د افغانستان اسالمي جمهوریت
د عدلیې وزارت
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رسمي جریده

قانون حفاظت نباتات و قرنطین

تاریـــــخ نشــر )۲( :دلـو ســـال  ۵۹۳۱هـ.ش نمبر مسلسل)۵۲۲۹( :

حکم
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان در مورد نشر قانون حفاظت نباتات و قرنطین
شماره)۳۳۲۲( :
تاریخ۷۲۳۱/۱/۷۱ :
قانون حفاظت نباتات قرنطین که بر اساس فیصله شماره ( )۵۱۳مؤرخ  ۵۹۳۲/۲/۸هیئت مختلط مجلسین شورای ملی در
( )۷فصل و ( )۲۵ماده تصویب و مطابق فقرۀ ( )۲مادۀ ( )۳۲قانون اساسی توشیح و نافذ محسوب شده ،در جریدۀ رسمی
نشر گردد.
محمد اشرف غنی
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رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

دولت جمهوری اسالمی افغانستان
شورای ملی
فیصله
طرح قانون حفاظت نباتات و قرنطین
شماره)۷۱۳( :
تاریخ۷۲۳۴/۴/۲ :
به تأسی از حکم مادۀ صدم قانون اساسی جمهوری اسالمی افغانستان ،هیئت مختلط مجلسین شورای ملی به ترکیب سه ،سه
نفر از اعضای هر جرگه طرح قانون حفاظت نباتات و قرنطین را در ( )۷فصل و ( )۲۵ماده در جلسۀ روز دوشنبه مؤرخ
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 ۵۹۳۲/۲/۸فیصله نمود.

رئیس هیئت مختلط
حاجی محمد هاشم

معاون هیئت مختلط

داکتر انارکلی هنریار

فهرست مندرجات
قانون حفاظت نباتات و قرنطین
فصل اول
احکام عمومی
صفحه

مادۀ اول:

مبنی۷.........................................................................................

مادۀ دوم:

اهداف۷.......................................................................................

مادۀ سوم:

اصطالحات۷..................................................................................

مادۀ چهارم:

مرجع تطبیق کننده۴.........................................................................
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ماده

عنوان

فصل دوم

وظایف و صالحیت ها

مادۀ پنجم:

وظایف و صالحیت های اداره حفاظت نباتات و قرنطین۴...............................

مادۀ ششم:

ایجاد کمیته عالی۶...........................................................................

مادۀ هفتم:

وظایف و صالحیت های کمیته عالی۱.....................................................

مادۀ هشتم:

توظیف مفتشین۲............................................................................

مادۀ نهم:

درخواست اعتراض۳........................................................................

فصل سوم
جوازنامه
مادۀ دهم:

جوازنامه تورید۷۱...........................................................................

مادۀ یازدهم:

معافیت۷۱.....................................................................................

مادۀ دوازدهم:

مکلفیت اطالع دهی۷۷......................................................................

مادۀ سیزدهم:

تصدیق نامه حفظ الصحه نباتی۷۷.........................................................

مادۀ چهاردهم:

صادرات مجدد محموله ها۷۳...............................................................

مادۀ پانزدهم:

محموله های ترانزیتی۷۲...................................................................
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مادۀ شانزدهم:

تفتیش در بنادر سرحدی۷۲................................................................

مادۀ هفدهم:

شرایط و اقدامات بعد از تفتیش۷۴........................................................

مادۀ هجدهم:

پرداخت فیس۷۱.............................................................................

مادۀ نزدهم:

مراکز قرنطین نباتی۷۱.....................................................................

فصل چهارم
اقدامات حفظ الصحه نباتی
مادۀ بیستم:

رعایت معیارها۷۶...........................................................................

مادۀ بیست و یکم:

اطالع دهی و نشر تدابیر حفظ الصحه نباتی۷۶..........................................

مادۀ بیست و دوم:

کنترول ،تفتیش و اتخاذ اقدامات حفظ الصحه نباتی۷۱..................................

مادۀ بیست و سوم:

ارزیابی خطر۷۲.............................................................................

مادۀ بیست و چهارم:

تدابیر حفظ الصحه نباتی طبق خصوصیات منطقوی۷۲..................................

مادۀ بیست و پنجم:

عدم تبعیض در تدابیر حفظ الصحه نباتی۷۲..............................................
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فصل پنجم

محدود نمودن و محو آفت نباتی

مادۀ بیست و ششم:

اعالم آفت نباتی تنظیم شده۷۳.............................................................

مادۀ بیست و هفتم:

کنترول و محدود نمودن آفت نباتی تنظیم شده غیر قرنطینی۷۳........................

مادۀ بیست و هشتم:

مکلفیت اطالع دهی از آفت نباتی قرنطینی۷۳............................................

مادۀ بیست و نهم:

اعالم ساحات قرنطینی مؤقت۳۱...........................................................

مادۀ سی ام:

اعالم ساحات عادی یا دارای سطح پائین آفت نباتی۳۱..................................

مادۀ سی و یکم:

قرنطین نباتی در داخل کشور۳۱...........................................................

فصل ششم
تورید نباتات ،محصوالت نباتی و سایر اقالم تنظیم شده
مادۀ سی و دوم:

شرایط تورید۳۳..............................................................................

مادۀ سی و سوم:

مکلفیت ادارات دولتی و سایر مؤسسات تورید کننده۳۳.................................

مادۀ سی و چهارم:

توظیف متخصصین۳۳.......................................................................

مادۀ سی و پنجم:

تورید محصوالت نباتی در بکس ها۳۲....................................................

مادۀ سی و ششم:

اطالع دهی قبل از بارگیری۳۲.............................................................

فصل هفتم
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احکام متفرقه

مادۀ سی و هفتم:

مؤیدات۳۲....................................................................................

مادۀ سی و هشتم:

تحویلی ۳۴..............................................................................

مادۀ سی و نهم:

همکاری ادارات۳۴..........................................................................

مادۀ چهلم:

پیشنهاد مقرره ها۳۴........................................................................

مادۀ چهل و یکم:

انفاذ۳۱.......................................................................................

قانون حفاظت نباتات و قرنطین
فصل اول
احکام عمومی
مبنی
مادۀ اول:
این قانون در روشنی حکم مادۀ چهاردهم قانون اساسی افغانستان وضع گردیده است.
اهداف
مادۀ دوم:
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اهداف این قانون عبارت است از:

 -۵بهبود حفاظت نباتات و خدمات قرنطینی نباتی و حفظ محیط زیست.
 -۲جلوگیری از ورود آفات نباتی و کنترول از شیوع آن.

 -۹فراهم نمودن زمینه تسهیالت در عرصه تجارت نباتات و محصوالت نباتی.
 -۲بهبود معیشت ،مصئونیت غذایی و انکشاف متداوم اقتصاد ملی.

