
1 
 

 طرزالعمل انتقال جواز و قرارداد معدنکاری

 

 مبنی

  ماده اول:

سهیل امور مربوط به طی مراحل  شانزدهم قانون معادن  جهت تنظیم وت صدو  سی از مادۀ یک این طرزالعمل به تأ

 انتقال جواز و قرارداد معدنکاری از دارندۀ آن به شخص ثالث وضع گردیده است.

  درخواست انتقال جواز و قرارداد

 ماده دوم:

ستر ارایه   (1) ضم دالیل توجیهی انتقال، به ادارۀ کاد ست انتقال جواز و قرارداد مورد نظر را  انتقال دهنده، درخوا

 .مینماید

 .ادارۀ کادستر، درخواست مربوط را غرض کسب هدایت،  به مقام وزارت ارایه مینماید (2)

( این طرزالعمل و سایرضمایم آن را، 1ج )ادارۀ کادستر بعداز کسب هدایت مقام وزارت ، فورم ضمیمۀ مندر (3)

( دالر امریکائی به افغانی پول غیرقابل باز پرداخت،  به انتقال دهنده ارایه 20در بدل فیس معادل بیستتت )

 مینماید.

انتقال دهنده،  نمیتواند یکستتال ق ل از ختم میعاد ابت ار جواز وقرارداد، درخواستتت انتقال جواز وقرارداد را، ارایه 

 ید.نما

 تکمیل فورم وضمایم آن

      ماده سوم:    

( روز کاری تکمیل وبستۀ  اسناد راکه شامل موارد 30انتقال دهنده مکلف است، فورم مورد نظر را در  مدت سی )

 :ذیل می اشد به ادارۀ کادستر ارایه نماید

 توضیح دالیل مفصل انتقال جواز وقرارداد؛ -1

میان انتقال دهنده و منتقل الیه با ق ول کلیه شتترایق ق  ت تعهد شتتده بین موافقتنامۀ انتقال ) این موفقتامه  -2

 قراردادی و وزارت معادن وپترولیم  به امضاء میرسد(؛
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 سند تصفیه حساب مکلفیت های مالی ) تادیات مالیاتی، رویالتی و حق االجارۀ سطح زمین( ؛ -3

 سند اجرای مکلفیت های محیق زیستی؛ -4

 منتقل الیه؛ جواز سرمایه گذاری شرکت -5

 اساسنامۀ شرکت منتقل الیه؛ -6

 تجارب شرکت منتقل الیه؛ -7

ستقیم و غیر  -8 شخاص ذینفع م سهمداران و ا اط بات دقیق در مورد هویت رئیس، معاونین، هیئت بامل، 

 مستقیم منتقل الیه؛

 سند تصدیق کنندۀ توانایی مالی ) صورت حساب بانکی(  شرکت منتقل الیه؛ -9

 از تجهیزات وتکنالوجی مورد ضرورت پروژه( شرکت منتقل الیه؛توانایی تخنیکی ) لست  -10

 (؛منابع بشری شرکت منتقل الیه ) فهرست کارکنان با خلص سوانح آنها -11

 تمدید درخواست

 ماده چهارم:

( روز کاری اسناد مندرج  مادۀ سوم این طرزالعمل را ارایه کرده 30درصورت که انتقال دهنده در  مدت سی ) (1)

 (  روز کاری دیگر تمدید میگردد.15مدت بنابر درخواست وی برای مدت )نتواند؛ این 

( این ماده ، استتناد مندرج ماده ستتوم این طرزالعمل  را به 1درصتتورت که انتقال دهنده در میعاد مندرج فقره ) (2)

 ادارۀ کادستر ارایه ننماید، انصراف از انتقال تلقی گردیده و انتقال صورت گرفته نمیتواند.

 فورم وتوظیف هئیت تسلیمی 

 مادۀ پنجم: 

سوم این طرزالعمل، از تکمیل بودن آن اطمینان حاصل  (1) سناد مندرج مادۀ  ستر بعداز دریافت فورم و ا ادارۀ کاد

 مینماید.

