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مقذمو

کثرت منابع طبیعی و ثبات در حال رشد ،فرصت ىای بینظری رشد اقتصادی را برای افغانستان زلیا می سازد کو در هنایت منتج بو رشد اقتصاد شهروندان
افغان میگردد .جهت استفاده مؤثر از این فرصت ىا و نیل بو رشد قتصادی کشور ،جلب سرمایو گذاری ىای سکتور خصوصی در زمینو بسیار مهم میباشد،
بنابرآن دولت افغانستان از سرمایو گذاری ىای خصوصی در سکتورىای معادن و ىایدروکاربن ىای کشور استقبال می ظلاید.
رىنمود سرمایو گذاران دبنظور ارائو معلومات در مورد هنادىا ،قواننی ،مقررات و طرزالعمل ىای مربوط بو صنایع استخراجی افغانستان ،ترتیب گردیده است .این
رىنمود مشتمل بر توضیح قواننی ،مقررات و طرزالعمل ىای اعطا جواز و عرضو خدمات مربوطو بو فعالیت ىای سکتور معادن و پطرولیم ،میباشد.
باید خاطرنشان ساخت کو این رىنمود فقط بو منظور معرفی و شناسایی حقوؽ و مکلفیت ىای سرمایو گذاران ترتیب گردیده است ،و بو ىیچ وجو بدیلی
قواننی ،مقررات و طرزالعمل ىای ترتیب شده توسط هناد ىای مربوطو ،ظلی باشد .در ضمن ،وزارت ىا و هناد ىای مربوطو دبنظور هببود اجراآت خویش علواره
در تالش تعدیل قواننی ،مقررات و طرزالعمل ىا ،میباشد .از این جهت ،معلومات مندرج این رىنمود در ىنگام ربریر صحت داشتو ولی با گذشت زمان در
تغیری میباشد.
سرمایو گذاران می توانند جهت دریافت معلومات و رىنمائی ىای بیشرت در مورد سکتور معادن افغانستان با ریاست انکشاؼ سکتور منرال ىای وزارت
معادن و پطرولیم از طریق مشاره تیلفون +93(0)752-076-483 :و یا امییل آدرس  mininginquiries@mom.gov.afو در مورد سکتور
ىایدروکاربن ىا با ریاست انکشاؼ سکتور ىایدروکاربن ىای وزارت معادن و پطرولیم از طریق مشاره تیلفون  +93(0)20-210-43-76و یا امییل آدرس
 mininginquiries@mom.gov.afسباس حاصل ظلایند .وزارت معادن و پطرولیم از نظریات و پیشنهادات سامل مشا در زمینو هببود این رىنمود
سرمایو گذاران قدردانی می کند.
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2

نهادىای کلیدی

 2.1وزارت معادن و پطرولیم
وزارت معادن و پطرولیم مسئول طرح و تطبیق پالیسی ىا و مقررات جهت تنظیم امور سکتورىای معادن و پطرولیم (نفت و گاز) افغانستان می باشد .عالوه
بر آن ،وزارت معادن و پطرولیم مسئول مذاکره و صدور جوازنامو ىای معدنکاری و اکتشاؼ و تولید نفت و گاز بوده و طلستنی مرجع تأمنی سباس با سرمایو
گذاران سکتور معادن و پطرولیم در افغانستان می باشد.
از آصلائیکو وزارت معادن و پطرولیم یک مرجع با صالحیت دولت افغانستان در تأمنی ارتباط با سرمایو گذاران سکتور معادن و نفت و گاز می باشد ،بدون
شک سرمایو گذاران نیاز دارند تا با یک تعداد از ریاست ىا و آمریت ىای این وزارت سرو کار داشتو باشند .فلهذا الزمی پنداشتو می شود کو سرمایو گذاران
با ساختار تشکیالتی این وزارت آشنایی داشتو باشند؛ بناءً ،بو منظور معرفی بیشرت تشکیل وزارت معادن و پطرولیم برای سرمایو گذاران ،یک جدول
تشکیالتی این وزارت در صفحو بعدی هتیو گردیده است.

 2.2کمیسیون وزراء
کمیسیون وزراء کو قبالً بنام (کمیسیون بنی الوزارتی) یاد میشد ،مرکب از ظلایندگان شش هناد دولتی (وزارت/اداره مستقل) میباشد کو اسامی آهنا از این قرار
است:وزارت ىای معادن و پطرولیم ،مالیو ،اقتصاد ،ذبارت و صنایع ،امور خارجو و اداره ملی حفاظت زلیط زیست .این کمیسیون مسئول نظارت از پروسو
داوطلبی ،تصویب قراردادىای بو مقیاس متوسط ،تصویب نرخ رویالتی عملیات معدنکاری و اعطای معافیت ىای اجاره سطح زمنی میباشد.
وزیر معادن و پطرولیم ریاست کمیسیون وزراء را بعهده داشتو و سکرتریت این کمیسیون در مقر وزرات معادن و پطرولیم در کابل موقعیت دارد .بنابر ساختار
و وظایف کمیسیون وزرأ ،این کمیسیون با سرمایو گذاران سباس مستقیم برقرار ظلی ظلاید.

 2.3وزارت مالیو
برعالوه اجرای سایر فعالیت ىا ،وزارت مالیو مسئول تنظیم امور مربوط بو عواید و گمرکات افغانستان میباشد .معینیت عواید این وزارت مسؤل مجع آوری
مالیات مطابق بو قانون مالیات بر عایدات افغانستان بوده و ریاست گمرکات افغانستان مسئول اداره ذبارت ىای میان مرزی و مجع آوری عوارض گمرکی
میباشد.

سرمایو گذاران سکتور صنایع استخراجی افغانستان بو منظور پرداخت ىای مالیاتی شان بو معینیت عواید وزارت مالیو و برای پرداخت ىای عوارض گمرکی و
حصول معافیت ىای گمرکی بو ریاست گمرکات افغانستان مراجعو می ظلایند.

 2.4وزرات تجارت و صنایع
وزارت ذبارت و صنایع مسئول طرح و تطبیق پالیسی ىا ،قواننی و مقررات مربوط بو فعالیت ىای ذبارتی تشبثات سکتورىای خصوصی و عامو در افغانستان
میباشد .وزارت ذبارت و صنایع با وضع بعضی از قواننی و پالیسی ىا مانند قانون سرمایو گذاری سکتور خصوصی زمینو اجرای معامالت ذبارتی برای مشتبثنی
خصوصی ،سلتلط و عامو ،سلصوصاً سرمایو گذاران سکتور معادن و پطرولیم را فراىم ساختو است.
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سرمایو گذاران سکتور صنایع استخراجی افغانستان مکلف اند مانند سایر سرمایو گذاران از پالسی ىا و مقررات وزارت صنایع و ذبارت در رابطو بو ثبت
سرمایو گذاری و سایر موارد مرتبط بو آن ،پریوی ظلایند.

 2.5اداره حمایت از سرمایو گذاری افغانستان (آیسا)
اداره محایت از سرمایو گذاری افغانستان (آیسا) مسئول تشوبق سرمایو گذاری در افغانستان ،اغلاد زلیط دوستانو ذبارتی و صدور جوازنامو ىای سرمایو گذاری
برای متشبثنی سکتور خصوصی میباشد.
سرمایو گذاران سکتور صنایع استخراجی مکلف اند جواز سرمایو گذاری در افغانستان را از اداره آیسا بدست آورند.

 2.6اداره ملی حفاظت محیط زیست
اداره ملی حفاظت زلیط زیست بو حیث یک اداره مستقل و جدید التشکیل ,مسئول انسجام و نظارت امور حفاظت و احیای زلیط زیست و تطبیق احکام
قانون زلیط زیست در سطح کشور میباشد .دفرت مرکزی این اداره در کابل موقعیت داشتو و ریاست ىای والیتی آن در سبام والیات افغانستان موجود است.
اداره ملی حفاظت زلیط زیست صالحیت دارد تا مانع آلوده شدن و زبریب زلیط زیست ،توسط اشخاص و افراد گردد .بدین منظور این اداره می تواند
مطابق بو قانون زلیط زیست برای فعالیت ىای کو باالی زلیط زیست تاثری گذار اند جواز ىای زلیط زیستی ،کنرتول آلودگی ،مدیریت زبالو ىا و مدیریت
زبالو ىای زیانبار را اعطا ظلوده و از فعالیت ىای دارندگان جواز ىای متذکره دبنظور حصول اطمینان از پریوی شرایط مندرج جواز و قانون زلیط زیست توسط
آهنا ،بررسی و تفتیش ظلاید.
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چهار چوب قانونی و مقرراتی افغانستان در رابطو بو صنایع استخراجی

در این خبش رىنمود ،قواننی و مقررات مربوط بو سرمایو گذارای در سکتورىای معادن و ىایدورکاربن ىای افغانستان ،بطور سلتصر توضیح گردید است.

 3.1قانون سرمایو گذاری سکتور خصوصی ()2008
قانون سرمایو گذاری خصوصی امور مربوط بو سرمایو گذاری خصوصی در افغانستان را تنظیم می ظلاید .اىداؼ عمده این قانون نو تنها ارتقای نقش سرمایو
گذاری ىای خصوصی اعم از داخلی و خارجی در عرصو اقتصادی کشور بوده بلکو در بر گرینده اغلاد نظام قانونی علراه با ساختار اداری آن کو موجب
ترغیب ،محایت و مصؤنیت سرمایو گذاران سکتور خصوصی (داخلی و خارجی) گردد ،نیز می باشد .بنابر این ،قانون سرمایو گذاری خصوصی حقوؽ و
وجایب سرمایو گذاران را از مرحلو ثبت و راجسرت تشبثات شان شروع تا مرحلو عملیات ،تولید عواید ،انتقال ،فروش و بستو ظلودن آن بیان میدارد.
خالصو از حقوؽ و وجایب سرمایو گذاران در قانون سرمایو گذاری خصوصی افغانستان قرار ذیل می باشد:

 3.1.1حقوق سرمایو گذاران
الف .حق سرمایو گذاری ( ثبت یک تشبث) در افغانستان
بو استثنای حاالت مندرج مادۀ پنجم قانون سرمایو گذاری خصوصی ( مانند؛ تأسیس قمارخانو یا تولید و فروش اسلحو و سلدرات کو سرمایو
گذاری در آن ساحو شلنوع ،زلدود یا تابع شرایط خاص می باشد) ،سرمایو گذاران داخلی و خارجی میتوانند در سبام سکتورىای افغانستان سرمایو
گذاری ظلایند.
بو منظور رمسی ساخنت یک تشبث ،سرمایو گذار باید آن را در ریاست صدور جوازنامو ىای اداره محایت از سرمایو گذاری افغانستان (آیسا)
ثبت و راجسرت ظلاید (مواد  14-10قانون سرمایو گذاری خصوصی).
تشبثات ذبارتی باید در وزارت ذبارت و صنایع ثبت و راجسرت گردند.
بعد از ثبت و راجسرت و دریافت جوازنامو سرمایو گذاری از اداره آیسا ،تشبث رمسی گردیده و یک تشبث منظور شده نامیده میشود .یک تشبث
منظور شده امکان دارد کو:


تشبثی باشد کو مطابق قواننی افغانستان اغلاد گردیده است ،و یا



تشبثی باشد کو مطابق قواننی کشور خارجی اغلاد گردیده  ،مگر ثبت و منظوری آن غرض اصلام فعالیت ىای سرمایو گذاری در کشور
مطابق قواننی و مقررات افغانستان طی مراحل گردیده باشد.

عالوه بر این ،مالکیت تشبثات منظور شده بو یکی از اشکال ذیل بوده میتواند:



صد در صد مالکیت سرمایو گذاران خصوصی (داخلی و خارجی)؛ و یا
مالکیت سلتلط حکومت افغانستان و سرمایو گذاران خصوصی (مادۀ  10قانون سرمایو گذاری خصوصی).

ب .حق مصئونیت از اعمال تبعیضی حکومت
سبام تشبثات منظور شده کو دارای اىداؼ ،توانایی ىای زبنیکی و مالی و دیگر قابلیت ىای مشابو اند ،صرؼ نظر از اینکو مالکیت آن در اختیار
افغاهنا یا خارجی ىا باشد ،در برابر قانون دارای حقوؽ یکسان میباشند .مگر اینکو در قانون سرمایو گذاری سکتور خصوصی یا سایر اسناد تقنینی
طوری دیگر بیان گردیده باشد (مادۀ  16قانون سرمایو گذاری خصوصی).
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ج .معافیت مالیاتی تشبثات منظور شده
قانون مالیات برعایدات افغانستان برای تشبثات منظور شده کو متحمل ضرر خالص در جریان فعالیت ىای عملیاتی شان میشوند معافیت ىای مالیاتی را
فراىم می سازد :تشبث منظور شده ایکو در فعالیت خویش بو ضرر خالص مواجو می گردد میتواند ضرر عایده را بو سال ىای مالی بعدی انتقال داده و آنرا
از عواید قابل مالیات خود تا حدودیکو قانون مالیات بر عایدات رلاز می داند ،وضع ظلاید .عالوه بر این ،تشبث منظور شده حق استفاده از کسرات
استهالکات سریع بر دارایی ىای سرمایوی خود را طبق قانون نافذه مالیات بر عایدات نیز دارا میباشد.
د .معافیت گمرکی تشبثات منظور شده
زلصوالت ،تولیدات و یا کاالی ىای صادراتی تشبث منظور شدهءکو در افغانستان مونتاژ گردیده باشد تا حدود کو قانون گمرکات اجازه میدىد از پرداخت
عوارض گمرکی معاؼ میباشد ،مشروط بر اینکو تشبث منظور شده جواز صادراتی اخذ ظلوده باشد ( مادۀ  18قانون سرمایو گذاری خصوصی).
ه .دسترسی بو تسهیالت بانکی ( در داخل و خارج از افغانستان)
تشبثات منظور شده حق استفاده از تسهیالت بانکی بشمول افتتاح حسابات بانکی بو اسعار خارجی در افغانستان را دارند .متشبثنی می توانند با استفاده از
بانک ىا قرضو و اعتبارات را از خارج کشور بو اسعار خارجی جهت پیشربد امور سرمایو گذاری خویش در افغانستان ،بدست آوردند .عالوه بر این ،تشبثات
منظور شده میتوانند دبنظور اصلام معالمات سرمایو گذاری ،پرداخت معاشات و امتیازات بو کارمندان خارجی و دیگر پرداخت ىا کو بر خالؼ قواننی
افغانستان نباشد ،حسابات بانکی را در خارج از افغانستان بو اسعار خارجی افتتاح ظلایند (مادۀ  19قانون سرمایو گذاری خصوصی).
ز .حق استخدام کارمندان افغان و خارجی
در صورتیکو در افغانستان کارمندان متخصص معادل بو زبصص کارمندان خارجی وجود نداشتو باشد ،سرمایو گذاران حق دارند تا کارمندان متخصص
خارجی را استخدام ظلایند .متشبثنی منظور شده تشویق میگردند تا شهروندان افغان را کو توانایی اصلام وظایف درخواست شده را دارا میباشند استخدام ظلایند.
تشبث منظور شده مکلف است کو بو منظوراستخدام کارمندان خارجی ،اجازه کار را برای کارمند مربوط از وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولنی و
ویزه کار را از وزارت امور خارجو بدست آورد (مادۀ  20قانون سرمایو گذاری خصوصی).
ح .حق اجاره نمودن زمین
متشبث خارجی منظور شده میتواند جهت اجرای فعالیت ىای خویش ملکیت ىای غری منقول را برای یک مدت مشخص بو اجاره بگرید .قانون سرمایو
گذاری خصوصی بو یک متشبث منظور شده خارجی حق میدىد ملکیت ىای غری منقول را برای مدت الی پنجاه سال در افغانستان بو اجاره بگرید ،و این
اجاره مطابق قانون افغانستان قابل سبدید می باشد ( مادۀ  21قانون سرمایو گذاری خصوصی).
ط .انتقال سرمایو و مفاد مربوط بو سرمایو گذاری ىای خارجی
تشبث منظور شده میتواند بعد از ایفای مکلفیت ىای قانونی؛ مانند پرداخت مالیات ،معادل وجوه کلی مبلغ سرمایو گذاری شده و سود ایکو از سرمایو
گذاری بدست آمده است را بو خارج از افغانستان انتقال دىد؛ در ضمن متشبث حق دارد تا ىر نوع عواید ناشی از فروش تشبث منظور شده ،یا وجوه
برای پرداخت اصل ،مفاد و فیس ىای مرتبط بو وام بو اسعار خارجی را بو اساس نرخ روز و احکام قانون مالیات بر عایدات  ،آزادانو بو خارج از کشور
انتقال دىد (مواد  24 ،23 ،22و  26قانون سرمایو گذاری خصوصی) .سرمایو گذار خارجی کو بیشرت از  25فیصد سهم تشبث را دارا باشد حق دارد
وجوه جربان خساره سلب 1مالکیت حاصلو از دولت افغانستان را طور آزاد و بدون پرداخت مالیات بو خارج از افغانستان انتقال دىد ،مگر اینکو قانون طور
 .1دولت میتواند صرؼ بو منظور تأمنی منافع عامو ،مالکیت سرمایو گذاری یا دارایی ىای تشثبث منظور شده را بو صورت غری تبعیضی طبق احکام قواننی نافذه کشور
سلب ظلاید ( مادۀ  28قانون سرمایو گذاری خصوصی).
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دیگری حکم ظلوده باشد (مادۀ  29قانون سرمایو گذاری خصوصی).
ی .فروش تشبثات منظور شده
یک سرمایو گذار خارجی حق دارد سبام یا خبش از منافع مالکیت خویش را بو اشخاص داخلی یا خارجی یا بو دولت افغانستان مطابق احکام قانون بو فروش
برساند ( مادۀ  25قانون سرمایو گذاری خصوصی).
ک .حق دسترسی بو محاکم در صورت بروز منازعو
در صورت بروز منازعو میان سرمایو گذار خارجی و شخص ثالث یا دولت افغانستان ،تشبث منظور شده حق دسرتسی بو زلاکم داخلی و حکمیت بنی ادلللی
مانند؛ (مرکز بنی ادلللی حل اختالفات سرمایو گذاری )ICSIDو (حکمیت کمیسیون سازمان ملل متحد برای قانون ذبارت بنی ادلللی
 )UNCITRALرا دارا می باشد .عالوه بر این ،سرمایو گذار خارجی کو بیشرت از  25فیصد سهم یک تشبث منظور شده را داشتو باشد ،حق دارد کو
در صورت داشنت اعرتاض بر عادالنو بودن سلب مالکیت توسط دولت بو زلکمو شلرجعو ظلاید.

 3.1.2مکلفیت ىای سرمایو گذار
 3.1.2.1رعایت قوانین نافذه
سبام سرمایو گذاران داخلی و خارجی مکلف بو رعایت قانون سرمایو گذاری خصوصی و سایر قواننی نافذه افغانستان میباشند (مادۀ  15قانون سرمایو گذاری
خصوصی) .رعایت قواننی در برگرینده یک سلسلو از ملکفیت ىا بشمول پرداخت مالیات ،حق االمتیازات و دیگر پرداخت ىای قانونی مرتبط بو سرمایو
گذاری ،عدم تطمیع یا پرداخت رشوت بو کارمندان دولتی و غریه میباشد.
برعالوه قانون سرمایو گذاری خصوصی افغانستان ،سایر قواننی 2مانند قانون معادن ،قانون ىایدروکاربن ىا ،قانون کار ،قواننی شرکت ىای تضامنی ،زلدود
ادلسئولیت و سهامی ،قانون ثبت اخرتاع ،و غریىقواننی کشور برای سرمایو گذاران محایت ىای بیشرت قانونی را فراىم میسازد .بعضی از قواننی مرتبط در ذیل
تشریح گردیده اند.
3.2

قانون معادن ()1394

3

قانون معادن و مقرره معدنکاری ( )1388؛ موضوعات چون مالکیت ذخایر مواد (ظواىر) معدنی ،هناد ىای تنظیم کننده منرال ىا ،انواع حقوؽ منرالی،
اشخاص واجد شرایط برای کسب حقوؽ معدنکاری ،پروسو داوطلبی ،قرارداد معدنکاری ،تامنی شفافیت ،مهو فساد ،تشویق سرمایو گذاری ،و سایر حقوؽ
و مکلفیت ىای دارنده حقوؽ منرالی در عرصو ىای صحت امینی ،حفاظت زلیط زیست ،انکشاؼ زلالت معدن و پریوی از معیار ىای ابتنکار شفافیت در
صنایع استخراج را توضیح می ظلاید .قانون معادن امور مربوط بو تثبیت مالکیت و کنرتول دولت بر معادن ،طرز زلافظت  ،اداره ،استفاده و کاربرد آنرا تنظیم
و راىکار ىای مربوط بو تشویق سرمایو گذاری ىای دولتی ،سلتلط و خصوصی در سکتور منرال ىا را سازماندىی ظلوده و سایر عملیات و فعالیت ىای
مربوطو را کنرتول میکند ( مادۀ  ،2قانون معادن) .
مطابق احکام قانون ،وزارت معادن و پطرولیم مکلف است تا فعالیت ىای معدنکاری و استخراج نفت و گاز را تنظیم ظلوده و اداره مؤثر صنایع منرالی و
نفت و گاز را از طریق سکتورىای دولتی و خصوصی بو نفع مردم افغانستان انکشاؼ ،ترویج و تامنی ظلاید ( مادۀ  6 ،5و  7قانون معادن).
 2یک لیست از قواننی مربوطو علراه با لینک شان جهت دسرتسی در ختم خبش معرفی قواننی این سند تدارک دیده شده است.
 3توقع مریود کو بعضی از مواد قانون منرال ىای جدید تعدیل و مقرره ىای معدنکاری جدید تا پایان سال  1395ىجری مشسی نافذ گردد .انفاذ تعدیل بعضی زا مواد
قانون و مقرره ىای جدید شلکن تغیریات چشمگریی را باالی احکام قانون و مقرره فعلی بوجود بیاورد.
صفحه 84 - 12

رىنمود سرمایو گذاران – عقرب 1394
مکلفیت ىا و صالحیت ىای وزارت معادن و پطرولیم ،بشمول صالحیت ىا و مکلفیت ىای هنادىای تنظیم کننده مانند کمیسیون (قبالً کمیسون وزراء)،4
ریاست ىای تفتیش و کادسرت را در مواد  10-7بو ترتیب مشخص ظلوده است .عالوه بر این ،موضوعات مهم چون انواع و مشخصات حقوؽ معدنکاری،
شرایط واجد شرایط بودن برای کسب حقوؽ معدنکاری ،داوطلبی و پروسو اعطای حقوؽ معدنکاری ،سبدید ،انتقال ،واگذاری و فسخ حقوؽ معدنکاری و
غریه امورات مربوط در فصل ىای چهارم الی یازدىم این قانون توضیح گردیده است.
مطابق احکام قانون معادن ،حقوؽ معدنکاری شامل پنج جوازن 5و یک اجازه نامو  6میباشد کو در ذیل طبقو بندی گردیده اند:
جوازنامو ىا شامل جوازنامو ىای اکتشافی و جوازنامو ىای هبره برداری 7میباشد .جوازنامو ىای هبره برداری شامل جوازنامو ىای هبره برداری عادی و جوازنامو
ىای هبره برداری بو مقیاس ىای کوچک و متوسط میباشد.
( )1جواز ىای مندرج این قانون عبارت اند از:
 .1جواز تفحص.
 .2جواز اکتشافی.
 .3جواز هبره برداری.
 .4جواز معدنکاری بو مقیاس کوچک.
 .5جواز معدنکاری حرفو ای.
( )2اجازه نامو قرار ذیل میباشد:
 .1اجازه نامو سنگ کنو و مواد ساختمانی
برعالوه قانون معادن "قرارداد انکشاؼ منرال ىا" 8را بو رمسیت می شناسد .بر اساس این قانون وزارت معادن وپطرولیم می تواند بو منظور انکشاؼ
اقتصادی و تشویق سرمایو گذاری ىای بزرگ ،قرارداد انکشاؼ منرال ىا را کو شامل تأسیسات زیربنائی عمده خارج ازساحۀ جوازنیزمیگردد ،بو اساس
داوطلبی ،بعداز تأئید کمیسیون وتصویب شورای وزیران با شخص واجد شرایط عقد ظلاید(مادهء  23قانون معادن).
 .4کمیسیون وزراء کو قبالً بنام (کمیسیون بنی الوزارتی) یاد میشد ،مرکب از ظلاینده ىای ىشت هناد دولتی (وزارت/اداره مستقل) میباشد کو اسامی آهنا از این قرار
است:وزارت ىای معادن و پطرولیم ،مالیو ،اقتصاد ،ذبارت و صنایع ،امور خارجو ،اداره ملی حفاظت زلیط زیست ،اداره ملی نورم و استندرد و مشاور امنیتی ملی .ریاست
کمیسیون وزراء را وزیر معادن و پطرولیم بعهده داشتو و این کمیسیون مسئول نظارت از پروسو داوطلبی ،تائید یا رد اعطای جواز ىای اکتشافی و هبره برداری ،قرارداد
انکشاؼ منرال ىا و منرال ىای مقیده و پیشنهاد آهنا (در صورت تائید) بو تصویب شواری وزیران ،تائید و یا رد سبدید ،تعلیق،تعدیل و فسخ جواز ىای اکتشافی و هبره
برداری ،قرارداد انکشاؼ منرال ىا و منرال ىای مقیده تصویب نرخ رویالتی عملیات معدنکاری و اجرای سایر وظایف مربوط ،می باشد.

