دافغانستان اسالمې جمهوریت
دعدلیې وزارت
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رسمي جریده

فوق العاده ګڼه

قانون شهر سازی و مسکن

تاریخ نشر )۷۲( :قوس سال  ۶۸۳۱هـ.ش نمبر مسلسل)۶۷۲۱( :

فرمان تقنینی
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان در مورد توشیح قانون شهرسازی و مسکن
شماره)۶۵۱( :
تاریخ۶۸۳۱/۱/۶۱ :
مادۀ اول:
به تأسی از احکام جزء  ۶۶مادۀ شصت و چهارم و مادۀ هفتاد و نهم قانون اساسی افؽانستان ،قانون شهرسازی و مسککن را
که به اسکا

مصکوبش شکمار  )۹مکرر  ۶۹۹۶/۶/۸کابینکش جمهکوری اسک می افؽانسکتان بکه دا ک

 )۶فصک و  )۹۳مکاد

تصویب گردید است ،توشیح می دارم.
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مادۀ دوم:

وزیر عدلیه و وزیر دولت در امور پارلمانی مرظؾ اند ،قانون شهرسازی و مسککن و ایکن فرمکان را در ک

مکدت )۹۳

روز از تاریخ انعقاد ن ستین جلسش شورای ملی به آن شورا تقدیم نمایند.
مادۀ سوم:

این فرمان از تاریخ توشیح نافذ و همرا با مصوبش کابینش جمهوری اس می افؽانستان و متن قانون مذکور در جریدۀ رسکمی
نشر گردد.

محمد اشرف غنی

رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

مصوبۀ
کابینۀ جمهوری اسالمی افغانستان در مورد طرح قانون شهرسازی و مسکن
شماره)۳( :
تاریخ۶۸۳۱/۱/۱ :
به تأسی از حکم مادۀ هفتاد و نهم قانون اساسی افؽانستان طرح قانون شهرسازی و مسکن به دا

 )۶فصک و  )۹۳مکاد

در جلسش مرر  ۶۹۹۶/۶/۸کابینش جمهوری اس می افؽانستان تصویب گردید.

محمد اشرف غنی
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رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

فهرست مندرجات
قانون شهر سازی و مسکن
فصل اول
احکام عمومی
صفحه

مادۀ اول:

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

مادۀ دوم:

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

مادۀ سوم:

اصطالحات۷..................................................................................

مادۀ چهارم:

مرجع تطبیق۸................................................................................
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ماده

عنوان

فصل دوم

انسجام امور شهر سازی و مسکن

مادۀ پنجم:

شورای عالی توسعه شهری۱..............................................................

مادۀ ششم:

وظایف و صالحیت های شورای عالی توسعۀ شهری۵..................................

مادۀ هفتم:

وظایف و صالحیت های وزارت شهر سازی و مسکن۱.................................

مادۀ هشتم:

مکلفیت وزار ت شهر سازی و مسکن۲...................................................

مادۀ نهم:

کمیسیون ویزه۱..............................................................................

فصل سوم
ادارۀ انجنیری و مهندسی
مادۀ دهم:

ایجاد اداره۳..................................................................................

مادۀ یازدهم:

وظایف و صالحیت های اداره۳.............................................................

مادۀ دوازدهم:

جواز فعالیت۶۱..............................................................................

مادۀ سیزدهم:

حق االمتیاز۶۱...............................................................................

مادۀ چهاردهم:

تجدید جواز فعالیت۶۶.......................................................................

مادۀ پانزدهم:

تعلیق ،تنزیل و لغو جواز فعالیت۶۷.......................................................
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فصل چهارم

اصول شهر سازی ،تخلفات و مؤیدات

مادۀ شانزدهم:

اصول شهر سازی۶۸........................................................................

مادۀ هفدهم:

تخلفات۶۸.....................................................................................

مادۀ هجدهم:

مؤیدات۶۱....................................................................................

مادۀ نزدهم:

ادارۀ رسیدگی به تخلفات شهری۶۵........................................................

مادۀ بیستم:

انجنیر ناظر۶۵...............................................................................

فصل پنجم
امور تهیۀ مسکن
مادۀ بیست و یکم:

تهیۀ مسکن۶۱...............................................................................

مادۀ بیست و دوم:

مدیریت پروژه های تهیۀ مسکن۶۱........................................................

مادۀ بیست و سوم:

سهمیۀ معلولین و بازماندگان شهداء و مفقودین بی سر پناه۶۲........................

مادۀ بیست و چهارم:

معیار های ملی ساختمانی۶۲..............................................................

مادۀ بیست و پنجم:

مواد ساختمانی۶۲...........................................................................

مادۀ بیست و ششم:

نظارت از کیفیت مواد ساختمانی۶۱........................................................
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فصل ششم

احکم متفرقه

مادۀ بیست و هفتم:

تحویل عواید به بانک۶۳....................................................................

مادۀ بیست و هشتم:

زمین مورد ضرورت۶۳.....................................................................

مادۀ بیست و نهم:

پیشنهاد مقرره ها و وضع لوایح و طرزالعمل ها و رهنمود ها۶۳.....................

مادۀ سی ام:

انفاذ۶۳........................................................................................

قانون شهرسازی و مسکن
فصل اول
احکام عمومی
مبنی
مادۀ اول:
این قانون در روشنی حکم فقرۀ  )۲مادۀ چهاردهم قانون اساسی افؽانستان ،وضع گردید است.
اهداف
مادۀ دوم:

AC
KU

اهداؾ این قانون عبارت اند از:

 -۶تطبیق دورنمای انکشاؾ شهری کشور بکا در نظرداشکت ظرفیکت هکای اجتمکاعی ،اقتصکادی ،محکیط زیسکتی و جؽرافیکای
براسا

اط عات احصائیوی.

