در این شماره
-------------------------------

د افغانستان جمهوریت

-

مقرره تنظیف و سرسبزی شهرها

د عدلیی وزارت
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رسمی جریده

مدیر مسوول :شاه جهان بیگزاد
شماره چارهم  ۱۳ثور ۳۱۳۱
نمبر مسلسل ۶۳۳ -

معاون :نور علم
مهتمم :ایام الدین
تیلفون۲۳۲۶۳ :

مصوبه شورای وزیران جمهوری افغانستان
شهر کابل
شماره ۳۸۳
تاریخ ۳۱۳۸/۶/۶
در مورد مقرره تنظیف و سرسبزی شهرها
شورای وزیران جمهوری افؽانستان مراتب آتی را تصویب مینماید:
((ممرره تنظیؾ و سرسبزی شهرها منظور است ،در جریده رسمی نشر گردد)).

AC
KU
سلطانعلی کشتمند

رئیس کمیته اجرائیه شورای وزیران

مقرره تنظیف و سرسبزی شهر ها
فصل اول
احکام عمومی
ماده اول:
این ممرره بمنظور تامین نظافت و سرسبزی شهر ها وضع میگردد.
ماده دوم:
امور مربوط به تنظیؾ و سرسبزی شهرها بر طبك احکام این ممرره از طرؾ کمیته های اجرائیه با جلب همکاری سایر
ارگانهای ذیربط انجام میگردد.
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ماده سوم:

( ) ۱کمیته های اجرائیه بخاطر تفهیم و توضیح احکام این ممرره رعایت نظافت و سرسبزی در شهر ها تبلیؽات موثری را
از طریك وسایل ارتباط جمعی سازمان میدهند.

( )۲ادارات وسایل ارتباط جمعی وزارت اطالعات و کلتور مکلؾ اند تا در امر تبلیػ راجع به نظافت و سرسبزی شهرها
و محالت با کمیته های اجرائیه همکاری نمایند.

فصل دوم
تنظیف و پاک کاری
ماده چارم:
کمیته های اجرائیه دارای مکلفیت های ذیل میباشد:
 -۱جمع آوری ،انتمال و دفن بمولع کثافات.
 -۲گذاشتن بیرل های تنظیفاتی در جاهای معین یا در بیرل های انتمال کثافات رفت و آمد کرده بتواند.
 -۳پاک کاری و انتمال کثافات بدرفت های محالت مسکونی در برابر اجرتیکه توسط لانون تعیین میشود.
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ماده پنجم:

همشهریان ،ادارات ،موسسات و تصدی ها دارای مکلفیت های ذیل میباشند:

 -۱انداختن مواد فاسد و اضافی در جاهای معین یا در بیرل های تنظیفاتی که به همین ممصد گذاشته شده است.
 -۲اعمار مجدد ساحاتیکه بنابر ضرورت مطابك اجازه لبلی کمیته های اجرائیه به کندن آن الدام مینمایند.
 -۳انتمال مواد ساختمانی و بمایای ساختمانهای تخریب شده مربوطه.

 -۴تخلیه و پاک کاری چاه های بدرفت تعمیرات مربوط توسط وسایط خود یا وسایط کمیته های اجرائیه.
 -۵تامین نظافت تعمیرات و ساحه مربوط.
ماده ششم:

ادارات ،موسسات و تصدی ها مکلؾ اند پارکنگها و راه های عبور و مرور وسایط نملیه مربوط را تاحدود تعلك ،لیر
ریزی یا کانکریت نمایند.
ماده هفتم:
کمیته های اجرائیه پاک کاری و تخلیه چاه های بدرفت را در بدل اجراتیکه توسط لانون تعیین میگردد انجام دهد.

فصل سوم
سرسبزی
ماده هشتم:
ادارات ،موسسات و تصدی ها مکلؾ به سرسبزی ساحه مربوط میباشند.
ماده نهم:
تفریحگاهها

کمیته های اجرائیه طبك ماستر پالن و پالنهای شهری ،پارن ها ،گلدانهای سرکها ،چراغ ها و جزایر ترافیکی،
و گلخانه ها را ایجاد ،احیا ،اصالح و انکشاؾ بخشیده و از ان مواظبت نمایند.
ماده دهم:
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امور مربوط به انتمال ،خرید فروش ،توزیع و ؼرس نهال ها بته های زینتی در ساحه ماستر پالن و پالنهای شهری از
طریك کمیته های اجرائیه و وزارت زراعت و اصالحات ارضی تنظیم میگردد.
ماده یازدهم:

