د افغانستان اسالمي جمهوریت
د عدلیې وزارت

رسمي جریده
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فوق العاده ګڼه

مقررۀ کاهش و جلوگیری از آلودگی صوتی

نمبر مسلسل)۲۳۲۱( :
تاریخ نشر )۴۱( :حمل سال  ۲۴۳۱هـ.ش

حکم رئیس جمهوری اسالمی افغانستان در مورد انفاذ مقررۀ کاهش و جلوگیری از آلودگی صوتی
شماره)۲۳( :
تاریخ۲۴۳۱/۲/۲۱ :
مادۀ اول:
مقررۀ کاهش و جلوگیری از آلودگی صوتی را که در جلسۀ شماره ( )۹۳مؤرخ  ۸۹۳۱/۸۸/۸۱کابینۀ جمهوری اسالمی
افؽانستان به داخل ( )۱فصل و ( )۶۲ماده تصویب گردیده است ،منظور می دارم.
مادۀ دوم:
این حکم همراه با متن مقررۀ مذکور و مصوبۀ کابینه از تاریخ نشر در جریدۀ رسمی نافذ می گردد.
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محمد اشرف غنی

رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسالمی افغانستان در مورد تصویب مقررۀ کاهش و جلوگیری از آلودگی صوتی
شماره)۴۳( :
تاریخ۲۴۳۱/۲۲/۲۱ :
مقررۀ کاهش و جلوگیری از آلودگی صوتی در جلسۀ شماره ( )۹۳مؤرخ  ۸۹۳۱/۸۸/۸۱کابینۀ جمهوری اسالمی
افؽانستان به داخل ( )۱فصل و ( )۶۲ماده تصویب گردید.

محمد اشرف غنی
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان
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فهرست مندرجات
مقررۀ کاهش و جلوگیری از آلودگی صوتی
فصل اول
احکام عمومی
صفحه

ماده

عنوان

مادۀ اول:

مبنی ۸ ............................................................

مادۀ دوم:

اهداؾ ۸ ..........................................................

مادۀ سوم:

اصطالحات ۸ ....................................................
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مادۀ چهارم:

ساحۀ تطبیق ۶ ....................................................

مادۀ پنجم:

منابع مؤلد آلود گی صوتی ۶ .....................................

مادۀ ششم:

حد مجاز آلود گی صوتی ۹ .......................................

مادۀ هفتم:

ممنوعیت آلود گی صوتی ۹ ......................................

مادۀ هشتم:

تعیین مدت رفع آلود گی صوتی ۹ ...............................

فصل دوم

ممنوعیت ها و محدودیت های آلوده کنندۀ صوتی

مادۀ نهم:

ممنوعیت بر وسایل موتور دار ۱ .................................

مادۀ دهم:

استفاده از بلند گو ۱ ..................................................

مادۀ یازدهم:

انتقال آلوده کنند ۀ صوتی ۵ .........................................

مادۀ دوازدهم:

وضع و تطبیق محدودیت ها ۵ .....................................

مادۀ سیزدهم:

منع استفاده از هارن ۵ ..............................................

مادۀ چهاردهم:

منع استفاده از وسایل و تجهیزات ساختمانی در شب ۵ ..........

فصل سوم
مکلفیت وزارت ها و ادارات
مادۀ پانزدهم:

ایجاد مراکز معاینات تخنیکی ۲ ..................................

مادۀ شانزدهم:

مکلفیت ادار ۀ هوانوردی ملکی ۲ .................................

مادۀ هفدهم:

مکلفیت وزارت دفاع ملی ۲ .......................................

مادۀ هجدهم:

احداث و توسعه ۲ ..................................................

مادۀ نزدهم:

مکلفیت ادارات دولتی و ؼیر دولتی ۷ ............................

مادۀ بیستم:

زون بندی ۷ .........................................................
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فصل چهارم

احکام نهائی

مادۀ بیست و یکم:

رسید گی به شکایات ۷ ..............................................

مادۀ بیست و دوم:

مؤیدات ۱ ............................................................

مادۀ بیست و سوم:

وضع لوایح و طرزالعمل ها ۱ ....................................

مادۀ بیست و چهارم:

همکاری ۳ ..........................................................

مادۀ بیست و پنجم:

نظارت از تطبیق ۳ ................................................

مادۀ بیست و ششم:

انفاذ ۳ ...............................................................

