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قانون د دد نلونو د چارو د تنظيم
توشېح په هكله، د افغانستان اسالمي 

جمهوريت د رئيس 
فرمان 

)) :۲۶ه
۱۳۹۱/ ۳/ ۱۷: نېه

لومماده:
مادې د )  ۶۴( د افغانستان د اساسي قانون د 

مادې د حكم لـه     ) ۱۰۰(فقرې او   ) ۱۶(
چارو د تنظيم قانون چې د خې، د نلونو م

د ملي شورٰي د مجلسينو د  هيئـت د          
ې پرېكې  ) ۲۸(نېې   ۱۳۹۱/ ۱/ ۲۱

مادو كې )  ۴۳( فصلونو او )  ۵( پر بنس، په 
.تصويب شوى، توشېح كوم

:دوه يمه ماده
دغه فرمان دې له قانون او د ملي شورٰي د          
مجلسينو د  هيئت له پرېكې سره يـو         

ى په رسمي جريده كې خپور او د خپرېدو ا
.له نېې خه نافذ شي

حامد كرزى
د افغانستان د اسالمي جمهوريت رئيس

فرمان 
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان 
در مورد توشیح قانون تنظیم امور 

جنگالت 
) ٢٦: (شماره
١٧/٣/١٣٩١: تاریخ

:مادۀ اول
و ) ٦٤(مادۀ  ) ١٦(ۀبه تأسی از حکم فقر    

قانون اساسی افغانستان قانون    ) ١٠٠(ادۀ  م
شماره  ۀامور جنگالت را که به اساس فیصل      

ط لهیئت مخت  ٢١/١/١٣٩١مؤرخ  ) ٢٨(
فصل و  ) ٥(مجلسین شورای ملی به داخل      

ماده به تصویب رسـیده، توشـیح       ) ٤٣(
.می دارم

:مادۀ دوم
هیئـت   ۀاین فرمان همراه با قانون و فیصل      
ۀر جریـد  مختلط مجلسین شورای ملـی د     

رســمی نــشر و از تــاریخ نــشر نافــذ 
.گردد

حامد کرزی
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

الف
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د نلونو د چارو د تنظيم 
په هكلهد قانون

اسالمي جمهوريت د د افغانستان 
ملي شورٰيد 

مصوبه
)) :۲۸ه
۱۳۹۱/ ۱/ ۲۱: نېه

د افغانستان د اساسي قانون په سلمه ماده        
ي حكم له مخې، د ملـي       كې د درج شو   

شوري د مجلسينو د هرې جرې له اتو        
اتو تنو خه جو شوي ـ هيئـت، د          
نلونو د چارو د تنظيم قانون په پنو        
فصلونو او دري لوېتو مادوكې له يو       
شمېر تعديالتو او ايزاد سره يوـاى، د        

كال د وري د مياشتې په يوويشتمه ۱۳۹۱
ه فيصله كنې.

د  هيئت رئيس
عبيداهللا رامين

د  هيئت مرستيال 
داكتر احمد شبير صميم

مصوبۀ
شورای ملی 

جمهوری اسالمی افغانستان
در مورد قانون تنظیم 

امور جنگالت 
) ٢٨: (شماره
٢١/١/١٣٩١: تاریخ

به تأسی از حکم منـدرج مـادۀ صـدم          
قانون اساسی افغانستان، هیئت مخـتلط      
ــی مرکــب از  ــسین شــورای مل مجل

هشت نفر از اعضای هر جرگـه        هشت
قانون تنظیم امور جنگالت را به داخل پنج 
فصل وچهل و سه ماده توأم با یک سلسله 
ــاریخ     ــه ت ــزاد ب ــدیالت و ای تع

فیصله ١٣٩١بیست ویکم ماه حمل سال 
. نمود

رئیس هیئت مختلط
عبیداهللا رامین

معاون هیئت مختلط
داکتر احمد شبیر صمیم

ب
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امورجنگالتفهرست قانون تنظیم
فصل اول 

احکام عمومی 
صفحهعنوانمواد

...……………………………………………١مبنی:مادۀ اول 
١...…………………………………………اهداف:            مادۀ دوم 
٣.………………………………………اصطالحات:          مادۀ سوم

١١…………………………………مرجع تطبیق کننده:چهارممادۀ
١١.………………………….…………ملکیت جنگل:پنجممادۀ

١٢.…............................................انجمن جنگلداری:مادۀ ششم 
فصل دوم

تحفاظت وتنظیم پایدار جنگال
١٣...…...................................جنگلمنع تخریب منابع: هفتممادۀ

١٤..…..............................................جنگلتصنیف : مادۀ هشتم
١٥.…..............................پالن تنظیم جنگالت ومنابع آن: مادۀ نهم
١٥..….................................درختان خارج ساحۀ جنگل: مادۀ دهم

١٦.…......................................درختان تحت حفاظت: مادۀیازدهم
١٧...…................................صحراجلوگیری از توسعۀ: دوازدهممادۀ

١٨...…......................قتی استفاده از جنگلؤمیا یمنع دایم: مادۀ سیزدهم
١٩..…...................................همکاری دراطفای حریق: مادۀ چهاردهم

ج
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١٩...….........................چوب برای سوختۀمنع استفاد: مادۀ پانزدهم

١٩...…..................................شرایط اعمار دستگاه ها: مادۀ شانزدهم
٢٠..….................................تمنع قطع درختان جنگال: مادۀ هفدهم 
٢١.....….................................منع تخریب برج ترصد: مادۀ هجدهم
٢١....…...................................عالمه گذاری درختان: مادۀ نزدهم
٢١. ..…...........اعالن تاریخ معین جمع آوری پسته وجلغوزه : مادۀ بیستم

فصل سوم
احیا واحداث جنگالت واستفاده ازآن

٢٢.....….........................................احیا واحداث: مادۀ بیست ویکم
٢٣...…...................................ستفاده ازجنگلحق ا: مادۀ بیست ودوم

فصل چهارم
مؤیدات

٢٤.....….................، خرید وفروش جنگالت دولتیغصب: مادۀ بیست وسوم
٢٤...…...................................حریق عمدی جنگالت:مادۀ بیست وچهارم
٢٥...…............................خود سرانه از جنگلۀاستفاد: مادۀ بیست وپنجم

٢٦..….مقصد سوختاستفاده بهمنع استفاده از چوب صنعتی به:  مادۀ بیست وششم 
٢٦..….......................................سیس دستگاه هاتْا: مادۀ بیست وهفتم 
٢٦...….....................تبدیل نمودن جنگل به زمین زراعتی:  مادۀ بیست وهشتم

٢٧.….........................چیدن پسته وجلغوزه قبل ازموعد:   مادۀ بیست ونهم
٢٧..….............................استعمال غیر قانونی چکش:    مادۀ سی ام 

٢٨..….................................صدور چوب جنگالت:مادۀ سی ویکم
٢٨.…................................تخریب برج های ترصد:     مادۀ سی ودوم

د
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٢٨....……….................انتخاب جنگل به حیث پناه گاه:مادۀ سی وسوم
٢٩..…...............................استفاده از درختان جنگل: مادۀ سی وچهارم

..........................عدم پرداخت محصول:    سی وپنجمماد .………...٢٩
..........................بهره برداری جنگل خالف پالن:      مادۀ سی وششم …٣٠
...................منع چرانیدن حیوانات درداخل جنگل:  مادۀ سی وهفتم …..٣٠

٣١...…......................................سیاحت درجنگل: مادۀ سی وهشتم
٣١...…..........................قطع درخت غیر نشانی شده:      مادۀ سی ونهم 

٣١..…..............................استرداد چوب چهارتراش:       چهلممادۀ
فصل پنجم

احکام متفرقه
٣٢…...............پیشنهاد مقرره ووضع لوایح وطرزالعمل ها:مادۀ چهل ویکم 
٣٢.…...........................................حل اختالفات: مادۀ چهل ودوم 
٣٣.…...................................................انفاذ: مادۀ چهل وسوم

د

هـ 

هـ 
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تنظیم قانوندچارونلونو دد
لومی فصل

حکمونهيعموم
مبني
: مادهلوم

قـانون  ياساسافغانستان ددغه قانون د
،ېــکنلسمې مادې دحکم په رادپ

تنظیم داوندو چاروپورې دپه نلونو
.په منظور، وضع شوی دی

موخې
:دوه یمه ماده

:ددې قانون موخې عبارت دي له
۱-     ، ون پربنساو دخلکودهمکار

ساتنې،،بيارغونې د ودنلونو دسرچین 
ـه   ستنې او يپرمختیا، ې اخ  ح،اصال

.اوتنظیمولكول اداره دوامدارهوالي، 
ېسطحتولید د داو ساتنهنلونود -۲

ودې اوـې   د  ۀاو د هغ  اعظمي لوتیا   
.ستنې ترمن دانول ساتلياخ
ېقلیم مناسب بـدلون اودسـیم     اد -۳

تنظیم امور جنگالتقانون 
فصل اول

احکام عمومی
مبنی
: اولۀماد

ــانون   ــن ق ــم  ای ــنی حک درروش
مادۀ پانزدهم قانون اساسی افغانستان بـه      

جنگالت وضع ط بهامور مربومنظورتنظیم 
.گردیده است

فاهدا
:دومۀماد

:ند ازااهداف این قانون عبارت
بر ت اداره و تنظیم پایدارمنابع جنگال-١
جهت مشارکت مردم  همکاری و  یامبن

حفاظت، اصالح، انکشاف، بهـره  ،احیا
.برداری و بهبود آن

تولیدسطحارتقای اعظمیو حفاظت -٢
ـ      جنگالت و    د و  حفظ  توازن بـین رش

.ازآنبرداشت
ــزئین   -٣ ــیم وت ــب اقل تغییرمناس

١
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کول ايسته.
ریال له ککتیـا خـه      ېدژوند چاپ  -۴

.مخنیوی
ــادونو-۵ ــول اوددب یــا را دچکتی

.زو مخنیویېهغودناوو اغ
کوچنیـو خه د خاورواو شېله   -۶

ـ کبندونو د اوجهیلونوسیندونو، دو ې
.مخنیوی

خه يدنېو بادي خاورې له آبي او   -۷
.مخنیوی

خـه   خطرونـو  الوونو لـه  ېس د-۸
.مخنیوی

.زیاتوالیدترمکې الندې اوبو-۹
یـر بهددسطح االرضـي اوبـو     -۱۰

.تنظیمول
درندوی دپرمختیاپـه غـرض      -۱۱

.لدعامه پارکونو بیا رغول اوسات
ژویو اوالوتونکو دنسل او    د وحشي -۱۲

.لهغودژوند دسیمې ساتد
ولونو اوایکو د ) حیات(ژوندانه د-۱۳

هغو دطبیعي ژوند ایونو    داوسیستمونو
.ساتنه
اهمیـت   يالجیشپه امنیتي اوسوق     -۱۴

.محل
ــوگیری از-٤ ــیط جل ــودگی مح آل

.زیست 
ـ تخفیف-٥ ـ ـرعت بـس ا وـاده

.جلوگیری ازاثرات نامطلوب آن
هـا،  پرشدن دریاچـه    جلوگیری از  -٦

ــگ و   ــا از ری ــد ه ــا وبن ــل ه جهی
.خاک

جلوگیری ازفرسایش آبـی وبـادی       -٧
.خاک 

ــوگیری از-٨ ــراتجلــ خطــ
.هاسیالب

.زمینیهای زیرافزایش آب-٩
ــای  -١٠ ــان آبهـ ــیم جریـ تنظـ

.سطح االرضی
های عامـه   احیاء وحفاظت پارک   -١١

.غرض انکشاف سیاحت
حفاظت نسل حیوانـات وطیـور      -١٢

.وحشی ومحل زیست آنها
حفاظت تنوع حیات وایکوسیستم     -١٣

ــا و ــی   ه ــای طبیع ــستگاه ه زی
.آنها
ارای رعایت نظـم در منـاطق د       -١٤

٢
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.نظم په پام کې نیولدکېلرونکوسیمو

.له پراختیا خه مخنیویدتود-۱۵
،لودنلونو دسرچینو پـه سـات      -۱۶

کې دخلکــو كولــواداره اوولــوتنظیم
.دکارنده ون هول

اصطالح انې
:درېیمه ماده
پدې قانون کې دغه     انېحالندې اصطال 

:مفاهیم افاده کوي
دوه (هکتار نیملهمکې  د:نل -۱

ـ     )بونیم جری  د ېخه زیاته ساحه ده چ
دمثمرو يا غير لس   سلوکېلترله په   هغې  

پو ونو  ) دطبيعي يا غيرطبيعي  (مثمرو  
.يوکٰياحتو

خـو د    ېهغه ساحې چې پخوانـل و     
ېویجاله امله  عواملو يیاغیرطبیع يطبیع

هم دنل سـاحه     ،یا له منه تللي وي    
.يېل ک

۲- نول لدمکې پـه    : جو دهغې
ينول د ېحه کې دول ول نیالیو ک     سا

په مـصنوعي   وخوچې دمخه نل نه و    
.توه نل کاري شي

.سوق الجیشیاهمیت امنیتی و
.ازتوسعۀ صحرایریگجلو-۱٥
مردم  تشـویـق مشارکت فـعال   -١٦

ــابع   ــیم وادارۀ من ــت، تنظ درحفاظ
.جنگالت

اصطالحات
: ۀ سومماد

ذیل  فاهیماصطالحات آتی دراین قانون م    
:را افاده می نماید

نیم هکتـار   ۀ بیشتر از    ساح :جنگل-١
حد  اقـل     هزمین است ک   )دونیم جریب (

درختان مثمریا غیر مثمر     ده فیصد پوشش  
احتـوا  آنـرا ) یـا غیرطبیعـی    طبیعی(