 -۲رشد شهرها بر مبنای انکشاؾ پایدار ،متوازن با در نظرداشت معیارهای ملی و بین المللی.
 -۹فراهم نمودن زمینش ایجاد نظام شهری مطلوب جهت دستیابی به رفا عامه.

 -۴فراهم نمودن زمینش احداث شهرها ،شهرک ها و مجتمع های رهایشی در مح ت مناسب بکا رعایکت معیارهکای فرهن کی
و محیط زیستی ،حفظ ساحات سبز و زراعتی ،معادن و منابع طبیعی ،علفچرها ،منابع آبی و ساحات باستانی و تاری ی.
 -۵جلوگیری از رشد ؼیر پ نی و ناپدیدار شهری.

 -۶دسترسی اتباع به دمات اساسی زیربناهای شهری و مسکن معیاری و قاب استطاعت.
 -۷حفظ و احیای آبدات و ساحات تاری ی و ارزش های فرهن ی در هماهن ی با ادارات و مرسسات ذیربط.
 -۸تشویق متشبثین صوصی جهت سرمایه گذاری در عرصه شهرسازی و مسکن و حمایت از آنها.
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اصطالحات
مادۀ سوم:
اصط حات آتی در این قانون مفاهیم ذی را افاد می نماید:
 -۶پ ک ن جککامع کشککور :سککند اساسککی اسککت کککه بککه منظککور اسککتفاد از زمککین مبتنککی بککه اهککداؾ و ککط مشککی هککای ملککی بککا در
نظرداشت امکانات ،منابع و مراکز جمعیت شهری و دهات ،حدود توسعه و گسترش شهرها و شهرک های موجود و آینکد ،
سککاحات صککنعتی ،زراعتککی ،مرکککز سککیاحتی و ککدماتی طککرح و ترتیککب شککد تککا در اجککرای برنامککه هککای انکشککافی عمککومی و
صوصی ،نظم و هماهن ی ایجاد گردد.
 -۲پ ن منطقه یی :سند ت نیکی است ککه بکه منظکور تنظکیم ،انسکجام و جهکت دهکی پایکدار و مکرثر اسکتفاد از زمکین ،منکابع،
انکشاؾ برنامه های اجتماعی -اقتصادی و فزیکی ،جابجایی زیربنا های شهری در سطح منطقش معین ،طکرح و ترتیکب مکی
شود.
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 -۹پ ن جامع شهری ماسکتر پک ن) :سکند اساسکی -ت نیککی طویک المکدتی اسکت ککه در آن نحکوۀ اسکتفاد از زمکین و منطقکه
بندی حوز های مسکونی ،فرهن ی ،صنعتی ،اقتصادی ،تجارتی ،اداری ،زراعتی ،تفریحی ،تأسیسات و تسکهی ت شکهری،
شبکات ارتباطی و حم و نق  ،میدان های هوائی ،بنادر و ساحات الزم جهت توسعش آنها ،طرح و ترتیب می گردد.
 -۴پ ک ن سککتراتی ین :سککند عملیککاتی -ت نیکککی اسککت کککه دورنماهککا ،اهککداؾ و مقاصککد انکشککاؾ شککهری را بککا در نظرداشککت
فرصت ها و اولویت های ملی انسجام ب شید و آن را به برنامه های عملی و تطبیقی تبدی می نماید.

 -۵پ ن هادی :سند رهنمودی است که جهت رشد آیند شهر و طرز استفاد از زمین های شهری بکه منظکور حک مشکک ت
حاد و عاج شهر و ارایه را ح های کوتا مدت و مناسب برای شهری که دارای پ ن جکامع شکهری نمکی باشکد ،طکرح و
ترتیب می شود.

 -۶پ ن تفصیلی :سند ت نیکی است که براسا
از زمین های شهری به مقیا

معیارهای پ ن جامع شهری ،پ ن های ستراتی ین و هکادی طکرز اسکتفاد

مح ت مربوط طرح و ترتیب گردید و موقعیت و مسکاحت دقیکق قطعکات زمکین ،عناصکر و

تأسیسات شهری ،شبکات زیربنایی و روبنایی در آن به صورت دقیق تثبیت و ترتیب می گردد.
 -۷پ ت اص حی :سند ت نیکی است که با در نظرداشت معیارهای شهر سازی ،جهت اص ح پ ن هکای ترتیکب شکدۀ قبلکی
که بنابر موجودیت عوام و اسباب تطبیق نشد است ،ترتیب می گردد.
 -۸پ ن تعدیلی :سند ت نیکی است که ؼرض از بین بردن ضرر و تؽییر نوعیت استفاد از زمین در پ ن های ترتیب شکد
از ین نوع به نوع دی ر از نظر سا تاری یا وظیفوی و یا هر دو ترتیب می گردد.
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 -۹پ ن بهسازی :سند ت نیکی است که جهت بهبود وضعیت ساحات ؼیر پ نی از بعد زیربنایی و سا تاری ،ح مشک ت
شهری و محیطی ،بلند بردن کیفیت زندگی و دسترسی به زیر بناها با حفظ ارزش های ساحات موجود  ،ترتیب می گردد.
 -۶۳انکشاؾ پایدار :رشد و توسکعش سکازگار بکا محکیط زیسکت اسکت ،ککه نیازمنکدی هکای فعلکی شکهری را بکرآورد سکا ته و
منابع طبیعی مورد ضکرورت حکا و نسک آینکد را آسکیب نرسکانید و باعکث ککاهش تولیکد گکازات مضکر  ،زبالکه هکا و سکایر
محصوالت مضر شهر نشینی گردد.
 -۶۶شهر :محدودۀ معین جؽرافیایی مدنی است که از نظر اجتماعی ؼیر متجان

بود و دارای نفو

با تراکم نسبی بکاال و

مح تمرکز فعالیت های اجتماعی ،اقتصادی ،اداری ،سیاسی و دماتی باشد.
 -۶۲شهر بزرگ :شهری است که نفو

آن بیشتر از پنچ صد هزار نفر باشد.