" 5جواز" جواز :سند کتبی است کو بو منظور اجرای فعالیت ىای تفحصی ،اکتشافی ،هبره برداری منرالی ،معدنکاری بو مقیاس کوچک وحرفو ای مطابق احکام این
قانون بو شخص اعطاء می گردد (فقره  13مادهء  3قانون معادن).
" 6اجازه نامو" سند کتبی است کو مطابق احکام این قانون بو منظوراستخراج وهبره برداری معادن سنگ ،پروسس ،محل ونقل یا تغیری شکل دىی آن  ،از طرؼ وزارت معادن
وپطرولیم اعطاء می گردد(فقره  ،15مادهء  3قانون معادن).
" 7قرارداد معدنکاری بو مقیاس کوچک" عبارت از قرارداد معدنکاری میباشد کو در آن حد اکثر سرمایو گذاری الی پنج میلیون دالر امریکایی و یا معادل آن باشد.
"قرارداد معدنکاری بو مقیاس متوسط" عبارت از قرارداد معدنکاری میباشد کو در آن حد اکثر سرمایو گذاری الی بیست و پنج میلیون دالر امریکایی و یا معادل آن باشد.
"قرارداد معدنکاری بو مقیاس بزرگ" عبارت از قرارداد معدنکاری میباشد کو در آن حد اکثر سرمایو گذاری الی پنجاه دالر امریکایی و یا معادل آن باشد" .قرارداد معدنکاری
بو مقیاس بسیار بزرگ" عبارت از قرارداد معدنکاری میباشد کو در آن میزان سرمایو گذاری بیشرت از پنجاه میلیون دالر امریکایی و یا معادل آن باشد.
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مطابق احکام قانون یک شخص میتواند بو استثنای جواز تفحص بیشرت از یک جوازو یا اجازه نامو را در یک زمان بدست آورد
معیارىای واجد شرایط بودن برای کسب حقوؽ معدنکاری در افغانستان ،در قانون معادن بطور واضح بیان گردیده است .اشخاص ذیل واجد شرایط برای
کسب حقوؽ معدنکاری میباشند:
 .1شخص حقیقی داخلی ،سن ىجده سالگی را تکمیل ظلوده وجواز سرمایو گذاری را بدست آورده باشد .
 .2شخص حکمی داخلی  ،مطابق احکام قواننی افغانستان حبیث شخصیت حکمی شناختو شده وجواز سرمایو گذاری را بدست آورده باشد.
 .3شػػخص حکمػػی خػػارجی ،مطػػابق احکػػام ق ػواننی کشػػور متبػػوع خػػویش حػػایز شخصػػیت حکمػػی شػػناختو شػػده وطبػػق احکػػام قػػانون ،ج ػواز سػػرمایو
گذاری را درافغاستان بدست آورده باشد.
 .4توانائی خود را در مورد فراىم ظلودن سرمایو،ماشنی آالت ،ذبهیزات،سامان آالت وزبصص الزم جهت تطبیق شرایط مندرج جواز بو اثبات برساند.
بر اساس احکام قانون اشخاص ذیل ظلی توانند حقوؽ معدنکاری را در افغانستان کسب ظلایند:
 .1رئػػیس مجهػػور ،معػػاوننی رئػػیس مجهػػور ،وزراء ،رئػػیس و اعضػػای سػػرته زلکمػػو ،لػػوی څارنػوال ،اعضػػای شػػورای ملػػی ،رؤسػػا واعضػػای کمیسػػیون ىػػا ی
مستقل دولتی ورئػیس بانػک مرکػزی،رئیس عمػومی امنیػت ملی،والػی ىػا ،شػاروال ىػا ،رؤسػای عمػومی ادارات مسػتقل دولتػی ومشػاورین ،متخصصػنی
ومعینان وزارت معادن وپطرولیم واقارب آهنا الی درجو دوم.
 .2قض ػػات،څارنواالن،اعض ػػای ش ػػورای والیت ػػی و ش ػػورای ولس ػوالی ،منس ػػوبنی وزارت ى ػػای دف ػػاع مل ػػی وام ػػور داخل ػػو و ریاس ػػت عم ػػو م ػػی امنی ػػت مل ػػی،
مشاورین ،متخصصنی وکارکنان ادارات کمیسیون مندرج مادۀ هنم این قانون.
 .3شخصی کو مطابق احکام قانون بو افالس زلکوم گردیده و زلکومیت آن رفع نشده باشد.
 .4شخصی کو جواز وی قبل از ختم میعاد آن براساس موجودیت دالیل مؤجو از طرؼ وزارت معادن وپطرولیم لغو شده باشد.
 .5شرکت ىای کو ذوات مندرج مادۀ یکصدو پنجاو یکم قانون اساسی افغانستان ،در آن منفعت مستقیم یا غری مستقیم داشتو باشد.
 .6شخص کو بو ارتکاب جرم جنایت بو حبس بیشرتاز ده سال یا جرامی فساد اداری زلکوم گردیده واعاده حیثیت نشده باشد.
 .7شخص حکمی کو در حالت اضلالل قرارداشتو ،مگراینکو ىدؼ آن ساختار رلدد باشد.
 .8شخص حکمی کو حکم اضلالل آن از طرؼ زلکمۀ ذیصالح صادر گردیده باشد.
 .9شػػخص حکمػػی کػػو یػػک یػػا چنػػد سػػهمدار قابػػل مالحظػػو یػػا عضػػو ىیئػػت عامػػل و ىیئػػت مػػدیره آن اىلیػػت کامػػل حقػػوقی خػػود را از دسػػت داده
باشد.
 .10در حالتیکو یک یا چند سهمدار قابل مالحظو شرکت زلکوم بو زبطی از احکام این قانون گردیده باشد.
 .11شخص حکمی کو سهمدارقابل مالحظو یا عضو ىیئت عامل آن در وزارت معادن وپطرولیم بر حال وظیفو باشد.
9عالوه بر این ،بو منظور دریافت حقوؽ منرالی ،اشخاص 10حکمی خارجی مکلف اند یک دفرت ظلاینده گی دامیی در افغانستان اغلاد ظلایند و سبام اسناد
مربوط بو فعالیت ىای منرالی را در ظلایندگی مقیم افغانستان طبق مقررۀ مربوط حفظ ونگهداری ظلاید ( مادۀ  1قانون معادن).
" 8قرارداد انکشاف منرال ىا" سند کتبی است کو بو منظوراکتشاؼ و انکشاؼ منراذلا واجرای فعالیت ىای هبره برداری میان دولت واشخاص حکمی عقد و حقوؽ و
وجایب طرفنی مطابق احکام این قانون در آن منعکس می گردد.
 9یادداشت :مطابق مادهء  19قانون معادن ،وزارت معادن و پطرولیم می تواند کو حقوؽ منرالی جواز ىای اکتشافی و هبره برداری را در طی داوطلبی واحد اعطا ظلاید.
صفحه 84 - 14

رىنمود سرمایو گذاران – عقرب 1394
حقوؽ منرالی در افغانستان یا از طریق داوطلبی و یا از طریق درخواستی اعطا می گردد .جواز ىای اکتشافی ،هبره برداری و معدنکاری بو مقیاس کوچک از
طریق داوطلبی و جواز ىای تفحصی و معدنکاری حرفو ای و اجازه نامو سنگ کنو و مواد ساختانی از طریق درخواستی اعطا می گردد.
 .اعالن داوطلبی ،طرزالعمل ىا ،مدت ،شرایط و سایر موضوعات مربوط بو داوطلبی ذخایر منرالی توسط وزارت معادن و پطرولیم ترتیب و تنظیم میگردد.
دبنظور اغلاد شفافیت ،قانون معادن حکم می ظلاید تا پروسو داوطلبی برای حقوؽ معدنکاری علنی ،شفاؼ و مبنی بر سیستم داوطلبی رقابتی بر گزار گردد.
ىدؼ برگزاری سیستم داوطلبی رقابتی ،اغلاد مؤثریت ،جلوگریی از سوء استفاده ىا و اغلاد زمینو سهم گریی مناسب سبام داوطلبان عالقمند در پروسو داوطلبی
می باشد.برعالوه دبنظور اغلاد شفافیت بیشرت ، ،کمیسیون وزرأ و کمیتو ارزیابی اسناد داوطلبی را بررسی ظلوده ،پروپوزل (پیشنهاد) ىای داوطلبان را ارزیابی و
دواطلب برتر را بر اساس معیار ىای از قبل تعینی شده وزارت انتخاب می کنند .داوطلبان مکلف اند کو در پیشنهادات شان معلومات درست را ارائو ظلوده و
مرتکب ىیچ گونو خالؼ رفتاری بو منظور ربت تاثری قراردادن روند داوطلبی و برنده شدن در داوطلبی نگردند در غری آن مرتکب مطابق قواننی افغانستان
ربت تعقیب عدلی قرار می گرید (مواد  99 ،31و  110قانون معادن).
وزارت معادن و پطرولیم در ظرؼ  10روز کاری پس از تاریخ انعقاد ىر گونو قرارداد ،شرایط این قرارداد ىا را نشر می کند .معلومات مربوط بو اسرار شرکت
ىا ،میتود ىای کاری (عملیات) ،امنیت کارمندان و سایر معلومات زلرم بدون رضایت دارنده حقوؽ معدنکاری نشر ظلی گردد.
در صورت بروز اختالؼ بنی دارنده حقوؽ معدنکاری و شخص ثالث یا دولت ،دارنده حقوؽ معدنکاری حق دسرتسی بو حکمیت مستقل ،زلاکم افغانستان
و حکمیت ىا یا مراجع حل و فصل اختالفات بنی ادلللی را مطابق احکام قانون معادن دارا میباشد .عالوه بر این ،دارنده گان جواز ىای هبره برداری،
معدنکاری بو مقیاس کوچک و معدنکاری حرفو ای و اجازه نامو سنگ کنو و مواد ساختمانی میتوانند زلصوالت خویش را در افغانستان آزادانو بو فروش
رسانده یا مطابق قانون گمرکات افغانستان بو خارج از کشور صادر ظلایند ( ماده  104قانون معادن)  .قابل یاد آوری است کو دارنده گان جواز ىای
تفحصی و اکتشافی نیز می توانند ظلونو ىای منرال ىای بدست امده از ساحات جواز خویش را فقط بو منظور ربلیل و ذبزیو بو خارج از افغانستان صادر
ظلایند.
دارنده حقوؽ معدنکاری مکلف است یک فیصدی از زلصوالت نا خالص خویش را (طوریکو در قرارداد مشخص شده است) بو عنوان رویالتی (حق
االمیتاز) بو دولت افغانستان بپردازد .مقدار رویالتی در حاالت عادی توسط وزارت معادن و پطرولیم تعینی گردیده و توسط کمیسیون وزراء تصویب میگردد.
بر عالوه مواد ( )85 - 77فصل دوازدىم قانون مالیات بر عایدات مصوب سال ( ،)1387پرداخت رویالتی ،مالیات و عوارضات گمرکی بطور کامل در
مواد ( )83 - 80فصل دوازدىم قانون معادن تشریح گردیده است.

 3.3قانون ىایدروکاربن ىا )1387 (11
قانون و مقرره ىایدروکاربن ىا ( )1388وسیلو ابتدایی جهت تنظیم امور مربوط بو مالکیت ،کسب حقوؽ نفت و گاز ،اکتشاؼ ،انکشاؼ ،تولید ،و ذبارتی
سازی آن در افغانستان ،میباشد .عالوه بر این ،قانون ىایدروکاربن ىا سبام موضوعات مربوط بو حقوؽ ساحات عملیات و سطح زمنی ساحو جواز ،انواع
قراردادىای عملیات نفت و گاز ،استفاده از پایپ الین ىا و عواید دولت ناشی از عملیات ىایدروکاربن ىا را تنظیم می ظلاید.
مطابق احکام قانون ىایدروکاربن ىا ،چهار نوع حقوؽ نفت و گاز کو ذیالً توضیح گردیده است ،بو سرمایو گذاران اعطا میگردد:
أ.

قرارداد اکتشاف و تقسیم تولید

"10شخص" نظر بو قواننی معادن و ىایدروکاربن ىا شخص بو معنی ىر گونو اشخاص حقیقی و حکمی می باشد.

 11توقع مریود کو قانون و مقرره جدید ىایدروکاربن ىا (نفت و گاز) تا پایان سال  1392ىجری مشسی نافذ گردد .انفاذ قانون و مقرره جدید شلکن تغیریات چشمگریی را در رابطو بو
احکام قانون و مقرره فعلی بوجود بیاورد.
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بر اساس قرارداد اکتشاؼ و تقسیم تولید ،قراردادی حق اضلصاری اکتشاؼ نفت و گاز ،و در صورت کشف ذبارتی،حق انکشاؼ و تولید نفت و گاز در
ساحو جواز را بدست می آورد .بر اساس این قرارداد ،قراردادی مستحق یک سهم مشخص از تولید شناختو میشود ( مادۀ  23قانون ىایدروکاربن ىا).
ب .قرارداد انجام خدمات و تقسیم تولید

بر اساس قرارداد اصلام خدمات و تقسیم تولید ،بو قراردادی حق اضلصاری عملیات جهت ارتقا و بازسازی تسهیالت تولید نفت و گاز بشمول عملیات
خدمات چاه ىای نفت و فراىم سازی خدمات و تولید اعطا میگردد .بر اساس این قرارداد ،قراردادی مستحق یک سهم مشخص از تولید شناختو میشود (
مادۀ  24قانون ىایدروکاربن ىا).
ج .قرارداد خدمات جیولوژیکی ،جیوفزیکی و جیوکیمیاوی
این نوع قرارداد حق اجرای خدمات جیولوژیکی ،جیوفزیکی و جیوکیمیاوی را در یک ساحو مشخص برای قراردادی میدىد مشروط بر اینکو ساحو مشخص شده در
زلدوده ساحو قرارداد اکتشاؼ و تقسیم تولید و ساحو قرارداد خدمات و تقسیم تولید قرار نداشتو باشد ( مادۀ  25قانون ىایدروکاربن ىا).
د.

قرارداد عملیات پایپ الین

قرارداد عملیات پایپ الین حق اعمار پایپ الی ن و تسهیالت مربوطو آن ( مانند ،پمپ استیشن ،تانک ىای ذخریوی یا شریدان ىا ) و اصلام ذخریه و عملیات محل و نقل
ظلودن نفت و گاز را بو قراردادی میدىد .شرایط اعمار و اجرای عملیات اینگونو پایپ الین ىا و تسهیالت مربوطو شان بشمول دیزاین ،انتخاب مسری و التزامات مصئونیت
آن در قرارداد و مقرره ىایدورکاربن ىا تنظیم میگردد.
معیارىای واجد شرایط بودن برای کسب حقوؽ نفت و گاز (پطرولیم) در افغانستان ،در قانون ىایدروکاربن ىا بطور واضح بیان گردیده است .اشخاص ذیل واجد شرایط
کسب حقوؽ معدنکاری میباشند:


شخصی حقیقی کو سن  18سالگی را تکمیل ظلوده و دارای تابعیت افغانستان باشد.



شخص حقیقی خارجی کو سن  18سالگی را تکمیل ظلوده و مطابق قانون حق اقامت و سرمایو گذاری در افغانستان را بدست آورده باشد.



شخص حکمی کو بر اساس قانون افغانستان تنظیم گردیده باشد؛ و یا



شخص حکمی خارجی کو بر اساس قواننی یک کشور خارجی تنظیم گردیده و حق اقامت ،سرمایو گذاری و ذبارت ظلودن در افغانستان را کسب ظلوده باشد

بر اساس احکام قانون اشخاص ذیل ظلی توانند حقوؽ پطرولیم را در افغانستان کسب ظلایند:
أ.

کارمندان عالی رتبو دولتی کو در مادۀ  151قانون اساسی افغانستان از آهنا نام برده شده است

ب .اعضای شورای ملی ،قضات ،ځارنواالن
ج .کارمندان وزارت ىای معادن و پطرولیم ،دفاع ملی ،امور داخلو ،امور خارجو و ریاست امنیت ملی کو در باالتر از بست سوم ایفای وظیفو می
ظلایند
د .شخصیکو ورشکستو اعالن گردیده باشد؛ و
ه .شخصیکو حقوؽ منرالی وی پیش از موعد معینو یا قبل از اسبام مدت قرارداد فسخ ،متوقف و یا واپس گرفتو شده باشد
و .شخصی کو بو اهتام جرامی مالی ،اقتصادی و مدیریتی بو حکم قطعی محکمهء با صالحیت بو حبس تنفیذی بیش از دو سال زلکوم گردیده
باشد.
عالوه بر این ،برای بدست آوردن جواز حقوؽ عملیات نفت و گاز ،اشخاص خارجی مکلف اند یک دفرت ظلاینده گی دامیی در افغانستان اغلاد ظلوده و یا یک ظلاینده
باصالحیت خویش را کو در افغانستان اقامت داشتو باشد تعینی ظلایند ( مادۀ  34قانون ىایدروکاربن ىا).
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حقوؽ نفت و گاز از طریق پروسو داوطلبی اعطا میگردد .وزارت معادن و پطرولیم ساحو تعنی شده را در بالک ىای کادسرتی ترتیتب ظلوده و امورات مربوط بو داوطلبی را
تنظیم می ظلاید ( مادۀ  30قانون ىایدروکاربن ىا).
دبنظور اغلاد شفافیت ،قانون ىایدروکاربن ىا حکم می ظلاید تا پروسو داطلبی برای حقوؽ پطرولیم علنی ،شفاؼ و مبنی بر سیستم داوطلبی رقابتی بر گزار گردد.ىدؼ
برگزاری سیستم داوطلبی رقابتی اغلاد مؤثریت ،جلوگریی از سوء استفاده ىا و اغلاد زمینو سهم گریی مناسب سبام داوطلبان عالقمند در پروسو داوطلبی می باشد .برعالوه
دبنظور اغلاد شفافیت بیشرت ،کمیسیون وزرأ و کمیتو ارزیابی اسناد داوطلبی را بررسی ظلوده ،پروپوزل (پیشنهاد) ىای داوطلبان را ارزیابی و دواطلب برتر را بر می گزینند.
داوطلبان مکلف اند کو در پیشنهادات شان معلومات درست را ارائو ظلوده و مرتکب ىیچ گونو خالؼ رفتاری بو منظور ربت تاثری قراردادن روند داوطلبی و برنده شدن در
داوطلبی ،نگردند (مواد  14-13مقرره ىایدروکاربن ىا).
وزارت معادن و پطرولیم در ظرؼ مدت  3روز کاری از تاریخ انعقاد ىر گونو قرارداد ،خالصو زلتوای این قرارداد ىا را نشر می ظلاید .خالصو زلتوای این قرارداد ىا شامل
حد اقل مکلفیت ىای کاری ،نرخ رویالتی ،سهم تولید فی مابنی دولت و قراردادی و دیگر عواید مادی و منافع کو دولت از قرارداد معدنکاری بدست می آورد ،می باشد.
معلومات مربوط بو اسرار شرکت ىا ،امنیت کارمندان و سایر معلومات زلرم بدون رضایت دارنده حقوؽ معدنکاری نشر ظلی گردد (مادۀ  18مقرره هایدرو کاربه
ها).
در صورت بروز اختالؼ بنی دارنده حقوؽ پطرولیم و شخص ثالث یا دولت ،دارنده حقوؽ پطرولیم حق دسرتسی بو زلاکم افغانستان و حکمیت ىای بنی ادلللی را مطابق
قانون ىایدروکاربن ىا دارا میباشد .عالوه بر این ،دارنده حقوؽ پطرولیم میتواند زلصوالت خویش را در افغانستان آزادانو بو فروش برساند یا مطابق قانون گمرکات افغانستان
بو خارج از کشور صادر ظلایند ( مواد  41و  70قانون ىایدروکاربن ىا) .
دارنده حقوؽ پطرولیم مکلف است یک فیصدی از زلصوالت خویش را(طوریکو در قرارداد مشخص شده است) بو عنوان رویالتی (حق االمیتاز) بو دولت افغانستان
بپردازد .مقدار رویالتی در حاالت عادی توسط وزارت معادن و پطرولیم تعینی گردیده و توسط کمیسیون وزراء تصویب میگردد .بر عالوه مواد ( )85 - 77فصل دوازدىم
قانون مالیات بر عایدات مصوب سال ( ،)1387پرداخت رویالتی ،مالیات و عوارضات گمرکی بطور کامل در مواد ( )74-72فصل ششم قانون ىایدروکاربن ىا تشریح
گردیده است.

 3.4قانون شرکت ىای سهامی و محدود المسؤولیت ()1385
قانون شرکت ىای سهامی و زلدود ادلسؤولیت چهارچوب قانونی برای تشکیل تصدی ىای ذبارتی در افغانستان را تنظیم می ظلاید.
در این قانون دو نوع تصدی ذیالً تعریف گردیده است:

شرکت سهامی :عبارت از شرکت ذبارتی دارای سرمایو معنی میباشد کو در آن سهم و مسؤولیت ىر سهمدار متناسب با سهمیو آن تعینی میگردد.
شرکت محدود المسؤولیت  :عبارت از شرکت ذبارتی است کو سرمایو آن غری منقسم بو اسهام بوده و مسؤولیت ىر سهمدار زلدود بو اندازه سرمایو توافق شده در شرکت
می باشد.

این قانون شرایط ثبت ش رکت را تعنی و اسناد قابل ثبت در اداره ثبت مرکزی را کو شامل جواز فعالیت ذبارتی ،اساس نامو و گزارشات ساالنو شرکت می شود ،معرفی می
ظلاید.
مطابق این قانون ،شرکت سهامی دارای یک ىیئت مدیره دو بعدی و یک ىیئت نظار کو مسؤول نظارت بر فعالیت ىای ىیئت مدیره وتفتیش و بررسی کتب و یادداشت
ىای شرکت می باشد .این قانون علچنان وظایف و معیار ىای کاری ىیئت مدیره را مشخص می سازد .وظایف و ىیئت مدیره ،در برگرینده افشاء سازی تنازع منافع در
خصوصی معالمات کو توسط شرکت مذکور صورت میگرید ،را می باشد.
مسؤولنی شرکت ىای سهامی مکلف اند قبل از برگزاری جلسات ساالنو دبنظور انتخاب اعضأ ىیئت مدیره و رسیدگی بو سایر فعالیت ىا ،مسهداران را در مورد تاریخ،
زمان ،زلل ،آجندا و سایر معلومات مرتبط مطلع سازند.
این قانون ،حقوؽ و مصؤنیت ىای سهمداران شرکت تصریح می ظلاید .سهمدار صالحیت بررسی اسناد و یادداشت ىای شرکت و اقامو دعاوی علیو رئیس یا کارمند
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شرکت در خصوص عدم مؤفقیت آهنا در اجرای وظایف زلولو و نقض سایر وظایف مربوط بو مدیریت شرکت را داشتو و علچنان در مورد طرح تصریح و مقررات مربوط بو
زمان پرداخت سود سهام و مقدار وجوه ریزرفی مورد ضرورت شرکت دخیل می باشند.
مطابق احکام این قانون ،یک شرکت زلدود ادلسؤولیت می تواند دارای  2الی  50سهمدار باشد کو اسهام آهنا در بازار بورس عامو قابل خرید و فروش ظلی باشد.

 3.5قانون شرکت ىای تضامنی ()1385
مطابق احکام قانون شرکت ىا تضامنی ،شرکت تضامنی زمانی اغلاد میگردد کو دو یا بیشرت از دو شخص موافقت نامو ایرا دبنظور کسب منافغ عقد ظلوده و
در دفرت مربوطو ثبت ظلایند .شرکت تضامنی دبحض اغلاد آن از شخصیت حقوقی برخوردار گردیده و در نتیجو میتواند اقدام بو اصلام معامالت ذبارتی ،امضای
قرارداد ىا و کسب مالکیت ظلاید.
در این قانون چهار نوع مشارکت قرار آتی تعریف گریده است -1 .شرکت تضامنی عام -2 ،شرکت تضامنی خاص -3 ،شرکت تضامنی کار و  -4شرکت
بو اعتبار.
عامل عمده ایکو شرکت تضامنی را از شرکت سهامی متمایز میسازد اینست کو در شرکت تضامنی مسؤولیت شرکای عام زلدود ظلی باشد .بو عبارت دیگر،
ىرگاه شرکت منحیث یک شخصیت حقوقی نتواند مکلفیت ىای مالی خویش را اصلام دىد ،شرکای عام مسؤول پرداخت قرضو ىا میباشند .بو ىر حال،
شرکاء میتوانند در صورت اغلاد یک شرکت خاص طوریکو در این قانون تصریح گردیده است ،مسؤولیت ىای شانرا بو یک حد معنی زلدود ظلایند.
اعضای رىربی شرکت ىای خاص باید متشکل از شرکای عام باشد؛ شرکای خاص ظلی توانند در موضوعات اداری شرکت مداخلو ظلایند.
شرکاء میتوانند ،توانایی اشرتاک یک شریک عام در مدیریت امور شرکت را زلدود سازند ،اما ظلی توانند دسرتسی یک شریک بو معلومات در مورد مدیریت
امور شرکت را زلدود سازند .شرکاء مکلف اند کو از رقابت با شرکت خودداری ظلوده و دارایی شرکت را بو حیث دارایی خود استفاده ننمایند .طبق این
قانون ،شرکاء حق دارند کو مشارکت شانرا ادامو داده یا متوقف سازند و برعالوه ،میتوانند در مورد تقسیم منافع و خسارات شان تصمیم ازباذ ظلایند.
یک شرکت میتواند بنابر داللیل متعدد بشمول وفات اعضا ،ورشکستگی ،عقب نشینی یکی از شرکاء از شرکت ،ربقق ىدؼ شراکت یا بر اساس حکم
زلکمو ،منحل گردد .شرکاء مکلف اند جهت اضلالل شرکت ،طی مراحل مربوط بو تصفیو حسابات یا اضلالل شرکت را دبنظور محایت از حقوؽ دایننی و
حفظ دارایی شرکت ،رعایت ظلایند.
قانون شرکت ىای تضامنی زمینو دسرتسی سبام شرکاء بو معلومات مالی شرکت را فراىم ساختو و برای اشخاص ثالت خارج از تشکیل شرکت ،از شفافیت
فعالیت ىای جاری آن اطمینان می دىد تا اینکو اشخاص ثالث بتوانند خطرات احتمالی معامالت ذبارتی با شرکت را بطور هبرت بررسی ظلایند.

 3.6قانون میانجگری تجارتی ()1385
طبق احکام این قانون ،هناد ىای ذبارتی داخلی و خارجی میتوانند منازعات شانرا بدون مراجعو بو زلکمو یا داروی الزام آور ،از طریق میاصلگری ذبارتی حل و
فصل ظلایند .حل و فصل منازعات از طریق میاصلگری در مقایسو با داروی و دادخواىی در زلکمو ىم سریعرت و ىم با مصارؼ کمرت صورت میگرید؛ اما از
آصلائیکو تصامیم میاصلی ذبارتی الزام آور ظلیباشد ،طرفنی باید فیصلو هنایی میاصلی را بطور داوطلبانو بپذیرند تا آن قابل اجرا گردد .دبجرد آغاز روند میاصلگری
ذبارتی ,میعاد سبامی زلدودیت ىا (مهلت ىای) قانونی بو حالت تعلیق در می آید .میاصلی ذبارتی ظلی تواند کو فیصلو خود را باالی طرفنی ربمیل ظلاید؛ اما
ىرگاه فیصلو میاصلی از جانب طرفنی مورد قبول قرارگرید الزام آور گردیده و مانند سایر توافقات ذبارتی قابل اجرا میباشد.

 3.7قانون حکمیت تجارتی ()1385
قانون حکمیت ذبارتی روش ىا و طرزالعمل ىای شفاؼ و عملی ملی و بنی ادلللی برای یک دیوان حکمیت الزام آور را دبنظور حل و فصل منازعاتی کو بطور
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مسادلت آمیز قابل حل و فصل ظلی باشد ،اغلاد ظلوده و برای طرفنی حق می دىد تا ىیئت داوری را بو زعم خود انتخاب ظلایند .افراد و شرکت ىای ذبارتی
داخلی و خارجی می توانند از این روش ىا برای حل و فصل منازعات شان استفاده ظلایند .مطابق این قانون اشخاصی کو رای داوری مورد قبول شان قرار
نگرید ،می توانند بو زلکمو ذبارتی مراجعو ظلایند.

 3.8قانون ثبت عالیم تجارتی ()1387
مطابق احکام این قانون ،سرمایو گذار میتواند عالمت ذبارتی خود را کو دبنظور شناسایی زلصوالت و خدمات مربوطو اش استفاده مینماید ،ثبت و راجسرت
ظلاید .عالمت ذبارتی باید واضح و مشخص باشد تا باعث فریب دیگران نگردد .عالمت ذبارتی دبحض ثبت آن برای مدت  10سال مورد محایت قانونی
قرار میگرید و بنابر تقاضای مالک آن برای دوره ىای  10سالو بعدی قابل سبدید میباشد .این قانون علچنان احکام جزایی را علیو اشخاص متقلب کو از
عالمات یکسان و مشخص ذبارتی دبنظور بازاریابی زلصوالت و خدمات سلتلف و دارای کیفیت پائینرت استفاده می ظلایند ،تعینی ظلوده است.

قانون حمایت حقوق مؤلف ،مصنف ،ىنرمند و محقق (کاپی رایت)()1386

3.9

این قانون حقوؽ مالک اثرات ادبی ،موسقی ،ىنری و علمی را مورد محایت قانونی قرار می دىد .سرمایو مالی و معنونی بشمول حقوؽ تکثری در این قانون
تعریف گردیده و میعاد محایت از حقوؽ طبع و نشر  50سال بعد از وفات مؤلف آن در نظر گرفتو شده است .علچنان شرایط تعنی چگونگی هبره برداری از
آثار و احکام جزایی در مورد اشخاص ناقض حق طبع و نشر ،در این قانون مشخص گردیده است.

 3.10قانون حمایت از حقوق مخترع و مکتشف ()1386
این قانون حقوؽ سلرتع و کاشفی کو اثر خود را در افغانستان ثبت کرده باشد ،مورد محایت قرار می دىد .کاشف یا سلرتع می تواند بعد از ثبت ،حق تولید،
فروش یا انتقال اثر بو شخص سوم را بو خود زلفوظ دارد .طبق احکام این قانون ،سلرتع و کاشف افغان می تواند بعد از ثبت اثر خویش در وزارت ذبارت و
صنایع از حقوؽ اضلصاری آن برای مدت  20سال مستفید گردد .اثری کو قبالً در کشور دیگری ثبت گردیده باشد ،در صورتی میتواند مورد محایت این
قانون قرار گرید کو در خالل مدت دو سال از ثبت آن در کشور اصلی ،در افغانستان نیز ثبت گردیده باشد .درچننی حالت ،مالک برای مدت  20سال از
حقوؽ اضلصاری اثر خویش در افغانستان آغاز از تاریخ ثبت اثر در کشور اصلی ،برخوردار میگردد .این حکم حق اخرتاع شرکت ىای را کو اجناس شانرا در
افغانستان وارد یا تولید می ظلایند زلفوظ می دارد .سلرتع یا مکتشف مکلف است بعد از ثبت اثر خویش در افغانستان تا یک زمان مشخص از طریق استفاده
یا تولید ،آنرا مورد استفاده قرار دىد.

 3.11قانون ستندرد ملی افغانستان ()1388
این قانون ،اساس اداره ستندرد ملی افغانستان کو یک هناد تنظیم کننده و مسؤول تعینی معیار ىا برای زلصوالت ،طرح پروسو ىا یا ارائو خدمات دبنظور
محایت از مصرؼ کننده گان آن و زلیط زیست میباشد ،را پایو گذاری می ظلاید .طبق قانون ىذا ،اداره متذکره صالحیت دارد کو جهت رفع موانع زبنیکی در
عرصو ذبارت ،معیار ىای افغانستان را با معیار ىای بنی ادلللی علاىنگ سازد .اداره مذکور علچنان صالحیت تنفیذ قانون استندرد ملی افغانستان و اغلاد
البراتور ىا برای تفتیش و بررسی زلصوالت را در کشور دارا میباشد.

 3112قانون کار )1384
قانون کار بطور عمومی متضمن حقوؽ ،امتیازات ،مکلفیت ىا و مسؤولیت ىای ادارات و کارمندان میباشد .امور استخدام سبام کارمندانی کو در کتگوری
ىای سلتلف در افغانستان استخدام گردیده اند ،توسط احکام این قانون تنظیم می گردد.
أ.

حق کار و عقد قرارداد ىای استخدام

مطابق احکام این قانون ،سبام اتباع مجهوری اسالمی افغانستان حق کار در مقابل حق الزمحو یا معاش را دارا میباشند .قواننی افغانستان از حق کار در مقابل
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حق الزمحو و معاش مناسب محایت می ظلاید .کارگران و پرسونل حق اسرتاحت ،رخصتی ،بیمو صحی ،مصؤنیت وظیفوی ،آموزش رایگان مسلکی ،ارتقای
سطح مهارت ىا ،داشنت عضویت در اربادیو ىای ذبارتی و کارگری ،سهمگریی در مدیریت دفاتر و تولید و برخورداری از مصؤنیت اجتماعی را نیز دارا می
باشند .قانون کار علچنان ،کارىای اجباری و کار توسط اطفال را شلنوع قرارداده است.
ب .واجد شرایط بودن استخدام در شرکت
شخصیکو واجد شرایط ذیل باشد در شرکت استخدام میگردد:


دارای شناخت کارت (تذکره) افغانی باشد



سن  18سالگی را تکمیل ظلوده باشد



تصدیق نامو مسلکی را با موافقت وزارت کار و امور اجتماعی ،شهدا و معلولنی اخذ ظلوده باشد ( پرسونل خدماتی از داشنت تصدیق نامو
مسلکی معاؼ میباشند) .کارمندان دولتی باید شهادت نامو فراغت از مکتب را با خودداشتو باشند.

شخصی کو سن  18سالگی را تکمیل ننموده باشد ،میتواند بو اساس شرایط ذیل استخدام گردد:



شخص جوان کو سن  15سالگی را تکمیل ظلوده باشد میتواند در صنایع خفیقو استخدام گردد ،و
شخص جوان کو سن  14سالگی را تکمیل ظلوده باشد میتواند منحیث کار آموز ،شامل کار گردد.

