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طرزالعمل بخش کاری رياست معادن کوچک وحرفوی وزارت معادن وپتروليم 
  افغانستان یجمهوری اسالم

  

  فصل اول

  احکام عمومی

 مبنی:

اول: ماده  

ترتيب  ) مقرره معدنکاری010) قانون معادن افغانستان وماده (116اين طرزالعمل به تاسی از ماده(
 گرديده است.

  )Visionديدگاه: (

  ماده دوم:

  موثر وکارا درافغانستان. مسئول، کمک به ايجاد سکتورمعدنکاری کوچک وحرفوی حسابده،

  

  ) Objectiveهدف: (

  ماده سوم:

منظور فعاليت رياست معادن کوچک وحرفوی دربخش های ارتقای ظرفيت آموزش  اين طرزالعمل به
فرصت های جديد در اين سکتورها  شناسائی های بخش های معدنکاری برای کارمندان فنی ومعدنکاران،

بلند بردن سطح  ايجاد شرايط کار، جلوگيری ازتخريب معادن، ورسمی سازی معادن کوچک وحرفوی،
  تهيه وترتيب گرديده است. معادن کشور عوايد دولت ازبابت

  )Resultنتيجه: (

  ماده چهارم:

روحيه  بوجود آوردن اداره سالم و ايجاد انگيزه ومسلکی سازی اجراآت وظيفوی که سبب تحکيم قانون،
در راستای ايجاد سکتورموثر  اعتماد و مشارکت را که روی محوريت ديسپلين پذيری استوار است،

  شناسائی نقاط مثبت ونقاط خطراداره با درنظرداشت مشکالت وراه حل ها. وحرفوی،معدنکاری کوچک 



  اصطالحات:

  

  ماده پنجم:

عبارت از ساحه معدنکاری بوده که مساحت آن بيش ازيک کيلومتر مربع نبوده وعمق  معادن کوچک: -  1
 ) متربيشترنباشد. 60آن از (

 )30عبارت از ساحه معدنکاری بوده که مساحت آن بيش ازيک هکتارنبوده وعمق آن( معادن حرفوی: -2
 نباشد. متربيشتر

  معدنکاری غيرقانونی:  -  3

،انتقال مواد معدنی وسايراسناد عبارت از معدنکاری فاقد حقوق زمين،جوازمعدنکاری،جوازبهره برداری
 نمايد ميباشد.تثبيت را درمحل اجرا  که مشروعيت عمليات معدنکاریي

  رسمی سازی معادن: – 4

محدوده که انجام وظايف دريک اداره تنظيم ميگردد وفعاليت های معدنکاران بوسيله قواعد وطرزالعمل ها 
  اداره ميشود.

  معدنکاری حرفوی: – 5

گروه ها،خانواده ها ويا نهاد های تعاونی  معدنکاری حرفوی به معدنکاری اطالق ميگردد که توسط افراد،
  که حد اقل هيچ گونه تجهيزات ميخانيکی درآن استفاده نميشود.

  

 

  

 

 

 

 

  



  فصل دوم

  

  تدويربرنامه های آموزشی،تهيه وتوزيع مواد آموزشی

  

  ماده ششم:

  

  تدويربرنامه های آموزشی ارتقای ظرفيت برای کارمندان فنی درمرکز ورياست های معادن واليات. – 1

  

  ز و واليات.ی معدنکاری برای معدنکاران درمرکوانتقال مهارتهاتدويربرنامه های آموزشی  – 2

  

مساعد ساختن شرايط آموزشهای عملی ونظری برای محصلين موسسات تحصيالت عالی ونيمه عالی  – 3
  کشوربه اساس تفاهم،عقد پرتوکولها و هدايات مشخص مقام رهبری وزارت معادن وپتروليم.

  

های دانشگاه پولی تخنيک کابل،دانشگاه های بااستفاده از لکچرد آموزشی الزم تهيه موا – 4
های  معتبرکشورهای همسايه ودور،موسسات تحصيالت عالی معتبرخصوصی کشور،کتب ها وسايت

د.معتبرانترنتی که دربخش های بهره برداری ازمعادن وپروسس مواد منرالی فعاليت دارنومختلف   

  

ن فنی رياست های معادن واليات ومعدنکاران حين زمان توزيع مواد آموزشی برای کارمندا – 5
  تدويربرنامه آموزشی صورت ميگيرد.

  

ايجاد روابط کاری با ارگانهای تحقيقی ملی ومنطقوی برای پيداکردن راه های بهترمعدنکاری کوچک  – 6
  وحرفوی ومعرفی تکنولوژی های جديد وکارا.

  

  



  فصل سوم

  

وحرفوی،برسی اسناد داوطلبی وتهيه گزارشات  کشناسائی ورسمی سازی معادن کوچ
  )ساحه ( سايت ويزيت

  

  ماده هفتم:

شناسائی معادن کوچک وحرفوی ازطريق ايجاد کميته های کاری مديريت های مشارکتی با اهالی،شورا 
  های محل،اشخاص با نفوذ،مال امامان مساجد و ولسواالن غرض جلوگيری از معدنکاری خودسر.