.می نماید
بنا بـر    ولیکه قبال جنگل بوده     ساحاتی
تخریب یامنهدم طبیعی یا غیرطبیعیعوامل

محـسوب  جنگالت  ساحۀ  نیز ،باشدشده
.گرددمی
های هالـرس ن ـغ :احداث جنگل  -٢

ــوع در ــاحۀمتن ــت س ــی اس زمین
ــوده  ــل نب ــبًال جنگ ــه ق ــورک ، ط

.مصنوعی جنگل کاری شود

٣



)١٠٨٧(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٠/٦/١٣٩١
ې ـهغه نل دی چ   : صنعتي نل  -۳
ونو لرونکی وي   مثمروغیراوروـمثمد  

په صنایعوکې   عمدتًااوله لریو خه یې     
.يېستل کيه اخ

هغه نل دی چې زیات : مثمرنل-۴
محصوالت ي او مثمرو ونو لرونکی و   د

.وه ويېـیې م
هغه نل دی چې    : غیرمثمرنل -۵

دغیرمثمرو ونو لرونکی وي اومحصوالت     
فرعـي  دسون لري اونور  اويیې صنعت 

.محصوالت وي
دولتي نلونه دي   : دنل پارکونه  -۶

دکـارکوونکو اود   نلـدار چې د 
ذیدخلونورودکېفعالیتونوپه نلدار

،ه مقــصدزده کــې پــداشخاصــو
ساتنې په غرض د هغو دنو اوېعلمي د

.يېجو یا روزل ک
دنبات اوحیوان  : دنل محصوالت  -۷

په شمول په نل کې موجود محصوالت 
.يمشتقات دۀهغداو
،دنبـاتي فـرش   : دنل سرچینې  -۸

نه لرینو محـصوالتو او    ،دوحش ژوند 

کـه  اسـت  جنگلی :جنگل صنعتی  -٣
از  دارای درختان مثمرو غیرمثمربـوده و     

عمله در صنایع استفاده بًان عمدتآچوب 
.یدآمی
عمدتًا  که است   جنگلی :جنگل مثمر -٤

محصوالت آن دارای درختان مثمربوده و   
.باشد میمیوه

ـ استجنگلی :ثمرمجنگل غیر   -٥ هک
محصوالتغیرمثمر بوده و   درختاندارای  

سـایر و محروقـاتی و صـنعتی ن چوب  آ
.باشدمیفرعیمحصوالت

جنگالت دولتی  : پارک های جنگل   -٦
موزش فنون جنگـل    آاست که به مقصد       

داری و تربیت کارکنان ادارۀ جنگـل و        
سایر اشخاص ذیدخل در فعالیت هـای        

قات علمـی و    جنگل داری، غرض تحقی   
.حفاظت آن احداث یا پرورش میابد

فراورده هـای   : محصوالت جنگل   -٧
موجود درجنگل اعم از نبات و حیوان و        

.باشدمشتقات آنها می
منـابع بیولـوژیکی در     :منابع جنگل -٨

ساحۀ مشخص جنگلزار،

٤
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په ،ورې تلو ایکو سیستمونوپه شمول  ورپ

 ن بیولوژیکي اره ساحه کې،  زلمشخصه
.سرچینې دي

هغه نل دی چـې     :اري نل  -۹
  مکه   واقعریال کې   ېري چاپ اپه دولتي

دنلدکې جو یا روزل شوی وي او
سرچینوداوبود،  دوحش ژوند سرچینو،
لپـاره  وونوتنيزو  ساتفریح او دساتنې،

.يستنې الندې نیول کیېترې اخ
دنلدار : اريمشارکتي نلد -۱۰

هغه تالره ده چې په هغې کې دنل په         
ـ  وسرچینوکې دمـستقیم   ـ و ي لرونک

پـه   سرچینود(ېادار پهدنل،اشخاص
)ولوتطبیقاو كولو دقوانینو طرح او تنظیم

کـې  ولنیو ونو په اوندو تصمیم دېپور
.برخوال وي

چې  ىهغه نل د  : دولتي نل  -۱۱
رودالتي ا دودولت وي اود   دملکیت یې   

ـ په واسطه ساتل اوه ورخه اخ      ستل ي
.يېک

هغه نل دی چې : نل شخصي-۱۲
داشخاصوپه واسطه په شخصي یا اجاره یي 

.مکوکې جویا زرغون شوی وي

ــات   ــاتی، حی ــرش نب ــمول ف ــه ش ب
ــوبی   ــر چ ــصوالت غی ــش، مح وح

.شدوایکوسیستم های وابسته می با
جنگلی است که در    :  جنگل شهری  -٩

زمین دولتی  واقع در محـیط شـهری         
احداث یا پرورش یافته و  جهت بهـره         
برداری از منابع جنگل،  حیات وحـش،        
حفاظت منابع آب، تفریح  و تعلیمـات        

.حفاظتی مورد استفاده قرار می گیرد
شـیوۀ  : جنگل داری مـشارکتی    -١٠

ــه در ــت کـ ــداری اسـ ن آجنگلـ
ارای منافع مستقیم درمنـابع     اشخاص د 

جنگل در روند تصمیم گیری های متعلق       
ــل  ــه ادارۀ جنگ ــابع  (ب ــیم من تنظ

ــرح وو ــوانینط ــق ق ــهیم ) تطبی س
.می باشند

جنگل اسـت کـه     : جنگل دولتی  -١١
ملکیت آن متعلق به دولت بوده و توسط         
ادارات دولتی حفاظت وبهره بـرداری      

.گرددمی
ست که  جنگلی ا : جنگل شخصی  -١٢

توسط اشخاص درزمین های شخصی یـا       
.اجاره ای احداث یا روئیده باشد

٥
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هغه نل دی   : ساتل شوی نل   -۱۳

پهوالياوهل دساتنې   ریاېچې دژوند چاپ  
.اعالن شوی وياوساتل منظور

ـ ولیقي اشخاصو دحق: ولنه   -۱۴ دل ې
اوعالیقـولرونکي  چې دو حقوقو   يد

خـاص ـای کـې پـه        ۀوي اوپه یو  
قـانون  یـا موافقوولیزه توه دعرف،  

.يېپربنس سره اوس
تثبیت شوی نل   : دولنې نل  -۱۵

یا په ونو کرلې مکې دي چې دولنې په         
ستنې په غرض په يواسطه دولیزې ې اخ

ـ دې اخ توه تنظیم او   دوامداره ستنې ي
دهغو ساتنه اوحراست په قـانون      ،حقوق

.کې تصریح شوي وي
یا  يحقیقد: انجمن نلدارد -۱۶

دل دي چې ېاشخاصو داوطلبانه وليحکم
اقتصادي اوحرفه ولنیزو،نلدار د د

ددې قانون د  مین په منظور،  تْایي موخو د  
يېحکمونو مطابق جو.

ــاتنه-١٧ ــي ادارو او: سـ دددولتـ
په واسطه دنل سـاتنه     اتباعو  د  واد  ېه

.اوارنه ده
ــول-۱۸ ــا رغ ــه ده : بی ــه عملی هغ

است  ىجنگل: جنگل حفاظت شده  -١٣
که به منظورحفظ وبهبود  محیط زیست،       

.حفاظت و اعالن گردیده باشد
خاص حقیقی  ـماع اش ـاجت: جامعه-١٤

است که دارای حقوق و عالیق مشترک       
بوده و در یک محل خاص به صـورت         

، توافقات یا   عی به اساس عرف   دسته جم 
.قانون با هم زیست می نمایند

جنگل یازمین هـای     :جنگل جامعه  -١٥
در ختزار تثبیت  شده است که توسـط         
جامعه غرض منفعت همگانی طور پایدار      

، حفاظت و   تنظیم شده و حقوق استفاده    
ــت ــصریح حراس ــانون ت از آن در ق
.شده باشد

اجتمــاع :انجمــن جنگــل داری-١٦
لبانۀ اشخاص حقیقی یا حکمی است      داوط

که به منظور تأمین اهـداف اجتمـاعی،       
اقتصادی وحرفه یی جنگلداری مطـابق      

.گردداحکام این قانون تشکیل می
مراقبـت  و نگهـداری : حفاظت -١٧

اتبـاع   و دولتـی جنگل توسط ادارات    
.باشدمیکشور

ن آ اثـر ۀ است که از   عملی :احیاء -١٨

٦
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شـوي  وران یا ویجا  د ېچې له امله ی   
.يېبیاپه نل بدلنل ساحه،

ددې قانون دحکمونو : ستنهيه اخ-۱۹
دنل له محصوالتو خه علمي      ،مطابق

.يستل دياوفني ه اخ
ـ دنـل د  : اصالح -۲۰ ت او مثمری
دعلمـي  زمنتوب دزیاتولو په منظور،   ېاغ

.کارول ديچارواوفني الرو
اواقتصادي  يفن،ي  علم د: ختیامپر -٢١
سـاحې  نل د سره د په کارولو  والر

.پراختیا ده
نلدار پـه ادارې،   د: تنظیم -۲٢

بیارغونې،ې،ـساتننې،ېـروې،ـس
ـ ي اخ پرمختیا،جوونې، دستنې او ي

ادي ـاقتصي اوـتخنیک،يـفني،ـعلم
اونـدو  په کارونې پـورې د  وـاساسات

.دیچاروسمون
اودغیراهلي  منکشفو  :حیاتودژو -۲٣

نباتــاتو اولویــوکوچنیو اونامنکــشفو
.حیواناتو نسل دی

هغه سـاحه ده    :ساتل شوې ساحه   -۲٤
داو ل شوي حدود یې اک   يچې جغرافیای 

وحشي  نباتاتو او  ه حال کې  ـض پ ارـانق

دم شده مجددًانهساحۀ جنگل تخریب یا م
.گرددمیبه جنگل تبدیل

وفنی  علمی   ۀاستفاد :بهره برداری  -١٩
از محصوالت جنگل طبق احکـام ایـن        

.باشدمیقانون
کاربرد طرق علمی وفنی    : اصالح -٢٠

ثریت جنگل ؤممثمریت وبه منظور ازدیاد
.باشدمی

جنگـل   ۀسـاح  ۀتوسع :انکشاف -٢١
و  اساسات علمی، فنـی    زطریق کاربرد ا

.باشداقتصادی می
ــیم-٢٢ ــوط :تنظ ــسجام امورمرب ان

به اداره، سروی، تحقیق، حفاظت، احیا،     
الح، انکـشاف، بهـره     ـاصاحداث،

برداری وبکار بردن اساسات علمی، فنی،      
ــداری   ــصادی جنگل ــی و اقت تخنیک

.باشدمی
باتـات و  ننـسل    :حیات وحش  -٢٣

حیوانات کوچک وبـزرگ منکـشف و     
.اشدبمیاهلینامنکشف غیر

ۀ است ساح :حفاظت شده    ۀساح -٢٤
به عنوان   و ن تعیین حدود جغرافیای آ   که

محل زیست نباتات و حیوانات وحـشی      

٧
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د یـا    توـه پـه    ىژوند ا د واناتوحي

زيـاتولو  نـسل   انواعو د ـېنـې، د   
رندوییزواواظروعي من ـطبی،)تکثیر(

ترساتنې الندې نیول   مقصدونو په منظور،  
.يېک

هغه طبیعي یا مـصنوعي     : پناه ای  -۲٥
ـ دچېساحه ده دنباتـاتو او اتوحیوان
د ـژونو د ــهغداوواعوـانمختلفو

،زیـاتوالي نسل د د ،دساتنېریال  ـېچاپ
اوتظاحفدبشپاکلپه منظور،مالتې

په هغـې کـې د     او ياوتثبیت شوې و  
ودل،ېادامنیول،كبانوحیواناتو کار، 

دنیول او ورول او ،  وژلزهرورکول،
.ديمنعنباتاتو ولول 

حاالت دي   ناببره:استثنايي وضعیت -۲٦
یـا   تهديـد دسـرچینو نل د چې د 

.يدو موجب شېنمنزیا
هغه سیمې دي چې    :مجازې سیمې  -۲٧

نه ېددولت لخوا ممنوعه ساحه اعالن شو
.يو

هغه سیمې دي چې    : ممنوعه سیمې  -۲٨
ساتل شوې ساحې په توه دددولت لخوا

ستنه يپه هغې کې هرول ه اخ     اعالن او 

ال انقــراض یــا بــه منظــور ـدرحــ
منـاظر ، تکثیـر نـسل انـواع،      تحقیق

ــستی   ــد توریـ ــی و مقاصـ طبیعـ
ــرارداده    ــت قـ ــت حفاظـ تحـ

.شودمی
مـصنوعی  ساحۀ طبیعی یا    : پناهگاه-٢٥

، تکثیـر  به منظـور نگهبـانی     هاست ک 
حمایـۀ کامـل انـواع      نسل، حفظ و  

نات و نباتات ومحیط زیست  مختلف حیوا 
ــ ــا مع ــده وآنه ــت گردی ین و تثبی

دام شانی، زهردادن،    ماهی گیری، شکار،
اذیـت وگـرفتن حیوانـات و      ،کشتن

ــوع   ــات درآن ممن ــع آوری نبات جم
.   می باشد

حـاالت غیـر    : وضعیت استثنائی  -٢٦
قبۀ است که موجب تهدید  یا خساره        متر

. مند شدن منابع جنگل گردد
مناطقی اسـت کـه     : مناطق مجاز  -٢٧

ولت ساحۀ ممنوعه اعالن نشده     ازطرف د 
.باشد
مناطقی است که   : عه  مناطق ممنو  -٢٨