مقررۀ کاهش و جلوگیری از آلودگی صوتی
فصل اول
احکام عمومی
مبنی
مادۀ اول:
این مقرره به تأسی از حکم مادۀ بیست و دوم قانون محیط زیست ،وضع گردیده است.

اهداف
مادۀ دوم:
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اهداؾ این مقرره عبارت اند از:
 -۸تشخیص آلودگی صوتی.

 -۶جلوگیری از آلودگی صوتی و کنترول آن.
 -۹کاهش اثرات سوء آلودگی صوتی.

 -۱رعایت معیارهای محیط زیستی و بهبود محیط زیست.

اصطالحات
مادۀ سوم:

اصطالحات آتی در این مقرره مفاهیم ذیل را افاده می نماید:

 -۸صوت :صدایی که از ارتعاش سریع اجسام و مواد جامد ،مایع یا گاز تولید و توسط حس شنوایی انسان یا حیوان درک
می شود.
 -۶آلودگی صوتی :انتشار صدا های زیان آور است که از فعالیت های انسانی ،تخنیکی و صنعتی به وجود می آید.
 -۹آلوده کنندۀ صوتی :منبع ثابت یا سیار مؤلد آلودگی صوتی است.
 -۱حد اعظمی مجاز آلود گی صوتی :حد قابل قبول آلودگی صوتی است.
 -۵اثرات ناگوار :اضرار صوتی باالی صحت و حواس انسان ،حیوان و محیط زیست است.
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 -۲ساح ۀ تجارتی :مارکیت ها ،دکاکین و دفاتر تجارتی می باشد.
 -۷نقش ۀ زون آلودگی صوتی :نقشۀ سروی شده یا پالن ساحه تحت کنترول می باشد.
 -۱ساحۀ رهایشی :محل که به منظور رهایش استفاده میشود ،و در نقشۀ زون آلودگی صوتی مشخص شده باشد.
 -۳ساحۀ حساس :ساحۀ که در فاصلۀ ( )۸۱۱متری اماکن مقدسه ،شفاخانه ها ،مراکز آموزشی ،تعلیمی و تحصیلی،
ساختمان رهایشی ،ادارات ،کتابخانه ها ،باغ وحش ،پارک های تفریحی و ساحات که به مقاصد محیط زیستی در نظر
گرفته شده ،موقعیت داشته باشد.
 -۸۱سا حۀ زون صنعتی :ساحۀ که دارای تأسیسات صنعتی و تولیدی بوده و در نقشۀ زون آلودگی صوتی مشخص شده
باشد.

ساحۀ تطبیق
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مادۀ چهارم:

احکام این مقرره در ساحاتی که آلودگی صوتی موجب اذیت انسان و حیوان گردد ،قابل تطبیق می باشد.

منابع مؤلد آلودگی صوتی
مادۀ پنجم:

منابع آلودگی صوتی عبارت اند از:
 -۸فابریکات و تأسیسات صنعتی.

 -۶کارخانه ها و دستگاه های تولیدی.

 -۹وسایط نقلیه موتوردار زمینی و هوایی و بحری.
 -۱تمرینات نظامی.

 -۵میدان های هوایی ،راه های حمل و نقل و ایستگاه های دایمی وسایل نقلیه موتوری.
 -۲مراکز ترمیم وسایط نقلیه موتوری.
 -۷جنراتور های تولید برق ،واترپمپ ها ،کمپریسور های هوا و بلندگوها.
 -۱فعالیت های معدنکاری.
 -۳سایر وسایلی که موجب آلودگی صوتی گردد.
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حد مجاز آلودگی صوتی
مادۀ ششم:
ادارۀ ملی حفاظت محیط زیست حد اعظمی مجاز آلودگی صوتی را با همکاری ادارۀ ملی ستندرد و ادارات ذیربط با
نظرداشت ستندرد ملی آلودگی صوتی تهیه و به آگاهی عامه می رساند.

ممنوعیت آلودگی صوتی
مادۀ هفتم:
( )۸هر نوع عملی که موجب آلود گی صوتی بیش از حد مجاز گردد ،ممنوع است.
( )۶ادار ۀ ملی حفاظت محیط زیست مکلؾ است ،از فعالیت های که باعث آلودگی صوتی بیش از حد مجاز می گردد،
جلوگیری نماید.
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تعیین مدت رفع آلودگی صوتی
مادۀ هشتم:

( )۸هر گاه ادارۀ ملی حفاظت محیط زیست آلودگی صوتی را تشخیص نماید ،موضوع را به مسئول آلوده کنندۀ صوتی
ابالغ و وی را در مدت معین مکلؾ به رفع آن مینماید.

