتموسفیر اطالع داده تا طبق قواعد و تدابیر پیشبینی شده حفاظت جو زمین
اقدامات مقتضی را اتخاذ نمایند.
ماده هجدهم:
در صورت حصول اخطاریه مبنی بر افزایش مواد ملوث کننده در جو زمین در رابطه بوقوع شرایط میترولوژیکی
نامساعد ،موسسات ادارات و سازمان ها مکلفند تا تدابیر خاص کاهش پرتاب این مواد را در اتموسفیر به همکاری
ارگانهای کنترول دولتی حفاظت اتموسفیر اتخاذ نمایند.
ماده نزدهم:
در صورت تخلف از شرایط و مطالبات مندرج اجازه نامه ها و همچنان پیدایش تهدید به صحت اهالی ،پرتاب مواد
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ملوث کننده به اتموسفیر طبق تصمیم ارگانهای کنترول دولتی حفاظت طبیعت اتموسفیر فعالیت دستگاه ها ،کارخانه ها،
موسسات ،ادارات و سازمانها محدود متوقف و قطع میگردد.
ماده بیستم:

موسسات ،ادارات و سازمانهاییکه فعالیت شان با پرتاب مواد ملوث کننده اتموسفیر بستگی دارد مکلف بر رعایت
نکات ذیل میباشد:

 -۱تجهیز ساختمانها با سامان آالت و وسایل تصفیه و کنترول کیفیت و ترکیب مواد پرتاب شده به اتموسفیر.

 -۲انتقال بموقع مواد اضافی ملوث کننده جوزمین به موسساتیکه از آن بحیث مواد خام استفاده مینمایند و یا به جای
مخصوص دیگر.
ماده بیست و یکم:

هنگام طرح پروژه های ساختمانی و تاسیسات و در زمان اکمال و مدرن ساختن پروسه های تکنالوژیکی و تجهیزات
باید تدابیری در نظر گرفته شود که حد اقل استفاده از اتموسفیر را برای نیازمندیهای تولیدی تامین نماید.
ماده بیست و دوم:
انجام فعالیت در جهت تغییرات مصنوعی وضع جو زمین و پدیده های اتموسفیر به نفع اقتصاد ملی از طرف وزارت
ها ،کمیته های دولتی ادارات ،موسسات ،سازمانها و سایر ارگانها به اجازه ارگانهای دارای صالحیت و مکلفیت های
خاص صورت میگیرد مشروط بر اینکه باالی اقلیم اثرات نامطلوب نداشته باشد.

فصل سوم
تدابیر حفاظت محیط حیوانی و نباتی (بیوسفیر)
ماده بیست و سوم:
محیط حیوانی و نباتی ملکیت تمام مردم بوده حفاظت آن از طرق ذیل صورت میگیرد:
 -۱تعیین نورمهای محافظوی ،استفاده منطقی از آنها و تولید مجدد حیوانات و نباتات.
 -۲تحدید و منع استفاده نامطلوب از محیط حیوانی و نباتی.
 -۳حفاظت محیط زیست ،بهبود شرایط تکثر و راه های انتقال حیوانات.
 -۴جلوگیری از اتالف حیوانات و نباتات در پروسه های تولیدی.
 -۵ایجاد مناطق قرانطین (مجزا کردن) و تعیین سایر مناطق محافظوی خاص.
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 -۶تکثیر حیوانات کمیاب و حیواناتی که خطر قطع نسل آنها متصور باشد.
 -۷تحدید اخذ حیوانات و نباتات برای کلکسیون های زولوژیکی.

 -۸تحدید و یا منع صدور حیوانات و نباتات کمیاب و یا تحت تهدید خطر قطع نسل.

 -۹وارسی از حیوانات در موارد بیماری ،خطر مرگ و سایر آفات و عوامل دیگر.

 -۱۰سازماندهی تحقیقات علمی در جهت اتخاذ تدابیر حفاظت محیط حیوانی و نباتی.
 -۱۱تربیت اتباع با روحیه مناسبات محتاطانه و دلسوزانه با محیط حیوانی و نباتی.
 -۱۲تبلیغ حفاظت محیط حیوانی و نباتی از طریق وسایل اطالعات جمعی.
 -۱۳اتخاذ سایر تدابیر در ساحه حفاظت محیط حیوانی و نباتی.
ماده بیست و چارم:

بمنظور حفاظت و تولید مجدد ،استفاده از محیط حیوانی و نباتی محدود و یا در نظر مناطق معیین و یا برای مدت
معین مطابق به اسناد تقنینی جمهوری دموکراتیک افغانستان منع قرار داده میشود.
ماده بیست و پنجم:
هر نوع فعالیت و استفاده از وسایل تنظیم و تکثیر حیوانات و نباتات و شرایط انتقال آنها مطابق به شرایطیکه ضامن
حفاظت محیط حیوانی و نباتی باشند صورت می گیرد.