حیث ساحۀ حفاظـت     از طرف دولت به   
هرنوع بهره برداری درآن    شده اعالن و  

٨
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.بنده شوې وي

دعامه ملکیت  ): پارک(تفریح ای  -٢٩
ي حدود دي چې    ینې ساحې یا اکل شو    

دسـاتنې  منظرو يحیواني طبیع  اودنباتې  
ول ول مقصدونو يتاریخاو يطبیعد  او

.يوېلپاره اختصاص شو
هغه تـشکیالت   : غیردولتي ادارې  -۳٠

دلرونکي دي او  دندو يرسمدچې يد
پر يآسیاید،، نیوال بانک  ملتونوملرو

مختیابانک اودوه اخیزې تمویلـوونکې     
.يملې دشاپكې سسې ؤم

دلې ېهغه پرمکه لو  : اره شوې تنه   -۳١
ونه ده چې په لرینو محصوالتو تعویض       

.شوې نه وي
:تنظـیم ستنه او يه اخ دوامداره-۳٢

پرنلي ساحو باندې ارنه اوپه اکلي      
نل له سرچینو   د ې سره میزان اوتالر 
ستل دي چې دوحش حیات،يخه ه اخ

وتیا،ېدبیارغونحاصل ورکونې بهیر،  د
راتلونکـو اوسنیو او ظرفیت اود ي  حیات

په پام ،دوکې بالقوه عواملېمینأپه تاتیاوو
اقتـصادي  ،يایکولـوژیک او   کې و لري  

اوولنیزې اوندې دندې په سیمه ییـزه،      

.منع گردیده باشد
از  سـاحاتی   : )پارک(تفریحگاه -٢٩

که برای ملکیت عامه یاحدود معینی است
حفظ مناظرطبیعی نباتی وحیوانی ومقاصد     

شده متنوع طبیعی وتاریخی اختصاص داده 
.باشد
تشکیالتی است :  ادارات غیردولتی-٣٠

که دارای وظایف رسمی بوده و شـامل        
ملل متحد، بانک جهانی، بانک انکشاف      

انبه تمویل کننده   آسیائی و مؤسسات دوج   
.می باشد

درخت به زمین افتادۀ    : تنۀ اره شده   -٣١
است که  به فراورده های چوبی تعویض        

.نشده باشد
نظـارت  :  استفاده و تنظیم پایدار    -٣٢

برساحات جنگلی و اسـتفاده از منـابع        
جنگل به میزان و شیوۀ معینـی اسـت         
که سالمت حیات وحش، روند حاصـل       

، ظرفیـت حیـاتی     دهی، قابلیت احیاء  
أمین نیازمندی های   وعوامل بالقوه را در ت    

درنظرداشـته، وظـایف     کنونی و آینده  
مربوطۀ ایکولوژیکی، اقتصادی و اجتماعی 

ملی و بین المللی حفظ را به سطح محلی، 

٩
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اونـورو اوبین المللي سطح وساتي    يمل

.ته زیان ونه رسويایکوسیستمونو
ـ لووالې،: دودانیو لري  -۳٣ دلې،ې
النـدې نیـول    شوې ونې یا ترکار    پرې

يد يلر يیا اره شو   يرنده شو شوي،
چاروکې ترې   يیا صنعت چې په ودانیزو  

.يېستنې الندې نیول کياخ
ىسـند د   ىلیکل يرسم:جوازلیک -۳٤

واوندپورې دنلونو په سرچینوچې د
ددې ،  ادارې اوتنظیم په منظـور    دچارو

.يېقانون دحکمونو مطابق صادر
انو اويفنجد نباتاتو،:ایکوسیستم-۳٥

حیه موجوداتو وله اودهغـو      يذره بین 
چې په   ىریال د ېچاپ) ژونده ېب(انه   ېب

ل واحد  فعا ۀدیويو له بل سره     کې  تعامل
.په توه اوسي

جعتطبیقوونکې مر
:لورمه ماده

د ،مالدار وزارت اوبولولو او ې،دکرن
اد پـه   وېهد،همکاروندو ادارو په  ا

نـدوچارو وپه نلونو پـورې دا     كچه
ددې قانون دحکمونو  دسمون اوارنې او  

بـه سـایر ایکوسیـستم هـا ضــرر     و 
.نرساند

درختان ایستاده،  : اختمانیچوب س  -٣٣
تحت کار  ، قطع شده یا چوب های     افتیده

است  گرفته شده، رنده شده یا اره شدۀ      
ساختمانی یا صنعتی مـورد     امورکه در 

.می گیرداستفاده قرار
سند رسمی کتبی است    : جوازنامه   -٣٤

تنظیم امور مربـوط    اداره و که به منظور  
به منابع جنگالت مطابق احکـام ایـن        

.گرددقانون صادر می
سیستم طبیعی متحرک : ایکوسیستم-٣٥

وپیچیدۀ نباتات، فنجی هـا ومجموعـۀ       
ازموجودات حیۀ ذره بینی ومحیط بی جان 
آنها ست که درتعامل باهم بحیث یـک        

.برندمیواحد فعال بسر
مرجع تطبیق کننده

:مادۀ چهارم
ل ئوآبیاری ومالداری مس  ،وزارت زراعت 

انــسجام ونظــارت امورمربــوط   
این قانون بـا    به جنگالت وتطبیق احکام   

ادارات مربوط درسطح کشور    همکاری
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.ل دیئومسد تطبیق 

ملکیتنلد
:پنمه ماده

لـه واد اتباع کـولی شـي       ـېهد)۱(
و خاصوــهغدخه نلونوـيدولت

و ـلولاوبوکرنې،مقرراتو مطابق چې د
،يېدار وزارت لخوا وضع ک    ـمالاو

.ه ه واخليله هغوخ
بهرني حقیقي اوحکمـي    کورني او ) ۲(

شخصي یا  اشخاص کولی شي په اوندو    
دقانون دحکمونـو   اجاره يي مکوکې  

.نلونه جوکي،مطابق
فقره کې په درج    ) ۲(د دې مادې په     ) ۳(

دهغو نلونو پورې اوندې چارې   شوو
.دمالکانو په واسطه صورت مومي

لـدار بو لولـو او ما    وا ،ېدکرن)۴(
يمـشارکت ې پـه    وزارت مکلف دی چ   

جـال  د ېچارپورې اوندې   نلدار
.يواسطه تنظیم کپهېمقرر

نلدار انجمند
:شپمه ماده

ــدار د) ۱( ــرو،ېاداردنل ،ېس

. باشدمی
ملکیت جنگل

:پنجمۀماد
ـ  ـاتباع کـش  ) ١( تواننـد، یـور م

خاصـی طبق مقررات   جنگالت دولتی    از
طرف وزارت زراعت، آبیـاری و     که از 

گردد، از آن استفاده    مالداری وضع می  
.نمایند

حکمی اعـم از   اشخاص حقیقی و  ) ٢(
ای زمین ه توانند در خارجی می داخلی و 

جاره ای مربوط مطابق احکام     شخصی یا ا  
.جنگالت را احداث نمایندقانون،

اداره و تنظیم امـور مربـوط بـه           ) ٣(
این ماده توسط ) ٢(جنگالت مندرج فقرۀ 
.گیردمالکین آن صورت می

مالـداری  ، آبیاری و  وزارت زراعت ) ٤(
مکلف است امور مربوط به جنگلـداری       

نه تنظیم  مشارکتی را توسط مقررۀ جداگا    
.کند

انجمن جنگلداری
:ششمۀماد

منظور اداره، سـروی، تحقیـق،      به  ) ١(
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نې،ـېونې،ونې،ـرغې،ـساتنجو

دستنې اوياخېـاستفادې،الح،ـاص
اقتصادي اساساتو  تخنیکي او ،فنيعلمي،

نلـدار  د،ارونې پـه منظـور    دک
.ی شياانجمنونه جوېد

فعالیت انجمنونو د نلدار د د) ۲(
ددندواو واکونو حدود اونـورې     ،ول

چارې ددې قانون دحکمونو له په پام کې        
نیولوسره داوندې اساسنامې په واسـطه      

.يېتنظيم
)۳ (نــدارد ــانجمــندل يحکم

اوبولولو اومالدار ،دکرنېشخصیت،
داساسنامې له ثبت    ۀهغپه وزارت کې د   

اخیستلو وروسـته   له  جواز  اودفعالیت د 
.يېتثبیت

دوه یم فصل
تنظیمساتنه اودوامدارهدنل 
منعويجاولودسرچينودنل د

:اوومه ماده
دنل دسرچينو ورانول اوويجاول ) ۱(

مقـصدونو یا په کرنیزه مکه یا په نورو      
داچـې  خـو ،دنل بدلول منـع دي    

احیا، احداث، اصالح، استفاده، ،حفاظت
،ه برداری و بکار بردن اساسات علمیبهر

فنی، تخنیکی و اقتصادی جنگلـداری،      
انجمن های جنگلـداری ایجـاد شـده        

.تواندمی
فعالیت، حـدود وظـایف و     رزـط) ٢(

ها و سایر امور انجمن هـای       صالحیت  
ــداری ــن جنگل ــام ای ــت احک بارعای

ــوط   ــنامۀ مرب ــط اساس ــانون توس ق
.گرددتنظیم می

انجمن جنگلداری   حکمی شخصیت) ٣(
اساســــنامۀ ثبــــتبعــــد از

مالداریوآبیاریوزارت زراعت، ن در آ
ــت   ــواز فعالی ــذ ج ــت و اخ تثبی

. گرددمی
فصل دوم

تنظیم پایدار جنگالتحفاظت و
ع تخریب منابع جنگلمن

: مادۀ هفتم
انهدام وتخریب منابع جنگل یا تبدیل      ) ١(

جنگل به زمین زراعتی یا  مقاصد دیگـر         
باشد، مگر اینکـه شـورای      ممنوع می 
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له مکې خه د    ۀدوزیرانو شوري دهغ  

ریالیزې ې ېچاپژوند،ېولنیز،ياقتصاد
لپاره له لحاظه یا نوروعام المنفعه پروژو     

اوندې دستنې په منظور،يدالې ې اخ
انجمنونوله سيمې دولنیزې نلدار د   

تـصمیم  پـدې هكلـه    موافقې وروسته، 
.ونيسي

و رو حدود ېتد  ۀهغدنل حدود د  ) ۲(
په واسـطه    یئتواکمن فني ه  د له مخې 
.يېاکل ک

دنل تصنیف
:اتمه ماده

مالـدار وزارت   دکرنې، اوبولولو او  
ادارو وزارتونو اواندودنورو،ىمکلف د

نل په سـاحو کـې د      په همکار د  
دتشخیص ، له مکې خـه       لوميتوب
ستنې په برخه کې دپالنونې پـه     يدې اخ 

داوواندې کولـو  نو د والروداه د 
نلدار له انجمنونوسره دمرستې لپاره     

برابرولو پـه   دورابزا يدکلیدي تخنیک 
ساتل اوللمي نلونو او يآبدمنظور،

صـنف بنـد معیـاري     دشوو ساحو 

بهتر از زمـین     ۀوزیران به منظور استفاد   
آن ازلحــاظ منفعــت اقتــصادی،   
اجتماعی، محـیط زیـستی یـا سـایر        

زموافقـۀ  بعـد ا   عام المنفعه پروژه های   
انجمن هـای جنگـل داری اجتمـاعی        

تـصمیم اتخـاذ     مورد محل مربوط در  
. نماید

برمبنای حدود قبلی آن    حدود جنگل ) ٢(
مـی  توسط هیئت فنی ذیصالح تعیـین     

.گردد
تصنیف جنگل 

: مادۀ هشتم
وزارت زراعت، آبیاری ومالداری مکلف  
است به همکـاری سـایر وزارت هـا         

ر تـشخیص   وادارات ذیربط بـه منظـو     
ـ  ،اولویت ها در ساحات جنگـل      ۀارائ

رهنمود ها به ارتباط پالنگذاری در بخش       
استفاده از زمین و فراهم ساختن ابـزار        
تخنیکی کلیدی جهت کمک به انجمـن       
های جنگـل داری، سیـستم معیـاری       

صنف بندی جنگالت آبـی و      ) ستندرد(
ــی ــده  وللم ــت ش ــاحات حفاظ س
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له فرعي وېـش    هغودسیستم،) ستندرد(
اوبنـسیزو دودوـدحوایـره ی ـس

په له  )خاورې اومساحت اقلیم،(عناصرو
)يوپورافـت(هـپام کې نیولوسره نقش   

ئـې  تدوین اوتطبیـق    طرح،واخلـي او   
.کي

دسـرچینو دهغوداونلونود
تنظیم پالن
:نهمه ماده

مالدار ولو او ـلوـاوبې،ـرنـدک
هغـه د  نل اود د،وزارت مکلف دی  

د،  ارنې په منظـور   ساتنې او دسرچینو
هرست او بشپ ف دنلونوكچه  واد په   ېه
ـ ې اخ تنظیم او و د هغ د ول ستنې د ي

ـ وزیرانودپالن ترتیب او   لـه  يورـش
يېوروسته يمنظورتطبیق ک.