 -۶۹شهرک :شهر کوچکی است ککه در محکدود یکا اطکراؾ شکهر ایجکاد و بکا آن ارتباطکات اجتمکاعی ،اقتصکادی و فرهن کی
مستحکم داشته و به منظور تمرکز زدایی ،کاهش حجم ترافین و تقلی آلودگی های محیط زیستی ،احداث می گردد.
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 -۶۴مجتمع مسکونی :مجموعه معین از واحد های مسکونی است که در محدودۀ معین شهری به شک یکپارچکه طراحکی و
ترتیب شد و دارای فضای عمومی مشترک بود و برای تمامی ساکنین قاب استفاد باشد.

 -۶۵مسکن :سرپنا مناسب است که نیازمندی های زیستی ،اجتماعی ،روانی و امنیتکی یکن کانواد در آن تکأمین گردیکد و
دسترسی به تسهی ت ،تجهیزات و دمات اولیه در آن فراهم باشد.

 -۶۶مسکن قاب استطاعت :مسکنی است که متناسب به سطح عواید اقشار کم درآمد جامعه باشد.

 -۶۷جککواز فعالیککت :سککندی اسککت کککه بککا رعایککت احکککام منککدرج ایککن قککانون از طککرؾ وزارت شهرسککازی و مسکککن در بککد
پردا ت حق االمتیاز معینه برای متقاضی صادر می گردد.

 -۶۸فعالیککت هککای امککور شککهر سککازی :شککام فعالیککت هککای مهندسککی ،انجنیککری ،سککا تمانی  ،شککبکات انجینککری ،شهرسککازی،
برنامه ریزی طوط مواص تی ،نقشه برداری ،طرح و دیزاین و نظارت از تطبیق آنها می باشد.
مرجع تطبیق
مادۀ چهاردهم:
وزارت شککهر سککازی و مسکککن مسککرو تطبیککق احکککام ایککن قککانون بککود  ،وزارت هککا ،ادارات دولتککی ،کمیسککیون هککای مسککتق ،
تصککدی هککا ،شککرکت هککای دولتککی و م ککتلط ،شککاروالی هککا و سکککتور صوصککی مکلککؾ انککد تککا در تطبیککق احکککام ایککن قککانون،
همکاری نمایند.
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فصل دوم
انسجام امور شهرسازی و مسکن
شورای عالی توسعۀ شهری
مادۀ پنجم:
 ) ۶شورای عالی توسعش شهری به حیث عالی ترین مرجع تصمیم گیری به منظور انسجام امور شهرسازی و مسکن تحکت
ریاست رئی

جمهور به ترکیب ذی ایجاد می گردد:

 -۶وزیر شهرسازی و مسکن به حیث عضو.
 -۲وزیر مالیه به حیث عضو.
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 -۹وزیر امور دا له به حیث عضو.

 -۴وزیر اط عات و فرهنگ به حیث عضو.
 -۵وزیر انر ی و آب به حیث عضو.
 -۶وزیر فواید عامه به حیث عضو.
 -۷وزیر اقتصاد به حیث عضو.

 -۸وزیر ترانسپورت به حیث عضو.

 -۹وزیر معادن و پترولیم به حیث عضو.

 -۶۳وزیر زراعت آبیاری ،و مالداری به حیث عضو.

 -۶۶وزیر م ابرات و تکنالو ی معلوماتی به حیث عضو.
 -۶۲وزیر کار و امور اجتماعی ،شهداء و معلولین به حیث عضو.
 -۶۹شاروا کاب به حیث عضو.
 -۶۴رئی

ادارۀ اراضی به حیث عضو.

 -۶۵رئی

ادارۀ ملی ستندرد به حیث عضو.
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 -۶۶رئی

ادارۀ ارگان های محلی به حیث عضو.

 -۶۷رئی

ادارۀ ملی حفاظت محیط زیست به حیث عضو.

 -۶۸رئی

ادارۀ مرکزی احصائیه به حیث عضو.

 -۶۹رئی

ادارۀ انکشاؾ زون پایت ت به حیث عضو.

 -۲۳رئی

عمومی شرکت برشنا به حیث عضو.

 -۲۶رئی

شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افؽان به حیث عضو.

 -۲۲رئی

اتاق تجارت افؽانستان به حیث عضو.

 -۲۹رئی

اتاق صنایع و معادن افؽانستان به حیث عضو.
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 -۲۴رئی

اتاق تجارت زنان افؽانستان به حیث عضو.

 -۲۵رئی

عمومی قضایای دولت وزارت عدلیه به حیث عضو.

 -۲۶نمایند منت ب انجمن انجنیران و مهندسین به حیث عضو.

 -۲۷شاروا شهری که موضوع مربوط آن شام اجندای شورای عالی توسعه شهری باشد به حیث عضو.
 )۲سکرتریت شورای عالی مندرج فقرۀ  )۶این ماد به عهدۀ وزارت شهر سازی و مسکن می باشد.

 ) ۹امور مربوط به تدویر جلسات شورای عالی توسکعش شکهری ،طبکق طرزالعملکی ککه توسکط آن شکورا تصکویب مکی شکود،
تنظیم می گردد.