ماده بیست و ششم:
 -۱موسسات ،ادارات ،سازمانها و اتباع مکلفند که در زمینه حفاظت و جلوگیری از اتالف حیوانات مفید در پروسه
فعالیت های تولیدی و خدماتی خویش تدابیر الزم اتخاذ نمایند.
 -۲حریق نباتات خشک ،مواد خام و مواد اضافی تولیدی بدون تحقق تدابیر معینه در زمینه حفاظت و جلوگیری از
اتالف حیوانات و حریق نباتات مفید و ارزنده ممنوع است.
ماده بیست و هفتم:
 -۱بمنظور حفظ و تولید مجدد حیوانات و نباتات مفید و ارزنده مناطق ممنوعه ،مناطق خاص ،پارک ها ،باغ های
نباتات و سایر مناطق محافظوی ایجاد میگردد.
 -۲طرزالعمل ایجاد مناطق مندرجه فقره اول این ماده توسط اسناد تقنینی جمهوری دموکراتیک افغانستان تنظیم
میگردد.
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ماده بیست و هشتم:

 -۱حیوانات و نباتات کمیاب و تحت تهدید خطر قطع نسل در کتاب سرخ مخصوص جمهوری دموکراتیک افغانستان
ثبت میشود (مقرره کتاب سرخ از طرف شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان منظور میگردد).

 -۲فعالیت هاییکه منجر به اتالف ،کاهش کمیت و یا اخالل محیط زیست حیوانات کمیاب و یا تحت تهدید خطر قطع
نسل میگردد مجاز نیست.
ماده بیست و نهم:

بمنظور حفظ انواع حیوانات و نباتات کمیاب و تحت تهدید خطر قطع نسل که تولید مجدد آنها در شرایط طبیعی امکان
پذیر نبوده ارگانهای دولتی دارای صالحیت و مکلفیت های خاص مکلفند تا تدابیر الزم را برای ایجاد شرایط ضروری
تکثر آنها اتخاذ نماید.
ماده سی ام:
حصول حیوانات و نباتات کمیاب و تحت تهدید خطر قطع نسل به منظور تکثیر در شرایط ایجاد شده خاص اجرای
تحقیقات علمی تنها به اجازه ارگانهای دارای صالحیت و مکلفیت های خاص مجاز میباشد.
ماده سی و یکم:
 -۱ایجاد و تکمیل کلکسیون های ژولوژیکی (کلکسیون های زنده باغ وحش ،پوست های حیوانی پر شده ،اجزای
حیوانات باغ های نباتی) و بدست آوردن آنها از محیط زیست بدین منظور و یا برای فروش در خارج به اجازه
ارگانهای دارای صالحیت و مکلفیت های خاص مجاز میباشد.

 -۲ایجاد و تکمیل کلکسیون های ژولوژیکی ،تجارب ارسال و خروج کلکسیونها و محصوالت حیوانی و نباتی بخارج
توسط مقررات خاص پیشبینی می گردد.
ماده سی و دوم:
انتقال حیوانات و نباتات به محل زیست جدید جائیکه حیوانات به آب و هوای آن سازش داشته باشد و اتخاذ بمنظور
کاهش حیوانات جهت پیشبرد اهداف علمی تحقیقاتی و زراعتی با در نظرداشت قرارداد سازمانهای علمی مربوطه
طبق فیصله ارگانهای دارای صالحیت و مکلفیت های خاص صورت میگیرد.
ماده سی و سوم:
بمنظور حفاظت محیط حیوانی و نباتی حق استفاده از آبها ،زمین و اعماق آن ،جنگالت و علفچرها توسط قوانین تعیین
میگردد.