ونېدنل له ساحې خه بهر
:لسمه ماده

دنل له ساحې خه په بهرونـو       ) ۱(
عنعنوي ه  دپورې ولې اوندې چارې،   

مالک لخوا ستونکي یا دهغودمکې دياخ
.يېتنظیم

ــی    ــسیمات فرع ــا تق ــوأم ب را ت
د وعناصر اساسـی    بانظرداشت حدو نها  آ
ــیم( ــساحت،اقلـ ــاک ومـ ) خـ

ــرداری ــشه بـ ــوگرافی(نقـ ) توپـ
ــرح ــق  طـ ــدوین و تطبیـ ، تـ

.نماید
منـابع  جـنگالت و   پالن تنظـیم  

آن 
:مادۀ نهم

وزارت زراعت، آبیاری ومالداری مکلف     
است، به منظور حفظ ومراقبت جنگل و       

ــابع آن  ــلمن ــت کام ــالن فهرس وپ
جنگالت را  داری از طرز بهره بر  تنظیم و 

بعـد از  و ترتیـب  به سـطح کـشور    
ــق   ــران تطبی ــورای وزی ــوری ش منظ

.نماید
جنگل  ۀدرختان خارج ساح

:مادۀ دهم
کلیه امورمربوط به درختان خـارج      ) ١(

ازساحۀ جنگل توسط اسـتفاده کننـدۀ       
ــین آن     ــک زم ــا مال ــوی ی عنعن

. گرددتنظیم می

١٤



)١٠٨٧(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٠/٦/١٣٩١
د هغو نلونو د سون لري، ميوې       )۲(

يلر يچی دودیز استفاده کوونک    او پاې 
په پام کې نیولوسره له الیحو اود مقرراتو

ر امالـد لولـو او  اوبوکرنې،چې د 
ستنې يي،ترې اخ ېوزارت لخوا وضع ک   

.ی شيادېالندې نیول ک
ترساتنې الندې ونې

:یوولسمه ماده
ورې اونـد   په ولنه پ  دولتي نل، ) ۱(

نل اواري نل ترساتنې الندې نیول 
.ی شيادېک
خاص هغوونې یا درېوشمې ی رېکه چ )۲(

په دولت  ول چې ساتنې ته اتیا ولري،     
په صورت کـې     اه لرلو  پورې دهغو د  

دفرمان په ذریعـه او    رئیس د دجمهور
اه  دهغونلدار په انجمن پورې د    

لولو اواوبوپه صورت کې دکرنې،لرلو
سـاتنې  ترپه واسطه د   مالدار وزارت 

.يېاعالنالندې ونو په توه
ی ددې مادې    شخص نشي کوال   ېه)۳(

لـه  درج شوو مقاماتو  فقره کې د  )۲(په  
الندې اتنېـرسـد ت  ،لیکلې اجازې پرته  

، میوه وبرگ  درختان چوب سوخت) ٢(
ونی نکه استفاده کنندگان عنع   ى  ل های جنگ
لوایح که از   بانظرداشت مقررات و   ،دارد

ــاری و  ــت، آبی ــرف وزارت زراع ط
اسـتفاده  مورد ،گرددمالداری وضع می  

.تواندگرفته میقرار
درختان تحت حفاظت

:مادۀ یازدهم
، جنگل مربوط به جامعه جنگل دولتی) ١(
جنگل شهری تحت حفاظت قرارگرفته     و

.اندتومی
رختان یا نوع خاص  از د هرگاه تعداد ) ٢(

ضرورت داشته باشد،   آن که به حفاظت   
ذریعۀ فرمان  به دولت صورت تعلق آن    در

در صورت تعلق آن بـه      رئیس جمهور و  
ــط و ــداری توس ــن جنگل زارتانجم

ــداری، زراعــت ــاری و مال ــ،آبی هب
ــت   ــت حفاظ ــان تح ــث درخت حی

. اعالم می گردد
ــی ) ٣( ــخص نم ــیچ ش ــدتوه ان

، بـه قطــع، انتـقال، صـــدور    
، اعانــه یابــه  خریــد، فــروش 
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دولو، صادرولو،  ېله پرې کولو،  ـپونو

اعانې یا په یوول نـه      پلورلو،رودلو،ېپ
ه استحصال اواسـتهالک الس     یوول پ 

.پورې کي
له پراختیاخه مخنیویدتود

:لسمه مادهودو
مالـدار وزارت   اوبولولو او دکرنې،

يبومد   پراختیا او له  دتو دمکلف دی، 
كنتـرول او    خه د له منه تلو  دنباتاتو

ـ دمخنیوي په منظـور،    اوادارو يدولت
انجمنونـو پـه    ولنیزې نلـدار د   

ل درغونې ،همکارنـل د     دن د ،
له برنامود احداث د نباتي فرش د رغونې     

ې دوامدارېله نلونو خه د  الرې،
په پام  له   دالندې معیارونو ستنې لپاره   ياخ

:اقدام وکي،سرهکې نیولو
نل جـوونې   رغونې،د  دنل  -۱

فرش درغونې لپاره ول ول بومي ياونبات
.ورکوللوميتوبنباتاتوته 

،كـول  منع سويدو فرش د  يدنبات -۲
ایکوسیستم یـا ـانو    چې د داخو

اورته اتیا وي چې    بقا په غرض  دانواعو
اولولواوبوصورت کې دکرنې،ۀپه هغ

نحو از انحا به استحـصال واسـتهالک        
بدون اجازۀ کتبی    حفاظتتحت  درختان

ایـن مـاده    ) ٢(مقامات مندرج فقـره     
. اقدام نماید

جلوگیری از توسعۀ صحرا 
:مادۀ دوازدهم

مالــداری ، آبیــاری ووزارت زراعــت
تـرول و  کنمکلف است بـه منظـور     

توســعۀ صــحرا و جلــوگیری از
ــه  از ــومی ب ــات ب ــتن نبات ــین رف ب

همکاری ادارات دولتی وانجمـن هـای       
جنگلداری اجتماعی ازطریق برنامه های     

احیای فرش ،گل، احداث جنگلاحیای جن
پایـدارازجنگالت   ۀنباتی جهت اسـتفاد   

با نظرداشـت معیارهـای آتـی اقـدام         
:نماید

نباتات بومی   اعطای اولویت به انواع    -١
احـداث جنگـل و    ،جنگلبرای احیای   

.احیای فرش نباتی
منع حریـق فـرش نبـاتی، مگـر         -٢

اینکه غـرض بقـای ایکوسیـستم یـا     
باشد که درآتش نیازخصوص بهه انواع ب

،قبلی وزارت زراعـت    صورت اجازۀ نآ
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.دهاينه اجازه ددمخهمالدار وزارت 

نباتاتو يپه هغو سا حو کې چې دبوم       -۳
پکـې دوام   رغونې بهیر دنباتاتونورواو

تـر كول   منعرولود ارويود،لري
ارويو  فرش د  يچې نبات پورې  وخته   ۀهغ
.وزغملی شيفشاردوېرد
ې تـه   فرش سـاتن   ينبات ورود غا د -۴

.وركوللوميتوب
اوبو لولـو او مالـدار      ې،دکرن-٥

پـه   واوندو ادار دكوالى شي   وزارت  
رام ) افغانستانزرغوند(همكارد پرو

.ينظیم کتجال مقررې په واسطه
مهالې یا لن يدایمد  له نل خه    

كولې منعستنيې اخ
:دیارلسمه ماده

ـ وـاوبدکرنې، ولو او ـل  مالـدار
ی شي دنلونو دساتنې په     وزارت کوال 

ـه دنل له سرچینو خـه      منظور،
ـایونو  اوله لریو  ۀدهغستنه او ياخ

په دایمي یا لن مهالـه       ه اخيستنه خه  
.ع اعالن کيتوه من

.مالداری ضرور استآبیاری و
کـه  منع چرش مواشی در ساحاتی     -٣

اتات بومی وسـایرنباتات    روند احیای نب  
که فرش نبـاتی    ن دوام دارد تازمانی   آدر

فشارچرش مواشـی را تحمـل کـرده        
.بتواند

اعطای اولویت به حفاظت فرش نباتی -٤
.کناررود خانه ها

مالـداری  ، آبیاری و  وزارت زراعت -۵
ات ذیـربط   تواند به همکـاری ادار    می

را توسط مقررۀ   ) افغانستان سبز (پروگرام  
.تنظیم نمایدجداگانه

ـ   یـا مـؤقتی اسـتفاده       ىمنع دایم
جنگلاز

:مادۀ سیزدهم
مالداری مـی  ، آبیاری و  وزارت زراعت 

، حفـظ جـنگالت   تواند بـه منظـور      
ــل و  ــابع جنگ ــرداری از من ــره ب به

را  چراگاه هـای آن    چوب و استفاده از 
ـ     قتی ممنـوع اعـالن     ؤطور دایمی یا م

.نماید
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په اور وژنه کې همکاري

:وارلسمه ماده
دولتي سیمه ییزې ادارې اودسیمې خلک      
مکلف دي دنل داورپه وژنـه کـې        
       خه په لن ي اوله موضوعهمکاري وک

.وخت کې واکمنومراجعوته خبرورکي
سون لپاره له لریوخه دـې      د

كولستنې منعياخ
:پنلسمه ماده

خه چې دصـنعتي     د نلونوله لریو  
ي، دسون لپاره ېمقصدونو لپاره کارول ک
.دهغو استعمال مجازندی

شرایطدستاوو دجوولود
:شپاسمه ماده

دغـو سسې تـر  ؤم يخصوصاو يدولت
ـ  ىالندې کوال شرایطو نلـو د يش
نتیاتردااوووولـو  دستپه جو

:کيالس پورې
مالدار لولو او بوواې،ـرنـدک-۱

.ستليت دلیکلې اجازې اخوزار
۲-      ترلـخه ل ل له ساحېند ۀد

.وان په پام کې نیولپنه کیلو مترو

همکاری در اطفای حریق
:اردهممادۀ چه

اهالی محل مکلف   ادارات محلی دولتی و   
جنگـل همکـاری    اند دراطفای حریق  

موضوع به اسرع وقت بـه      ازنموده و 
.مراجع ذیصالح اطالع دهند

ــتفاد ــع اس ــرای ۀمن ــوب ب چ
سوخت

:مادۀ پانزدهم
استفاده ازچوب های جنگالت کـه بـه        

شـود،  مقاصد صنعتی به کاربرده مـی     
.یستاستعمال آن برای سوخت مجازن

هاه دستگاشرایط اعمار
:مادۀ شانزدهم

مؤسسات دولتی و خـصوصی تحـت       
ه دسـتگا  به اعمار توانندشرایط ذیل می  

جنگالت اقـدام    جوارهای مورد نیاز در   
:نمایند

،کسب اجازۀ کتبی وزارت زراعت     -١
.مالداریآبیاری و

ازفاصلۀ پنج کیلومتررعایت حد اقل-٢
.جنگلۀساح
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حکمونو دچاپېریال ساتنې دقوانینو د    -٣

.په پام کې نیول
كولنلونو دونو دپرې کولومنعد

:اوولسمه ماده
ـ  ددونو پرې کـول،   )۱(   ،اخ وهـل

ـ ول،ـمات زخمـي کـول،   وستول،ـپ
درې ایستل اوشکول او   له ج غوول،

مثمروونو غیراومثمروه  ـلونو  ـنل
.نه لريبرابرول جوازسكرو خه د

وضع داصالح اوـه    نلونو د د) ۲(
ـ ،دونو وهـل  کولو په منظور،   ې زواـی

مالـدار  لولو او وـاوب،ېـرنـدک
.شيىوزارت په اجازه صورت موندال

فقره کې په درج    )۲(ددې مادې په  ) ۳(
اولولـو اوبودکرنې،حاالتوکې،شوو  

ــدار وزارت د ــي اومال تخنیکــي فن
.ستل شرط دييلینو دنظر اخئومس

كولدترصددبرج دورانولو منع
:اتلسمه ماده

ــوصــدترد)۱( ــساتو،أت،د برجون سی
سانتیاوو آنل دننه نورو  داوسکونو

.يورانول منع د

م قــوانین محــیط رعایــت احکــا-٣
.زیست

منع قطع درختان جنگالت
:هفدهمۀماد

شــاخه زدن، شکــستاندن، قطــع،)١(
،بریدن ،کردنزخمی  ،پـوست کـردن 

ۀیـتهریشه کن کردن وکندن درختان و     
غیـر مثمـر   درختان مثمـرو  ذغال از 

.نداردجنگالت جواز
ــور  )٢( ــه منظ ــان ب ــع درخت قط

بهبود وضع جنگالت، صرف به    اصالح و 
مالداری آبیاری و ،زراعتازۀ وزارت   اج

.تواندصورت گرفته می
این ماده،  ) ٢(درحاالت مندرج فقرۀ    ) ٣(

تخنیکی وزارت   لین فنی و  ئواخذ نظر مس  
ــاری وآ،زراعت ــرط بی ــداری ش مال

.می باشد
منع تخریب برج ترصد

:مادۀ هجدهم
سیسات، ، تاْ تخریب برج های ترصد   ) ١(

سـایر تـسهیالت داخـل     ها و سرک
.باشدجنگالت ممنوع می
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سیاحت اوله ممنوعه ایونو خه فلم      )۲(

نلونو دنبـاتي   اود يوعکاسستل ا ياخ
اوحیواني محصوالتو راولـول جـواز     

.نلري
دونوپه نه کول

:نولسمه ماده
ونو دپرې کولو و ونو په نـه        نلد

چکش په واسـطه چـې د       ۀهغد،کول
مخصوص دولتي جوت اونې لرونکی     

مالـدار  اولولواوبوکرنې،د،وي
ادارې پــه واســطه ېئولمــسوزارت د
.وميصورت م

راولولـو د  د ېجلغوزستې او ېدپ
ې اعالنېاکلې ن

:شلمه ماده
اکلې راولولودېزغوـجلستې او ېپد
کېپه پام  له شرایطودهرې سیمې د  ه،ېن

مالدار اولولواوبودکرنې،سرهنیولو
ــسدتوزار ــوا ئولم ــه خ ې ادارې ل
.يېاعالن

ــرداری و م بــفل،سیــاحت) ٢(
عکاسی ازنقاط ممنوعـه وجمـع آوری       
محصوالت نباتی وحیوانی جنگالت جواز    