ج .مشخصات قرارداد استخدام

قرارداد استخدام در افغانستان بشکل کتبی عقد میگردد .طرفنی قرارداد مدتی را بو عنوان دوره آزمایشی کو از سو ماه بیشرت بوده ظلی تواند تعینی می ظلایند .در
جریان این دوره ىریک از طرفنی قرارداد میتواند قرارداد را ضمن ارائو اطالعیو قبلی فسخ ظلاید .ىرگاه قراداد قبل از ختم دوره آزمایشی فسخ نگردد ،با علان
شرایط مندرج اولی نافذ میباشد.
شرایط الزم برای فسخ قرارداد ىای کارگری:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

موافقت طرفنی قرارداد
تقاعد کارمند
وفات کارمند
معیوبیت یا عدم توانایی کارمند کو موجب عدم اجرای وظیفو گردد
اضلالل دفرت
زلکومیت هنایی و قطعی کارمند بو جزایی کو موجب توقف کار وی گردد
نقض مکرر قواعد دفرتی بعد از دریافت اختاریو ىای انظباطی.

کارفرما میتواند قرارداد کار را در حاالت ذیل فسخ نماید:
.1
.2
.3
.4

ىرگاه کارمند قواعد انظباتی را صرػلاً و مکرراً نقض ظلاید.
ىرگاه کارمند در صورت نقل مکان دفرت بو زلل دیگر از ادامو کار خوداری ظلاید.
ىرگاه کارمند برای مدت  20روز بدون اطالع دىی بو وظیفو حاضر نگردد.
ىرگاه کارمند نتواند دوره آزمایشی را مؤفقانو سپری ظلاید (مادۀ  23قانون کار).

ىرگاه شرکت کارمند خود را اخراج می نماید ،مکلف است حقوق ذیل را برای وی پرداخت نماید:
 .1در صورتیکو مدت خدمت کارکن الی یک سال باشد ،مزد یک ماىو با اجزا و ضمامی آن ،در صورتیکو مدت خدمت کارکن بیشرت از یک الی
پنج سال باشد ،دو ماىو مزد با اجزا و ضمامی آن و درصورتیکو مدت خدمت کارکن  5الی  10سال باشد ،چهار ماىو مزد با اجزا و ضمامی آن
پرداخت میگردد.
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 .2در صورتیکو مدت خدمت کارکن بیشرت از  10سال باشد ،مزد  6ماىو با اجزا و ضمامی آن برایش پرداخت میگردد (مادۀ  25قانون کار).
د .ساعات کار ،اضافو کاری و رخصتی
حد اوسط ساعات کاری در جریان  24ساعت بیشرت از  8ساعت بوده ظلی تواند .تعداد ساعات کاری در شب نسبت بو تعداد ساعات کاری در روز یک
ساعت کمرت میباشد .مزد کار شبانو برای کارکنان اداری و خدماتی ( )15فیصد اضافو بر مزد اصلی فی ساعت و برای کارکنان تولیدی ( )25فیصد اضافو
بر مزد اصلی فی ساعت پرداختو میشود .توظیف کارکن در دو نوبت مسلسل کاری جواز ندارد (مادۀ  32قاوىن کار).
کاری کو خارج از اوقات عادی کار اصلام میشود ،اضافو کاری بو حساب می آید و در حاالت ذیل (با موافقت کارگر) جواز دارد:
 .1دبنظور اصلام کارىای تأخری ناپذیری کو مستلزم خدمات عامو باشد؛ مانند مساعدت بو آسیب دیده گان حوادث طبیعی چون سیالب و زلزلو
زدگان.
 .2دبنظور جلوگریی از حوادث ناگوار وغری مرتقبو تولیدی و اجتماعی (حوادث طبیعی و رفع عواقب آن).
 .3دبنظور ترمیم و احیای دستگاه ىایکو عدم فعالیت آن باعث توقف کار تعداد زیادی از کارکنان گردد.
 .4دبنظور رفع حوادث غری مرتقبو کو باعث سکتگی در امور خدمات اجتماعی (تأمنی آب ،تسخنی (گرمایش) ،تنویر ،کانالیزاسیون ،ترانسپورت ،و
سلابرات) گردد و علچنان اصلام کار ىای کو قبالً آغاز گردیده و توقف آن باعث خسارت مادی گردد.
 .5دبنظور ادامو کاری کو در صورت غیابت کارکن نوبت بعدی توقف آن شلکن نباشد .در این حالت شرکت مکلف است جهت تعویض کارکنان و
تالفی کار ىای متوقف شده تدابری عاجل ازباذ ظلاید.
 .6دبنظور اصلام کارىای مورد نیاز شرکت با موافقت اربادیو و وزارت کار و امور اجتماعی ،شهدا و معلولنی.
ىـ .کارکنان حسب ذیل مستحق وقفو و رخصتی تفریحی میباشند:
 .1یک ساعت وقفو کار جهت ادای ظلاز و صرؼ طعام
 .2رخصتی عمومی در آخر ىفتو بو روز ىای (مجعو)
 .3رخصتی ىای عمومی (ملی و مذىبی) مطابق قواننی افغانستان
 .4رخصتی ىای ساالنو ( تفرػلی ،مریضی ،ضروری یا عاجل)
 .5سایر رخصتی ىای مشخص مندرج در قواننی افغانستان و کنوانسیون ىای کو افغانستان قبالً بو آن ملحق گردیده یا در آینده ملحق میگردد.
کار در جریان رخصتی ىای آخر ىفتو ،روز ىای جشن و عید و سایر رخصتی ىای عامو و عمومی با رضایت کارگر و اربادیو و موافقت وزارت کار و امور
اجتماعی ،شهدا و معلولنی در حاالت ذیل جواز دارد:
 .1اصلام کار در شرکت ىای کو مشغول فعالیت ىای دوامدار (تأخری ناپذیر) میباشند.
 .2اصلام کار در خبش خدمات عامو؛ و
 .3اصلام کار ىای تأخری ناپذیر؛ مانند ترمیمات عاجل ،بارگریی و زبلیو زلمولو ىا ،کارىای مربوط بو جلوگریی از حوادث غری مرتقبو ،رفع عواقب
حوادث طبیعی و سایر حاالت استثنایی.
کارکنان و پرسونل مستحق تعداد روز ىای رخصتی ذیل میباشند:


 20روز رخصتی تفرػلی با مزد ،در ىر سال



 10روز رخصتی ضروری (عاجل) با مزد ،در ىر سال



 10روز رخصتی با مزد برای ازدواج و وفات اقارب نزدیک




 20روز رخصتی مریضی با مزد ،در ىر سال
 45روز رخصتی با مزد برای ادای مراسم حج  ،برای یکبار در جریان سبام مدت خدمت (مواد  42-39و  51قانون کار).
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زنان مستحق  90روز رخصتی مادر شدن با مزد میباشند کو  40روز آن را قبل از والدت و  50روز آن را بعد از والدت استفاده کرده میتوانند و بعد از
تکمیل یا ختم رخصتی دوباره بو وظیفو قبلی اش توظیف میگردند.
و .حق الزحمو ىا
حق الزمحو ىا نظر بو نوعیت و مکلفیت ىای وظیفوی پرداخت گردیده و از مقداری کو دولت تعینی ظلوده است کمرت بوده ظلی تواند (جزئیات مشخص در
رابطو بو مقدار حق الزمحو در وزارت کار و امور اجتماعی قابل دسرتس میباشد) .در صورت انقطاع تولید از اثر حوادث غری مرتقبو یا عوامل زبنیکی در تولید
یا شرایط ناگوار اقلیمی ،مزد کارکن بو استثنای مزد کارکنان بادلقطع کو مزد شان روزانو و ربعوار پرداخت میگردد ،حسب ذیل پرداختو میشود.
 .1در صورت توقف کار الی دو ماه ،مزد مکمل دو ماىو کارکن باید پرداخت گردد.
 .2در صورت توقف کار از دو الی چهار ماه 50 ،فیصد سبام مزد کارکن باید پرداخت گردد.
 .3بعد از گذشت چهار ماه ،کارفرما میتواند کارکن را با موافقت اربادیو ملی کارگری بو کار دیگری توظیف ظلاید و در صورت عدم امکان ،میتواند
قرارداد را فسخ و کارگر را بو مرکز خدمات کاریابی وزارت کار و امور اجتماعی ،شهدا و معلولنی معرفی ظلاید (مواد  59و 62قانون کار).
ز .صحت و مصؤنیت
کارفرما مکلف است دبنظور جلوگریی از حوادث و زلافظت کارکنان در مقابل مریضی ىا در جریان کار ،زلیط مصؤن کاری را فراىم سازد.
ی .اتحادیو کارگری و حقوق کارکنان
کارکنان حق عضویت در اربادیو ىای کارگری را دارند.
وظایف عمده و فعالیت ىای اربادیو ىای کارگری قرار ذیل اند:
.1
.2
.3
.4

دفاع و محایت از حقوؽ کارکنان در عرصو ىای کار ،تولید ،معیشت و فرىنگ
سهمگریی در انکشاؼ ،هببود کار و مدیریت تولید و علکاری جهت ربکیم و تقویت انظباط کار و تولید
کنرتول و بررسی دبنظور حصول اطمینان از تطبیق قواننی مربوط بو کار ،قواعد و معیار ىای محایت از کار ،زبنیک ىای حصول اطمینان از
مصؤنیت ،و خدمات جهت هتیو مسکن و امکانات معیشت کارگران؛ و
سهمگریی در تنظیم و تطبیق سیستم ىای تصاعدی پرداخت مزد و مقرارت مربوط بو موارد تشویقی ،سهمگریی در نظارت از اجرای کنوانسیون
ىای سازمان بنی ادلللی کار ( )ILOکو دولت افغانستان بو آن ملحق گردیده است ،رعایت معیار ىای علمی و کنرتول بر پروسو بازنگری معیار
ىای کار.

مطابق احکام قانون کار ،شرکت ىا مکلف اند شرایط مناسب را برای کارکنان فراىم ظلوده و بو پیشنهادات شان بو اسرع وقت پاسخ بدىند .شرکت ىا
علچنان مکلف اند از فعالیت ىای فرىنگی و ورزشی اربادیو ىای کارگری محایت ظلایند مگر اینکو فعالیت ىای متذکره خالؼ احکام قانون باشد .تأمینات
اجتماعی از طریق سهمگریی شرکت ،کارکنان و دولت فراىم میگردد.

 3.13قانون آب ()1387
قانون آب امور مربوط بو حفاظت  ،توزیع عادالنو و استفاده موثر و دوامدار از منابع آبی افغانستان را دبظور تقویت اقتصاد ملی و تامنی حقوؽ استفاده کننده
گان آن بر مبنی احکام فقو اسالمی ،عرؼ و عنعنات پسندیده مردم افغانستان تنظیم مینماید (مادۀ  1قانون آب) .
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مطابق احکام این قانون از منابع آبی بو منظور رفع احتیاجات آب آشامیدنی ،معیشتی ،زراعت ،صنعت ،خدمات عامو ،تولید انرژی ،ترانسپورت ،کشتریانی،
ماىی پروری و زلیط زیست ،مورد استفاده قرار گرفتو می تواند .در استفاده از منابع آبی ،حق اولیت بو آب آشامیدنی و معیشتی مردم داده میشود (مادۀ 6
قانون آب).
قانون آب ،استفاده از آب را رلانی اعالم ظلوده است؛ اما عرضو کننده خدمات آب می تواند بو منظور هتیو ،ذخریه ،انتقال ،تغیری مسری و تصفیو آب و امور
عملیاتی و حفظ و مراقبت سیستم ىای آبرسانی ،آبیاری و سایر خدمات مربوط ،از استفاده کننده گان آب طبق مقررات جداگانو اجرت اخذ ظلاید (مادۀ 7
قانون آب).
بو استثنای استفاده آب برای اىداؼ ذیل ،استفاده کننده گان منابع آبی مکلف اند کو بر اساس قانون آب اجازه نامو استفاده از آب را از وزارت انرژی و
آب بدست آورند.
 .1استفاده آب بو منظور آب آشامیدنی ،معیشتی و سایر نیازمندی ىا ،در صورتیکو مصرؼ رلموعی روزانو ىر خانواده از  5مرت مکعب آب
ذباوز نکند.
 .2استفاده از آب دبنظور کشتریانی مشروط بر اینکو بو کناره ىای دریا و حق راه ساحوء دریا آسیب وارد ننموده و ىیچ گونو تاثریات سوء
باالی کیفیت آب بیشرت از نورم ىای رلاز وارد نگردد.
 .3استفاده از آب برای خاموش ظلودن حریق (مادۀ  19قانون آب)
دبنظور مدیریت و تنظیم هبرت استفاده از منابع آبی ،این قانون بو وزارت انرژی و آب صالحیت صدور جوازنامو استفاده از آب را می دىد (مادۀ  10قانون
آب).

 3.14قانون محیط زیست ()1385
قانون زلیط زیست احیای زلیط زیست ،حفاظت ،استفاده دوامدار از منابع طبیعی ،موجودات حیو و غری حیو را دبنظور  -1حفاظت صحت بشری ،حیوانی
و نباتی و هببود وضع معیشتی آهنا -2 ،تامنی عملکرد ایکولوژیکی و سری تکامل آن -3 ،تامنی منافع و نیازمندیهای نسل فعلی و آینده مرتبط بو زلیط
زیست -4 ،حفظ مریاث ىای طبیعی و فرىنگی -5 .تسهیل امور بازسازی و رشد دوامدار اقتصاد ملی ،تنظیم می ظلاید (مواد 1و  2قانون زلیط زیست).
این قانون بو اداره ملی حفاظت زلیط زیست صالحیت انسجام و نظارت امور حفاظت و احیای زلیط زیست و تطبیق احکام این قانون در سطح کشور را
میدىد (مادۀ  3قانون زلیط زیست).
بر اساس احکام قانون زلیط زیست ىیچ شخص حق ندارد کو باعث آلودگی زلیط زیست گردد ،ىرگاه مطابق احکام این قانون مقداری از آلودگی امر رلاز یا
اصالً اجتناب ناپذیر باشد ،در آنصورت شخص مکلف است اقداماتی را ازباذ ظلاید تا آنرا بو حد اقل شلکن کاىش دىد .حدود فعالیت ىای آلوده کننده در
طرزالعمل جداگانو مشخص می گردد ( مادۀ  8قانون زلیط زیست).
این قانون علچنان اصلام ىرگونو فعالیت یا تطبیق پروژه ىا ،پالن ىا یا پالیسی ىای کو باعث تاثریات سوء غری قابل قبول باالی زلیط زیست گردد را زلدود می
ظلاید .مگر اینکو احکام مندرج مادۀ شانزدىم این قانون در زمینو رعایت گردیده باشد .12قانون زلیط زیست علچننی بیان میدارد کو ىیچ وزارت و اداره ملی
ظلیتواند اجازه نامو اصلام فعالیت یا تطبیق پروژه ىا و پالن ىای کو باالی زلیط زیست تاثریات سوء وارد می کند را صادر ظلاید ،مگر اینکو حکم مندرج مادۀ
شانزدىم این قانون در زمینو رعایت گردیده باشد( .مادۀ  13قانون زلیط زیست).

 .12این مادۀ طرزالعمل منظوری اجازه نامو را مورد حبث قرار می دىد -برای جزئیات بیشرت لطف ظلوده بو قانون زلیط زیست مراجعو ظلائید.
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اداره ملی حفاظت زلیط زیست دبنظور حصول اطمینان از تطبیق احکام این قانون و مقررات مربوط آن ،مفتشنی را بر اساس مقررات و طرزادلعل ىای مربوطو
از میان اشخاص شایستو و مسلکی توظیف می ظلاید (مادۀ  67قانون زلیط زیست).
این قانون بو اداره ملی حفاظت زلیط زیست صالحیت میدىد تا امر منع فعالیت ىای مغایر احکام قانون زلیط زیست کو باالی زلیط زیست تاثریات عمده
سوء داشتو باشد ،را بو شخص عامل یا اجازه دىنده آن طوری کتبی صادر ظلاید( .مادۀ  68قانون زلیط زیست)
اداره ملی حفاظت زلیط علچنان صالحیت دارد تا برای دارندگان جوازنامو ،اجازه نامو کو شرایط مندرج جوازنامو ،اجازه نامو را نقض میکنند ،دستور مبنی بر
رعایت احکام این قانون را صادر ظلاید (مادۀ  69قانون زلیط زیست).
مطابق احکام مندرج مادۀ ىفتادم این قانون ،در صورتیکو شخص امر منع یا حکم مبنی بر رعایت احکام این قانون را عمداً تعمیل ننماید ،مورد تعقیب
عدلی قرار می گرید.13.
بنابر این ،شخصیکو برای اصلام فعالیت ىا یا تطبیق پروژه ىا و پالن ىا ،پالیسی ىا یا سایر فعالیت ىا درخواست ارائو می ظلاید ،مکلف است معلومات دقیق
را با استفاده از فورم در خواستی و شکل (فارمت) راپور ارزیالی اداره ملی حفاظت زلیط زیست ارائو ظلاید تا اداره ملی حفاظت زلیط زیست بتواند تاثریات
مثبت و تاثریات سوء پروژه ،پالن یا فعالیت مورد نظر را تثبیت ظلاید (مادۀ  14قانون زلیط زیست).

 3.15آدرس صفحو انترنتی ( )Web linkبعضی از قوانین مربوطو
قانون
قانون معادن ()۷۸۳۱
مقرره معدنکاری ()۷۸۳۳

پیوند (ارتباط) با قوانین

لسان
انگلیسی

http://mom.gov.af/Content/files/Minerals%20Law_Feb_14_2010.pdf

دری و پشتو

http://mom.gov.af/Content/files/Hydrocabon%D9%80Law-Dari.pdf

انگلیسی

http://mom.gov.af/Content/files/Mining_Regulations.pdf

دری و پشتو
قانون نفت و گاز (ىایدروکاربن ىا)
()۷۸۳۱

انگلیسی

دری و پشتو

قانون مالیات بر عایدات ()۷۸۳۱

انگلیسی

http://mom.gov.af/Content/files/Hydrocabon%D9%80Law-Dari.pdf

انگلیسی

دری و پشتو
انگلیسی
دری و پشتو
قانون حفاظت زلیط زیست ()۷۸۳۱

http://mom.gov.af/Content/files/The_Hydrocarbon_Law%281%29.pdf

دری و پشتو

مقرره نفت و گاز (ىایدروکاربن ىا)
()۷۸۳۳

قانون گمرکات ()۷۸۳۱

http://mom.gov.af/Content/files/Minerals_Regulation-Dari.pdf

انگلیسی

http://mom.gov.af/Content/files/Hydrocarbons_Regulations_2009.pdf
http://mom.gov.af/Content/files/Hydrocarbon_Regulation-Dari.pdf
http://mof.gov.af/Content/Media/Documents/IncomeTaxLaw2009english91201381210666
553325325.pdf
http://mof.gov.af/Content/Media/Documents/IncomeTaxLaw2009Pashto91201381210698
1458322570.pdf
http://mof.gov.af/Content/Media/Documents/847Customs234201210556155553325325.pdf
http://mof.gov.af/Content/Media/Documents/%D8%AF%DA%AB%D9%85%D8%B1%D
A%A9%D9%88%D9%86%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%862342
012105946581553325325.pdf
http://www.afghan-web.com/environment/afghan_environ_law.pdf

دری و پشتو
قانون آب ()۷۸۳۱

انگلیسی

http://mom.gov.af/Content/files/Environment_Law-Dari.pdf
https://ronnaafghan.harmonieweb.org/Lists/Submitted%20Content/Attachments/120/Unofficial%20Eng
lish%20Translation%20of%20Water%20Law.pdf

 .13برای جزئیات بیشرت بو مادۀ  70قانون زلیط زیست مراجعو گردد.
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http://moj.gov.af/content/files/OfficialGazette/0901/OG_0980.pdf

دری و پشتو
انگلیسی

http://www.aisa.org.af/files/laws/english/Labour-Law.pdf
http://molsamd.gov.af/Content/Media/Documents/ghanoon_kar7820119515649155332532
5.pdf
http://www.centralbank.gov.af/pdf/UpdatedOfDaAfghanistanBankLaw_1_.pdf

دری و پشتو

http://www.centralbank.gov.af/pdf/Law%20of%20Banking%20in%20Afghanistan%20Pas
hto%20&%20Dari.pdf
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=241541

دری و پشتو

http://moj.gov.af/content/files/OfficialGazette/0901/OG_0956.p
df

دری و پشتو

انگلیسی
انگلیسی

)۷۸۳۱( قانون کار
)۷۸۳۱( قانون د افغانستان بانک
، مصنف،قانون محایت از حقوؽ مؤلف
)۷۸۳۱( )ىنرمند و زلقق (کاپی رایت

http://www.asianlii.org/af/legis/laws/clcoa1955uotcloa713/

انگلیسی

)۷۸۸۱( قانون ذبارت

http://www.centralbank.gov.af/pdf/UpdatedOfBankingLaw.pdf

انگلیسی

)۷۸۳۱( قانون بانکداری در افغانستان

http://www.centralbank.gov.af/pdf/Law%20of%20Banking%20in%20Afghanistan%20Pas
hto%20&%20Dari.pdf
http://www.centralbank.gov.af/pdf/4AF%20CFT%20Law%20English.pdf

دری و پشتو

http://www.centralbank.gov.af/pdf/Afghanistan%20law%20on%20Combation%20Financi
ng%20for%20Terrorism%20Pasht.%20Dari.pdf
http://www.centralbank.gov.af/pdf/Secured_Transaction_Law_English_06Jan10.pdf

دری و پشتو

http://www.centralbank.gov.af/pdf/Secured_Transaction_Law_Dari_06Jan10.pdf

دری و پشتو

http://www.centralbank.gov.af/pdf/Mortgage_Law_English_06Jan10.pdf
http://www.centralbank.gov.af/pdf/Mortgage_Law_Dari_06Jan10.pdf
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)۷۸۳۱( قانون مبارزه با سبویل تروریزم
قانون رىن اموال منقول درمعامالت بانکی
)۷۸۳۱(
قانون رىن اموال غری منقول در معامالت
)۷۸۳۱( بانکی
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4

اجازه نامو ،جوازنامو و طرزالعمل ىا

14

در این خبش رىنمود سرمایو گذاران اجازه نامو ىا ،جوازنامو ىا و خدمات مورد نیاز سرمایو گذاران سکتور صنایع استخراجی افغانستان و طرزادلعل اعطای آهنا
بو معرفی گرفتو شده است.
صحت و درستی سبامی طرزالعمل ىای اعطای اجازه نامو ىا ،جوازنامو ىا و عرضو خدمات متذکره توسط وزارت یا اداره مسئول مورد تائید و تصدیق قرار
گرفتو است .اما ،از آصلائیکو دولت افغانستان سعی میکند تا بو منظور اجراآت هبرت کاری مقررات و طرزالعمل ىای موجوده را هببود خبشیده و مقررات و
طرزالعمل ىای جدید را در زمینو وضع ظلاید ،بناءً معلومات ذیل در زمان ربریر از صحت کامل برخوردار بوده ،ولی در آینده قابل تغیری بوده میتواند.
طرزالعمل ىای کو در ذیل تشریح گردیده است در برگرینده نام وزارت/اداره مسئول و شخص ارتباطی علان هناد میباشد .سرمایو گذاران زلرتم می توانند برای
کسب معلومات یا توضیحات بیشرت در مورد ىر یک از این طرزالعمل ىا ،در مرحلو اول با اشخاص ارتباطی وزارت  /اداره مربوطو در سباس شده و در
صورت ضرورت بو کسب معلومات بیشرت ،با ریاست انکشاؼ سکتور منرال ىای وزارت معادن و پطرولیم از طریق مشاره تیلفون+93(0)752-076- :
 483و یا امییل آدرس  ، mininginquiries@mom.gov.afیا با ریاست انکشاؼ سکتور ىایدروکاربن ىای وزارت معادن و پطرولیم از طریق
مشاره تیلفون  +93(0)20-210-43-76و یا امییل آدرس  mininginquiries@mom.gov.afسباس حاصل ظلایند .وزارت معادن و پطرولیم
از نظریات و پیشنهادات سامل مشا در زمینو هببود این رىنمود سرمایو گذاران قدردانی می کند.

 14یادداشت مؤلف :سند ىذا یک رىنمود و مشوره برای سرمایو گذاران بوده و بو ىیچ وجو حیثیت قانون  ،پالیسی و یا مقرره دولت مجهوری اسالمی افغانستان را دارا ظلی
باشد .معلومات مندرج این رىنمود بعد از ربریر توسط وزارت و ادارات مربوطو مورد تائید و تصدیق قرار گرفتو است .جهت معلومات مزید بو وزارت  /ادارات مربوطو
مراجعو گردد.
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وزارت معادن و پطرولیم ()MOMP
 4.1جوازنامو معدنکاری
تشریحات  /جزئیات
اسم جواز نامو

جوازنامو معدنکاری ( اکتشاف /بهره برداری)

مرجع صادر کننده

وزارت معادن و پطرولیم

موارد استفاده /تشرػلات

طرزالعمل صدور جوازنامو ىای حقوؽ معدنکاری بو مقیاس ىای سلتلف (جوازنامو ىای معدنکاری بو مقیاس
بسیار بزرگ ،بو مقیاس بزرگ ،بو مقایس متوسط و کوچک) با ىم مشابو میباشند( .جهت تفصیل بیشرت بو
مواد  34 ،30 ،25و  37قانون معادن مصوب سال( )1387و بو فصل  5 ،4 ،3و  6مقرره معدنکاری
مراجعو صورت گرید).
قانون معدن ()1387
مقرره معدنکاری و سایر اسناد تقنینی قواننی مربوطو

قواننی و مقررات مربوطو

•
•

آدرس و مشاره سباس مرجع مسئول

ریاست انکشاف سکتور منرالها
وزارت معادن و پطرولیم
شماره تماس0752-076-483 :

آدرس ایمیلmininginquiries@mom.gov.af :

صفحو انترنتیwww.mom.gov.af :
طرزالعمل درخواست جوازنامو

 .1وزارت معادن و پطرولیم سبام اطالعات الزم در رابطو بو ذخایر معدنی را فراىم ظلوده و از سرمایو گذاران
(شرکت ىا) دعوت می ظلاید تا در قسمت سرمایو گذاری روی معادن متذکره اظهار عالقمندی ظلایند.
دعوتنامو (اظهار عالقمندی  )EOIاشرتاک در داوطلبی در کنفرانس ىای سرمایو گذاران و علچنان از
طریق صفحو انرتنتی (وبسایت) وزارت معادن و پطرولیم و سایر رسانو ىا بو نشر می رسد
یادداشت :دبنظور تثبیت واجد شرایط بودن ،وزارت معادن و پطرولیم شرکت ىای را کو می خواىند در
پروسو داوطلبی کسب حقوؽ معدنکاری قراردادىای بو مقیاس بزرگ و بسیار بزرگ اشرتاک ظلایند،
مورد ارزیابی مقدماتی قرار می ىدىد.
 .2شرکت ىای عالقمند میتوانند درخواستی ىای اشرتاک در داوطلبی (اظهار عالقمندی  )EOIخویش
را علراه با یک فورم ارزیابی خانو پری شده در زمان معینو کو در اعالن ذکر گردیده است ،بو وزارت
معادن و پطرولیم تسلیم ظلایند
یادداشت :فورم ارزیابی از طرؼ وزارت معادن و پطرولیم هتیو میگردد.
 .3بعد از این کو شرکت ىای عالقمند درخواستی ىای اشرتاک در داوطلبی (اظهار عالقمندی )EOI
خویش را ارائو ظلودند ،وزارت معادن و پطرولیم جهت ارزیابی اسناد فوؽ الذکر یک کمیتو ارزیابی را
تشکیل می دىد .این کمیتو شرکت ىا را بر اساس فورم ارزیابی شان ،مورد ارزیابی قرار داده و کمپنی
ىای واجد شرایط را برای اشرتاک در پروسو داوطلبی شارت لست (انتخاب) می ظلاید
 .4وزارت معادن و پطرولیم اسامی شرکت ىای شارت لست (انتخاب) شده را برای تائیدی بو کمیسیون
وزراء پیشنهاد می ظلاید
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یادداشت :شرکت ىای شارت لست (انتخاب) شده برای قراردادىای معدنکاری بو مقیاس کوچک،
.5

.6

.7

.8
.9

نیازی بو تائیدی کمیسیون وزاء ندارند.
بعد از تثبیت اسامی شرکت ىای واجد شرایط ،ریاست کادسرت یا سایر ریاست ىای مربوطو وزارت
معادن و پطرولیم دعوتنامو اشرتاک در داوطلبی حقوؽ منرالی را هتیو و ترتیب ظلوده و آنرا از طریق
وبسایت وزارت و سایر رسانو ىا بو نشر مریساند
کاندیدىای واجد شرایط می توانند اسناد داوطلبی را در بدل حق الزمحو (فیس) معنی ( 500دالر
امریکایی برای قراردادىای بو مقیاس کوچک 1000 ،دالر امریکایی برای قراردادىای بو مقیاس
متوسط 2000 ،دالر امریکایی برای قراردادىای بو مقیاس بزرگ و  5000دالر امریکایی برای
قراردادىای بو مقیاس بسیار بزرگ یا معادل آهنا بو پول افغانی) بدست آورند
سپس کاندیدىای واجد شرایط پروپوزل ىای خویش را طبق اسناد داوطلبی و درخواست برای ارائو
پروپوزل ،هتیو و ترتیب ظلوده و آنرا بو وزارت معادن و پطرولیم تسلیم می ظلایند .پروپوزل شامل ضمانت
داوطلبی ( )bid bondsنیز میباشد
کمیتو ارزیابی زیر نظر وزارت معادن و پطرولیم  ،کمیسیون وزراء و و موجودیت داوطلبان ،پیشنهادات
داوطلبی را باز ظلوه و مورد ارزیابی قرار میدىد
در جریان ارزیابی پیشنهادات داوطلبی (آفر ىا) ،کمیتو ارزیابی پیشنهادات داوطلبی را بر اساس
معیارىای ذیل ارزیابی و ظلره دىی ظلوده و داوطلب برتر را اعالن می ظلاید:
أ .قابلیت ىای زبنیکی و مدیریتی و ذبارب داوطلب
ب .منابع مالی موجود جهت تطبیق برنامو کاری پیشنهادی داوطلب
ج .توانایی ذبارتی و وضعیت حقوقی و مالی داوطلب
د .زلتویات مشخص اسناد داوطلبی ارائو شده؛ بشمول برنامو ىای کاری پیشنهاد شده  ،تعهدات
مالی و سایر امتیازات یا نفع اقتصادی
ه .اندازه سهم گریی داوطلب در انکشاؼ و فعالیت ىای متداوم معدنکاری در افغانستان (مادۀ
 15مقرره معدنکاری)
و .تعهدات داوطلب در قسمت انکشاؼ اجتماعی – اقتصادی جوامع زلل (مادۀ  15مقرره
معدنکاری) .و
ز .داشنت شرکای افغانی (مادۀ  7قانون منرال ىا)
یادداشت :پیشنهاد (آفر) داوطلبی کو مطابق شرایط مندرج قانون معادن و مقرره معدنکاری هتیو و

ترتیب نشده باشد ،رد میگردد .ارائو معلومات نادرست در مورد شایستگی و واجد شرایط بودن
داوطلب و یا عدم تصحیح معلومات نامکمل و نادرست موجب عدم واجد شرایط شدن داوطلب می
گردید (مادۀ  17مقررات معدنکاری).
 .10بو استثنای پروژه ىای معدنکاری بو مقیاس کوچک ،نتایج ارزیابی (ظلرات) آفر ىای داوطلبی جهت
منظوری بو کمیسیون وزراء ارائو میگردد
 .11بعد از تکمیل طی مراحل فوؽ الذکر ،وزارت معادن و پطرولیم دبنظور مذاکره با داوطلب برتر روی
قرارداد ،کمیتو مذاکره قرارداد را تشکیل داده و با داوطلب برتر مذاکره و عقد قرارداد می ظلاید .کمیتو
مذاکره قرارداد صرفاً روی آن مواد قرارداد مذاکره می ظلاید کو داوطلب آنرا در پیشنهاد (پروپوزل) خویش
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خاطر نشان ظلوده باشد .ىرگاه داوطلب برتر در عقد قرارداد معدنکاری با وزارت معادن و پطرولیم
مطابق با شرایط کو در اسناد داوطلبی تذکر یافتو است موفق نگردد ،وزارت معادن و پطرولیم قرارداد
معدنکاری را بو داوطلب بعدی (ریزرفی) پیشنهاد می ظلاید
 .12قرارداد ىا باید بعد از عقد آن ،توسط مقامات مربوطو منظور گردد .وزارت معادن و پطرولیم تنها
صالحیت منظوری قراردادىای معدنکاری بو مقیاس کوچک را دارد .سایر قراردادىا توسط مراجع و
مقامات ذیل منظور میگردد:
أ .قراردادىای معدنکاری بو مقیاس متوسط ،توسط کمیسیون وزراء ( قبالً معروؼ بو کمیسیون بنی
الوزراء)
ب .قراردادىای معدنکاری بو مقیاس بزرگ ،توسط کابینو بعد از تائیدی کمیسیون وزراء
ج .قراردادىای معدنکاری بو مقیاس بسیار بزرگ ،توسط پاردلان بعد از تائیدی کابینو
 .13بعد از منظوری قرارداد توسط مرجع مربوط ،وزارت معادن و پطرولیم قرارداد را امضاء ظلوده و برای برنده
قرارداد جوازنامو معدنکاری را بو امضای وزیر صاحب معادن و پطرولیم صادر می ظلاید .دبحض اعطای
جوازنامو ،دارنده آن میتواند فعالیت خویش را آغاز ظلاید
زمان الزمو برای اعطا جواز

مدت  10ماه ،نظر بو حجم پروژه

میعاد اعتبار

 .1جوازنامو اکتشافی :سو سال
 .2جوازنامو بهره برداری :سی سال (بو استثنای جوازنامو هبره برداری بو مقیاس کوچک)
 .3جوازنامو بهره برداری مقیاس کوچک :پنج سال

فیس اعطای جواز

رایگان

مرجع نظارت کننده

ریاست تفتیش معادن وزارت معادن و پطرولیم

قابلیت سبدید

 .1جوازنامو اکتشافی :برای دو دوره سو سالو قابل سبدید میباشد
 .2جوازنامو بهره برداری :برای دوره ىای پنجسالو الی ختم ذخریه قابل سبدید می باشد (بو استثنای
جوازنامو هبره برداری بو مقیاس کوچک).

