د افغانستان اسالمي جمهوریت
د عدلیې وزارت
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رسمي جریده

فوق العاده ګڼه

قانون تنظیم امور آب

تاریخ نشر )۵۱( :دلو سال  ۵۹۳۱ه  .ش
نمبر مسلسل)۵۹۳۱( :

فرمان
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان
در مورد توشیح قانون تنظیم
امور آب
شماره)۷۱( :
تاریخ۵۹۳۱/۵۵/۷ :
مادۀ اول:
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به تأسی از حکم جزء  ۶۱مادۀ شصت و چهارم قانون اساسی ،قانون تنظیم امور آب را که با اساس فیصلۀ شماره ()۳۲
مؤرخ  ۶۲۹۱/۹/۳۲هیئت مختلط مجلسین شورای ملی به داخل ( )۱فصل و ( )۱۶ماده فیصله گردیده است ،توشیح می
دارم.
مادۀ دوم:

این فرمان همراه با فیصلۀ هیئت مختلط مجلسین شورای ملی و متن قانون متذکره ،در جریدۀ رسمی نشر گردد.

محمد اشرف غنی

رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

دولت جمهوری اسالمی افغانستان
شورای ملی
فیصلۀ هیئت مختلط
مجلسین شورای ملی
در رابطه به قانون تنظیم امورآب
شماره()۷۹
تاریخ۵۹۳۱/۳/۷۱ :
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به تأسی از حکم مندرج مادۀ صدم قانون اساسی افانستان ،هیئت مختلط مجلسین شورای ملی به ترکیب هفت ،هفت نفر از
اعضای هر دو جرگه در جلسۀ روز چهارم شنبه مؤرخ  ۶۲۹۱/۹/۳۲خویش طرح قانون تنظیم امورآب را به داخل ()۱
فصل و ( )۱۶ماده فیصله نمود.

قاض نذیر احمد حنفی
رئیس هیئت مختلط

معاون هیئت مختلط
لطف هللا بابا

فهرست مندرجات
قانون تنظیم امور آب
فصل اول
احکام عمومی
ماده

صفحه

عنوان

مادۀ دوم:

اهداف۵..................................................................................

مادۀ سوم:

اصطالحات۵.............................................................................

مادۀ چهارم:

مرجع تطبیق ۴.........................................................................

مادۀ پنجم:

حق دسترسی به آب پاک و صحی ۴.................................................

مادۀ ششم:

مدیریت همه جانبۀ منابع آب۴.........................................................

مادۀ هفتم:

اولویت بندی استفاده از منابع آب و تخصیص آن۴.................................

مادۀ هشتم:

اجرت خدمات ۱.........................................................................
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مادۀ اول:

مبنی ۵ .................................................................................

فصل دوم

حکومتداری امور آب

مادۀ نهم:

شورای عالی آب ،اراضی و محیط زیست۱.........................................

مادۀ دهم:

صالحیت های شورای عالی آب ،اراض و محیط زیست ۳........................

مادۀ یازهم:

وظایف و صالحیت های وزارت آب و انرژی ۱....................................

مادۀ دوازدهم:

شورای مشورتی حوزه دریایی و وظایف صالحیت های آن۱....................

مادۀ سیزدهم:

شورای های مشورتی حوزه های فرعی دریایی و وظایف و صالحیت های آن۱..

مادۀ چهاردهم:

ایجاد انجمن استفاده کنند گاه آب ۳............................................

مادۀ پانزدهم:

رسمی سازی سیستم میراب۳...................................................

مادۀ شانزدهم:

سیستم های جدید آبیاری ۳....................................................

فصل سوم
تنظیم منابع آب
مادۀ هفدهم:

طرح و ترتیب پالن تنظیم منابع آب۵۱.......................................

مادۀ هجدهم:

استفاده مؤثر و اقتصادی از منبابع آب۵۱....................................

مادۀ نزدهم:

عرضۀ خدمات آب۵۵...........................................................
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فصل چهارم
توزیع آب

مادۀ بیستم:

آب برای آشامیدن ۵۵........................................................

مادۀ بیست و یکم:

آب برای آبیاری۵۵............................................................

مادۀ بیست و دوم:

آب برای صنعت و تجارت۵۷.................................................

مادۀ بیست و سوم:

آب برای حفظ محیط زیست۵۷................................................

مادۀ بیست و چهارم:

آب برای تولید انرژی ۵۷.......................................................

مادۀ بیست و پنجم:

آب برای سیاحت۵۷............................................................

مادۀ بیست و ششم:

آب برای فراموزی۵۹........................................................

مادۀ بیست و هفتم:

تخصیص آب۵۹...............................................................

مادۀ بیست و هشتم:

استفادۀ مجدد آب۵۹............................................................

مادۀ بیست و نهم:

تخلیۀ فاضالب ۵۹..............................................................

مادۀ سی ام:

عقد پروتو کول ۵۹...............................................................

فصل پنجم
هماهنگی ادارات ذیربط
مادۀ سی ویکم:

مکلفیت وزارت زراعت و مالداری۵۴.......................................