. ندارد
عالمه گذاری درختان

:مادۀ نزدهم
ــل    ــان قاب ــذاری درخت ــه گ عالم

کـه دارای   قطع جنگالت ذریعه چکشی   
ساختمان وعالمـۀ مخـصوص دولتـی       

ارۀ مـسئول وزارت    توسط اد  ،باشدمی
مالـداری صـورت    آبیـاری و  زراعت،

.گیردمی
وری پسته وآاعالن تاریخ معین جمع 

جلغوزه
:بیستمۀماد

تاریخ معـین چیـدن پـسته وجلغـوزه         
ــه از ــرایط هرمنطق ــت ش بادرنظرداش

طـــرف ادارۀ مـــسئو ل وزارت   
آبیــاری ومالــداری اعــالن زراعــت،

.گرددمی
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یم فصلېدر
دنلونورغول ،جوول

ستنهيه اخورخه او
رغول اوجوول
:یو ویشتمه ماده

اومالدا وزارت  لولواوبودکرنې،)۱(
شوو پالنونو پـه    منظورود،مکلف دی 

په رغولونلونويمصنوعکې دحدودو
.جوولو الس پورې کياو
ــو اووـاوبــې،ـرنـــدک)۲( لول

يمصنوعی شي دوالـمالدار وزارت ک
غـرض  اوجوولو پـه    درغولونلونو

دنل دار دانجمن اود اوندې سیمې      
.دخلکو همکاري جلب کي

ــو اووـاوبــې،ـرنـــدک)۳( لول
اونـدې  د،مالدار وزارت مکلف دی   

خلکوتـه د  سیمې دنلدار انجمن او   
رغولواوجوولـو پـه    مصنوعي نل د  

فني مرستوته دالس رس زمینـه      ،غرض
.کيه برابر

ـ      ې،دکرن) ۴( داراوبو لولـو او مال
دفنونو ددنلدارمكلف دى، وزارت

فصل سوم
ت واستفاده احیا و احداث جنگال
از آن 

احیا واحداث 
:بیست ویکمۀماد

آبیاری و مالـداری    ،وزارت زراعت )١(
هـای  مکلف اسـت درحـدود پـالن      

احداث جـنگالت   به احیا و   همنظورشد
.مصنوعی اقدام نماید

آبیــاری و ،وزارت زراعـــت) ٢(
غرض احیـا   ،مالـداری مـی تـوانـد  

واحداث جنگالت مصنوعی، همکـاری     
داری و اهالی محل مربوط     انجمن جنگل   
.را جلب نماید

مالـداری  آبیاری و ،وزارت زراعت )٣(
دسترسی به کمـک    ۀمکلف است، زمین  

های فنی را غرض احیاو احداث جنگـل        
مصنوعی بـه انجمـن جنگـل داری و        

ــساعد    ــوط م ــل مرب ــالی مح اه
.سازد

، آبیاری ومالـداری    وزارت زراعت ) ٤(
به مقصد آمـوزش فنـون       ،مکلف است 
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ــه زد ــل ددې اوکـ ېادارنـ

 په فعاليتونو   نلدارنکو او د  ودکارکو
اوكې د نورو ذيدخلو اشخاصو د روزنې      

د واندې كولو په مقصد،    نو  ې يدعلم
.يکونه احداث کرنل پاد

ستنې حقيله نل خه دې اخ
:دوه ویشتمه ماده

اسـتفادې  نل خـه د   ي  له دولت )۱(
ـ اوې اخ  ـ  داوستنېي د ادارې او   ۀهغ

دنل جوازليك، تنظیماوندو چارو د    
،غوتنلیک پربنس انجمنونو د دار د 

مالـدار وزارت   لولو او اوبو،ېدکرن
.يېلخوا ورکول ک

شــرایط،له کولــوردجوازلیــک دو)۲(
ستنې ينلونو خه داستفادې اوې اخ    

دمحصول اووجیبې،ول،داخونو حقوق 
هغو پورې نـورې اونـدې       اندازه اوپه 

.يېچارې،دجال مقررې په واسطه تنظیم

ــان ادارۀ تربيــتلــداری وجنگ کارکن
سـایر اشـخاص ذیـدخل در      جنگل و 

تحقیقات ۀعرضفعالیت های جنگلداری و
های جنگـل را احـداث      علمی پارک 

.نمایند
جنگل حق استفاده از

:مادۀ بیست ودوم
ه بـرداری از   بهر استفاده و  جوازنامۀ)١(

دولتـی و اداره و تنظـیم امـور         جنگل  
انجمـن   ن به اساس درخواست   آمربوط

های جنگـل داری  از طـرف وزارت         
ــا  ــداری اعط ــاری ومال زراعــت، آبی

.گرددمی
ــه،   ) ٢( ــای جوازنام ــرایط اعط ش

، استفاده وبهـره بـرداری      حفاظتطرز
ازجنگالت، حقوق و وجایـب طـرفین،       

آن  ر امور مربـوط   سایمحصول و  اندازۀ
.گرددجداگانه تنظیم میۀتوسط مقرر
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لورم فصل
یدېؤم

ـ پ،ولغـصب نلونوددولتي ل رې
لپلوراو

:درویشتمه ماده
سـاحه  نلونوهغه شخص چې ددولتي   

پلـوري، ویې يايرېویې پ غصب کي، 
دنوموې ساحې پراسـترداد اودزیـان      

په ،مله احوالو سره س    ،رهېان برس پرجبر
.يېمتوسط حبس محکومحد اکثر

عمدي سوولدنلونو
:ریشتمه مادهېل

هغه شخص چې دولتي یا غیردولتي      ) ۱(
ـ دواچوي،راونل ته قصداً   يدلېرس

ـ    حـبس   اودۀره،په  ېزیان پرجبران برس
.يېمحکوم

فقـره  ) ۱(رې ددې مادې په     ېکه چ ) ۲(
ارتکاب له املـه    کې ددرج شوي جرم د    

اشخاصـو مـالونو تـه زیــان    دنـورو 
دلي زیان پرجبران   ېي،مرتکب درس ېورس
حبس چې له لسو کلونو هپه اود،رهېبرس

فصل چهارم
مؤیدات

خرید و فـروش جـنگالت      غصب،
دولتی

:مادۀ بیست وسوم
را  ساحۀ جـنگالت دولتـی    که  شخصی

نماید، عالوه بـر     فروش غصب، خرید یا  
استرداد ساحۀ مذکور وجبران خـسارۀ      
وارده، حد اکثر به حبس متوسط محکوم       

.گرددمی
حریق عمدی جنگالت

:مادۀ بیست وچهارم
شخصی که جنگل دولتی یا غیردولتی) ١(

دًا آتش زند، عالوه بـر جبـران        را قص 
وارده به حبس طویل محکوم می      ۀخسار
.گردد

هرگاه به اثر ارتکاب جرم منـدرج       ) ٢(
این ماده به اموا ل سایر اشخاص ) ١(فقرۀ 

ضرر وارد گردد، مرتکب عالوه برجبران      
ــل   ــبس طوی ــه ح ــسارۀ وارده  ب خ

ــشترنباشد   ــال بیـ ــه از ده سـ کـ

٢٣



)١٠٨٧(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٠/٦/١٣٩١
.وي، محكومېيخه زیات نه

له نل خه پـه خپـل سـره         
ستنهياخ

:پنه ویشتمه ماده
يې هغه شخص چې له دولتي نل یا ) ۱(

خلي یا  له حاصالتوخه په خپل سره وا     
دلي زیان پرجبران   ېرسداستفاده وکي، 

لن پهره،ېبرسحاصالتو پراسترداد داو
، چې له شپو میاشتو خه ل نه ويحبس

.يېمحکوم
ونـو نليدولت هغه شخص چې د   ) ۲(

    ولو اومالدارمحصوالت دکرنې،اوبو ل
حمل اونقل کي    ،وزارت له اجازې پرته   

د،يیا یې ترپروسـس النـدې ونیـس       
له احوالـو   ،رهېاسترداد برس حاصالتو پر 

.يېسره سم په لن حبس هم محکوم
له صنعتي لریوخه دسون په مقصد     

سوېدنې په مقصد ه اخيستنهد
:شپویشتمه ماده

نلونو  صنعتي   يددولت هغه شخص چې  
ـ لري دسون په مقصد ترې اخ      ستنې ي
ـ الندې ونیسي یا یـې وپلـوري،       ودهغ

.گرددمحکوم می
ــ ــتفادۀ خودســ رانه ازاســ

جنگل
:مادۀ بیست وپنجم

که از جـنگالت دولتـی      شخصی)١(
سرانه بهره برداری یا    خود آنیاحاصالت  

ۀنماید، عالوه بر جبران خـسار      استفاده
وارده واسترداد حاصالت  بـه حـبس        
قصیری که از شـش مـاه کمترنباشـد         

.گرددمحکوم می
که محصوالت جـنگالت    شخصی) ٢(

،ارت زراعـت  را بدون اجازۀ وز    دولتی
مالداری حمل ونقل نماید یـا      آبیاری و 

تحت پروسس قرار دهد،عالوه براسترداد     
حصوالت حسب احــوال به حـبس      م

.گرددمحکوم  میزقصیر نی
منع استفاده از چوب صـنعتی بـه        

سوختمقصداستفاده به 
:بیست وششمۀماد

جنالت  که چوب های صنعتی   شخصی
ستفاده رابه مقصد سوخت مورد ا     دولتی

عالوه بر  ،قرارداده ویا به فروش برساند    
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حبس چې لـه     لنپه   ،رهېپراسترداد برس 

.يېمحکوم،خه لنه ويمیاشتوشپو
ددستاوو جوول
:اووه ویشتمه ماده

اولولـو اوبوهغه شخص چې دکرنې،   
نل له   مالدار وزارت له اجازې پرته،    

په دستاووخه په غیرمجازوان کې د    
دمالـک پـه    کي،الس پورې جوولو

په  ،رهېبرسدوېورانپهدستاهلت د 
حبس چې له دریوکلونوخه لنه      متوسط

.يېمحکوموي،
بدلولپه کرنیزه مکه دنل 

:اته ویشتمه ماده
هغه شخص چې دنل ساحه په خپل سر       

ـ دپه کرنیزه مکه بدله کي،     يدلېرس
ره، په متوسط حـبس     ېزیان پرجبران برس  

.يېمحکوم
ـ دمخـه دپ  خه  له وخت    ستې او ې

ولولېجلغوز
:مادهنهه ویشتمه 

اوبولولـو  دکرنـې، هغه شخص چې  
له دمخه خه اومالدار وزارت له اعالن 

ماه  ن به حبس قصیریکه ازشش    آاسترداد  
.گرددنباشد محکو م میکمتر

سیس دستگاه هاتْا
:مادۀ بیست وهفتم

که بدون اجازۀ وزارت زراعت،     شخصی
به تأسیس دستگاه ها در آبیاری ومالداری   

مجـاز از جنگـل مبـادرت       فاصلۀ غیر 
انهدام دستگاه به مصرف    ورزد، عالوه بر  
ــه ــک، ب ــه مال ــط ک ــبس متوس ح

محکـوم   از سه سـال کمتـر نباشـد       
.گرددمی

تبدیل نمودن جنگل به زمین زراعتی
: مادۀ بیست وهشتم

که ساحۀ جنگل را خودسرانه به      شخصی
زمین زراعتی مبدل نماید، عالوه برجبران      
خسارۀ وارده  به حبس متوسط  محکوم        

.گرددمی
جلغــوزه قبــل ازچیــدن پــسته و

موعد
:مادۀ بیست ونهم

که قبل از اعالن وزارت زراعت، شخصی
آبیاری ومالداری به چیـدن پـسته یـا         
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ددمخـه )دشول مـاتولو  (وخت  ياکل

وکي،اقدامولولوپه ېستې یا جلغوز  ېپ
ـ التوـحاصشووراولود راستردادـپ

حبس لنسره سم په    له احوالو ره،ېبرس
.يېمحکوم

دچکش غیرقانوني استعمال
:رشمه مادهېد
غه شخص چې مخـصوص چکـشونه       ه

ـ        يدترتیب شوي پالن پرخالف په غیر فن
توه استعمال کي یا په یوول نه یوول 
یې دبل شخص په واک کې ورکي یـا         
جعلي چکش استعمال کي،له احوالوسره 

بس چې له شپومیاشتو خه     ح لنسم په   
.يېمحکوم،لنه وي

لریو صادرولدنلونود
:رشمه مادهېیود
دل پرته له پروسس ېلونودلریوصادردن

مغایر حكمونود ېمقررېاو داوندخه 
مرتکب دقانون دحکمونـو    ،ينلرجواز
.يېترعدلي تعقیب الندې نیول ک،مطابق

دترصد دبرجونو ورانول
:رشمه مادهېدوه د

شکـست  (موعد معـین    جلغوزه قبل از    
اقدام نماید، عالوه بـر اسـترداد        )شول

حاصالت جمـع آوری شـده، حـسب        
محکـوم  وال به حـبس قـصیر     ــاح
.گرددمی

استعمال غیرقانونی چکش
:سی اممادۀ

که چکش هـای مخـصوص را       شخصی
صـورت غیرفنـی    ه  خالف پالن مرتبه ب   

استعمال یا به نحوی از انحاء در اختیار        
شخص دیگر قرار دهد ویا چکش جعلی       
را استعمال نماید، حسب احوال به حبس       
قصیری که ازشش مـاه کمترنباشـد ،        