 -۱رعایت میثاق های بین المللی حفاظت نباتات و معیارها و سفارشات موافقتنامۀ تدابیر حفظ الصحه نباتی و سازمان
تجارت جهانی.
اصطالحات
مادۀ سوم:
اصطالحات آتی در این قانون مفاهیم ذیل را افاده می نماید:
 -۵آفت نباتی :تمام عوامل زنده مانند حشرات ،نماتودها ،امراض (قارچها ،ویروس ها وباکتریاها) و گیاه های هرزه که
باالی نباتات و محصوالت نباتی حمله ور شده و از لحاظ کمیت و کیفیت باعث خساره آنها گردد.
 -۲آفت نباتی قرنطینی :عامل زنده و مضریکه اصالً در کشور یا یک ساحه از آن موجود نبوده ،از خارج یا ساحۀ دیگر
داخل و سرایت نموده و خساره اقتصادی را به بار می آورد.
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 -۹آفت نباتی غیر قرنطینی :آفت است که موجودیت آن در نباتات ،کمیت و کیفیت آن را پائین آورده و باعث خساره
اقتصادی گردد.
 -۲آفت نباتی تنظیم شده :آفت نباتی قرنطینی و یا غیر قرنطینی است.
 -۱کنترول آفت نباتی :جلوگیری و مهار نمودن شیوع آفت نباتی و یا محو کلی آن می باشد.
 -۶نباتات :نباتات فعال و اجزای مربوطه آن ،بشمول تخم و تمام اجزای تکثری نباتات می باشد.
 -۷محصوالت نباتی :مواد غیر صنعتی دارای منشای نباتی بشمول دانه باب ،حبوبات و آن محصوالت صنعتی که شکل
طبیعی یا پروسس شده آن باعث ورود و انتشار آفات نباتی گردد.
 -۸اقالم تن ظیم شده :هر نبات ،محصول نباتی ،محل ذخیره ،بسته بندی ،وسیله انتقال ،بارجامه ،خاک و یا هر موجود حیه،
اشیاء یا موادیکه قادر به پناه دادن و انتشار آفت نباتی گردد و به تصدیقنامه حفظ الصحه نباتی نیاز داشته باشد.
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 -۳ساحه شیوع پایین آفت نباتی :ساحه شناسایی شده توسط ادارات با صالحیت ملی یا بین المللی است که در آن یک آفت
نباتی خاص سطح کمتر شیوع داشته و تابع اقدامات مؤثر سروی ،کنترول و محو باشد.

 -۵۱محموله :مقدار نباتات ،محصوالت نباتی و سایر اقالم تنظیم شده که به کشور وارد ،صادر و یا ترانزیت گردد و
مطابق احکام این قانون با تصدیق نامه حفظ الصحه نباتی همراه باشد.

 -۵۵محدود کردن :بکار بردن تدابیر حفظ الصحه نباتی به منظور مهار کردن آفت نباتی در داخل و اطراف ساحه ملوث و
متضرر می باشد.

 -۵۲ساحۀ مواجه به خطر :ساحۀ مشخص شدۀ است که عوامل ایکولوژیکی باعث استقرار یک آفت شده و موجودیت آن
آفت ،در ساحه باعث زیان اقتصادی گردد.

 -۵۹دخول آفت نباتی :داخل شدن یا انتشار آفت نباتی به ساحۀ که در آنجا تا حال آفت نباتی وجود نداشته یا موجود بوده
ولی بطور وسیع انتشار نیافته و تحت کنترول باشد.
 -۵۲محو:از بین بردن کلی آفت نباتی از طریق اقدامات حفظ الصحه نباتی می باشد.
 -۵۱استقرار آفت نباتی :جابجا شدن آفت بعد از ورود در یک ساحه می باشد.
 -۵۶جوازنامه :سند کتبی است که به منظور تورید نباتات ،محصوالت نباتی و سایر اقالم تنظیم شده با شرایط ورودی
مشخص حفظ الصحه نباتی مطابق احکام این قانون از طرف وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری اعطاء می گردد.
 -۵۷شیوع آفت نباتی :ظهور آفت بطور تهاجمی یا افزایش قابل مالحظه و ناگهانی آفت در یک ساحه می باشد.
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 -۵۸ساحۀ عاری از آفت نباتی :ساحۀ که براساس نتایج تحقیقات علمی انجام شده در آن ،آفات نباتی مشاهده نمی گردد.
 -۵۳تحلیل خطر آفت نباتی :ارزیابی بیولوژیکی و اقتصادی است به منظور تشخیص یک موجود حیه که آیا آفت است ،آیا
تحت کنترول گرفته شود و یا تدابیر جدی حفظ الصحه نباتی در برابر آن اتخاذ گردد یا خیر.
 -۲۱تدابیر حفظ الصحه نباتی :اقدامی است که جهت حفاظت حیات و صحت انسانها و نباتات از خطر انتقال و انتشار آفات
و امراض نباتی ،مواد عالوه شونده ،ملوث کننده ،زهریات و عوامل امراض اتخاذ می گردد.
 -۲۵مراقبت :پروسۀ است که از طریق سروی ،نظارت ،یا روش های دیگر وقوع یا عدم وقوع آفت نباتی ،جمع آوری و
ثبت می گردد.
 -۲۲قرنطین خارجی :معیارهای خدمات قرنطینی است که در ساحه بین المللی تطبیق می گردد.
 -۲۹قرنطین داخلی :خدمات قرنطینی است که صرف در داخل کشور تطبیق می گردد.
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 -۲۲ضد عفونی :عملیه استعمال ادویۀ کشنده آفات نباتی و سایرعملیه های مروج که به مقصد عاری نمودن از آفت
قرنطینی به کار برده می شود.

 -۲۱تصدیق نامۀ حفظ الصحه نباتی :سند کتبی است که در مطابقت به نمونۀ تصدیق نامه میثاق بین المللی حفاظت نباتات
که بعد از معاینات قرنطینی به صورت اجازه نامه جهت صادرات یک مقدار معین و مشخص نباتات ،محصوالت نباتی و
سایر اقالم تنظیم شده از طرف شعبات قرنطینی در بدل قیمت به تاجرو سایر اشخاص اعطاء می شود.

 -۲۶تفتیش :معاینه و آزمایش نباتات ،محصوالت نباتی و سایر اقالم تنظیم شده به مقصد معلوم نمودن موجودیت آفت یا
مطابقت آن به مقررات حفظ الصحه نباتی می باشد.
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مرجع تطبیق کننده
مادۀ چهارم:
( )۵وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری مسئول تطبیق احکام این قانون می باشد.
( ) ۲به منظور تحقق اهداف مندرج این قانون ،ادارۀ حفاظت نباتات و قرنطین در چوکات وزارت زراعت ،آبیاری و
مالداری فعالیت نموده و در اجراآت خویش احکام قانون اساسی افغانستان ،این قانون و سایر اسناد تقنینی را مالک عمل
قرار می دهد.

فصل دوم
وظایف و صالحیت ها

مادۀ پنجم:
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وظایف و صالحیت های ادارۀ حفاظت نباتات و قرنطین

( )۵ادارۀ حفاظت نباتات و قرنطین دارای وظایف و صالحیت های ذیل می باشد:

 -۵اتخاذ تدابیر حفظ الصحه نباتی جهت جلوگیری و کنترول از ورود ،استقرار و شیوع آفت نباتی.

 -۲ثبت و صدور جوازنامه و سایر اسناد قرنطینی وارداتی نباتات ،محصوالت نباتی و سایر اقالم تنظیم شده.
 -۹ثبت ،صدور و اعطای تصدیقنانۀ حفظ الصحه نباتی.

 -۲مراقبت از نباتات در حال رشد بشمول ساحات زیر کشت ،گیاه های وحشی ،نباتات و محصوالت نباتی در ذخایر آن.
 -۱تفتیش نباتات ،محصوالت نباتی و سایر اقالم تنظیم شده.