مادۀ سی و دوم:

اخذ موافقت کتبی و اجازه نامه ۵۴..........................................

مادۀ سی و سوم:

کیفیت آب۵۱...................................................................

مادۀ سی و چهارم:

مرکز تحقیقات منابع آب۵۱...................................................

فصل ششم
احکام متفرقه
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مادۀ سی و پنجم:

رسیدگی به منازعات آب۵۳..................................................

مادۀ سی و ششم:

بستر و حریم منابع آب۵۳...................................................

مادۀ سی و هفتم:

حفظ و مراقبت سیستم عنعنوی آبیاری۵۳..................................

مادۀ سی و هشتم:

جرایم و مجازات مرتبط به آب۵۳............................................

مادۀ سی و نهم:

کد منابع آب۵۳................................................................

مادۀ چهلم:

وضع مقرره ها و طرز العمل ها ۵۱..........................................

مادۀ چهل ویکم:

انفاذ ۵۱...........................................................................

قانون تنظیم امور آب
فصل اول
احکام عمومی
مبنی
مادۀ اول:
این قانون در روشنی حکم مادۀ نهم قانون اساسی افغانسان ،وضع گردیده است.
اهداف
مادۀ دوم:
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اهداف این قانون عبارت اند از:

 -۶تنظیم آب های موجود و به حد اکثر رسانیدن استفادۀ عادالنه ،مؤثر و اقتصادی آن.
 -۳توسعه و بهره برداری از منابع آب به صورت همه جانبه و پایدار.
 -۲باال بردن کمیت و کیفیت منابع آب و خدمات مربوطه.

 -۱بهبود و انکشاف سیستم آبرسانی ،آبیاری و فاضالب مبتنی بر تکنالوژی های مناسب و معاصر.
 -۵تأمین حکومتداری خوب برای تنظیم امور آب.
 -۱حفاظت منابع آب برای نسل های حال و آینده.
اصطالحات
مادۀ سوم:
اصطالحات آتی در این قانون مفاهیم ذیل را افاده می نماید:

 -۶منابع آب :آب هایی است که در جو ،سطح وزیر زمین یا سایر مخازن یا مجاری به صورت دایمی یا موسمی وجود
داشته ،جاری یا از آن خارج می شود.
 -۳آب جوی :آب هایی است که به صورت باران ،برف و ژاله ظاهر می شود.
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 -۲آب سطحی :آب هایی است که در سطح یا نزدیک بستر دریا ،نهر ،کانال ،تاالب ،یخچال ،جهیل طبیعی و یا هر نوع
ذخایر دیگر موجود باشد.
 -۱آب زیر زمینی :آب هایی است که در اعماق مختلف زمین (طبقات آبدار و مشبوع زمین) ذخیره یا موجود بوده به
شمول آب های چشمه ،کاریز و چاه عمیق و معمولی ،می باشد.
 -۵تاالب :منطقه نسبتا کم عمق است که آب در آن به طور دایمی یا مؤقت جمع شده و اهمیت محیط زیستی و ایکولوژیکی
داشته باشد.
 -۱جهیل :ساحۀ وسیع آب ایستاده است که آب در آن به صورت طبیعی جمع و اطراف آن توسط خشکه احاطه گرده باشد.
 -۲چشمه :منبع آب است که از طریق آن به شکل طبیعی از زیر زمین به سطح آن جریان می یابد.
 -۱کاریز :ساختمان دیرینه سنتی است که آب زیر زمین توسط تونل افقی از طبقات آبدار جمع آوری شده و به سطح زمین
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جریان می یابد.

 -۹آبریزه :بخشی از ساحۀ آبگیر است که به سبب میل زمین ،آب از آن به ساحات پائین تر جریان می یابد.

 -۶۱ساحۀ آبگیر :ساحه ای است که از ریزش های جوی آب در آن جمع شده و به ذخیر گاه ،رودبار ،دریا یا سایر
مجاری آب می ریزد.

 -۶۶بند ذخیره :ساختمانی است که در مسیر آب جهت ذخیره ساختن ،کنترول و افزایش ارتفاع آن با تشکیل کاسه ذخیره
ساخته شده باشد.

 -۶۳بند آبگردان :ساختمانی است که در مسیر دریا اعمار گردیده و با بلند بردن سطح آب ،آب به کانال های عمومی
جریان می یابد.

 -۶۲جوزۀ دریایی :ساحات آبگیر است که آب انبه شکل طبیعی در یک مجرای مشترک سرازیر می شود.
 -۶۱حوزۀ فرعی دریایی :شاخۀ از حوزۀ دریایی می باشد.