  

  ماده هشتم:

حين تدويرپروگرام های آموزشی در مرکز وچک وحرفوی ازطريق اطالعات عامه سازی معادن ک رسمی
  و واليات به منظور قانونمند ساختن فعاليت های معدنکاری.

  

  ماده نهم:

  ثبت وراجستر معادن کوچک وحرفوی وايجاد ديتابيس معادن بخاطر داشتن معلومات دقيق.

  

  ماده دهم:

  داوطلبی(عرايض) معادن کوچک وحرفوی درهمکاری وهماهنگی با رياست های ذيربط.ترتيب اسناد 

  

 

 

 

 



  فصل چهارم

  اهداف ومزايای برنامه رسمی سازی معادن کوچک وحرفوی

  ماده يازدهم:

 .تشويق سرمايه گذاری 

  جلوگيری ازتخريب معادن کوچک وحرفوی که توسط افراد غيرمسئول بشکل غيرفنی

 ميگردد.وغيرمعياری استخراج 

 .افزايش عوايد دولت 

 .فراهم سازی زمينه مشروع اشتغال وسهم گيری وکاهش فقر 

 .فراهم سازی قرضه های کوچک مالی 

 درهرواليت تا معدنکاران بتوانند محصوالت خويشرا بفروشد اد مراکزخريد فروش منرالهاايج. 

  زيستی برای تدويرآموزش های الزم درقسمت قوانين ومقررات ،صحت ايمنی،حفاظت محيط

معدنکاران ازطريق تدويربرنامه های آموزشی انجام ميدهد وبه منظورجلوگيری وکاهش 

 حوادث،جراحت ها،امراض وترويج فرهنگ ايمنی برای معدنکاران.

  ارايه مشوره های علمی وتخنيکی درقسمت انتخاب تجهيزات وماشين آالت معدنکاری برای

 معدنکاران.

 تفاده ازمواد منفجره.همکاری درکسب اجازه اخذ واس 

 .همکاری ارگانهای امنيتی وسايرادارات ذيربط 

 .شفاف سازی پروسه های معدنکاری کوچک وحرفوی بخاطرکاهش فساد اداری 

 .جلوگيری از اخاذی های غيرقانونی درپروسه های معدنکاری کوچک وحرفوی 

  
  
  
  
  

  

  



  فصل پنجم
  

  احکام نهائی
  

  ماده دوازدهم:
  

وحرفوی درهمکاری با رياست های معادن واليات،وزارت محترم رياست معادن کوچک 
تحصيالت عالی ومسلکی وزارت محترم معارف برنامه های آموزشی تخنيکی را تدويرونظارت 

  مينمايند.
  

  ماده سيزدهم:
  

رياست معادن کوچک وحرفوی به همکاری مالی کمپنی ها وموسسات خارجی که با وزارت 
همکارميباشند يک سلسله برنامه های آموزشی ارتقای ظرفيت را برای محترم معادن وپتروليم 

  کارمندان فنی رياست های معادن واليات ومعدنکاران درمرکز و واليات تدوير مينمايد.
  

  ماده چهاردهم:
  

رياست معادن کوچک وحرفوی درهمکاری ارگان های امنيتی وزارت محترم امورداخله نقاط 
  ی وبرنامه های رسمی سازی معادن را تطبيق نمايد.استخراجی خودسر را شناسائ

  
  ماده پانزدهم:

  
رياست معادن کوچک وحرفوی نظارت ازترتيب پالنهای ارزيابی های تخنيکی اسناد داوطلبی 

،ترتيب گزارشات ساحوی(سايت ويزيت) با رياست های محترم معادن واليت کابل ،رياست 
  واجرا آت به موقع مينمايد.کادسترمعادن ورياست تفتيش معادن همکاری 

  
  :ماده شانزدهم

  
رياست معادن کوچک وحرفوی با رياست محترم منابع بشری،رياست خدمات حقوقی،رياست 

ورياست پاليسی همکار بوده ومطابق اليحه وظايف خويش عمل نموده  اطالعات ارتباط عامه
  وکوشش مينمايد تا از تداخل وظيفوی جلوگيری بعمل آيد.

  
 
 



  هفدهم:ماده 
  

رياست معادن کوچک حرفوی مکلفيت دارد تا اجرا آت انجام شده کاری خويش را به مقام محترم 
  وزارت گزارش ارائه نمايد.

  
  ماده هژده هم:

  
) ماده تنظيم گرديده وبعد از منظوری مقام محترم وزارت 18) فصل  و (5اين طرزالعمل بداخل (

  .معادن وپتروليم مرعی االجرا دانسته ميشود