 -۶ضد عفونی نمودن یا دفع آفات از محمولۀ نباتات ،محصوالت نباتی و سایر اقالم تنظیم شده.
 -۷تعیین و محافظت ساحات مواجه به خطر ،سروی و نگهداری ساحات عاری از آفت نباتی و ساحاتی که شیوع آفت
نباتی در آن کمتر است.
 -۸وقایۀ نباتات ،محصوالت نباتی و سایر اقالم تنظیم شده از آفت نباتی و کنترول از انتشار آن.
 -۳ارایه توضیحات طبق احام قانون به کشورهای که از اثر اتخاذ تدابیر حفظ الصحه نباتی نگران بوده ،از طریق تحلیل
خطر آفت نباتی یا با استناد به معیارهای بین المللی قابل تطبیق در صورت لزوم.
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 -۵۱ایجاد سیستم تفتیش و نمونه گیری محصوالت نباتی و سایر اقالم تنظیم شده جهت تشخیص نباتات.
 -۵۵تأمین روابط با کشورها و سازمان های ملی ،منطقوی و بین المللی حفاظت نباتات طبق احکام قانون.
 -۵۲ارایۀ معلومات در مورد مقرره های نافذ مربوط به حفاظت نباتات ،محصوالت نباتی و سایر اقالم تنظیم شده به اساس
تقاضای سازمانهای ملی و منطقوی و بین المللی حفاظت نباتات طبق احکام قانون.
 -۵۹آگاهی دهی در ارتباط به حفاظت نباتات جهت حفاظت حیات و صحت انسانها به عامه مردم.
 -۵۲نشر به موقع ابالغیه ها حین شیوع آفت نباتی.
 -۵۱اتخاذ تدابیر الزم به منظور جلوگیری از شیوع آفت نباتی و انتشار آن.
 -۵۶جمع آوری معلومات در موارد مندرج اجزای (۳و )۵۲این ماده از کشورها و سازمان های ذیربط طبق احکام قانون.
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 -۵۷بررسی نظریات و پیشنهادات واصله مردم در مورد تدابیر حفظ الصحه نباتی.

 -۵۸تطبیق تدابیر حفظ الصحه نباتي قبل از آگاهی به اشخاص ،کشورها و سازمان های ملی ،منطقوی و بین المللی ذیربط
در حاالت اضطراری و اطالع در باره اقدامات مذکور به اسرع وقت و بدون تأخیر به جوانب ذیربط.

 -۵۳وضع شرایط قرنطین به منظور تورید تخم نباتات ،نباتات ،محصوالت نباتی و سایر اقالم تنظیم شده به کشور یا انتقال
این مواد از مناطق تحت قرنطین به سایر مناطق کشور.

 -۲۱معاینات قرنطینی ،تجزیوی و تحلیلی (البراتواری) تخم نباتات ،نباتات و محصوالت نباتی و سایر اقالم تنظیم شدۀ که
داخل کشور گردیده باعث انتقال آفت نباتی می شود.

 -۲۵معاینه و در صورت لزوم ضد عفونی نمودن بارجامه ،بسته های پستی ،بکس های دستی مسافرین و وسایل انتقاالتی
که از خارج ،به کشور وارد می گردد.

 -۲۲طرح روش های معیاری معاینات قرنطینی تجزیوی و تحلیلی (البراتواری) به منظور شناسایی و تعیین وضعیت آفت
نباتی قرنطینی از ارگانیزم های ب القوه (پتانسیل) و گیاهای هرزه از نباتات وارداتی که تا به حال در افغانستان وجود نداشته
و یا به طور گسترده انتشار ننموده است.
 -۲۹معاینات قرنطینی نباتات ،محصوالت نباتی و سایر اقالم تنظیم شده که به خارج صادر می گردد.
 -۲۲ایجاد دستگاه های تجزیه و تحلیل (البراتوار).
 -۲۱مراقبت از اجرای تدابیر قرنطینی در قوریه ها و مؤسسات اصالح تخم و تربیه گل های زینتی که به منظور تهیه و
تولید قلمه ها ،نهال ها و تخم های سالم بذری تأسیس شده باشد.
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 -۲۶تدویر برنامه های آموزشی به مظنور بلند بردن سطح آگاهی مردم در مورد روش های جدید ،وسایل و طرق مجادله
علیه آفت نباتی.
 -۲۷پیشنهاد اعالم حالت اضطرار حفظ الصحه مباتی به کمیته عالی حفاظت نباتات و قرنطین.
 -۲۸فراهم نمودن تسهیالت و امکانات مناسب جهت کاهش موجودیت آفت نباتی در محموله های وارداتی و صادراتی،
نباتات ،محصوالت نباتی و سایر اقالم تنظیم شده مانند :اتاق های تولید دود (اتاق فوموگیشن) ،ضد عفونی کننده ها و درجه
(حرارت سرد و گرم).
ایجاد کمیتۀ عالی
مادۀ ششم:
( )۵به منظور تطبیق بهتر احکام این قانون کمیتۀ عالی حفاظت نباتات و قرنطین به ترکیب ذیل ایجاد می گردد:
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 -۵معین مسلکی وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری به حیث رئیس.
 -۲رئیس ادارۀ حفاظت نباتات و قرنطین به حیث معاون.
 -۹نمایندۀ وزارت تجارت و صنایع به حیث عضو.
 -۲نمایندۀ وزارت صحت عامه به حیث عضو.

 -۱نمایندۀ ریاست عمومی گمرکات وزارت مالیه به حیث عضو.
 -۶نمایندۀ ادارۀ ملی حفاظت محیط زیست به حیث عضو.
 -۷نمایندۀ پوهنځی زراعت پوهنتون کابل به حیث عضو.

 -۸نمایندۀ اتاق تجارت و صنایع افغانستان به حیث عضو.
 -۳نمایندۀ بورد ملی تخم های بذری به حیث عضو.
 -۵۱نمایندۀ اداره ملی ستندرد به حیث عضو.
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 -۵۵رئیس انکشاف کوپراتیف های زراعتی وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری به حیث عضو.
 -۵۲نمایندۀ اتحادیه قوریه داران به حیث عضو.
 -۵۹نمایندۀ سازمان ملی تخم های بذری افغانستان به حیث عضو.
 -۵۲مسئول بخش قرنطین ادارۀ حفاظت نباتات و قرنطین به حیث منشی.
( ) ۲کمیته عالی حفاظت نباتات و قرنطین میتواند در صورت ضرورت به منظور مشوره معلومات تخنیکی ،از
متخصصین عرصۀ مربوط در جلسات خویش به دعوت بعمل آورد.
وظایف و صالحیت های کمیتۀ عالی
مادۀ هفتم:
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کمیته عالی حفاظت نباتات و قرنطین دارای وظایف و صالحیت های ذیل می باشد:
 -۵اعالم حالت اضطرار حفظ الصحۀ نباتی در صورت ضرورت.

 -۲بررسی شکایات واصله در مورد تصامیم مفتشین مطابق احکام این قانون و طرزالعمل های مربوطه.
 -۹ایجاد کمیته های فرعی در صورت ضرورت.

 -۲ارایۀ مشوره به اداره حفاظت نباتات و قرنطین غرض بهبود امور.

 -۱تعیین اندازۀ حفظ الصحه نباتی با نظرداشت هدف کاهش تاثیرات منفی تجارتی.
 -۶انجام سایر وظایف مرتبط به اهداف اداره.

 -۷تائید برنامه های ادارۀ حفاظت نباتات و قرنطین.
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توظیف مفتشین
مادۀ هشتم:
( ) ۵ادارۀ حفاظت نباتات و قرنطین به منظور پیشبرد امور قرنطینی ،شعبات قرنطینی را ایجاد و مفتشین را توظیف می
نماید.
( )۲مفتشین مندرج فقرۀ ( )۵این ماده دارای وظایف و صالحیت های ذیل می باشند:
 -۵تفتیش نباتات ،محصوالت نباتی و سایر اقالم تنظیم شده در مزارع ،ذخایر و یا در حمل انتقال از قلمرو کشور.
 -۲تفتیش محموله بشمول بارجامه ها ،بسته ها ،محالت نگهداری و تسهیالت حمل و نقل آنها.
 -۹در صورت تثبیت آفت نباتی در نباتات ،محصوالت نباتی و سایر اقالم تنظیم شده ،ارزیابی وضعیت آفت با گرفتن
نمونه و سایر طرق.
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 -۲تفتیش و حصول اطمینان از اینکه مواد زاید طیاره های که بداخل قلمرو افغانستان نشست می کنند و یا تأسیساتی که در
آن نباتات وارداتی ،محصوالت نباتی و سایر اقالم تنظیم شده شستشو و یا پروسس می شوند هیچ خطری را به منابع نباتی
افغانستان وارد نمی نماید.

