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 فصل اول

 احکام عمومی
 

 مبنی 

 ماده اول: 

  وضع گرديده است. ون آبقان 21 اده به تأسی از احکام مندرج م طرزالعملاين 

 

 هدف

 ماده دوم: 

دريايی های حوزه های  ارگان های تنظيم امور مربوط به تشکيالت، صالحيت ها و طرز فعاليت ايجاد،به منظور طرزالعملاين 

 وضع گرديده است.فرعی دريايی  های و حوزه

 

 رياست عمومی تنظيم امور آب 

 ماده سوم:

 ميباشد: ذيلی وآب بوده و دارای وظايف يکی از ادارات مرکزی وزارت انرژ

 

 .دريايی های تطبيق استراتيژی مديريت حوزه و در امورو فراهم آوری تسهيالت هماهنگی ، انسجام .2

 .دريايی هاینهاد های مديريت حوزه های فعاليت  انسجام، هماهنگی و فراهم آوری تسهيالت در .1

 .تيژی حوزه های دريايینظارت و ارزيابی از موثريت، کارآيی و اثرات استرا .3

 فراهم آوری تسهيالت در امور نظارت و ارزيابی از موثريت، کارآيی و اثرات استراتيژی های مديريت .4

 .حوزه های دريايی

 گزارش دهی به معينيت  بخش آب، مقام وزارت انرژی و آب در رابطه به مسايل مربوط به مديريت .5

  .حوزه های دريايی

 ب مسايل مربوط به انسجام و همآهنگی را توسط دفتر تآمين ارتباط و همآهنگی رياست عمومی تنظيم امور آ .6

 .حوزه های دريايی انجام ميدهد

 آوری تسهيالت در طرح و تطبيق برنامه ها انکشاف و مديريت منابع آب از جمله تخصيص و سهميه بندی    فراهم  .7

 .آب در حوزه های دريايی

 .ل منازعات آبرد رسيده گی به حهمکاری و فراهم آوری تسهيالت در مو .8

 .وزه های دريايی و نهاد های مردمیسازماندهی در ارتقای ظرفيت کاری کارکنان ادارات ح .9

 انجمن های استفاده کننده گان آب راهم آوری تسهيالت در ايجاد و تقويت شورا های حوزه های اصلی و فرعی دريايی وف .21

 .بت و بهره برداری از تآسيسات آبیيايی جهت امور حفظ و مراقرهنمود ها و ارسال آن به حوزه های در هتهي .22

وژيکی، برف سنجی و وروليفراهم آوری تسهيالت در نصب و جمع آوری آمار و ارقام از استيشن های هايدروميت .21

 .لوجيکیهايدرو

 رهنمود ها جهت طرح استراتيژی حوزه های دريايی.  هتهي .23

 

 

 بورد مشورتي حوزه دريايي

 :چهارمماده 

هاي مرتبط به آب ارگان هاي مربوطه  ضرورت حاكميت مشترك در قانون آب تصريح گرديده و ايجاب مينمايد تا دركليه فعاليت

 تآمين گردد:دولتي بشكل مشاركتي باهم كار نموده تا حاكميت منابع آب درحوزه هاي دريايي 

 .جهت همکاری و حمايت از همديگر روابط دوستانهتأمين )الف( 

 .وهماهنگ ساختن فعاليت هاي مربوط ه معلومات و مشورت های الزمه در موضوعات ذيعالقهتبادل   (ب)

 شده. منظورپيروي از قوانين، مقرره ها و طرزالعمل هاي    )ج(

 

قانون  دهم  ماده21فقره  مطابق. است قبآل تشکيل گريده شوراي عالي تنظيم امورآب به حيث مرجع هماهنگ كننده به سطح ملي

ادارات  حوزه دريائی به شمول بورد مشورتی متشکل ازهای  ارگانتا  ،صالحيت داده شده استانرژی و آب زارت وآب به 

 از آنجايكه چندين . کننده در سطح حوزه دريائی می باشد همآهنگبايد متذکر شد که بورد مشورتی مرجع . ذيربط را ايجاد نمايد
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با اطر ايجاد تسهيالت الزم دانسته می شود تا وزارت ها وادارات ذيربط نماينده لذا به خ ،واليت دريك حوزه دريايي قرار دارد

الزم را ايجاد کند،  آهنگیهم خويش را که واجد شرايط باشد و بتواند از تمام واليات همان حوزه نماينده گی نموده وصالحيت 

 . در بورد مشورتی معرفی نمايند

 

 :باشندمی ذيل قرار   وزارت ها و ادارات ذيربط

 اریوزارت زراعت، آبياري و مالد)الف(    

 وزارت احياء و انکشاف دهات   (ب)

 وزارت معادن   (ج)

 وزارت صحت عامه    (د)

 اداره ملی حفاظت محيط زيست   (ه)

 وزارت اقتصاد    (و)

 وزارت انکشاف شهری   (ز)

 شاروالی در ساحه مديريت حوزه دريايی   (ح)

 

 ذيل بيان ميگردد: طور حوزه دريايي اداراتدرهمكاري با وظايف بورد مشورتي 

 

 .حوزه درياييمديريت ي ن هاپالپاليسی، استراتيژی و تهيه و ترتيب ارائه مشوره درحصه )الف( 

 .آبريزه هامشوره و نظارت از برنامه هاي حفاظت ارائه    (ب)

 .آب سهميهواز منابع آب استفاده  ،رهنمودها براي حفاظتيا  ارائه مشوره روي ميكانيزم ها وطرزالعمل ها   (ج)

 .هريزبه سطح حوزه آبحوزه دريايي  اداراتجهت هماهنگي فعاليت هاي  ها ايجاد زمينه   (د)

 .بو آلودگي آاز منابع آب استفاده  ،آب منازعات حلو انكشاف ميكانيزم ها براي ايجاد    (ه)

 درهمكاري با شوراي حوزهيكپارچه ساختن مسايل مرتبط درانكشاف، استفاده ومديريت منابع آب    (و)

 .حوزه فرعي درياييهای دريايي و شوراي        

 .فراهم آوری مشوره های الزم در جلوگيری ازتداخل وظيفوی ارگانهای ذيربط در فعاليت های امورآب   (ز)

 توسطرفع نواقص ايجاد شده وادار ساختن متخلفين استفاده كننده آب جهت فراهم آوری تسهيالت جهت    (ح)

  . خسارات واردهجبران و آنها         

  بايد متذکر شد که رئيس حوزه دريائی منحيث رئيس بورد مشورتی ايفای وظيفه می نمايد.