( )۶مسئول آلوده کنندۀ صوتی مکلؾ است ،در مدت تعیین شده به رفع آلودگی صوتی اقدام نماید.

( )۹هر گاه مسئول آلوده کنندۀ صوتی در مدت تعیین شده به رفع آلودگی صوتی اقدام نه نماید ،ادارۀ ملی حفاظت محیط
زیست مکلؾ است ،فعالیت وی را الی رفع آلودگی صوتی متوقؾ نماید.
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فصل دوم
ممنوعیت ها و محدودیت های آلوده کنندۀ صوتی
ممنوعیت بر وسایل موتور دار
مادۀ نهم:
( )۸سیر و حرکت وسایط نقلیه و استفاده از سایر وسایل موتور دار که بیش از حد مجاز باعث آلودگی صوتی گردد،
ممنوع است.
( ) ۶مالکین وسایط نقلیه و سایر وسایل موتوردار که باعث آلود گی صوتی می گردند ،مکلؾ اند ،تصدیقنامه حد مجاز
انتشار آلودگی صوتی وسایط و وسایل مربوط را از مرکز معاینات تخنیکی اخذ نمایند.
( ) ۹سیر و حرکت وسایط نقلیه و بکار انداختن سایر وسایل موتوردار آلوده کننده صوتی بدون داشتن تصدیقنامۀ مندرج
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فقرۀ ( )۶این ماده ممنوه می باشد.

( )۱ادار ۀ ترافیک مکلؾ است ،حین معاینات تخنیکی وسایط نقلیه ،ستندرد آلودگی صوتی را رعایت نماید.

( ) ۵اشخاصی که وسایط نقلیه و وسایل موتوردار را تورید ،تولید یا ترمیم می نمایند ،مکلؾ اند ،حد مجاز آلودگی صوتی
را در وسایط و وسایل مربوط رعایت نمایند.

( ) ۲نصب هارن های اضافی ،کمپریشنی و سلنسر صدار دار در وسایط نقلیه ممنوع می باشد.
( )۷هیچ شخص نمی تواند ،هارن های کمپریشنی را تورید و عرضه نماید.

استفاده از بلندگو
مادۀ دهم:

( )۸استفاده از بلندگو در اجتماعات و محالت باز که باعث آلودگی صوتی می گردد ،بدون اجازۀ کتبی شاروالی و ادارۀ
ملی حفاظت محیط زیست جواز ندارد.
( )۶استفاده از بلندگو در محالت سر پوشیده با رعایت ستندرد ملی آلودگی صوتی مجاز می باشد.
( )۹استفاده از بلند گو حین آذان در مساجد و تکایا طبق رهنمود وزارت ارشاد ،حج و اوقاؾ صورت می گیرد.
( ) ۱مسئولین سالون های عروسی مکلؾ اند ،سیستم معیاری پخش صدا را با همکاری وزارت اطالعات و فرهنگ در
سالون های مربوط نصب نموده از سیستم های ؼیر معیاری جلوگیری نمایند.
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انتقال آلوده کنندۀ صوتی
مادۀ یازدهم:
هرگاه آلوده کنندۀ صوتی در محدودۀ شهرها و ساحات مسکونی ناشی از فعالیت های مندرج مادۀ پنجم این مقرره باشد و
رفع آن جز انتقال آنها به محالت مناسب به شیوۀ دیگری ممکن نباشد ،ادارۀ ملی حفاظت محیط زیست ،طرح انتقال و
تؽییر محل آن را به همکاری وزارت های امور داخله و امور شهر سازی و شاروالی مربوط تهیه و بعد از تصویب
حکومت تطبیق می نماید.

وضع و تطبیق محدودیت ها
مادۀ دوازدهم:
ادارۀ ملی حفاظت محیط زیست به منظور کاهش اثرات سوی آلودگی صوتی و جلوگیری از آن محدودیت ها و ممنوعیت
قرار می دهد.

منع استفاده از هارن
مادۀ سیزدهم:
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های کمی ،کیفی ،زمانی ،نوعی و مکانی را وضع و بعد از تصویب کمیسیون عالی جلوگیری از آلودگی هوا مورد تطبیق

( )۸استفاده از هارن و وسایل هوشدار دهنده در هن گام شب و هارن های ؼیر معیاری در وسایط نقلیه در ساحات رهایشی
ممنوع می باشد.