 -۶۵آب های فرامرزی :آب هایی است که از خاک افغانستان سر چشمه گرفته و با عبور از مرز وارد کشور های همسایه
گردیده یا از کشور های همسایه وارد افغانستان می گردد.
 -۶۱روش حوزۀ دریایی :مدیریت همه جانبۀ منابع آب با در نظر داشت حدود طبیعی حوزۀ دریایی در کشور می باشد.
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 -۶۲مدیریت همه جانبه منابع آب ( :)IWRMروشی است که مدیریت یکپارچه و هماهنگ آب ،زمین و منابع مربوط به
آن ها را طوری توسعه می بخشد تا رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی به صورت عادالنه بدون ضرر رسانیدن به پایداری
ایکو سیستم های حیاتی تأمین گردد.
 -۶۱اجازه نامه :سند رسمی است که به منظور فعالیت در منابع آب و استفاده از آن از طرف وزارت آب و انرژی مطابق
احکام این قانون به متقاضی ،صادر می گردد.
 -۶۹استفاده کنند گان آب :اشخاص حقیقی و حکمی اند که از آب به مقاصد مختلف به طور مستقیم یا غیر مستقیم استفاده
می نمایند.
 -۳۱انجمن استفاده کنندگان آب:
اجتماع دواطلبانۀ اشخاص حقیقی و حکمی اند که به منظور تأمین اهداف اجتماعی و اقتصادی استفاده از آب ،مطابق احکام
این قانون ،ایجاد می گردد.
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 -۳۶عرضه کنندگان خدمات آب:

ادارات دولتی و غیر دولتی ،شرکت های و انجمن های مرتبط به آب است که به منظور عرضۀ خدمات استفاده از آب،
جمع آوری آب های زاید و سایر خدمات مرتبط به آن فعالیت می نمایند.

 -۳۳سیستم آبیاری :تغیر جهت ،تنقسیم ،انتقال ،کنترول توزیع و جمع آوری آب است شامل بند آبگردان ،کانال عمومی و
ساختمان های کنترولی ،عبوری و تقسیماتی به شبکه های آبیاری و رهکشی و سایر ساختمان های مرتبط به آن می باشد.
 -۳۲شبکۀ آبیاری :مجموع کانال ها ،مجرا ها و زهکش ها با ساختمان های ایجابی آن است که به منظور استفاده آب در
زراعت از کانال های عمومی آغاز یافته و تا مرزعه ادامه دارد.

 -۳۱حقابه :نوبت استفاده از آب است که به غرض آبیاری زراعت یا اشجار تعیین گردیده باشد.

 -۳۵حریم :قسمتی از زمین اطراف رودبار ،دریا ،سیل بر ،بند ،کانال طبیعی و سنتی و سایر مجاری و مخازن آب است
که برای حفاظت و انتفاع از آن ها الزم می باشد.
 -۳۱بستر :کف رودبار ،دریا ،سیل بر ،بند ،کانال طبیعی و سنتی و سایر مجاری مخازن آب است که محدودۀ فیزیکی
جریان اعظمی آب را تشکیل داده وبه اساس معلومات هایدرولوژیکی د ساحه تعیین می گردد.
 -۳۲تخصیص آب :مقدار آبی است که با در نظرداشت آب موجود در منبع برای استفاد کنندگان مطابق نیازمندی و
اولویت ،تعیین و تثبیت می گردد.
 -۳۱آب برای آشامیدن :آبی است که کیفیت آن به اساس ستندرد ها ،پذیرفته شده و مصرف آن صحت مضر نباشد.
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 -۳۹زیربنا های آبی :شامل ساختمان های تنظیم ،کنترول ،انتقال ،استفاده از منابع آب (بند ذخیره) بند آبگردان ،کانال،
ساختمان تحکیمات سواحل دریا ،ساختمان تولید انرژی آبی و سایر تأسیسات مرتبط به آب) ،می باشد.
 -۲۱سیستم آبرسانی :عبارت از تأسیسات تأمین آب آشا میدنی ،معیشتی ،صنایع و سایر موارد درمناطق شهری ،نیمه
شهری روستایی و سایر مناطق می باشد.
 -۲۶فاضالب :آب های استفاده شده است که مصارف معیشتی ،بدرفت ها ،کارخانه های صنعتی ،معادن و زراعت و سایر
موارد به وجود آمده و مواد آن به شکل محلول یا جامد می باشد.
مرجع تطبیق
مادۀ چهارم:
وزارت آب و انرژی مرجع تطبیق احکام این قانون می باشد.
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حق دسترسی به آب پاک و صحی
مادۀ پنجم:

( )۶دسترسی به آب آشامیدنی پاک و صحی حق مردم است.