وظایف و صالحیت های شورای عالی توسعۀ شهری
مادۀ ششم:

 )۶شورای عالی توسعش شهری دارای وظایؾ و ص حیت های ذی می باشد:
 -۶تصویب ستراتی ی ها و پالیسی ها جهت انکشاؾ متوازن شهرها.
 -۲تصویب پ ن جامع کشور ،پ ن های منطقوی و پ ن های جامع شهری.
 -۹تصویب کودها و معیارهای شهر سازی و مسکن.
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 -۴تصویب طرح اص حی پ ن جامع کشور ،پ ن های منطقوی و پ ن های جامع شهری.
 )۲تصاویب مندرج فقرۀ  )۶این ماد از طرؾ شورای عالی توسعش شهری منظور می گردد.
وظایف و صالحیت های وزارت شهرسازی و مسکن
مادۀ هفتم:
 )۶وزارت شهرسازی و مسکن در عرصه شهرسازی و مسکن دارای وظایؾ و ص حیت های ذی می باشد:
 -۶طرح و ترتیب پالیسی ها ،ستراتی ی ها و برنامه ها در امور شهر سازی و مسکن و نظارت از تطبیق آنها.
 -۲طرح ،ترتیب و مدیریت پ ن جامع کشور ،پ ن های منطقکوی ،پک ن هکای جکامع شکهری ،پک ن هکای هکادی ،پک ن هکای
ستراتی ین و پ ن های تفصیلی ،اص حی ،تعدیلی و زیربناها با در نظرداشت معیارهای مربوطکه در همککاری بکا ادارات
ذیربط.
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 -۹مشک

سکا تن مککان ایجکاد شکهرها و مراککز نفکو

اولویت حفظ ساحات حسا

آینککد و تعیکین حکدود توسکعه و ظرفیکت سکاحات شکهری بکا رعایککت

طبیعی ،زراعتی ،محیط زیستی و تاری ی در قالب پ ن جامع کشور و پ ن های منطقوی.

 -۴طرح و ترتیب پ ن های بازسازی ،بهسکازی ،نوسکازی ،تنظکیم مجکدد زمکین و سکاحات تکاری ی و فرهن کی ،جهکت حفکظ
هویت شهر های کشور با در نظرداشت رشد اقتصادی ،اجتماعی و توریزم شهری.

 -۵ویزۀ پ ن ها ی هادی ،ستراتی ین ،تفصیلی ،تعدیلی ،اص حی ،بهسازی ،تنظیم مجدد زمین ،شهرک هکا و مجمتکع هکای
مسکونی و نظارت از تطبیق آنها.

 -۶طرح و ترتیب پ ن های شبکات زیر بنایی و حم و نق دا لی شهرهای کشور.
 -۷طرح و ترتیب پ ن های تأسیسات عامه المنفعه و زیر بناهای اساسی شهری.
 -۸طرح و ترتیب پالیسی و برنامه های ملی مسکن و نظارت از تطبیق آنها.
 -۹تهیه مسکن معیاری و قاب استطاعت با در نظرداشت نیازمندی اتباع کشور.
 -۶۳طرح و تطبیق پ ن های تهیش مسکن و مدیریت پرو

های انه سازی که به سرمایه گذاری دولکت انجکام مکی شکود و

نظارت از تطبیق آنها.
 -۶۶طرح و ایجاد شهرها ،شهرک ها و مجتمع های مسکونی جدیدی که بیشتر از صد آپارتمان داشته باشد در هماهن ی با
شاروالی مربوطه.
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 -۶۲ایجاد و توسعه تصدی های سا تمانی و تهیه مسکن.
 -۶۹نظارت بر فعالیت های سکتور صوصی در عرصش سا تمان شهرها ،شهرک ها و مجتمع های مسکونی.
 -۶۴ایجاد صندوق وجهی مسکن به موافقش وزارت مالیه و هماهن ی سایر ادارات ذیربط ،مطابق سند تقنینی مربوط.
 -۶۵مشارکت با سکتور صوصی دا لی و ارجی) در عرصه انکشاؾ شهرها و تهیه مسکن.
 -۶۶تهیککه و ترتیککب معیارهککا ،کودهککا ،نککورم هککا ،سککتندرد هککا و مش صککات فنککی شهرسککازی ،مسکککن و سککا تمان و تحقیککق و
بررسی مسای مربوط به سا تمان و مصالح سا تمانی با همکاری ادارۀ ملی ستندرد.
 -۶۷رسیدگی به ت لفات در عرضش اعمار شهرها ،شهرک هکا و مجتمکع هکای مسککونی و جلکوگیری از رشکد ؼیکر معیکاری
شهرها.
 -۶۸سروی ومطالعکات ت نیککی ،توپکوگرافی ،اجتمکاعی -اقتصکادی و محکیط زیسکتی جهکت طکرح پک ن هکای مکرثر انکشکاؾ

 -۶۹برگزاری کنفران
ادارات ذیربط.
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شهرها و تهیه مسکن.

هکا ،همکایش هکا ،نمایشک ا  ،ککانکور هکا و مسکابقات در عرصکه شهرسکازی و مهندسکی بکا همککاری

 -۲۳همکاری علمی و ت نیکی در عرصش شهرسازی با ادارات و مرسسات علمی و اکادمین ملی و بین المللی.
 -۲۶تنظیم امور مربوط به عرضش دمات آبرسانی و فاض ب شهری.

 -۲۲صدور جواز فعالیت به شرکت های صوصکی آبرسکانی و فاضک ب شکهری و نظکارت از فعالیکت هکای آن هکا مطکابق
سند تقنینی مربوط.

 -۲۹انجام سایر وظایؾ در عرصش شهرسازی طبق سند تقنینی مربوطه.

 )۲وز ارت شهرسازی و مسکن مراکز علمکی و تحقیقکاتی را در عرصکش شهرسکازی ،تهیکش مسککن و سکا تمانی ایجکاد و از
آنها حمایت می کند.
مکلفیت وزارت شهرسازی و مسکن
مادۀ هشتم:
 )۶وزارت شهرسازی و مسکن مکلؾ است ،پرو

های سا تمانی ادارات دولتی ؼیر نظامی را طرح ،تطبیکق و نظکارت

نماید.
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 )۲وزارت مالیه مکلؾ است ،بودجش مربکوط پکرو

هکای منکدرج فقکرۀ  )۶ایکن مکاد را بکه وزارت شهرسکازی و مسککن،

انتقا دهد.
کمیسیون ویزه
مادۀ نهم:
 )۶کمیسیون ویز به منظور ویز پ ن های تفصیلی شهرهای بزرگ به ترکیب ذی ایجاد می گردد:
 -۶وزیر شهرسازی و مسکن به حیث رئی .
 -۲شاروا شهر مربوط به حیث عضو.

