دافغانستان اسالمي جمهوریت
دعدلیې وزارت
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رسمی جریده

فوق العاده ګڼه

قانون تنظیم امور جنگالت

تاریخ نشر )۰۲( :سنبله سال  ۱۹۳۱هـ .ش نمبر مسلسل ()۱۲۱۷

۱ـ قانون تنظیم امور جنګالت
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فرمان
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان در مورد توشیح قانون تنظیم امور جنگالت
شماره)۰۲( :
تاریخ۱۹۳۱/۹/۱۷ :
ماد ٔه اول:
به تأسی از حکم فقر ٔه ( )۶۱ماد ٔه ( )۱۶و ماد ٔه ( )۶۱۱قانون اساسی افغانستان قانون امور جنگالت را کهه بهه اسهای فهٔه ٔه
شماره ( )۸۲مؤرخ  ۶۹۳۶/۶/۸۶ههئت مخت ط مج سهن شورای م ی بهه داخه( ( )۵فٔه( و ( )۶۹مهاده بهه تٔهوهس رسههده
توشهح می دارم.
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ماد ٔه دوم:

اهن فرمان همراه با قانون و فهٔ ٔه ههئت مخت ط مج سهن شورای م ی در جرهد ٔه رسمی نشر و از تارهخ نشر نافذ گردد.

حامد کرزی

رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

مصوب ٔه
شورای ملی جمهوری اسالمی افغانستان در مورد قانون تنظیم امور جنگالت
شماره ()۰۱
تاریخ۱۹۳۱/۱/۰۱ :
به تأسی از حکم مندرج ماد ٔه ٔدم قانون اساسی افغانستان ههئت مخت ط مج سهن شورای م ی مرکس از هشت هشت نفر از
اعضای هر جرگه قانون تنظهم امور جنگالت را به داخ( پنج فٔ( و چه( و سه ماده توأم بها ههس س سه ه تالهدهالت و اههزاد
به تارهخ بهست وهکم ماه حم( سا(  ۶۹۳۶فهٔ ه نمود.
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رئیس هیئت مختلط
عبیدهللا رامین

معاون هیئت مختلط

داکتر احمد شبیر صمیم

فهرست قانون تنظیم امور جنگالت
فصل اول
احکام عمومی
مواد

صفحه

عنوان

مادۀ اول:

مبنی۶ ......................................................................................................

مادۀ دوم:

اهداف۶....................................................................................................

مادۀ سوم:

اصطالحات۸ .............................................................................................

مادۀ چهارم:

مرجع تطبیق کننده۵ ..................................................................................
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مادۀ پنجم:

ملکیت جنگل۵...........................................................................................

مادۀ ششم:

انجمن جنگلداری۵........................................................................................

فصل دوم

حفاظت و تنظیم پایدار جنگالت

مادۀ هفتم:

منع تخریب منابع جنگل۱................................................................................

مادۀ هشتم:

تصنیف جنگل ۱ .........................................................................................

مادۀ نهم:

پالن تنظیم جنگالت و منابع آن ۱.......................................................................

مادۀ دهم:

درختان خارج ساح ٔه جنگل۱ ...........................................................................

مادۀ یازدهم:

درختان تحت حفاظت۷....................................................................................

مادۀ دوازدهم:

جلوگیری از توسع ٔه صحرا۷ ..........................................................................

مادۀ سیزدهم:

منع دایمی یا مؤقتی استفاده از جنگل۲ ..............................................................

مادۀ چهاردهم:

همکاری در اطفای حریق ۲............................................................................

مادۀ پانزدهم:

منع استفاد ٔه چوب برای سوخت۲.................................................................

مادۀ شانزدهم:

شرایط اعمار دستگاه ها۲ .........................................................................

مادۀ هفدهم:

منع قطع درختان جنگالت۲.........................................................................

مادۀ هجدهم:

منع تخریب برج تر صد۳ ..........................................................................

مادۀ نزدهم:

عالمه گذاری درختان۳ ............................................................................

مادۀ بیستم:

اعالن تاریخ معین جمع آوری پسته و جلغوزه۳................................................

فصل سوم
احیا و احداث جنگالت و استفاده از آن
مادۀ بیست ویکم:
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مادۀ بیست و دوم:

احیا و احداث۶۱....................................................................................
حق استفاده ازجنگل۶۱ ............................................................................

فصل چهارم
مؤیدات

مادۀ بیست و سوم:

غصب ،خرید و فروش جنگالت دولتی۶۶........................................................

مادۀ بیست و چهارم:

حریق عمدی جنگالت۶۶...........................................................................

مادۀ بیست و پنجم:

استفاده خو سرانه از جنگل۶۶....................................................................

مادۀ بیست و ششم:

منع استفاده از چوب صنعتی به استفاده به مقصد سوخت۶۶ ..................................

مادۀ بیست و هفتم:

تأسیس دستگاه ها۶۸ ..............................................................................

مادۀ بیست و هشتم:

تبدیل نمودن جنگل به زمین زراعتی ۶۸........................................................