. گرددمحکوم می
چوب جنگالتصدور

:مادۀ سی ویکم
دون ـبــگالتـجنــصـــدورچوب

طمغایر احکام مقـررۀ مربـو     وسس و پر
جواز ندارد، مرتکب مطابق احکام قانون      

.گیردمورد تعقیب عدلی قرار می
تخریب برج های ترصد

:مادۀ سی ودوم
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هغه شـخص چـې دترصـد برجونـه،        

ېنل نور دسکونه او سیسات،ْاـت
ا هغو تـه زیـان      وران ی  اسانتیاوې قصداً 

ره ،لـه   سـې ورسوي،دزیان پرجبـران بر   
.يېحبس محکوملناحوالوسره سم په 

دپناه ای په توه دنـل غـوره     
کول

:دېرشمه مادهيدر
پنـاه  مجازهغه شخص چې نل دغیر    

رې اچونې لپاره غوره کي،له     ېای یا و  
احوالوسره سـم پـه متوسـط حـبس         

.يېمحکوم
تنهسيدنل له ونوخه ه اخ

:رشمه مادهېلورد
هغه شخص چې دنل لـه طبیعـي       )۱(

حكمونـو د   ېمقـرر  اوندېونوخه د 
دلي ېدرسلپاره ه واخلي،سكرودمغاير

اسـترداد  پـر د سكرو   زیان پرجبران او  
حبسلنپورې په میاشتودریوترره،ېبرس

.ېېمحکوم
) ۱(په ه شخص چې ددې مادېـهغ)۲(

دقاچاق ره  سكافقره کې درج برابرشوي     

که برج های ترصد، تأسیسات،     شخصی
سایر تـسهیالت جنگـل را      ها و سرک

قصدًا تخریب یا به آن صدمه برسـاند،       
ره حسب احوال بـه  برجبران خسا عالوه
.گرددقصیر محکوم میحبس

ــث    ــه حی ــل ب ــاب جنگ انتخ
پناه گاه

:مادۀ سی وسوم
که جنگالت را بحیث پناه گـاه       شخصی

جاز یا دهشت افگنی انتخاب نماید، غیر م
، محکوم  حسب احوال به حبس متوسط    

.گرددمی
درختان جنگلاستفاده از

:مادۀ سی وچهارم
ـ      شخصی) ١( ی کـه از درختـان طبیع

مغایر احکام مقـررۀ مربـوط      جنگالت
عـالوه   ذغال استفاده نماید،   ۀجهت تهی 

وارده و استرداد ذغال     ۀجبران خسار  بر
به حبس قصير الی سـه مـاه محکـوم          

.گرددمی
یه شـده   ـل ته کـه ذغا  یـشخص) ٢(

این ماده را طور قاچاق     ) ١(ۀمندرج فقر 
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دقاچاقودانسداددوي،ېولپه توه بهرته  

ترعدلي تعقیب   ،مطابقدقانون دحکمونو 
.يېالندې نیول ک

دمحصول نه ورکول
:هرشمه مادېپنه د

حاصـالتو  هغه شخص چې دنلونـود  
دراولولوپه واندې دمحصول له ورکې     

دمحصول پرورکـې  خه ه وکي،  
.يېحبس محکوملنره په ېبرس

پالن پرخالف له نل خه ـه       د
ستلياخ

:رشمه مادهېشپد
چې ددې قانون په نهمه     هغه شخص ) ۱(

ترتیب شـوي پـالن     د   ماده کې درج،  
نـل خـه ـه      دولتي  پرخالف له   

چې له لـسوزرو    ء  واخلي،په نغدي جزا  
 خه لخه افغانیوزرو  سلولهاوافغانیو

.يېمحکوموي،نههزیات
فقره کې ) ۱(په رې ددې مادېېکه چ)۲(

له پالن خـه    ،په درج شوو حاالتو کې    
ىستنې صـورت مونـدل    يزیاتې ې اخ  

ـ ه اخ ،يو تمحـصوال  ستل شـوي  ي

به خارج انتقال نماید، مطابق احکام قانون 
اد قاچاق مورد تعقیب عدلی قـرار      انسد

.گیردمی
عدم پرداخت محصول

:مادۀ سی وپنجم
که از پرداخت محصول در برابر      شخصی
آوری حاصالت جنگالت امتنـاع     جمع  
بـه   پرداخت محـصول   عالوه بر  ورزد،

.گرددحبس قصیر نیز محکوم می
ــرداری جنگــل خــالف  بهــره ب

پالن
:مادۀ سی وششم

ت دولتی خـالف    جنگالکه از شخصی)١(
مندرج مادۀ نهم اين قانون بهـره        مرتبۀپالن  

عالوه برجبران خـساره بـه       ،برداری نماید 
ازوده هزارافغـانی کمتـر    از  جزای نقدی که    

یکـصد هزارافغــانی بیــشتر نباشــد، محکــوم  
.می گردد

) ١(هرگاه درحاالت مندرج فقـرۀ    ) ٢(
ـ این ماده بهره برداری بیـشتراز      الن پ

، محــصوالت ه باشــدصــورت گرفتــ
ــسترد     ــده م ــرداری ش ــره ب به
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.يېمسترد

د وحيوانـات  دنل په دننه کـې د     
كېدلرولو منع

:رشمه مادهېاووه د
په خاصـه   په نل کې دننه دحیواناتو    

ــع ــرول منـ ،يدداو او وزې ـ
جبران زیان پر د)پونـش(سرغوونکی

میاشتوحبس چې  له شپولن په،رهېبرس
.يېمحکومل نه وي،خه

په نل کې سیاحت
:رشمه مادهېاته د

اتلـسمې  دهغه شخص چې ددې قانون    
درج شوي حکم   د فقره کې )۲(مادې په   

عکاس یا  ،ستنېيفلم اخ سیاحت،مغایر
لـو راولوپه   یا حیواني محصوالتو   يدنبات

پراسترداددمحصوالتوکي، ېالس پور 
چې له شـلو زرو ءجزايپه نغد  ،برسیره

  خه لـلـه پن  اوافغانیو  وسـو زرو
.يېمحکومافغانیوخه زیاته نه وي،

دنه په نه شوې ونې پرې کول
:رشمه مادهېنهه د
دووونې پـه   ېرې شخص دپرې ک   ېکه چ 

.گرددمی
منع چرانیدن حیوانـات درداخـل      

جنگل
:سی وهفتمۀماد

شتروبز در  چرانیدن حیوانات مخصوصاْ  
باشد، متخلـف  داخل جنگل ممنوع می   

عالوه برجبران خساره به حبس     ) چوپان(
محکوم ،نباشدشش ماه کمترقصیر که از

.گرددمی
سیاحت درجنگل 
:مادۀ سی و هشتم

) ٢(شخصی که مغایر حکم مندرج فقرۀ       
مادۀ هجدهم این قانون بـه سـیاحت،        
فلمبرداری، عکاسـی یـا جمـع آوری       

عالوه ،محصوالت نباتی یاحیوانی بپردازد   
محصوالت به جزای نقدی که     بر استرداد   

هزار افغـانی کمتروازپنجـاه      از بیست 
هزارافغــانی بیــشتر نباشــد، محکــوم 

.گرددمی
قطع درخت غیرنشانی شده

:مادۀ سی ونهم
هرگاه شخص عوض درخت قابل قطع که       
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عوض چې دفني اشخاصو په واسطه پـه        

لن په  ي،نه شوې وي،بله ونه پرې ک     
، ويخه لنه میاشتوحبس چې له دریو   

.يېمحکوم
استردادي دچارتراش لر

:تمه مادهېلو
چارتراش لري چې ددې قانون دحکمونو  

قانون داوداسترداد،يمغایرپرې شوي و
ـ   ـ دقـحکمونو مطاب اوبـو ،رنېـک

مالدار وزارت له خوا دمزایدې     لولواو
ي اوعواید  ېرې پلورل ک   له ال  باوداوطل

یې ددولت دوارداتو په حساب بانک ته        
.يېتحویل

پنم فصل
متفرقه حکمونه

ــدیز ــررې وان ــو داو دمق الیح
وضع کولاوکنالرو

:تمه مادهېیو لو
وزارتاوبولولو اومالـدار  دکرنې،  

ددې قانون دحکمونو دـه   ی شي، کوال
الیحې او   مقرره واندیز ،  تطبیق په منظور  

توسط اشخاص فنی نشانی شده باشـد،       
حـبس   درخت دیگری را قطع نماید، به     
محکوم  قصيري كه ازسه ماه کمترنباشد    

.گرددمی
چوب چهارتراشاسترداد

:مادۀ چهلم
چوب چهارتراش که مغایراحکـام ایـن     

باشد، استرداد ومطابق قانون قطع گردیده 
زراعـت،  زارتاحکام قانون ازطرف و   

و آبیاری و مالداری از طریـق مزایـده       
آن به   داوطلبی به فروش رسیده و عواید     

حساب واردات دولت تحویل بانک می     
.گردد

فصل پنجم
احکام متفرقه

و وضـع لـوایح      هپیشنهاد مقـرر  
وطرزالعمل ها 

:مادۀ چهل ویکم
مالداری مـی  ووزارت زراعت،آبیاری   

تواند، به منظور تطبیق بهتر احکام ایـن        
لـوایح و  قانون مقـرره را پیـشنهاد و      
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.ع کياوکنالرې وض

داختالفونو حل کول
:تمه مادهېدوه لو

ستنې يــلــه نــل خــه دــې اخ
نل اوندې سیمې د  داختالف،سرپر
نـل دار د   د،په همکار ادارود

.يېانجمنونوپه واسطه حل اوفصل ک
داخونو د نه قناعت په صـورت کـې         

مالدار اولولواوبوکرنې،موضوع د 
.يېکېه واندوالیتي ادارې توزارت
رې اختالف دوالیتـي ادارې لـه       ېکه چ 

خواداوو ورو مودې په تر کې حـل        
لولـو او  اوبوموضوع دکرنې، نشي،

.يېکېمالدار وزارت ته واند
،مالـدار وزارت  اوبولولو او دکرنې،  

تصمیم  په تر كې  مودې  ورو)۱۵(د
.ته یې ابالغوياخونواونیسي
اوبولولـو او ې،رې اخونه دکرن ېکه چ 

وزارت په تصمیم باندې قناعت     لدارما
د اعتـراض   شي خپـل   ىونلري، کوال 

ې وروسـته دیـوې     ېدابالغ له ن  تصميم  
نې پـه غـرض   ېدکېه  مودپه  میاشتې  

.طرزالعمل ها را وضع نماید
حل اختالفات

:    مادۀ چهل ودوم
اختالف درمورد استفاده از جنگل توسط      
انجمن های جنگلداری بـه همکـاری       
ادارات جنگل محل  مربوط حل و فصل        

. گرددمی
م قناعت طرفین موضوع به     درصورت عد 

ادارۀ والیتی وزارت زراعـت، آبیـاری       
.گرددومالداری محول می

ادارۀ والیتـی   هرگاه اختالف ازطـرف     
ـ       درخـال ده ل مدت هفت روز حـل ش

، آبیاری نتواند، موضوع به وزارت زراعت
.گرددمالداری محول میو

مالــداری آبیــاری و،وزارت زراعــت
درمورد روز  ) ١٥(ل مدت الی    الـدرخ

.نمایدتصمیم اتخاذ وبه طرفین ابالغ می     
هرگاه طرفین به تصمیم وزارت زراعت،      

، اری و مالداری قناعت نداشته باشند     آبی
ـ     می ـالل توانند اعتراض خود را درخ

تصمیم غـرض    مدت یکماه بعد از ابالغ    
رسیدگی به محکمـۀ ذیـصالح ارائـه        

٣١
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.واکمنې محکمې ته واندې کي

انفاذ
:تمه مادهېلويدر

ـ په رسمي جريده كې د خپر     دغه قانون    دوې
ـ نافذې خه نافذ اوپهېله ن  سـره یـې   ودې

ه رسمي )  ۷۹۵( ل په کاق .هـ۱۴۲۱د
ۀدهغدنلونوقانون اوجریده کې خپورشوی

.يېمغایرحکمونه لغو ک

.نماید
انفاذ 

:مادۀ چهل وسوم
در جريدۀ رسمى  اریخ نشر این قانون  از ت    

نافذ و با انفاذ آن قانون جنگالت منتشرۀ        
سـال  ) ٧٩٥(دۀ رسـمی شـماره      جری

ـ ١٤٢١ احکام مغایرآن ملغـی    ق و . ه
.گرددمی

٣٢
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د ارجوونې د چارو وزارت د 

اجراآتو او فعالیتونو د تنظیم 
د انفاذ په هکله، د دمقررې 

افغانستان د اسالمي جمهوریت د 
یرانو شوريوز

مصوبه
)) :۱۶ه
۱۳۹۱/۴/۱۹: نېه

ــارو وزارت د  ــارجوونې د چ  د
تنظیم مقرره چې اجراآتو او فعالیتونو د 

د افغانستان اسـالمي جمهوریـت د       
نېې  ۱۳۹۱/۴/۱۹وزیرانو شوري د    
) ۱۶(فصلونو او ) ۳(په غونه کې په  