  

 تعريفات و اصطالحات

 :پنجمماده 
 

طرح پالن بهره برداری ليت ئوآب مس قانون آب، وزارت انرژي و 21ماده فقره دوم به اساس  :پالن ها و استراتيژي .0

جزء اول فقره دوم و ادارات حوزه هاي دريايي مطابق لويت های ملی و به اازمنابع آب جهت استفاده های مختلف مطابق 

نظرداشت مشخصات و نيازمندی ها در در طرح پالن، تنظيم و اداره آب مطابق پاليسی ملی منابع آب با  قانون آب21ماده 

ظور شده در رابطه به عبارت از طرز تطبيق برنامه های منحوزه دريايي به عهده دارد. در قانون آب استراتيژي  5

شوراي  21ماده  2فقره به اساس  .حفاظت، توسعه، تنظيم و کنترول منابع آب در چارچوب پاليسی های مشخص می باشد

بوده که با دارا حوزه در مطابقت با استراتيژی ملی سکتور آب استراتيژي  ترتيبحوزه دريايي نقش اساسي را در طرح و 

آمده است که وزارت می تواند جهت تنظيم  23دوم ماده  فقره در. جرا می باشدا مرعی اال 23قره دوم ماده داشت ف نظردر 

منابع آب بعد از تأمين ارتقای ظرفيت کاری و توانمندی الزم ازطريق آموزش های تخنيکی عندالضرورت عده از 

شورا های حوزه دريايی الی ايجاد  لذا. نمايدی طبق احکام قانون آب انتقال صالحيت های خويش را به شورای حوزه دريائ

الزم شمرده می شود که فعاليت های مرتبط توسط که درفوق ازآن تذکر به عمل آمده،  و شورا های حوزه فرعی دريايی

 . حوزه دريائی انجام يابد ارگان
 

طرح و انکشاف دريايی، هر اداره حوزه دريايی مکلف به  اصلي ساحه حوزه 5برای استراتيژی مديريت حوزه دريايی:  .2

استراتيژي بايد با بوده که اين دريايي به منظور مديريت منابع آب در ساحه مربوطه استراتيژی مديريت حوزه  یمرحله اي

استراتيژي ملي منابع آب سازگار باشد. اداره حوزه دريايي ميتواند ازجوانب ذيربط و اشخاص ذيعالقه صاحب نظر در 

مكاري در مورد مسايل مربوط به آب گردد. استراتيژي وقتاً فوقتاً بازنگري شده و طرح و ترتيب استراتيژي خواهان ه

نظرداشت كليه مسايل مرتبط به  در شامل پالن تخصيص آب نيز ميشود. دراستراتيژي، اصول جهت تخصيص آب با

 ن موجود وآينده تعيين گردد.حفاظت، استفاده، انكشاف،  نگهداري، مديريت و كنترول منابع آب، بايد برای استفاده کننده گا
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استراتيژي مديريت حوزه دريايي به اساس روش حوزه دريايي و كاربرد اصول مديريت همه جانبه روش قابل تطبيق:  .9

و به منابع آب، محصول همكاري ها، توافقات و روش های مشاركتي ميباشد. اين استراتيژي يك پروسه دوامدار بوده 

پايدار حوزه دريائی با در نظرداشت ابهام و پيچيدگي های موجود درايکوسيستم، سيستم  ۀمنظورحصول اطمينان جهت ادار

محيط زيستي و اجتماعي صورت می گيرد.استراتيژي مورد نظرتوسط متخصصين فنی جهت  فراهم ساختن زمينه برای 

 بد.و انکشاف ميآ تطبيق آن در مدت زمان معين طرح
 

جوئی و استفاده مؤثر از آب بوده که از طريق اتخاذ تدابيرمانند معرفی تکنالوژی عبارت از صرفه نگهداری منابع آب:  .4

آب و در صورت ضرورت جيره بندی آن  یهای صرفه جوئی، پروسس مؤثر، تنظيم واداره مناسب امور عرضه و تقاضا

 بدست ميآيد.  
 

 عبارت است از:حفاظت منابع آب:  .5

 .با نظر داشت پايداری ايکولوژيکی )الف( تآمين کميت و کيفيت منابع آب     

 .یجلوگيری از خراب شدن حالت منابع آب   (ب)

 بازسازی منابع آب.   (ج)
 

تغيير مستقيم وغيرمستقيم خاصيت بيولوژيکی، کيمياوی و فزيکی آب است که به صحت وسالمتی انسانها  آلوده گی: .6

بوده يا به هدف که استفاده از آن توقع ميرود، وسايرموجودات حيه آبزی وغير آبزی وا بسته به آب به شمول نبا تات مضر

 صدمه وارد نمايد.
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 فصل دوم
 

 دريايیهاي حوزه  ات ادار
 

 

 ايجاد ادارات حوزه دريايی

 :ششمماده 

گرديده  آنها مشخصساحات مديريت که حوزه دريايی  5 ادارات ،چارچوب مديريت منابع آب طرزالعمل و به اساس قانون آب

 . ست، ايجاد می شودا

 

در  راانکشاف و حفاظت منابع آب  ،تنظيم وليتئکه مسادارات حوزه های دريايی نهاد های اجرائيوی وزارت انرژی و آب بوده 

 .ربوطه بدوش دارندساحات م

 

 اداره حوزه دريايیهداف ا

 :هفتمماده 

ذيل  اهدافدارای که  بوده مربوطه دريايی مديريت آب در ساحات حوزهو اداری  فنیاداره حوزه دريايی يک نهاد رهبری کننده 

 د:ميباش

 .یآب منابعتمام همه جانبه هماهنگی و تنظيم ، ارزيابی، نظارت .2

 .برنامه ريزی و تمويل فعاليت های مربوط .1

 .انکشاف و حفاظت آب در ساحه مديريت حوزه دريايی .3

 

 وظايف و صالحيت ها 

  :هشتمماده 
دارد.  گهداري منابع آب را در ساحه مديريت حوزه دريايي مربوطهنظت و اداره حوزه دريايي صالحيت تنظيم، نظارت، حفا

بوده  را عهده دار پالن سهميه آب تهيه و انکشاف انكشاف استراتيژي هاي مديريت حوزه دريايي و و طرح مسووليت اين اداره 

 نمايد. را در ساحه خويش وضعآب و تنظيم استفاده از  سهميه بندیقواعد را جهت مکلف است تا  و

به اساس قانون آب صالحيت متذكره درمشاركت استفاده كننده گان آب محل و ساير نهاد هاي آب و نهاد هاي اجتماعي و 

 .فرهنگي مسوول در ساحه انجام ميپذيرد

 

 دريايی را تا زمان  ارگان اجرائيوی حوزه دريايی درآغاز کار تمام مسؤليت حوزهقانون آب،  23 ماده 1به اساس فقره  (2)

در صورت تشکيل شورا های حوزه دريائی، وظايف و مسؤليت های آن که  تشکيل شورای حوزه دريايی، به عهده دارد.

