د افغانستان دموکراتیک جمهوریت

د عدل وزارت
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رسمی جریده

شماره (())۶

AC
نمبر مسلسل ()۹۲۴

تاریخ )۱۳( :جوزا ۳۱۳۱

درین شماره:
 -قانون محصول آب نل.
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عبدالحکیم شرعی جوزجانی وزیر عدلیه و لوی څارنوال !
مجلس وزراء تحت فیصله شماره ( )۷۵۶۱در جلسه تاریخی  ۷۳۶۱/۳/۵با مالحظه ورقه عرض شماره ()۶۰۳
مورخ  ۷۳۶۱/۳/۷وزارت عدلیه مراتب آتی را تصویب نمود:
« قانون محصول آب نل بداخل بیست و یک ماده که به مهر داراالنشاء رسیده منظور است.در زمینه فرمان تقنینی
گرفته شود».
مراتب تصویب مجلس وزراء که به منظوری حضور رئیس شورای انقالبی جمهوری دموکراتیک افغانستان رسیده و
به فرمان تقنینی شماره ( )۷۱۰۳مورخه ۹ر۳ر ۷۳۶۱رئیس شورای انقالبی تائید و به حکومت ابالغ گردیده بشما
اطالع و توام هذا یک کاپی از قانون مذکور ارسال میگردد تا در جریده رسمی نشر گردد.
حفیظ هللا امین لومړی وزیر
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قانون محصول آب نل
فصل اول
احکام عمومی
ماده اول:
این قانون به منظور تنظیم مسائل مربوط به تادیه محصول ،حق االمتیاز ،اجرت تمدید نل آب و سایر فعالیت های
شبکه آبرسانی شهری وضع گردیده.
ماده دوم:
اصطالحات آتی درین قانون معانی ذیل را دارد:
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 -۷شبکه آبرسانی :عبارت از سیستم نلهای تمدید شده است که آب را به مصرف کنندگان میرسانند.
 -۲نل عمومی :نل است که آب را از مخزن به شبکه میرساند.

 -۳نل انتقالی :عبارت از نل است که آب را از منبع به مخزن میرساند.

 -۴شیر دهن عامه :عبارت از نل است که بمنظور استفاده عامه از آب نوشیدنی در کنار جاده ،کوچه و یا پارک ها

ماده سوم:
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نصب میشود.

احداث و حفظ و مراقبت شبکه های آب نوشیدنی توسط تصدی آبرسانی صورت میگیرد.
ماده چهارم:

نل آب بداخل حوزه هر شبکه با رعایت امکانات ظرفیت منابع و تاسیسات آبی توزیع میگردد.
ماده پنجم:
محصول آب نل به اساس میتر اخذ میشود.
الی زمان نصب میتر مشترکین محصول آب و دیگر مصارف مربوط را مطابق به احکام مندرج فصل دوم این قانون
تادیه مینمایند.

ماده ششم:
استحقاق مشترکین قابل انتقال نمی باشد.

فصل دوم
حق االمتیاز و محصول آب نل
ماده هفتم:
حق االمتیاز تمدید نل آب در منازل به اساس قطر نل قرار آتی از طرف مشترکین صرف برای یکبار پرداخته میشود:
 -۷نل نیم انچ – یکهزار افغانی
 -۲نل سه بر چهار انچ – دو هزار افغانی
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 -۳نل یک انچ – چهار هزار افغانی
ماده هشتم:

محصول ماهانه آب به اساس قطر نل قرار آتی میباشد:

 -۲نل سه بر چهار انچ – یکصد و چهل افغانی.
 -۳نل یک انچ – دو صد و هشتاد افغانی.
ماده نهم:
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 -۷نل نیم انچ – هفتاد افغانی.

حق االمتیاز تمدید نل آب برای مؤسسات ،مواضع تجارتی ،سرای ،هوتل ،آپارتمان ،رستورانت و امثال آن بر اساس
قطر نل قرار آتی صرف برای یک بار از طرف مشترکین پرداخته میشود:
 -۷نل نیم انچ – دوهزار افغانی.
 -۲نل سه بر چهار انچ – چهار هزار افغانی.
 -۳نل یک انچ – هشت هزار افغانی.