بمنظور بهبود وضع پارن ها و ساحات سبز هیئت فنی کمیته های اجرائیه ،اشجار خشن یا لابل اصالح را بهمکاری
وزارت زراعت و اصالحات ارضی نشانی و در مورد اصالح آن الدام مینمایند.
ماده دوازدهم:

بهره بردای از اشجار مثمر ساحات سبز و کنار جاده های عمومی و فرعی و گلخانه های عامه مربوط کمیته های اجرائیه
میباشد.
ماده سیزدهم:
کمیته های اجرائیه مکلؾ به حفظ و مرالبت ساحه مربوط به برج های ترصد ،سرکها ،سیستم برق ،سیستم آبرسانی،
کتارهها چرخ ه ای ترافیکی ،پارن ها ،فواره های آب و سایر تاسیسات و ساختمان های شهر و محالت بوده ترمیم بمولع

آنرا انجام میدهند.

ماده چاردهم:
لطع ،شکستاندن ،و آسیب رسانیدن به اشجار و بته های زینتی ساحات سبز تخریب چمن زارها ،پارن ها ،گلدانهای
سرکها ،گلخانه ها و چراندن مواشی در ساحات سبز ممنوع است.
ماده پانزدهم:
استفاده از ساحات سبز شامل ماستر پالن و پالنهای شهری به منظور اعمار منازل خود سر ،دوکان ها ،گذاشتن ؼرفه ها و
کانتینر ها و سایر مماصد تجارتی طور مولت یا دایمی به هر شکلی که به ساحات سبز صدمه برساند ممنوع است.

فصل چهارم
احکام تادیبی
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ماده شانزدهم:

شخصیکه در سرن ها ،راه عام میدانها ،تفریحگاه ها ،دریا ها جوی ها و جویچه ها مواد فاسد کثافات و خاکروبه را که
نظافت منطمه را خراب سازد ،بیاندازد الی ین هزار افؽانی جریمه میشود.
ماده هفدهم:

شخصیه ابرو عمومی جاده ها ،سرن ها و کوچه ها را مسدود نماید الی ین هزار افؽانی جریمه میشود.
ماده هجدهم:

شخصیکه در ساحات سبز شاخه درختان را لطع و یا اشجار را متضرر سازد الی دو هزار افؽانی جریمه میشود.
ماده نزدهم:
شخصیکه مواشی و یا وسایط نملیه خویش را در پارک ها ،گلدانها و ساحات سبز داخل نماید الی دو هزار افؽانی جریمه
میشود.
ماده بیستم:
شخصیکه بته های تزئینی و گل های شهر را پامال نماید الی دو صد افؽانی جریمه میشود.

ماده بیست و یکم:
شخصیکه لوحه تبلیؽی مربوط کمیته های اجرائیه را عمدا تلؾ سازد پنچصد افؽانی جریمه میشود.
ماده بیست و دوم:
مالن و مسکونین سرای ،اپارتمنان ،حمام و تعمیریکه در ساحات ممابل ملکیت خویش کثافات را بیاندازد و یا آب های
کثیؾ را جریان دهد و باعث خرابی وضع تنظیؾ و اذیت مردم شوند یکهزار افؽانی جریمه میشود.
ماده بیست و سوم:
مالن سرای ،اپارتمان و تعمیر که چاه های بدرفت یا خالهای مربوط خویشرا بولت معین تخلیه نکند و باعث خرابی وضع
تنظیؾ منطمه و شکایت همشهریان گردد از ین الی دو هزار افؽانی جریمه میشود.
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ماده بیست و چارم:

اشخاصیکه بدون اجازه کمیته های اجرائیه به کندن سرن ها و پیاده روها الدام نماید از ین الی سه هزار افؽانی جریمه
میشود.
ماده بیست و پنجم:

جریمه های مشمول این فصل مانع تادیه جبران خساره از طرؾ متخلؾ نمی گردد.

فصل پنجم
احکام نهایی
ماده بیست و ششم:
اصناؾ مختلؾ بمنظور حفظ نظافت شهر و محالت مکؾ اند فعالیت روزمره خویشرا در محالتی تنظیم نمایند که از
طرؾ کمیته های اجرائیه تعیین میشود.
ماده بیست و هفتم:
هر گاه کمیته های اجرائیه عمل متخلفین این ممرره را جرم تلمی نماید مکلؾ اند موضوع را به څارنوالی اطالع دهد.
ماده بیست و هشتم:
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این ممرره بعد از تصویب نافذ و در جریده رسمی نشر گردد.

اشتراک ساالنه
داخل کشور
خارج کشور

 ۱۳۳افغانی
 ۶۳دالر امریکایی
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محصلین با ارائه تصدیق  ۳۶۳افغانی
بهای یك شماره ( )۶۳افغانی
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