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ه | 1 ح ف ص  

 وپتروليم رياست پاليسی وزارت معادن

  مقدمه .1

عناصر نادره و  يمتی،ق يمهو ن يمتیفلزات ، احجار ق ،کاربن ھا يدروھايو منابع  سر شار مواد منرال یافغانستان دارا

اکتشافی با<ی فعاليتھايآنکھبا وصف . ديباشم )، گل رس، گچسنگ چونه(ی از جمله مواد اوليه سمنت مواد ساختمان

انجام شده نشان ميدھد که افغانستان دارای منابع سرشار  با آن ھم فعاليت ھای،صورت گرفتهاندکی منابع معدنی کشور

کشور ديګرو اکثر نقاط سمنگان، بغDن، قندھار، ھرات وباميان  ياتدرو< نی بخصوص مواد اوليه سمنتمواد ساختما

  .  ميباشد

افغانستان بعنوان کشوربعداز جنگ درمرحله حساس حيات اقتصادی خود درمرحله بازسازی ونوسازی قرارداشته که 

سمنت يکی از عناصر اساسی مورد نياز برای ساختمان سازی، زيربناھا وانکشاف شھرھاست که مقاديری زيادی 

غانستان دارای امکانات وفرصتھای بالقوه سمنت از کشورھای ايران وپاکستان وارد ميگردد اين درحالی است که اف

ميليون تن سمنت  آمده طور اوسط درحدود ششبه اساس ارقام وامار اوليه بدست . توليد سمنت در داخل کشورمی باشد

تDش . وری ايفا می نمايدسا<نه به کشور توريد وبه مصرف می رسد که سھم اندکی را فابريکه سمنت غ

  . انجام يافته استومطالعات نيز درين راستا روی دست گرفته شده  از کشورھابمنظورتامينسمنت مورد ني

  اھداف پاليسی .2

ی با استفاده از منابع  داخلی جھت فراھم آور ،توليد سمنت درداخل کشورازجلب سرمايه گذاری براي ھدف اين پاليسی عبارت

از فTرار اسTعار، رشTد صTنعت سTمنت ، انتقTال جلTوگيری کTه ايTن امTر بTه خTودی خTود منجربTه  ،مواد اوليTه سTکتور سTاختمانی

  . اقتصادی در کشور ميگردد يی و تاثيرات مضاعفاشتغال زا <ت وتخصص،مھارت ھا، ماشين ا

  حقوقیارچوب قانونی و چ .3

Tوری اسTادن جمھTانون معTارم قTاده چھTام بتاسی از ماده نھم قانون اساسی و مTتان، تمTمی افغانسDابعTمن Tاير مTی و ذخTواد طبيع

در افغانسTتان توسTط دولTت و يTا صTنعت سTمنت  فعاليتھTای ایاجTر. در قلمرو کشور ملکيت انحصاری دولت می باشد منرالی 

يTت دارنTده جTواز ميتوانTد فعال. صورت می گيرد اشخاص حقيقی وحقوقی که از وزارت معادن وپتروليم جواز اخذنموده باشند

توليTد سTمنت  اتابريکTنجام داده وتحت جواز پروسس به ساخت وراه انTدازی فارا مواد خام مورد نياز سمنت  ھای معدنکاری

يکجTTا بTTا پDTTن سTTاخت  اشTTت موجوديTTت موادخTTام سTTمنتمتقاضTTيان ميتواننTTد پروپوزلھTTای خويشTTرا بTTا درنظرد. مبTTادرت ورزد

قTانونی وسTتندردھای  فابريکه به وزارت معادن وپتروليم ارايه که بعداز ارزيابی تخنيکی، مالی وتخصصی مطابق معيارھای

وسTاخت فابريکTه )ذغTال سTنگ(منTابع انTرژی ، مواد خTام سTمنت شرايط جواز اکتشاف واستخراج بين المللی به متقاضی واجد

  . توليد سمنت،يکجا اعطا ميگردد
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 ذيدخل ادارات کليدی .4

  

 :وپتروليم وزارت معادن •

استخراج مواد سروی عاليت ھای نھاد اساسی طرح و ترتيب پاليسی و تنظيم کنندۀ اجرای ف وپتروليم وزارت معادن

، معيارھای محيط صحت و ايمنیرعايت مقررات از نظارت وتفتيش صدور جواز، تعين رويالتی، اوليه سمنت،