 توسط ادارات حوزه دريائی صورت می گرفت به شورای حوزه های دريايی انتقال می يابد.

 

 :حوزه دريايی دارای وظايف ذيل می باشد ادارات (1)

   هآب مطابق پاليسی ملی منابع آب با نظر داشت مشخصات و نيازمندی های حوزهمه جانبه  هالف( طرح پالن، تنظيم و ادار)   

 .مربوط           

 .هدريايی در امور مربوط همشوره با شورای حوز  (ب)

 .براداری، حفاظت و تنظيم منابع آبطرح برنامه های محلی به منظور انکشاف، بهره   (ج)

 .دريايی هتعميل تصاميم شورای حوز  (د)

 .سايرحوادث طبيعی اذ تدابير کوتاه مدت، ميان مدت، درازمدت به منظورکاهش اثرات خشک سالی، سيالب ها واتخ  (ه)

 .با ادارات حوزه های فرعی دريايی ايجاد همآهنگی  (و)

 .ليت ادارات حوزه های فرعی دريايیمراقبت از فعا  (ز)

 .امور اداری به شورای حوزه دريايیفراهم نمودن تسهيالت در   (ح)

 اتيژی و برنامه های انکشاف حوزه مربوط به اساس استراتيژی و برنامه های انکشافی ملی منابع آب؛طرح استر  (ط)

 .بری در مورد حل منازعات آبمديريت و ره  (ي)

 سازماندهی و مديريت در ارتقای ظرفيت کاری ادارات مربوط و نهاد های محلی حوزه دريايی )کارکنان حوزه های   (ك)

 فرعی، انجمن استفاده کننده گان آب و سيستم وها و دفاتر ساحوی، شورای های اصلی اصلی، فرعی، آبريزه        

 .غيره( در داخل و خارج کشور ميراب و       

 .اهش ضايعات آب از منبع الی مزرعهاصالح و عصری سازی تآسيسات آب بمنظور ک   (ل)

 .انجمن های استفاده کننده گان آب ايجاد و تقويت   (م)
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 .هره برداری مناسب از تاسيسات آبیريت در مورد حفظ و مراقبت و بسازمان دهی و مدي   (ن)

 .تحت بازسازی و اصالح تاسيسات آب نظارت و بررسی از امور تخنيکی پروژه های  (س)

 .ت ادارات و نهاد های حوزه مربوطهنظارت و کنترول از اجراآ   (ع)

 پالن، ارزيابی تخنيکی، سروی، ديزاين و نظارت پروژه های جديد.   (ف)

  اندازه گيری منظم و جمع آوری ارقام از جريان درياهای حوزه مربوطه و ارسال آنها به اداره هماهنگ کننده   )ص(

 .مرکزی  

 طريق اداره همآهنگ کننده به وزارت انرژی و االنه از اجراات حوزه مربوطه ازربعوار و س راپوردهی ماهوار،  (ق)

 .آب  

 نرژی و آب به اداره حوزه مربوطه سپرده ميشود.و ساير وظايف که از طرف وزارت ا)ر(   

 

   

 ساختار تشکيالت اداره حوزه دريايی 

:نهمماده   

 ميباشد:  ادارات مربوطه آناداره حوزه دريايی متشکل از رياست عمومی و    (2)

     دارای ساختار تشکيالتی ذيل ميباشد: حوزه دريايی رياست عمومی       

 مشاور حقوقی و روابط عامه  .2

 مسوول تکنالوژی معلوماتی و مدلنگ .1

 حوزه مربوطهمسوول هماهنگی  .3

 شورای حوزه دريايی سکرتريت .4

 تفتيش داخلیاداره  .5

  مديريت اجرائيه .6

 

:مربوط رياست عمومی حوزه دريايی قرار ذيل اند راتادا  ( 1)  

 رياست تنظيم امور آب  .2

 رياست برنامه ريزی .1

 رياست خدمات انجنيری .3

 رياست اداری و مالی .4

 است انسجام پروژه هاري .5

 آمريت تنظيم امور انرژی .6

 

     پالن ها  استراتيژی ها و ، رئيس اداره گروپ مشخص كاري را جهت طرح و انكشافاداره حوزه دريايي بعد از ايجاد  (3)

 در حوزه مربوطه تعين و توظيف مينمايد.

،داده ميشود حمايهآب  پشتيبانی و  ازنياز های مبرم ارتقای ظرفيت های بشری  که توسط وزارت انرژی و         

د:قرارذيل ميباش         

 آب امور تنظيم استفاده 

 مديريت کيفيت آب 

 نيازمندی های ايکولوژيکی آب 

 تامين  آب برای آبياری 

  نظارت از کيفيت آب 

 مديريت منابع آب 

 پالن، ارزيابی 

 انجنيری و ديزاين 

  مديريت سيالب ها و خشکسالی ها 

 مديريت مالی 

 يت اصالح ساختار تشکيالتیمدير 

 ادارات جديد را ايجاد کرده ميتوانند.حوزه دريايی عندالضرورت،  ادارات (4)
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 رياست عمومی حوزه دريايی

 :دهمماده 

 رئيس عمومی  از طرف وزارت طبق قانون برای مدت معين انتخاب می گردد که دارای صفات ذيل باشد:  (2)

 .قویرهبری  )الف( توانمندی   

 .عرصه مديريت  منابع آبربه و مهارت فنی درتجداشتن  (ب)

 .ها و برنامه ها استراتيژی ها، توانمندی برای طرح پاليسی (ج)

  ه.مهارت برای همآهنگ سازی امور مربوط (د)