 .3جوازنامو بهره برداری بو مقیاس کوچک :تنها برای یک دوره پنجسالو قابل سبدید میباشد .ىرگاه
دارنده جوازنامو جهت تکمیل ظلودن فعالیت ىای هبره برداری ضرورت بو وقت بیشرت داشتو باشد ،جواز
نامو هبره برداری بو مقیاس کوچک باید بو جواز ناشلو هبره برداری معمولی تعدیل گردد .دارنده جواز
نامو میتواند طبق حکم مادۀ  51مقرره معدنکاری ،ذریعو ارائو درخواستی بو وزارت معادن و پطرولیم،
تقاضای تعدیل جواز نامو خویش را ظلاید.
طرزالعمل سبدید

 .1جهت سبدید جوازنامو ىای معدنکاری (اکتشافی و هبره برداری) ،دارنده جوازنامو باید  60روز کاری
قابل از تاریخ ختم جوازنامو درخواستی خویش را بو وزارت معادن و پطرولیم ارائو ظلاید
 .2ریاست کادسرت درخواستی را طی مراحل ظلوده و جوازنامو را برای یک دوره دیگر سبدید می ظلاید.

فیس قابل پرداخت سبدید

فیس سبدید جوازنامو ىا در روشنایی اسناد تقنینی مربوط قرار ذیل تعینی میگردد:
 .1جوازنامو بهره برداری 5000 :دالر امریکایی (مادۀ  45مقرره معدنکاری)
 .2جوازنامو اکتشافی 500 :دالر امریکایی برای قرارداد ىای بو مقیاس کوچک 1000 ،دالر امریکایی
برای قرارداد ىای بو مقیاس متوسط 2000 ،دالر امریکایی برای قرارداد ىای بو مقیاس بزرگ و
 5000دالر امریکایی برای قراردادس ىای بو مقیاس بسیار بزرگ (مادۀ  34مقرره معدنکاری)
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 4.2جوازنامو پطرولیم
تشریحات  /جزئیات
اسم جواز نامو

جوازنامو پطرولیم

مرجع صادر کننده

وزارت معادن و پطرولیم

موارد استفاده /تشرػلات

طرزالعمل صدور جوازنامو پطرولیم برای قرارداد اکتشاؼ و تقسیم تولید و قرارداد خدمات و تقسیم تولید
یکسان می باشد( .برای جزئیات بیشرت بو مواد  24و  25قانون ىایدورکاربن ىا و فصل  2و  4مقرره
ىایدورکاربن ىا مراجعو صورت گرید).

قواننی و مقررات مربوطو

قانون ىایدرو کاربن ىا ()1387
مقرره ىایدروکاربن ىا ()1388

آدرس و مشاره سباس مرجع مسئول

ریاست دفتر مقام
وزارت معادن و پطرولیم
شماره تماس0202-104-376 :
آدرس ایمیلmininginquiries@mom.gov.af :

صفحو انترنتیwww.mom.gov.af :
طرزالعمل درخواست جواز

 .1وزارت معادن و پطرولیم سبام اطالعات الزم در رابطو بو ذخایر ىایدروکاربن ىا (بالک ىای نفت و
گاز ) را فراىم ظلوده و از سرمایو گذاران (شرکت ىا) دعوت می ظلاید تا در قسمت سرمایو گذاری روی
پروژه ىای مربوطو اظهار عالقمندی ظلایند .دعوتنامو اشرتاک در داوطلبی (اظهار عالقمندی )EOI
در کنفرانس ىای سرمایو گذاران و علچنان از طریق صفحو انرتنتی (وبسایت) وزارت معادن و پطرولیم
و رسانو ىا بو نشر می رسد.
یادداشت :در این مرحلو بعضی از معیارىای مقدماتی واجد شرایط بودن؛ مانند ذبربو کاری و غریه ،فقط
برای داوطلبان قراردادىای خدماتی در نظر گرفتو می شود.
 .2شرکت ىای عالقمند میتوانند درخواستی ىای اشرتاک در داوطلبی (اظهار عالقمندی  )EOIخویش
را در زمان معینو کو در اعالن ذکر گردیده است ،بو وزارت معادن و پطرولیم تسلیم ظلایند
 .3بعد از این کو شرکت ىای عالقمند درخواستی ىای اشرتاک در داوطلبی (اظهار عالقمندی )EOI
خویش را ارائو ظلودند ،ریاست کادسرت یا سایر ریاست ىای مربوطو دعوتنامو اشرتاک در داوطلبی برای
حقوؽ پطرولیم را هتیو و ترتیب ظلوده و آنرا از طریق صفحو انرتنتی وزارت و سایر رسانو ىا بو نشر
مریساند
 .4کاندیدان عالقمند "اسناد داوطلبی" را در بدل یک قیمت معنی کو در اسناد داوطلبی درج می باشد،
دریافت می ظلاید .مقدار قیمت اسناد داوطلبی بر اساس تعداد بالک ىا و ظرفیت (پوتینشل) ذخریه
ىایدروکاربنی از جانب وزارت معادن و پطرولیم ،تعینی میگردد
 .5بعد از آن کاندیدان عالقمند پیشنهادات (پروپوزل ىا/آفرىا) خویش را مطابق اسناد داوطلبی و
درخواست برای پروپوزل ) (RfPهتیو و ترتیب ظلوده و بو وزارت معادن و پطرولیم ارائو می ظلایند.
 .6کمیتو ارزیابی زیر نظر وزارت معادن و پطرولیم  ،کمیسیون وزراء و با حظور داشت داوطلبان،
پیشنهادات داوطلبی را باز ظلوه و مورد ارزیابی قرار میداىد
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 .7کمیتو ارزیابی پیشنهادات (آفرىای) داوطلبان را بر اساس معیارىای ذیل ارزیابی و ظلره دىی ظلوده و
داوطلب برتر را اعالن می ظلاید:
أ.

قابلیت ىای زبنیکی و مدیریتی و ذبارب داوطلب

ب .منابع مالی قابل دسرتس داوطلب جهت پیشربد برنامو کاری پیشنهاد شده در پروپوزل

ج .توانایی ذبارتی و وضعیت حقوقی و مالی داوطلب

د .زلتویات مشخص اسناد داوطلبی ارائو شده؛ بشمول برنامو ىای کاری پیشنهاد شده،
تعهدات مالی ،پیشنهاد تقیسم تولید و سایر امتیازات یا نفع اقتصادی
ه .ماشنی آالت ،ذبهیزات ،ابزار و پرسونل موجود داوطلب

و .اندازه سهم گریی داوطلب در انکشاؼ متداوم فعالیت ىای پطرولیم در افغانستان ،و
ز .تعهدات داوطلب در قسمت انکشاؼ اجتماعی – اقتصادی جوامع زللی

یادداشت :پیشنهاد (آفر) داوطلبی کو مطابق شرایط مندرج قانون و مقرره ىایدروکاربن ىا هتیو و ترتیب نشده
باشد ،رد میگردد .ارائو معلومات نادرست در مورد شایستگی و واجد شرایط بودن داوطلب و یا عدم
تصحیح معلومات نامکمل و نادرست ،موجب عدم واجد شرایط شدن داوطلب خواىد گردید (مادۀ 16
مقرره ىایدروکاربن ىا).
 .8بعد از ظلره دىی  ،نتایج ارزیابی (ظلرات) آفر ىا (پیشنهادات) داوطلبی جهت منظوری بو کمیسیون
وزراء ارائو میگردد
 .9بعد از منظوری کمیسیون وزرا ،وزارت معادن و پطرولیم کمیتو مذاکره را دبنظور مذاکره و عقد قرارداد با
داوطلب برتر اغلاد می ظلاید .کمیتو مذاکره قرارداد ،صرفاً روی آن مواد قرارداد مذاکره می ظلاید کو
داوطلب آنرا در پیشنهاد خویش خاطر نشان ظلوده باشد .ىرگاه داوطلب برتر در عقد قرارداد
ىایدروکاربن ىا با وزارت معادن و پطرولیم مطابق با شرایط کو در اسناد داوطلبی تذکر یافتو است موفق
نگردد ،وزارت معادن و پطرولیم قرارداد ىایدروکاربن ىا را بو داوطلب بعدی (ریزرفی) پیشنهاد می ظلاید
 .10بعد از انعقاد قرارداد توسط طرفنی ،قرارداد پطرولیم توسط کمیسیون وزراء تائید و توسط کابینو منظور
می گردد
 .11بعد از منظوری ،وزارت معادن و پطرولیم قرارداد را امضاء ظلوده و برای برنده قرارداد بو امضای وزیر
صاحب معادن و پطرولیم ،جوازنامو پطرولیم را صادر می ظلاید
 .12دبحض اعطای جوازنامو ،دارنده آن میتواند فعالیت ىای خویش را آغاز ظلاید.
زمان الزمو برای اعطا جواز و یا

مدت  10ماه ،نظر بو حجم پروژه

میعاد اعتبار

قرارداد اکتشاف و تقسیم تولید:
 .1قرارداد اکتشاف :مدت اعتبار برای چهار سال

 .2قرارداد انکشافی -تولیدی :مدت اعتبار برای  25سال از آغاز تاریخ کشف ذبارتی
فیس و سایر تادیات

رایگان

قابلیت سبدید

قرارداد اکتشاف و تقسیم تولید:

 .1مدت اکتشاف :قابل سبدید برای دو دوره سو سالو،
 .2قرارداد انکشاف-تولید :در صورتیکو قراردادی سبام ملکفیت ىای قانونی خویش را اصلام داده باشد،
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صرفاٌ برای یک دوره  10سالو قابل سبدید می باشد.

طرزالعمل سبدید

 .1دارنده جوازنامو ،درخواستی سبدید جوازنامو ىایدروکاربن ىا را بو وزارت معادن و پطرولیم ارائو می ظلاید؛
 .2ریاست کادسرت درخواستی را طی مراحل ظلوده و جوازنامو را برای یک دوره دیگر سبدید می ظلاید.

فیس قابل پرداخت سبدید

فیس سبدید جوازنامو ىا در روشنایی اسناد تقنینی مربوط تعنی میگردد

مرجع نظارت کننده

ریاست تفتیش معادن وزارت معادن و پطرولیم
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 4.3دسترسی بو معلومات جیولوجیکی
تشریحات  /جزئیات
نوع خدمات

دسترسی بو معلومات جیولوجیکی

مرجع صادر کننده

ریاست عمومی سروی جیولوجی ،وزارت معادن و پطرولیم

موارد استفاده /تشرػلات

ریاست سروی جیولوجی افغانستان یک سلسلو اطالعات جیولوجیکی خام و آماده برای استفاده را در
اختیار دارد کو شلکن این معلومات را بر اساس تقاضای سرمایو گذاران در دسرتس آنان قرار دىد .در حال
حاضر ریاست سروی جیولوجی افغانستان دارای اطالعات جیولوجیکی و توپوگرافیک (منرال ىا و
ىایدروکاربن ىا) قابل دسرتس بوده و این اداره دبنظور فراىم سازی اطالعات بیشرت برای متقاضیان بطور
متداوم کار می ظلاید.

قواننی و مقررات مربوطو

الػلو دسرتسی بو ارقام  /معلومات جیولوجکی (آرشیف ملی)

آدرس و مشاره سباس مرجع مسئول

انجنیر شفیق اهلل
سرپرست ریاست معلومات جیولوجی
ریاست عمومی سروی جیولوجی
مشاره سباس0786-189-485 :

طرزالعمل درخواست

 .1متقاضی درخواست خویش مبنی بر اخذ معلومات جیولوجیکی را بطور مستقیم و یا از طریق
مقام زلرتم وزارت معادن و پطرولیم بو ریاست سروی جیولوجی ارائو می ظلاید
 .2ریاست سروی جیولوجی بعد از منظوری ،درخواستی را بو ریاست معلومات جیولوجیکی راجع می
سازد
 .3ریاست معلومات جیولوجیکی ،معلومات/ارقام جیولوجیکی مورد نیاز را برای درخواست کنندگان
بو شکل نسخو ىای چاپ شده ( )hard copyو یا سافت  /الکرتونیکی ()soft copy
فراىم می ظلاید

زمان الزمو برای اعطا جواز




میعاد اعتبار

بستو ىای معلوماتی آماده  1 :الی  3روز کاری
معلومات خام 2 :الی  4ىفتو

ندارد

فیس و سایر تادیات

مرجع نظارت کننده

ندارد

قابلیت سبدید

ندارد

طرزالعمل سبدید

ندارد

فیس قابل پرداخت سبدید

ندارد



مشاىده معلومات/ارقام جیولوجیکی رایگان می باشد



نسخو ىای (چاپ شده و یا سافت) معلومات جیولوجیکی در برابر یک قیمت کو نظر بو نوعیت
معلومات/ارقام جیولوجیکی تعینی می گریدد ،بدست می آید
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اداره ملی حفاظت محیط زیست
 4.4جوازنامو محیط زیست ()Compliance Certificate
تشریحات  /جزئیات
اسم جوازنامو

جوازنامو محیط زیست

مرجع صادر کننده

اداره ملی حفاظت زلیط زیست (نیپا)

موارد استفاده /تشرػلات

سبام شرکت ىا (بشمول شرکت ىای معدنکاری) کو فعالیت ىای شان اثرات مستقیم یا غری مستقیم باالی
زلیط زیست دارد مکلف اند تصدیق نامو رعایت قواننی را قبل از آغاز عملیات بدست آورند.

قواننی و مقررات مربوطو



قانون حفاظت زلیط زیست ()1385



مقرره ارزیابی اثرات زلیط زیستی



پالیسی ملی ارزبابی اثرات زلیط زیستی



لوایح اداری برای آماده سازی زمینو ارزیابی اثرات زلیط زیستی


آدرس و مشاره ىای سباس مرجع مسئول

لوایح ارزیابی سریع اثرات زلیط زیستی در صورت وقوع حوادث طبیعی

اداره ملی حفاظت محیط زیست (نیپا) NEPA -
ریاست ارزیابی محیط زیست و انکشاف پایدار

آدرس دفتر :چهاراىی پروان دوم ،غرب انستیتوت ربصیالت عالی کاردان

شماره ىای تماس0752 -017 -624 - -0752 -043 -173 :
پست الکترونیکیessd.div@hotmail.com :
طرزالعمل درخواست جواز

 .1درخواست دىنده اسناد ذیل را علراه با ورقو درخواستی برای جواز زلیط زیست ،ارائو می ظلاید

.2
.3
.4
.5
.6
.7

فورم درخواست اداره ملی حفاظت زلیط زیست (نیپا) NEPA -

 گزارش بررسی (سکریننگ) با استفاده از قالب ( )Templateارائو گزارش نیپا
درخواست کننده یک فورم درخواستی و گزارش بررسی (سکریننگ) را بو اداره ملی حفاظت زلیط
زیست در مطابقت با مقرره ارزیابی اثرات زلیط زیستی ارائو می ظلاید.
اداره ملی حفاظت میحط زیست فورم درخواست و گزارش بررسی را بررسی می ظلاید
در بعضی موارد ،اداره زللی حفاظت زلیط زیست از درخواست کننده میخواىد تا ارزیابی اثرات
اجتماعی و زیست زلیطی را اصلام دىد
درخواست کننده ارزیابی اثرات اجتماعی و زلیط زیستی را در دو نسخو چاپی (ىارد کاپی) و
پانزده نسخو الکرتونیکی (سافت کاپی) برای اداره ملی حفاظت زلیط زیست هتیو و ارائو می ظلاید
تیم ارزیابی اداره ملی حفاظت زلیط زیست گزارش را بررسی ظلوده و سپس نظریات شانرا بو کمیتو
ارزیابی اثرات زلیط زیست ارائو می ظلایند.
پس از بازنگری گزارش ،کمیتو ارزیابی زلیط زیست درخواستی اخذ جواز زلیط زیست را منظور و
یا رد می ظلاید:
أ .در صورت منظوری ،ریاست ارزیابی و انکشاؼ پایدار اداره ملی حفاظت زلیط زیست
جواز میحط زیست را برای درخواست کننده صادر می ظلاید
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ب .در صورت رد ،دالیل رد درخواست بو متقاضی طور کتبیاطالع داده می شود.
در اینصورت ،کمیتو از متقاضی می خواىد تا درخواستی و گزارشات خویشرا دوباره طبق
پیشنهادات کمیتو اصالح ظلوده و برای جواز زلیط زیست درخواست رلدد ظلاید.
 .8در صورتیکو درخواستی ارائو شده مقتضیات کمیتو ارزیابی زلیط زیستی را برآورده سازد ،جواز
زلیط زیست برای متقاضی در خالل مدت  30روز پس از دریافت درخواستی دومی ،صادر می
گردد
زمان الزمو برای صدور جوازنامو

چهل و پنج ( )45روز کاری پس از ارائو گزارش ارزیابی اثرات اجتماعی و زیست زلیطی

میعاد اعتبار

جواز زلیط زیست در سبام عمر پروژه مدار اعتبار می باشد مشروط براینکو دارنده جواز از شرایط مندرج جواز
سر پیچی نکند .متقاضی باید در جریان سو سال فعالیت خویش را آغاز ظلاید.
یادداشت :اداره ملی حفاظت محیط زیست در صورت موجودیت دالیل موجو ,می تواند جواز نامو
تنظیم زبالو ىا را تعدیل  ,لغو یا شرایط اضافی را با الی آن وضع نماید .در صورت اغلاد تغیری قابل مالحظو
خواىان ترتیب یک گزارش جدید ارزیای اثرات اجتماعی و زیست زلیطی می گردد

فیس و سایر تادیات

فیس جواز 100000 :افغانی (اشخاص حقیقی و حکمی خارجی و تشبثات سلتلط داخلی و خارجی مکلف اند
حنی اخذ جواز مطابق احکام مقرره ارزیابی اثرات زلیط زیستی مبلغ  100000افغانی را بو حساب واردات دولت
ربویل بانک ظلایند)
فیس ارائو خدمات :علچنان مالک پروژه یا فعالیت کننده مکلف است مصارؼ هتیو ,بررسی مقدماتی ,شرح اثرات
زلیط زیستی ,سوابق هنایی نظریات و پالن جامع کاىش اثرات زلیط زیستی را بپردازد .مقدار این مصارؼ در جریان
اجرای فعالیت ىا متذکره توسط اداره نیپا سنجش و زلاسبو می گردد.

قابلیت سبدید

ندارد

طرزالعمل سبدید

ندارد

فیس قابل پرداخت سبدید

ندارد

مرجع نظارت کننده

اداره ملی حفاظت زلیط زیست و سایر ادارات
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 4.5جوازنامو زبالو ىای زیانبار
تشریحات  /جزئیات
اسم جوازنامو

جوازنامو زبالو ىای زیانبار

مرجع صادر کننده

اداره ملی حفاظت زلیط زیست (نیپا)

موارد استفاده /تشرػلات

مطابق قانون زلیط زیست ( ،)1385زبالو ىای زیانبار عبارت از زبالو ىای کلینیکی و زبالو ىای حاوی مواد
مضره میباشد.
مواد مضره شامل ادویو ضد حشرات و نباتات ،مواد رادیواکتیف ،مواد کیمیاوی و سایر موادی میباشد کو بو
تنهایی یا طور مرکب صحت موجودات حیو را متضرر می سازد.
طبق مادۀ  32قانون زلیط زیست ،مالک یا متصرؼ زمنی یا سایر تأسیساتی کو باالی آن مواد مضره
نگهداری ،پروسس ویا از بنی برده می شود مکلف است جواز تنظیم زبالو ىای زیانبار را بدست آورد.

قواننی و مقررات مربوطو




مقرره ارزیابی اثرات زلیط زیستی



پالیسی ملی ارزبابی اثرات زلیط زیستی



لوایح اداری برای آماده سازی زمینو ارزیابی اثرات زلیط زیستی


آدرس و مشاره ىای سباس مرجع مسئول

قانون حفاظت زلیط زیست ()1385

لوایح ارزیابی سریع اثرات زلیط زیستی در صورت وقوع حوادث طبیعی

اداره ملی حفاظت محیط زیست
ریاست ارزیابی محیط زیست و انکشاف پایدار

آدرس دفتر :چهار راىی پروان  ,2غرب تعمری انستیتوت کاردان ,کابل ,افغانستان
مشاره ىای سباس0752017624 ,0752043173 :
پست الکرتونیکیeasd.div@hotmail.com :
طرزالعمل درخواست جواز

مالک پروژه مکلف است علراه با ورقو درخواست برای کسب اجازه نامو معلومات ذیل را فراىم ظلاید.
 .1فورم خانو پری درخواستی اداره ملی حفاظت زلیط زیست.
ارائو راپور سکریننگ با استفاده از مطابق بو قالب (تیمپلیت) اداره نیپا.
راپور سکریننگ فوق الذکر حاوی معلومات ذیل می باشد:


ترکیب کیمیاوی ،خاصیت وحجم زبالو ىای کو تولید می گردد.



روند فعالیت ىای صنعتی ،ذبارتی یا عملیاتی کو باعث اغلاد زبالو می گردد.



روش کو درخواست دىنده بو منظور مدیریت و تنظیم زبالو زیانبار پیشنهاد می کند.

 ازباذ تدابری احتیاطی غرض جلوگریی از تاثریات سوء زبالو ىای زیانبار باالی زلیط زیست.
 .2شخص متقاضی درخواست و راپور سکریننگ خویش را مطابق مقرره ارزیابی اثرات زلیط زیستی اداره
نیپا ارائو می ظلاید
 .3اداره نیپا درخواستی و راپور سکریننگ را بررسی می ظلاید
 .4تیم ارزیابی اداره نیپا از ساحو دیدن ظلوده و گزارش خود را هتیو می ظلایند
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 .5تیم ارزیابی گزارش خویش را بنابر وضعیت پروژه و لزوم دید اداره بو کمیتو اختصاصی ارزیابی اثرات
زلیط زیستی زلول می ظلاید.
 .6بعد از بررسی اسناد و مطالعو گزارش تیم ارزیابی ،اداره مبنی بر اعطا یا رد جواز تصمیم ازباد می ظلاید.
الف .در صورت منظوری ،ریاست ارزیابی زلیط زیست و انکشاؼ پایدار جواز را برای شخص متقاضی
صادر می ظلاید
ب .در صورت رد ،دالیل رد درخواستی برای شخص متقاضی اخبار می گردد.
زمان الزمو برای اعطا جواز

حدود  30روز کاری (اداره ملی حفاظت زلیط زیست در خالل مدت  30روز از تاریخ ارائو درخواست
تصمیم خود را مبنی بر صدور یا رد جوازنامو ازباذ می ظلاید).

میعاد اعتبار

مدت اعتبار جوازنامو تنظیم زبالو ىای زیانبار از پنج سال بیشرت بوده ظلی تواند ,مشروط بر اینکو دارنده
جوازنامو شرایط مندرج جواز نامو را رعایت ظلوده باشد.
یادداشت :اداره ملی حفاظت محیط زیست در صورت موجودیت دالیل موجو ,می تواند جواز نامو
تنظیم زبالو ىا را تعدیل  ,لغو یا شرایط اضافی را با الی آن وضع نماید.

فیس و سایر تادیات

فیس جواز :مبلغ  100,000افغانی( .اشخاص حقیقی و حکمی خارجی و تشبثات سلتلط داخلی و خارجی مکلف
اند حنی اخذ جواز مطابق احکام مقرره ارزیابی اثرات زلیط زیستی مبلغ  100000افغانی را بو حساب واردات دولت
ربویل بانک ظلایند).
فیس ارائو خدمات :علچنان مالک پروژه یا فعالیت کننده مکلف است مصارؼ هتیو ,بررسی مقدماتی ,شرح اثرات
زلیط زیستی ,سوابق هنایی نظریات و پالن جامع کاىش اثرات زلیط زیستی را بپردازد .مقدار این مصارؼ در جریان
اجرای فعالیت ىا متذکره توسط اداره نیپا سنجش و زلاسبو می گردد.

مرجع نظارت کننده

اداره ملی حفاظت زلیط زیست ,اداره مربوط و سایر ارگاهنای ذیربط مطابق اسناد تقنینی زلیط زیستی.

قابلیت سبدید

حسب لزوم دید اداره ملی حفاظت زلیط زیست مطابق اسناد تقنینی زلیط زیستی

طرزالعمل سبدید

علانند طرزالعمل ابتدایی ,اما با ارائو راپور ىای جدید (مطالعو جدید ساحو و ارائو سکریننگ و راپور ارزیابی
اثرات زلیط زیستی و اجتماعی).

فیس قابل پرداخت سبدید

در خبش فیس و سایر تادیات توضیحات داده شد (مطابق بو فیس ابتدایی).
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 4.6جوازنامو آلودگی
تشریحات  /جزئیات
اسم جوازنامو

جوازنامو کنترول آلودگی

مرجع صادر کننده

اداره ملی حفاظت زلیط زیست

موارد استفاده /تشرػلات

طوریکو در قانون زلیط زیست ( )1385تصریح گردیده است ،آلوده کننده عبارت است از ىر نوع مواد
جامد ،مایع ،گاز ،اجسام ذره بینی ،صوت ،ارتعاش ،حرارت ،تشعشع ،نور یا انرژی دیگر یا یک شی ویا
سللوط آهنا کو قابلیت یا امکان تأثری سوء باالی زلیط زیست را داشتو ویا ىر شی کو طبق احکام قانون زلیط
زیست آلوده کننده زلسوب می شود.
مطابق مادۀ  28قانون زلیط زیست ،سبام شرکت ىای کو عملیات شان باعت آلودگی ىوا می گردد مکلف
اند جهت کاىش آلودگی ىوا جواز کنرتول آلودگی را بدست آورند.