( )۳زمینۀ دسترسی مردم به آب آشامیدنی پاک و صحی مطابق احکام این قانون و سایر اسناد تقنینی ،فراهم می گردد.
مدیریت همه جانبۀ منابع آب
مادۀ ششم:

مدیریت همه جانبه منابع آب به منظور حفاظت ،استفاده پایدار و حفظ محیط زیست با در نظر داشت حدود هایدرولوژیکی
وروش حوزه دریایی ،مطابق احکام این قانون صورت می گیرد.
اولویت بندی استفاده از منابع آب و تخصیص آن
مادۀ هفتم:
( )۶استفاده از منابع آب و تخصیص آن به اعتبار اهمیت آن برا انساان و حیوان در اولویت قرار دارد.
( )۳استفاده از منابع آب ،و تخصیص آن به سایر مقاصد نظر به معقولیت اقتصادی و ساحوی آن تنظیم می گردد.
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اجرت خدمات
مادۀ هشتم:
( ) ۶وزارت آب و انرژی به منظور تهیه ،ذخیره ،انتقال ،اور عملیاتی ،حفظ ومراقبت سیستم ها و سایر خدمات مربوط به
آب ،از استفاده کنندگان به صورت مستفیم و غیر مستقیم اجرت اخذ می نماید.
( ) ۳وزارت آب و انرژی مکلف است ،بعد از هر سه سال قمیت استفاده آب را از منبع و اجرت خدمات آن را به اساس
مقررۀ جداگانه تعین نماید.

فصل دوم
حکومتداری امور آب

مادۀ نهم:

AC
KU

شورای عالی آب ،اراضی و محیط زیست

( )۶شورای عالی آب ،اراضی و محیط زیست عالی ترین مرجع رهبری ،سیاست گذاری و تصمیم گیری در سکتور آب و
تنظیم منابع آب می باشد.

( )۳اعضای شورای عالی آب ،اراضی و محیط زیست از طرف رئیس جمهور و تحت ریاست وی به تکریب ذیل تعیین
می گردد:
 -۶وزیر آب و انرژی.
 -۳وزیر امور خارجه.
 -۲وزیر معادن و پترولیم.
 -۱وزیر زارعت و مالداری.
 -۵وزیر احیاء و انکشاف دهات.
 -۱وزیر اقتصاد.
 -۲وزیر عدلیه.
 -۱وزیر مالیه.
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 -۹وزیر امور داخله.
 -۶۱وزیر شهر سازی و اراضی.
 -۶۶رئیس عمومی ادارۀ ملی حصائیه و معلومات.
 -۶۳رئیس عموی ادارۀ ملی حفاظت محیط زیست.
 -۶۲رئیس عمومی ادارۀ ملی ستندرد.
 -۶۱رئیس شرکت آبرسانی و کانلیزاسیون شهری افغانستان.
( )۲طرز فعالیت شورای عالی آب ،اراضی و محیط زیست در طرزالعمی که از طرف آن شورا تصویب می گردد ،تنظیم
می شود.

AC
KU

( )۱کمیتۀ هماهنگی تنظیم امور آب تحت نظر وزیر آب و انرژی به اشتراک وزارت ها و ادارات ذیربط ایجاد گردیده و
طرز فعالیت کمیتۀ مذکور طبق طرز العملی که از طرف شورای عالی آب ،اراضی و محیط زیست توصیب می گردد،
تنظیم می شود.

صالحیت های شورای عالی آب ،اراضی و محیط زیست
مادۀ دهم:

( )۶شورای عالی آب ،اراضی و محیط زیست داری صالحیت های ذیل می باشد:

 -۶تأیید پالیسی و استراتیژی به منظور تنظیم و توسعۀ منابع آب ،استفاده مؤثر و نظارت از تطبیق آن ها.
 -۳تأیید طرح پالیسی و مدیریت آب های فرامرزی.

 -۲تأیید طرح دیپلوماسی مذاکرات آب های فرامرزی.
 -۱تأیید طرح تنظیم ،تخصص ،عرضه ،توزیع و بهر برداری از منابع آب جهت استفاده های مختلف به اساس معقولیت
اقتصادی و ساحوی.
 -۵اتخاذ تصمیم در مورد طرح تنظیم و انتقال آب بین حوزه های دریایی.
 -۱اتخاذ تصمیم در مورد آب های فرامرزی.
( )۳داراالنشای شورای عالی آب ،اراضی و محیط زیست و عهده اداره تنظیم امور آب وزارت آب و انرژی می باشد.
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وظایف و صالحیت های وزارت آب و انرژی
مادۀ یازدهم:
( )۶وزارت آب و انرژی دارای وظایف و صالحیت های ذیل می باشد:
 -۶طرح و ترتیب پالیسی ،استراتیژی و اسناد تقنینی مرتبط به آب.
 -۳تحلیل ظرفیت آب موجود و قابل دسترس و مدیریت ساحات آبگیر.
 -۲طرح و ترتیب پالن تخصیص و بهره برداری مناسب از منابع آب و پیشنهاد آن به شورای عالی آب ،اراضی و محیط
زیست.
 -۱طرح و ترتیب پالن احیا ،انکشاف ،بهره برداری ،مصؤنیت ،حفظ و مراقبت تأسیسات آبی و سایر ساختمان های مرتبط
به منابع آب ،تطبیق و نظارت از آن ها.
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 -۵توسعۀ شکبۀ هایدرولوژیکی و هایدروجیولژویکی جهت جمع آوری و تحلیل ارقام و معلوما ت به همکاری ادارات
ذیربط.