 ی.مشارکتتوانايی در تقويت امور (ه)

 .داشتن توانايی در رابطه به رفع مشکالت اداری و اجتماعی حوزه مربوطه (و)

 .پروژها و اداری يريت مالیامور مد داشتن تجربه کافی در (ز)

 .مربوطه امور توانايی در امور نظارت، کنترول و بررسی (ح)

    

 

 دارای وظايف ذيل می باشد:حوزه دريايی بوده و   و تخنيکی رئيس عمومی مسؤل تمام  امور اداری (1)

 .ترتيب اجندای جلسه شورای حوزه دريايیرهبری در)الف(      

 .منظور شده شورای حوزه دريايی متصاميتطبيق پاليسی ها و رهبری در (ب)

 .طرح بودجه ساالنه و بودجه تکميلی به ادارات و نهاد های ذيصالح  جهت اخذ منظوریرهبری و مديريت در (ج)

 .تراک در جلسات شورای حوزه دريايیاش (د)

  .ذيصالح های ارائه گزارش  از فعاليت های مربوطه به وزارت و ساير نهاد (ه)

 .ذيصالح های به وزارت و ساير نهادنه ساال هایارائه راپورمديريت در (و)

 .رهبری و مديريت در طرح و تطبيق پالن های تنظيم و انکشاف منابع آب (ز)

 .رهبری و مديريت در امور جمع آوری ارقام هايدرومتيورولوجيکی حوزه مربوطه (ح)

 .مختلف هایرهبری و مديريت در مورد سهميه بندی عادالنه آب برای استفاده  (ط)

 .د حل منازعات آبسازمان دهی در مور (ي)

 ی.اتخاذ تدابير به منظور کاهش اثرات سيالب ها و خشکسالی  و ساير حوادث طبيع (ك)

 و تخنيکی. سازمان دهی در امور ارتقای ظرفيت و توانمندی ادارات و نهاد های اجتماعی (ل)

  .ترول و برسی از امور حوزه مربوطهنظارت ، کن (م)

 .تمام جوانب ذيربط در حوزه مربوطهسازمان دهی و مديريت در جهت تقويت و هماهنگی  (ن)

 انجام ساير وظايف که وقتاً فوقتاً ازطرف وزارت و نهاد های ذيصالح به وی سپرده می شود. (س)
 

حوزه دريايیوظايف بخش های مربوطه رياست عمومی   

:يازدهمماده   

 :مه)الف( مشاور حقوقی و روابط عا

 راتساير قوانين و مقرقانون آب،  در روشنايیای حقوقی را برای رئيس حوزه دريايی و شورای حوزه دريايی مشوره ه

 تماس بوده و درحل مسايل فراهم نموده با ادارات تطبيق کننده محلی و محاکم ولسوالی و واليتی در و طرزالعمل ها

 ايفظساير وووی کليه مسايل مديريت منابع آب، ومشکالت موجود با مردم و جوانب ذيربط ر همکاری مينمايدمنازعوی 

را جهت  وجلسات، روی عملکرد مديريت حوزه دريايی وغيره تفاهم نموده به منظور بلند بردن مديريت شفاف منابع آب،

.ميکندآگاهی عامه نيز راه اندازی   

 مسئول تکنالوژی معلوماتی و مدلنگ: (ب)

آب(،  قليم و استخراجآب سطحی، زيرزمينی، مقدار آب، امسووليت طرح و انکشاف استراتيژی جهت نظارت منبع آب ) 

ر معلومات مديريت معلومات و نشارت ) پالن تعقيب فعاليت ها(، اراضی( و ارزيابی و نظ عملی در حوزه آبگير ) کاربرد

 ) گزارش دهی( را دارد.

 مسوول همآهنگی:  (ج)

ت های اداره داخل و خارج اداره را به عهده دارد. )هماهنگی و انسجام موثربين رياسمسايل مسووليت هماهنگ سازی 

دريايی و نهاد های فرعی و همچنان بين جوانب ذيربط وادارات واليتی امر الزمی به شمار ميرود فرعی حوزه  

 سکرتريت شورای حوزه دريايی: (د)

  يربطو اصرار مصوبه ها به مراجع ذ جلسات شورا و ادارات حوزه دريايیو اجندای مسووليت تهيه اسناد مورد نياز       

 .داردعهده  را به      

 

 
 



8 

 

 مسئول تفتيش داخلی: (ه)

تفتيش داخلی جهت همکاری با رئيس عمومی و  اداره حوزه دريايی ايجاد گرديده و موجوديت حاکميت مناسب امور 

ه حوزه ادار  اجرائيویالم اداری از کليه جنبه های اموررا تاييد مينمايد. هدف از تفتيش داخلی تامين کنترول ساجرائيوی 

و اداری ميباشد.بشمول امورمالی،  راهای حوزه دريايیو شو دريايی  
 

 اهداف

:دوازدهمماده   

:رياست های تنظيم امور آب  
متمرکز ميباشند.ايی، در حوزه های دري مارو تهيه ارقام و آ روی مديريت پايدار منابع آب جهت حفاظت و نگهداری  

 
 

: و برنامه ريزی رياست خدمات انجنيری  

ی  در حوزه کزروی انکشاف منابع آب حوزه های دريايی  جهت بهبود وضعيت اقتصادی و شرايط معيشتتمر وظيفه اين رياست

 مربوطه ميباشد.
 

. پروژه ها به منظور کاهش ضايعات آب ميباشد احيای مجددوظيفه اين رياست امور باز سازی ورياست انسجام پروژه ها:   

 

بع مالی و بشری اداره حوزه دريايی را به عهده دارد.مسئوليت مديريت پايدار منا :رياست مالی و اداری  

 

 رياست تنظيم امور آب

 : سيزدهمماده 

 بخش دارای وظايف ذيل می باشد:اين 

 .أبطی مراحل درخواست اجازه نامه استفاده      .2

 .بآحفظ و نگهداری ارقام مربوط به جمع آوری و      .1

 .کار های عملياتی استفاده أب بررسی و نظارت از     .3

 .آن و تقويت ايجاد انجمن استفاده کننده گان آب     .4

 .يورولوژيکیتجمع آوری ارقام هايدرومرابطه به اندازه گيری أب و در انجام فعاليت هاي     .5