مادۀ بیست و نهم:

چیدن پسته و جلغوزه قبل از موعد۶۸............................................................

مادۀ سی ام:

استعمال غیر قانونی چکش۶۸.....................................................................

مادۀ سی و یکم:

صدور چوب جنگالت۶۸...........................................................................

مادۀ سی و دوم:

تخریب برج ها ترصد۶۹ .........................................................................

مادۀ سی سوم:

انتخاب جنگل به حیث پناه گاه۶۹...............................................................

مادۀ سی و چهارم:

استفاده از درختان جنگل۶۹.....................................................................

مادۀ سی و پنجم:

عدم پرداخت محصول۶۹.........................................................................

مادۀ سی و ششم:

بهره برداری جنگل خالف پالن۶۹..............................................................

مادۀ سی و هفتم:

منع چرانیدن حیوانات در داخل جنگل۶۶ ......................................................

مادۀ سی و هشتم:

سیاحت در جنگل۶۶ .............................................................................

مادۀ سی و نهم:

قطع درخت غیر نشانی شده۶۶ .................................................................

مادۀ چهلم:

استر داد چوب چهار تراش۶۶ ..................................................................
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فصل پنجم

احکام متفرقه

مادۀ چهل و یکم:

پیشنهاد مقرره و وضع لوایح و طرزالعمل ها۶۵ ............................................

مادۀ چهل و دوم:

حل اختالفات۶۵ .................................................................................

مادۀ چهل و سوم:

انفاذ۶۵ ...........................................................................................

قانون تنظیم امور جنگالت
فصل اول
احکام عموی
مبنی
ماد ٔه اول:
اهن قانون در روشنی حکم ماد ٔه پانزدهم قانون اساسهی افغانسهتان بهه منظهور تنظههم امهور مربهوط بهه جهنگالت وضه گردههده
است.
اهداف
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ماد ٔه دوم:

اهداف اهن قانون عبارت اند از:

 -۶اداره و تنظهم پاهدار مناب جنگالت بر مبنای همکاری و مشهارکت مهردم جههت احهها حفاظهت أهالش انکشهاف بههره
برداری و بهبود آن.

 -۸حفاظت و ارتقای اعظمی سطح تولهد جنگالت و حفظ توازن بهن رشد و برداشت از آن.
 -۹تغههر مناسس اق هم و تزئهن مح(.

 -۶ج وگهری از آلودگی محهط زهست.

 -۵تخفهف سرعت بادها و ج و گهری از اثرات نا مط وس آن.

 -۱ج وگهری از پر شدن درهاچه ها .جهه( ها و بند ها از رهگ و خاک.
 -۷ج و گهری از فرساهش آبی و بادی خاک.
 -۲ج وگهری از خطرات سهالس ها.
 -۳افزاهش آس های زهر زمهنی.
 -۶۱تنظهم جرهان آبهای سطح االرضی.
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 -۶۶احهاء و حفاظت پارک های عامه غرض انکشاف سهاحت.
 -۶۸حفاظت نس( حهوانات و طهور وحشی و مح( زهست آنها.
 -۶۹حفاظت تنوع حهات واهکوسهستم ها و زهستگاه های طبهالی آنها.
 -۶۶رعاهت نظم در مناطق دارای اهمهت امنهتی و سوق الجهشی.
 -۶۵ج وگهری از توسال ٔه ٔحرا.
 -۶۱تشوهق مشارکت فالا( مردم در حفاظت  ,تنظهم و ادار ٔه مناب جنگالت.
اصطالحات
ماد ٔه سوم:
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أطالحات آتی در اهن قانون مفاههم ذه( را افاده می نماهد:

 -۶جنگ( :ساح ٔه بهشتر از نهم هکتار (دو نهم جرهس) زمههن اسهت کهه حهد اقه( پوشهش ده فهٔهد درختهان مثمهر هها غههر مثمهر
(طبهالی ها غهر طبهالی) آنرا احتوا می نماهد.

ساحاتی که قبال جنگ( بوده ولی بنابر عوام( طبهالی ها غهر طبهالی تخرهس ها منهدم شده باشد نهز ساح ٔه جنگالت محسهوس
می گردد.

 -۸احداث جنگ( :غری نها( های متنوع در ساح ٔه زمهنی است که قبالا جنگ( نبوده طور مٔنوعی جنگ( کاری شود.
 -۹جنگ( ٔنالتی :جنگ ی است که دارای درختان مثمر و غهر مثمر بوده و از چهوس آن عمهدتا ا در ٔهناه اسهتفاده بهه عمه(
می آهد.

 -۶جنگ( مثمر :جنگ ی است که عمدتا ا دارای درختان مثمر بوده و محٔوالت آن مهوه می باشد.