 -۱صدور تصدیق نامۀ حفظ الصحۀ نباتی.

 -۶انجام امور تفتیش نباتات ،محصوالت نباتی و سایر اقالم تنظیم شده در صورت ضرورت در کشور صادر کننده بنابر
توافق آن کشور.

 -۷بازنمودن بارجامه های نباتات ،محصوالت نباتی و سایر اقالم تنظیم شده.

 -۸متوقف ساختن و تفتیش محموله ،بارجامه و وسایل اشخاص که به کشور داخل و یا از کشور عبور نموده و احتمال
موجودیت آفت تنظیم شده در محموله آنها متصور باشد.
 -۳حصول معلومات و بررسی اسناد مربوط از ادارات ،گمرکات ،بنادر دریایی ،میدان های هوایی ،توقفگاه های وسایط
حمل و نقل زمینی ،پسته خانه ها و مالکین تولیدات خصوصی در باره اموال وارداتی و صادراتی ،انبار خانه ها (گدام ها)
و وسایل حمل و نقل نباتات ،محصوالت نباتی و سایر اقالم تنظیم شده.
 -۵۱داخل شدن به بنادر دریایی ،توقف گاه های وسایط حمل و نقل زمینی و میدان های هوایی ،پسته خانه های عمومی،
انبار خانه ها (گدام ها) سیلوها ،طیارات ملکی ،ساحه ادارات دولتی و خصوصی جهت بررسی و اخذ نمونه ،نباتات،
محصوالت نباتی و سایر اقالم تنظیم شده برای معاینات تجزیوی و تحلیلی (البراتواری) به منظور تشخیص آفت نباتی و
اتخاذ تدابیر الزم.
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 -۵۵در صورت موجودیت دالیل مؤجه مبنی بر وجود آفت نباتی تنظیم شده ،توقف یا تعویق توزیع ،فروش و استفاده
نباتات ،محصوالت نباتی و سایر اقالم تنظیم شده الی رفع خطر.
 -۵۲تداوی ،مسترد نمودن یا محو محموله ملوث ،به مصرف مالک در صورتیکه براساس ارزیابی و شواهد علمی،
صحت و حیات انسانها ،نباتات و حیوانات مواجه به خطر تشخیص گردد.
( )۹مفتشین مندرج فقرۀ ( )۵این ماده مکلف اند ،حین تفتیش کارت مخصوص تفتیش را ارایه نمایند.
( )۲هر گاه مفتش به تداوی ،مسترد نمودن یا محو محموله تصمیم اتخاذ نماید ،مکلف است مالک محموله را به اسرع وقت
طور کتبی اطالع دهد.
درخواست اعتراض
مادۀ نهم:
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( ) ۵هر گاه شخص به تصمیم مفتش مندرج مادۀ هشتم این قانون قناعت نداشته باشد ،می تواند درخواست اعتراض خود را
در خالل ( )۵۱روز به کمیته عالی حفاظت نباتات و قرنطین ارایه نماید.
( )۲درخواست اعتراض حاوی مطالب ذیل می باشد:
 -۵شهرت درخواست دهنده.

 -۲تصمیمی که علیه آن اعتراض صورت گرفته است.
 -۹دالیل اعتراض.

( )۹کمیته عالی حفاظت نباتات و قرنطین درخواست مندرج فقرۀ ( )۲این ماده را بعد از دریافت بررسی نموده و در خالل
( )۱روز کاری از تاریخ ارائه آن تصمیم اتخاذ و به درخواست دهنده طور کتبی اطالع می دهد.

( ) ۲هر گاه شخص به تصمیم کمیتۀ عالی حفاظت نباتات و قرنطین قناعت نداشته باشد ،می تواند از تاریخ اتخاذ تصمیم،
الی ( )۵۱روز به محکمه مراجعه نماید.
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فصل سوم
جوازنامه
جواز نامۀ تورید
مادۀ دهم:
( )۵هیچ شخص نمیتواند بدون داشتن جوازنامه به تورید نباتات ،محصوالت نباتی و سایر اقالم تنظیم شده اقدام نماید.
جواز نامه به اساس درخواست اشخاص حقیقی یا حکمی مطابق احکام این قانون اعطاء می گردد.
( )۹جواز نامه مندرج فقرۀ ( )۲این ماده مطابق به احکام قوانین نافذه تجارتی برای مدت ( )۹سال اعطاء می گردد.
( )۲اجازه نامه تورید نباتات و محصوالت نباتی برای هر مراتبه در بدل مبلغ ( )۱۱۱پنجصد افغانی توسط ادارۀ حفاظت
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نباتات و قرنطین وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری داده می شود.

( )۱وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری درخواست مندرج فقرۀ ( )۲این ماده را مورد ارزیابی قرار داده در مورد قبولی
یا رد آن تصمیم اتخاذ می نماید.

( )۶هر گاه درخواست مندرج فقرۀ ( )۲این ماده رد گردد ،وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری مکلف است ،دالیل آن را
حد اکثر در خالل ( )۵۱روز به درخواست دهنده طور کتبی اطالع دهد.

( )۷شخص ی که درخواست وی رد می گردد ،می تواند درخواست جدید را با دالیل مقنع به وزارت زراعت ،آبیاری و
مالداری ارایه نماید.

( )۸دارنده جواز نامه مندرج فقرۀ ( )۲این ماده مکلف است نباتات ،محصوالت نباتی و سایر اقالم تنظیم شده را تنها از
بنادر که از طرف ادارۀ حفاظت نباتات و قرنطین تعیین می گردد ،به کشور وارد نماید.
معافیت
مادۀ یازدهم:
ادارۀ حفاظت نباتات و قرنطین می تواند اشخاصی را که بعضی از نباتات ،محصوالت نباتی و سایر اقالم تنظیم شده را که
به منظور تجزیه و تحلیل خطر آفات نباتی و استفاده شخصی تورید می نمایند ،از اخذ جوازنامه مندرج فقرۀ ( )۲مادۀ دهم
این قانون ،معاف نماید.
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مکلفیت اطالع دهی
مادۀ دوازدهم:
( ) ۵تورید کنندۀ نباتات ،محصوالت نباتی و سایر اقالم تنظیم شده مکلف است ،از رسیدن محمولۀ مربوطۀ خویش ،به
شعبات قرنطینی در بندر طور کتبی اطالع دهد.
( )۲مفتش ادارۀ حفاظت نباتات و قرنطین مکلف است ،از تاریخ اطالع رسیدن محموله ،در خالل سه روز به تفتیش آن
اقدام نماید.
تصدیقنامه حفظ الصحه نباتی
مادۀ سیزدهم:
( ) ۵صادر کننده نباتات ،محصوالت نباتی و سایر اقالم تنظیم شده مکلف است تصدیق نامۀ حفظ الصحۀ نباتی را از شعبات
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قرنطینی اخذ نماید.

( )۲صادر کننده مندرج فقرۀ ( )۵این ماده مکلف به انجام اقدامات ذیل می باشد:
 -۵ارایه درخواست.

 -۲ارایه اسناد مورد ضرورت.