 .مطالعه و پيشنهاد قيمت صرفيه آب     .6

نظارت ازکيفيت  وطرح پروگرام های تفاده زراعتمورد اسکيفيت أب های پيرامون تحقيقات مديريت دررابطه به      .7

 .أب

 .از طريق تدابير فزيکی و غير فزيکی ارائه خدمات حفاظت دريا ها     .8

 .کانال ها و ساير تاسيسات آبیازمنظورحفظ و مراقبت و بهره برداری انجام فعاليتها به      .9

 .عت، آبياری و مالداریتهيه استراتيژی حفاظت ساحه حوزه آبگير در همکاری با وزارت زرا  .21

 .آب برای استفاده های مختلف در حوزه دريايیبندی و تطبيق پالن سهميه  طرح  .22

 .ها و جوازنامه ها و تطبيق سيستم اجازه نامه طرح  .21

 .جوانب ذيربطمشورتی  -حمائيوی ميکانيزم های و تطبيق طرح   .23

 .کاهش منازعات آبنابع آب به منظوره اساس مديريت مطرح و انکشاف استراتيژی جهت تنظيم حقابه ها ب  .24

 .، تآسيسات آب و مجرا های آبیتثبيت حريم منابع آبی  .25

 سازمان دهی در مورد ارتقای ظرفيت کاری کارکنان مربوطه و شوراهای حوزه دريايی، انجمن های استفاده کننده گان  .26

  .آب و سيستم ميراب       
  

 رياست خدمات انجنيری

 : چهاردهمماده 

 است دارای وظايف ذيل می باشد:رياين 

 .پروژه های انکشاف منابع آبو ارزيابی شناسايی و مطالعات    .2

 .ه های انکشافی اداره حوزه دريايیپروژ و نظارت از ديزاين سروی ،   .1

 .مطالعه  و منظوری پروژه های انکشافی پيشنهاد شده توسط نهاد ها و افراد   .3

کنترول جريان  از قبيلها برای امور انجنيری عمومی و معيار رهنمودهااتی، عمليی امورتهيه طرزالعمل های معيار   .4

 آب 

 .ها بند و ثبات مصونيت، کارهای حفاظتی، هادريا، کار های سمت دهی و تحکيماتی دريا     
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 برنامه ريزی رياست

 هم: پانزدماده 
 دارای وظايف ذيل می باشد: رياستاين 

 .مربوطه ونظارت برپالن انکشافی منابع آب حوزه دريايی ريزی، اجراءبرنامه هت ج و اولويت بندی مطالعات ضروری .2

 در حوزه مربوطه منابع آبانکشافی پالن  و سازگاری آن باپيشنهاد شده توسط استفاده کنندگان آب  فعاليت هایبررسی  .1

 رسيدگی به تمام امور مربوط به پالن گذاری انکشاف منابع آب. .3

 : که شامل موارد ذيل ميباشد و تقاضای آب انجام تحليل منابع آب .4

 (....آب سطحی و ذخايرآب ) آب زيرزمينی،  دسترسی به 

 ( صنعتآبياری،  معيشت،استفاده فعلی از آب...) 

  نيازمندی های آب در آينده 

 ( انتقال آبتاسيسات و  آب های ذخيرهمواجه ميباشد، اعمار بند آب ساحات که به کمبوداد برای انکشاف )پيشنه 

 پروژه ها و زيست محيطی اقتصادی، اجتماعی و تحليل انجام ارزيابی .5

 ( برای پروژه های انکشافی منابع آب (TORتهيه اليحه وظايف  .6

 آب  تخصيصفراهم آوري معلومات مورد نياز براي پالن  .7

 

 رياست مالی و اداری 

: شانزدهمماده   

 رياست دارای مکلفيت های ذيل ميباشد:اين 

 ثبت اسناد و آرشيفتدارکات، ترانسپورت،  يت امورئولمس .2

ليت تنظيم کليه امور محاسبات مالی اداره حوزه دريايی  بشمول تنظيم لست موجودی اجناس و مديريت دارايی ئومس .1

 ی منقول و غير منقولها

چارت تنظيم انکشافی , تنظيم امور استخدام، معاشات،  مسووليت فراهم آوری کليه مديريت منابع بشری و خدمات .3

  مورد نيازهای ارزيابی ساالنه کارمندان و راه اندازی هر نوع آموزش 
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 فصل سوم

 ادارات حوزه فرعی دريايی

 فرعی دريايی هاي حوزه اتايجاد ادار

 :هفدهم ماده

حوزه فرعی دريايی  و ساحات مديريت آن معين گرديده است که  32به اساس قانون آب و طرزالعمل مديريت حوزه دريايی، 

 مسووليت آن را اداره حوزه فرعی دريايی به عهده دارد.

  

و دفاتر ساحوی را در ساحه مديريت حوزه حوزه دريايی بوده  اجرائيوی تحت اثر اداراتاداره حوزه فرعی دريايی يک نهاد 

 فرعی دريايی مربوط  هدايت و رهبری مينمايد.

 

 وظايف اداره حوزه فرعی دريايی

 :هژدهمماده 

فرعی دريايی در آغاز کار تمام مسؤليت های شورای حوزه فرعی دريايی را تا  زمان تشکيل آن، به عهده  اداره حوزه (2)

 دارد.

 مسووليت اداره حوزه فرعی دريايی درخصوص شورای حوزه فرعی دريايی از تاريخ نشر صالحيت شورای حوزه  

 ، خاتمه ميآبد.فرعی دريايی مربوط       

    

 ريايی دارای وظايف ذيل می باشد:اداره  حوزه  فرعی د (1)

  آب، جريان آب، حفظ و بندی سهميه  و ارايه مشوره های فنی به شورای حوزه فرعی دريايی در مورد تخصيص (الف)

 استفاده از آب،  همراقبت اکوسيستم، مشوره های عمومی در پالن گذاری، تهيه بودجه، تهيه پاليسی و مقررات نحو   

 .هماهنگی فعاليت های استفاده از آب در حوزه  فرعی دريايی مربوطهپيشنهاد وضع صرفيه ها،    

 .انجام امور سکرتريت برای شورای حوزه  فرعی دريايی    (ب)

 .ت اخذ تاييد ومنظوری آنبودجه  ساالنه و تقديم آن به ادارات حوزه دريايی و ساير نهاد ها جهترتيب     (ج)