 -۴رئی

عمومی شرکت برشنا به حیث عضو.

 -۵رئی

شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افؽان به حیث عضو.

 -۶رئی

ادارۀ انکشاؾ زون پایت ت به حیث عضو.

 -۷رئی

شهرسازی و مسکن به حیث منشی کمیسیون بدون حق رأی.
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 -۹رئی

ادارۀ اراضی به حیث عضو.

 )۲پ ن های تفصیلی شهرهای بزرگ ،توسط کمیتش ت نیکی بررسی و جهت منظوری به کمیسیون ویز ارایه می گردد.
 )۹کمیسیون ویز  ،پ ن های تفصیلی را که توسط شاروالی ها طرح و ترتیب می گردد ،ویز می نماید.
 )۴امور مربوط به فعالیت کمیسیون ویز و کمیتش ت نیکی در طرزالعم جداگانه تنظیم می گردد.
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فصل سوم
ادارۀ انجنیری و مهندسی
ایجاد اداره
مادۀ دهم:
 ) ۶ادارۀ انجنیری و مهندسی به منظور تحقق اهداؾ مندرج این قانون و رعایت اصو شکهر سکازی ،مهندسکی و انجنیکری
در چوکات وزارت شهر سازی و مسکن ،ایجاد و فعالیت می نماید.
 )۲ادارۀ انجنیری و مهندسی در این قانون بنام ادار یاد می شود.
وظایف و صالحیت های اداره
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مادۀ یازدهم:

ادار دارای وظایؾ و ص حیت های ذی می باشد:
 -۶صدور جواز فعالیت مندرج این قانون.

 -۲طرح و ترتیب پ ن هکا جهکت رشکد و توسکعه فرهنکگ و ارزش هکای ملکی در عرصکه شکهر سکازی و مسککن و معیکاری
سازی آنها.

 -۹طرح و ترتیب پ ن ها جهت رشد و ارتقای سطح دانش فنی و مسلکی و کیفیت کاری دارندگان جواز فعالیت.

 -۴تنظیم مناسبات بین عرضه کنندگان فعالیت های امور شهر سازی و سا تمانی و تقاضا کنندگان دمات مذکور.
 -۵تکروی اصکو و معیکار هکای شکهر سکازی و مهندسکی از طریکق طکرح ،ترتیکب ،تکدوین ،تطبیکق و کنتکرو مقکررات ملککی
سا تمانی ،کودها ،نورم ها و ستندرد های مربوطه.
 -۶تهیککه و ترتیککب معیککار هککای قیمککت گککذاری جککواز فعالیککت منککدرج ایککن قککانون و ارایککه آن جهککت تصککویب بککه هیئککت رهبککری
وزارت.
 -۷انجام سایر وظایؾ طبق طرزالعم مربوط.
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جواز فعالیت
مادۀ دوازدهم:
 ) ۶وزارت شهر سازی و مسکن مکلؾ است ،بکرای ب کش صکدور جکواز فعالیکت ادار از نهکاد علمکی و اکادمیکن تصکدیق
نامه ا ذ نماید.
حقیقی و حکمی که به انجام فعالیت های امور شهر سازی مبادرت می ورزند ،مکلؾ اند ،جواز فعالیت را از

 ) ۲اش ا

وزارت شهر سازی و مسکن بدست آورند.
 )۹جواز فعالیت به ش

حقیقی دارندۀ سند تحصی ت عالی در رشته مربوط برای مدت سه سا  ،صادر می گردد.

 ) ۴جواز فعالیت به ش

حکمی اعم از دا لی و ارجی که واجد شرایط ذی باشد ،صادر می گردد:

 -۶داشتن جواز نامش سرمایه گذاری مطابق احکام قانون.
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 -۲داشتن حد اق ین نفر شهرساز ،دو نفر مهند
رشتش مربوط باشند.

و ین نفر انجنیر بکرای هکر ب کش ت نیککی ککه دارای جکواز فعالیکت در

 -۹داشتن وسای و تجهیزات مورد ضرورت حین تطبیق پرو .

 -۴ارایه تصدیق معتبر از یکی از بانن های با اعتبار مبنی برداشتن سرمایه کافی جهت تطبیق پرو .
 -۵سایر شرایط طبق طرزالعم مربوط.
حق االمتیاز
مادۀ سیزدهم:
 )۶جواز فعالیت اش ا

واجد شرایط مندرج مادۀ دوازدهم این قانون ،حسب ذی صادر می گردد:

 -۶جواز فعالیت درجه او :
-ش

حکمی در بد پردا ت مبلػ بیست هزار افؽانی.

-ش

حقیقی در بد پردا ت مبلػ پن هزار افؽانی.

 -۲جواز فعالیت درجه دوم:
-ش

حکمی در بد پردا ت مبلػ پانزد هزار افؽانی.
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-ش

حقیقی در بد پردا ت مبلػ چهار هزار افؽانی.

 -۹جواز فعالیت درجه سوم:
-ش

حکمی در بد پردا ت مبلػ دوازد هزار افؽانی.

-ش

حقیقی در بد پردا ت مبلػ سه هزار افؽانی.

 ) ۲معیار های تثبیت هر ین از درجه های جواز های فعالیت مندرج این قانون ،حدود صک حیت و مسکرولیت دارنکدگان و
طرز صدور آنها در طرزالعم جداگانه تنظیم می گردد.
 )۹مبالػ مندرج فقرۀ  )۶این ماد با در نظرداشت نوسانات اقتصادی و مکالی بکه پیشکنهاد ادار و منظکوری شکورای عکالی
توسعش شهری ،تعدی می گردد.
تجدید جواز فعالیت
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مادۀ چهاردهم:

 )۶جواز های فعالیت مندرج مادۀ سیزدهم این قانون در بد پردا ت حق االمتیاز تعیین شد تجدید می گردد.

