دافغانستان دموکراتیک جمهوریت
دعدلیی وزارت
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رسمی جریده

قانون آب

شماره بیستم –  ۳۰جدی سال ۱۳۶۰

نمبر مسلسل ()۵۰۰

قانون آب
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فرمان هیأت رئیسه شورای انقالبی جمهوری دموکراتیک افغانستان مبنی بر تصویب قانون آب
شهر کابل
 ۱۸قوس ۱۳۶۰
مطابق به ماده ( )۴۴اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان هیئات رئیسه شورای انقالبی ذیالا تصویب میدارد:
 -۱قانون آب در هفت فصل و ( )۴۴ماده تصویب میگردد.
۲ـ به وزارت های آب و برق و زراعت و اصالحات ارضی جمهوری دموکراتیک افغانستان هددایت داده میشدود تدا تطبیدق
دقیق و بال انحراف قانون مذکور را تامین نمایند.
 -۳وزارت آب و برق جمهوری دموکراتیک افغانستان مکلف است تا محاسبه دقیدق ذادایر آبت توزید و اسدتفاده موقدول از
آبت طرح پالن های ساالنه و انکشافی توسوه آبیاری در کشور طرح بیالنس آب و نقشه های مجتم اسدتفاده و حفدآ آب را
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جداا کنترول نمایند.

 -۴وزارت زراعت و اصالحات ارضی جمهوری دموکراتیک افغانسان شرایط استفاده از آب را جداا تامین و جهدت توسدوه
و انکش اف امور آبیاری زمین و تشویق استفاده کنند گان آب که با مصارف اود آبیاری را توسوه میدهندد تددابیر الزا اتاداذ
نماید.

 -۵وزارت صحت عامه جمهدوری دموکراتیدک افغانسدتان مکلدف اسدت تدا کیفیدت آب آشدامیدنی و مویشدتی مدورد ضدرورت
اهالی را و همچنان طرح و تطبیق تدابیر الزا را جهت جلوگیری از آلودگی مناب آب جداا کنترول نماید.

 -۶ارگ دان هددای محلددی قدددرت دولتددی و اداره مکلفنددد تددا توزی د و اسددتفاده موقددول از آب را کنتددرول و تدددابیر الزا را جهددت
جلوگیری از آلوده سدااتن آب اتاداذ و در صدورت بدروز اادتالف بدین اسدتفاده کننددگان آب آن را طدوری عادالنده و عاجدل
مطابق احکاا قانون حل و فصل نماید.

 -۷وزارت آب و برق مکلف است تا فورمه هاییرا که مطابق به آن توزی آب و محاسبه استفاده آن صورت میگیرد ترتیدب
و جهت منآوری بمراج مربوط پیشنهاد نماید .
 -۸وزارت های آب و برق و زراعت و اصالحات ارضی جمهدوری دموکراتیدک افغانسدتان موآدف میگردندد تدا بده موافقده
وزارت عدلیه جمهوری دموکراتیک افغانستان مقررات ناشی از قانون مذکور را طرح و جهت تصویب برحسب مومول بده
مقامات صالحه پیشنهاد نمایند.

ببرک کارمل
صدر هیئات رئیسه شورای انقالبی جمهوری دموکراتیک افغانستان

قانون آب
فصل اول
احکام عمومی
ماده اول:
این قانون بر اساس ارزش های مندرج اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان و به منآور توزی عادالنه و استفاده
مدورر از آب جهدت رفد نیداز منددی هدای اهدالی و اقتصددادی ملدیت حفدآ منداب و اسدتفاده موقدول از منداب آب و حفدآ حقددوق
استفاده کننده گان آب وض گردیده است.
ماده دوم:
آب به مردا تولق داشته از طرف دولت حفآ میگردد.

مناب عبارت است از:
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ماده سوم:

۱ـ دریا هات انهارت جوی هات کانال هات جبه زار هات زابر هات ماازن و سایر ذاایر آب های روی زمین.
۲ـ آب های چشمه سار هات کاریز هات چاه ها و سایر ذاایر آب های تحت االرضی.
۳ـ یابنده ها.
ماده چهارم:

مناب آب مورد استفاده تصددیها ادارات و موسسدات دولتدیت مادتلط و اصوصدیت کوپراتیدف هدات سدازمان هدای اجتمداعی و
اتباع جمهوری دموکراتیک افغانستان قرار گرفته میتواند.
ماده پنجم:
از مناب آب مطابق به احکاا این قانون و با رعایت عنونات ملی و تاریای جهت رفد احتیاجدات بده آب آشدامیدنیت مویشدتی
و دیگر احتیاجات اهالی و جهت رف نیازمندی هدای زراعدتت صدنوتت اددمات عامده اندر یت ترانسدپورت و یدره اسدتفاده
شده میتواند.
در استفاده از مناب آب حق اولیت به آب آشامیدنی و مویشتی مردا داده میشود.
ماده ششم:
استفاده از آب طور مجانی صورت میگیرد.
1

ماده هفتم:
تاسیسات سیستا هدای آبیداری کداریز هدات چداه هدات نلهدای آبت واترپمدپ هدا و دیگدر تاسیسدات آب ملکیدت دولتدیت کدوپراتیفی
واصوصی شده میتواند و ارید و فروش و کرایه آن مجار است.
ماده هشتم:
مالکین تاسیسات سیستا های آب می توانند جهت حفآ و مراقبت تاسیسات اود مبلغدی را از اسدتفاده کننددگان آب اادذ نمایندد
اندازه این مبلغ بدادرنآر داشدت شدرایط و عدرف محدل بدا موافقده مدالکین و اسدتفاده کننددگان کده بتائیدد اورگدان محلدی قددرت
دولتی و اداره رسیده باشد توین میگردد.
ترمیمات و پاک کاری تاسیسات با اشتراک اسدتفاده کننددگان آب در بددل کداهش مبلدغ مدذکور بنحویکده در ایدن مداده تصدری
گردیده است صورت میگیرد.
ماده نهم:
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حقوق استفاده کنندگان آب توسط قانون حفآ میگردد .هرگاه حق استفاده کننده آب ضای یا بان ضدرر عایدد گدردد مطدابق بده
حکا قانون قابل جبران میباشد.

فصل دوم

تنظیم امور استفاده از منابع آب

ماده دهم:

محاسددبه ذاددایر آبت طددرح پالنهددای سدداالنه و انکشددافی توسددوه آبیدداری در کشددورت ترتیددب پالنهددای تقسددیا آب در بددین اسددتفاده
کنندگانت طرح بیالنس آب و نقشه های مجتمد اسدتفاده و حفاآدت منداب آبت کنتدرول توزید و اسدتفاده موقدول از آب توسدط
وزارت آب و برق جمهوری دموکراتیک افغانستان صورت میگیرد.
ماده یازدهم:
وزارت آب و برق در صورت ضرورت به منآور مساعدت به اسدتفاده کننددگان آب طبدق احکداا قدانون در والیدات ادارات
تنآیا سیستا آبیاری و ادارات سااتمان و ترمیا تاسیسات آبرسانی را جهدت اعمدارت اصدالح و تدرمیا سیسدتا هدای آبیداری و
تاسیسات آبرسانی ایجاد و آن را با و سایل تانیکی ضروری تجهیز میکند.
مطابق به مداده هفدتا فرمدان شدماره هشدتا شدورای انقالبدی دربداره زمدینت مصدارف اصدالحات و ترمیمدات تاسیسدات سیسدتا
آبیاری بر مبنای قرار داد از طریدق قرضده باندک انکشداف زراعتدی بدر اسداس دراواسدت دهداقین یدا کوپراتیدف بده شدرایط
مساعد پردااته میشود.
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ماده دوازدهم:
تنآیا امور تاسیسات سیستا های آبیاری دولتی بدوش وزارت آب و برق میباشد.
امدور تاسیسددات سیسددتا هددای آبیدداری کده مصددارف حفددآ و مراقبددت آن بدددوش دهداقینت کوپراتیددف هددا و اتحادیدده هددای دهدداقین
میباشد توسط کمیته های دهاقین که از طرف مجلس عمومی دهاقین انتااب و در راس آن میراب باشی یا میراب قرار دارد
تنآیا میگردد.
ماده سیزدهم:
کسددبه کددارانت تدداجرانت موسسددات صددنوتیت ادددمات عامدده و سددایر موسسددات و ادارات از مندداب آب بدده اسدداس اجددازه نامدده
اورگانهای وزارت آب و برق که در آن اهداف و شرایط استفاده از آب تذکر یافته است استفاده مینمایند.
استفاده از آب برای اهدافی که در اجازه نامه مذکور از آن تذکر به عمل نیامده باشد ممنوع است.
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ماده چهاردهم:

به مقصد توزی عادالنه و موقول آب میراب باشیت میراب ها و دیگر نمایندگان اسدتفاده کننددگان آب در اواسدت هدای ادود
را دربدداره آب مددورد ضددرورت و راپددور مصددرف آب را بدده اورگانهددای وزارت آب و بددرق در محددل مربددوط طبددق فورمدده
منآور شده تقدیا میکنند.
ماده پانزدهم:

طرحت دیزاین و اعمار سااتمان ها و تاسیسات در جوار مناب آبت ساحلت دریا هات ماازن ذایره آب و کانال های عمومی
و همچنان حفر چاهای عمیق و چاه ها بدا اسدتفاده واترپمدپ هدا در تمداا کشدور صدرف بده اسداس موافقده وزارت آب و بدرق
صورت گرفته میتواند.