قواننی و مقررات مربوطو



قانون حفاظت زلیط زیست ()1385



مقرره ارزیابی اثرات زلیط زیستی




آدرس و مشاره ىای سباس مرجع مسئول

پالیسی ملی ارزبابی اثرات زلیط زیستی
لوایح اداری برای آماده سازی زمینو ارزیابی اثرات زلیط زیستی
لوایح ارزیابی سریع اثرات زلیط زیستی در صورت وقوع حوادث طبیعی

اداره ملی حفاظت محیط زیست
ریاست ارزیابی زلیط زیست و انکشاؼ پایدار
آدرس دفتر :چهار راىی پروان  ,2غرب تعمری انستیتوت کاردان ,کابل ,افغانستان
مشاره ىای سباس0752017624 ,0752043173 :
پست الکرتونیکیeasd.div@hotmail.com :

طرزالعمل درخواست جواز

 .1مالک پروژه مکلف است علراه با ورقو درخواست برای کسب این اجازه نامو ،معلومات ذیل را فراىم
ظلاید.


فورمو خانو پری شده درخواستی اداره ملی حفاظت زلیط زیست

 ارائو راپور سکریننگ با استفاده از قالب (تیمپلیت) اداره نیپا
 .2شخص متقاضی درخواست و راپور سکریننگ خویش را مطابق بو مقرره مربوط بو اداره نیپا ارائو می
ظلاید
 .3اداره نیپا درخواستی و راپور سکریننگ را بررسی می ظلاید
 .4تیم ارزیابی اداره نیپا از ساحو دیدن ظلوده و گزارش خود را هتیو می ظلایند
 .5تیم ارزیابی گزارش خویش را بنابر وضعیت پروژه و لزوم دید اداره بو کمیتو اختصاصی ارزیابی اثرات
زلیط زیستی زلول می ظلاید.
 .6بعد از بررسی اسناد و مطالعو گزارش تیم ارزیابی ،اداره مبنی بر اعطا یا رد جواز تصمیم ازباد می
ظلاید.
الف .در صورت منظوری ،ریاست ارزیابی زلیط زیست و انکشاؼ پایدار جواز را برای شخص متقاضی
صادر می ظلاید
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ب .در صورت رد ،دالیل رد درخواستی بطور کتبی برای شخص متقاضی اخبار می گردد.
زمان الزمو برای اعطا جواز

حدود  30روز کاری (اداره ملی حفاظت زلیط زیست در خالل  30روز از تاریخ ارائو درخواست تصمیم
خود را مبنی بر صدور یا رد جواز ازباذ می ظلاید).

میعاد اعتبار

مدت اعتبار جواز کنرتول آلودگی از پنج سال بیشرت بوده ظلی تواند.
اداره ملی حفاظت زلیط زیست در صورت موجودیت دالیل موجو ,می تواند جواز نامو کنرتول آلودگی را
تعدیل یا فسخ ظلوده یا شرایط اضافی را باالی آن وضع ظلاید.

فیس و سایر تادیات

فیس جواز :مبلغ  100,000افغانی (اشخاص حقیقی و حکمی خارجی و تشبثات سلتلط داخلی و خارجی مکلف
اند حنی اخذ جواز مطابق احکام این مقرره مبلغ  100000افغانی را بو حساب واردات دولت ربویل بانک ظلایند).
فیس ارائو خدمات :علچنان مالک پروژه یا فعالیت کننده مکلف است مصارؼ هتیو ,بررسی مقدماتی ,شرح اثرات
زلیط زیستی ,سوابق هنایی نظریات و پالن جامع کاىش اثرات زلیط زیستی را بپردازد.

مرجع نظارت کننده

اداره ملی حفاظت زلیط زیست ،اداره مربوط و سایر ارگاهنای زیربط

قابلیت سبدید

جواز قابل سبدید می باشد.

طرزالعمل سبدید

علانند طرزالعمل ابتدایی ,اما با ارائو راپور ىای جدید (مطالعو جدید ساحو و ارائو سکریننگ و راپور ارزیابی
اثرات زلیط زیستی و اجتماعی)

فیس قابل پرداخت سبدید

در خبش فیس و سایر تادیات توضیحات داده شد.
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 4.7جوازنامو کنترول زبالو ىا
تشریحات  /جزئیات
اسم جوازنامو

جوازنامو کنترول زبالو ىا

مرجع صادر کننده

اداره ملی حفاظت زلیط زیست

موارد استفاده /تشرػلات

مطابق مادۀ  31قانون زلیط زیست ،ىیچ شخص ظلی تواند زلل دفن زبالو ( )Landfill Siteیا کوره زبالو
سوز ( )Incineratorویا سایر تسهیالت را غرض مجع آوری یا ذخریه دامیی یا سوزاندن زبالو ىا اعمار
ظلوده یا در تصرؼ خویش داشتو ویا از آن بو این منظور استفاده ظلاید مگر اینکو جواز معترب تنظیم ذبالو ىا
را بدست داشتو باشد.
سبام شرکت ىای کو غرض سوزاندن زبالو ىای تولید شده ناشی از عملیات معدنکاری از ساحات مشخص
استفاده می ظلاید ،مکلف اند جواز تنظیم زبالو ىا را از اداره ملی حفاظت زلیط زیست بدست آورند.

قواننی و مقررات مربوطو



قانون زلیط زیست ()1385



مقرره ارزیابی اثرات زلیط زیست




آدرس و مشاره ىای سباس مرجع مسئول

پالیسی ملی ارزیابی اثرات زلیط زیست
رىنمود ىای اداری برای فراىم آوری زمینو ارزیابی اثرات زلیط زیستی
رىنمود ىا برای ارزیابی سریع اثرات زلیط زیستی در مواقع حوادث طبعیی

اداره ملی حفاظت محیط زیست

ریاست ارزیابی اثرات محیط زیستی و انکشاف پایدار

آدرس دفتر :چهار راىی پروان  ,2غرب تعمری انستیتوت کاردان ,کابل ,افغانستان
مشاره ىای سباس0752017624 ,0752043173 :
پست الکرتونیکیeasd.div@hotmail.com :
طرزالعمل درخواست جوازنامو

.1
.2
.3
.4

درخواست دىنده پیشنهاد و راپور سکریننگ را بو اداره حفاظت زلیط زیست ارائو می ظلاید
تیم ارزیابی اداره ملی حفاظت زلیط زیست ساحو را سروی و گزارش خویش را هتیو می ظلاید
اداره حفاظت زلیط زیست درخواستی ،گزارش سکریننگ و راپور سروی را بررسی می ظلاید
سپس اداره حفاظت زلیط زیست بو در خواست دىنده جواز را صادر می ظلاید ،مشروط براینکو
درخواست دىنده زبصص و مهارت کافی برای اجرای فعالیت ىا را داشتو و بتواند فعالیت
خویش را مطابق بو قانون زلیط زیست بو شیوه ای اجراء ظلاید کو باالی زلیط زیست اثرات سؤ
جبا نگذارد

زمان الزمو برای اعطا جواز

حدود سی ( )30روز کاری

میعاد اعتبار

جواز الی ختم پروژه مدار اعتبار می باشد ،مشروط بر اینکو دارنده جواز شرایط مندرج جواز را نقض ننماید.
یادداشت :اداره ملی حفاظت زلیط زیست در صورت موجودیت دالیل موجو ،می تواند جواز نامو تنظیم
زبالو ىا را تعدیل ،لغو یا شرایط اضافی را باالی آن وضع ظلاید.
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فیس و سایر تادیات

فیس جواز :مبلغ  100,000افغانی (اشخاص حقیقی و حکمی خارجی و تشبثات سلتلط داخلی و خارجی مکلف
اند حنی اخذ جواز مطابق احکام این مقرره مبلغ  100000افغانی را بو حساب واردات دولت ربویل بانک ظلایند).
فیس ارائو خدمات :علچنان مالک پروژه یا فعالیت کننده مکلف است مصارؼ هتیو ,بررسی مقدماتی ,شرح اثرات
زلیط زیستی ,سوابق هنایی نظریات و پالن جامع کاىش اثرات زلیط زیستی را بپردازد.

قابلیت سبدید

ندارد

طرزالعمل سبدید

ندارد

فیس قابل پرداخت سبدید

ندارد

مرجع نظارت کننده

اداره ملی حفاظت زلیط زیست ,اداره مربوط و سایر ارگاهنای ذیربط مطابق اسناد تقنینی زلیط زیستی.

صفحه 84 - 41

رىنمود سرمایو گذاران – عقرب 1394

وزارت تجارت و صنایع
 4.8جواز تجارتی برای تاجران داخلی (شرکت و انفرادی)
تشریحات  /جزئیات
اسم جوازنامو

جواز تجارتی برای تاجران داخلی (شرکت و انفرادی)

مرجع صادر کننده

وزارت ذبارت و صنایع

موارد استفاده

یک شرکت معدنکاری یا استخراج کننده نفت و گاز تنها در زمان صادرات و واردات زلصوالت خویش برای
مقاصد ذبارتی بو این جواز نیاز دارد.

قواننی و مقررات مربوطو

قانون ذبارت افغانستان ()Business Law

آدرس و مشاره ىای سباس مرجع مسئول

الحاج حبیب الرحیم کریمزی
رئیس صدور جوازنامو ىا
وزارت ذبارت و صنایع افغانستان
مشاره سباس 0700-642-343 :و 0752-051-186
پست الکرتونیکیhahabib@yahoo.com :
صفحو انرتنتیwww.moci.gov.af :

طرزالعمل درخواست جواز

 .1متقاضی درخواست خویش مبنی بر اخذ جواز ذبارتی را بو وزارت ذبارت و صنایع (ریاست
جوازنامو ىا) ارائو می ظلاید
ضمایم درخواست:



.2
.3
.4
.5
.6

کاپی تذکره (داشنت ىویت افغانی) برای تاجران انفرادی



شهرت مکمل رئیس و معاون شرکت



تصدیق عدم مسئولیت جرمی از وزارت امور داخلو



اساسنامو شرکت

 پنج قطعو عکس (فوتو)
پیشنهاد دىنده متعاقباً فورمو ىای سنجش ،شهرت و اساسنامو را از ریاست جواز نامو ىا
دریافت می ظلاید
متقاضی فورم سنجش را بعد از خانو پری بو ریاست جواز نامو ىای ذبارتی ارائو می ظلاید
ریاست جوازنامو ىای ذبارتی تعرفو پرداخت قیمت جوازنامو را ترتیب و جهت ربویلی بو حساب
بانکی آن وزارت ،بو درخواست دىنده ارائو می ظلاید
درخواست دىنده رقم قابل تادیو را بو یکی از ظلایندگی ىا د افغانستان بانک ربویل ظلوده و در
عوض ویزه کنرتول (رسید بانک) را حاصل و آنرا بو ریاست جوازنامو ىای ذبارتی ارائو می ظلاید
ریاست جوازنامو ىا مکتوب را عنوانی دفرت ثبت مرکزی (واقع وزارت ذبارت و صنایع) غرض
تکمیل موارد اتی صادر می ظلاید:
أ .ثبت و راجسرت شرکت
ب .نشر در جریده رمسی
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ج .ربویلی وجایب تادیاتی
د .اخذ ظلرب تشخیصو مالیاتی ( )TINو تصدیق دفرت تشخیصیو مالیاتی ( )TINدر فورم
سنجش
 .7تاجران و شرکت داران مکلف بو ارائو حساب بانکی ) (Bank Account Statementو
باز ظلودن پست بکس در وزارت سلابرات و تکنالوچی معلوماتی می باشند
 .8ریاست جوازنامو ىا بعد از بررسی و طی مراحل اسناد فوؽ الذکر جوازنامو ذبارتی را صادر می
ظلاید
یادداشت :بو منظور واجد شرایط شدن برای اخذ جواز ذبارتی ،حد اقل سرمایو شرکت داخلی مبلغ یک
ملیون افغانی ( )1000000و حد اقل سرمایو تاجر انفرادی مبلغ پنجصد ىزار افغانی ()500000
میباشد.
زمان الزمو برای اعطا جواز

( )2-1روز کاری

میعاد اعتبار

یک سال

فیس و سایر تادیات

جوازنامو ىای جدیدالتأسیس شرکتی :رقم مجموعی ( )12400افغانی
.1
.2
.3
.4
.5

قیمت جوازنامو – ( )2000افغانی
 ( )5000افغانیحق الثبت
حق االمتیاز  )2000( -افغانی
حق اخلدمت  )3000( -افغانی
قیمت فورمو جات و اساسنامو ( )400افغانی

جوازنامو ىای جدیدالتأسیس انفرادی :رقم مجموعی ( )7200افغانی
.1
.2
.3
.4
.5

قیمت جوازنامو – ( )2000افغانی
 ( )2500افغانیحق الثبت
حق االمتیاز  )1000( -افغانی
حق اخلدمت  )1500( -افغانی
قیمت فورمو جات و اساسنامو ( )200افغانی

مرجع نظارت کننده

ریاست جوازنامو ىای ذبارتی

قابلیت سبدید

جوزانامو قابل سبدید است

طرزالعمل سبدید

 .1متقاضی درخواست ذبدید جوازنامو را بو ریاست صدور جوازنامو ىای ذبارتی وزارت ذبارت و
صنایع ارائو می ظلاید
ضمایم درخواست:



سند رفع مسئولیت ىای مالیاتی کو از ریاست عواید وزارت مالیو ربصیل میگردد
فورم کامل سنجش

 جوازنامو ذبارتی دست داشتو متقاضی
 .2ریاست صدور جوازنامو ىای ذبارتی تعرفو پرداخت فیس سبدید جوازنامو را ترتیب و در دسرتس
متقاضی قرار میدىد
 .3متقاضی بعد از پرداخت رقم قابل تادیو ،رسید (آویز) بانکی حاصل و آنر بو ریاست صدور
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جوازنامو ىای ذبارتی ارائو می ظلاید
 .4ریاست صدور جوازنامو ىای ذبارتی ،بعد از بررسی اسناد ارائو شده ،جواز را ذبدید می ظلاید
فیس قابل پرداخت سبدید




شرکت :ىفت ىزار و دو صد افغانی ()7200

انفرادی :چهار ىزار و ىفت صد افغانی ()4700
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 4.9جوازنامو ىای شرکت ىای تجارتی خارجی و مختلط داخلی و خارجی
تشریحات  /جزئیات
اسم جوازنامو

جوازنامو ىای شرکت ىای تجارتی خارجی و مختلط داخلی و خارجی

مرجع صادر کننده

وزارت ذبارت و صنایع

موارد استفاده

یک شرکت معدنکار یا استخراج کننده نفت و گاز زمانی بو این جواز نیازمند می باشد کو اقدام بو صادرات
و واردات زلصوالت/تولیدات خویش ظلاید.

قواننی و مقررات مربوطو

قانون ذبارت افغانستان ()Business Law

آدرس و مشاره ىای سباس مرجع مسئول

الحاج حبیب الرحیم کریمزی
رئیس صدور جوازنامو ىا
وزارت ذبارت و صنایع افغانستان
مشاره سباس 0700-642-343 :و 0752-051-186
پست الکرتونیکیhahabib@yahoo.com :
صفحو انرتنتیwww.moci.gov.af :

طرزالعمل درخواست جواز

 .1متقاضی درخواست خویش مبنی بر اخذ جواز ذبارتی را بو وزارت ذبارت و صنایع (ریاست
جوازنامو ىا) ارائو می ظلاید.
ضمایم درخواست:





کاپی پاسپورت
تصدیق عدم مسئولیت سابقو جرمی (بو خبش  4.11و  4.12رىنمود ىذا مراجعو گردد)
اسناد بانکی از یک بانک معترب در کشور مبدا متقاضی
پنج قطعو عکس (فوتو)

یادداشت :سبام اسناد فوؽ الذکر باید توسط وزارت امور خارجو کشور مبدا متقاضی یا سفارت

.2
.3
.4
.5
.6

مقیم شان در افغانستان تصدیق گردد .کاپی اسناد تصدیق شده باید از طریق ریاست ذبارت
وزارت امور خارجو افغانستان بو وزارت ذبارت و صنایع فرستاده شود.
متقاضی فورمو ىای سنجش و اساسنامو را از ریاست صدور جواز نامو ىا دریافت می ظلاید
متقاضی فورم سنجش را خانو پری ظلوده و آنرا بو ریاست جواز نامو ىای ذبارتی برمیگرداند
ریاست جوازنامو ىای ذبارتی تعرفو پرداخت قیمت جوازنامو را ترتیب و جهت ربویلی بو حساب
بانکی آن وزارت ،بو درخواست دىنده ارائو می ظلاید
درخواست دىنده رقم قابل تادیو را بو یکی از ظلایندگی ىا د افغانستان بانک ربویل ظلوده و در
عوض ویزه کنرتول (رسید بانک) را حاصل و آنرا بو ریاست جوازنامو ىای ذبارتی ارائو می ظلاید
ریاست جوازنامو ىا مکتوب را عنوانی دفرت ثبت مرکزی (واقع وزارت ذبارت و صنایع) غرض
تکمیل موارد اتی صادر می ظلاید:
أ .ثبت و راجسرت شرکت
ب .نشر در جریده رمسی
ج .ربویلی وجایب تادیاتی
د .اخذ ظلرب تشخیصو مالیاتی ( )TINو تصدیق دفرت تشخیصیو مالیاتی ( )TINدر فورم
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سنجش
.7تاجران و شرکت داران مکلف بو ارائو حساب بانکی ) (Bank Account Statementو
باز ظلودن پست بکس در وزارت سلابرات و تکنالوچی معلوماتی می باشند
 .8ریاست صدور جوازنامو ىای ذبارتی ،جواز ذبارتی خارجی و یا خارجی و داخلی مشرتک را برای
متقاضی صادر می ظلاید مشروط براینکو کلیو مقتضیات برآورده گردیده باشد

یادداشت :حد اقل سرمایو شرکت خارجی مبلغ یک صد ىزار دالر آمریکایی ( )100000می باشد.
زمان الزمو برای اعطا جواز

یک الی دو روز کاری

میعاد اعتبار

یکسال

فیس و سایر تادیات

جوازنامو ىای جدیدالتأسیس شرکت ىای خارجی :رقم مجموعی ( )1400دالر امریکایی و ()5400
افغانی.
 .1قیمت جوازنامو – ( )400دالر امریکایی
– ( )1000دالر امریکایی
 .2حق الثبت
 .3حق االمتیاز – ( )2000افغانی
 .4حق اخلدمت – ( )3000افغانی
 .5قیمت فورمو جات و اساسنامو ( )400افغانی

قابلیت سبدید
طرزالعمل سبدید

جوازنامو قابل سبدید است
 .1درخواست کننده درخواست خویش مبنی بر سبدید جوازنامو را بو ریاست صدور جوازنامو ىای
ذبارتی وزارت ذبارت و صنایع ،ارائو می ظلاید
ضمایم درخواست:



سند تصدیق تصفیو مالیات کو از ریاست عواید وزارت مالیو ربصیل میگردد
فورم سنجش

 جوازنامو ذبارتی دست داشتو متقاضی
 .2ریاست صدور جوازنامو ىای ذبارتی تعرفو ربویل فیس سبدید جوازنامو را ترتیب و در دسرتس
متقاضی قرار میدىد
 .3متقاضی بعد از پراخت رقم قابل تادیو ،رسید (آویز) بانکی بو ریاست ارائو می ظلاید
 .4ریاست صدور جوازنامو ىای ذبارتی جوازنامو را برویت اسناد ارائو شده ،ذبدید می ظلاید
فیس قابل پرداخت سبدید

مبلغ چهار صد ( )400دالر امریکایی و پنج ىزار و دوصد ( )5200افغانی

مرجع نظارت کننده

ریاست صدور جوازنامو ىای تجارتی وزارت تجارت و صنایع
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 4.10اعطای زمین در پارک ىای صنعتی
تشریحات  /جزئیات
نوع خدمات

اعطای زمین در پارک ىای صنعتی

مرجع مسئول

ریاست پارک ىای صنعتی ،وزارت ذبارت و صنایع

قواننی و مقررات مربوطو

الػلو ریاست پارکهای صنعتی

آدرس و مشاره سباس مرجع مسئول

دیپلوم انجنیر عبدالمقیم تاج
رئیس پارک ىای صنعتی ،وزارت ذبارت و صنایع
مشاره سباس0700-256-257 :
آدرس امییلAb.moqeemtaj@yahoo.com :

طرزالعمل درخواست جواز

.1
.2

.3
.4

.5

.6
.7
.8
.9

سرمایو گذار باید جواز آیسا را بدست آورد و از طریق وزارت معادن و پطرولیم یا دفرت آیسا ذریعو
مکتوب بو وزارت ذبارت و صنایع (ریاست پارک ىای صنعتی) معرفی گردد
بعد از دریافت مکتوب آیسا/وزارت معادن و پطرولیم ،ریاست پارک ىای صنعتی جهت تثبیت ظلودن
ظرفیت و توانائی ىای سرمایو گذار از در خواست دىنده می خواىد تا یک طرح جامع (پروپوزل) و
پالن ذبارتی (بزنس پالن) و در صورت ضرورت سایت پالن خود را بو ریاست پارک ىای صنعتی ارائو
بدارد
ریاست طرح و پالن ذبارتی شرکت را بو کمیسیون ارزیابی اولی (زبنیکی) جهت بررسی آن زلول می
ظلاید
کمیسیون طرح و پالن ذبارتی را مطالعو ظلوده و اطمینان حاصل می ظلاید کو شرکت دارای ظرفیت
ىای کاری چون سرمایو کافی ،تیم مدیریتی و زبنیکی و مسلکی ،داشنت ماشنی آالت الزم (مدرن) و
ذبربو کاری بوده و علچنان ظرفیت بالقوه بازار (مارکیت) زلصوالت مورد نظر خویش را از قبل مطالعو
و بررسی ظلوده است .در ضمن ،کمیسیون پالسی استخدام کارمندان شرکت و سهولت ىای در نظر
گرفتو شده برای آهنا (چون :معاش ،بیمو ىای صحی و اجتماعی ،آموزش ىای مسلکی و غریه) را
مطالعو و بررسی ظلوده و نظریات خویش را بو کمیسیون عالی ارزیابی (کو در رأس آن وزیر زلرتم
ذبارت قرار دارد) ارجاع می دارد.
کمیسیون عالی بعد از مطالعو اسناد شرکت و نظریات کمیسیون اولی تصمیم خویش مبنی بر اعطأ
زمنی بو سرمایو گذار را اعالم میدارد .درصورت موافقو ،کمیسیون بانظر داشت ظرفیت (وسعت کاری)
شرکت اندازه/وسعت زمنی قابل ضرورت را تثبیت و باالی پارک صنعتی مربوط امر توزیع آنرا صادر می
ظلاید
ریاست پارک ىای صنعتی تعرفو قیمت زمنی را برای شخص متقاضی صادر می ظلاید
بعد از پرداخت قیمت زمنی توسط شخص متقاضی ،اسناد شرکت در داتا بیز ریاست پارک ىای
صنعتی ثبت گردیده و منظوری کمیسون بو پارک صنعتی مربوط ارسال می گردد.
آمریت ىای پارک ىای صنعتی در مرکز و والیات بعد از دریافت امر صادر شدۀ کمیسیون عالی مبنی
توزیع زمنی  ،اقدام بو تثبیت ساحو در پارک صنعتی ظلوده و آنرا در اختیار سرمایو گذار قرار می دىد.
از متشبثنی کو زمنی در پارک صنعتی را در کابل بدست می آورند تعهد گرفتو می شود کو در صورت
سرمایو گذاری متوسط الی یک و نیم سال و در صورت سرمایو گذاری بزرگ الی دو سال کار
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ساختمانی و نصب ذبهیزات فابریکو خویش را تکمیل و آنرا آماده فعالیت ظلایند در غری آن زمنی
مذکور اسرتداد می گردد .این میعاد بر مبنای دالیل مؤجو می تواند تا یک زمان زلدود سبدید گردد.
 .10سرمایو گذار می تواند بعد از آغاز فعالیت ،سند شرعی مالکیت زمنی را بدست آورد.
زمان الزمو برای اعطا جواز و یا

پنج الی ىفت روز کاری (در صورت تدویر دبوقع کمیسون)

میعاد اعتبار

ندارد

فیس و سایر تادیات



عرضو خدمات رلانی است



سرمایو گذار تنها مکلف بو تادیو قیمت زمنی پارک ىای صنعتی قرار ذیل میباشد:
  720افغانی فی مرت مربع زمنی در پارک ىای صنعتی کابل 450 -افغانی فی مرت مربع زمنی در پارک ىای صنعتی والیات

قابلیت سبدید

ندارد

طرزالعمل سبدید

ندارد

فیس قابل پرداخت سبدید

ندارد

مرجع نظارت کننده

آمریت ىای پارک ىای صنعتی در مرکز و والیات
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وزارت امور داخلو
 4.11تثبیت سابقو جرمی – اتباع داخلی
تشریحات  /جزئیات
نوع خدمات

تثبیت سابقو جرمی – اتباع داخلی

مرجع صادر کننده

مدیریت عمومی بایومرتیک وزارت امور داخلو

موارد استفاده

نداشنت سابقو جرمی یک پیش شرط برای اصلام عملیات معدنکاری در داخل افغانستان می باشد .بدین
ملحوظ ،بررسی سوابق جرمی سبام هنادىای ذبارتی یا افراد (اعم از داخلی و خارجی) کو در داخل افغانستان
فعالیت می ظلایند ،ضروری میباشد.

قواننی و مقررات مربوطو

قانون پولیس

آدرس و مشاره سباس مرجع مسئول

مدیریت بایومتریک ,وزارت امور داخلو
مسونوال زلمد انور منریی
مدیر عمومی بایو مرتیک
شماره تماس0700-881-782 :

ایمیل آدرسbiometic.director@gov.af:
afmoibbiometrics@gmail.com
anwar_moniri@yahoo.com
طرزالعمل درخواست خدمات

.1

.2
.3
.4

درخواست دىنده (شرکت) لست کارمندان مورد نظر خویش را از طریق اداره آیسا یا اداره کو با
آن عقد قرارداد ظلوده است (وزارت معادن و پطرولیم برای شرکت ىای معدنکار) ذریعو مکتوب
بو مقام وزارت امور خارجو ارائو می ظلاید
دفرت مقام ،مکتوب را از طریق ریاست عمومی جنایی بو مدیریت عمومی بایومرتیک راجع می
سازد
مدیریت عمومی بایومرتیک براساس تقسیم اوقات خویش طی مراحل تثبیت سابقو جرمی اشخاص
درخواست دىنده را در پالن کاری خویش گرفتو و برای اشخاص مذکور و عده مالقات میدىد.
اشخاص مورد نظر در روز معینو بو مدیریت عمومی بایومرتیک مراجعو می ظلاید.

یادداشت :درخواست دىنده باید اسناد ذیل را با خود داشتو باشد:
أ .کاپی جواز شرکت
ب .تذکره شخص مورد نظر (یا کارت ىویت رمسی شخص مانند کارت دفرت....وغریه)
 .5مدیریت عمومی بایومرتیک ،شهرت مکمل ،نشان انگشت و فوتوی چشمان شخص در
خواست دىنده را اخذ و در سیستم معلوماتی خویش درج می ظلاید.
 .6مدیریت شخص را مرخص و نتایج ربقیقات خویش را ذریعو مکتوب بو مرجع درخواست دىنده
(آیسا و یا دیگر ادارات دولتی متقاضی) ارسال می ظلاید
 .7مرجع درخواست دىنده ،نتایج بایومرتیک را در اختیار شرکت (درخواست دىنده) قرار می دىد
زمان الزمو برای اعطا جواز و یا

یک الی دو روز کاری

میعاد اعتبار

فقط در زمان صدور گزارش سابقو جرمی مدار اعتبار است
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فیس و سایر تادیات

ندارد

قابلیت سبدید

ندارد

طرزالعمل سبدید

ندارد

فیس قابل پرداخت سبدید

ندارد

مرجع نظارت کننده

مدیریت بایومرتیک ،وزارت امور داخلو
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 4.12تثبیت سابقو جرمی – اتباع خارجی (شرکت و افراد)
تشریحات  /جزئیات
نوع خدمات

تثبیت سابقو جرمی – اتباع خارجی (شرکت و افراد)

مرجع صادر کننده

ریاست عمومی انرتپول

موارد استفاده /تشرػلات

نداشنت سابقو جرمی یک شروط ابتدایی برای اصلام عملیات معدنکاری در داخل افغاستان می باشد .بدین
ملحوظ ،بررسی سوابق جرمی سبام هنادىای ذبارتی یا افراد (اعم از داخلی و خارجی) کو در داخل افغانستان
فعالیت می ظلایند ،ضروری میباشد.