 -۱ایجاد بانک معلوماتی ملی منابع آب به منظور طرح و ترتیب پالن توسعه و تنظیم منابع آب ،با توجه به اثرات ناگوار
تغییرات اقلیمی از جمله کاهش اثرات سیالب و خشکسالی و شریک ساختن آن با سکتور عامه طبق طرزالعمل جداگانه.
 -۲فراهم سازی زمین سرمایه گ ذاری سکتور خصوصی جهت انکشاف آب با در نظر داشت معقولیت اقتصادی و ساحوی
آن.

( )۳به منظور پیشبرد وظایف مندرج فقرۀ ( )۶این ماده ادارۀ تنظیم امور آب در چوکات وزارت آب و انرژی ،ایجاد می
گردد.

( )۲ادارۀ تنظیم آمور آب به منظور تنظیم بهتر امور حوزه های دریایی ،ریاست های عمومی را در سطح پنج حوزه
دریایی ،ریاست های فرعی در سطح والیات و واحد های اداری را در سطح ولسوالی ها و آبریزه ها ،ایجاد می نماید.
( )۱طزر اجراء و فعالیت ادارۀ تنظیم امور آب ،ریاست های عمومی و فرعی حوزه های دریایی واحد های اداری مندرج
فقرۀ ( )۲این ماده در مقررۀ جداگانه تنظیم می گردد.
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شورای مشورتی حوزه دریایی و وظایف و صالحیت های آن
مادۀ دوازدهم:
( )۶وزارت آب و انرژی ،شورا های مشورتی حوزه های دریایی را که متشکل از نمایندگان استفاده کنندگان آب ،ادارات
دولتی ذیربط و سایر جوانب ذیدخل در حوزه های مربوط می باشد ،تأسیس می نماید.
( )۳شورا های مشورتی حوزه دریایی دارای وظایف و صالحیت های ذیل می باشند:
 -۶ارائه مشوره به منظور تدوین استراتژی تنظیم منابع آب در حوزه دریایی مربوط مطابق قوانین و پالیسی ملی آب و با
در نظر داشت مشخصات و نیازمندی های حوزه دریایی و نظارت از رعایت احکام این قانون مقرره های مربوط.
 -۳ارائه مشوره و موافقه در تعیین تخصیص آب که از طرف ادارات حوزه دریایی با در نظرداشت پالیسی ملی آب تهیه
می گردد.
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 -۲ارائه مشوره در حل منازعات ناشی از تخصیص و استفاده از آب در حوزۀ دریایی مربوط.

 -۱نطارت از تأمین حقابه ها در حوزۀ دریایی مربوط و مراقبت از اجرای وظایف شورا های مشورتی حوزه های فرعی
در حوزه دریایی مربوط.

 -۵تأیید ،رد یا تعدیل تصامیم شورای های مشورتی حوزه های فرعی دریایی و عرضه کنندگان خدمات آب به همکاری
ادارۀ مربوط.

( )۲شورا های مشورتی حوزه دریایی می تواند ،جهت پیشبرد امور مربوط ،برخی از وظایف و صالحیت های خود را به
شورای های مشورتی حوزه های فرعی تفویض نماید.

شورا های مشورتی حوزه های فرعی دریایی و وظایف و صالحیت های آن
مادۀ سیزدهم:

( )۶وزارت آب و انرژی ،شورای های مشورتی حوزه های دریایی را که متشکل از نمایندگان استفاده کننده گان آب،
ادارات دولت ذیربط و سایر جوانب ذیدخل در حوزه های مربوط می باشد ،تأسیس می نماید.
( )۳شورا های مشورتی حوزه های فرعی دریایی دارای وظایف و صالحیت های ذیل می باشد:
 -۶ارائه مشوره به منظور تنظیم منابع آب در حوزۀ مربوطه با در نظرداشت مشخصات و نیازمندی های حوزۀ فرعی
دریایی و نظارت از رعایت احکام این قانون و مقرره های مربوط.
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 -۳ارائه مشوره و موافقه در مورد پالن تخصیص آب که از طرف ادارت حوزۀ فرعی دریایی با در نظر داشت پالیسی
ملی آب تهیه می گردد.
 -۲نظارت از تأمین حقابه و مراقبت از اجرای وظایف شورای حوزه های فرعی در حوزه دریای مربوط.
 -۱ارائه مشوره جهت حل منازعات ناشی از تخصیص و استفاده از آب در حوزۀ فرعی دریایی مربوط.
ایجاد انجمن استفاده کنندگان آب
مادۀ چهاردهم:
( )۶انجمن استفاده کنندگان آب به منظور تأمین حق قانونی استفاده کنندگان آب وهمکاری با ادارۀ تنظیم امور آب ،ایجاد
می گردد.
( )۳طرز فعالیت ،حدود وظایف ،صالحیت ها و سایر امور مربوط به انجمن ها طبق مقررۀ جداگانه تنظیم می گردد.
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( )۲وزارت آب و انرژی انجمن های مرتبط به آب را ثبت و تصدیق می نماید.
رسمی سازی سیستم میراب
مادۀ پانزدهم:

وزارت آب و انرژی مکلف است ،به منظور تنظیم بهتر سیستم آبیاری عنعنوی ،سیستم میراب را در سطح کشور مورد
مطالعه قرار داده و در قسمت رسمی سازی آنها طبق مقررۀ مربوط اقدام نماید.
سیستم های جدید آبیاری
مادۀ شانزدهم:

وزارت آب و انرژی مکلف است ،سیستم های جدید آبیاری مبتنی بر تکنالوژی را برای زمین های که جدیدأ تحت آبیاری
قرار می گیرد با در نظرداشت معقولیت اقتصادی آن ایجاد و انکشاف دهد.
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فصل سوم
تنظیم منابع آب
طرح و ترتیب پالن تنظیم منابع آب
مادۀ هفدهم:
( )۶طرح و ترتیب پالن تنظیم منابع آب شامل موارد ذیل می باشد:
 -۶تحلیل ظرفیت منابع آب موجود و قابل دسترس در حوزۀ عمومی و فرعی دریایی و آبریزه ها.
 -۳مودل سازی اثرات تغییرات اقلیمی باالی منابع آب با توجه به نتایج سیالب ،خشکسالی و سایر حوادث طبیعی ناشی از
آب.
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 -۲تخصیص و بهره برداری مؤثر از منابع آب به منظور استفاده های مختلف.
 -۱نظارت و ارزیابی استفاده از آب.

( )۳حکومت به منظور فراهم نمودن زمینۀ سرمایه گذاری سکتور خصوصی غرض توسعه و خدمات مرتبط به منابع آب
جهت استفاده در موارد مختلف برنامه های الزم را به همکاری وزارت ها و ادارات ذیربط طرح و تطبیق می نماید.
استفادۀ مؤثر و اقتصادی از منابع آب
مادۀ هجدهم:

( )۶استفادۀ مؤثر و اقتصادی از منابع آب شامل موارد عمده ذیل می باشد:
 -۶احداث ،احیا و انکشاف زیر بناء و تأسیسات منابع آبی.

 -۳افزایش مؤثریت استفاده از منابع آب برای مقاصد مختلف نظر به معقولیت اقتصادی و ساحوی آن.
 -۲استفاده از روش های مناسب و تکنالوژی های معاصر آبیاری.
 -۱جمع آوری آب باران در ذخایر کوچک آبی در مناطق شهری و دهاتی.
 -۵بهبود تغذیه آب های زیر زمینی.
 -۱استفادۀ مجد فاضالب به مقاصد غیر آشامیدنی.
( )۳وزارت آب و انرژی مکلف است ،مؤثریت و اقتصادی بودن آب را بر مبنای مصرف معقول آن تعیین نماید.
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عرضۀ خدمات آب
مادۀ نزدهم:
( )۶تغییر سیستم عنعنوی آب به نظام ستندرد و تخنیکی به اعتبار مقیاس های آبیاری در تنظیم منابع آب به طور تدریجی
صورت می گیرد.
( )۳بهبود عرضۀ خدمات آب با در نظر داشت اهمیت آن برای آشامیدن ،زراعت ،صنعت و تجارت ،محیط زیست ،تولید
انرژی ،سیاحت و کشتی رانی صورت می گیرد.

فصل چهارم
توزیع آب

مادۀ بیستم:
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آب برای آشامیدن

( )۶وزارت آب و انرژی مکلف است ،زیربناء ،سیستم های تنظیم و توزیع آب برای آشامیدن را دیزاین ،اعمار و باز
سازی نماید.

( )۳میکانیزم توزیع آب برای آشامیدن توسط وزارت آب و انرژی به همکاری تخنیکی وزارت شهر سازی و اراضی،
احیا و انکشاف دهات و شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان ،طبق مقررۀ جداگان تنظیم می گردد.

( ) ۲وزارت آب و انرژی مکلف است ،آب را در مرعی عامه و مرعی خاصه برای مالداری به همکاری وزارت زراعت
و مالداری تأمین و توزیع نماید.
آب برای آبیاری
مادۀ بیست و یکم:
( )۵وزارت آب و انرژی مکلف است ،زیر بناء ،سیستم و شبکه های آبیاری را دیزاین ،اعمار و بازسازی نماید.
( )۳میکانیزم استفادۀ آب در آبیاری توسط وزارت آب و انرژی به همکاری تخنیکی وزارت زراعت و مالداری طبق
مقررۀ جداگانه تنظیم می گردد.
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آب برای صنعت و تجارت
مادۀ بیست و دوم:
( ) ۶وزارت آب و انرژی مکلف است ،زیر بناء و تأسیسات آبی را برای فعالیت های صنعتی و تجارتی ،معدن کاری و
پرورش ماهی به همکاری وزارت های مربوط دیزاین ،اعمار و باز سازی نماید.
( )۳مکیانیزم استفادۀ آب برای فعالیت های مندرج فقرۀ ( )۶این ماده توسط وزارت آب و انرژی به همکاری وزارت های
صنعت و تجارت و زراعت و مالداری و اتاق صنایع و معدن طبق مقررۀ جداگانه تنظیم می گردد.
آب برا حفظ محیط زیست
مادۀ بیست و سوم:
( )۶وزارت آب و انرژی مکلف است ،زیربنا و تأسیسات آبی برای حفظ محیط زیست را دیزاین ،اعمار و باز سازی
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نماید.