فصل چهارم
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تدابیر حفاظت زمین و اعماق آن (لیتوسفیر)

ماده سی و چهارم:

زمینداران و استفاده کننده گان مکلفند که از زمین مطابق به اهداف آن استفاده کنند.
ماده سی و پنجم:

زمینداران و استفاده کننده گان آن مکلف به اتخاذ تدابیر موثر در جهت افزایش حاصالت اقتصادی ،زراعتی ،تخنیکی،
اصالحاتی و هایدروتخنیکی جنگالت و علفچرها بوده و در زمینه جلوگیری از تخریب زمین توسط باد و آب ،نمکی
شدن و ملوث شدن زمینها نموی گیاه های هرزه اقدامات مقتضی بعمل آورند
ماده سی و ششم:

تدابیر ماده فوق الذکر در پالنهای انکشافی اقتصادی و اجتماعی جمهوری دموکراتیک افغانستان در نظر گرفته شده و
توسط وزارت ها ،کمیته های دولتی ادارات و سایر ارگانها و زمین داران عملی می شود.
ماده سی و هفتم:
ارگانها ،ادارات و موسسات صناعتی و ساختمان نباید زمین های زراعتی را توسط مواد اضافی تولیدی و آب های
فاضله ملوث سازند.

ماده سی و هشتم:
مطابق به اصول اساسی جمهوریت دموکراتیک افغانستان تمام منابع زیرزمینی منبع واحد دولتی را تشکیل داده که
قسمت های قابل استفاده و غیر قابل استفاده منابع زمین را در بر دارد.
ماده سی و نهم:
 -۱دولت بمنظور مطالعات ژیولوژیکی ،استخراج معادن ساختمان و استفاده از تاسیسات زیر زمینی که با استخراج
معادن ارتباط داشته و بر آورده شدن سایر نیازمندیهای دولتی میتواند اعماق زمین را دراختیار موسسات ،ادارات و
سازمان های دولتی ،مختلط ،کوپراتیفی ،اجتماعی ،سهامی و خصوصی و اشخاص انفرادی قراردهد.
 -۲طرزالعمل در اختیار گذاشتن اعماق زمین برای استفاده توسط اسناد تقنینی جمهوری دموکراتیک افغانستان ترتیب
می گردد.
ماده چهل ام:

و موظف اند تا:
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نظارت دولتی بر استفاده صحیح و معقول اعماق زمین به عهده ارگانهای دارای صالحیت و مکلفیت های خاص بوده

 -۱استفاده صحیح و معقول از معادن و انجام مطالعات در زمینه حفاظت اعماق زمین را نظارت نمایند.
 -۲نظم تعیین شده محاسبه ذخایر معادن را تامین نمایند.

 -۳مقررات و نورمهای انجام کار بی خطر ،استفاده از اعماق زمین را رعایت نمایند.

 -۴تدابیر الزم جهت تامین امنیت حفاظت محیط زیست تعمیرات ،تاسیسات ،چاه های برمه در برابر اثرات مضر کار
در اعماق زمین را تامین نمایند.

 -۵تدابیر مربوط جلوگیری از نفوذ آب ها ،نفت ،گاز و آب های فاضله در معادن را رعایت نمایند.

 -۶مقررات اجرای کارهای ژیولوژیکی و نقشه برداری معادن را هنگام استخراج معادن رعایت نمایند.
ماده چهل و یکم:
ارگانهای دولتی نظارت بر معادن دارای صالحیت های ذیل اند:
 -۱متوقف ساختن کارهای مربوط به استفاده اعماق زمین در صورت تخلف از مقررات و نورمهای اجرای کار بی
خطر در زمینه حفاظت اعماق زمین.
 -۲قطع استفاده خود سرانه از اعماق زمین و منع اعمار ساختمان های خود سرانه در ساحاتیکه برای ذخایر مفید تلقی
شود.

 -۳ارائه دساتیر ضروری در زمینه رفع تخلفات از مقررات و نورم های انجام کار بی خطر حفاظت از اعماق زمین.
 -۴انجام تحقیقات در باره شرایط و عوامل حوادث ،حاالت و علل خسارات که هنگام استفاده از اعماق زمین متصور
باشد و اتخاذ تدابیر الزم در زمینه.
 -۵اتخاذ سایر تدابیر مجاز.
ماده چهل و دوم:
کنترول دولتی بر مطالعات ژیولوژیکی اعماق زمین به ترتیبیکه از طرف شورای وزیران جمهوری دموکراتیک
افغانستان تثبیت میگردد صورت میگیرد.
ماده چهل و سوم:
وزارت ها ،کمیته های دولتی ،ادارات و سایر ارگانهای کنترول اداری ،رعایت مقررات و استفاده از اعماق زمین را
بدوش دارند.
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فصل پنجم

تدابیر حفاظت آب و جلوگیری از اثرات مضر بر آن (هایدروسفیر)
ماده چهل و چهارم:

مطابق به قانون آب در جمهوری دموکراتیک افغانستان آب دارایی مردم بوده و توسط دولت حفاظت میشود و استفاده
از آن را دولت تنظیم مینماید.
ماده چهل و پنجم:

تمام آبها (تاسیسات آبی) از ملوث شدن که باعث ضرر به سالمت مردم ،کاهش ذخایر ماهی ،خرابی شرایط توزیع آب
و سایر اثرات نامطلوب که باعث تغییرات خواص فزیکی ،کیمیاوی ،بیولوژیکی آبها میگردد وهم نظم هایدرولوژیکی
و هایدروژیولوژیکی را مختل میسازد قابل حفاظت اند.
ماده چهل و ششم:
تدابیر حفاظت آب و جلوگیری و امحای اثرات مضر برآن در پالن های انکشافی ،اقتصادی ملی دولت در نظر گرفته
میشود.
ماده چهل و هفتم:
 -۱پرتاب مواد فاضله تولیدی حیاتی و سایر مواد اضافی به تاسیسات آبی منع میباشد.

 -۲ریختن آبهای فاضله شهرها ،فابریکات و سایر آبها فاضله در تاسیسات آبی در صورتیکه از نورمهای مجاز تجاوز
نکند تنها به اجازه ارگانهای دولتی دارای صالحیت و مکلفیت های خاص و موافقه وزارت صحت عامه صورت
گرفته میتواند.
ماده چهل و هشتم:
ادارات ،موسسات و سازمانهای مالک وسایل ترانسپورتی انتقال آب (تانکرها) و آبهای نل از ملوث شدن آبها در اثر
ریختن روغنیات مواد چرب و نفت ،محصوالت و مواد کیمیاوی جلوگیری بعمل آورند.
ماده چهل و نهم:
حفاظت آبهای آشامیدنی معالجوی و استفاده روزمره سناتوریم ها به ترتیبیکه از طرف شورای وزیران جمهوری
دموکراتیک افغانستان تثبیت میگردد صورت میگیرد.
ماده پنجاه ام:
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در صورت اجرای برمه کاری ها و دیگر امور معادن هرگاه ذخایر آبی تحت االرضی کشف شود مکلفند به ارگانهای
مربوط اطالع داده تا در زمینه حفاظت آبهای مذکور تدابیر الزم اتخاذ گردد.
ماده پنجاه و یکم:

موسسات ،ادارات و سازمانها مکلفند که با موافقه ارگانهای تنظیم کننده استفاده و حفاظت آبها کمیته های اجرائیوی
جرگه های محلی (شوراهای) نمایندگان مردم و سایر ارگانهای دولتی ذیعالقه به غرض جلوگیری از خطر سیالب
غرق شدن ،تخریب سواحل ،بندها ،انهار و سایر تجهیزات تبدیل اراضی باطالقی و شوره زار شدن پیدایش مردابها و
سایر اثرات مضر تدابیر اتخاذ نمایند.

فصل ششم
تدابیر حفاظت جنگالت ،مناطق احداث جنگالت و علفچرها و پارک های ملی
ماده پنجاه و دوم:
 -۱مطابق به اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان تمام جنگالت ،علفچرها و پارک های ملی ملکیت دولتی
بوده و ذخیره جنگالت کشور را تشکیل میدهد.
 -۲ذخیره جنگالت ملکیت انحصاری دولت بوده و راه های استفاده آنرا دولت تنظیم مینماید.
ماده پنجاه و سوم:
 -۱موسسات و ادارات دولتی ،مختلط ،کوپراتیفی ،سازمان های اجتماعی ،شرکت های سهامی و خصوصی اشخاص
قبایل و اقوام که بصورت عنعنوی از جنگالت بهره برداری مینمایند استفاده کننده گان جنگالت و علفچرها و پارک
های ملی میباشد.