حفر چاه ها جهت رف نیازمندی های آب آشامیدنی و مویشتی شامل این حکا نمیباشد.
ماده شانزدهم:

هنگاا اشک سالی یا بروز عوارض در مناب آب و یا سایر حاالت فوق الواده که منتج به قلت آب گردد وزارت آب و برق
میتواند با موافقه اورگانهای محلی قدرت دولتی و اداره استفاده از آب را محدود سازد مشروط بر اینکه تدامین آب آشدامیدنی
متضرر نگردد.
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فصل سوم
استفاده از آب در زراعت
ماده هفدهم:
مطابق به مداده ششدا فرمدان شدماره هشدتا شدورای انقالبدی دربداره زمدینت وزارت هدای آب و بدرق و زارعدت و اصدالحات
ارضی آرفیت جریان عادی ساالنه آب را از تماا مناب آب تربیت میکند و مطدابق بده آن حدق ابده سداالنه هدر جریدب زمدین
عادالنه تویین و توزی میگردد.
ماده هجدهم:
آب مددورد ضددرورت آبیدداری بدده اسدداس سددند رسددمی زمددین و بموجددب حددق ابدده کدده توسددط اسددناد موتبددر تائیددد شددده باشددد بددادر
نآرداشت عنونات و عرف محل توزی میگردد.
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ماده نوزدهم:

آب در سیسددتا هددای آبیدداری دولتددی توسددط اداره تنآددیا سیسددتا آبیدداری باسدداس پددالن منآددور شددده وزارت هددای آب و بددرق و
زراعت و اصالحات ارضی توزی میگردد.
ماده بیستم:

آب در سیستا های آبیاری که مصارف حفآ و مراقبت آن بدوش دهاقینت کوپراتیف ها و اتحادیه های دهاقین میباشدد توسدط
کمیته های دهاقین که در راس آن میراب باشی یا میراب قرار دارد بر اساس نوبت که توسط جلسه عمومی استفاده کننددگان
آب منآور شده باشد توزی میگردد.
ماده بیست و یکم:

میراب باشی یا میراب در حل و فصل کلیه مسایل مربوط به حقوق استفاده کنندگان آب و توزی آب نمایندده اسدتفاده کننددگان
آب میباشد.
میددراب و میددراب باشددی در مسددایل تانیکددی بددا اورگانهددای وزارت آب و بددرق و وزارت زراعددت و اصددالحات ارضددی در
محالت مساعدت میکنند و از اجراآت اود در جلسه عمومی استفاده کنندگان آب گزارش میدهند.
ماده بیست و دوم:
حق الزحمه میراب باشی و میراب از طرف استفاده کنندگان آب پردااته میشود.
هرگاه میراب باشی و میراب وآایف اویش را صادقانه انجاا داده در امور آبیاری بدا وزارت آب و بدرق فواالنده مسداعدت
نمایند از طرف وزارت آب و برق مورد تقدیر واق میگردند.
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ماده بیست و سوم:
جلسه کمیته دهاقین استفاده کنندگان آب جهت حل و فصل دسدته جمودی مسدایل مربدوط بده اسدتفاده از آب طبدق ضدرورت از
طرف میراب باشی و میراب حداقل یکبار در ماه دایر میگردد.
ماده بیست و چهارم:
جلسه عمومی استفاده کنندگان آب سیستا های آبیاری جهدت حدل و فصدل مسدایل عمدده مربدوط بده اسدتفاده از آبت از طدرف
میراب باشی و میراب حداقل دو بار در سال دایر میگردد.
جلسه عمومی با اشتراک نماینده اورگان محلی قدرت دولتی و اداره مسایل ذیل را حل و فصل میکند:
 -۱انتااب میراب باشیت میراب ها و اعضای کمیته دهاقین استفاده کنندگان آب برای مدت موین.
 -۲تربیت حق الزاحمه میراب باشی و میراب.
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 -۳بررسی و تصدیق پیشنهادات میراب باشی یا میراب مبنی بر توزی آب در بین استفاده کنندگان در فصل آبیاری.
 -۴تربیت انواع کار دسته جموی مبنی بر پاک کاریت ترمیا و اصالح سیستا های آبیاریت مددت اجدرا و حجدا کدار هدر یدک
از استفاده کنندگان آب.