 درصورتیکه اسناد مندرج مادۀ سوم این طرزالعمل، ضم فورم انتقال گردیده باشد، طی مراحل میگردد. (2)

مادۀ سوم این طرزالعمل، ادارۀ کادستر میتواند درخواست را رسما مسترد درصورت بدم تکمیل اسناد مندرج  (3)

 و درینصورت انتقال دهنده مکلف است در مدت هفت روز کاری آن را تکمیل و مجددات تسلیم نماید.
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 درصورت تکمیل بودن اسناد، ادارۀ کادستر پیشنهاد توظیف هیئت انتقال را به مقام وزارت ارایه مینماید. (4)

 ادستر مکلف است بعد از توظیف هیئت، اسناد و سوابق موضوع را در اختیار هیئت قرار دهد.ادارۀ ک (5)

 بررسی اسناد          

 ماده ششم:

هیئت موظف استتناد و ستتوابق رئیس، معاونین، هیئت بامل و ستتهمداران بمده ای شتترکت منتقل الیه را با  (1)

 مینماید.نظرداشت شرایق مندرج مادۀ شانزدهم قانون معادن بررسی 

شده را در خ ل مدت پانزده ) (2) سناد ارایه  صمیم خویش را 15هیئت مؤظف تمامی ا سی و ت ( روز کاری برر

 کت ات م نی بر تایید یا بدم تایید از واجد شرایق بودن منتقل الیه به مقام وزارت ارایه مینماید.

 موانع انتقال

 مادۀ هفتم:        

 :ون معادن، جواز و قرارداد به ذوات ذیل انتقال شده نمی تواندمادۀ شانزدهم قان 3و 1،2مطابق جزء 

شورای ملی،  -1 ضای  سارنوال، اب ستره محکمه، لوی  ضای  رئیس جمهور، معاونین رئیس جمهور، وزراء، اب

ستقل دولتی، رئیس بانک مرکزی، رئیس بمومی امنیت ملی، والی ها،  سیون های م ضای کمی سا و اب رؤ

ادارت مستقل دولتی ومشاورین، معینان ومتخصصین وزارت معادن و پترولیم شاروال ها، رؤسای بمومی 

 .واقارب آنها الی درجه دوم

قضات، سارنواالن، ابضای شورای والیتی وشورای ولسوالی، منسوبین وزارت های دفاع ملی و امور داخله  -2

سیون مندرج م صین وکارکنان ادارات کمی ص شاورین، متخ ست بمومی امنیت ملی، م ادۀ نهم قانون وریا

 :معادن که قرار زیر است

 وزارت معادن وپترولیم؛ -

 وزارت مالیه؛ -

 وزارت امورخارجه؛ -

 وزارت تجارت وصنایع؛ -

 ریاست امنیت ملی؛ -

 ادارۀ ملی حفاظت محیق زیست؛ -

 .ادارۀ ملی ستندرد -
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 اقارب درجه دوم

 مادۀ هشتم: 

از: همستتر، پدر، پدر ک ن، مادر، مادر ک ن، برادر، برادر زاده،  اقارب درجه دوم در  این طرزالعمل ب ارت اند

 خواهر، خواهر زاده، پسر، پسرِ پسر، کاکا، ماما، بمه، خاله، مادر همسر، پدر همسر، برادر و خواهرهمسر می اشد.

 تأیید یا عدم تأیید انتقال جواز و قرارداد

 ماده نهم: 

ضوع، هرگاه، نظر هیئت م نی بر انتقال جواز و  (1) ستر از مو قرارداد، از جانب مقام وزارت تأیید گردد، ادارۀ کاد

 .انتقال دهنده و منتقل الیه را اط ع داده و به طی مراحل انتقال جواز و قرارداد، اقدام می نماید

درصورت که نظر هیئت م نی بر انتقال جواز و قرارداد، از جانب مقام وزارت رد گردد، ادارۀ کادستر موضوع  (2)

 .کت ات توام با دالیل رد آن به انتقال دهنده اب غ مینمایدرا 

 مکلفیت منتقل الیه

 ماده دهم:

ضمین  ست بعداز دریافت اط ع، همراه بافیس انتقال جواز و قرارداد و ت ص ح وی مکلف ا منتقل الیه یانمایندۀ ذی

 به ادارۀ کادستر مراجعه نماید.( روز کاری 10مالی، جهت امضای قرارداد و دریافت جواز مربوط، در مدت ده )

 پرداخت فیس وتضمین

 ماده یازدهم:

 .پرداخت فیس انتقال و فراهم آوری تضمینات مالی به بهدۀ منتقل الیه می اشد (1)

شد که انتقال دهنده ق  ت به  (2) شکل ابت ارنامه بانکی ارایه گردیده و معادل همان م لغی می ا ضمین مالی به  ت

 .یه نموده استوزارت معادن و پترولیم ارا

شده، بعداز انتقال قرارداد و جواز به  سپرده  سق انتقال دهنده به وزارت معادن و پترولیم  ضمین مالی که ق  ت تو ت

 منتقل الیه؛  مسترد می گردد.