.ده، منظورومېمادو کې تصویب شو
یوای د  دغه مصوبه له مقررې سره      

تصویب له نېې خه نافذه او په رسمي 
.  جریده کې دې، خپره شي
حامد کرزی

جمهوریت يد افغانستان داسالم
رئیس

ۀمصوب
شورای وزیران جمهوری 
اسالمی افغانستان در بارۀ 

اجراآتتنظیممقررۀانفاذ 
هایو فعالیت

امورشهرسازیوزارت
) ١٦: (شماره 
١٩/٤/١٣٩١: تاریخ 

ررۀ تنظیم اجراآت و فعالیت هـای       مق
وزارت امور شهرسازی را که در جلسۀ 

شورای وزیران   ١٩/٤/١٣٩١مؤرخ  
جمهوری اسالمی افغانستان به داخـل      

مـاده تــصویب  ) ١٦(فـصل و  ) ٣(
.گردیده است، منظور می دارم

این مصوبه همراه با مقرره از تـاریخ        
تصویب نافذ و در جریدۀ رسمی نشر       

.گردد
حامد کرزی

اسالمی رئیس جمهوری
افغانستان

الف
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فهرست مندرجات

مقررۀ تنظیم اجراآت و فعالیت های وزارت امور شهرسازی
فصل اول

احکام عمومی
صفحهعنوانماده

٣٥...……………...............................نظور وضعم:اولمادۀ
٣٥..…………….....................................فاهدا:دوممادۀ

٣٦..…………............................تطبیق اسناد تقنینی:مادۀ سوم
فصل دوم

تشکیل ، وظایف و صالحیت ها
٣٧...…………......................................تشکیل:مادۀ چهارم
٣٧.…………................................معینان وزارت:مادۀ پنجم 
٣٨.………….................................هیئت رهبری:مادۀ ششم
٣٨...………….................تدویر جلسات هیئت رهبری:مادۀ هفتم

٣٩..…………........................وظایف و صالحیت ها:مادۀ هشتم
٤٤..………….......وظایف و صالحیت های هیئت رهبری :مادۀ نهم
٤٦..…………......................صدور احکام و هدایات:مادۀ دهم

٤٦..………….......................مسئولیت های وظیفوی: مادۀ یازدهم

ب
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فصل سوم

احکام متفرقه
٤٧......…………....................................بودجه:مادۀ دوازدهم
٤٧......…………...............................وضع لوایح:مادۀ سیزدهم

٤٧.......………….....................................مهر: مادۀ چهاردهم
٤٨.......…………...................................نشریه:مادۀ پانزدهم

٤٨....………….......................................انفاذ: مادۀ شانزدهم

ج
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ار جوونې د چارو د 

وزارت د اجراآتو او فعالیتونو 
د تنظیم مقرره
لومی فصل

عمومي حکمونه
د وضع کولو منظور

:لوم ماده
دغه مقرره د افغانستان د اسـالمي       
جمهوریت د وزارتونو د تشکیل او      

په اووه دندو د عمده اصولو د قانون 
درج شـوو   ویشتمه ماده کـې د    

.حکمونو له مخې، وضع شوې ده
موخې

:دوه یمه ماده
د ارجوونې د چـارو وزارت، د       
الندې موخو د پلي کېدو په منظور       

:فعالیت کوي
د هېواد په ولو سیمو کـې د         -۱

.اري نظام رامنته کول
) ېرپایـدا (او ینې   د برابرې    -۲

   ،اري   پرمختیا د اصولو پربنس د

اجراآتتنظیممقررۀ
وزارتهایوفعالیت

امورشهرسازی
اولفصل
عمومیاحکام

منظور وضع
: اولمادۀ
تأسی از حکم منـدرج  بهمقررهاین

مادۀ بیست وهفتم قانون اصول عمده 
تشکیل و وظـایف وزارت هـای       

وضع،جمهوری اسالمی افغانستان 
.گردیده است

اهداف
:دوممادۀ

منظـور بهسازیامورشهروزارت
فعالیـت ذیـل تحقـق اهـداف  

:نمایدمی
مناطق  اممتایجاد نظام شهری در    -١

.کشور
ــای دارای  -٢ ــهر ه ــاد ش ایج

ــهری بر  ــسهیالت ش ــاست اس
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آسانتیاوو لرونکو ارونو رامنتـه     

.کول
ــو د -۳ ــتوني د برابرول د اس

پالنونو او د پالیسیو د طرح کولوله       
الرې د بې سـرپناه د سـتونزې        

.حلول
د پالیسیو او پالنونو د طرح او        -۴

ترتیبولو له الرې اري خدمتونو ته      
د هېواد د اتبـاعو د الس رسـ د          

.زمینې برابرول
ي سندونو تطبیقد تقنین

:درېیمه ماده
د ار جوونې د چـارو وزارت د        
خپلو فعالیتونو په سرته رسولوکې د      
اساسي قانون، قوانینو، فرمانونو، د     

حکمونه او ووزیرانو شوري د مصوب  
تقنیني سندونو   وددې مقررې او نور   

حکمونه عملي کوي او په اونـده       
ساحه کې د هغـو سـالم تطبیـق         

.تْامینوي

اصــول انکـــشاف متـــوازن  
.و پایدار

حــل مــشکل بــی ســرپناهی -٣
ــا و  ــالن ه ــرح پ ــق ط از طری
ـ   ۀپالیـــسی هـــای تهیــ

.مسکن
فراهم آوری زمینـۀ دسترسـی       -٤
تباع کشور به خـدمات اساسـی       ا

شهری ازطریق طرح وترتیب پالیسی     
.ها وپالن ها 

تقنینیاسنادتطبیق
:سوممادۀ

درانجـام امورشهرسـازی وزارت
ــت ــایفعالی ــام ه ــود احک خ

وقـوانین، فـرامین  قانون اساسی،
احکـام  و  مصوبات شورای وزیران    

تقنینـی اسـناد مقرره وسـایر این
سالمتطبیقداده،عمل قرارمالکرا

مـی تأمیندر ساحۀ مربوطآنها را
.نماید
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یم فصلدوه 
تشکیل، دندې او واک

تشکیل
:لورمه ماده

د ار جوونې د چارو وزارت، ) ۱(
د مرکزي ادارې واحد دی، په رْاس       

.کې یې وزیر قرار لري
د ار جوونې د چارو وزارت، ) ۲(

د مرکزي او والیتـي تـشکیالتو       
لرونکی دی چې د قانون د حکمونو       

.مطابق، جویي
د وزارت ُمعینان

:هپنمه ماد
د ار جوونې د چارو وزارت، د       
ُمعینانو لرونکی دی چې د هغـو د        
دندو او واکونو حدود د وزیر لخوا       

.مشخصېي

دومفصل
هاوظایف وصالحیتتشکیل، 

تشکیل
: چهارممادۀ

شهرسازی واحـد  اموروزارت)١(
ادارۀ مرکزی بـوده ، در رأس آن        

.داردوزیر قرار
ــازی )٢( ــهر س ــور ش وزارت ام

دارای تشکیالت مرکزی ووالیتـی     
د می  بوده که طبق احکام قانون ایجا     

.گردد
وزارتمعینان

:مادۀ پنجم
دارای معینان امورشهرسازیوزارت

می باشـدکه حـدود وظـايف و        
وزیـر  طرفازصالحيت های آنها

.شودمشخص می
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د رهبر هیئت

:شپمه ماده
د ار جوونې د چارو وزارت، ) ۱(

د رهبري هیئت لرونکی دی او  له        
، ُمعـین یـا     د رئیس په توه   وزیر  

ُمعینانو، په تشکیل کـې د شـاملو        
کارانو او له مرکزي رئیـسانو      سال

.خه  د غو په توه مرکب دی
ــارو ) ۲( ــوونې د چ ــار ج  د

وزیرکوالی شي، یو شمېر مسلکي     
او تجربه لرونکي مامورین د رهبري      
هیئت په ترکیب کې د غو په توه        

.واکي
وغونـ هیئت د د رهبرد

جوېدل
:اوومه ماده

د رهبر د هیئت غونې پـه       ) ۱(
وروکې یول جوېي )۱۵(هرو 

او فوق العاده غونې یې د وزیر د        
.تصمیم له مخې جوېدای شي

د رهبر د هیئت غونې د هغْه ) ۲(
د اکثریت غو پـه حـضور کـې         

رهبریهیئت
:مادۀ ششم

ســازی شــهرامــوروزارت) ١(
مرکبرهبری بوده وهیئتدارای

معینان، یارئیس، معینبحیثاز وزیر
ــا  ــشاورین ش ــشکیل وم مل ت

اعضأ مـی  حیثمرکزی بهرؤسای
.باشد

وزیر امورشهرسازی می تواند،)٢(
ــامورین  ــداد مـ ــک تعـ یـ

هیئترا درترکیبوبا تجربهمسلکی
تعیـین حیـث اعـضاء  بهرهبری
.نماید

ــت   ــسات هیئـ تدویرجلـ
رهبری

:مادۀ هفتم
هـر دررهبریهیئتجلسات)١(
یکبار دایر و جلـسات روز) ١٥(

تصمیم وزیـر اثربهآنۀالعادفوق
.تواندمیشدهدایر

ــت)٢( ــسات هيئ ــرىجل رهب
با حضورداشت اکثریت اعضاى آن    
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جوېي، د رهبر هیئت تصمیمونه     

یو په اکثریـت    أد حاضرو غو د ر    
سره نیول کېي او د وزیـر لـه         

.السلیک وروسته، مرعي االجرْا وي
او واکونهدندې 

:اتمه ماده
د ار جوونې د چارو وزارت، د       

:الندې دندو او واکونو لرونکی دی
د هېواد په کچه د ار جوونې -۱
د پالیس  ) د افغانستان ماستر پالن   (

او استراتیژ طرح کول، ترتیبول او 
. تنظیمول

د ار جوونې له سـتندردونو       -۲
سره په مطابقت کې د اري ماستر       

طرح کـول، ترتیبـول او       پالنونو
تنظیمول او د منظور د اخیـستلو       
لپاره وزیرانو شـوري تـه د هغـْه         

.واندې کول
د وو ـــارونو لپـــاره د -۳

استراتیژیک پالنونو طرح کـول او      
.ترتیبول

د اري تفصیلي پالنونو طرح      -۴

داير می گردد، تـصامیم هیئـت       
اعـضای  آراءاکثریـت بهرهبری
وزیر امضایو بعد ازاتخاذحاضر
.باشدمیاالجراءمرعی

هاوصالحیتوظایف
:مادۀ هشتم 

وظایف دارایامورشهرسازیوزارت
:باشدمیذیلهایالحیتوص

ــیم   -١ ــب وتنظ ــرح ،ترتی ط
پالیـسی واســتراتیژی شهرســازی  

درسـطح  ) پالن افغانـستان   ماستر(
. کشور

ــیم  -٢ ــب وتنظ ــرح ، ترتی ط
ــالن هــای شــهری در ماســتر پ

ــتندرد  ــه س ــت ب ــای مطابق ه
ــت  ــۀ آن جه ــازی وارای شهرس

ــورای   ــه ش ــوری ب ــذ منظ اخ
.وزیران 

طـــرح وترتیـــب پـــالن -٣
اتیژیک بـرای شـهرهای     های استر 

.کوچک
طرح وترتیب پالن های تفصیلی      -٤
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.کول او ترتیبول

د مجتمع انو او ـاروو د        -۵
.پالن برابرول

رتیب شوو پالیسیو او د اوندو ت-۶
استراتیژیو د پالنونو له تطبیق خه      

.ارنه
د ار جوونې د معیارونو لـه        -۷

په پام کې نیولو او تطبیقولو لپاره د        
خصوصي سکتور د ار جـوونې      

.پرفعالیت باندې ارنه
د اوندو تقنیني سندونو له پـه   -۸

پام کې نیولو سره د اسـتوني د        
ر جوولـو د    برابرولو او دولتي کو   

.پروژو د پالیسیو طرح او ترتیبول
د استوني د پالنونو طـرح       -۹

کول او ترتیبـول او د اونـدې        
.کنالرې مطابق د هغو وېشل

د ستندرد د ملي     د افغانستان  -۱۰
   د ودانیـو   ادارې په همکـار ، ،

ني او ساختماني مـوادو د      استو
ــي  ــتندردونو او فن ــو، س نورمون

تنظیمول او د   مشخصاتو برابرول او    
.هغو له تطبیق خه ارنه

.شهری
ــالن مجتمــع هــا و -٥ ــۀ پ تهی

.شهرک ها
نظارت از تطبیق پالنها وپالیسی      -٦

ها واستراتیژی های ترتیـب شـدۀ       
. مربوط 

ــهر -٧ ــت ش ــارت برفعالی نظ
ســازی سکتورخــصوصی جهــت 
ــای    ــق  معیاره ــت وتطبی رعای

.شهرسازی
الیـسی هـای    طرح وترتیب پ   -٨

ــای   ــروژه ه ــسکن و پ ــۀ م تهی
خانه سازی دولتی با رعایت اسـناد       

.تقنینی مربوط
طرح وترتیب پالن های تهیـۀ       -٩

مسکن و توزیع آن طبق طرزالعمـل       
.مربوط

ستندردها تهیه وتنظیم نورم ها،-١٠
سـاختمان هـا،    ومشخصات فنـی  

ــا  ــاختمانی ب ــواد س ــسکن وم م
ــاری ــتندرد همک ــی س ادارۀ مل

ــق افغا ــارت از تطبی ــستان ونظ ن
.آنها
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د ارونو د حدودو اکل او       -۱۱

د شته وو او راتلونکو سـرچینو او        
نفوس له په پام کې نیولو سره د هغو  

.پراختیا
د اوندې کنالرې مطابق، د      -۱۲

د پالیس ) ماستر پالن(ار جوونې  
او استراتیژ له په پام کې نیولو سره 

توریزم، لرغونو  د صنعتي، کرنیزو،    
او تاریخي او خدماتي فعالیتونو لـه       
نظره د ارونو او اروو د ای       