( )۳میکانیزم استفاده از منابع آب برای حفظ محیط زیست توسط وزارت آب و انرژی به همکاری ادارۀ ملی حفاظت
محیط زیست طبق مقررۀ جداگانه تنظیم می گردد.
آب برای تولید انرژی
مادۀ بیست وچهارم:

( )۶وزارت آب و انرژی مکلف است ،زیر بناء و تأسیسات آبی برای تولید انرژی را دیزاین ،اعمار و بازسازی نماید.
( )۳میکانیزم استفاده از منابع آب برای تولید انرژی ،توسط وزارت آب و انرژی طبق مقررۀ جداگانه تنظیم می گردد.
آب برای سیاحت
مادۀ بیست و پنجم:
( )۶وزارت آب و انرژی مکلف است ،زیر بناء و تأسیسات آبی برای فعالیت های سیاحتی را دیزاین ،اعمار و بازسازی
نماید.
( )۳مکیانیزم استفاده منابع آب برای فعالیت های سیاحتی توسط وزارت آب و انرژی به همکاری وزارت اطالعات و
فرهنگ ،شاروالی مربوطه و ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش طبق مقررۀ جداگانه تنظیم می گردد.
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آب های فرامرزی
مادۀ بیست و ششم:
( )۶آب های فرا مرزی برمبنای معاهدات موجود با در نظر داشت خصوصیت منابع آب ،تنظیم می گردد.
( ) ۳آب های فرامرزی که در مورد تنظیم آن هیچ نوع معاهدات موجود نباشد ،طبق پالیسی آب های فرامرزی تنظیم می
گردد.
تخصیص آب
مادۀ بیست و هفتم:
( )۶تخصیص آب به سکتور های مندرج مواد بیستم الی بیست و پنجم این قانون به اساس موجودیت آب در منابع و
مصرف معقول و معقولیت اقتصادی و ساحوی آن در هر سه سال توسط وزارت آب و انرژی ،تعیین می گردد.
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( )۳چگونگی تخصیص آب به سکتور های مربوطه توسط وزارت آب و انرژی طبق مقررۀ جداگانه تنظیم می گردد.
استفاده مجدد آب
مادۀ بیست و هشتم:

استفادۀ مجدد از آب های مستعمل به مقاصد غیر آشامیدنی طبق مقررۀ جداگانه توسط وزارت آب و انرژی تنظیم می
گردد.
تخلیه فاضالب
مادۀ بیست و نهم:

امور تخلیه فاضالب توسط وزارت آب و انرژی به همکاری ادارات تخنیکی ذیربط طبق مقررۀ جداگانه تنظمیم می گردد.
عقد پروتو کول
مادۀ سی ام:
انتقال تدریجی مسؤولیت دیزاین ،اعمار و بازسازی ،زیربناء و تأسیسات منابع آبی و سیستم ها و شبکه های تنظیم و توزیع
آب به سکتور های مختلف از وزارت ها و ادارات مربوط به شمول پروژه ها و برنامه های تحت اجرای آن به وزارت
آب و انرژی طبق پروتوکول تنظیم می گردد.
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فصل پنجم
هماهنگی ادارات ذیربط
مکلفیت وزارت زراعت و مالداری
مادۀ سی و یکم:
وزارت زراعت و مالداری دارای مکلفیت های ذیل می باشد:
 -۶ترویج تکنالورژی جدید و مناسب غرض افزایش مؤثریت آبیاری و کاهش ضایعات آب های سطحی و زیر زمینی.
 -۳ترویج و انتخابات نبات قابل زرع به اساس مقدار مصرف معقول آب.
 -۲آگاهی دهی و ارتقای ظرفیت دهاقین در استفاده معقول از آب.
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 -۱مطالعات در مورد تغییر اقلیم ،جهت پیشبینی و هشدار دهی خشک سالی زراعتی و کاهش اثرات آن به همکاری
ادارات ذیربط.

 -۵مطالعه تبخیر خاک و تعرق نبات به منظور به اعظمی رسانیدن مولدیت آبیاری.

 -۱تقویت پوشش نباتی جهت مبارزه با حوادث طبیعی قبل از وقوع و احیای مجدد ساحات طبیعی آسیب دیده بعد از وقوع
حادثه به همکاری ادارۀ ذیربط.