 مرجع ذیصالح در  انتقال جواز و قرارداد

 ماده دوازدهم:

  .تکمیل گردیده و نافذ می اشدپروسه انتقال قرارداد و جواز بعداز  منظوری مرجع  ذیص ح  (1)
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مرجع ذیصتت ح، م نی بر انتقال قرارداد و جواز، حستتب احوال همان مرجعی استتت که بقد قرارداد و ابطای  (2)

  .جواز را در پرنسیپ تأیید و ابطا نموده است

 وصف منتقل الیه

 ماده سیزدهم: 

ز وزارت معادن و پترولیم محستتوب گردیده و از منتقل الیه بعد از انتقال قرارداد و جواز، قراردادی یا دارندۀ جوا

تاریخ تا یید یا منظوری انتقال توستتق مقام ذیصتت ح، مکلف به اجرای تعهدات مندرج جواز و قرارداد مربوط ط ق 

 احکام قانون معادن و مقرره های آن می اشد.

 انفاذ

 ماده چهاردهم:

د از تایید هئیت ره ری مقام وزارت معادن و پترولیم ( ماده ترتیب و به شمول ضمایم آن بع14این طرزالعمل در )

 نافذ میگردد.
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  فورم انتقال جواز و قرارداد                                                    (1ضمیمۀ شماره )

 1 :این بخش توسط انتقال دهنده تکمیل میگردد

 تاریخ دریافت فورم: 
 :فورمۀ نام دریافت کنند 

 

  :)اسم انتقال دهنده ) رئیس شرکت/ نام شرکت 

 :شماره تماس وایمیل 

 :آدرس دایمی 

 

 مشخصات انتقال دهنده

  :)اسم منتقل الیه ) رئیس شرکت/ نام شرکت 

 :شماره تماس و ایمیل 

 :آدرس دایمی 

 

 مشخصات منتقل الیه

 □جواز بهره برداری    -3      □جواز اکتشافی     -2        □                 قرارداد انکشاف منرالها  -1

 □   جواز معدنکاری به مقیاس کوچک -4

 

 

 نوع جواز و قرارداد

 

 اندازۀ تضمین ارایه شده 

 اعتبار جواز میعاد باقیماندۀ ابت ار جواز و قرارداد  - 2 :                                  میعاد ابت ار جواز و قرارداد -1

 تعداد سهم داران: 

 

 

 سهمداران
 فیصدی سهام هریک از سهم داران: 

 منرال نوع منرال:  -1

 موقعیت معدن: -2

 ساحۀ مندرج جواز با ذکر کواردینات آن:  -3

 

 تعهد انتقال دهنده
 

 بدینوسیله، تصدیق میدارم اینکه :

 و معلومات مندرج این فورم صحت دارد.تمامی اسناد مندرج مادۀ سوم طرزالعمل انتقال جواز و قرارداد معدنکاری  -1

تقل الیه(، انتقال می تمامی حقوق، امتیازات و مکلفیت های مندرج جواز )نوع جواز (  نم ر )نم ر ث ت( و قرارداد ....................  خویش را به ) اسم من -2

 در زمینه ندارم .دهم و بعد از تأیید مقام ذیص ح م نی بر انتقال قرارداد و جواز، هیچ نوع ادبا 

 ی اشد.منتقل الیه دارای توانایی مالی، تخنیکی ومنابع بشری جهت اجرای تعهدات و مکلفیت های مندرج قانون معادن، مقررۀ ها و قرارداد مربوط م -3
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 اسم وموقف: تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 

 تتتتتتتتتتامضا و تاریخ: تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت        

 

 اسم و امضای معاونین :       

 2 :این بخش توسط منتقل الیه تکمیل میگردد

 

  :)اسم منتقل الیه ) رئیس شرکت/ نام شرکت 

 :شماره تماس و ایمیل 

 :آدرس دایمی 

 

 مشخصات منتقل الیه

 

  :)اسم انتقال دهنده ) رئیس شرکت/ نام شرکت 

 :شماره تماس و ایمیل 

 :آدرس دایمی 

 مشخصات انتقال دهنده 

 

 

 □دالر امریکائی به پول افغانی(               )      (قرارداد انکشاف منرالها ) معادل  -1

 □( دالر امریکائی به پول افغانی (                              )جوازبهره برداری ) معادل -2

 □جواز اکتشافی ) معادل )      ( دالر امریکائی به پول افغانی (                           -3

 □دالر امریکائی به پول افغانی(       500جواز معدنکاری به مقیاس کوچک )معادل  -4

 

 اندازۀ فیس انتقال بر اساس نوعیت جواز 

 

 اندازۀ تضمین مالی  

  تعداد سهم داران: 

 فیصدی سهام هریک از سهم داران:  سهمداران

 

معلومات درمورد  شرکت  های وابسته وکمپنی مادر       

 )درصورت که موجود باشد(

 موانع انتقال: 
 