 و ارائه آن جهت منظوری بهی استفاده از آب های سطحی و زيرزمينی برا ها و اجازه نامه هااسناد  تنظيم و ترتيب    (د)

 .مقامات ذيصالح         

 .و تخليه فاضالبدرخواست ها و اجراآت در مورد جواز استفاده آب اخذ     (ه)

 .ثبت و حفظ جواز ها و اجازه نامه ها، تجديد، تعديل، تعليق و لغو آن    (و)

 .مه هانظارت بر  تطبيق جوازها و اجازه نا    (ز)

  بارندگی، جريان آب، وسطوح آب های زير زمينی و ساير اطالعات جٌوی و منظم و جمع آوری ارقام اندازه گيری     (ح)

 .اقليمی که برای تنظيم و اداره موثر منابع آب الزم می باشد   

  ر مورد سيالب ايجاد سيستم های معلوماتی و بانک اطالعاتی جهت جمع آوری اطالعات هايدرولوجيکی و جٌوی د    (ط)

  .و کنترول کيفيت آب ، خشکسالی هایها   

 .حفظ و مراقبت شبکه های آبياری و آبرسانی تحت اداره آن ، بهره برداری،ارتقاء استفاده مؤثراز آب     (ي)

                            که از طرف شورای حوزه دريايي و ساير مصارف خدمات عمومی اداره آبجمع آوری صرفيه ها همکاری در     (ك)

 .وضع گرديده است         

 .تاسيسات آبی حفظ و مراقبتیبهره برداری ، تنظيم پالن های امور     (ل)

 .دايجاد روابط خوب کاری با ساير جوانب ذيربط که در انکشاف و حفاظت منابع آب سهيم ان    (م)

 .و تطبيق برنامه ها در مورد کاهش اثرات سيالب و خشکسالی طرح    (ن)

 .به منظور کاهش ضايعات آب تطبيق امور بازسازی و عصری سازی تاسيسات آبی طرح و    (س)

   پالن انکشافی حوزهاستراتيژی و پالن های انکشافی وحفاظتی منابع آب بادرنظرداشت استراتيژی ها و طرح     (ع)

 .دريايی   

 .سازمان دهی در مورد حل منازعات آب    (ف)

 .کنان مربوطه و نهاد های محلیسازمان دهی جهت ارتقای ظرفيت کاری کار    (ش)

 نقش رهبری در مسايل  مرتبط به مديريت منابع آب در ساحه مديريت حوزه فرعی مربوط.    (ق)

 ثبت و راجستريشن بعد از منظوری مرکز انجمن های استفاده کننده آب و همکاری جهت طی مراحل اسناد مذکور.    (ذ)
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 ساختار تشکيالتی حوزه فرعی دريايی

 : نزدهمماده 

 اداره حوزه فرعی دريايی دارای ساختار تشکيالتی ذيل ميباشد: (2)

  .سکرتريت شورای حوزه فرعی دريايی  )الف(

 .آمريت تنظيم امور آب    (ب)

 ی.مريت برنامه ريزآ    (ج)

 .آمريت خدمات انجنيری    (د)

 .آمريت مالی و اداری    (ه)

 دفتر همآهنگی جوانب ذيربط    (و)

 

 .پيشنهاد نمايد را  در ايجاد يک اداره و يا انحالل آن ريايی ميتوانددر صورت ضرورت، اداره حوزه فرعی د   (1)
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   چهارمفصل 

خاصاحکام   

  اندازه گيري به ضرورت 

 :بيستمماده 

يا  ووزارت انرژي و آب استفاده کننده گان آب و يا انجمن های مربوطه به اساس هدايت کتبی قانون آب،  11ماده مطابق  .2

 :ضرورت دارند تااداره حوزه دريايي  

از ذخيره سازي، اخذ آب از نظارت جهت را و منظور شده معياری  (آالت اندازه گيريآالت ثبت کننده و يا نظارتی ) (الف)

  ؛نصب نمايند آن ازمنبع و استفاده 

 ؛برقرار سازد آنستفاده از ذخيره، اخذ آب از منبع و انظارت از مديريت جهت يا و  نظارتسيستم  باکاری را روابط   (ب)

  نمايند.  ارائه به اداره حوزه درياييآنرا و نگهداري ثبت و را آن و استفاده از  ، اخذ آب از منبعذخيره ارقام ثبت شده از (ج)
 

 با ميتواندوزارت انرژي و آب  يا اداره حوزه دريايي نباشند،ب  وشرايط جزء الف قادر به اجرای آب گان اگر استفاده كننده  .1

  . بعمل آورديا ايجاد چنين روابط اقدام و دازه گيري اندر نصب آالت  اخذ مصارف حقيقی مناسب ) .... (
 

 مكلفيت هاي خاص در طي دوره هاي كم آبي

 :بيست و يکمماده 
  أا موقتميتواند هنگام كم آبي استفاده از آب روزارت انرژي و آب  يا اداره حوزه درياييآب،   با نظر داشت نوع مصرف( 2)

 نمايد.محدود و يا منع  هطی ابالغي     

 و ياکمبود آب در يك ساحه وجود دارد  د کهنوزارت انرژي و آب به داليل معقول معتقد گرديا اداره حوزه دريايي هرگاه      

 كننده گان آب همان استفاده به ، استفاده از آب به جز از آب آشاميدنی با وجود داشتن حقامکان وقوع آن متصور باشد،      

 :  نمايدابالغ  اطالعات جمعیيا از طريق  کتبیبعد از منظوری مقامات ذيصالح رسمأ به صورت ساحه موارد آتي را      

 .يکی از موارد استفاده منع نمايد برایاستفاده از آب را محدود و يا   )الف(      

 در معرض  آنراخويش دارد، تقاضا به عمل آيد تا  رول تحت كنتی که آب را ذخيره نموده و يا آنرا ازهر فرد    (ب)

 .دهداستفاده عمومی قرار    

 .با نظر داشت شدت کم آبی آبمربوط به منع ساختن هر نوع فعاليت های     (ج)

 .آبجهت حفاظت و استفاده مؤثر از مشخص و تدابير اتخاذ اقدامات     (د)

 

 :گنجانيده شودسايل ذيل زم دانسته می شود تا مکه در فوق از آن تذکر به عمل آمد، اليه ابالغ( در1)

 .در مورد آن ابالغيه صادر می گرددکه ساحه جغرافيايی يا منبع آب مشخص ساختن  )الف(       

  .اطر صدور ابالغيهمقنع به خيل توضيح دال    (ب)