 )۲دارندۀ جواز فعالیت می تواند در صورت رعایت شرایط مندرج این قانون ،در واسکت تجدیکد جکواز فعالیکت مربکوط را
در

مدت  ) ۹۳روز قب از تم مدت اعتبار آن ،توأم با گزارش فعالیت های ویش طور کتبی به ادار ارایه نماید.

 )۹در صورت تائید در واست مندرج فقرۀ  )۲این ماد  ،ادار مکلؾ است ،قبک از کتم میعکاد ،جکواز فعالیکت را بکا عکین
شرایط تجدید نماید.

 ) ۴هر گا ادار در واست تجدید جواز فعالیت را رد نماید ،مکلکؾ اسکت ،دالیک آن را قبک از کتم میعکاد ،طکور کتبکی بکه
در واست دهند اب غ نماید.

 ) ۵هر گا در واست دهندۀ تجدید جواز فعالیکت بکه تصکمیم ادار قناعکت نداشکته باشکد ،مکی توانکد ،اعتکراض کود را طکور
کتبی به وزیر شهر سازی و مسکن ارایه نماید.
 )۶هر گا اعتراض مندرج فقرۀ  )۵این ماد از طرؾ وزیر شهر سازی و مسکن مرجکه تلقکی گکردد ،هکدایت کتبکی مبنکی
بر تجدید جواز فعالیت را به ادار صادر می نماید .در ؼیر آن اعتراض رد می گردد.
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تعلیق ،تنزیل و لغو جواز فعالیت
مادۀ پانزدهم:
 ) ۶هر گا دارندۀ جواز فعالیت از شرایط مندرج آن ،احکام این قانون ،طرزالعم هکا و لکوایح مربکوط ،ت لکؾ نمایکد یکا در
مدت اعتبار آن ،فعالیت مطلوب را انجام ندهد ،ادار می تواند ،حسب احوا در مورد ،یکی از تصامیم ذیک را ات کاذ
نماید:
 -۶ا طار مبنی بر اص ح و رفع نواق

مربوط.

 -۲تعلیق جواز فعالیت الی مدت سه ما .
 -۹تنزی درجش جواز فعالیت مربوط.
 -۴لؽو جواز فعالیت.
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 )۲جواز فعالیت در احوا ذی تعلیق یا لؽو شد می تواند:

 -۶در صورت تجاوز و ت لؾ از حدود شرایط مندرج جواز فعالیت و عدم توجه به ا طاریش صادرۀ ادار .
 -۲در صورت ارایه معلومات ؼلط و فریبند از طرؾ در واست دهند .
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فصل چهارم
اصول شهر سازی ،تخلفات و مؤیدات
اصول شهر سازی
مادۀ شانزدهم:
ش صی که به فعالیت های امور شهر سازی مبادرت می ورزد ،مکلؾ به رعایت اصو ذی می باشد:
 -۶اعمار سا تمان با در نظر داشت ستندرد ها و معیار های شهر سازی ،ت نیکی ،ایمنی و سایر حوادث طبیعی.
 -۲اعمار سا تمان ها و زیربنا های شهری در مطابقت به پ ن شهری ویز شد .
 -۹داشتن اجاز نامش احداث شهرک یا مجتمع مسکونی.
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 -۴احداث و اعمار تسهی ت عامش شهری و سایر موارد استفاد از زمین طبق نقشه ویز شد .

 -۵امتناع از آسیب رسانی به محیط زیست ،آب های زیر زمینی وسطحی ،سرک ها ،معابر ،ساحات سبز ،شبکات ت نیککی
و سایر تجهیزات عامه حین اعمار سا تمان ها.
 -۶رعایت حریم را ها ،دریا ها ،جن
تأسیسات ملی عام المنفعه.

ت ،نهکر هکا ،چکا هکا ،سکیلبر هکا ،تأسیسکات انتقکا بکرق ،شکبکات م کابراتی و سکایر

 -۷رعایت نورم ها و معیار های دسترسی اش ا

دارای معلولیکت ،حکین طکرح و ترتیکب پک ن هکای شکهری ،شکهرک هکا،

مجتمع های مسکونی و سا تمان های ملی عام المنفعه.
تخلفات
مادۀ هفدهم:

موارد ذی ت لؾ از فعالیت های امور شهر سازی محسوب می گردد:
 -۶عدم رعایت اصو مندرج مادۀ شانزدهم این قانون.
 -۲احداث شهر ها ،شهرک ها و مجتمع های مسکونی

ؾ پ ن های شهری.

 -۹طرح ،اعمار و ایجاد تؽییرات ود سر در ساحاتی که تحت پروسش پ ن سازی شهری قرار دارد ،بعد از اعک م رسکمی
پ ن یا پ ن سازی شهری الی تطبیق آن.
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مؤیدات
مادۀ هجدهم:
 ) ۶ش صی که اصو مندرج مادۀ شکانزدهم ایکن قکانون را رعایکت ننمایکد ،مت لکؾ شکمرد شکد  ،ادارۀ رسکیدگی بکه ت لفکات
شهری ،حسب احوا یکی از تصامیم ذی را در مورد ات اذ می نماید:
 -۶در صورت ت لؾ از جزء  ،۶توقؾ ادامش کار ،بررسی ت لؾ و صدور دستور اص ح آن مطابق معیار های مربوط.
 -۲در صورت ت لؾ از جزء  ،۲توقؾ ادامش کار ،صدور دستور اص ح مطابق پ ن ویز شد و در صورت عکدم امککان
اص ح ،ت ریب.
 -۹در صورت ت لؾ از جزء  ، ۹توقؾ ادامش کار الی ا ذ اجکاز نامکه و وضکع جریمکش نقکدی معکاد دو فیصکد قیمکت سکاحش
تحت سا تمان.
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 -۴در صورت ت لؾ از جزء  ،۴توقؾ ادامش کار ،صدور دستور اص ح مطابق پ ن ویز شد و در صورت عکدم امککان
اص ح ،ت ریب.