 -۵جنگ( غهر مثمر :جنگ ی است که دارای درختان غهر مثمهر بهوده و محٔهوالت آن چهوس ٔهنالتی و محروقهاتی و سهاهر
محٔوالت فرعی می باشد.
 -۱پارک های جنگ( :جنگالت دولتی است که به مقٔد آمهوزش فنهون جنگه( داری و تربههت کارکنهان ادار ٔه جنگه( و سهاهر
اشخاص ذهدخ( در فالالهت های جنگ( داری غرض تحقهقات ع می و حفاظت آن احداث ها پرورش مهابد.
 -۷محٔوالت جنگ( :فراورده های موجود در جنگ( اعم از نبات و حهوان و مشتقات آنها می باشد.
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 -۲مناب جنگ( :مناب بهولوژهکی در ساح ٔه مشخص جنگ زار به شمو( فرش نباتی حهات وحهش محٔهوالت غههر چهوبی
و اهکو سهستم های وابسته می باشد.
 -۳جنگ( شهری :جنگ ی است که در زمهن دولتی واق در محهط شهری احداث ها پهرورش هافتهه و جههت بههره بهرداری از
مناب جنگ( حهات وحش حفاظت مناب آس تفرهح و تال همات حفاظتی مورد استفاده قرار می گهرد.
 -۶۱جنگ ه( دارای مشههارکتی :شهههو ٔه جنگهه( داری اسههت کههه در آن اشههخاص دارای منههاف مسههتقهم در منههاب جنگ ه( در رونههد
تٔمهم گهری های متال ق به ادار ٔه جنگ( (تنظهم مناب و طرش و تطبهق قوانهن) سههم می باشند.
 -۶۶جنگ( دولتی :جنگ هی اسهت کهه م کههت آن متال هق بهه دولهت بهوده و توسهط ادارات دولتهی حفاظهت و بههره بهرداری مهی
گردد.
 -۶۸جنگ( شخٔی :جنگ ی است که توسط اشخاص در زمهن های شخٔی ها اجاره ای احداث ها روئهده باشد.
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 -۶۹جنگ( حفاظت شده :جنگ ی است که به منظور حفظ و بهبود محهط زهست  ,حفاظت و اعالن گردهده باشد.

 -۶۶جاماله :اجتماع اشخاص حقهقی است که دارای حقوق و عالهق مشهترک بهوده و درههس محه( خهاص بهه ٔهورت دسهته
جمالی به اسای عرف توافقات ها قانون باهم زهست می نماهند.

 -۶۵جنگ( جاماله :جنگ( ها زمهن های درختزار تثبهت شهده اسهت کهه توسهط جامالهه غهرض منفالهت همگهانی طهور پاههه دار
تنظهم شده و حقوق استفاده ,حفاظت و حراست ار آن در قانون تٔرهح شده باشد.

 -۶۱انجمن جنگ( داری :اجتماع داوط بان ٔه اشخاص حقهقی ها حکمی است که به منظور تأمهن اهداف اجتماعی اقتٔادی و
حرفه هی جنگ داری مطابق احکام اهن قانون تشکه( می گردد.

 -۶۷حفاظت :نگهداری و مراقبت جنگ( توسط ادارات دولتی و اتباع کشور می باشد.

 -۶۲احهاء :عم ه ٔه است که از آثر آن ساح ٔه جنگ( تخرهس ها منهدم شده مجدداا به جنگ( تبده( می گردد.
 -۶۳بهره برداری :استفاد ٔه ع می و فنی از محٔوالت جنگ( طبق احکام اهن قانون می باشد.
 -۸۱أالش :کاربرد طرق ع می و فنی به منظور ازدهات مثمرهت و مؤثرهت جنگ( می باشد.
 -۸۶انکشاف :توسال ٔه ساح ٔه جنگ( از طرهق کاربرد اساسات ع می فنی و اقتٔادی می باشد.

 -۸۸تنظهم :انسجام امورمربوط به اداره سروی تحقهق حفاظت احها احهداث أهالش انکشهاف بههره بهرداری و بکهار
بردن اساسات ع می فنی تخنهکی و اقتٔادی جنگ داری می باشد.
 -۸۹حهات وحش :نس( نباتات و حهوانات کوچس و بزرگ منکشف و نامنکشف غهر اه ی می باشد.
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 -۸۶ساح ٔه حفاظت شده :ساح ٔه است کهه حهدود جغرافههای آن تالهههن و بهه عنهوان محه( زهسهت نباتهات و حهوانهات وحشهی در
حا( انقراض ها به منظور تحقهق تکثهر نس( انواع .مناظر طبهالی و مقأد تورهستی تحت حفاظت قرار داده می شود.
 -۸۵پناهگاه :ساح ٔه طبهالی ها مٔنوعی است که به منظور نگهبانی تکثهر نس( حفظ و حماه ٔه کام( انواع مخت ف حهوانات
و نباتات و محهط زهسهت آنهها مالههن و تثبههت گردههده و شهکار مهاهی گههری دام شهانی زههر دادن کشهتن ,اذههت و گهرفتن
حهوانات و جم آوری نباتات در آن ممنوع می باشد.
 -۸۱وضالهت استثنائی :حاالت غهر مترقب ٔه است که موجس تهدهد ها خساره مند شدن مناب جنگ( گردد.
 -۸۷مناطق مجاز :مناطقی است که از طرف دولت ساح ٔه ممنوعه اعالن نشده باشد.
 -۸۲مناطق ممنوعه :مناطقی است که از طرف دولت به حههث سهاح ٔه حفاظهت شهده اعهالن و ههر نهوع بههره بهرداری در آن
من گردهده باشد.
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 -۸۳تفرهحگاه (پارک) :ساحاتی از م کهت عامه ها حدود مالهنی است که برای حفظ مناظر طبهالی نباتی و حهوانی و مقأد
متنوع طبهالی و تارهخی اختٔاص داده شده باشد.