 .می باشدکشور در  توليد سمنت اتمعدنکاری وفابريکظارت از اجرای فعاليت ھای و ن زيستی 

 :وزارت تجارت و صنايع •

، صدور، اساسی طرح و ترتيب پاليسی و تنظيم کنندۀ اجرای فعاليت ھای تجارتی مرجع وزارت تجارت و صنايع 

  . می باشد توليدات ومحصو<ت داخليکشور،فروش وبازاريابی 

 :وزارت ماليه •

امورماليات، عوايد ملی بشمول مسايل  و تنظيم کنندۀ مالی کشورنھاد اساسی طرح و ترتيب پاليسی  وزارت ماليه 

 .محصو<ت گمرکی، تعرفه ھای توريدی وصادراتی صنايع استخراجی بشمول صنعت سمنت درکشور ميباشد

 :ادارۀ ملی حفاظت محيط زيست •

درخصTTوص صTTنايع درکشTTور ميباشTTد کTTه  ملTTی کنتTTرول ونظTTارت کننTTده از مسTTايل حفاظTTت محTTيط زيسTTت نھTTاد  

محيط زيستی و پDTن مTديرت اثTرات بررسی وارزيابی گزارش ومطالعات ارزيابی اثرات ،وتوليد سمنتاستخراجی 

انجTام داده وجTواز مربTوط را زيست و مقTررات حمTايوی آن  قانون حفاظت محيط ادر مطابقت برا محيط زيستیسؤ 

 . صادر می نمايد

 سروی و اکتشاف .5

اوليTه  مTوادمنرالTی وجيولوجيکی منTابع  مطالعاتجع اساسی نقشه برداری و رعبارت از م فغانستان اداره سروی جيولوجی ا 

جمTع آوری،  ظTور حصTول ايTن اھTداف مسTؤليتاين اداره به ھمکاری نزديک ارگانھای ذيTربط بمن. در کشور می باشدسمنت 

  .دارا ميباشد، منابع منرالی درکشور بمنظور تثبيت ذخايررا جيولوجيکی وانتشار معلومات توليد

 صنعت سمنت در کشور انکشاف  .6

وزارت معTTادن وپتTTروليم بمنظTTور رشTTد وانکشTTاف صTTنعت سTTمنت درکشTTور موظTTف اسTTت تTTا مطالعTTات <زمTTه را بTTرای تثبيTTت 

رشTد سTريع  گTذاری را بمنظTورارھای سھل سTرمايه يوشرايط ومعداده ساحات دارای مواد اوليه سمنت درسراسرکشور انجام 

  . نمايدفراھم صنعت توليد سمنت درکشور 
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 استفاده از تکنالوجی مدرن در صنعت سمنت .6.1

. نمايدميتشويق  لوجی مصون و بی خطر به محيط زيستبا استفاده از تکنا رن توليد سمنت را ی ومدروشھای علماين پاليسی 

مصTون ت وتجھيTزات <آماشTين توريد  ودولت افغانستان سرمايه گذاری ھای سريع المحصول را درين صنعت تشويق نموده 

  .از محصو<ت گمرکی معاف ميسازدوزارت ماليه قوانين نافذه کشور وبی خطر را مطابق

  پيوسته با ساير سکتورھا به حيث يک صنعت سمنتر سکتو .6.2

مولTد اقتصTادی  مھميTک سTکتورداشTته وبعنTوان نقTش عمTده  اشTتغال زايTیامردرتنھا درداخل کشTور نTهسمنتتوليد صنعت رشد 

، بنTد وانھTار، توليTد برای انکشاف زيربناھای ساختمانی، شھرسازیبلکه به عنوان توليد کننده عنصر حياتی  گرددميمحسوب 

زلحTTاظ  سTTاخت متTTداوم را اانکشTTاف اقتصTTادی  مصTTئونيت،از منTTابع داخلی بطTTور دوامTTدار یراعتTTآبگردانھTTای زانTTرژی و

  .نمايد می تضمينزيربناھای اساسی 

 مسلکی وتخصصی برای صنعت سمنت انکشاف منابع بشری .6.3

بمنظور يعTTال Dتيو وزارت تحصTTيکTار و امTTور اجتمTTاع  باوزارتومتTTداوم کيTTنزد بTTه ھمکTTاریمتعھدوپتروليم وزارت معTادن

 یآورايTن ھمکTاری بمنظورفراھمT .باشTديم وارتقای مھارتھای <زمبرای سکتورسTمنت، منابع بشری مسلکی وتخصصیرشد 