( ) ۶آالرم وسایط امبوالنس ،اطفائیه و پولیس از حکم مندرج فقرۀ ( )۸این ماده مستثنی می باشد.

منع استفاده از وسایل و تجهیزات ساختمانی در شب
مادۀ چهاردهم:

استفاده از وسایل و تجهیزات ساختمانی پر سر و صدا ،هنگام شب در ساحات رهایشی مجاز نمی باشد.
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فصل سوم
مکلفیت وزارت ها و ادارات
ایجاد مراکز معاینات تخنیکی
مادۀ پانزدهم:
وزارت امور داخله مکلؾ است ،به همکاری ادارات ذیربط ،مراکز معاینات تخنیکی آلودگی صوتی وسایط نقلیه و سایر
وسایل موتوردار را در مراکز والیات ایجاد نماید.

مکلفیت ادارۀ هوانوردی ملکی
مادۀ شانزدهم:
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اداره هوانوردی ملکی مکلؾ است ،امور تمام طیاره های ملکی را که در افؽانستان ثبت می شوند یا در حریم فضایی
افؽانستان پرواز می کنند و یا در میدان های هوایی تردد می نمایند ،مطابق ستندرد های سازمان هوانوردی بین المللی
( )IOCAOتنظیم نماید.

مکلفیت وزارت دفاع ملی
مادۀ هفدهم:

( ) ۸وزارت دفاع ملی مکلؾ است ،امور طیاره های نظامی را که در حریم فضایی افؽانستان پرواز می کنند یا در میدان
های هوایی تردد می نمایند با نظرداشت حد مجاز آلودگی صوتی تنظیم نماید.
( )۶حاالت اضطراری از حکم مندرج فقره ( )۸این ماده مستثنی است.

احداث و توسعه
مادۀ هجدهم:

( ) ۸احداث ،توسعه و تؽییر محل میدان های هوایی و انتقال ایست گاه های دایمی وسایط نقلیۀ موتوردار بلند تناژ مطابق به
احکام فصل سوم قانون محیط زیست و مقررۀ ارزیابی اثرات محیط زیستی صورت می گیرد.
( )۶ادارات آلوده کنندۀ صوتی حین احداث ،توسعه و تؽییر محل میدان های هوایی و سایر منابع آلوده کنندۀ صوتی مکلؾ
به رعایت حد مجاز آلودگی صوتی میباشند.
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مکلفیت ادارات دولتی و غیر دولتی
مادۀ نزدهم:
( ) ۸ادارات دولتی و ؼیر دولتی مکلؾ اند ،حین طرح و تطبیق پالن های انکشافی مربوط ،حد مجاز آلودگی صوتی را در
نظر گرفته و تدابیری را جهت کاهش ،رفع و جلوگیری از آلودگی صوتی اتخاذ و عملی نمایند.
( )۶وزارت صحت عامه ،ادار ۀ ملی حفاظت محیط زیست ،شاروالی ها و ادارات ذیربط مکلؾ اند ،ساحات ماحول اماکن
متبرکه ،شفاخانه ها ،مراکز آموزشی ،تعلیمی ،تحصیلی و تحقیقی ،کتابخانه ها ،نمایشگاه ها ،باغ وحش ،پارک های
تفریحی و ساحات حفاظت شده را که کمتر از ( )۸۱۱صد متر نباشد به حیث ساحات حساس اعالم و عالمه گذاری نمایند.
( )۹ادار ۀ ملی حفاظت محیط زیست ،وزارت اطالعات و فرهنگ و شاروالی ها مکلؾ اند ،منابع آلوده کنندۀ صوتی را
مطابق به ستندرد های آلودگی صوتی نظارت و کنترول نمایند.

مادۀ بیستم:
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زون بندی

( )۸شاروالی ها مکلؾ اند ،در همآهنگی با مسئولین ادارات ذیربط نقشه زون های حساس و منابع آلوده کنندۀ صوتی را به
منظور وضع ستندرد های آلودگی صوتی تهیه و به دسترس ادارۀ ملی حفاظت محیط زیست قرار دهند.