 .تدابير و اقداماتتاريخ آغاز  معين ساختن    (ج)

 

 بايد می باشد، در زمان اجرا  ارا دار 2مندرج فقره که صالحيت تطبيق ابالغيه گير( ذيربط )اداره مديريت حوزه آبادارات ( 3)

 نكات ذيل را در نظر گيرد:       

 .خاطرتحفظ محيط زيست؛ آب بهجريان شت به نگهدالويت دادن و ا)الف(         

  .استفاده کنندگان آب تمام  اببرخورد منصفانه و مناسب )ب(         

 با نظر داشت:( )ج        

 .كم آبيشدت ميزان  .2

 .استفاده كننده گان آب کم آبی باالیاثرات احتمالي  .1

 .ژيک هر نوع استفاده از آبياهميت استرات .3

 

 هرنوع جيره بندي يا محدوديت استفاده از آب توسط نهاد خدمات آب كه در ساحه مربوط دارای صالحيت قانونی می باشد.

 

 ل سيستم آبي را بدست دارد از تطبيق موارد مندرج در آگاهي پيرامون كم آبي تخلف و تر( هرگاه مالک يا شخص كه کن4)

 : را روي دست گيردذيل  اتوزارت انرژي و آب ميتواند اقداميا اداره حوزه دريايي  ،ورزد    

 را مطابق آگاهي   هسيستم مربوطکه  ازصاحب آن مطالبه نمايد ياو ،دهد تغييرآبي را  فعاليت های امور)الف(         

 د؛تا از استفاده بيشتر آب جلوگيري به عمل آيداده تغيير                 

 باشد، برطرف كند  مذکورفعاليت های آبي را، درصورتيكه آگاهي شامل منع استفاده از  فعاليت های امور)ب(         

 چنين فعاليت گردد. و يا از مالك آن خواهان انجام              

 



13 

 

    گرديده، دريافت وارد را كه ذريعه وي  صارفم ،اين ماده از مالک 4موارد فقره دريايی بمنظور تطبيق اداره حوزه  (5)

 نمايد. 

 

 طرح و انكشاف استراتيژي مديريت حوزه دريايي

 :و دوم ماده بيستم

 همه ل منابع آب ساحه مديريت واستفاده،  نگهداري، مديريت و کنترانكشاف، ، به منظورحفاظت،  ( اداره حوزه دريايي2)

 نمايد.مياستراتيژي مديريت حوزه دريايي را تهيه و ترتيب  ه،حوزه دريايي مربوطجانبه منابع آب  در      

 

 :شودميبررسي قرار گيرد بيان  نظر، تحت ژی موردياستراتساحه که بايد آدرس  اطالعيه( در 1)

  زمان یدرط داشت بخش های جداگانه آنبا در نظر  مرحله وارگونه ه )الف( استراتيژي مديريت حوزه دريايي ب       

 ؛ميتواند وضع گردد مناسب               

 پنج سال( بازنگري شود.  درمحدوده)ب( در فواصل زمانی )        

 

 رد. يگ رمورد تطبيق قراوزارت انرژي و آب  بعد از منظوری آن ميتواند اجزایو يا  حوزه مربوطه ( استراتيژي3) 

 

 محتويات استراتيژي مديريت حوزه دريايي

:سومماده بيست و   

 موارد ذيل امر الزمي ميباشد:درنظر گرفتن در ستراتيژي مديريت حوزه دريايي 

 .وغيرهوضعيت منابع آب و اهداف مديريتي منبع، نيازمندي هاي اساسي انسانی ، جريان محيط زيستي    )الف(     

 .منابع آب در مغايرت قرار نداشته باشد با استراتيژي ملي    (ب)

  توضيح استراتيژي ، اهداف ، برنامه ها، رهنمودها و طرزالعمل ها به منظور حفاظت، استفاده، انكشاف، نگهداري،     (ج)

 .مديريت و كنترول منابع آب در ساحه مديريت حوزه دريايي مربوطه   

 و هوا، نباتات و فعاليت های امورآبي در ساحه مديريت حوزه مسايل ايكولوژي، اجتماعی، استفاده از زمين، آب     (د)

 .دريايي مربوط         

 .ملی انکشاف منابع آببرنامه های ملي و منطقوي تهيه شده، بشمول برنامه  با درنظرداشت    (ه)

 .ساحه مديريت حوزه دريايي مربوطه درفراهم نمودن زمينه مشاركت عامه  در تنظيم و اداره منابع آب     (و)

 .استفاده كننده گان فعلي و آينده آبی در نظر گرفتن نيازمندی ها    (ز)

 .تطبيق آنايجاد و انکشاف نهاد ها بمنظور     (ح)

 

 رهنمود براي مشوره در مورد استراتيژي مديريت حوزه دريايي

 :چهارم و ماده بيست
 وضع نمايد. بوطهحوزه دريايی مر وزارت انرژي و آب ميتواند رهنمود هاي را جهت تهيه استراتيژي .2

ادارات حوزه دريايی در حين طرح استراتيژی مورد نظر با وزارت انرژی و آب و ساير ارگان های ذيربط مشوره  .1

  مينمايد.

اعضای  ، ونظرياتوزارت انرژي و آب مالحظات و تصاميم  ، اداره حوزه دريايي بايدترتيب اين استراتيژیقبل از  .3

اخذ  رابطه به جزء پيشنهادي استراتيژي مديريت حوزه آبگير هاد های ذيربط را درو نها  ارگانساير  بورد مشورتی و

  نمايد. 