 -۹فراهم نمودن زمینه تفتیش محموله.
 -۲تأدیه فیس تفتیش.

( )۹شعبات قرنطینی با رعایت حکم مندرج فقره های (۵و )۲این ماده مکلف است به اجراآت ذیل می باشد:
 -۵بررسی درخواست و تائید یا رد آن.
 -۲تفتیش محموله.
 -۹صدر تصدیقنامه حفط الصحۀ نباتی.

( ) ۲شعبات قرنطینی در صورت رد درخواست مکلف است به اسرع وقت ممکن به درخواست دهنده طور کتبی اطالع
دهد.
( )۱شخصی که درخواست وی رد می گردد ،می تواند درخواست را بعد از رفع نواقص مجدداً به شعبات قرنطینی ارایه
نماید.
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( )۶صادر کننده مندرج فقرۀ ( )۵این ماده می تواند بعد از صدور تصدیقنامۀ حفظ الصحه نباتی ،مطابق معیارهای ایمنی
که از طرف شعبات قرنطینی توصیه می گردد ،محموله را صادر نماید.
صادرات مجدد محموله ها
مادۀ چهاردهم:
( )۵هر گاه محموله به کشور وارد و بعداً به کشورهای دیگری صادر گردد ،صادر کننده مکلف به انجام اقدامات ذیل می
باشد:
 -۵ارایه درخواست به شعبات قرنطینی به منظور اخذ تصدیقنامه حفظ الصحه نباتی جهت صدور مجدد.
 -۲ارایه اسناد مورد ضرورت.
 -۹تأدیه فیس قابل پرداخت.
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 -۲فراهم نمودن زمینه تفتیش محموله.

( ) ۲شعبات قرنطینی بعد از تفتیش محموله ،تصدیقنامه حفظ الصحۀ نباتی صادرات مجدد را با در نظرداشت شرایط صادر
می نماید:

 -۵محموله در معرض خطر ملوث شدن قرار نداشته باشد.

 -۲شرایط حفط الصحۀ نباتی کشور وارد کننده با مقررات کشور صادر کنندۀ اولی موازی و یا آسان تر باشد.
 -۹اسنادی که با محموله همراه می باشد با شرایط حفط الصحۀ نباتی کشور سوم مطابقت داشته باشد.

( ) ۹صادر کننده مکلف است اصل تصدیقنامه حفظ الصحۀ نباتی را با هر محموله که مطابق شرایط حفظ الصحۀ نباتی
مندرج فقرۀ ( )۲این ماده مجدداً صادر میگردد ،ضم نموده و فیس تفتیش آنرا تأدیه نماید.

( )۲شعبات قرنطینی می تواند در صورت عدم رعایت شرایط مندرج فقرۀ ( )۲این ماه مجدداً مطابق حکم مادۀ سیزدهم این
قانون ،تصدیقنامۀ حفظ الصحۀ نباتی صادرات را صادر نماید.
( )۱نام کشور صادر کننده اولی در تصدیقنامه حفط الصحۀ نباتی که طبق حکم فقرۀ ( )۲این ماده صادر می گردد ،درج
می شود.
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محموله های ترانزیتی
مادۀ پانزدهم:
( ) ۵شعبات قرنطینی محموله های را که از کشور به شکل ترانزیت عبور می نماید بررسی نموده ،در صورت بسته بندی،
اجازه عبور را در برابر فیس معین اعطاء می نماید و در صورت کشف آفت نباتی ،محموله به مصرف تورید کننده ،ضد
عفونی و پاک کاری یا به کشور صادر کننده مسترد و یا محو می گردد.
( ) ۲هر گاه بسته بندی محموله ترانزیتی باز شده باشد یا شعبات قرنطینی در مورد آن مشکوک شوند محموله را مورد
تفتیش قرارداد در صورت عاری بودن از آفت نباتی تصدیق نامه حفظ الصحۀ نباتی را در برابر فیس معین صادر و در
ملوث بودن به آفت نباتی در مورد تداوی یا مسترد نمودن به کشور صادر کننده و یا محو آن مطابق به احکام این قانونه
تصمیم اتخاذ می نماید.
( )۹حکم مندرج مادۀ سیزدهم این قانون در مورد محموله های ترانزیتی قابل تطبیق نمی باشد ،مگر در صورت موجودیت
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شرایط ذیل:

 -۵محموله طوری بسته بندی گردیده باشد که خطر انتشار آفت نباتی تنظیم شده که ممکن است در محموله موجود باشد،
بوجود نیاورد.

 -۲محموله و اسناد همراه آن در مطابقت به شرایط حفظ الصحه نباتی کشور وارد کننده باشد.

 -۹تصدیقنامه حفط الصحۀ نباتی کشور صادر کننده اولی در مطابقت با محموله و اسناد همراه آن باشد.
تفتیش در بنادر سرحدی
مادۀ شانزدهم:

( )۵نباتات ،مصوالت نباتی و سایر اقالم تنظیم شده حین ورود در بنادر سرحدی تفتیش می گردد.

( )۲هر گاه بارجامه مهر و الک و نشانی گردیده باشد ،نباتات ،محصوالت نباتی و سایر اقالم تنظیم شده به اساس
درخواست تورید کننده در مقصد نهایی تفتیش می گردد.
( )۹تفتیش که مطابق فقره های (۵و )۲این ماده صورت می گیرد در ساعات رسمی اجراء می گردد ،به استثنای حاالتیکه
نباتات ،محصوالت نب اتی و سایر اقالم تنظیم شده در جریان ترانزیت بوده یا امکان از بین رفتن آن متصور باشد و یا در
ورود آنها به دالیل دیگر تاخیر بعمل آمده باشد ،در این صورت تفتیش طبق درخواست وارد کننده و تأدیه فیس در ساعات
غیر رسمی صورت گرفته می تواند.
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شرایط و اقدامات بعد از تفتیش
مادۀ هفدهم:
( ) ۵هر گاه محموله دارای تصدیق نامه حفظ الصحۀ نباتی کشور صادر کننده باشد و بعد از تفتیش معلوم گردد که خطری
از ورود و انتشار آفت نباتی قرنطینی و تاثیرات اقتصادی آفت نباتی تنظیم شده غیر قرنطینی وجود ندارد ،مفتش محموله
را ذریعه اطالعیه کتبی به وارد کننده ابالغ و محول گمرک می نماید.
( )۲مامورین گمرک محموله را برویت اطالعیه کتبی مندرج فقرۀ ( )۵این ماده ،اجازه ورود میدهند.
( )۹هر گاه در جریان تفتیش معلوم گردد که تمام بخشی از محموله توریدی ملوث به آفت نباتی بوده ،مفتش محموله را
متوقف نموده و به اسرع وقت تورید کننده را ذریعه اطالعیه کتبی مطلع می نماید که تمامی یا بخشی از نباتات،
محصوالت نباتی و سایر اقالم تنظیم شده در خالل مدت معین که در اطالعیه مشخص می گردد تابع اقدامات ذیل می باشد:
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 -۵تداوی مناسب به منظور رفع خطر.

 -۲مسترد نمودن به کشور صادر کننده.
 -۹محو.

( )۲هر گاه نباتات ،محصوالت نباتی و سایر اقالم تنظیم شده توریدی طوری ملوث به آفت نباتی بوده که نیاز عاجل به
محو آنها باشد و دادن اطالع به تورید کننده ممکن نباشد ،مفتش می تواند به محو آن اقدام نماید.

( )۱هر گاه نباتات ،محصوالت نباتی و سایر اقالم تنظیم شده بعد از ورود یا بعد از تداوی و ضد عفونی کردن از طرف
تورید کننده بدون مطالبه باقی بماند ،مفتش می تواند به موافقه اداره حفاظت نباتات و قرنطین حسب احوال در ظرف ()۵۱
روز در مورد تصمیم اتخاذ نماید.