( )۶شاروالی ها مکلؾ اند ،با همکاری ادارۀ ملی حفاظت محیط زیست تمام ساحات صنعتی ،تجارتی ،رهایشی و حساس
را به منظور جلوگیری از آلودگی صوتی با نظرداشت ستندرد ملی آلودگی صوتی زون بندی نمایند.

فصل چهارم

احکام نهائی

رسیدگی به شکایات
مادۀ بیست و یکم:
( )۸رسیدگی به شکایات آلودگی صوتی وسایط نقلیه زمینی توسط ادارۀ ملی حفاظت محیط زیست با همکاری وزارت
ترانسپورت ،ادارۀ ترافیک وزارت امور داخله و سایر ادارات ذیربط صورت می گیرد.
( )۶رسیدگی به شکایات شخص متضرر یا بر اساس معلومات پولیس محل به منظور جلوگیری از آزار ناشی از آلودگی
صوتی توسط ادارۀ ملی حفاظت محیط زیست صورت می گیرد.
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( )۹هرگاه شکایات مندرج فقرۀ ( ) ۶این ماده مؤجه باشد ،اداره ملی حفاظت محیط زیست امر توقؾ فعالیت منبع آلودگی
صوتی را صادر می نماید.
( )۱رسیدگی به شکایات صوتی منازل رهایشی و اپارتمانها توسط وکیل گذر یا پولیس ساحۀ مربوط صورت می گیرد.
( )۵رسیدگی به شکایات صوتی محالت سر پو شیده و سالون های عروسی از طرؾ شاروالی مربوط به همکاری وزارت
اطالعات و فرهنگ صورت می گیرد.
( )۲ادار ۀ ملی حفاظت محیط زیست بعد از تصدیق مفتشین مربوط مبنی بر رفع مزاحمت ناشی از آلودگی صوتی ،تصمیم
رفع توقؾ فعالیت منبع آلودگی صوتی را اتخاذ می نماید.

مؤیدات
مادۀ بیست و دوم:
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( )۸متخلؾ از احکام این مقرره از طرؾ مفتشین ادارۀ ملی حفاظت محیط زیست حسب احوال طور ذیل مکلؾ به
پرداخت جریمه نقدی می گردد:

 -۸متخلؾ از فقره های ( ۸و  )۲مادۀ نهم مبلػ ( )۸۱۱۱هزار افؽانی.

 -۶در صورت نداشتن تصدیق نامه معاینات تخنیکی آلودگی صوتی مبلػ ( )۱۱۱چهار صد افؽانی.
 -۹در صورت نصب هارن ؼیر معیاری در واسطه نقلیه مبلػ ( )۱۱۱چهار صد افؽانی.
 -۱در صورت استفاده از بلندگوها بدون اجازه نامه مبلػ ( )۵۱۱پنجصد افؽانی.

 -۵فروشندگان بازیچه های مؤلد آلودگی صوتی حسب احوال از مبلػ ( ۸۱۱الی  )۵۱۱صد الی پنجصد افؽانی.

 -۲در صورت استفاده از وسایل و تجهیزات ساختمانی مؤلد آلودگی صوتی هنگام شب در ساحات حساس حسب احوال
مبلػ ( ۸۱۱۱الی  )۵۱۱۱یکهزار الی پنج هزار افؽانی.

( )۶در صورت تکرار تخلؾ اجزای مندرج فقرۀ ( ) ۸این ماده ،متخلؾ به پرداخت دو چند جریمۀ نقدی مکلؾ می گردد.
( )۹مبالػ مندرج فقره های ( ۸و  )۶این ماده از طرؾ ادارۀ ملی حفاظت محیط زیست به حساب واردات دولت تحویل
بانک می گردد.

وضع لوایح و طرزالعمل ها
مادۀ بیست و سوم:
ادارۀ ملی حفاظت محیط زیست می تواند به منظور تطبیق بهتر احکام این مقرره لوایح و طرزالعمل ها را وضع نماید.
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همکاری
مادۀ بیست و چهارم:
وزارت امور داخله ،شاروالی ها و ادارات ذیربط مکلؾ اند ،در تطبیق احکام این مقرره با اداره ملی حفاظت محیط زیست
همکاری نمایند.

نظارت از تطبیق
مادۀ بیست و پنجم:
ادارۀ ملی حفاظت محیط زیست از تطبیق احکام این مقرره نظارت می نماید.

انفاذ
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مادۀ بیست و ششم:

این مقرره از تاریخ نشر در جریدۀ رسمی نافذ می گردد.
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