 -۹۱ادارات غهر دولتی :تشکهالتی است که دارای وظهاهف رسهمی بهوده و شهام( م ه( متحهد بانهس جههانی بانهس انکشهاف
آسهائی و مؤسسات دوجانبه تموه( کننده می باشد.

 -۹۶تن ٔه اره شده :درخت به زمهن افتاد ٔه است که به فراورده های چوبی تالوهض نشده باشد.

 -۹۸استفاده و تنظهم پاهدار :نظارت بر ساحات جنگ ی و استفاده از مناب جنگ( بهه مههزان و شههو ٔه مالهنهی اسهت کهه سهالمت
حهات وحش روند حأ( دهی قاب هت احهاء ظرفهت حهاتی و عوام( بالقوه را در تأمهن نهازمندی ههای کنهونی و آهنهده در
نظههر داشههته وظههاهف مربوطه ٔه اهکولههوژهکی اقتٔههادی و اجتمههاعی رابههه سههطح مح ههی م ههی و بهههن الم ههی حفههظ و بههه سههاهر
اهکوسهستم ها ضرر نرساند.

 -۹۹چوس ساختمانی :درختان اهستاده افتهده قط شده ها چوس های تحت کار گرفته شده رنده شده ها اره شد ٔه است که در
امور ساختمانی ها ٔنالتی مورد استفاده قرار می گهرد.
 -۹۶جوازنامه :سند رسمی کتبی است که به منظور اداره و تنظهم امور مربوط به مناب جهنگالت مطهابق احکهام اههن قهانون
ٔادر می گردد.
 -۹۵اهکو سهستم :سهستم طبهالی متحرک و پهچهد ٔه نباتات فنجی ها و مجموع ٔه از موجودات حه ٔه ذره بهنی و محهط بهی جهان
آنهاست که در تالام( باهم بحهث هس واحد فالا( بسر می برند.
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مرجع تطبیق کننده
ماد ٔه چهارم:
وزارت زراعههت آبهههاری و مالههداری مسههئو( انسههجام و نظههارت امههور مربههوط بههه جههنگالت و تطبهههق احکههام اهههن قههانون بهها
همکاری ادارات مربوط در سطح کشور می باشد.
ملکیت جنگل
ماد ٔه پنجم:
( )۶اتباع کشور می تونند از جنگالت دولتی طبق مقررات خأی که از طرف وزارت زراعت آبهاری و مالداری وض
می گردد از آن استفاده نماهند.
( )۸اشخاص حقهقی و حکمی اعم از داخ ی و خارجی می توانند در زمهن های شخٔی ها اجهاره ای مربهوط مطهابق احکهام
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قانون جنگالت را احداث نماهند.

( )۹اداره و تنظهم امور مربوط به جنگالت مندرج فقر ٔه ( )۸اهن ماده توسط مالکهن آن ٔورت می گهرد.

( )۶وزارت زراعت آبهاری و مالداری م کف است امور مربوط بهه جنگ هداری مشهارکتی را توسهط مقهرر ٔه جداگانهه تنظههم
کند.
انجمن جنگلداری
ماد ٔه ششم:

( ) ۶به منظور اداره سروی تحقهق حفاظت احها احداث أالش استفاده بهره برداری و بکهار بهردن اساسهات ع مهی
فنی تخنهکی و اقتٔادی جنگ داری انجمن های جنگ داری اهجاد شده می تواند.

( )۸طرز فالالهت حدود وظهاهف و ٔهالحهت هها و سهاهر امهور انجمهن ههای جنگ هداری بها رعاههت احکهام اههن قهانون توسهط
اساسنام ٔه مربوط تنظهم می گردد.
( )۹شخٔهت حکمی انجمن جنگ داری بالد از ثبت اساسنام ٔه آن در وزارت زراعت آبهاری مالداری و اخهذ جهواز فالالههت
تثبهت می گردد.
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فصل دوم
حفاظت و تنظیم پایدار جنگالت
منع تخریب منابع جنگل
ماد ٔه هفتم:
( )۶انهدام و تخرهس مناب جنگ( ها تبهده( جنگه( بهه زمههن زراعتهی هها مقأهد دهگهر ممنهوع مهی باشهد .مگهر اهنکهه شهورای
وزهران به منظور استفاد ٔه بهتر از زمهن آن از لحهاظ منفالهت اقتٔهادی اجتمهاعی محههط زهسهتی هها سهاهر پهروژه ههای عهام
المنفاله بالد از موافق ٔه انجمن های جنگ( داری اجتماعی مح( مربوط در مورد تٔمهم اتخاذ نماهد.
( )۸حدود جنگ( بر مبنای حدود قب ی آن توسط ههئت فنی ذهٔالش تالههن می گردد.