( )۶مصارف اجراآت مندرج فقره های (۹،۲و )۱این ماده به عهده تورید کننده می باشد .در صورتی که مصارف مذکور
از طرف شعبات قرنطینی صورت گرفته باشد تورید کننده مکلف به پرداخت آن می باشد.
( ) ۷شعبات قرنطینی از محو محصوالت نباتی و سایر اقالم تنظیم شده توریدی به کشور که مطابق احکام این قانون
صورت می گیرد ،مسئول نمی باشد.
( )۸شعبات قرنطینی به م نظور حفاظت منابع نباتی و محیط زیست از امراض و آفات نباتی ،به موافقه کمیته عالی حفاظت
نباتات و قرنطین تدابیر ذیل را اتخاذ می نماید:
 -۵منع یا محدود ساختن ورود هر نوع نبات ،محصوالت نباتی و سایر اقالم تنظیم شده.
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 -۲اجازه ورود هر نوع نبات ،محصوالت نباتی و سایر اقالم تنظیم شده به مقصد استفاده علمی و تجربوی.
 -۹سایر اقدامات مورد ضرورت جهت جلوگیری از تورید و شیوع آفت نباتی قرنطین شده.
پرداخت فیس
مادۀ هجدهم:
( )۵نباتات ،محصوالت نباتی و سایر اقالم تنظیم شده که مطابق احکام این قانون کنترول و تفتیش می گردد متناسب به
عرضه خدمت ،تابع پرداخت فیس می باشد.
( )۲فیس مندرج فقرۀ ( ) ۵این ماده به پیشنهاد کمیتۀ عالی حفاظت نباتات و قرنطین و منظوری شورای وزیران تعیین و از
طرف شعبات قرنطینی تحصیل و به حساب واردات دولت تحویل بانک می گردد.
مراکز قرنطین نباتی
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مادۀ نزدهم:

( )۵ادارۀ حفاظت نباتات و قرنطین به منظور مشاهدات ،حفظ الصحۀ نباتی ،تفتیش ،تحقیق ،آزمایش ،تداوی ،توقف ،محو
و نگهداری نباتات ،محصوالت نباتی و سایر اقالم تنظیم شده ،ساحات را به حیث مراکز قرنطین نباتی تعیین می نماید.
( )۲ادارۀ حفاظت نباتات و قرنطین می تواند اقالم توریدی را در مراکز قرنطینی یا ساحات دیگر نگهداری یا کشت و یا
تحت نظارت قرار دهد.

( ) ۹وزارت های ذیربط و شرکت های هوایی مکلف اند که محالت مناسب را در سرحدات و میدان های هوایی غرض
فعالیت شعبات قرنطینی ،به اختیار آنها قرارداده و تسهیالت الزم را فراهم نمایند.
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فصل چهارم
اقدامات حفط الصحۀ نباتی
رعایت معیارها
مادۀ بیستم:
ادارۀ حفاظت نباتات و قرنطین مکلف است ،به منظور ارزیابی خطر معیارهای ذیل را رعایت نماید:
 -۵لغو یا تعدیل تدابیر حفظ الصحۀ نباتی با نظرداشت معلومات ،تغییرات و شرایط جدید.
 -۲عدم وضع محدودیتها در صورت عملی شدن امکانات اقتصادی و تخنیکی حفظ الصحۀ نباتی.
 -۹اتخاذ تدابیر حفظ الصحۀ نباتی بر اساس معیارهای بین المللی موجود یا در صورت عدم موجودیت و یا عدم تطبیق آن
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با نظرداشت اصول و شواهد علمی.

 -۲ارزیابی مناسب تدابیر حفظ الصحۀ نباتی در مطابقت با اوضاع ،احوال و خطراتیکه متوجه حیات و صحت انسان،
حیوان یا نبات باشد.

 -۱در نظر گرفتن شواهد علمی موجود ،روش های تولیدی ،تفتیشی ،نمونه گیری و آزمایشی ،شیوع آفت خاص نباتی،
ساحات عاری از آفت نباتی ،شرایط محیط زیستی ،ایکالوژیکی و قرنطینی و سایر اقدامات مناسب حین ارزیابی خطر.
 -۶ارزیابی اقدامات حفط الصحۀ نباتی بدیلی که توسط کشور صادر کننده پیشنهاد می گردد و پذیرش آن مشروط براینکه
در مطابقت به ستندرد بوده و حفاظت را به همان سطح معین فراهم نماید.
اطالع دهی و نشر تدابیر حفط الصحه نباتی
مادۀ بیست و یکم:

( )۵ادارۀ حفاظت نباتات و قرنطین تدابیر حفظ الصحۀ نباتی را ( )۹۱روز قبل از تطبیق آن در یکی از رسانه های
همگانی به نشر می رساند ،حاالت اضطراری حفظ الصحۀ نباتی و تدابیریکه محدودیت تجارتی را کاهش دهد ،از این
حکم مستثنی بوده و بعد از تطبیق نشر می گردد.
( )۲ادارۀ حفاظت نباتات و قرنطین مکلف است در مورد تدابیر حفظ الصحه نباتی اتخاذ شده و پیشنهاد شده معلومات را
دریافت و در مورد با درنظرداشت موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی به آن سازمان اطالع دهد.
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( )۹نظریات و پیشنهادات واصله از طریق سازمان تجارت جهانی پیرامون تدابیر مندرج فقرۀ ( )۲این ماده بعد از نشر و
اطالع دهی بطور غیر تبعیض آمیز قبل از اتخاذ چنین اقدامات در نظر گرفته می شود ،حاالت اضطراری حفظ الصحۀ
نباتی از این حکم مستثنی می باشد.
( ) ۲تدابیر حفظ الصحۀ نباتی پیشنهاد شده که با معیارهای بین المللی مطابقت نداشته ولی بر فرصت های صادراتی کشور
ه ای تجارت کننده با افغانستان موثریت داشته باشد ،این نوع تدابیر ( )۶۱روز قبل از تهیه مسوده نهائی به شمول محصول
تحت پوشش با معلومات مختصر در مورد هدف و علت تدابیر پیشنهاد شده مذکور اطالع داده می شود.
( )۱ادارۀ حفاظت نباتات و قرنطین می تواند حسب تقاضای کتبی اشخاص حقیقی یا حکمی ذیعالقه متن مسوده تدابیر حفظ
الصحۀ نباتی را به آنها ارایه نموده و در صورت امکان احکامی را که با معیارها ،رهنمودها وسفارشات بین المللی در
تناقض باشد ،در آن مشخص می کند.
( )۶ادارۀ حفاظت نباتات و قرنطین می تواند به اساس تقاضای شخص داخلی یا خارجی هر نوع معلومات را در مورد
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تدابیر حفظ الصحۀ نباتی و نباتات ،محصوالت نباتی و سایر اقالم تنظیم شده ارایه نماید.
کنترول ،تفتیش و اتخاذ اقدامات حفظ الصحه نباتی
مادۀ بیست و دوم:

ادارۀ حفاظت نباتات و قرنطین مکلف است حین کنترول ،تفتیش و اتخاذ تدابیر حفظ الصحۀ نباتی غرض کاهش محدودیت
تجارتی به حد اقل آن ،موارد ذیل را بدون تأخیر و تبعیض رعایت نماید:

 -۵نشر مدت زمان پیش بینی شده برای تطبیق هر تدبیر یا آگاه نمودن شخص متقاضی از این مدت زمان حسب درخواست
وی.