جواز و قرارداد ال آیا رئیس، معاونین یا سهمداران شرکت شما و یا یکی از اقارب آنها الی درجه دوم، از جمله ذوات مندرج مادۀ هفتم  که در طرزالعمل انتق -1

 معدنکاری، تصریح گردیده، می اشند؟

 □نخیر                  □بلی 
 

 یا یکی از سهمداران شرکت شما  ازجمله اشخاصی هستند که جواز معدنکاری وی ق  ت توسق وزارت معادن و پترولیم لغو شده باشد؟  آیا رئیس، معاونین -2
 

 □نخیر                  □بلی 
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ۀ حیثیت معاونین و یا یکی از سهمداران شرکت شما  از جمله اشخاصی هستند که به ح س بیشتر از ده سال یا جرایم فساد اداری محکوم گردیده و ابادآیا رئیس،  -3

 نشده باشند؟
 

 □نخیر                  □بلی 

 

 آیا شرکت شما در حالت ورشکستی و انح ل قرار دارد؟ -4

 □نخیر                  □بلی 

 

 اجرای وظیفه مینمایند؟ یا رئیس شرکت یا یکی از سهمداران شرکت شما و یا هیئت بامل تان در وزارت معادن و پترولیم بر حال،آ -5
 

 □نخیر                  □بلی 

 رولیم می باشند.آیا اشخاص که در شرکت شما ایفای وظیفه مینمایند، ازجمله کارکنان )رسمی یا قراردادی( سابق یا برحال وزارت معادن و پت -6

 
 

 □نخیر                  □بلی 
 

 نوت: درصورت بلی، دریکی از گزینه های باال، توضیحات آن درضمیمۀ جداگانه ضم این فورم ارایه گردد. 

 

 

 تعهد منتقل الیه

 بدینوسیله تصدیق میدارم اینکه :
 

 ط ق قانون معادن و مقرره های مربوط واجد شرایق برای انتقال قرارداد و جواز مربوط می باشم؛  -1

 تخنیکی و منابع بشری برای  به بهده گرفتن تمامی مکلفیت های مندرج جواز و قرارداد انتقال شده می باشم؛ دارای توانائی های مالی،  -2

تمامی حقوق و مکلفیت های مندرج قرارداد و جواز را که ق ل از انتقال، انتقال دهنده بعهده داشته از تاریخ منظوری قرارداد و دریافت جواز مربوط،  -3

 است، ق ول نموده و بعهده می گیرم؛

ا لغو هرگاه محتوای مندرج این درخواست نادرست ثابت گردد، مقصر پنداشته شده، وزارت معادن و پترولیم میتواند قرارداد را فسخ وجواز مربوط ر -4

 ماید. ن

 

 اسم رئیس شرکت یا نماینده ذیص ح ...................................
 

 امضأ وتاریخ
 

 اسم و امضای معاونین شرکت:

 

 3 این بخش توسط ادارۀ کادستر تکمیل میگردد:

 □جواز بهره برداری    -3      □جواز اکتشافی     - 2          □قرارداد انکشاف منرالها              -1

 □جواز معدنکاری به مقیاس کوچک  -4  

 

 جواز و قرارداد قابل انتقال

  :توسق ادارۀ کادستر تاریخ ث ت وصدور جواز و قرارداد -1 

  :میعاد ابت ار جواز و قرارداد -2

 منرال نوع منرال:  -4

 موقعیت معدن: -5 

 ساحۀ مندرج جواز باذکر کواردینات آن :  -6
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 نظر هیئت مؤظف:

هیئت که بتأستتی از حکم شتتماره )   ( مؤر      /     /      مقام محترم وزارت جهت انتقال جواز و قرارداد مندرج این فورم توظیف  بدین وستتیله، ما

سناد مندرج مادۀ سوم طرزالعمل انتقال جواز و قرارداد معدنکاری را با نظرداشت قانون معادن و مقررۀ مربوط بررسی و و اجدا شرایق گردیدیم، تمامی ا

 بودن منتقل الیه را م نی بر انتقال جواز و قرارد، تأیید مینمائیم.
 

 اسم، موقف، امضای هیئت مؤظف: 

 
 

 منظوری مقام ذیصالح
 

منظور  و مقررۀ مربوط(بدینوسیله )کمیسیون / وزارت معادن و پترولیم( انتقال جواز و قرارداد مندرج این درخواست را ) با نظر داشت شرایق مندرج قانون معادن 

 مینماید
 

کمیسیون وزار .................   

 

وزارت معادن و پترولیم............   

امضاء و تاریخ   

 نوت: در صورت عدم موجودیت یکی از موارد فوق درخواست تکمیل نبوده و طی مراحل نمیگردد.