ماد ٔه هشتم:
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تصنیف جنگل

وزارت زراعت آبهاری و مالداری مک ف است به همکاری ساهر وزارت ها و ادارات ذهربط بهه منظهور تشهخهص اولوههت
ها در ساحات جنگ( ارائ ٔه رهنمود ها به ارتباط پالنگذاری در بخش استفاده از زمهن و فراهم ساختن ابزار تخنهکی ک ههدی
جهت کمس به انجمن های جنگ( داری سهستم مالهاری (ستندرد) ٔنف بنهدی جهنگالت آبهی ول مهی و سهاحات حفاظهت شهده
را توآم با تقسهمات فرعی آنها با نظر داشت حدود و عنأر اساسی (اق ههم خهاک و مسهاحت) نقشهه بهرداری (توپهو گرافهی)
طرش تدوهن و تطبهق نماهد.
پالن تنظیم جنگالت و منابع آن
ماد ٔه نهم:

وزارت زراعت آبهاری و مالداری مک ف است به منظور حفظ و مراقبت جنگ( و مناب آن فهرست کام( و پالن تنظههم و
طرز بهره برداری از جنگالت را به سطح کشور ترتهس و بالد از منظوری شورای وزهران تطبهق نماهد.
درختان خارج ساح ٔه جنگل
ماد ٔه دهم:
( )۱ک هه امور مربوط به درختان خارج از ساح ٔه جنگ( توسط استفاده کنند ٔه عنالنوی ها مالس زمهن آن تنظهم می گردد.
( )۸چوس سوخت مهوه و برگ درختان جنگ( هاهی که استفاده کنند گان عنالنونی دارد با نظر داشت مقررات و لواهح کهه
از طرف وزارت زراعت آبهاری و مالداری وض می گردد مورد استفاده قرار گرفته می تواند.
6

درختان تحت حفاظت
ماد ٔه یازدهم:
( )۱جنگ( دولتی جنگ( مربوط به جاماله و جنگ( شهری تحت حفاظت قرار گرفته می تواند.
( )۸هر گاه تالداد از درختان ها نوع خاص آن به حفاظت ضرورت داشته باشد در ٔورت تال ق آن به دولت ذرهال ٔه فرمهان
رئهی جمههور و در ٔهورت تال هق آن بهه انجمهن جنگ هداری توسهط وزارت زراعهت آبههاری و مالهداری بهه حههث درختهان
تحت حفاظت اعالم می گردد.
( )۹ههچ شخص نمی تواند به قط

انتقا( ٔدور خرهد فروش اعانه هابه نحو از انحا به استحٔا( و استهالک درختهان

تحت حفاظت بدون اجاز ٔه کتبی مقامات مندرج فقره ( )۸اهن ماده اقدام نماهد.
جلوگیری از توسع ٔه صحرا
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ماد ٔه دوازدهم:

وزارت زراعت آبهاری و مالداری مک هف اسهت بهه منظهور کنتهرو( و ج هوگهری از توسهال ٔه ٔهحرا و از بههن رفهتن نباتهات
بومی به همکهاری ادارات دولتهی و انجمهن ههای جنگ هداری اجتمهاعی از طرههق برنامهه ههای احههای جنگه( احهداث جنگه(
احهای فرش نباتی جهت استفاد ٔه پاهدار از جنگالت به نظر داشت مالهارهای آتی اقدام نماهد:

 -۶اعطای اولوهت به انواع نباتات بومی برای احهای جنگ( احداث جنگ( و احهای فرش نباتی.

 -۸من حرهق فرش نباتی مگ ر اهنکه غرض بقای اهکو سهستم ها انواع به خٔهوص بهه آتهش نههاز باشهد کهه در آن ٔهورت
اجاز ٔه قب ی وزارت زراعت آبهاری و مالداری ضرور است.

 -۹من چرش مواشی در ساحاتی کهه رونهد احههای نباتهات بهومی و سهاهر نباتهات در آن دوام دارد تها زمهانی کهه فهرش نبهاتی
فشار چرش مواشی را تحم( کرده بتواند.