قواننی و مقررات مربوطو

قانون پولیس

آدرس و مشاره سباس مرجع مسئول

ریاست عمومی انترپول
وزارت امور داخلو
مشاره تیلفون+93(0)202-201-547 :

طرزالعمل درخواست خدمات

کارمندان خارجی:
.1
.2

.3
.4

سبام اتباع خارجی کو توسط هناد ىای مقیم در افغانستان استخدام میگردند ،بو اخذ جواز کار از وزارت
کار و امور اجتماعی ،نیاز دارد
وزارت کار و امور اجتماعی بعد از اخذ درخواستی جواز کار تبعو خارجی ،مکتوب را عنوانی ریاست
عمومی انرتپول وزارت امور داخلو صادر ظلوده و از آن ریاست درخواست تثیت سابقو جرمی شخص مورد
نظر (متقاضی) ،میگردد
ریاست عمومی انرتپول در مورد سابقو جرمی شخص ربقیق می ظلاید
ریاست عمومی انرتپول نتیجو ربقیقات خویش را ذریعو مکتوب بو وزارت کار و امور اجتماعی ارسال می
ظلاید

سرمایو گذار خارجی:
.5

.6
.7
.8

ىرگاه یک شخص خارجی خواىان سرمایو گذاری در افغانستان شود ،اداره آیسا یا مرجع دیگر (وزارت
ذبارت) اعطا کننده جواز سرمایو گذاری ،ذریعو مکتوب از ریاست عمومی انرتپول (وزارت امور داخلو)
خواىان تثبیت سابقو جرمی شخص سرمایو گذار خارجی می گردد .اداره مذکور ضمیمو مکتوب کاپی
پاسپورت شخص سرمایو گذار را نیز می فرستد.
ریاست انرتپول ذریعو مکتوب از کشور متبوع شخص سرمایو گذار خواستار تثبیت سابقو جرمی وی می
گردد
کشور متبوع شخص سرمایو گذار ،در مورد سابقو جرمی شخص مورد نظر ربقیقات خویش را تکمیل و
نتیجو آنرا بو ریاست انرتپول ذریعو مکتوب اطالع می دىد
ریاست انرتپول نتیجو حاصلو را ذریعو مکتوب بو مرجع درخواست کننده می فرستد

زمان الزمو طی مراحل درخواست

دو روز کاری

میعاد اعتبار

فقط در زمان صدور گزارش سابقو جرمی قابل اعتبار است

فیس و سایر تادیات

ندارد

قابلیت سبدید

ندارد

طرزالعمل سبدید

ندارد

فیس قابل پرداخت سبدید

ندارد

مرجع نظارت کننده

ریاست عمومی انرتپول وزارت امور داخلو
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 4.13جواز استفاده از مواد انفجاری
تشریحات  /جزئیات
اسم جوازنامو

جواز استفاده از مواد انفجاری

مرجع صادر کننده

ریاست اصلنریی مبارزه با مواد انفجاری ،ریاست عمومی اصلنریی پالن اوپراسیون ،وزارت امور داخلو

موارد استفاده

هتیو و تدارک مواد منفجره و استفاده آن نظر بو قواننی افغانستان زلدود بوده و ىر تشبثی (معدنکاری) کو
نیازمند استفاده از مواد منفجره برای پیشربد فعالیت ىا و عملیات خویش میباشد ،نظر بو احکام قانون
مکلف بو اخذ رلوز از وزارت داخلو دولت مجهوری اسالمی افغانستان میباشد.

قواننی و مقررات مربوطو

بو تأسی از فرمان مشاره (  )28مؤرخ (  )1388/11/1مقام ریاست مجهوری

آدرس و مشاره سباس مرجع مسئول

سمونوال محم ــد امان "ىی ــوادوال"
مدیر عمومی صدور جوازنامو ىا
ریاست اصلنریی مبارزه با مواد انفجاری ،ریاست عمومی پالن و اوپراسیون ،وزارت امور داخلو
شماره تیلفون+93(0)777-616-113 :

طرزالعمل درخواست جواز

 .1سرمایو گذار/کمپنی پیشنهاد تدارک مواد انفجاری مورد نیاز خویش را طی یک مکتوب بو
وزارت معادن و پطرولیم ارسال می ظلاید
ضمایم درخواست:


کاپی تذکره (برای سرمایو گذاری داخلی) ،کاپی پاسپورت (برای سرمایو گذاران خارجی)



تثبیت سابقو جرمی از مدیرت عمومی بایومرتیک وزارت امور داخلو

 کاپی جواز اداره محایو سرمایو گذاری افغانستان (آیسا) یا وزارت ذبارت و صنایع
 .2وزارت معادن و پطرولیم پیشنهاد سرمایو گذار/کمپنی را ضم یک مکتوب بو مقام وزارت امور
داخلو ارسال مینماید
 .3مقام وزارت داخلو درخواست را بو ریاست عمومی اصلنریی پالن و اوپراسیون (ریاست اصلنریی
مبارزه با مواد انفجاری) جهت اجراأت بعدی ارسال می ظلاید
 .4ریاست اصلنریی مبارزه با مواد انفجاری جهت دریافت معلومات بیشرت از کمپنی/سرمایو گذار
تقاضأ می ظلاید تا فورمو ىای سلصوص (فورم ضمانت ،فورم عدم مسئولیت و فورمو ىای ،2 ،1
 6 ،5 ،4 ،3و  )7را کو از طرؼ علنی ریاست هتیو میگردد ،تکمیل/خانو پری ظلاید .در ضمن
این ریاست طالب معلومات ذیل از شخص درخواست دىنده می گردد:

.5
.6
.7
.8

معلومات در مورد زلل حفظ و نگهداشت (دیپوت) مواد انفجاری

 آدرس دفرت سرمایو گذار بشمول قرارداد خط دفرت (سند رىنمای معامالت)
درخواست دىنده معلومات فوؽ الذکر را ترتیب و بو این ریاست ارائو می ظلاید
اسناد فوؽ الذکر جهت بررسی بو کمیسیون ارزیابی ،صدور رلوز فعالیت تورید ،تدارک ،خرید،
فروش ،انتقال مصئون ،تذخری و استعمال (مواد انفجاری) فرستاده میشود
کمیسیون بعد از بررسی علو جانبو اسناد ارائو شده (دوسیو) و ابراز نظر اعضای کمیسیون جواز
تدارک مواد انفجاری را بو کمپنی اعطا می ظلاید.
ریاست اصلنریی مبارزه با مواد انفجاری کاپی جواز را رمساً بو اداره آیسا ،وزارت/اداره طرؼ قرارداد
کمپنی/سرمایو گذار ،وزارت دفاع ،ریاست عمومی امنیت ملی ،دیپارسبنت ىای سلتلف وزارت
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امور داخلو (مدیریت سازماندىی مقام وزارت ،معینیت ارشد ،ریاست عمومی پالن و اوپراسیون،
ریاست عملیات ىای جاری ،و زون ىای والیتی) و سایر ادارت ذیربط ارسال می دارد
یادداشت :بر اساس اصول وزارت امور داخلو ،ىیچ کمپنی اجازه تورید مواد انفجاری را ندارد.
سبام درخواست کنندگان مواد مورد نیاز خویش را از طریق شرکت نوروز الدین ځاځی کو ثبت و
راجسرت وزارت داخلو ،وزارت دفاع ملی ،ریاست امنیت ملی و آیساؼ میباشد ،تدارک می ظلایند.
 .9ریاست عمومی پالن و اوپراسیون شخص متقاضی را ذریعو مکتوب رمسی جهت تدارک مواد
انفجاری بو شرکت نور الدین ځاځی معرفی می ظلاید
 .10بعد از تدارک مواد منفجره شرکت/سرمایو گذار مکلف است کو جهت محل و نقل آن با مراجع
ذیربط وزارت امور داخلو در سباس شود
یادداشت :مصارؼ انتقال بدوش شرکت/سرمایو گذار می باشد

طرز العمل انتقال مواد منفجاری:

طرزالعمل انتقال مواد انفجاری بعد از تدارک از شرکت نوروز الدین ځاځی:
 .11کمپنی/سرمایو گذار از طریق وزارت معادن و پطرولیم سبام مشخصات راننده و واسطو نقلیو را در
اختیار ریاست عملیات ىای جاری وزارت داخلو قرار میدىد
 .12ریاست عملیات ىای جاری کو مستولیت مهروالک و تنظیم قطار را بر عهده دارد ،مواد
انفجاری را در وسایط (تدارک شده توسط کمپنی) جاجبا و بو زلل معیینو (دیپوت) بصورت
مصئون انتقال میدىد.
 .13ریاست عملیات ىای جاری مسئولیت عام و تام مصئونیت قطار اکماالتی مواد انفجاری را بر
عهده دارد.
نوت  :کمپنی مکلف است تا سبام مواد انفجاری مورد نیاز را بو یکبارگی از شرکت نوروز الدین ځاځی تدارک
و بو زلل زلفوظ (دیپوت) انتفال دىد .در صورت کو کمپنی زلل مناسب حفظ و نگهداشت نداشتو باشد،
مواد مورد نیاز را میتواند بر حسب ضرورت (ماىوار و یا ربعوار) تدارک ظلاید .البتو این کار باید در تفاىم با
وزارت داخلو صورت گرید.

زمان الزمو برای اعطا جواز

چهارده ( )14روز کاری

میعاد اعتبار

نظر بو نوع قرارداد متفاوت میباشد

فیس و سایر تادیات

رایگان

قابلیت سبدید

ندارد

طرزالعمل سبدید

ندارد

فیس قابل پرداخت سبدید

ندارد

مرجع نظارت کننده

ارگان ىای کشفی و امنیتی مستقر در ساحو ،وزارت امور داخلو
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وزارت مالیو
 4.14معافیت گمرکی
تشریحات  /جزئیات
نوع خدمات

معافیت اززلصول گمرکی (برای هناد ىای کو مستحق معافیت می باشند)

مرجع مسئول

ریاست عمومی گمرکات ،وزارت مالیو

موارد استفاده /تشرػلات

تنها ادارات واجد شرایط (کو در ختم این طرزالعمل لست گردیده اند) مستحق دریافت این معافیت حقوؽ
گمرکی می باشند.

قواننی و مقررات مربوطو

قانون گمرکات
مقرره کنرتول معافیت از عوارض گمرکی

آدرس و مشاره ىای سباس مرجع مسئول

عمران حمیدی
رئیس رژمی و معافیت گمرکات
ریاست عمومی گمرکات وزارت مالیو
پست الکترونیکی, hamidiimran361@gmail.comhamidiimran@yahoo.com :
شماره ىای تماس 077-620-760 :و یا 0700-620-760, 0202-320-282

طرزالعمل درخواست

 .1متقاضی درخواستی را بو ریاست عمومی گمرکات ارائو می ظلاید
ضمایم درخواست:



.2
.3
.4
.5
.6

نقل یا کاپی قرارداد (قرارداد مربوط بو هنادی کو معافیت گمرکی دارند)
کاپی جواز وزارت ذبارت و صنایع یا اداره آیسا

 لست بستو ىا (پکینگ لیست) و رسید (انویس) زلمولو ىا
ریاست رژمی و معافیت گمرکات درخواستی را بررسی ظلوده و تورید زلمولو مورد نظر را رلوز قرار
می دىد.
سپس متقاضی فورمو ىای معافیت را از ریاست معافیت بدست می آورد.
متقاضی با استفاده از فورم معافیت کلیو معلومات الزم را بو ریاست معافیت گمرکات فراىم می
ظلاید
موقع تورید اجناس ,متقاضی فورم معافیت را بو ریاست گمرک مرجع ارائو می ظلاید
ریاست گمرک مرجع زلمولو را بررسی ظلوده و با مشخصات مندرج فورمو معافیت مقایسو می
ظلاید

 .7در صورت مطابقت زلمولو با اقالم لست شده در فورم معافیت ،گمرک مرجع زلمولو را ترخیص
می ظلاید
زمان الزمو برای ارائو خدمات

ىفت الی چهارده روز کاری

میعاد اعتبار

فورمو معافیت گمرکی برای یک ماه مدار اعتبار است

فیس و سایر تأدیات

قیمت فورمو معافی 500 :افغانی

قابلیت سبدید

در صورت نیاز ،فورمو ىای معافی برای دو بار بو دوره ىای یک ماىو سبدید میگردد

طرزالعمل سبدید

 .1شخص متقاضی درخواستی سبدید فورمو معافی را بو ریاست رژمی و معافیت گمرکی ارائو می ظلاید
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 .2ریاست بعد از بررسی درخواستی ،فورمو معافی را برای یک ماه سبدید می ظلاید
فیس قابل پرداخت سبدید

 500افغانی در برابر سبدید ىر فورم معافی

مرجع نظارت کننده

تیم مراقبت سیار ،ریاست عمومی گمرکات

هناد ىای مورد معافیت

ارگان ىای کو مطابق مادۀ  27قانون گمرکات مستحق معافیت از زلصول گمرکی شناختو شده اند قرار ذیل
می باشند:
 .1ظلایندگی ىای سیاسی و قونسلگری ىا (کنوانسیون ىای  1961و  1963ویانا)
 .2مؤسسات و یا ادارات بنی ادلللی ملل متحد (معاىده مصؤنیت ملل متحد )1946
 .3اصلوىا یا مؤسسات خرییو کو در وزارت اقتصاد ثبت و راجسرت می باشند
 .4آیساؼ و ناتو (قرارداد زبنیکی نظامی)
 .5قوای نظامی امریکایی (قرارداد سوفا یا یاداشت مشاره  202سفارت زلرتم امریکا و حکم مشاره
( )1788مؤرخ  1384/5/13مقام ریاست ج.ا.ا)
 .6دفرت { USAIDقرارداد میان مجهوری اسالمی افغانستان و دولت امریکا (})1951
 .7اموال و اجناس کو بو ادارات دولتی بشکل رایگان داده می شود
 .8ادارات دولتی (فرمان مقام ریاست مجهوری و یا مصوبات شورای وزیران)
 .9شرکت ىای معدنکاری/ىایدروکاربن ىا کو مطابق قرارداد حقوؽ منرالی یا ىایدروکاربن ىا با
وزارت معادن و پطرولیم از بابت تورید بعضی از اجناس مشخص مورد معافیت گمرکی قرار گرفتو
اند.
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 4.15مالیو تجارتی
تشریحات  /جزئیات
نوع خدمات

مالیو تجارتی

مرجع مسئول

ریاست مالیو دىندگان (بزرگ ،متوسط ،کوچک) ،ریاست عمومی عواید ،معینیت گمرکات و عواید ،وزارت
مالیو

قواننی و مقررات مربوطو

قانون مالیات بر عایدات

آدرس و مشاره سباس مرجع مسئول

محمد عرفان صافی
آمر رلری قانون
دفرت مالیو دىندگان بزرگ
ریاست عمومی گمرکات ،وزارت زلرتم مالیو

یادداشت :اکثریت مالیات سرمایو گذاران در سکتور معادن و پطرولیم ربت چرت مالیو دىندگان بزرگ قرار
میگرید

پست الکترونیکیsafi.erfan@gmail.com :
شماره تماس 0202-320-170 :و 0784-520-759
صفحو انترنیتیwww.ard.gov.af :

طرزالعمل درخواست خدمات

 .1وزارت معادن و پطرولیم/اداره طرؼ معاملو طی مکتوب رمسی سرمایو گذار را بو ریاست عمومی
عواید (مالیو دىندگان بزرگ) ،معینیت عواید و گمرکات وزارت مالیو معرفی می ظلاید.
ضمایم درخواست:



کاپی جواز آیسا
کاپی قرارداد منعقده با وزارت معادن و پطرولیم/اداره طرؼ معاملو

 اساسنامو شرکت
 .2ریاست عمومی عواید (مالیو دىندگان بزرگ) برویت اسناد ارائو شده ،شرکت سرمایو گذار را
ثبت و راجسرت دفرت مالیو دىندگان ظلوده و یک دوسیو رلزاء برایش ترتیب میدىد
 .3ریاست عمومی عواید (مالیو دىندگان بزرگ) طی مکتوب رمسی وزارت معادن و پطرولیم/اداره
طرؼ معاملو را از ثبت و راجسرت کمپنی  /سرمایو گذار نزد ریاست عمومی مالیو دىندگان،
مطلع میسازد
یادداشت :سرمایو گذار مکلفیت ىای مالیاتی ذیل را بدوش دارد:

أ.

مالیو بر معاشات (کارکنان داخلی و خارجی شرکت)

ب .مالیو بر کرایو و سایر مالیات موضوعی

ج .مالیو بر عایدات

د .مالیو قراردادی
 .4متعاقب ثبت و راجسرت با ریاست عمومی مالیو دىندگان ،شرکت  /سرمایو گذار مکلف است
تا مالیات چهار گانو فوؽ را قرار ذیل ربویل ظلاید:
مالیو بر معاشات (ماىوار):
 .1شرکت معدنکاری مکلفیت تادیو مالیات بر معاشات کارمندان خویش را بر عهده دارد
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 .2شرکت بطور ماىوار مالیو برمعاشات کارمندان خویش را از معاش ماىوار کارمندان (داخلی و
خارجی) خویش وضع می ظلاید
 .3شرکت بطور ماىوار مالیو بر معاشات کارمندان خویش را بو حساب بانکی مالیو دىندگان در د
افغانستان بانک ،انتقال میدىد

یادداشت :انتقال مالیات قابل تادیو باید الی مدت  10روز بعد از ختم ىر ماه ،صورت گرید.

در صورت تأخری ،کمپنی  /سرمایو گذار مکلف بو پرداخت جرمیو میگردد.
 .4شرکت بصورت ماىوار گزارش تادیو مالیات بر معاشات را با استفاده از فورم سلصوص مالیو بر
عواید کو از طرؼ ریاست مالیو دىندگان در دسرتس کمپنی  /سرمایو گذار قرار میگرید ،بو
ریاست مالیو دىندگان (بزرگ) ارائو می ظلاید
 .5شرکت  /سرمایو گذار در ختم ىر سال مالی مکلف بو ارائو گزارش مالیات بر معاشات (سبام)
کارمندان خویش ،میباشد .این گزارش با استفاده از فورم سلصوص مالیو بر عواید کو از طرؼ
ریاست مالیو دىند گان در دسرتس سرمایو گذار قرار میگرید ،ارائو میگردد
 .6ریاست عواید بعد از بررسی اسناد زلاسباتی (ارائو شده توسط سرمایو گذار) ،تصدیقنامو /
مکتوب تصفیو حساب مالیاتی ( )Tax Clearance Certificate/letterرا ترتیب و با
استفاده از آن وزارت معادن و پطرولیم و دفرت آیسا را از رفع مکلفیت ىای مالیاتی سرمایو گذار،
مطلع می سازد
مالیو بر کرایو (ماىوار):
ىر شرکت /سرمایو گذار کو از مکان کرایی فعالیت می ظلاید و رقم کرایو ماىوار بیشرت از ده ىزار ()10000
افغانی باشد ،تابع پرداخت مالیو بر کرایو میباشد .رقم قابل تادیو مالیو بر کرایو معادل بو بیست فیصد
( )%20کرایو ماىوار است.
یادداشت :پرداخت مالیو بر کرایو بدوش مالک مکان میباشد.
مالیو بر عایدات (ساالنو):
 .1شرکت /سرمایو گذار در ختم سال مالی (اول ماه جدی الی اخر ماه حوت) اظهارنامو  /بیالنس
شیت خویش را بو ریاست عمومی عواید (ریاست مالیو دىندگان) ارائو می ظلاید
 .2ریاست مالیو دىندگان مالیو قابل پرداخت شرکت را زلاسبو ظلوده و تعرفو بانکی را جهت پرداخت
مالیو برای شرکت صادر می ظلاید
 .3شرکت/سرمایو گذار بعد از پرداخت مالیات خویش آویز بانکی را بو ریاست مالیو دىندگان ارائو
می ظلاید
 .4ریاست عمومی عواید (ریاست مالیو دىندگان) بعد از بررسی اسناد ارائو شده،
تصدیقنامو/مکتوب تصفیو حساب مالیاتی ( )Tax Clearance Certificate/letterرا
ترتیب و با استفاده از آن وزارت معادن و پطرولیم و دفرت آیسا را از رفع مکلفیت ىای مالیاتی
شرکت  /سرمایو گذار ،مطلع می سازد
مالیو موضوعی قراردادی:
 .1سبام اشخاصیکو مواد ،لوازم ،خدمات و امور ساختمانی را با ادارات دولتی و غری دولتی و یا
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سایر اشخاص قرارداد می ظلایند و مبلغ رلموعی داد و ستد ساالنو آهنا بیشرت از پنج صد ىزار
افغانی ( )500000باشد ،مکلف بو تادیو مالیو موضوعی قراردادی میباشد.
 .2اشخاص بدون جواز تجارتی :مالیو ثابت بو نورم ىفت فیصد ( )%7مندرج مادۀ  72قانون
مالیات بر عایدات از تادیات بو اشخاص حقیقی و حکمی کو دارنده جواز ذبارتی نبوده و
مغایر اساسنامو منظور شده مواد ،لوازم ،امور ساختمانی و یا سایر خدمات را بو ادارات دولتی
و خصوصی ارائو می ظلایند ،وضع گردد .این اشخاص بعوض پرداخت مالیات بر عایدات چننی
فعالیت ىا ،باید در زمان دریافت تادیات مالیو بپردازند .در چننی معامالت ادارات قرارداد کننده
(دولتی؛ خصوصی ،انتفاعی و غری انتفاعی) مکلف بو وضع مالیات حنی تادیو و انتقال پول بو
جانب قراردادی بوده و مالیو وضع شده را بو حساب دولت انتقال دىد.
 .3اشخاص دارنده جواز تجارتی :اشخاصیکو دارای جواز ذبارتی بوده و مواد ،لوازم ،خدمات،
اعمار ساختماهنا و سایر فعالیت ىا را با ادارات دولتی ،تصدیها و هناد ىا و اشخاص
خصوصی یا غری دولتی قرارداد ظلایند مطابق بو حکم فقره دوم مادۀ ىفتادو دوم قانون مالیات بر
عایدات تابع دو فیصد ( )%2مالیات موضوعی قراردادی میباشند .اشخاص قرارداد کننده
مکلف اند حنی پرداخت وجوه قرارداد بو جانب قراردادی مالیو آنرا وضع و مطابق حکم فقره 3
مادۀ  72قانون مالیات بو حساب معینو آن ربویل ظلاید.
زمان الزمو برای عرضو خدمات

ندارد

میعاد اعتبار

ندارد

فیس و سایر تادیات

رایگان

قابلیت سبدید

ندارد

طرزالعمل سبدید

ندارد

فیس قابل پرداخت سبدید

ندارد

مرجع نظارت کننده

دیتابیس سکتاز (سیستم جامع معیاری اداره مالیو دىنده گان)
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 4.16نمبر تشخیصیو مالیاتی
تشریحات  /جزئیات
نوع خدمات

اعطای نمبر تشخیصیو مالیاتی ()Tax Identification Number

مرجع صادر کننده

-

دفرت مرکزی ظلرب تشخیصیو مالیاتی ،ریاست عمومی عواید ،معینیت گمرکات و عواید ،وزارت مالیو
دفاتر زون ىای والیتی :ننگرىار ،کندىار ،ىرات ،بلخ ،کندز

موارد استفاده

ظلرب تشخیصیو مالیاتی عبارت از مشاره ده رقمی است کو دبنظور شناسایی مالیو دىنده اعطا میگردد و با
استفاده از آن دیون مالیاتی خویش را میپردازند.

قواننی و مقررات مربوطو

قانون مالیات بر عواید (مادۀ  86و )105

آدرس و مشاره ىای سباس مرجع مسئول

محمد ناصر مجروح
آمر تنظیم سیستم مالیاتی
ریاست عمومی گمرکات ،وزارت زلرتم مالیو
پست الکترونیکیnaser_majroh@yahoo.com :
شماره ىای تماس 0777-303-602 :و یا 0799-303-602
 .1وزارت معادن و پطرولیم طی مکتوب رمسی (استعالم) سرمایو گذار را جهت اخذ ظلرب تشخیصیو
مالیاتی بو ریاست عمومی عواید ،معینیت عواید و گمرکات وزارت مالیو معرفی می ظلاید

طرزالعمل درخواست خدمات

یادداشت :درخواست دىنده گان کو در والیات بو اخذ ظلرب تشخیصیو اقدام می ظلایند طی
مکتوب رمسی (استعالم) بو دفاتر زون ىای والیتی معرفی می گردند
ضمایم درخواست:

.2
.3
.4

.5

کاپی تذکره (برای سرمایو گذاری داخلی)

 کاپی پاسپورت (برای سرمایو گذاران خارجی)
دفرت ظلرب تشخیصیو (دفرت مرکزی و دفاتر زون ىای والیتی) فورم سلصوص ظلرب تشخیصیو را جهت
خانو پری در اختیار سرمایو گذار قرار میدىد
سرمایو گذار فورم را بعد از خانو پری بو دفرت مذکور ارائو می ظلاید
دفرت ظلرب تشخیصیو معلومات مندرج فورم خانو پری شده را درج دیتابیز ظلرب تشخیصیو
()SIGTAS – Standard Integrated Government Tax Administration System
ظلوده و بو مالیو دىنده ظلرب تشخیصیو اعطأ می ظلاید
مالیو دىنده مکلفیت ىای مالیاتی خویش را با استفاده از  TINظلرب  ،ایفا می ظلاید

زمان الزمو برای طی مراحل درخواست

یک الی دو روز کاری

میعاد اعتبار

دامیی

فیس و سایر تادیات

رایگان

قابلیت سبدید

ندارد

طرزالعمل سبدید

ندارد

فیس قابل پرداخت سبدید

ندارد

مرجع نظارت کننده

دیتابیس سکتاز (سیستم جامع معیاری اداره مالیو دىنده گان)
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سایر وزارت خانو ىا
 4.17ویزه کار /دخولی برای اتباع خارجی
تشریحات  /جزئیات
نوع خدمات

اعطای ًیزه کار (دخٌلی) ) (Single Entry Visaبزای اتباع خارجی

مرجع صادر کننده

معاونیت ویزه اتباع خارجی ،ریاست قنسولی وزارت امور خارجو

قواننی و مقررات مربوطو

قانون مسافرت و اقامت اتباع خارجی ،فرامنی و احکام مقام ریاست مجهوری

آدرس و مشاره ىای سباس مرجع مسئول

معاونیت ویزه اتباع خارجی
ریاست قنسولی وزرات امور خارجو
شماره ىای تماس0701-104-332 ،0202-100-367 ،0700-104-338 :

طرزالعمل درخواست خدمات

 .1شرکت معدنکاری از طریق وزارت طرؼ قرارداد خویش (وزارت معادن و پطرولیم) یا اداره آیسا
طی یک مکتوب بو ریاست قنسولی (معاونیت ویزه اتباع خارجی) وزارت امور خارجو افغانستان
طالب صدور ویزه کار برای کارمند خارجی خویش کو تا ىنوز عازم افغانستان نشده است می
گردد
ضمایم درخواست:


کاپی جواز آیسا ویا مراجع ذیربط (مربوط خود شرکت)



اسم ،مشاره پاسپورت و ملیت کارمند (کاپی پاسپورت)



تعینی ظلایندگی دیپلماتیک/قنسولی افغانستان در شهر مشخص کشور متبوع کارمند و در
صورت عدم موجودیت ظلایندگی افغانستان در کشور زلل اقامت ،کشوری کو در مسری ورود
وی بو افغانستان قرار دارد

 معرفی نامو از اداره مربوطو با بیان ىدؼ و مدت سفر (با ذکر این موضوع کو اتباع افغانی
ربصیالت و یا ظرفیت معادل چننی شخص را ندارند)
 .2ریاست امور قنسلی ،مکتوب را بعد از طی مراحل بو ظلایندگی دیپلوماتیک/قونسلی افغانستان در
کشور متبوع کارمند ذریعو فکس ارسال و مشاره مکتوب مذکور را برای شرکت متقاضی ویزه اعطا
می ظلاید
 .3شرکت مشاره فکس را برای کارمند مورد نظر خویش ارسال می ظلاید
 .4کارمند بعد از دریافت فکس ظلرب اسناد ذیل را ترتیب و جهت اخذ ویزه بو ظلایندگی دولت
افغانستان مراجعو می ظلاید:


فورمو درخواست تکمیل شده (کو از ویب سایت وزارت امور خارجو افغانستان یا ظلایندگی
ىای آن در خارج قابل دریافت می باشد)



دو قطعو عکس



پاسپورت معترب بو مدت حداقل  6ماه

 ىزینو پرداخت ویزه (قابل پرداخت بو پول رایج زلل /کشور متبوع کارمند خارجی میباشد)
 .5ظلایندگی بعد از دریافت اسناد فوؽ ،درخواست ویزه را طی مراحل ظلوده و شلکن در این جریان
شخص داوطلب ویزه را برای یک مصاحبو کوتاه دعوت ظلاید.
صفحه 84 - 61

رىنمود سرمایو گذاران – عقرب 1394
زمان الزمو طی مراحل درخواست

طی مراحل در وزارت خارجو :سو الی پنج روز کاری
طی مراحل در نمایندگی ىای سیاسی/قنسولی افغانستان در کشور میزبان :نظر بو پالیسی ظلایندگی
متفاوت میباشد

میعاد اعتبار

میعاد اعتبار :این ویزه برای مدت سو ماه مدار اعتبار است

مدت اقامت :دارنده این ویزه می تواند کو برای مدت یک ماه در داخل افغانستان اقامت ظلاید
فیس و سایر تادیات

قابلیت سبدید
طرزالعمل سبدید



اعطای فکس نمبر :رایگان



فیس ویزه :برویت پالیسی سفارت خانو/قنسولگری ىای افغانستان مقیم در کشور میزبان تعینی
میگردد

این ویزه قابل سبدید می باشد
 .1مرجع استخدام کننده (شرکت معدنکاری) بو ظلایندگی کارمند خویش (بصورت مستقیم و یا از
طریق وزارت معادن و پطرولیم) درخواست سبدید ویزه دخولی را می ظلاید
ضمایم مکتوب:


.2
.3
.4
.6
.7
.8
.9

فیس قابل پرداخت سبدید
مرجع نظارت کننده

کاپی پاسپورت،
آخرین ویزای کارمند (ویزه دخولی) )(Single Entry Visa

 جواز کار
پس از طی مراحل ،وزارت امور خارجو درخواستی را دبنظور طی مراحل در وزارت امور داخلو بو
متقاضی باز میگرداند
درخواست دىنده مکتوب حاصلو از وزارت خارجو را بو ریاست ارتباط خارجو و اتباع خارجی
وزارت امور داخلو ارائو می ظلاید
ریاست ارتباط خارجو و اتباع خارجی وزارت داخلو مکتوب (درخواستی سبدید) را طی مراحل
ظلوده و عنوانی ریاست پاسپورت وزارت امور داخلو صادر می ظلاید
درخواست دىنده مکتوب را معو سبام اسناد مربوط ،بو ریاست پاسپورت وزارت داخلو جهت طی
مراحل بعدی ارائو می ظلاید
ریاست پاسپورت بعد از دریافت اسناد فوؽ ،تعرفو بانکی را جهت پرداخت قیمت ویزه بو
متقاضی صادر می ظلاید
شرکت بعد از پرداخت قیمت ویزه رسید بانکی را علراه با سایر اسناد مربوط ،بو ریاست پاسپورت
ارائو می ظلاید
ریاست پاسپورت ویزه دخولی را بو ویزه کثری ادلسافره (سو الی شش ماىو) سبدید (تعدیل) می ظلاید