و  ی،اجتماعیسTتيطزي،محی،حقوقی،مالیکيدرامورتخن یو آموزشT یليتحصT یجادفرصTتھايا یبTرا یو مال یکيتخن<زم منابع 

 یھTTاد ھTTا<زم اسTTت تTTا ن أبنTT. يTTردميگصTTورت ،رشTTد صTTنعت سTTمنت در داخTTل کشور یھTTا تيTTمTTرتبط بTTه فعال ليمسTTا ريسTTا

تحصTTTيلی نصاب،  سTTکتور سTTمنت درکشTTوربا درنظرداشTTت ضTTرورت کادرھTTای مسTTTلکی و تخصصTTی يDتعاليوتحصTTيآموزش

  .سازنداريسکتور عدری اينک یھا ازيرا در مطابقت به ن شيخو یميتعلو

  

  تامين انرژی موردنياز برای توليد سمنت  6.4

 ،نقTاط کشTور يافTت ميگTرددذغالسTنگ کTه بگونTه وافTر در اکثTر  ازمنTابع "برق و عمدتا انرژی مورد نياز توليد سمنت معمو<

درساخت وراه اندازی وانکشافات بيشتر در داخل کشور تامين گرديده است ولی اکنون با اکتشافات جديد در عرصه منابع گاز

دولت مصصم است تا مقاديری زيادی ازين منابع را به صTنايع درحTال رشTد درکشTور اختصTاص دھTد ، (TAPI)پايپDين گاز

  . انعکاس يافته است سترپDن گازوما که اين موضوع بطور صريح در پاليسی ملی گاز

 

  محيط زيست اظتحف .6.4

ياھTان ونباتTات منطقTه و ، گآب، ھTوا بTا<ی ؤتTأثيرات سTباعTث  توليد سTمنت  اتفابريک ھایاوليه سمنت و فعاليتاستخراج مواد 

پTذير و از آسTيب  کیکه از لحTاظ ايکولTوژييسTاحاتدر واحTداث فابريکTات توليTد سTمنت فعاليت ھTای معTدنکاری. ساکنين ميگردد

. گيTردميصورت تحت تدابير <زمه مطابق معيارھای محيط زيستی وقوانين محيط زيست کشور اشد، بلحاظ بيولوژيکی غنی 
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پDن ارزيابی اثرات محيط زيسTتی وصTدور جوازمربTوط، از  ئيدمعدنکاری وجواز احداث فابريکه توليد سمنت قبل از تاجواز

 .   گرددنمي ، اعطاسوی اداره ملی حفاظت محيط زيست

  تأمين آسايش و احيای مجدد جوامع متأثر و بی جا شده .6.5

محيط زيسTTتی حTTداکثرتDش صTTورت ميگيTTرد تTTا محDتTTی انتخTTاب گTTردد کTTه تTTاثيرات کمتTTرمعTTدنکاری  بTTزرگ ه ھTTایژدرپTTرو

، گTردددرصورتيکه ساحه معدن نزديک بTه محDTت رھايشTی وقTرأ وقصTبات واقTع داشته باشد،  با<ی ساکنين محل واجتماعی

نتيجTTه ايTTن مطTTابق چTTارچوب حقTTوقی حTTاکم بTTرين سTTکتور او< مطالعTTات ابتTTدايی محTTيط زيسTTتی واجتمTTاعی صTTورت گرفتTTه در 

جبTران خسTاره آن رسيدگی بTه برنامه اسکان مجدد طرح ومحل، جايی ساکنين اسکان مجدد وجاببه  لزوم درصورت ارزيابی 

بTرای حی وتعليمTی ، امکانTات صTزايی امتيازات اشتغال ،جبران خسارهبرعDه . صورت ميگيردتمDک درچارچوب قانون اس

  . فرآھم ميگردد حل مطابق قراداد انکشاف محDتساکنين م

 دنامعمسدود سازی احيای مجدد ساحه و .6.6

مTات قTانونی برنامTه مشTخص مسدودسTازی معTدن الزوطبTق امتشبثين مکلف اند تا مطTابق برنامTه اسTتخراج وانکشTاف خTويش 

مطTابق منTدرجات قTرارداد ويTا حTين تطبيTق پTروژه، آن طTرح و درخTتم پTروژه مشخص را بابودجه معدن واحيای مجدد ساحه 