 -۶اعطای اولوهت به حفاظت فرش نباتی کنار رود خانه ها.
 -۵وزارت زراعهت آبههاری و مالهداری مهی توانهد بهه همکههاری ادارات ذههربط پروگهرام (افغانسهتان سهبز) را توسهط مقههرر ٔه
جداگانه تنظهم نماهد.
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منع دایمی یا مؤقتی استفاده از جنگل
ماد ٔه سیزدهم:
وزارت زراعت آبهاری و مالداری می تواند به منظور حفظ جنگالت بهره بهرداری از منهاب جنگه( و اسهتفاده از چهوس و
چراگاه های آن را طور داهمی ها مؤقتی ممنوع اعالن نماهد.
همکاری در اطفای حریق
ماد ٔه چهاردهم:
ادارات مح ی دولتی و اهالی مح( مک ف اند در اطفای حرهق جنگ( همکاری نموده از موضهوع بهه اسهرع وقهت بهه مراجه
ذهٔالش اطالع دهند.
منع استفاد ٔه چوب برای سوخت
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ماد ٔه پانزدهم:

استفاده از چوس های جنگالت که به مقأد ٔنالتی به کار برده می شود استالما( آن برای سوخت مجاز نهست.
شرایط اعمار دستگاه ها
ماد ٔه شانزدهم:

مؤسسات دولتی و خٔؤی تحت شراهط ذه( می توانند به اعمار دستگاه های مورد نهاز در جوار جنگالت اقدام نماهند:
 -۶کسس اجاز ٔه کتبی وزارت زراعت آبهاری و مالداری.
 -۸رعاهت حد اق( فأ ٔه پنج که ومتر از ساح ٔه جنگ(.
 -۹رعاهت احکام قوانهن محهط زهست.
منع قطع درختان جنگالت
ماد ٔه هفدهم:
( )۱قط

شاخه زدن شکستاندن پوست کردن زخمی کهردن برههدن رهشهه کهن کهردن و کنهدن درختهان و تههه ٔه ذغها( از

درختان مثمر و غهر مثمر جنگالت جواز ندارد.
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( )۸قط درختان به منظور أالش و بهبود وض جنگالت ٔرف به اجاز ٔه وزارت زراعت آبهاری و مالهداری ٔهورت
گرفته می تواند.
( )۹در حاالت مندرج فقر ٔه ( )۸اهن ماده اخذ نظر مسئولهن فنی و تخنهکهی وزارت زراعهت آبههاری و مالهداری شهرط مهی
باشد.
منع تخریب برج ترصد
ماد ٔه هجدهم:
( )۶تخرهس برج های ترٔد تأسهسات سرک ها و ساهر تسههالت داخ( جنگالت ممنوع می باشد.
( )۸سهاحت ف م برداری و عکاسی از نقاط ممنوعه و جم آوری محٔوالت نباتی و حهوانی جنگالت جواز ندارد.
عالمه گذاری درختان
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ماد ٔه نزدهم:

عالمه گذاری درختان قاب( قطه جهنگالت ذرهالهه چکشهی کهه دارای سهاختمان و عالمه ٔه مخٔهوص دولتهی مهی باشهد توسهط
ادار ٔه مسئو( وزارت زراعت آبهاری و مالداری ٔورت می گهرد.
اعالن تاریخ معین جمع آوری پسته و جلغوزه
ماد ٔه بیستم:

تارهخ مالهن چهدن پسته و ج غوزه بها در نظهر داشهت شهراهط ههر منطقهه از طهرف ادار ٔه مسهئو( وزارت زراعهت آبههاری و
مالداری اعالن می گردد.
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فصل سوم
احیا و احداث جنگالت و استفاده از آن
احیا و احداث
ماد ٔه بیست و یکم:
( )۶وزارت زراعت آبهاری و مالداری مکف است در حدود پالن های منظهور شهده بهه احهها و احهداث جهنگالت مٔهنوعی
اقدام نماهد.
( )۸وزارت زراعت آبهاری و مالداری می تواند غرض احها و احداث جنگالت مٔنوعی همکهاری انجمهن جنگه( داری
و اهالی مح( مربوط را ج س نماهد.
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( )۹وزارت زراعت آبهاری و مالداری مک ف است زمهن ٔه دسترسهی بهه کمهس ههای فنهی را غهرض احهها و احهداث جنگه(
مٔنوعی به انجمن جنگ( داری و اهالی مح( مربوط مساعد سازد.

( )۶وزارت زراعت آبهاری و مالداری مک ف است به مقٔهد آمهوزش فنهون جنگ هداری و تربههت کارکنهان ادار ٔه جنگه( و
ساهر اشخاص ذهدخ( در فالالهت های جنگ داری و عرض ٔه تحقهقات ع می پارک های جنگ( را احداث نماهند.
حق استفاده از جنگل
ماد ٔه بیست و دوم:

( )۱جواز نام ٔه استفاده و بهره برداری از جنگ( دولتی و اداره و تنظههم امهور مربهوط آن بهه اسهای درخواسهت انجمهن ههای
جنگ( داری از طرف وزارت زراعت آبهاری و مالداری اعطا می گردد.