ویزه سو ماىو کثری ادلسافرت 90 :دالر امریکایی



ویزه شش ماىو کثری ادلسافرت 180 :دالر امریکایی

ریاست امور قونسلی وزارت امور خارجو
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 4.18جواز کار برای اتباع خارجی
تشریحات  /جزئیات
اسم جوازنامو

جواز کار برای اتباع خارجی

مرجع صادر کننده

ریاست توزیع جواز کار برای اتباع خارجی ،معینیت کار ،وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولنی

قواننی و مقررات مربوطو




آدرس و مشاره ىای سباس مرجع مسئول

قانون کار ،منشره مشاره ( )966جریدۀ رمسی ،سال 1387
مقرره استخدام اتباع خارجی منتشره مشاره ( )858جریده رمسی

سید کاظم فخری
رئیس توزیع جواز کار برای اتباع خارجی
معینیت کار ،وزارت کار و امور اجتماعی و شهدا و معلولنی
شماره ىای تماس0752-001-299 ،0702-454-545 ،0700-277-023 :

طرزالعمل درخواست جوازنامو

 .1ادارات دولتی و موسسات خصوصی جهت حصول جواز کار برای مستخدمنی اتباع خارجی شان
باید ورقو درخواستی خویشرا بو یکی از لسان ىای رمسی کشور (دری و یا پشتو) ترتیب و بو
ریاست جواز کار برای اتباع خارجی ،ارائو ظلاید
ضمایم درخواست:
أ .پاسپورت با  2قطعو فوتو مستخدم
ب .ویزه قانونی و مهر شده با تاپو دخولی افغانستان
ج .اصل اسناد ربصیلی متقاضی با مهر وتائید وزارت زلرتم خارجو افغانستان
د .کاپی قرارداد عقد شده بنی کارکن و اداره استخدام کننده
ه .فوتوکاپی دعوتنامو متقاضی با فکس ظلرب وزارت خارجو افغانستان
و .جواز فعالیت اداره  /شرکت استخدام کننده
 .2ریاست توزیع جواز کار برای اتباع خارجی فورمو ىای سلصوص (فورمو معرفی و فورمو مشاره  )1را
جهت خانو پری بو درسرتس دخواست دىنده قرار میدىد
 .3ریاست مذکور جواز کار را برای متقاضی صادر می ظلاید ،مشروط براینکو متقاضی سبامی شرایط
الزمو {بشمول تثبیت سابقو جرمی از طریق پولیس بنی ادللل (انرتپول)} را تکمیل و در اختیار این
ریاست قرارداده باشد
یادداشت :جواز کار (کارت) اتباع خارجی بو سو نوع ذیل میباشد کو نظر بو سطح زبصص متقاضی و
میعاد خدمت وی از ىم متفاوت میباشند:
 .1کارت آبی :این کارت برای متخصصنی و کارشناسان خارجی اعطا می گردد کو برای پنج دوره
کاری (ىر دوره آن یک سال) مدار اعتبار بوده و در ختم ىر سال قابل سبدید می باشد.
 .2کارت زرد :این کارت برای اتباع خارجی نیمو متخصص و کارشناس اعطا میگردد کو برای مدت
دو سال مدارد اعتبار بوده و در ختم ىر سال قابل سبدید می باشد
 .3کارت سفید :این کارت برای کارکنان خارجی بادلقطع (کو میعاد کار شان کمرت از یکسال
باشد) اعطا میگردد

زمان الزمو برای اعطا جواز
میعاد اعتبار

مدت دو الی سو روز کاری


کارت آبی :برای پنج دوره/سال مدار اعتبار است
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فیس و سایر تادیات



کارت زرد :برای سو دوره/سال مدارد اعتبار است



کارت سفید :برای یک دوره/مدت کمرت از یک سال مدار اعتبار است



قیمت کارت آبی و زرد ىریک  7500افغانی
قیمت کارت سفید 15000 :افغانی



تجدید :کارت ىای آبی و زرد باید علو سالو ذبدید گردند



تمدید :سبامی سو کارت قابل سبدید می باشند مشروط براینکو ىیچ شهروند افغان برای جانشینی
کارکن خارجی (دارنده جواز) موجود نباشد



قابلیت سبدید/ذبدید

طرزالعمل سبدید/ذبدید

علانند طرزالعمل اخذ جواز کار است:
 .1متقاضی درخواستی سبدید  /ذبدید جواز کار را بو ریاست توزیع جواز کار اتباع خارجی ارائو می
ظلاید
ضمایم درخواست:
أ .جواز کار دست داشتو متقاضی
ب .دو قطعو عکس
ج .جواز شرکت استخدام کننده
د .در صورتیکو مستخدم از یک موسسو بو موسسو دیگر مریود مکتوب عدم مسولیت بو
لسان دری و یا پشتو حتمی و ضروری است
 .2برویت اسناد ارائو شده ،ریاست توزیع جواز کار اتباع خارجی جواز را ذبدید و یا سبدید می ظلاید

فیس قابل پرداخت سبدید

عنی مبلغ اخذ جواز

مرجع نظارت کننده

تیم مراقبت سیار ،ریاست توزیع جواز کار برای اتباع خارجی
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 4.19جواز سرمایو گذاری خصوصی
تشریحات  /جزئیات
اسم جوازنامو

جواز سرمایو گذاری خصوصی

مرجع صادر کننده

ریاست جوازنامو ىای اداره محایو سرمایو گذاری افغانستان (آیسا)

موارد استفاده

سبام متشبثنی کو میخواىند بصورت قانونی داخل افغانستان فعالیت ظلایند ،مکلف بو اخذ جواز سرمایو گذاری خصوصی از
اداره محایو سرمایو گذاری (آیسا) میباشند .شرکت ىای ذبارتی (ثبت و راجسرت در وزارت ذبارت و صنایع)،تشبثات
کوچک (ثبت و راجسرت در شاروالی کابل) و سازمان ىای غری انتفاعی (ثبت و راجسرت در وزارت اقتصاد) از این امر
مثتثنی اند.
نظر بو احکام قانون سرمایو گذاری ،اداره محایو سرمایو گذاری افغانستان (آیسا) مسئولیت ثبت و راجسرت سبامی تصدی
ىای سکتور خصوصی داخلی و خارجی و ىرگونو شرکت ىای سلتلط افغان و خارجی را بر عهده دارد.

قواننی و مقررات مربوطو

قانون سرمایو گذاری
قانون شرکت ىای سهامی و زلدودادلسؤلیت
طرزالعمل صدور جواز نامو ىا

آدرس و مشاره ىای سباس مرجع
مسئول

ذبیح اهلل "احسان"
آمر جوازنامو ىا
اداره محایو سرمایو گذاری افغانستان (آیسا)
آدرس دفتر :شهرنو ،کوچو کمپیوتر پالزا ،خانو ظلرب ()42
شماره ىای تماس0202-103-404 ،0799-237-057 :
پست الکترونیکیzabihullah.ehsan@aisa.org.af :

طرزالعمل درخواست جواز

 .1سرمایو گذار درخواست حصول جواز نامو را بو اداره آیسا شخصاً و یا توسط ظلاینده خویش ارائو می ظلاید
ضمایم درخواست:


ىویت حقوقی سرمایو گذار
أ .اتباع افغانستان( ،سرمایو گذار انفرادی) جهت تثبیت ىویت شان تذکره ،پاسپورت و یا سایر
اسناد را کو ظلایانگر ىویت شان باشد ،ارائو می ظلایند
ب .افراد خارجی پاسپورت و سند عدم مسئولیت جرمی شان را ارائو می ظلایند
ج .شرکت ىای خارجی (شرکت ىای سلتلط کو در خارج از افغانستان فعالیت می ظلاید) سند
عدم مسؤلیت جرمی شرکت را ارائو می ظلایند
یادداشت :گزارش عدم مسؤلیت جرمی سرمایو گذار خارجی باید از طریق وزارت امور
خارجو افغانستان بو اداره محایو سرمایو گذاری افغانستان (آیسا) فرستاده شود



پنج قطعو عکس



سند تائید کننده موجودیت دفرت کاری سرمایو گذار {موجودیت اصل قبالو خانو/دفرت یا قرارداد خط
(سند کرایو دىی) رمسی مهر شده از طرؼ وکیل گذر یا رىنمای معامالت جهت تثبیت و تشخیص
موقعیت دفرت شرکت}
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.2

.3
.4

.5
.6

نوع تشبث

ریاست جوازنامو ىا فورمو سلصوص حصول جوازنامو سرمایو گذاری را جهت خانو پری در دسرتس درخواست
دىنده قرار میدىد .درخواست دىنده مکلف است کو فعالیت ىای خویش را در فورمو واضح ساختو و
جزئیات الزم را در مورد مبلغ /مقدار سرمایو گذاری ،تعداد کارکنان و اسامی اعضای عالی رتبو شرکت خویش،
درج ظلاید .شخصیت حقوقی شرکت بر اساس ساختار فعالیت ذبارتی و یا فعالیت ىای بازرگانی آن مانند
شرکت ىای انفرادی ،تضامنی ،سهامی ،زلدود ادلسئولیت و یا خارجی تثبیت می شود .بناءً درخواست دىنده
باید اسناد تصدیق کننده نوعیت شخصیت حقوقی شرکت را ضم درخواست ارائو می ظلاید.
درخواست دىنده فورمو را خانو پری ظلوده و برای شرکت خویش نام انتخاب می ظلاید .نام شرکت باید غری
سیاسی ،غری نظامی بوده و حاوی اسامی مواد شلنوعو مانند یورانیم ...وغریه ظلی باشد.
ریاست جوازنامو ىا صحت بودن معلومات درج شده در فورمو را بررسی ظلوده و دبنظور جلوگریی از تکرار نام
شرکت ىا ،نام انتخاب شده شرکت را در مرکز معلومات (دیتابیس) خویش جستجو (داخل) می ظلاید .در
صورت عدم موجودیت اسم مشابو در مرکز معلوماتی اداره ،نام شرکت منظور گردیده و جواز برای درخواست
دىنده اعطا می گردد
آیسا فورمو تشخیصیو مالیاتی را جهت خانو پری بو درخواست دىنده فراىم ظلوده و خود ظلرب تشخیصیو
مالیاتی را برای سرمایو گذار بدست می آورد
بعد از صدور جواز اداره آیسا ىویت شرکت را بو وزارت عدلیو می فرستد تا در جریده رمسی نشر گردد

دارنده جوازنامو سرمایو گذاری خصوصی میتواند در سکتور ىا /ساحات ذیل تشبث ظلاید:





ساختمانی



ترانسپورت



معادن و پطرولیم



زراعت



تولیدی (پرودکشن)
خدمات
امنیت

یادداشت :سرمایو گذاری در بعضی سکتور ىا اغلاب موافقو قبلی وزارت سکتوری را می ظلاید ،بگونو مثال ،موافقو وزارت
ترانسپورت و ىوانوردی ملکی برای سرمایو گذاری در سکتور ترانسپورت .بدین ملحوظ ،اداره آیسا در جریان طی مراحل
جوازنامو سرمایو گذاری خصوصی طالب اخذ موافقو وزارت سکتوری مربوطو میگردد (جهت معلومات بیشرت بو جدول در
خبش سایر معلومات گنجانیده شده است ،مراجعو گردد).
زمان الزمو برای اعطا جواز نامو

ىشت ( )8ساعت کاری

میعاد اعتبار

یکسال

فیس و سایر تادیات

دونوع فیس قابل پرداخت می باشد:

 .1فیس اعطای جواز :فیس اعطای و سبدید جواز ىای آیسا براساس کتگوری و یا فعالیت ىای شرکت قرار

شماره

جدول ذیل زلاسبو می شود:

1

سکتور

ساختمانی

فعالیت

فیس ثبت جواز

فیس تمدید جواز

ساختمانی

مقیاس کوچک

وجود ندارد

مقیاس کوچک

سرک سازی

مقیاس متوسط

700$

مقیاس متوسط

تولید مواد ساختمانی
وغیره

مقیاس بزرگ
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صنایع دستی
2

تولیدی

مقیاس کوچک

50$

مقیاس کوچک

50$

تولید ماشین آالت و
تجهیزات
تولید نوشابه جات و
غیره.

مقیاس متوسط

350$

مقیاس متوسط

100$

مقیاس بزرگ

350$

مقیاس بزرگ

100$

خدمات لوجستیکی

مقیاس کوچک

50$

مقیاس کوچک

50$

خدمات مشوره دهی

مقیاس متوسط

700$

مقیاس متوسط

175$

خدمات بانکی ...
وغیره

مقیاس بزرگ

1000$

مقیاس بزرگ

250$

ترانسپورت زمینی

مقیاس کوچک

وجود ندارد

مقیاس کوچک

وجود
ندارد

ترانسپورت هوایی

مقیاس متوسط

700$

مقیاس متوسط

175$

کرایه کشی (باربری)

مقیاس بزرگ

1000$

مقیاس بزرگ

250$

مقیاس کوچک

وجود ندارد

وجود ندارد

وجود
ندارد

مقیاس متوسط

700$

مقیاس متوسط

175$

وغیره

مقیاس بزرگ

1000$

مقیاس بزرگ

250$

محصوالت غله ای و
حیوانی

مقیاس کوچک

50$

مقیاس کوچک

50$

کشت (رشد) حبوبات

مقیاس متوسط

350$

مقیاس متوسط

100$

وغیره

مقیاس بزرگ

350$

مقیاس بزرگ

100$

فعالیت های امنیتی

مقیاس کوچک

خدمات
3

4

ترانسپورت

5

معدنکاری

6

زراعت

7

امنیت

معدنکاری ذغال
سنگ و ذغال سنگ
قهوه
استخراج نفت خام و
گاز طبیعی

مقیاس کوچک
5000$

مقیاس متوسط

5000$
مقیاس متوسط

یادداشت :تصنیف مقیاس سرمایو گذاری بو مقیاس کوچک ،متوسط و بزرگ براساس مقدار/مبلغ سرمایو گذاری شخص
قرار جدول ذیل زلاسبو می شود:
مبلغ ابتدائی سرمایو

تصنیف

فیس جواز دىی

 $ 10000- $ 5000یا معادل بو ذبارت بو مقیاس کوچک
 520000-260000افغانی

 $100یا  5200افغانی

 $1000000 - $ 10001یا معادل بو ذبارت بو مقیاس متوسط
 52000000 -520052افغانی

 $700یا  36400افغانی

 $1000001یا بیشرت از آن

ذبارت بو مقیاس بزرگ
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ب .فیس اعطای جواز برای جواز ىای سرمایو گذاری در سکتور خدمات ساختمانی ( شرکت ىای ساختمانی) قرار ذیل
می باشد:
مبلغ ابتدائی سرمایو

فیس جواز دىی

تصنیف

 $1000000 - $ 10001یا معادل بو ذبارت بو مقیاس متوسط
 52000000 -520052افغانی
ذبارت بو مقیاس بزرگ

 $1000001یا بیشرت از آن

 $700یا  36400افغانی
 $1000یا  52000افغانی

 .2فیس نشر مشخصات شرکت در جریده رسمی کشور :درخواست دىنده مکلف است تا مبلغ یک ىزار و
پنجصد افغانی فیس نشر ىویت شرکت در جریده رمسی را نیز بو آمریت جوازنامو ىا پرداخت ظلاید.
یادداشت :در صورت مطالبو ،سرمایو گذار می تواند یک کاپی تصدیق شده از جواز خویش را در بدل  $ 10بدست
آورد.
قابلیت سبدید
طرزالعمل سبدید

این جواز قابل سبدید است
 .1قبل از ختم میعاد جواز ،دارنده جواز درخواست سبدید جواز را بو آمریت اعطای جوازنامو ىا ارائو می ظلاید
 .2آمریت درخواست سبدید جواز را ضم یک مکتوب بو ریاست عواید وزارت مالیو ارسال ظلوده و از وزارت می
خواىد تا از پرداخت مالیات (تکس کلرینس یا عدم باقی داری شرکت) اطمینان دىد
 .3پس از ربصیل سند عدم باقی داری از سوی ریاست عواید ،شرکت فورمو سبدید جواز را خانو پری ظلوده و فیس
سبدید را پرداخت می ظلاید .سپس اداره محایت از سرمایو گذاری افغانستان (آیسا) جواز را سبدید/ذبدید می
ظلاید

فیس قابل پرداخت سبدید

بو خبش فیس و سایر تادیات مراجعو شود

مرجع نظارت کننده

ریاست تفتیش داخلی اداره آیسا( :نظارت از عدم جعلی بودن جواز ،سابقو کاری شرکت (رعایت از احکام قانون) و
حسابات باقی داری)

سایر معلومات

فعالیت ىای سکتوری (خاص) کو مکلف بو اخذ موافقو از سکتور ىای مربوطو شان می باشند قرار ذیل اند:
موافقو هناد سکتوری

نوع فعالیت

تولید تیزاب(اولیوم ،مونوىایدرایت،زللوذلای آبی تیزاب اداره زلیط زیست و وزارت مبارزه علیو مواد سلدر
گوگرد
خدمات توریستی

وزارت اطالعات و فرىنگ (ریاست افغان تور)

تکنالوژی و انرتنتی

وزارت سلابرات و تکنالوژی معلوماتی(ریاست آترا)

ماین پاکی

اداره ملي آماده گي مبارزه با حوادث

کاریابی )(Human Resource

وزارت کار و امور اجتماعی

مشاورتی امنیتی (ریسک منجمنت)

وزارت امور داخلو

پرودکشن /شبکو رادیو تلویزیون

اطالعات و فرىنگ/مدیریت سکتور خصوصی

خبش تربیو و تریننگ پولیس

وزارت امور داخلو/ریاست مبارزه علیو تروریزم

کورس آموزش دریوری

ریاست ترافیک شهر کابل

دارادلعلمنی

وزارت معارؼ -ریاست عمومی تربیو معلم
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مطبعو

وزارت اطالعات و فرىنگ

خدمات مالی(اعطای قرضو)

د افغانستان بانک و کاپی بو مسفا

کلینیک  /شفاخانو/تولید ادویو

وزارت صحت عامو /ریاست بررسی از تطبیق قواننی
صحی

شرکت بیمو

وزارت مالیو /ریاست امور بیمو ىا

خدمات پستی /پستو رسانی

وزارت سلابرات و تکنالوژی معلوماتی

مدیریت کیفیت /نورم و ستندرد

اداره ملی ستندرد (انسا)

خدمات حقوقی

اصلمن مستقل وکالی مدافع افغانستان

سیاحت طبی

وزارت صحت عامو
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 4.20تطهیر ساحو معدن از وجود ماین و سایر مهمات
تشریحات  /جزئیات
نوع خدمات

تطهیر ساحو معدن از وجود ماین و سایر مهمات

مرجع مسئول

مؤسسو ماین پاکی MDC

قواننی و مقررات مربوطو
آدرس و مشاره ىای سباس مرجع مسئول

جاوید اعظمی
مدیر اجرائیو پروژه وزارت معدن ()MoM
جنوب غرب تپو مرصلان ،کابل ،افغانستان
پست الکترونیکی; mdc_afghan@yahoo.com; javid445@yahoo.com :
mdcafghann@gmail.com
شماره ىای تماس0788-880-882 ،0700-287-095 :
صفحو انترنیتی (ویب سایت)www.mdc-afghan.org :

طرزالعمل درخواست خدمات

ىرگاه دارنده جواز معدنکاری /ىایدروکاربن ىا از موسسو ماین پاکی  MDCتقاضای تطهیر جواز را

داشتو باشد باید قرار آتی اقدام نماید .درخواست دىنده میتواند وزارت محترم معادن و یا خود سرمایو
گذار ،باشد:
 .1درخواست دىنده درخواست تطهری ساحو معدن (ساحو اکتشاؼ ویا تولید) از وجود ماین و
سایر مهمات را بو مؤسسو ماین پاکی  MDCارائو می ظلاید
در صورتیکو درخواست دىنده شرکت  /سرمایو گذار باشد ،باید کاپی قرارداد معدنکاری را ضم
درخواستی بو مؤسسو  MDCارسال ظلاید
 .2مؤسسو  MDCبعد از دریافت درخواست تیم ارزیابی ( )Assessment Teamخود را
جهت مطالعو ابتدائی بو ساحو میفرستد .این ارزیابی دبنظور تثبیت نوعیت ساحو ،نوعیت مهمات
و مجع آوری سایر معلومات مورد نیاز ،صورت میگرید
 .3مؤسسو  MDCبعد از بررسی معلومات مجع آوری شده ،زمان الزمو و مصارؼ پولی پاکسازی
ساحو مورد نظر از مواد انفالقی را سنجش می ظلاید
 .4مؤسسو  MDCبعداً بصورت کتبی گزارش سنجش خویش را بو مرجع درخواست دىنده ارائو
می ظلاید
 .5در صورت توافق ،مرجع درخواست دىنده متعاقب بررسی گزارش حاصلو ،قرارداد رمسی را با
مؤسسو زلرتم ماین پاکی عقد می ظلاید
 .6مؤسسو ماین پاکی مطابق قرارداد منعقده ساحو را از وجود مواد منفلق ناشده پاکسازی می ظلاید.
 .7مؤسسو ماین پاکی بعد از پاکسازی ،ساحو را بصورت رمسی بو درخواست دىنده تسلیم می
ظلاید .باید خاطر نشان ظلود کو مؤسسو ماین پاکی بعد از تسلیم دىی ساحو ،ىیچگونو
مسئولیت بعدی را بدوش ندارد
یادداشت :ىرگاه دارنده جواز معدنکاری /ىایدروکاربن ىا خواىش پاک سازی ساحو معدنکاری/
ىایدروکاربن ىا را خود داشتو باشد ،توصیو میگردد کو قبل از ىر گونو اقدام با موسسو ماین پاکی MDC
در سباس شوند.
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زمان الزمو برای عرضو خدمات

نظر بو وسعت ساحو کاری متفاوت میباشد

میعاد اعتبار

ندارد

فیس و سایر تادیات




مطالعات ابتدایی ساحو کو قبل از عقد قرار صورت می گرید ،رایگان است.
2

قیمت تطهری فی مرت مربع (  )mنظر بو ساحو و نوع مهمات از  65سنت الی  1.5دالر
امریکایی ( ،)0.65-1.5 USD/m2میباشد.

قابلیت سبدید

ندارد

طرزالعمل سبدید

ندارد

فیس قابل پرداخت سبدید

ندارد

مرجع نظارت کننده

مرجع درخواست دىنده و مؤسسو MDC
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 4.21پاک کاری ساحو از آثار و آبدات باستانی و فرىنگی
تشریحات  /جزئیات
نوع خدمات

پاک کاری ساحو از آثار و آبدات باستانی و فرىنگی

مرجع مسئول

ریاست باستان شناسی ،وزارت اطالعات و فرىنگ

قواننی و مقررات مربوطو

قانون حفظ مریاث ىای باستانی و فرىنگی افغانستان ،منتشره مؤرخ  1383مشاره مسلسل در جریده رمسی
()828

آدرس و مشاره ىای سباس مرجع مسئول

عبدالقدیر تیموری
رئیس باستان شناسی ،وزارت اطالعات و فرىنگ
شماره ىای تماس0700-010-989 ،0202-202-651 :
پست الکترونیکیqadirtemory@gmail.com :

طرزالعمل درخواست خدمات

خدمات پاک کاری آثار باستانی از ساحو معدن در دو حالت ذیل ارائو می گردد:
قبل از آغاز کار پروژه ،براساس در خواست وزارت معادن و پطرولیم
.I
در جریان کار پروژه معدنکاری ،زمانیکو آثار باستانی بر حسب تصادؼ در ساحو معدن کشف
.II
می گردد.
طی مراحل ىر دو حالت فوؽ قرار ذیل میباشد:
.I

قبل از آغاز کار پروژه ،براساس در خواست وزارت معادن و پطرولیم:
 .1وزرات معادن و پطرولیم قبل از اینکو پروژه معدنکاری را بو داوطلبی بگذارد ذریعو مکتوب کو در
آن حدود و کروکی ساحو مشخص می باشد ،خواستار علکاری ىای زبنیکی ریاست باستان
شناسی وزارت اطالعات و فرىنگ گردیده و از آهنا می خواىد تا ساحو را از حلاظ موجودیت
آثار باستانی و فرىنگی سروی ظلاید
 .2ریاست باستان شناسی وزارت اطالعات و فرىنگ تیم از متخصصنی باستانشناسان خویش را بو
ساحو اعزام می دارد کو این تیم مسئولیت تتبیت آثار و آبدات باستانی و یا فرىنگی در ساحو را
بدوش دارد .نتایج سروی متخصصنی خالی از دو حالت ذیل ظلی باشد:
الف :عدم دریافت آثار و آبدات باستانی یا فرىنگی در ساحو:
 .3در این صورت وزارت اطالعات و فرىنگ موضوع را رمساً بو وزارت معادن و پطرولیم اطالع می
دىد .وزارت معادن و پطرولیم پروسو داوطلبی معدن مذکور را ادامو دىد
ب :کشف آثار و آبدات باستانی یا فرىنگی در ساحو:
 .4در این صورت وزارت اطالعات و فرىنگ موضوع را رمساً بو وزارت معادن و پطرولیم ابالغ ظلوده
و بعد از امضای یک تفاىم نامو میان وزارت اطالعات و فرىنگ و وزارت معادن و پطرولیم کو
در آن آغاز و میعاد ختم کار مشخص می شود ،کار حفریات آغاز می گردد.
 .5تیم متخصصنی کار حفریات ساحو مورد نظر را در موعد معینی تکمیل و آثار منقول آنرا از
ساحو انتقال ظلوده و آثار غری منقول را در ساحو زلافظت می ظلاید.
 .6بعد از پاک کاری ساحو از آثار و عابدات ،ریاست باستان شناسی وزارت اطالعات و فرىنگ
ساحو مذکور را رمساً در حضور ظلایندگان وزارت معادن و پطرولیم بو این وزارت تسلیم می دىد.
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در جریان کار پروژه معدنکاری ،زمانیکو آثار باستانی بر حسب تصادف از ساحو معدن

.II
.1

.2
.3
.4

.5
.6

کشف می گردد:
ىرگاه در جریان کار معدنکاری شرکت معدنکار با آثار باستانی یا فرىنگی برخورد می ظلاید،
شخص معدنکار مکلف است کو ىرچو عاجل فعالیت خویش را متوقف و ساحو را قرنطنی ظلوده
و موضوع را از طریق وزارت معادن و پطرولیم بو ریاست باستان شناسی وزارت اطالعات و
فرىنگ اطالع دىد
ریاست باستان شناسی تیم از متخصصنی باستانشناسان خویش را جهت سروی و تثبیت آثار
باستانی و یا فرىنگی بو ساحو اعزام می دارد
تیم باستانشناسان ساحو را سروی و پالن کاری خویش را ترتیب می ظلاید
کار حفریات و پاک کاری ساحو بعد از امضای یک تفاىم نامو میان وزارت اطالعات و
فرىنگ و وزارت معادن پطرولیم کو در آن روی میعاد ختم کار توافق صورت می گرید ،آغاز می
گردد
تیم متخصصنی کار حفریات ساحو مورد نظر را در موعد معینی تکمیل و آثار منقول آنرا از
ساحو انتقال ظلوده و آثار غری منقول را در ساحو زلافظت می ظلاید
بعد از پاک کاری ساحو از آثار و آبدات ،وزارت اطالعات و فرىنگ ساحو مذکور را رمساً با
حضور داشت ظلایندگان وزارت معادن پطرولیم و شرکت معدنکاری بو وزارت معادن پطرولیم
تسلیم می دىد.

زمان الزمو برای عرضو خدمات

نظر بو وسعت ساحو متفاوت میباشد

میعاد اعتبار

ندارد

فیس و سایر تادیات

ریگان

قابلیت سبدید

ندارد

طرزالعمل سبدید

ندارد

فیس قابل پرداخت سبدید

ندارد

مرجع نظارت کننده

ریاست باستان شناسی ،وزارت اطالعات و فرىنگ
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 4.22جواز مؤقت برای تورید و انتقال مواد رادیواکتیف
تشریحات  /جزئیات
اسم جوازنامو

جواز مؤقت برای تورید و انتقال مواد رادیو اکتیف (و مواد منفلقو حاوی عناصر رادیواکتیف)

مرجع صادر کننده

مدیریت جواز نامو آمریت حفاظت از اشعو ،ریاست تطبیق تکنالوجی ىستوی ،کمیسیون عالی انرژی اسبی
افغانستان

موارد استفاده

از آصلائیکو کو در جریان عملیات اکتشاؼ و تولید ىایدروکاربن ىا استفاده از مواد رادیو اکتیف ضرورت می
باشد ،دولت مجهوری اسالمی افغانستان لوایح و مقررات مناسب را جهت کاىش تاثریات سوء چننی مواد
باالی زلیط زیست ،صحت و امینی کارگران و عمامو مردم وضع ظلوده است.