 

 تنفيذ استراتيژي مديريت حوزه دريايي

 :پنجمماده بيست و 
تطبيق  ، بعد از طی مراحل قانونیاداره حوزه دريايي استراتيژي مديريت حوزه دريايي را كه تحت اين بخش وضع ميگردد

 مينمايد.
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 پنجمفصل 

 امور مالی
 مالي حسابدهی 

 :ششم و  ماده بيست

 : در نظر داشته باشدبايد مسايل الزمي ذيل را  اداره حوزه دريايی

   .حصول اطمينان از اينكه  تمام پول قابل پرداخت به نهاد طورمناسب جمع آوری شده است (الف)

 .استرسيده به مصرف نظور  گرديده و طور درست م  مقام ذيصالحاطمينان از اينكه تمام پول خرج شده توسط     (ب)

 .ادارهاطمينان از کنترل کافی تمام دارايی های     (ج)

  .اطمينان از کيفيت و کميت امور مربوطه    (د)

  .صرفه جويي اقتصادی در كاركردها اطمينان از موثريت و    (ه)

  .سيستم حسابداریتوسعه و نگهداري بودجه کافی و     (و)

 ناسب سيستم کنترول مالی.توسعه و نگهداری م    (ز)

 

 

 

 اهداف مالي 

 ماده بيست و هفتم:

 نكات آتي را در نظر داشته باشند:  رابطه به امور مالی  حوزه دريايي بايد در ادارات

 .هاضرورت حفظ پايداري و بقاي مالی نهاد (الف)

 .رفع نيازمندی های مربوطه ضرورت حفظ مقدار مناسب ذخيره احتياطي، برای تامين    (ب)

 ير موارد تعيين شده توسط وزارت انرژي و آب.سا    (ج)

 

 اعتبار

 : بيست و هشتمماده 

به اساس تجارب عملی  قابل اعتبار بوده و شورای حوزه دريايی قبل از انفاذ پنجم مندرج در فصل امور مالی همرتبط ب مواد

 قابل تعديل ميباشد.   عندالضرورت

 

 مقصد

 :بيست و نهمماده 

وجوه مالی  انتقال صالحيت ها به ادارات حوزه دريايی، ، الیبودهبه ساحات مديريت حوزه دريايی  طمربو اساساً مالی امور 

 .مورد ضرورت از مرکز تامين ميگردد

 

 منابع مالی

: امسی ماده   

 :دنفرعی دريايی می توانند جهت تحقق اهداف و اجرای وظايف خود از منابع ذيل تمويل گردهای وحوزه  حوزه دريايی اتادار

  پروژه های انکشافیبوديجه عادی و دولت برای تخصيص پول  (الف)

 ها اعانات و مساعدت (ج)

 اقرضه ه    (خ)

 

 يا طیتذخيره اح

 يکم: سی و ماده 

 را صورت حساب جداگانهو  صندوق ذخيره را ايجاد نموده فرعی دريايیهای وزه ح و حوزه دريايی ادارات و نهاد های (2)

، و بهره برداری  برنامه های امور حفظ ومراقبتجهت  صرفً ن صندوق يااز شده وجوه ذخيره  بدين منظور باز می نمايد.

دريايی و جبران  اصلی و فرعی حوزه برای  ، بيمه صحی و فند تشويقی وسايل و تجهيزاتخريداری پالنهای دراز مدت، 

 کار ميرود. ه مصارف حاالت اضطراری ب

 

 

 ابد.ياطی انتقال ميتساالنه به ذخيره اححساب صورت فيه تصبعد از  ، پول اضافی جمع شده،در ختم سال مالی (1)
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 صورت حساب 

 دوم:  سی وماده 

 پذيرفته معيارهای  مطابقخود را  اتفرعی دريايی مکلف اند صورت حسابهای و حوزه  حوزه دريايی ادارات و نهاد های (2)

را به صورت دقيق،  شانيالنس و شرايط مالی که فعاليت ها، معامالت، ب دنتهيه و ترتيب نمايبه گونه ای  حسابداری،شده 

 . منعکس سازد

 ميگردد.تاييد و يا رد توسط ادارات حوزه های دريايی بررسی شده و مفتشين صورت حساب ساالنه توسط   (1)

 فرعی دريايی دارای صورت حساب جداگانه می باشد.های وزه حو  حوزه دريايی نهاد هایادارات و   (3)

 

 

 های مفتشين() مکلفيت  بررسی حسابات

 : سی و سوم ماده
 بررسی مي گردد.مفتشين شده توسط  پذيرفته ر های محاسباتی امطابق معي مسايل حسابی  (2)

جهت بررسی شان از مسؤلين  را و می توانند معلومات و توضيحات الزم شتهدارا  اتحق دسترسی به تمام حسابمفتشين  (1)

 دريافت نمآيند.

ابی به تمام معلومات و توضيحات مورد نياز و حفظ و نگهداری درست حسابها و يستمسؤليت دارند تا در مورد دمفتشين  (3)

 ريکاردها ابراز نظر نمايند.

صورت حسابها مطابق که گردند متذکر تهيه نموده و  راپور اداره مربوطهامور مالی مورد مسؤليت دارند تا در مفتشين  (4)

و در اثنآء بررسی شان تخلف از احکام قانون و نواقص در  يريا ختهيه گرديده است محاسباتی شده  پذيرفتهمعيارهای 

بيان نموده و راپور بررسی شده را به توصيه های الزم را  برای اصالح نواقص ؛ يا نه مشاهده نموده اند را سيستم حساباتی

 . مقامات ذيصالح جهت اتخاذ تصاميم ارائه نمايند

 

 راپور ساالنه

 و چهارم:  سیماده 

و صورت حساب وی ياموراجرائفرعی دريايی مکلف اند تا راپور ساالنه که شامل های حوزه  و ه دريايیحوز اتادار  (2)

 تهيه و ترتيب نمايد. ،همان سال می باشد

 فرعی دريايی مکلف اند طی مدت سه ماه مراتب أتی را به مرکز ارايه نمايد:های و حوزه  حوزه دريايی اتادار  (1)

 .مالی اتحساب مصرف )الف( کاپی صورت

 فعاليت ها و ساير امور مربوط سال مالی. گزارش کاپی    (ب)
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 اختار تشکيالت حوزه های دريايیس

                  

(1)    

                       
(3)     

                   
(3)    

                    
(2)    

                  
(3)    

                
(2)     

                    
(2)    

              
(5)    

          
(7)    

             
(8)    

                  
(3)    

                           
(    )    

                        
(     )    

                        
(3)    

                                      
(4)    

                      
(2)    

 
 

 

 

 

 

  ساختار تشکيالت حوزه های فرعی دريايی

                       

                               
(3)    

                    
(3)    

                          
(4)    

                   
(5)     

           
(7)     

                              
(3)     

                          
(3)     

             
(5)    

                      
(4)    

           
(8)    

                 
(7)    

     
     {2} - (7)    

            
(8)    

                  
(4)    

                                 
(4)     

                         
(4)    

            
(8)    

                 
(4)    

                                  
(5)    

                   
(3)    

.                                                                  :    