AC
KU

 -۲شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان توسط مقرره جداگانه ترتیب استفاده از جنگالت و علفچرها و
پارک های ملی را با در نظر داشت پرنسیب های اقتصادی ،عنعنوی و عرف محالت تعیین مینماید.
ماده پنجاه و چهارم:

نظارت بر استفاده ،تولید مجدد حفاظت و نگهداری جنگالت علفچرها پارک های ملی به عهده دولت بوده که از طریق
کمیته های اجرائیوی جرگه های (شوراهای) نمایندگان مردم ،وزارت زراعت و اصالحات ارضی و سایر ارگانهای
دارای صالحیت و مکلفیت های خاص طبق قانون صورت گرفته و نظم معینه استفاده از جنگالت ثبت و حفاظت آن و
همچنین سایر مقررات و نورمهای مندرجه قوانین مربوط جنگالت توسط وزارت ها ،کمیته های دولتی ،ادارات،
موسسات ،سازمانها و اشخاص انفرادی رعایت میگردد.
ماده پنجاه و پنجم:

ادارات مسوول کنترول دولتی درمورد وضع ،استفاده ،حفاظت و نگهداری جنگالت ،علفچرها و پارک های ملی
دارای وظایف ذیل اند:
 -۱حفاظت جنگالت و علفچرها از خطر حریق بطریق استفاده از ساختمان های ضد حریق طبق پالن و کشف بموقع
احتماالت وقوع حریق و مبارزه با آن.
 -۲تامین حفاظت جنگالت از قطع غیر قانونی ،صدمه و سایر فعالیت های که به جنگالت ضرر وارد نموده و اقتصاد
کشور را خساره مند سازد.
 -۳اتخاذ تدابیر الزمه در زمینه تولید مجدد جنگالت و علفچرها.

 -۴تامین نظم معینه استفاده از جنگالت و علفچرها و جلوگیری از تخلفات قانونی مربوطه.
 -۵اتخاذ تدابیر الزم جهت حفاظت جنگالت و علفچرها از پیدایش موجودات مضره و امراض.
 -۶رعایت مقررات و نورم های شکار در جنگالت با متخلفان.
ماده پنجاه و ششم:
موسسات ،ادارات و سازمان های که فعالیت بر وضع و تولید مجدد جنگالت و علفچرها تاثیر داشته مکلفند که با
موافقه وزارت زارعت و اصالحات ارضی کمیته های اجرائیوی جرگه های (شوراهای) نمایندگان مردم و سایر
ارگانهای اداری صالحیت و مکلفیت خاص تدابیر تکنالوژی صحی و سایر تدابیر را جهت حفاظت جنگالت و
علفچرها اتخاذ نمایند.
ماده پنجاه و هفتم:
وظایف و صالحیت های ارگان های مسوول حفاظت جنگالت و علفچرها در زمینه مبارزه با تخلف از مقررات
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حفاظت و نگهداری جنگالت و علفچرها و رعایت مقررات استفاده از جنگالت و علفچرها توسط اسناد تقنینی
جمهوری دموکراتیک افغانستان تعیین می گردد.

فصل هفتم

مسوولیت تخلف از قوانین مربوط به حفاظت طبیعت
ماده پنجاه و هشتم:

استفاده خودسرانه از (فضا ،زمین و اعماق آن ،حیوانات و نباتات ،آبها ،جنگالت و علفچرها و پارک های ملی) و
سایر اجراآت که مستقیما و یا بصورت غیرمستقیم سوء استفاده از حق مالکیت دولتی باشد فاقد اعتبار دانسته میشود.
ماده پنجاه و نهم:

 -۱اشخاصیکه متهم به تخلف از مقررات استفاده و یا مقررات حفاظت طبیعت میگردند مطابق قوانین نافذه جمهوری
دموکراتیک افغانستان مسوول شناخته میشوند.
 -۲خسارات مادی ایکه در اثر تخلفات مندرج فقره اول این ماده توسط موسسات ،ادارات و سازمانها و اشخاص
انفرادی بوجود میاید مستلزم جریمه نقدی میباشد.
ماده شصت ام:
اکتساب غیرمجاز محصوالت طبیعت در همه حاالت تابع احکام استرداد بوده قابل انتقال بدولت است.
در صورت عدم امکان استرداد محصوالت مکتسبه غیر مجاز قیمت آن از متخلف اخذ میشود.

ماده شصت و یکم:
در صورت تخلف موسسات ادارات و سازمانها امتیاز استفاده از منابع طبیعی مطابق این قانون و سایر اسناد تقنینی
جمهوری دموکراتیک افغانستان تحدید ،متوقف و در حاالتیکه خطری را متوجه طبیعت گرداند سلب میگردد.

فصل هشتم
احکام نهایی
ماده شصت و دوم:
این قانون باالی کلیه موسسات ادارات و سازمانهای دولتی ،مختلط ،کوپراتیفی ،اجتماعی ،تجارتی و خصوصی و اتباع
قابل تطبیق میباشد.
ماده شصت و سوم:
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این قانون بعد از نشر در جریده رسمی نافذ است.