  . دنعملی نماياين صنعت وچارچوب حقوقی آن، ستندردھا ومعيارھای کاری  وط،مرب

 ايمنی فعاليتھای معدنکاریصحت و  .7

ت فوق العاده برخوداربوده که کارگران وکارکنان معادن در فعاليتھای معدنکاری درين صنعت از اھميصحت و ايمنی 

گرديده  سکتورطرح بمنظور تامين صحت ومصئونيت کارکنان صدرچارچوب حقوقی اين سکتور پاليسی ومقرره مشخ

و مؤثر مطابق قوانين و مقررات  مصؤنه مکلف اند تا فعاليتھای استخراج معدن را به شيو متشبثين سکتورمعدنکاری.  است

 در ضمن را فراھم نموده و ايمنی آموزشی وتا برنامه ھای تعليمي دارندگان جوازمعدنکاری مکلف اند .دنجراء نماياتنظيم و 

وپروسس، دنکاری ليت ھای معی از فعاخطرات ناش رابمنظور جلوگيری از کار مساعدمصئون ومحيط و بی خطر تجھيزات

سؤليت دارند تا بمنظور حفاظت صحت کارکنان م. دنايجاد نماي، آتش سوزی،زگرفتگیگا ريزش معدن،وط، انفجار،سق مانند

ئون وھمکارانشان مطابق پDن صحت وايمنی مطروحه معادن ازوسايل ايمنی وتجھيزات بی خطر ومص خويش ومصئونيت

را برای و ايمنی  ھای صحتمعياروپتروليم با ھمکاری وزارت معادن ستندرد افغانستانانورم و  اداره ملی.دننماي استفاده

  .مايدمی ن وتطبيق طرح فعاليتھای معدنکاری 
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 ضمنی ھایکشف منرال .8

دارنده ،حين اجرای فعاليتھای معدنکاری منرال ضمنی درکنار منرال مندرج قرارداد مربوط، کشف گرددصورت که در 

وزارت معادن وپتروليم اطDع ووزارت مطابق چارچوب حقوقی حاکم برين است از موضوع دراسرع وقت به مکلف جواز

  . تصميم اتخاذ می نمايددرمورد، سکتور

 

  

 کشف آثارباستانی وتاريخی .9

درصورتيکه حين اجرای فعاليتھای معدنکاری آثارباستانی وتاريخی کشف گردد، دارنده جواز فعاليتھای معدنکاری را 

. در ساحه متوقف و ازموضوع در اسرع وقت به وزارت معادن وپتروليم و وزارت اط%عات وفرھنگ اط%ع ميدھد

نگھداری نموده ووزارت اط%عات فرھنگ  دارنده جواز آثار کشف شده را برای مدت شصت روز از مصرف خويش

 . آن را درين مدت انتقال ميدھد

 و جوانب مالی عوايد مديريتاداره و  .10

 درحساب خزاين، را" معادنمستقل عوايد صندق " عوايد معادنموثروپايدارتا بمنظور مديريت  دولت افغانستان مصمم است

، شفاف، موثرو آينده افغانستان را به شيوه ای  فعلی بتواند نيازھای که مديريت نمايدبه گونه ای را اين سکتورعوايد  ايجاد تا

  .نموده ونسل ھای آينده کشوررا نيز ازين ثروت ملی بھره مندسازد سرمايه گذاریومؤلد  پايدار

ليد کننده تو طوری تنظيم ميگردد تا مالیو معيار ھاي بايد انعکاس دھنده ازرش آنھا بوده و ساختار مواد اوليه سمنتقميت 

 .ن قيمت واقعی اين مواد را پرداخت نمايندو مصرف کنندگا هاز آن مفاد بدست آورد بتواند

 و انکشافتحقيق  .11

و تجارت را تحت  ارزش افزايی،، موارد صحی و ايمنیکاریمعدنفعاليت ھای تمامو انکشاف در سکتور سمنت  تحقيق

و روشھای مدرن پروسس و استخراج مواد اوليه سمنت به اين ، ماشين آ4ت جديد تکنالوجی داده ودرنتيجهپوشش قرار 

  .صنعت معرفی ميگردد

 یسيپال تطبيق .12

کTه  یسنداساسT ثيTحه وبT بTوده قيTتطب قابTل دولت جمھوری اسDمی افغانستان نهيکاب توسط آن بيتصو خيازتار سمنت یسيپال

  .استفاده خواھد شد گردد یم ميتنظ سنمتسکتور  یتھايفعال یتمام آن یرمبناب