قواننی و مقررات مربوطو

آدرس و مشاره سباس مرجع مسئول



قانون ىستو (در حال تسوید)



مقرره استفاده از مواد رادیو اکتیف در عملیات معدنکاری (در حال تسوید)



مقرره حفاظت از اشعو و مقرره رادیو گرافی صنعتی ( در حال تسوید)

ابوبکر ستوری
آمر ربفظ از اشعو و مواد رادیو اکتیف
شماره تماس:

0700-890-996

پست الکترونیکیabubakar-satorai@yahoo.com :
صفحو انترنتی:

طرزالعمل درخواست جواز

www.aaehc.gov.af

طرزالعمل اخذ جواز تورید دستگاه و مواد رادیو اکتیف:
 .1درخواست دىنده پیشهاد تدارک مواد رادیواکتیف مورد نیاز خویش را طی یک مکتوب کو در
آن مشخصات دستگاه و انواع مواد مورد ضرورت آن ذکر می باشد بو وزارت سکتوری (مانند،
وزارت معادن و پطرولیم) ارائو می ظلاید
ضمایم درخواست:


.2
.3
.4
.5
.6

کاپی تذکره (برای سرمایو گذار داخلی) ،کاپی پاسپورت (برای سرمایو گذاران خارجی)
کاپی جواز اداره محایو سرمایو گذاری افغانستان (آیسا) و یا وزارت ذبارت و صنایع

 کاپی قرارداد با وزارت سکتوری
وزارت سکتوری پیشنهاد درخواست دىنده را ضم یک مکتوب رمسی بو کمیسیون عالی انرژی
اسبی افغانستان ارسال مینماید
کمیسیون عالی انرژی اسبی افغانستان بعد از دریافت ،درخواستی را بو مدیریت جواز نامو ىای
آمریت ربفظ از اشعو ،ریاست تطبیق تکنالوژی ىستوی ،جهت اجراأت بعدی ارسال می ظلاید
مدیریت جوازنامو ىا درخواست را بصورت علو جانبو بررسی می ظلاید
مدیریت مذکور بعد از بررسی معلومات و مشخصات مواد و دستگاه ،ذریعو مکتوب جواز
تدارک و تورید مواد رادیو اکتیف را برای درخواست دىنده صادر می کند
مدیریت جوازنامو ىا طی مکتوب جداگانو بعد از تطبیق بند ( )6این طرزالعمل عنوانی ریاست
گمرکات میدان ىوائی ویا بنادر کشور رلوز تورید مواد مذکور را گزارش میدىد

طرزالعمل انتقال مواد رادیو اکتیف بعد از تدارک:

 .7بعد از رسیدن مواد متذکره بو گمرکات میدان ىوایی ویا بنادر کشور ،تیم زبنیکی ریاست تطبیق
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تکنالوژی ىستوی جهت تثبیت نوعیت مواد رادیو اکتیفی مورد نظر و مقایسو آن با پیشنهاد
درخواست دىنده بو گمرکات بنادر یا میدان ىوایی رفتو و از صحت آن اطمینان حاصل می
ظلاید
 .8بعد از بررسی و شناسایی مواد ،تیم بررسی مشخصات زلل نگهداشت مواد را از درخواست
دىنده جویا شده و زلل نگهداشت را بررسی می ظلاید
 .9در صورت مناسب بودن زلل نگهداشت مواد ،تیم زبنیکی رلوز انتقال مواد را از گمرکات بو
زلل نگهداشت صادر ظلوده اما قبل از آن از درخواست دىنده تعهد می گرید تا از مواد رادیو
اکتیف خالؼ اظهارات ابتدائی اش (استفاده دبنظور عملیات/معدن کاری) استفاده ننماید
 .10تیم بررسی بعد از انتقال مواد زلل نگهداشت آنرا دوباره بررسی ظلوده و از مصئون بودن مواد
اطمینان حاصل می ظلاید

طرزالعمل اخذ جواز استفادۀ مواد رادیو اکتیف:

 .11برای استفاده از مواد ،درخواست دىنده باید رلوز جداگانو (رلوز استفاده از مواد رادیو اکتیف)
را بدست آورد .طرزالعمل اخذ جوازنامو استفاده از مواد رادیو اکتیف مشابو با طرزالعمل تورید
آن میباشد.

زمان الزمو برای اعطا جواز

سو روز کاری

میعاد اعتبار

یکسال

فیس و سایر تادیات

نظربو دستگاه و نوع مواد متفاوت می باشد

قابلیت سبدید

جواز قابل سبدید است

طرزالعمل سبدید

 .1متقاضی کاپی جوازنامو دست داشتو خویش را ضم درخواستی سبدید بو ریاست جوازنامو ىای
کمیسیون عالی انرژی اسبی افغانستان ارائو می ظلاید
 .2کمیسیون عالی انرژی اسبی افغانستان درخواستی را مطالعو ظلوده و جوازنامو مورد ضرورت را سبدید می
ظلاید مشروط بر اینکو متقاضی سبام شرایط الزمو را تکمیل ظلوده باشد
یادداشت :دارنده جوازنامو مکلف است الی مدت یکماه قبل از ختم میعاد اعتبار جوازنامو جهت سبدید آن
مراجعو ظلاید

فیس قابل پرداخت سبدید

نظر بو دستگاه و نوع مواد رادیو اکتیف متفاوت میباشد

مرجع نظارت کننده

آمریت ربفظ از اشعو و مواد رادیو اکتیف
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 4.23مواد کیمیاوی پیشقدم (پریکرسر ىای کیمیاوی)
تشریحات  /جزئیات
اسم جوازنامو

جواز مصرف ىایدروکلوریک اسید ( )HCLو سایر مواد كیمیاوي مندرج جدول چهارم قانون مبارزه
علیو مسكرات ومواد مخدر و كنوانسیون  23( 1988قلم )

مرجع صادر کننده جواز

کمیتو تنظیم مواد سلدر ،وزارت مبارزه علیو مواد سلدر

موارد استفاده

بعضی از مواد کیمیاوی کو در فعالیت ىای معدنکاری و صنعتی مورد استفاده قرار میگریند در پروسس و
تولید مواد سلدر نیز بکار مریود .بگونو مثال؛ تیزاب ظلک یا (ىایدرو کلوریک اسید  ) HCLیک ماده
کیمیاوی است کو ىم در صنعت معدنکاری و ىم در تولید مواد سلدر (تولید ىریوئنی) بکار مریود.
برای جلوگریی استفاده غری قانونی از اینگونو مواد ،سبامی شرکت ىای کو از چننی مواد کیمیاوی استفاده می
ظلایند مکلف اند تا از وزارت مبارزه علیو مواد سلدر اجازه نامو اخذ ظلایند.

قواننی و مقررات مربوطو



قانون مبارزه علیو مسكرات و مواد سلدر و كنرتول آن



مقرره كمیتو تنظیم مواد سلدر بشمول طرزالعمل ىا و رىنمود ىا


آدرس و مشاره سباس مرجع مسئول

كنوانسیون 1988

داکتر عبدالشکور حیدری
مسئول داراالنشای کمیتو تنظیم مواد سلدر
وزارت مبارزه علیو مواد سلدر
شماره تماس0799-724-762 :

پست الکترونیکی; shakoorhy@gmail.com shakoorhy@yahoo.com :
صفحو انترنتیwww.mcn.gov.af :

طرزالعمل درخواست جواز

.1
.2
.3
.4
.5

متقاضی پیشنهاد تدارک مواد کیمیاوی ( )HCLرا از طریق سکتور یا وزارت مربوطو بو وزارت
مبارزه علیو مواد سلدر ارسال میدارد
وزارت مبارزه علیو مواد سلدر درخواست سرمایو گذار را بو کمیتو تنظیم مواد سلدر این وزارت ،راجع
می ظلاید
کمیتو تنظیم مواد سلدر بعد از بررسی اسناد ارائو شده (سبام اسناد مورد نیاز کمیتو) ،اجازه نامو
تورید مواد کیمیاوی (ىایدروکلوریک اسید) را بو سرمایو گذار صادر می ظلاید
نقل اجازه نامو تورید (مکتوب) بو ریاست عمومی گمرکات ،هناد ىای کشفی مانند وزارت داخلو،
ریاست امنیت ملی و سایر هناد ىای مربوطو ارسال میگردد
دارنده اجازه نامو مکلف است تا گزارش مصرؼ مواد کیمیاوی ربت کنرتول را بصورت ربعوار بو
کمیتو تنظیم مواد سلدر ارائو ظلاید ،در غری آن مستحق کسب اجازه نامو برای بار دوم ظلی باشد.

یادداشت :باید خاطر نشان ساخت کو درخواست دىنده مسئولیت محل و نقل و نگهداشت مواد کیمیاوی
ربت کنرتول را بر عهده دارد .محل و نقل و نگهداشت (گدامداری) این زلمولو ىا در مطابقت با رىنمود
ىای مشخص کو توسط کمیتو تنظیم مواد سلدر جهت انتقال و نگهداشت مواد ربت کنرتول ترتیب گردیده
است ،صورت میگرید
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زمان الزمو برای اعطا جواز

بیست ( )20روز کاری

میعاد اعتبار

اجازه نامو برای مدت شش ماه و تنها برای انتقال یک زلمولو ،مدار اعتبار است

فیس و سایر تادیات

رایگان

قابلیت سبدید

این اجازه نامو قابلیت سبدید ندارد.
استثناء :درصورتیکو دارنده اجازه نامو نتواند مواد مورد نیاز را بنابر دالیل مؤجو در جریان شش ماه تدارک
ظلاید ،میعاد اجازه نامو قابل سبدید می باشد.

طرزالعمل سبدید

ندارد

فیس قابل پرداخت سبدید

ندارد

مرجع نظارت کننده
سایر معلومات



پولیس مبارزه علیو مواد سلدر



کمیتو تنظیم مواد سلدر

طرزالعمل ىا و لوایح مربوط بو كمیتو تنظیم مواد سلدر را میتوان از صفحو انرتنتی وزارت مبارزه علیو مواد سلدر
( )www.mcn.orgبدست آورد.
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 4.24دسترسی بو ارقام خام احصائیوی ()Micro-data
تشریحات  /جزئیات
نوع خدمات

دسترسی بو ارقام خام احصائیوی

مرجع مسئول

اداره مرکزی احصائیو

موارد استفاده

مایکرو داتا ( )Micro-dataعبارت از ارقام احصایوی خام (بو فارمت  /شکل غری پی دی اؼ) بوده کو
توسط سرمایو گذاران و یا هنادىای علمی دبنظور ربقیقات مورد استفاده قرار میگرید .اشخاصیکو سبایل بو راه
اندازی یک تشبث و یا سرمایو گذاری در افغانستان ىستند ،شلکن است خواستار استفاده از این اطالعات
در کنار سایر ارقام  /معلومات ضروری برای مطالعو امکان سنجی تشبت و یا سرمایو گذاری خویش باشند.

قواننی و مقررات مربوطو

قانون احصائیو ،جریده رمسی مشاره  874منتشره مؤرخ  5دلو 1384

آدرس و مشاره ىای سباس مرجع مسئول

عبدالرحمن غفوری
رئیس اداره مرکزی احصائیو
چهار راىی آریانا ،جوار سفارت ایتالیا
شماره ىای تماس،0202100329 ،0776432149 :

پست الکترونیکی ghafoori@cso.gov.af :و یا afghan_cso@yahoo.com
صفحو انترنیتیwww.cso.gov.af :
 .1درخواست دىنده ذریعو فورمو مشخص )موجود در صفحو انرتنتی دفرت مرکزی احصائیو) با فراىم
آوری معلومات مشرح یک نقل (کاپی کمپیوتری/اسکن  )Scanشده ورقو درخواستی خویش را بو
اداره مرکزی احصائیو از طریق امییل آدرس ( )afghan_cso@yahoo.comارسال می ظلاید
 .2درخواست دىنده باید ضم اسناد فوؽ تعهد کتبی مبنی بر اینکو سبام شرایط پالیسی (دسرتسی بو
معلومات احصایوی) را رعایت می کند ،بو اداره مرکزی احصائیو ارسال می ظلاید
 .3درخواست دىنده از رسیدن درخواستش بو اداره مرکزی احصائیو ذریعو امییل مطلع میگردد

طرزالعمل درخواست خدمات

یادداشت :اداره مرکزی احصائیو در ظرؼ مدت یک ماه از رسیدن درخواست کو باید از ىر نگاه

مکمل باشد ،بو علو درخواست دىنده گان اطالع میدىد.
 .4اداره مرکزی احصائیو بعد از بررسی درخواست ،ارقام احصائیوی مورد نیاز را در درسرتس
درخواست دىنده قرار میدىد
زمان الزمو برای عرضو خدمات

یک ماه

میعاد اعتبار

ندارد

فیس و سایر تادیات




قیمت ناچیز (مصرؼ هتیو ارقام بو متقاضی) در برابر بستو ىای معلوماتی اخذ میگردد
ادارات دولتی و هناد تعلیمی دولتی از تادیو قیمت معاؼ می باشد.

قابلیت سبدید

ندارد

طرزالعمل سبدید

ندارد

فیس قابل پرداخت سبدید

ندارد

مرجع نظارت کننده

دفرت مرکزی احصائیو

سایر معلومات

جهت معلومات بیشرت بو پالیسی دسرتسی بو ارقام خام احصائیوی ( )http://cso.gov.af/en/page/1534مراجعو
گردد.
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 4.25اجازه نامو اعمار سرک اتصاالتی ساحو معدنکاری
تشریحات  /جزئیات
اسم جوازنامو

اعمار سرک اتصاالتی برای پروژه ىای معدنکاری و استخراج نفت و گاز

مرجع مسئول

ریاست پالن و پالیسی ،وزارت فوائد عامو

قواننی و مقررات مربوطو

قانون تدارکات افغانستان

آدرس و مشاره سباس مرجع مسئول

انجنیر دیپلوم محمد سلیم بیدیا
رئیس پالن و پالیسی ،وزارت فوائد عامو
شماره تماس0799-318-696 :

پست الکترونیکیs.beedya@yahoo.com :
 .1متقاضی درخواستی خویش را بو وزارت معادن و پطرولیم ارائو می ظلاید
 .2وزارت معادن و پطرولیم درخواستی ارائو شده را بو وزارت فواید عامو جهت سروی و دیزاین ارسال می
ظلاید

طرزالعمل درخواست

یادداشت :متقاضی رلوز (دارنده جواز ساختمانی) میتواند سروی و دیزاین سرک اتصاالتی را تکمیل و
بعد آنرا از طریق وزارت معادن و پطرولیم بو وزارت فواید عامو جهت منظوری ،ارسال ظلاید.
 .3وزارت فواید عامو بعد از منظوری ،کار اعمار سرک اتصاالتی را بو داوطلبی میگذارد
 .4وزارت فواید عامو در هنایت با برنده داوطلبی عقد قرارداد ظلوده و اعمار سرک را رلوز قرار میدىد
زمان الزمو طی مراحل درخواست

نظر بو نوعیت و مشخصات سرک متفاوت میباشد

میعاد اعتبار

ندارد

فیس و سایر تادیات

ندارد

قابلیت سبدید

ندارد

طرزالعمل سبدید

ندارد

فیس قابل پرداخت سبدید

ندارد

مرجع نظارت کننده



ریاست تطبیق پروژه وزارت فواید عامو



ریاست کیفیت و نظارت وزارت فواید عامو

صفحه 84 - 78

رىنمود سرمایو گذاران – عقرب 1394

 4.26کتابچو خط سیر و فعالیت ترافیکی
تشریحات  /جزئیات
نوع خدمات

کتابچو خط سیر و فعالیت ترافیکی

مرجع مسئول

مدیریت عمومی تنظیم ترانسپورت زمینی ،وزارت ترانسپورت و ىوانوردی ملکی

موارد استفاده

سبامی وسایط نقلیو باربری کو اموال ذبارتی را در افغانستان انتقال میدىند باید دارای یک کتابچو خط السری
ترانسپورتی باشند .بگونو مثال؛ ىرگاه یک شرکت معدنکاری/ىایدروکاربن ىا خواستار استفاده از وسایط
نقلیو باربری شخصی جهت انتقال اموال خویش باشد ،مکلف است برای واسطو نقلیو باربری خویش یک
کتابچو خط السری از مرجع مربوطو دریافت ظلاید.

قواننی و مقررات مربوطو

قانون تنظیم سری و فعالیت ترانسپورت زمینی مصوب  ,1358مشاره رللو رمسی ()6

آدرس و مشاره سباس مرجع مسئول

احمد حسین حکمی
مدیریت عمومی توزیع کتابچو خط سری و فعالیت ترافیکی
وزارت ترانسپورت و ىوانوردی ملکی
شماره تماس0700-289-825 :

آدرس دفتر :خوشحال خان مینو ,جوار سیلوی مرکزی ،کابل افغانستان

طرزالعمل درخواست

 .1شخص متقاضی درخواستی خویش را علراه با جواز سری واسطو مورد نظر بو ریاست عمومی
ترانسپورت زمینی وزارت ترانسپورت و ىوانوردی ملکی ارائو می ظلاید
 .2ریاست متذکره بعد از بررسی درخواست ،کتابچو خط و سری و فعالیت ترافیکی را بو درخواست
دىنده اعطا می ظلاید

زمان الزمو برای طی مراحل درخواست

یک ( )1روز کاری

میعاد اعتبار

یکسال

فیس و سایر تادیات

 300افغانی

قابلیت سبدید

کتابچو خط سری قابل سبدید است

طرزالعمل سبدید

دارنده کتابچو خط سری مکلف است تا قبل از ختم میعاد اعتبار کتابچو ،بو سبدید آن اقدام ظلاید.
 .1در خواست دىنده در خواست سبدید کتابچو خط السری و فعالیت ترافیکی را بو ریاست عمومی
ترانسپورت زمینی وزارت ترانسپورت و ىوانوردی ملکی ارائو می ظلاید
ضمایم درخواست:


کتابچو دست داشتو خط السری و فعالیت ترافیکی

 جواز سری واسطو نقلیو مورد نظر
 .2ریاست عمومی ترانسپورت زمینی بعد از بررسی اسناد ،کتابچو خط السری و فعالیت ترافیکی را بو
درخواست دىنده اعطا می ظلاید
فیس قابل پرداخت سبدید

 300افغانی

مرجع نظارت کننده

بنادر عبوری و کنرتولی ریاست عمومی تنظیم ترانسپورت زمینی واقع در سبام والیات افغانستان.
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 4.27اجازه نامو اعمار شهرک رىایشی معدنکاری
تشریحات  /جزئیات
اسم جوازنامو

اجازه نامو اعمار شهرک رىایشی معدنکاری

مرجع مسئول

ریاست شهر سازی ،وزارت انکشاؼ امور شهری

موارد استفاده

سبام پروژه ىای بزرگ و دراز مدت بو اخذ اجازه نامو ساخت شهرک معدنکاری نیاز دارند

قواننی و مقررات مربوطو





آدرس و مشاره سباس مرجع مسئول

الػلو تعینی حق الزمحو پالن خدمات شهری
طرزالعمل نظارت پالن ىای شهری
طرزالعمل ویزه پالن ىای شهری

احمد شاه ىمت
رئیس ریاست شهری سازی
وزارت انکشاؼ امور شهری
شماره تماس0700-141-703 :

آدرس دفتر :مکروریان سو ( )3ناحیو هنم ( )9کابل افغانستان
 .1شرکت معدنکاری درخواست اعمار شهرک را بو وزارت معادن و پطرولیم ارائو می ظلاید
 .2بعد از توافق شرکت با وزارت معادن و پطرولیم ،شرکت معدنکاری پالن اعمار شهرک را خود
ترتیب ظلوده ویا تقاضای ترتیب آنرا از وزارت انکشاؼ شهری می ظلاید

طرزالعمل درخواست جواز

در صورتیکو شرکت پالن شهرک را آماده نموده باشد:
 .3وزارت معادن و پطرولیم ،پالن را جهت بررسی زبنیکی بو وزارت انکشاؼ شهری زلول میگردد
 .4پالن متذکره بعد از بررسی و منظوری وزارت انکشاؼ امور شهری بو وزارت معادن و پطرولیم
ارسال و نقل آن بو شاروالی والیت مربوطو (جائیکو شهرک اعمار می گردد) فرستاده می شود
در صورتیکو شرکت طرح پالن شهرک را از وزارت انکشاف امور شهری مطالبو نماید:
 .5متقاضی درخواست ترتیب پالن را از طریق وزارت معادن و پطرولیم بو وزارت انکشاؼ امور
شهری ارسال می ظلاید
 .6وزارت انکشاؼ شهری پالن را ترتیب و روی آن امضاء مقام وزارت را اخذ می ظلاید
 .7پالن منظور شده بعداً بو درخواست دىنده جهت تطبیق ارائو می گردد و یک نقل آن بو شاروالی
والیت مربوطو جائیکو شهرک اعمار می گردد ،فرستاده می شود
زمان الزمو برای طی مراحل درخواستی




در صورت موجودیت پالن شهرک نزد شرکت معدنکاری 20 :الی  29روز کاری

در صورت ایجاد پالن شهرک توسط وزارت انکشاف امور شهری 49 :الی  60روز کاری

میعاد اعتبار

ندارد

فیس و سایر تادیات

حق الزمحو مطابق الػلو تعینی حق الزمحو پالن خدمات شهری وزارت انکشاؼ شهری تعینی می گردد

قابلیت سبدید

ندارد

طرزالعمل سبدید

ندارد

فیس قابل پرداخت سبدید

ندارد

مرجع نظارت کننده

ریاست شهر سازی ،وزارت انکشاؼ امور شهری
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 4.28جواز مخابره و ثبت وسایل مخابروی
تشریحات  /جزئیات
اسم جوازنامو /خدمات
مرجع مسئول
موارد استفاده /تشرػلات
قواننی و مقررات مربوطو

جواز مخابره
 .1اداره تنظیم امور سلابراتی افغانستان ( ،)ATRAوزارت سلابرات و تکنالوژی معلوماتی
 .2ریاست عمومی سلابره و تکنالوژی معلوماتی ،وزارت امور داخلو
استفاده کنندگان سبام انواع ذبهیزات سلابروی بشمول دستگاه سلابره واکی تاکی و سیستم ىای سلابروی
/ارتباطی دوجانبو ،مکلف اند جواز سلابره را بدست آورند.



آدرس و مشاره سباس مرجع مسئول

مقرره استفاده از فریکونسی سلابره و وسایل سلابروی در افغانستان (وزارت سلابرات و تکنالوژی
معلوماتی)
قانون تنظیم خدمات سلابراتی

وزارت امور داخلو
مل پاسوال غالم حیدر صمیم
رئیس عمومی سلابره و تکنالوژی معلوماتی

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی
احلاج زلمد طاىر اکربی
آمر جوازنامو فریکونسی

شماره تماس020-220-3250 :

شماره ىای تماس 0702-717-170 :و
0202-105-796
پست الکترونیکیh.zahir@atra.gov.af :

صفحو انترنتیwww.atra.gov.af :
طرزالعمل درخواست جواز/خدمات

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی :اخذ فریکونسی و جواز فریکونسی
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

وزارت سکتوری درخواست دىنده (شرکت معدنکاری) را جهت اخذ فریکونسی و جواز
فریکونسی ،بو اداره تنظیم امور سلابراتی ( )ATRAرمساً معرفی می ظلاید
درخواست بعد از منظوری توسط رئیس اداره اترا ( )ATRAبو دیپارسبنت تنظیم طیف
فریکونسی اداره اترا ( )ATRAجهت طی مراحل بعدی فرستاده می شود
دیپارسبنت تنظیم طیف فریکوینسی  ،Spectrumفورم "ثبت و راجسرت مشخصات وسایل
سلابروی" را جهت خانو پری در دسرتس دخواست دىنده قرار میدىد
درخواست دىنده فورم را بعد از خانو پری بو دیپارسبنت تنظیم طیف فریکونسی ارائو می ظلاید
دیپارسبنت مذکور فورم حاصلو را از حلاظ زبنیکی بررسی ،وسایل سلابروی را ثبت و نوع فریکونسی
را برای درخواست دىنده تعینی می ظلاید
بعد از اخذ منظوری رئیس اداره اترا ( ،)ATRAدیپارسبنت تنظیم طیف فریکونسی حق الزمحو
ىا را زلاسبو ظلوده و بو دیپارسبنت مالی مربوطو ارائو می ظلاید
دیپارسبنت مالی اداره اترا ( )ATRAتعرفو بانکی را ترتیب و دبنظور ربویلی حق الزمحو بو
درخواست دىنده ارائو می ظلاید
درخواست دىنده رسید بانکی انتقال حق الزمحو را بعد از ربویلی بو دیپارسبنت مالی اداره اترا
( )ATRAارائو می ظلاید
دیپارسبنت مالی پرداخت حق الزمحو ىا را ذریعو مکتوب رمسی تصدیق ظلوده و مکتوب متذکره را بو
دیپارسبنت تنظیم طیف فریکونسی جهت طی مراحل بعدی ارائو می ظلاید
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 .10دیپارسبنت تنظیم طیف فریکونسی در مقابل ،جواز فریکونسی را بو درخواست دىنده اعطا می
ظلاید

وزارت امور داخلو :ثبت و راجسرت وسایل سلابروی

بعد از اخذ فریکونسی و جواز فریکونسی از جانب اداره تنظیم امور سلابراتی ( )ATRAسبام وسایل
سلابروی باید در ریاست سلابرات و تکنالوژی معلوماتی وزارت امور داخلو ثبت گردد.
 .11درخواست دىنده درخواست ثبت وسایل سلابروی را بو ریاست عمومی سلابرات و تکنالوژی
معلوماتی وزارت امور داخلو ارائو می ظلاید.
ضمایم درخواست:



اسناد خرید وسایل سلابروی (وسایل باید از فروشنده رلاز تدارک گردد)



جواز فعالیت درخواست دىنده از اداره آیسا



فریکانس و جواز فریکونسی از وزارت زلرتم سلابرات و تکنالوژی معلوماتی

 شهرت مکمل استفاده کننده گان وسایل سلابروی و مشخصات وسایل سلابروی
 .12ریاست عمومی سلابرات و تکنالوژی معلوماتی وزارت امور داخلو درخواست را بررسی و وسایل
سلابروی را مورد آزمایش قرار می دىد
 .13بعد از فراىم شدن قناعت ریاست عمومی سلابرات و تکنالوژی معلوماتی ،این ریاست استفاده از
وسایل سلابروی را ذریعو مکتوب بو درخواست دىنده رلوز قرار میدىد
زمان الزمو برای اعطا جواز




اخذ فریکونسی و جواز فریکونسی :یک الی دو روز کاری
ثبت و راجستر وسایل مخابروی :یک الی دو روز کاری

میعاد اعتبار

یکسال

فیس و سایر تادیات

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی:


اجرت استفاده از فریکونسی باند سلابره (حق االجرت)( :بو جدول مشاره  5آتی :استفاده ساالنو



حق الثبت :یکبار _ مبلغ  50الی  80دالر امریکایی .در صورت نصب رپیرت مبلغ مذکور بو

از فریکونسی مراجعو شود).

 150دالر امریکایی افزایش می یابد.
وزارت امور داخلو :ثبت وسایل سلابروی در وزارت امور داخلو ،رایگان است
قابلیت سبدید
طرزالعمل سبدید

جواز فریکوینسی قابل سبدید می باشد
.1

دارنده جواز فریکونسی اصل جواز (فریکونسی سلابره) را معو درخواست سبدید بو اداره زلرتم اترا
وزارت سلابرات و تکنالوژی معلوماتی ارائو می ظلاید؛
دیپارسبنت مالی اداره زلرتم اترا بعد از بررسی اسناد مربوطو ،تعرفو بانکی را جهت ربویلی مبلغ مورد
نظر در حساب بانکی اداره اترا ،بو درخواست دىنده ارائو می ظلاید
درخواست دىنده پول را ربویل و رسید بانکی را بو اداره اترا ارائو می ظلاید
اداره اترا در مقابل ،جواز سلابره (فریکونسی سلابره) را برای یک سال سبدید می ظلاید



اجرت تجدید /تمدید جواز 35 :دالر امریکایی

.2
.3
.4
فیس قابل پرداخت سبدید



اجرت طیف ساالنو :این رقم نظر بو طیف توسط اداره اترا تعینی میگردد(.بو جدول مشاره 5
آتی :استفاده ساالنو از فریکونسی مراجعو شود)
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مرجع نظارت کننده
سایر معلومات



ریاست نظارت و کنرتول ،اداره اترا وزارت سلابرات و تکنالوژی معلوماتی



سبام ارگان ىای امنیتی افغانستان

ظلاینده گی ىای سیاسی ،ىیئات شرکتها ،بانک ىا ،مؤسسات خارجی و اتباع خارجی و اشخاص بدون
تابعیت میتوانند دستگاه ىای سلابرات بیسیم و دستگاه ىای با فریکونسی بلند را طبق احکام قانون باساس
درخواست وزارهتا و اداراتیکو دبنظور افتتاح ظلایندگی ىا ،تدویر نندارتوهنا (ظلایشات) و اصلام مسابقات رمسی در
ساحات سپورتی و سایر گردعلایی ىا بدون پرداخت مالیات از خارج از کشور تدارک ظلاید .البتو این کار بعد
از موافقو اداره نظارت دولتی دستگاه ىای سلابرات بیسیم عملی مبیاشد.

جدول شماره ( :)5حق استفاده از فریکونسی ساالنو

جدول شماره ( :)6حق اعمال تغیری و سبدید جواز
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 4.29جوازنامو استفاده از آب ىا
تشریحات  /جزئیات
اسم جوازنامو

جوازنامو استفاده از آبها

مرجع مسئول

وزارت انرژی و آب

موارد استفاده

سبامی هنادىای کو در جریان فعالیت خویش از منابع آبی استفاده می ظلایند مکلف اند تا بر اساس قانون آب
جوازنامو استفاده از آب را از وزارت انرژی و آب بدست آورند

قواننی و مقررات مربوطو

قانون استفاده از آب ،نشریو رمسی مشاره ( )980مؤرخ  26اپریل 2009

آدرس و مشاره سباس مرجع مسئول

دیپلوم انجنیر ماللی بارکزی
رئیسو پالیسی ،وزارت انرژی و آب
شماره تماس0799-827-738 :
پست الکترونیکیeng.malalaib@gmail.com :

طرزالعمل درخواست جواز

تا حبال طرز العمل مشخص برای اخذ جوازنامو استفاده از آهبا ترتیب نگردیده است .جهت دریافت معلومات بیشرت با
اداره مربوطو بو سباس شوید.

زمان الزمو طی مراحل درخواست

ندارد

میعاد اعتبار

ندارد

فیس و سایر تادیات

ندارد

قابلیت سبدید

ندارد

طرزالعمل سبدید

ندارد

فیس قابل پرداخت سبدید

ندارد

مرجع نظارت کننده

ندارد
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