 -۲ارایه معلومات طور محرمانه به متقاضی در صورت دریافت خال در جریان تفتیش.

 -۹اخذ نمونۀ محصول از تولیدات و واردات و تطبیق معیارهای یکسان باالی آنها به مقصد کنترول ،تفتیش و تدابیر حفظ
الصحۀ نباتی محدود حسب ضرورت.
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ارزیابی خطر
مادۀ بیست و سوم:
ادارۀ حفاظت نباتات و قرنطین حین ارزیابی خطر به حیات یا صحت انسان ،حیوان یا نبات و تشخیص اقدامات حفظ
الصحۀ نباتی قابل تطبیق ،موارد ذیل را به حیث عوامل اقتصادی در نظر می گیرد:
 -۵خساره احتمالی ناشی از کاهش تولید یا فروش اقالم تنظیم شده نباتی که حین ورود ،استقرار یا شیوع آفت نباتی به میان
می آید.
 -۲مصارف کنترول یا محو در قلمرو کشور تورید کننده.
 -۹سایر طرق بدیل غرض کاهش خطرات که بطور نسبی ارزان تمام می شود.
تدابیر حفظ الصحه نباتی طبق خصوصیات منطقوی
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مادۀ بیست و چهارم:

( ) ۵ادارۀ حفاظت نباتات و قرنطین مکلف است ،تمام تدابیر حفظ الصحۀ نباتی را با نظرداشت خصوصیات منطقوی
نباتات اتخاذ نماید.

( )۲به منظور ارزیابی خصوصیات یک منطقه موارد ذیل در نظر گرفته می شود:
 -۵سطح عمومیت آفت نباتی.

 -۲موجودیت برنامه کنترول آفت نباتی.

 -۹رهنمود های که توسط سازمان های بین المللی ذیربط تهیه گردیده است.

( )۹ساحات عاری از آفت نباتی یا دارای سطح پایین شیوع آفت نباتی در کشور و سایر کشورها به اساس شواهد علمی
مشخص می گردد.
عدم تبعیض در تدابیر حفظ الصحۀ نباتی
مادۀ بیست و پنجم:
ادارۀ حفاظت نباتات و قرنطین حین اتخاذ و تطبیق تدابیر حفظ الصحۀ نباتی از تبعیض بین کشورهای دارای شرایط یکسان
یا مشابه امتناع نموده و تدابیر مذکور را طوری اعمال نماید که محدودیت به تجارت بین المللی وضع نگردد.
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فصل پنجم
محدود نمودن و محو آفت نباتی
اعالم آفت نباتی تنظیم شده
مادۀ بیست و ششم:
( ) ۵ادارۀ حفاظت نباتات و قرنطین می تواند ،آفت نباتی را به اساس تحلیل خطر آن ،بحیث آفت نباتی قرنطین شده یا آفت
نباتی تنظیم شده غیر قرنطینی اعالم نماید.
( )۲طرز اعالم و فهرست آفات نباتی قرنطینی و آفات نباتی تنظیم شده غیر قرنطینی در مقررۀ جداگانه تنظیم می گردد.
کنترول و محدود نمودن آفت نباتی تنظیم شدۀ غیر قرنطینی
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مادۀ بیست و هفتم:

در مورد ساحات ملوث یا مشکوک به ملوث بودن آفت نباتی تنظیم شده ،ساحات عاری از آفت نباتی ،یا دارای شیوع پایین
آفت نباتی ،و ساحه حایل ( )Buffr Zoneحین تفتیش و کنترول تدابیر ذیل اتخاذ می گردد:

 -۵تداوی یا محو نباتات ،محصوالت نباتی و سایر اقالم تنظیم شده و ضد عفونی نمودن وسایط نقلیه ملوث و غیر ملوث.
 -۲منع یا محدود نمودن انتقال نباتات ،محصوالت نباتی و سایر اقالم تنظیم شده از ساحات ملوث.
 -۹ممنوعیت زرع نباتات مشخص در یک ساحه معین.
 -۲اتخاذ سایر تدابیر حفظ الصحۀ نباتی.

مکلفیت اطالع دهی از آفت نباتی قرنطینی
مادۀ بیست و هشتم:

( )۵مالک یا شخصی که باالی زمین زراعتی یا تأسیسات فعالیت می نماید ،مکلف است در صورت موجودیت آفت نباتی
یا احتمال موجودیت آن به ادارۀ حفاظت نباتات و قرنطین یا شعبات قرنطینی اطالع دهد.
( ) ۲ادارۀ حفاظت نباتات و قرنطین یا شعبات قرنطینی مکلف اند بعد از حصول اطالع مندرج فقرۀ ( )۵این ماده ،تدابیر
حفظ الصحۀ نباتی را به اسرع وقت اتخاذ نمایند.
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اعالم ساحات قرنطینی مؤقت
مادۀ بیست و نهم:
ادارۀ حفاظت نباتات و قرنطین مکلف است در ساحۀ که آفت نباتی قرنطینی موجود بوده یا احتمال موجودیت آن متصور
باشد ،ساحه مذکور را ساحه قرنطینی مؤقت اعالم نموده و به منظور محدود ساختن انتشار آفت نباتی قرنطینی ،جهت
تداوی یا محو نباتات ،محصوالت نباتی و سایر اقالم تنظیم شده و ضد عفونی نمودن وسایط نقلیه ملوث ،اقدامات مشخص
را اتخاذ نماید.
اعالم ساحات عاری یا دارای سطح پائین آفت نباتی
مادۀ سی ام:
( )۵ادارۀ ح فاظت نباتات و قرنطین می تواند بعد از حصول اطمینان از نبود آفت نباتی در یک ساحه و تطبیق درست
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تدابیر حفظ الصحۀ نباتی ساحه مذکور را عاری از آفت نباتی ،اعالم نماید.

( ) ۲ادارۀ حفاظت نباتات و قرنطین می تواند بعد از حصول اطمینان از موجودیت سطح پائین آفت نباتی و با رعایت حکم
مادۀ بیست و پنجم این قانون ساحه را دارای سطح پائین آفت نباتی اعالم نماید.

( ) ۹ادارۀ حفاظت نباتات و قرنطین می تواند بنابر تقاضای سازمان های ملی ،منطقوی و بین المللی ،دالیل تخنیکی را در
رابطه به اعالم مندرج فقره های (۵و )۲این ماده ارایه نماید.
قرنطین نباتی در داخل کشور
مادۀ سی و یکم:

( ) ۵کشف به موقع ،مطالعه ،تحقیق ،مراقبت منابع آفت نبانی در داخل کشور و مجادله و جلوگیری از انتشار بعدی آنها در
مزارع ،ذخایر محصوالت زراعتی مواضع ورود مواد قرنطینی به کشور طور دایمی صورت می گیرد.

( )۲در صورت کشف آفت نباتی در یک منطقه به منظور محدود ساختن و از بین بردن منابع انتشار آنها تدابیر فوری
اتخاذ می گردد.
( ) ۹وضع قرنطین یا رفع آن به پیشنهاد ادارۀ حفاظت نباتات و قرنطین و منظوری وزیر زراعت ،آبیاری و مالداری
صورت می گیرد.
( )۲انتقال نباتات ،محصوالت نباتی و سایر اقالم تنظیم شده از مناطق تحت قرنطین داخلی با در نظر داشت شرایطی که
از طرف وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری تعیین می گردد ،صورت می گیرد.
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( ) ۱وزارت ها ،ادارات دولتی و مالکین تولیدات خصوصی بدون تصدیق ادارۀ حفاظت نباتات و قرنطین به انتقال نباتات،
محصوالت نباتی یا سایر اقالم تنظیم شده اقدام کرده نمی توانند.
( ) ۶ادارات دولتی ،مزرعه (فارم های) دولتی ،مالکین تولیدات خصوصی و دهاقین در رابطه به قرنطین نباتی دارای
مکلفیت های ذیل می باشند:
 -۵تحقیق و معایمنه منظم تمام مزارع و ساحات ماحول آن ،تحویلخانه ها و ذخایر محصوالت نباتی تحت قرنطین ،به
منظور کشف امراض و آفات نباتی.
 -۲اتخاذ تدابیر وقایوی به منظور جلوگیری از انتشار امراض و آفات نباتی حین تولید ذخایر انتقال و فروش محصوالت
زراعتی.
 -۹رعایت جدی قوانین و مقررات قرنطین نباتی حین تورید تخم نباتات ،نباتات و محصوالت نباتی.