ماده دهم:
محصول ماهانه آب بر اساس قطر نل در مورد مشترکین مؤسسات مواضع تجارتی ،سرای ،هوتل ،آپارتمان،
رستورانت و امثال آن قرار آتی میباشد:
 -۷نل نیم انچ – یکصد و چهل افغانی.
 -۲نل سه بر چهار انچ – دو صد و هشتاد افغانی.
 -۳نل یک انچ – پنجصد و شصت افغانی.
ماده یازدهم:
مشترکین عالوه بر محصول آب و حق االمتیاز تمدید نل بعد از نصب میتر سه صد افغانی ساالنه در مقابل کرایه میتر
و بکس محفظه آن می پردازند.
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ماده دوازدهم:

محصول آب نل و کرایه میتر مندرج ماده یازدهم این قانون ربع وار تادیه میگردد.
در صورتیکه مشترک مبلغ داخل بل ربع وار خود را در ظرف چهارده روز بعد از تاریخ توزیع بل تادیه کند مستحق
پنج فیصد تخفیف میگردد.
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اگر مبلغ متذکره در ظرف سه ماه بعد از توزیع بل از طرف مشترک تادیه نشود پنج فیصد جریمه گرفته میشود.
هرگاه مشترک محصول دو ربع متوالی را تادیه نکند نل او قطع و باقیات مذکور با ده فیصد جریمه از وی تحصیل
میشود.
ماده سیزدهم:

محصول آب بعد از نصب میتر به اساس مقدار مصرف آب از قرار فی متر مکعب مبلغ هفت افغانی و پنجاه پول
میباشد.

فصل سوم
اجرت
ماده چهاردهم:
اجرت اتصال نل به شبکه یکصد افغانی است مصارف کندن کاری و پر کاری الی نقطه اتصال بدوش مشترکین
میباشد.
ماده پانزدهم:
اجرت ترمیم نل در داخل خانه از طرف نفر فنی تصدی از قرار فی روز یا کمتر از آن یکصد افغانی میباشد.

فصل چهارم

ماده شانزدهم:
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احکام جزایی

شخصیکه آب شیر دهن نل های مورد استفاده عامه را با استعمال پایپ یا وسایل دیگری متاثر سازد وسایل آن ضبط و
در صورت تکرار عالوتا یک هزار افغانی جریمه نقدی نیز میگردد.
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ماده هفدهم:

هرگاه مشترک بعد از تادیه باقیات ذمت و جریمه آن نل را مجددا تمدید نماید مکلف است اجرت اتصال را طبق ماده
( )۷۴تادیه نماید.

ایامی که نل مشتری قطع بوده از تادیه محصول آب معاف میباشد.
ماده هجدهم:

شخصیکه به تمدید نل خود سرانه اقدام و بدون ثبت آن در دفتر مورد استفاده قرار دهد در مورد وی قرار ذیل اجراآت
بعمل می آید:
 -۷در صورتیکه خود شخص از موضوع بریاست آبرسانی اطالع دهد بعد از پرداخت مبلغ دو هزار افغانی جریمه
نقدی مکلف است از تاریخ تاسیس سیستم شبکه آب رسانی در آن ساحه یا اعمار خانه اش در صورتیکه بعد از تاسیس
شبکه آبرسانی در آن ساحه صورت گرفته باشد محصول آب را به ریاست آبرسانی بپردازد.
 -۲در صورتیکه در اثر تفتیش یا اطالعیه ثابت گردد که مشتری طور خود سرانه تمدید نل نموده بر عالوه محصول
مندرج فقره اول این ماده به تادیه پنج هزار افغانی جریمه نقدی نیز مکلف میگردد.

ماده نزدهم:
کسانیکه خود سرانه از نل عمومی یا انتقالی به تمدید نل اقدام می ورزد بر عالوه تادیه مبلغ پانزده هزار افغانی جریمه
نقدی مکلف اند از تاریخ تاسیس شبکه آبرسانی در آن ساحه یا اعمار خانه اش در صورتیکه بعد از تاسیس شبکه
آبرسانی در آن ساحه صورت گرفته باشد محصول آب را بریاست آبرسانی بپردازد.
ماده بیستم:
در حاالتیکه بداخل ملکیت مشترک میتر آب نصب نه شده باشد نصب واتر پمپ به نل مجاز نیست.
متخلف به پرداخت جریمه نقدی پنج هزار افغانی مکلف می باشد.
ماده بیست و یکم:
این قانون بعد از نشر در جریده رسمی نافذ میگردد.
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