.اکل او تشخیصول
ــصادي او  -۱۳ ــواد د اقت د هې

ولنیزې پرمختیا لپاره پـه ملـي او        
سیمه ییزه کچه د شته او راتلونکو       

.ارونو د ایکیو ېنه
استوني او عام المنفعـه      -۱۴

د اتیـاوو   تْاسیساتو ته د خلکـو      
مستمره کتنه او ېنه او د هغو د        

.اتیا و پالنونو او پالیسیو برابرول
د ماستر پالنونو او ـاري       -۱۵

.تفصیلي پالنونو ویزه کول 
د دولتي ودانیو طرح کول،      -۱۶

ترتیبول، تنظیمول او یزاین کول او  

ــهرها  -١١ ــدود ش ــین ح تعی
ــت  ــا نظرداش ــعۀ  آن ب و توس

ــود  ــابع موجـ ــوس ومنـ نفـ
.وآینده

ــل -١٢ ــشخیص مح ــین و ت تعی
شهر ها وشهرک ها از نظر فعالیت       
های صنعتی ، زراعتـی ، تـوریزم،        
باستانی وتـاریخی وخـدماتی بـا       
نظرداشــت پالیــسی واســتراتیژی 

طبـق  ) ماسـتر پـالن   (شهرسازی  
.طرزالعمل مربوط

بررســی ارتبــاط شــهرهای -١٣
موجود وآینـده درسـطح ملـی و       

جهت انکشاف اقتـصادی    منطقوی
. واجتماعی کشور 

ــستمر -١٤ ــق م ــه وتحقی مطالع
نیازمندی های مردم بـه مـسکن ،        
تأسیسات عام المنفعه وتهیۀ پالن ها      

.وپالیسی های مورد ضرورت آن
های ویزۀ ماستر پالنهاو پالن      -١٥

. تفصیلی شهری 
طرح،ترتیــب ،تنظــیم و -١٦

دیزاین سـاختمان هـای دولتـی       
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ــي او ــو او دولت د صــنعتي ودانی
خصوصي تولیدي فابریکو د چـارو     

.نهالروو
له اوندو ادارو سـره پـه        -۱۷

همکار کې د ماسـتر پـالن او        
تفصیلي پالنونو له په پام کې نیولـو    
سره د اوبو رسولو، کانالیزاسیون،     
برېنا، مخابراتو، سکونو، د ژوند     
د چاپېریال، اري ترانـسپورت او      
هغو ته په ورته برخوکې د ـاري        
اساسي بنسونو د پالن طرح کول،      

.تنظیمولترتیبول او 
د دولتي بنسیزو ودانیو لـه       -۱۸

.جوولو خه کنترول او ارنه
له ملي او بین المللي نورمونو       -۱۹

او ستندردونو سره په مطابقت کې د 
ار جوونې او اوسېدنې د کودونو      

.او ملي مقرراتو برابرول او تطبیقول
د اوسېدونکو له اقتصادي او      -۲۰

پـه  ولنیز وضعیت او اتیاوو سره      
مطابقت کې د نا پالنـي سـاحو د         
اري ه جوولو او نوي جوولو د 
پالنونو او پالیسیو طـرح کـول،       

ورهنمائی امور ساختمان های صنعتی     
وفابریکه هـای تولیـدی دولتـی       

. وخصوصی 
ــیم  -١٧ ــب وتنظ ــرح ،ترتی ط

ــی   ــای اساس ــا ه ــالن زیربن پ
ــانی،    ــۀ آبرس ــهری درزمین ش
ــرق،   ــیون، بــ کانالیزاســ
ــیط   ــرکها، مح ــابرات، س مخ

ــ سپورت شــهری وزیــست، تران
امثال آن با نظرداشت ماستر پـالن       
وپالن های تفصیلی در همکاری بـا       

.ادارات ذیربط
اعمـار کنترول ونظـارت از  -١٨

.ساختمان های اساسی دولتی
دها ومقررات  وتهیه وتطبیق ک   -١٩

ملی شهرسازی ومسکن درمطابقت    
ملی وبین به نورم ها و ستندرد های

.المللی
ــب وتن-٢٠ ــرح ،ترتی ــیم ط ظ

پالیسی هـای بهـسازی     وپالن ها 
ــاحات    ــهری س ــازی ش ونوس

ــی در ــر پالن ــه غی ــت ب مطابق
ــاعی ــصادی ، اجتم وضــعیت اقت
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.ترتیبول، او تنظیمول

د ارونو د تاریخي، فرهني      -۲۱
او لرغونو ساحو د سـاتنې او بیـا         
رغونې د پالنونو او پالیسیو طـرح       

.کول، ترتیبول او تنظیمول
د اطالعاتو او فرهن وزارت -۲۲

په همکار د هېواد د ـارونو د        
       تاریخي او لرغونو ساحو د معرفـ
لپاره، د سیمینارونو او ورکشاپونو     

.جوول
۲۳-      وزیرانو شوري ته د منظور

د اخیستلو لپاره د ماستر پالنونو او       
اري پالنونو د تعدیل او نوي کولو       

.د طرح واندې کول
دویزه شوو اري پالنونو له      -۲۴

 خه ارنهتطبیق.
د افغانستان  (د ار جوونې     -۲۵

، تفصیلي پالنونـو او  )د ماستر پالن  
استراتیژیک پـالن د پالیـس او       
استراتیژ د تطبیق لپاره د خصوصي 

.پانې اچونې جلبول
د نورو دندو سرته رسول چې       -۲۶

د واکمنو مقاماتو لخـوا سـپارل       

.و نیازمندی های ساکنین آن
وطرح ،ترتیب وتنظیم پالن ها-٢١

پالیسی های حفظ واحیای سـاحات      
ــتانی   ــی وباس ــاریخی ،فرهنگ ت

. شهرها
تدویرسیمینارها و ورکشاپ ها -٢٢

عرفـی سـاحات تـاریخی      جهت م 
ــشور در ــهرهای ک ــتانی ش وباس

ــات  ــا وزارت اطالع ــاری ب همک
.وفرهنگ

ارایه طرح تعـدیل وتجدیـد       -٢٣
ماستر پالن ها و پالن های شـهری        
جهت اخذ منظوری بـه شـورای       

.وزیران 
نظارت از تطبیـق پالنهـای        -٢٤

.شهری ویزه شده
ــذاری  -٢٥ ــرمایه گ ــب س جل

پالیـسی    خصوصی جهت تطبیـق   
ماستر پالن   (راتیژی شهرسازی   واست

،پالن های تفصیلی وپالن ) افغانستان 
.استراتیژیک

انجام سـایر وظـایفی کـه        -٢٦
ازطرف مقامات ذیصالح سپرده می    
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.کېي

د رهبر د هیئـت دنـدې او        
واکونه

:نهمه ماده
ر جوونې د چـارو وزارت د       د ا 

رهبري هیئت، د الندې دنـدو او       
:واکونو لرونکی دی

د وزارت په اجراآتو او فعالیتونو -۱
ــوعانو  ــدو موض ــورې د اون پ

.تحلیلول او ېل
د وزارت د مرکزي او والیتي       -۲

ادارو د شته وو ستونزو په اه بحث    
او پدې برخه کې د الزمو تصمیمونو 

.نیول
ــد-۳ ــس، د اون و ادارو د پالی

استراتیژ او کلنيـو پالنونـو او       
.پرمختیا د لرلید ېنه او تصویبول

د اوندو ریاستونو او ادارو د       -۴
.رپوونو اورېدل او د هغو ارزول

د اوندو ریاستونو او ادارو د       -۵
.دندو د الیحو ېنه او تصویبول

د کدرونو په اکلو او روزنـې        -۶

.شود
هيئـت  وصـالحيتهاى وظايف
رهبری

:مادۀ نهم
امورشهرسازی،وزارترهبریهیئت
ذیل هایوصالحیتوظایفدارای

:باشدمی

موضـوعات وبررسـی  تحلیل-١
ـ     هـای   ت  مربوط به اجراآت وفعالی

.وزارت
مـشکالت پیرامـون بحـث -٢

ووالیتـی مرکزیموجود ادارات
ــصامیم الزم در ــاذ ت وزارت واتخ

.زمینه 
بررسی وتـصویب پالیـسی ،       -٣
و دورساالنهستراتیژی و پالن هایا

.مربوطاداراتنمای انکشاف
هاگزارش های ریاستاستماع-٤

.وط وارزیابی آنهامربوادارات

وظایف لوایحبررسی وتصویب-٥
.ادارات مربوط  ریاست ها و

ارزیابی امور مربوط به تعیـین       -٦
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.ارزولپورې د اوندو چارو

پر کلني تـشکیل او بـودجې        -۷
.باندې غور کول

د اوندو تقنینـي سـندونو او       -۸
.مقرراتو د طرح ېل

د هغو نورو موضوعانو ېنه      -۹
چې د ار جوونې د چارو د وزیر        

.لېيمحولخوا رهبر هیئت ته 
حکمونو او الروونو صادرولد

:لسمه ماده
وزیر د خپل واک په حدودوکې ) ۱(

وندو ریاستونو او ادارو ته حکمونه ا
او الروونې صادروي او د هغو له       

.اجرْا خه ارنه کوي
اوند ریاستونه او ادارې د وزیر ) ۲(

د قانوني اوامرو په اجرْا کولو مکلفې 
.دي

لیتونهوئدنده ایز مس
:یوولسمه ماده

وزیر شخصًا د وزارت د دنـدو او        
ل دی،  ئومکلفیتونو د اجـرْا مـس     

ان او د مرکزي او والیتي ادارو       ُمعین

.وتربیه کدرها
ــشکیل وبودجــ -٧ ــور برت ۀغ

.ساالنه
طرح های اسناد تقنینی    بررسی -٨

.ومقررات مربوط  
ازکـه بررسی سایرموضوعاتی-٩

هیئتبهوزیر امورشهرسازیطرف
.شودمحول میریرهب

هدایات واحکامصدور
:مادۀ دهم

خـود صالحیتوزیردرحدود) ١(
و هـا ریاسترا بهاحکام وهدایات

آن اجرایازصادر ومربوطادارات
.نمایدمینظارت

ادارات مربـوط  هـاو ریاست) ٢(
وزیراجرای اوامر قانونیبهمکلف

.باشندمی

مسئولیت های وظیفوی
:مادۀ یازدهم

ـ  اجـرای  مـسئول شخـصاً روزی
وزارت هـای ومکلفیـت وظایف
آمـرین  ومعینـان، رؤسـا  بوده،
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ندو وو درئیسان او آمرین د سپارل ش

ولیت ئپه پرمخ بیولوکې فردي مـس     
.لري

درېیم فصل
متفرقه حکمونه

بودجه
:دوولسمه ماده

د ار جوونې د چارو وزارت، د       
بودجې لرونکی دی چې د قانون د       

.حکمونو مطابق، منظورېي
د الیحو وضع کول

:دیارلسمه ماده
ار جـوونې د چـارو وزارت       د  

کوالی شي، ددې مقررې د حکمونو 
د ه تطبیق په منظـور، الیحـې،        
کنالرې او الرودونه وضـع او      

.تطبیق کي
مهر

:وارلسمه ماده
د ار جوونې د چارو وزارت، د       
مخصوص مهر لرونکی دی چې پـه      

پیشبرد دروالیتیومرکزیادارات
مـسئولیت فـردی  محولهوظایف
.دارند

سومفصل
متفرقهاحكام

بودجه
:مادۀ دوازدهم

بودجه وزارت امورشهرسازی دارای  
منظور می قانوناحکامبوده که طبق

.گردد
حلوایوضع
:سیزدهممادۀ

مـی توانـد  امورشهرسازیوزارت
ایـن بهتراحکـام به منظورتطبیق

ــوایح، طرزالعمــل هــا  مقــرره ل
وتطبیـق و رهنمود هـا را وضـع  

.نماید

مهر
:چهاردهممادۀ

ــازی دارای وزارت امورشهرســ
درآنکـه بـوده مهر مخـصوص 
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هغْه کـې د افغانـستان اسـالمي        
جمهوریت نان او د وزارت نـوم       

.دی) حک شوی(ی لیکل شو
خپرونه

:پنلسمه ماده
د ار جوونې د چارو وزارت، د       
خپرونې لرونکی دی چې علمـي،      
تخصصي مقالې، مسلکي، فني پېې     
او نورې اوندې موضوعانې پـه      

.هغې کې خپرېي
انفاذ

:شپاسمه ماده
دغه مقرره د تصویب له نېې خه       
نافذه او په رسمي جریده کې دې،       

.خپره شي

ــوری  ــشان جمه ــالمین اس
مـی  حکافغانستان و نام وزارت

.باشد

نشریه
:مادۀ پانزدهم 

وزارت امور شهرسازی دارای نشریه     
ت علمی، تخصصی ،    بوده که مقاال  

سـایر  ، فنـی و   رویدادهای مسلکی 
موضوعات مربوط در آن نشر مـی       

.گردد
انفاذ

:مادۀ شانزدهم
ازتـاریخ تـصویب  مقـرره ایـن 

رسـمی نـشر    ۀ  نافذ و در جریـد    
.گردد
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:اشتراک ساالنه 

انیـــافغ) ۹۰۰(:مرکز ووالیاتدر

فیصد تخفیف) ۲۵(با :برای مامورین دولت 

ین ومحصلین با ارائه تصدیق ،نصف قیمتـبرای متعلم

فیصد تخفیف از قیمت روی۱۰برای کتاب فروشی ها با 

.دالر امریکائی ) ٢٠٠(: خارج از کشور 
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