AC
KU

 -۲انتخاب محل مناسب برای اعمار قوریه نباتات به موافقه شعبات قرنطینی.
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فصل ششم
تورید نباتات ،محصوالت نباتی و سایر اقالم تنظیم شده
شرایط تورید
مادۀ سی و دوم:
( ) ۵تورید نباتات ،محصوالت نباتی و سایر اقالم تنظیم شده با رعایت حکم مادۀ دهم این قانون تحت شرایط ذیل مجاز می
باشد:
 -۵داشتن تصدیق نامه صحی نباتی کشور صادر کننده.
 -۲اعطای اجازه ورود نباتات ،محصوالت نباتی و سایر اقالم تنظیم شده توریدی بعد از تفتیش.
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( ) ۲تورید نباتات ،محصوالت نباتی و سایر اقالم تنظیم شده از کشوری که دارای ادارات دولتی ،قرنطینی نباشد بعد از
تفتیش صورت می گیرد.

مکلفیت ادارات دولتی و سایر مؤسسات تورید کننده
مادۀ سی و سوم:

ادارات دولتی و خصوصی تورید کننده مکلف اند حین عقد قرارداد تجارتی با کشورهای خارجی در قسمت انتقال نباتات،
محصوالت نباتی و سایر اقالم تنظیم شده به کشور یا از کشور به خارج ،موافقه ادارۀ حفاظت نباتات و قرنطین را کسب
نمایند.
توظیف متخصصین
مادۀ سی و چهارم:

هر گاه افغانستان با سایر کشورها روابط تجارتی محصوالت زراعتی داشته باشد ،به منظور جلوگیری از خسارات
اقتصادی ناشی از انتقال آفت نباتی متخصصین ادارۀ حفاظت نباتات و قرنطین منحیث نماینده عندالضرورت توظیف می
گردند.
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تورید محصوالت نباتی در بکس ها
مادۀ سی و پنجم:
ورود محصوالت نباتی که از کشورهای خارجی در بکس های نمایندگان سیاسی ،قونسلی و نمایندگان تجارتی مقیم
جمهوری اسالمی افغانستان تورید و یا از طریق پست و بسته ها به آنها ارسال می گردد مطابق به معیارها و مقررات
قرنطین خارجی در مورد اجراآت صورت می گیرد.
اطالع دهی قبل از بارگیری
مادۀ سی و ششم:
صادر کنندۀ نباتات ،محصوالت نباتی و سایر اقالم تنظیم شده مکلف است که در خالل ( )۹۱روز قبل از بارگیری به ادارۀ
حفاظت نباتات و قرنطین یا شعبات قرنطینی اطالع داده و ( )۵۱روز قبل از موعد صدرو ،فیس مذکور را غرض تفتیش
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تأدیه نماید.

فصل هفتم

احکام متفرقه

مؤیدات
مادۀ سی و هفتم:

( ) ۵شخصی که بدون اخذ جواز نامه به تورید نباتات ،محصوالت نباتی و سایر اقالم تنظیم شده مبادرت ورزد ،مطابق
احکام قانون مورد تعقیب عدلی قرار می گیرد.

( )۲هر گاه تورید کننده از رسیدن محموله در بندر به شعبات قرنطینی اطالع ندهد ،عالوه بر تأدیه فیس تفتیش مکلف به
پرداخت جریمه نقدی مبلغ ( )۵۱۱۱۱ده هزار افغانی نیز می باشد.
( )۹هر گاه جواز نامه بعد از ضم میعاد اعتبار آن در خالل یکماه تمدید نگردد عالوه بر تأدیه قیمت تمدید ،دارندۀ آن
مکلف به پرداخت جریمۀ نقدی مبلغ ( )۲۱۱۱۱بیست هزار افغانی نیز می باشد.
( ) ۲هر گاه صادر کننده یا تورید کننده ،فیس های مربوط را تأدیه ننماید ،عالوه بر تأدیه فیس ،مکلف به پرداخت جریمه
نقدی معادل آن می باشد.
( )۱هر گاه مفتش در خالل ( ) ۹روز بعد از رسیدن اطالعیه ،به تفتیش محموله اقدام نه نماید ،طبق احکام قانون تأدیب می
گردد.
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( ) ۶شخصی که باالی زمین زراعتی فعالیت می نماید مؤظف است که از موجودیت آفت نباتی یا احتمال موجودیت آن به
ادارۀ حفاظت نباتات و قرنطین یا شعبات قرنطینی به اسرع وقت اطالع دهد.
ادارۀ حفاظت نباتات و قرنطین مکلف است به تداوی آفات و دفع آن اقدام عاجل نماید و اشخاصی که از طرف ارگانهای
امنیتی و ادارۀ حفاظت نباتات و قرنطین بحیث سبوتاژگران اقتصادی و منتشرین آفات زراعتی تثبیت می گردد مطابق
قانون جزاء محکوم به مجازات نمایند.
( ) ۷هر گاه مالک یا شخصی که باالی زمین زراعتی فعالیت می نماید ،از موجودیت آفت نباتی یا احتمال موجودیت آن ،به
ادارۀ حفاظت نباتات و قرنطین یا شعبات قرنطینی اطالع دهد و مسئولین اداره یا شعبه مذکور در مورد جلوگیری آن اقدام
ننماید ،طبق احکام قانون تأدیب می گردد.
تحویلی مبالغ تحصیل شده
مادۀ سی و هشتم:
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شعبات قرنطینی مکلف اند مبالغ تحصیل شده را در خالل ( )۵۱روز به حساب واردات دولت تحویل بانک نمایند در غیر
آن عالوه بر تحویل مبالغ مذکور مکلف به پرداخت جریمه نقدی معادل ( )۵۱فیصد آن می باشند.
همکاری ادارات
مادۀ سی و نهم:

( ) ۵وزارت تجارت و صنایع ،ادارۀ گمرکات وزارت مالیه و سایر ادارات ذیربط مکلف اند با وزارت زراعت ،آبیاری و
مالداری در زمینه حفاظت نباتات و کنترول آفات نباتی همکاری نمایند.

( )۲مسئولین گمرکات مکلف اند اجازۀ ورود محصوالتی را به کشور بدهند که اجازه تورید آن از طرف شعبات قرنطینی
به آنها اعطاء گردیده باشد.
پیشنهاد مقرره ها
مادۀ چهلم:
وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری می تواند به منظور تطبیق بهتر احکام این قانون مقرره ها را پیشنهاد ،طرزالعمل ها و
رهنمود ها را که مغایر احکام این قانون نباشد ،وضع نماید.
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انفاذ
مادۀ چهل و یکم:
این قانون از تاریخ نشر در جریدۀ رسمی نافذ و با انفاذ آن ،قانون خدمات قرنطین نباتی منتشره جریدۀ رسمی شماره
( )۷۳۱سال  ۵۲۲۵هـ ق ملغی می گردد.
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