 -۹در صورت ت لؾ ازجزء ،۹توق ادامش کار الی ا ذ اجاز نامه و وضع جریمش نقدی معاد دو فیصد قیمت ساحش تحکت
سا تمان.

 -۴در صورت ت لؾ از جزء  ،۴تو قکؾ ادامکش ککار ،صکدور دسکتور اصک ح مطکابق پک ن ویکز شکد و وضکع جریمکش نقکدی
معاد دو برابر ارزش معام تی ساحش از بین رفته.

 -۵در صورت ت لؾ از جزء  ، ۵توقؾ ادامش کار ،اعادۀ ساحش ت ریب شد به حالت اولی و وضع جریمکش نقکدی سکه برابکر
سارۀ وارد .

 -۶در صورت ت لؾ از جزء  ،۶توقؾ ادامش کار و ت ریب سا تمان.

 -۷در صورت ت لؾ از جزء  ،۷توقؾ ادامش کار ،ایجاد تسهی ت الزم مطابق معیارها.
 ) ۲ش صی که مرتکب ت لفات مندرج مادۀ هفدهم این قانون گردد ،ادارۀ رسیدگی به ت لفات شهری ،به توقؾ ادامش کار و
ت ریب کار انجام شد تصمیم ات اذ می نماید.
 )۹احکام مندرج فقر های ۶و )۲این ماد  ،به مصرؾ مت لؾ ،توسط شاروالی مربوط و وزارت امور دا له تطبیکق مکی
گردد.
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ادارۀ رسیدگی به تخلفات شهری
مادۀ نزدهم:
 )۶وزارت شهرسازی و مسکن به منظور رسیدگی به ت لفات شهری ،ادارۀ رسیدگی به ت لفات شهری را ایجاد می نماید
 )۲طرز رسیدگی به ت لفات شهری در مقررۀ جداگانه تنظیم می گردد.
انجنیر ناظر
مادۀ بیستم:
 ) ۶شک

حقیقککی یککا حکمککی دارنککدۀ جککواز فعالیککت مکلککؾ اسککت بککه عنککوان انجنیککر نککاظر از تطبیککق نقشککه هککای طککرح شککد ،

کنترو و نظارت نمکود و از هکر نکوع تؽییکر و تعکدی م کالؾ نقشکه هکای ویکز شکد بکه ادارۀ رسکیدگی بکه ت لفکات شکهری،
گزارش دهد.

AC
KU

 )۲ادارۀ رسیدگی به ت لفات شهری ،از فعالیت های مربوط انجنیر ناظر ،نظارت می نماید.

 )۹هر گا انجنیر ناظر از حکم مندرج فقرۀ  )۶این ماد ت لکؾ ورزد ،ادارۀ رسکیدگی بکه ت لفکات شکهری ،حسکب احکوا ،
طبق احکام این قانون در مورد تصمیم ات اذ می نماید.
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فصل پنجم
امور تهیۀ مسکن
تهیۀ مسکن
مادۀ بیست و یکم:
 ) ۶وزارت شهرسازی و مسکن مکلؾ است ،پالیسی ها ،سکتراتی ی هکا و برنامکه هکای تهیکه مسککن را در تفکاهم بکا مراجکع
ذیربط ،تهیه و زمینه مشارکت سکتور صوصی را در عرصه تحقق آنها فراهم و از فعالیت آنها نظارت نماید.
 ) ۲وزار شهرسازی و مسکن مکلؾ است ،مد های م تلؾ مسککن سکازی را بکا در نظرداشکت شکرایط اقلیمکی و امکانکات
مالی و اقتصادی اتباع کشور طرح و در مشارکت با سکتور صوصی تطبیق و از آن نظارت نماید.
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 )۹وزارت شهرسازی و مسکن مکلؾ اسکت ،آپارتمکان هکای رهایشکی دولتکی ،مشکارکتی و مسکاعدتی را تکوأم بکا عرضکه و
فروش ساحات دماتی مربوطه به اتباع کشکور ،ادارات دولتکی و اجتمکاعی و متشکبثین سککتور صوصکی بکا در نظرداشکت
استطاعت مالی متقاضیان مطابق سند تقنینی مربوط ،توزیع نماید.
مدیریت پروژه های تهیۀ مسکن
مادۀ بیست و دوم:

 )۶هر گا زمین پکرو ۀ تهیکش مسککن ،دولتکی بکود و وجکو مکالی آن توسکط متقاضکیان ،بطکور پکیش پردا کت تمویک گکردد،
مراح پرو

سازی و تطبیق آن توسط وزارت شهرسازی و مسکن ،صورت می گیرد.

 ) ۲هر گا زمین پرو
گردد ،مراح پرو

تهیش مسکن ،دولتی و وجو مالی آن از طرؾ سکتور صوصکی طکور مشکارکتی سکرمایه گکذاری

سازی و تطبیق آن مطابق قرارداد منعقد  ،صورت می گیرد.