 -۵تصدددیق قددرارداد هددا بددا موسسددات تددرمیا و سددااتمان مبنددی بددر اعمددارت اصددالح و تددرمیا سیسددتا هددای آبیدداری و تاسیسددات
آبیاری و تاسیسات آبرسانی.

 -۶تصدیق در اواست ااذ کریدت از بانک انکشاف زراعتی جهت اصالح و ترمیا سیستا های آبیاری.

 -۷استماع گزارشات میراب باشی یا میراب از اجراآت مبنی بر توزی آبت مصرف کریدتی که از بانک انکشاف زراعتدی
ااذ گردیده و از نتایج کار دسته جموی در سیستا های آبیاری.

 -۸بررسی سایر مسایلیکه قابل حل و فصل دسته جموی میباشد.
ماده بیست و پنجم:

دولت رشد و انکشاف آبیاری را که بمصرف استفاده کنندگان آب صورت گیرد .تشویق میکند و به این منآور:
کوپراتیف ها و دهاقین که به مصرف اود تاسیسات آبیاری را اعمار و زمین های للمی اود را از آن طریق آبیاری نمایندد
در طول پانزده سال از ساحه زمین مذکور طبق مالیات زمین للمیت مالیه زمین را میپردازند .این مدت از سال اول آبیداری
حساب میگردد.
در صورت تبدیل زمین للمی به آبی زمین های اضافه جریبی از کوپراتیف ها و دهاقین ااذ نمیگردد.
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فصل چهارم
استفاده از آب در امور غیر زراعتی
ماده بیست و ششم:
آب آشامیدنی و مویشتی صرف از همان مناب تامین میگردد که کیفیت آب آنها مطابق به مویار هدای صدحی ایکده از طدرف
وزارت صحت عامه تربیت میگرددت باشد.
ماده بیست و هفتم:
موسسات و ادارات ایکه آب آشامیدنی و مویشدتی را از طریدق آب رسدانی متمرکدز بدسدترس اهدالی قدرار میدهندد مکلفندد از
کیفیت آب مناب آبرسانی طور متداوا مراقبت نموده در صورت تغیر منفی کیفیدت آب نآدر بده ندورا هدای تربیدت شدده طدور
فوری به اورگانهای حفآ الصحه اورگانهای محلی قدرت دولتی و اداره و اورگانهای وزارت آب و برق اطالع بدهند.
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ماده بیست و هشتم:

استفاده کنند گانی که از مناب آب به مقصد تولیدات صنوتی استفاده مینمایندد مکلفندد پدالن و ندورا تربیدت شدده مصدرف آب و
مقررات مربوط را مراعات نمایند.
ماده بیست و نهم:

از مندداب آب کدده بمنآددور تولیددد انددر ی مددورد اسددتفاده قددرار داده مددی شددود در امددور زراعددتت صددنوتت ادددمات عامددهت
ترانسپورت و رف نیازمندی های اهالی طور همه جانبه استفاده شده میتواند.
ماده سی ام:

دریا هات کانالهای و سایر مناب آب کده بدرای حمد ل و نقدل و کشدتی راندی مسداعد باشدد بدا رعایدت مقدررات مربدوط بده بهدره
برداری از راه های آبی مورد استفاده قرار گرفته میتواند.
ماده سی و یکم:
انتقال چوب از راه آب به اساس اجازه نامه وزارت آب و برق با رعایت مقررات مربوط صورت میگیرد.
ماده سی و دوم:
آب مورد ضرورت اطفائیه از تماا مناب آب بدون ااذ اجازه به مقدار کافی تامین شده میتواند.
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فصل پنجم
حفاظت منابع آب
ماده سی و سوم:
بمنآددور جلددوگیری از آلددودگی مندداب آب وزارت آب و بددرق بهمکدداری وزارت هددای صددحت عامدده و زراعددت و اص دالحات
ارضی تدابیر الزمه را اتااذ مینماید رعایت این تدابیر از طرف کلیه استفاده کنندگان آب حتمی میباشد.
ماده سی و چهارم:
آلوده و کریف سااتن آب توسط مواد فاضله صنوتی ادمات عامه و یره ممنوع است.
ماده سی و پنجم:
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استفاده کننده گانی که آب را به منآور رف نیازمندیهای صنوتی و مویشتی استفاده مینمایند مکلفندد احکداا و دسداتیر اورگدان
های وزارت آب و برق و صحت عامه را مبنی بر تصفیه آب استفاده شده رعایت نمایند و تنها بدا اجدازه اورگانهدای مدذکور
میتوانند آبهای فاضله را به مناب آب به جریان اندازند.
ماده سی و ششم:

بمنآور حفاآت مناب آب سط زمین و تحت االرضی که در آبرسانی مرکزی برای اهدالی مدورد اسدتفاده قدرار میگیدرد از
طرف اورگانهای محلی قدرت دولتی و اداره با موافقه وزارت های صحت عامه و آب و برقت منطقه حفآ الصحوی همدان
مناب تویین و راج به حدود و ساحه ممنوعه منطقه مذکور به اهالی اطالع داده میشود.
ماده سی و هفتم:

کنترول دولتی در امر تطبیق تدابیر جهت حفدآ آب توسدط وزارت آب و بدرق و کنتدرول کیفیدت آب آشدامیدنی و مویشدتی از
طرف وزارت صحت عامه صورت میگیرد.
ماده سی و هشتم:
ریاست عمومی ضد حوادث شورای وزیران و کمیته مبارزه با حوادث جهت جلوگیری و از بین بدردن عواقدب وادیا ناشدی
از آبایزیت لغزش زمینت سیالب و سایر حوادث یر مترقبه تدابیر الزمه را اتااذ مینماید.
درین حاالت اورگان های مذکور میتوانند حقوق استفاده کنندگان آب را تا برطرف کردن حوادث محدود نمایند.
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فصل ششم
حل و فصل منازعات و مسوولیت ها
ماده سی و نهم:
منازعات دهاقین و سایر اتباع مبنی بر مسایل توزی و استفاده از آب در زراعت توسط میراب باشی یدا میدراب بدا اشدتراک
طرفین بررسی و حل و فصل میگردد در صورتیکه طرفین بفیصله میراب باشی یا میراب موافقه نکنند موضوع جهت حدل
و فصل به کمیته دهاقین تقدیا میگردد.
ماده چهلم:
منازعات مبنی بر استفاده از آب اگر بین کوپراتیف هات فارا های دولتیت موسسات صدنوتیت اددمات عامدهت کسدبه کدار هدات
تجارتی و یر موسسات و سازمان ها بروز نماید توسط اورگانهای ذیل حل و فصل میگردد:
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 -۱منازعات بین استفاده کنندگان آب یک ولسوالی از طرف اورگان محلی قدرت دولتی و اداره همان ولسوالی.

 -۲منازعدات بددین اسددتفاده کنندددگان آب ولسدوالی هددای ماتلددف از طددرف اورگددان هدای والیتددی وزارت آب و بددرق بددا موافقدده
اورگان های محلی قدرت دولتی و اداره والیت.

 -۳منازعات بین استفاده کنندگان والیت ماتلف از طرف وزارت آب و برق با موافقه وزارت زراعت و اصالحات ارضی
و سایر مراج ذیوالقه.
ماده چهل و یکم:

شاصی که در نتیجه سوء استفاده از حدق آبده بده شداگ دیگدری اسداره مدالی وارد نمایدد مطدابق بده احکداا قدانون بجبدران
اساره وارده مکلف میگردد.
ماده چهل و دوم:

شاصی که عمال سیستا یا تاسیسات آب را که مطابق احکاا این قانون اعمار گردیده تاریدب یدا متضدرر نمایدد طبدق احکداا
قانون جزا مجازات مگردد.
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فصل هفتم
احکام متفرقه
ماده چهل و سوم:
مسایل دقیق محاسبه و استفاده از مناب آبت رشد و توسوه سیستا های آبرسانیت استفاده از آب در زراعت و یر زراعدتت
حفآ آبت حفآ مراقبت تاسیسات آبرسانی و آبیاری توسط لوای و مقرارت جداگانه که بدا احکداا ایدن قدانون مغدایرت نداشدته
باشد تنآیا می گردد.
ماده چهل و چارم:
این قانون بود از نشر در جریده رسمی نافذ میگردد.
با نفاذ این قانون فقره دوا ماده پنجا و ماده ( )۲۴مقرارت شماره اول فرمان شدماره هشدتا شدورای انقالبدی دربداره زمدین و
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احکاا سایر قوانین که با احکاا این قانون مغایرت دارد ملغی شنااته میشود.
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