( )۸شههراهط اعطههای جههواز نامههه طههرز حفاظههت اسههتفاده و بهههره بههرداری از جههنگالت حقههوق و وجاهههس طههرفهن انههداز ٔه
محٔو( و ساهر امور مربوط آن توسط مقرر ٔه جداگانه تنظهم می گردد.
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فصل چهارم
مؤیدات
غصب ،خرید و فروش جنگالت دولتی
ماد ٔه بیست و سوم:
شخٔی که ساح ٔه جنگالت دولتی را غٔس خرهد ها فروش نماهد عالوه بر استرداد ساح ٔه مذکور و جبران خسهار ٔه وارده
حد اکثر به حبی متوسط محکوم می گردد.
حریق عمدی جنگالت
ماد ٔه بیست و چهارم:

گردد.
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( )۶شخٔی که جنگ( دولتی ها غهر دولتی را قٔداا آتش زند عالوه بر جبهران خسهار ٔه وارده بهه حهبی طوهه( محکهوم مهی

( )۸هر گاه به اثر ارتکاس جرم مندرج فقر ٔه ( )۶اههن مهاده بهه امهوا( سهاهر اشهخاص ضهرر وارد گهردد مرتکهس عهالوه بهر
جبران خسار ٔه وارده به حبی طوه( که از ده سا( بهشتر نباشد محکوم می گردد.
استفاد ٔه خود سرانه از جنگل
ماد ٔه بیست و پنجم:

( )۱شخٔی که از جنگالت دولتی ها حأالت آن خود سرانه بهر برداری ها استفاده نماهد عالوه بر جبهران خسهار ٔه وارده
و استرداد حأالت به حبی قٔهری که از شش ماه کمتر نباشد محکوم می گردد.

( )۸شخٔی که محٔوالت جنگالت دولتی را بدون اجاز ٔه وزارت زراعهت آبههاری و مالهداری حمه( و نقه( نماههد هها تحهت
پروسی قرار دهد عالوه بر استرداد محٔوالت حسس احوا( به حبی قٔهر نهز محکوم می گردد.
منع استفاده از چوب صنعتی به استفاده به مقصد سوخت
ماد ٔه بیست و ششم:
شخٔی که چوس های ٔنالتی جنگالت دولتی را به مقٔد سوخت مورد اسهتفاده قهرار داده و هها بهه فهروش برسهاند عهالوه
بر استر داد آن به حبی قٔهرهکه از شش ماه کمتر نباشد محکوم می گردد.
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تأسیس دستگاه ها
ماد ٔه بیست وهفتم:
شخٔی که بدون اجاز ٔه وزارت زراعت آبهاری و مالداری به تأسهی دسهتگاه هها در فأه ٔه غههر مجهاز از جنگه( مبهادرت
ورزد عالوه بر انهدام دستگاه به مٔرف مالس به حبی متوسط که از سه سا( کمتر نباشد محکوم می گردد.
تبدیل نمودن جنگل به زمین زراعتی
ماد ٔه بیست وهشتم:
شخٔی کهه سهاح ٔه جنگه( را خهود سهرانه بهه زمههن زراعتهی مبهد( نماههد عهالوه بهر جبهران خسهار ٔه وارده بهه حهبی متوسهط
محکوم می گردد.
چیدن پسته و جلغوزه قبل از موعد
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ماد ٔه بیست ونهم:

شخٔی که قب( از اعالن وزارت زراعت آبهاری و مالداری به چهدن پسته ها ج غوزه قب( از موعهد مالههن (شکسهت شهو()
اقدام نماهد عالوه بر استرداد حأالت جم آوری شده حسس احوا( به حبی قٔهر محکوم می گردد.
استعمال غیر قانونی چکش
ماد ٔه سی ام:

شخٔی که چکش های مخٔهوص را خهالف پهالن مرتبهه بهه ٔهورت غههر فنهی اسهتالما( هها بهه نحهوی از انحهاء در اختههار
شخص دهگر قرار دهد و ها چکهش جال ه ی را اسهتالما( نماههد حسهس احهوا( بهه حهبی قٔههری کهه از شهش مهاه کمتهر نباشهد
محکوم می گردد.
صدور چوب جنگالت
ماد ٔه سی ویکم:
ٔدور چوس جنگالت بدون پروسی و مغاهر احکام مقرر ٔه مربوط جواز ندارد مرتکهس مطهابق احکهام قهانون مهورد تالقههس
عدلی قرار می گهرد.
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تخریب برج های ترصد
ماد ٔه سی ودوم:
شخٔی که برج های ترٔد تأسهسات سرک ها و ساهر تسههالت جنگ( را قٔداا تخرهس هها بهه آن ٔهدمه برسهاند عهالوه
بر جبران خساره حسس احوا( به حبی قٔهر محکوم می گردد.
انتخاب جنگل به حیث پناه گاه
ماد ٔه سی وسوم:
شخٔی که جنگالت را بحهث پناه گاه غهر مجاز ها دهشت افگنی انتخاس نماهد حسس احوا( به حهبی متوسهط محکهوم مهی
گردد.
استفاده از درختان جنگل
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ماد ٔه سی وچهارم:

( )۶شخٔی که از درختان طبهالی جنگالت مغاهر احکام مقرر ٔه مربهوط جههت تههه ٔه ذغها( اسهتفاده نماههد عهالوه بهر جبهران
خسار ٔه وارده و استرداد ذغا( به حبی قٔهر الی سه ماه محکوم می گردد.

