د افغانستان اسالمي جمهوریت
د عدلیې وزارت

رسمي جریده

AC
KU
فوق العاده ګنه

تعدیل در برخی از مواد قانون آب

نمبر مسلسل)۱۲۰۶( :
تاریخ نشر )۲۵( :حوت سال  ۱۳۹۴ﮪ.ش

فرمان
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان در مورد توشیح تعدیل در فقرۀ سوم مادۀ ( )۸و مادۀ ()۳۸
قانون آب
شماره)۱۳۴( :
تاریخ۱۳۹۴/۱۱/۱۵ :
مادۀ اول:
به تأسی از حکم فقرۀ ( )۱۶مادۀ ( )۶۴قانون اساسی افغانستان ،مصوبۀ شماره ( )۱۶۸مؤرخ  ۱۳۹۴/۷/۲۰ولسی
جرگه و مصوبه شماره ( )۱۶۲مؤرخ  ۱۳۹۴/۸/۲۶مشرانو جرگه شورای ملی ،را در مورد تعدیل در فقرۀ سوم مادۀ
( )۸و مادۀ ( )۳۸قانون آب ،توشیح می دارم.
مادۀ دوم:
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این فرمان از تاریخ توشیح نافذ همراه با مصوبات مجلسین شورای ملی و متن تعدیالت متذکره ،در جریدۀ رسمی نشر
گردد.

محمد اشرف غنی

رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

دولت جمهوری اسالمی افغانستان
شورای ملی
ولسی جرگه
مصوبۀ
طرح تعدیل در فقرۀ ( )۳مادۀ ( )۸و مادۀ ()۳۸
قانون آب
شماره)۱۶۸( :
تاریخ۱۳۹۴/۷/۲۰ :
ولسی جرگه به تأسی از حکم مندرج مادۀ ( )۹۰قانون اساسی افغانستان ،در جلسۀ عمومی روز دوشنبه مؤرخ
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 ۱۳۹۴/۷/۲۰خویش پیشنهاد حکومت در رابطه به طرح تعدیل در فقرۀ ( )۳مادۀ ( )۸و مادۀ ( )۳۸قانون آب را با
یک سلسله تعدیالت به اتفاق آرای اعضای حاضر در مجلس تصویب نمود.

الحاج عبدالرووف ابراﮪیمی
رئیس ولسی جرگه

دولت جمهوری اسالمی افغانستان
شورای ملی
مشرانو جرگه
مصوبۀ
تعدیل فقرۀ ( )۳مادۀ ﮪشتم و مادۀ ( )۳۸قانون آب
شماره)۱۶۲( :
تاریخ۱۳۹۴/۸/۲۶ :
به تأسی از حکم مادۀ نودم قانون اساسی افغانستان ،مشرانو جرگه در جلسۀ عمومی روز سه شنبه مؤرخ ۱۳۹۴/۸/۲۶
طرح تعدیل فقرۀ ( )۳مادۀ ( )۸و مادۀ ( )۳۸قانون آب را به اتفاق آراء تصویب نمود.
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فضل ﮪادی مسلمیار

رئیس مشرانو جرگه

تعدیل در برخی از مواد
قانون آب
مادۀ اول:
فقرۀ ( )۳مادۀ هشتم و مادۀ سی و هشتم قانون آب منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره ( )۹۸۰سال  ۱۳۸۸ذیالً تعدیل گردد:
مسئولیت ﮪای ادارات دولتی
مادۀ ﮪشتم:
( ) ۳پالن گذاری و تطبیق آن به منظور سروی ،اکتشاف ،تفحص ،تحقیق و تثبیت ذخایر آب های زیرزمینی ،سیستم
حفاظت آن از آلودگی و تعیین ترکیب کیمیاوی و باکتریالوژیکی آب های زیرزمینی ،به همکاری وزارت های صحت
عامه و معادن و پترولیم و ادارۀ ملی حفاظت محیط زیست از وظایف وزارت انرژی و آب می باشد.
حفر چاه ﮪای عمیق

AC
KU

مادۀ سی و ﮪشتم:

چاه های عمیق به منظور زراعت ،تجارت ،صنعت و آبرسانی شهری بعد از موافقۀ وزارت های ذیربط و صدور
جواز از طرف وزارت انرژی و آب حفر شده می تواند حفر چاه های عادی جهت رفع نیازمندی های آب آشامیدنی و
معیشتی از این حکم مستثنی است.
مادۀ دوم:

این تعدیل از تاریخ توشیح نافذ و در جریدۀ رسمی نشر گردد.