 -۲اصالح و بهبود ساحات تحت کشت آبی با استفاده از میتود های عصری به منظور استفادۀ مؤثر از آب.
اخذ موافقت کتبی و اجازه نامه
مادۀ سی و دوم:

( ) ۶هر نوع فعالیت درمنابع آب و استفاده از آن حسب احوال مستلزم اخذ موافقت کتبی و اجازه نامه از وزارت آب و
انرژی ،می باشد.
( ) ۳وزارت های معادن و پترولیم و صنعت و تجارت مکلف اند ،قبل از آغاز فعالیت های معدن کاری و صنعتی یا
تجارتی در ساحات مربوط ،موافقت کتبی وزارت آب و انرژی را از لحاظ تنظیم منبع آب و توزیع آن اخذ نمایند.
( )۲وزارت شهرسازی و اراضی مکلف است ،قبل از برنامه ریزی شهری و توسعه شهر ها موافقت کتبی وزارت آب و
انرژی را از لحاظ تنظیم منبع آب و توزیع آن اخذ نماید.
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( )۱شاروالی ها مکلف اند قبل از انجام فعالیت های ساختمانی ،شهر سازی و سرسبزی موافقت کتبی وزارت آب و انرژی
را از لحاظ تنظیم منبع آب و توزیع آن اخذ نمایند.
( ) ۵سکتور خصوصی مکلف است ،قبل از انجام هر نوع فعالیت در منابع آب سطحی و زیر زمینی و استفاده از آن ،از
وزارت آب و انرژی اجازه نامه اخذ نماید.
( ) ۱وزارت آب و انرژی مکلف است ،بعد از مطالعات تخنیکی موافقت یا عدم موافقت خویش را در موارد مندرج فقره
های ( ۳الی  )۵این ماده ابراز نماید.
کیفیت آب
مادۀ سی و سوم:
معیار کیفیت آب آشامیدنی و معیشتی ،آبیاری صنعتی و فاضالب با رعایت نورم های قبول شده ملی و بین المللی از طرف
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وزارت صحت عامه به همکاری ادارۀ ملی حفاظت محیط زیست و وزارت های آب و انرژی ،زراعت و مالداری و
معادن و پترولیم و ادار ٔه ملی ستندرد تعیین می گردد.
مرکز تحقیقات منابع آب
مادۀ سیو چهارم:

( )۶وزارت تحصیالت عالی مکلف است ،مرکز تحقیقات منابع آب را در چوکات مرکز ملی تحقیق و انکشاف ایجاد نماید.
( )۳امور مربوطه به تنظیم مرکز تحقیقات منابع آب طبق مقررۀ جداگانه تنظیم می گردد.
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فصل ششم
احکام متفرقه
رسیدگی به منازعات آب
مادۀ سی و پنجم:
میکانیزم رسیدگ ی به منازعات ناشی از آب توسط وزارت آب و انرژی به همکاری ادارات تخنیکی ذیربط در مقررۀ
جداگانه تنظیم می گردد.
بستر و حریم منابع آب
مادۀ سی و ششم:
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( )۶بستر و حریم منابع آب از تعرض مصؤن است.

( )۳وزارت آب و انرژی ،حریم منابع آب (تأسیسات آبی ،بند ذخیره ،بند آبگردان ،دریا ،تاالب ،جهیل ،کانال ،سیستم،
شکبۀ آبیاری ،کاریز ،چشمه ،چاه و سایر مجراهای طبیعی آب) را با همکاری ادرات ذیربط به اساس معیارهای تخنیکی
مطابق مقررۀ مربوط ،تعیین و تنظیم می نماید.
حفظ و مراقبت سیستم عنعنوی آبیاری
مادۀ سی و هفتم:

حفظ و مراقبت سیستم عنعنوی آبیاری توسط مردم با در نظر داشت عرف محل صورت می گیرد.
جرایم و جازات مرتبط به آب
مادۀ سی و هشتم:
رسیدگی به جرایم مرتبط به آب مطابق احکام این قانون صورت می گیرد.
کد منابع آب
مادۀ سی و نهم:

به منظور انسجام و تنظیم بهتر تمام اسناد تقنینی و تخنیکی مرتبط به منابع آب ،وزارت آب و نرژی مکلف است ،کد آب
را در همکاری با ادارات ذیربط تدوین و طی مراحل نماید.
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وضع مقرره ها و طرزالعمل ها
مادۀ چهلم:
وزارت آب و انرژیمیتواند،بهمنظور تطبیق بهتر احکام این قانون به همکاری وزارت های وادارات ذیربط مقرره ها
را پیشنها و طرزالعمل ها را در مدت شش ماه بعد از انفاذ این قانون وضع نماید.
انفاذ
مادۀ چهل و یکم:
این قانون از تاریخ نشر در جریدۀ رسمی نافذ می گردد و با انفاذ آن قانون آب منتشرۀ جریدۀ رسمی شمارۀ ( )۹۱۱سال
 ،۶۲۱۱تعدیل در برخی مواد قانون آب منتشرۀ جریدۀ رسمی شمارۀ ( )۶۳۱۱سال  ۶۲۹۱و حکم مندرج مادۀ هشتم قانون
تنظیم امور زمینداری منتشرۀ جریدۀ رسمی شمارۀ ( )۶۳۵۱سال  ۶۲۹۱لغو می گردد.
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