( )۸شخٔی که ذغا( تههه شده مندرج فقر ٔه ( )۶اهن ماده را طور قاچاق به خارج انتقا( نماهد مطهابق احکهام قهانون انسهداد
قاچاق مورد تالقهس عدلی قرار می گهرد.
عدم پرداخت محصول
ماد ٔه سی و پنجم:

شخٔی که از پرداخت محٔهو( در برابهر جمه آوری حأهالت جهنگالت امتنهاع ورزد عهالوه بهر پرداخهت محٔهو( بهه
حبی قٔهر نهز محکوم می گردد.
بهره برداری جنگل خالف پالن
ماد ٔه سی و ششم:
( )۶شخٔی که از جنگالت دولتهی خهالف پهالن مرتبه ٔه منهدرج مهاد ٔه نههم اههن قهانون بههره بهرداری نماههد عهالوه بهر جبهران
خساره به جزای نقدی که از ده هزار افغانی کمتر و از هکٔد هزار افغانی بهشتر نباشد محکوم می گردد.
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( )۸هر گاه در حاالت مندرج فقر ٔه ( )۶اهن ماده بهره برداری بهشتر از پالن ٔورت گرفته باشد محٔوالت بهره برداری
شده مسترد می گردد.
منع چرانیدن حیوانات در داخل جنگل
ماد ٔه سی وهفتم:
چرانهدن حهوانات مخٔؤا ا شتر وبز در داخ( جنگ( ممنوع می باشد متخ ف (چوبان) عالوه بر جبهران خسهاره بهه حهبی
قٔهر که از شش ماه کمتر نباشد محکوم می گردد.
سیاحت در جنگل
ماد ٔه سی وهشتم:
شخٔی که مغاهر حکم مندرج فقر ٔه ( )۸ماد ٔه هجدهم اهن قانون به سههاحت ف مبهرداری عکاسهی هها جمه آوری محٔهوالت
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نباتی ها حهوانی بپردازد عالوه بر اسهترداد محٔهوالت بهه جهزای نقهدی کهه از بهسهت ههزار افغهانی کمتهر و از پنجهاه ههزار
افغانی بهشتر نباشد محکوم می گردد.
قطع درخت غیر نشانی شده
ماد ٔه سی ونهم:

هر گاه شخص عوض درخت قاب( قط که توسهط اشهخاص فنهی نشهانی شهده باشهد درخهت دهگهری را قطه نماههد بهه حهبی
قٔهری که از سه ماه کمتر نباشد محکوم می گردد.
استر داد چوب چهارتراش
ماد ٔه چهلم:

چوس چهار تراش که مغاهر احکام اهن قانون قط گردهده باشد استرداد و مطابق احکهام قهانون از طهرف وزارت زراعهت
آبهاری و مالداری از طرهق مزاهده و داوط بی به فروش رسهده و عواهد آن به حساس واردات دولت تحوه( بانس می گردد.
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فصل پنجم
احکام متفرقه
پیشنهاد مقرره و وضع لوایح و طرزالعمل ها
ماد ٔه چهل ویکم:
وزارت زراعههت آبهههاری و مالههداری مههی توانههد بههه منظههور تطبهههق بهتههر احکههام اهههن قههانون مقههرره را پهشههنهاد و لههواهح و
طرزالالم( ها را وض نماهد.
حل اختالفات
ماد ٔه چهل ودوم:
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اختالف در مورد استفاده از جنگ( توسط انجمن های جنگ داری بهه همکهاری ادارات جنگه( محه( مربهوط حه( و فٔه( مهی
گردد.

در ٔورت عدم قناعت طرفهن موضوع به ادار ٔه والهتی وزات زراعت آبهاری و مالداری محو( می گردد.

هر گاه اختالف از طرف ادار ٔه والهتی در خال( مهدت هفهت روز حه( شهده نتوانهد موضهوع بهه وزارت زراعهت آبههاری و
مالداری محو( می گردد.

وزارت زراعت آبهاری و مالداری در خال( مدت الی ( )۶۵روز در مورد تٔمهم اتخاذ و به طرفهن ابالغ می نماهد.
هر گ اه طرفهن به تٔمهم وزارت زراعت آبهاری و مالهداری قناعهت نداشهته باشهند مهی تواننهد اعتهراض خهود را در خهال(
مدت هکماه بالد از ابالغ تٔمهم غرض رسهدگی به محکم ٔه ذهٔالش ارائه نماهد.
انفاذ
ماد ٔه چهل و سوم:
اهن قانون از تارهخ نشر در جرهد ٔه رسمی نافذ و با انفاذ آن قانون جنگالت منتشر ٔه جرهد ٔه رسمی شماره ( )۷۳۵سها( ۶۶۸۶
هـ .ق و احکام مغاهر آن م غی می گردد.
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