 ) ۹هر گکا زمکین پکرو
گکردد ،مراحک پککرو

ملکیکت ش صکی باشکد و وجکو مکالی آن از طکرؾ سککتور صوصکی در توافکق بکا مالکن تمویک
توسککط وزارت شکهر سککازی و مسکککن در بکد سککهم معککین،

سکازی ،ویککز و نظککارت از تطبیکق پککرو

صورت می گیرد.
 ) ۴هر گا وجو مکالی پکرو

تهیکش مسککن از طریکق دولکت تمویک گکردد ،مطکابق تفاهنمامکه ککه فکی مکابین وزارت مالیکه و

وزارت شهرسازی و مسکن صورت می گیرد ،مراح پرو

سازی ،ویز  ،مراقبت و نظارت از تطبیق پکرو

عملکی مکی

شود.
 )۵هر گا وجو مکالی پکرو
پرو

تهیکش مسککن از کمکن هکای ب عکوض یکا قرضکش کشکور هکای کارجی تمویک گکردد ،مراحک

سازی ،ویز و نظارت از تطبیق پرو

توسط وزارت شهرسازی و مسکن ،صورت می گیرد.
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 ) ۶مصارؾ اداری پرو

های تهیش مسکن که از پو فروشات واحد هکای سکا تمانی اعمکار مکی گکردد ،مطکابق شکرطنامش

فروش از پو مشترکین تموی می گردد.
 )۷هر گا زمین پرو ۀ تهیش مسکن ،ملکیت تصدی های وزارت شهرسازی و مسکن باشکد ،مراحک پکرو
مراقبت و نظارت از تطبیق پرو  ،توسط وزارت شهرسازی و مسکن صورت گرفته ،وجو مالی پرو
مربوط و یا با مشارکت سکتور صوصی تموی و عواید پرو
 ) ۸سهم وزارت شهرسازی و مسکن در پرو

سکازی ،ویکز ،
از جانکب تصکدی

به حساب تصدی انتقا می یابد.

های مندرج این مکاد در مطابقکت بکه عرضکه کدمات در پکرو  ،براسکا

تفاهم نامه میان طرفین ،تثبیت می گردد.
تحوی بانن گردید مطابق پیشکرفت ککار پکرو

 )۹وجو مالی مندرج فقر های  ۴،۶و )۵این ماد به حساب ا

بعکد

از تصویب شورای عالی توسعش شهری از طرؾ وزارت شهرسازی و مسکن به مصرؾ می رسد.
 )۶۳وزارت شهرسازی و مسکن مکلؾ است ،مصارؾ حقیقی پرو

را بعد از تم کار آن ،بکرآورد ثکانی نمکود و نتیجکه
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را جهت ات اذ تصمیم به شورای عالی توسعش شهری ارایه نماید.
سهمیۀ معلولین و بازماندگان شهداء و مفقودین بی سرپناه
مادۀ بیست و سوم:

وزارت شهرسازی و مسکن مکلؾ است ،حین توزیع مسکن پرو

های مندرج فقکر هکای  ۴،۲،۶و )۵مکادۀ بیسکت و دوم

این قانون ،سهمیش جداگانه را تا  )۷فیصد بکرای معلکولین و بازمانکدگان شکهداء و مفقکودین بکی سکرپنا  ،مطکابق اسکناد تقنینکی
مربوط ،ا تصا

دهد.

معیارهای ملی ساختمانی
مادۀ بیست و چهارم:

وزارت شهرسککازی و مسکککن مککی توانککد ،معیارهککای شهرسککازی و سککا تمانی را متناسککب بککه تؽییککر شککرایط در هککر پککن سککا
بازن ری نمود و ؼرض تصویب به شورای عالی توسعش شهری ارایه نماید.
مواد ساختمانی
مادۀ بیست و پنجم:
 ) ۶وزارت های شهرسازی و مسکن ،مالیه ،معادن و پترولیم و تجارت و صنایع مکلؾ اند ،با در نظرداشت صوصکیات
مواد سا تمانیؾ انکشاؾ پایدار و امکانات مناطق کشکور ،فهرسکت مکواد سکا تمانی معیکاری را ترتیکب و بعکد از تائیکد ادار
ملی ستندرد ،اع م نمایند.
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 ) ۲تولید کنندگان ،تورید کنندگان و عرضه کنندگان مواد سا تمانی مکلؾ اند ،مواد سا تمانی را مطابق معیارهای منکدرج
فقرۀ  )۶این ماد تولید ،تورید و عرضه نمایند.
 )۹وزارت شهرسازی و مسکن مکلؾ است ،جهت استفاد مرثر از مکواد سکا تمانی ،رهنمکود هکا و برنامکه هکای تعلیمکی و
تحقیقاتی را طرح و تطبیق نماید.
 )۴وزارت شهرسازی و مسکن مکلؾ است ،در پرو

های سا تمانی مربوط به استفاد از مواد سا تمانی ملی و سکا ت

وطن حق اولویت دهد.
نظارت از کیفیت مواد ساختمانی
مادۀ بیست و ششم:
وزارت شهرسازی و مسکن مکلؾ است از کیفیت مواد سا تمانی اعم از تولیدی و توریدی به همککاری ادار ملکی سکتندرد
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و سایر ادارات ذیربط به اسا

معیارهای وضع شد  ،نظارت نماید.
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فصل ششم
احکام متفرقه
تحویل عواید به بانک
مادۀ بیست و هفتم:
مبالػ حاصله ناشی از تطبیق احکام این قانون به حساب عواید دولت ،تحوی بانن می گردد.
زمین مورد ضرورت
مادۀ بیست و هشتم:
ادارۀ اراضی مکلؾ است ،به منظور ایجاد شهرها ،شهرک های دولتی و پرو

های شهری ،زمین مورد ضرورت پرو
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را با در نظرداشت نوعیت و مش صات پرو  ،مطابق احکام قانون ،به دستر

وزارت شهرسازی و مسکن قرار دهد.

پیشنهاد مقررها ،وضع لوایح ،طرزالعمل ها و رهنمودها
مادۀ بیست و نهم:

وزارت شهرسازی و مسکن می تواند به منظور تطبیق احکام بهتر این قانون مقرر ها را پیشکنهاد و لکوایح ،طرزالعمک هکا
و رهنمود ها را وضع نماید.
انفاذ
مادۀ سی ام:

این قانون از تاریخ توشیح نافذ در جریدۀ رسمی نشر گردد .با انفاذ آن احکام مؽایر ملؽی شمرد می شود.
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