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 مقدمه .1

، احجار  یو اساس يمتیمانند نفت گاز،فلزات ق هاکاربن ها و  منرال يدروها  یو سر شار يعمنابع وس یافغانستان دارا

منابع متذکره  یباال يکهد. درحاليباشم یو مواد ساختمان ، منرالهای غير فلزیعناصر نادره يمتی،ق يمهو ن يمتیق

منابع  ينکه انکشاف فراتر ا يدهدنشان م يولوجيکیصورت گرفته است اما معلومات ج یتا حد یانکشاف های فعاليت

 یناخالص مل  يداتدر عرصه رشد تول يتواندصنعت  م ينشد. انکشاف ايبام يرامکان پذ يکیو تخن یازلحاظ اقتصاد

 ی، دستگاهاايعصن یبرا يهو مواد اول یمواد سوخت يهو همچنان در ته يممستق يرو غ يماشتغال مستق يجادکشور ، ا

بنآ ضروری پنداشته ميشود که  .يدنما يفاسهم بارز را ا یو خارج یداخل یدر بازار ها یو امور ساختمان یانرژ يدتول

  برای رشد، اداره و تنظيم سکتور معادن يک پاليسی جامع و کامل طرح گردد.

خاص دولت  يتکشور ملک ينموجود در ینابع معدنافغانستان، م یاسالم یجمهور یاساس یاز ماده نهم قانون یبه تأس

که در  يباشدوزارت معادن م يفان ازوظا يدو تجد فعاليت های اکتشافی و بهره برداری یجوازده يتبوده وصالح

 .   يشودمربوطه  آن صادر م یوطرزالعمل ها یمطابقت با قانون معادن، مقرره معدنکار

معادن پاليسی ملی معدنکاری را برای رشد سکتور معادن با در نظرداشت به همين منظور برای نخستين بار وزارت 

 حفاظت محيط زيست ، مصؤنيت اجتماع  و تشويق سکتور خصوصی طرح نموده است.

وضع  يقازطر یوخارج یداخل یگذار يهاز سرما يتجلب  وحما برایمناسب  یفضا يجاددولت افغانستان متعهد به ا

الزم درعرصه تفحص، اکتشاف، استخراج، پروسس وفروش مواد  يالتتسه یم آورومقررات مناسب، فرآه ينقوان

 يتسالم و شفاف یحکومتدار يک يجادا ی. همچنان دولت اقدامات الزم را برايباشددر داخل وخارج ازکشور م یمعدن

 یرا رو یوانکشاف اجتماع يستز يطحاصله آن، مسائل مربوط به حفاظت مح يدسکتورمعادن وعوا يريتدرمد

 . يگيرددست م

  قيساحه تطب .2

در تم�ام عرص�ه  يس�یپال ي�نباش�د ک�ه ا یدر افغانس�تان م� یمعدنکار یجامع برا يسیپال يننخست یمعدنکار یمل يسیپال

مش�خص و  یسلسله رهنم�ود ه�ا يک ی،معدنکار یمل يسیاست. عالوه بر پال يقدرافغانستان قابل تطب یمعدنکار یها

ان�د ف�رآهم  ي�دهگرد يبکه توسط دولت تصو را یالزم معدنکار یو رهنمود ها پاليسی يشترب ياتمتمم جزئ یها يسیپال

 .ينمايدم
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 فهـــــد .3

افغانستان بمنظور  یاسالم یاست که توسط دولت جمهور یها و روشها يتاولو يحتوض یمعدنکار یمل يسیهدف پال

دولت در تالش  يگر،متمم د یها يسیو پال يسیپال ينا يقگردد. از طر یم يتافغانستان حما یانکشاف منابع معدن

درنهادها  حفاظت منابع  یساز يتظرف ی،گذار يهسرما يلتسه یرا برا ينهاست که زم یها وطرق يکانيزمانکشاف م

 فرآهم آورد.   یاقتصاد مل يست،انکشافز يطشهروندان جامعه، حفاظت ازمح یافغانستان، بهبود سطح زندگ یمعدن

 یمعدنکار یمل یسيپال یاساس اتيخصوص .4

 یروشها یو رهنمودها را برا یچارچوب عموم يک یمعدنکار یمل يسیپال رهنمود: يک بعنوان يسیپال  4.1

 تفحص،" (یمعدنکار یها يتفعال مرحلهآورد. دولت جوانب " یافغانستان فرآهم م یانکشاف منابع معدن

 انتقال، دهی، تغيرشکل پروسس،( " یمتعاقب معدنکار یها يتفعال مرحله) و " یاکتشاف و بهره بردار

 رشد اساس بعنوان را معدنکاری سکتور انکشاف تا نمايد می تالش نموده متمايز ازهم را) صدور و تجارت

 .نمايد تقويت منطقوی، ارتباطات وتوسعه ملی اقتصاد

انکشاف دهد که  یکشور را طور یتا منابع معدن ينمايد: دولت کوشش مافغانستان یانکشاف مدرن منابع معدن 4.2

؛ حفاظت هدانعکاس د یالملل ينب یروش ها ينمدرن را در مطابقت به بهتر و یجهان یصنعت معدنکار

را به شهروندان افغانستان به بار  یمال يشترب يدو همچنان فوا نمايد تامينو انکشاف اجتماع را  يستز يطمح

به  کنالوژیو ت یمعدنکار یروش ها  ی،گذار يهسرما یتنوع در عرصه ها يجادآورد. دولت در صدد ا

را در سکتور  یالملل ينو رقابت ب خنيکیت یها يتباشد. دولت فعال یم یالملل يناساس مهارت ها و تجارب ب

انکشاف  يسیپال ينباشند؛ ا ینم يدقابل تجد ی. چون منابع معدنيدنما یم يقوتشو يجافغانستان ترو یمعدنکار

موثر آن را  يأحفاظت منابع واح يازو در هنگام ن يترا درافغانستان حما یمعدناز منابع  يدتول يشسالم و افزا

 . ينمايدم يدمدرن تأک یاستفاده تکنالوژ يقازطر

صنعت  يخواهدم یدولت ياو  یخصوص یها يتدولت توسط فعال بازار: یطبق تقاضا یصنعت معادنکار.4.3

شده  يرفتهپذ يارهایبه اساس مع یمعدنکار یتجارت يتهایسازد. فعال ياربازار ع یرا طبق تقاضا یمعدنکار

. دولت حق تصرف شدخواهد انجام  یالملل ينب يشو کنترول وتفت یشده گزارشده يمتنظ یروشها ی،محاسبو

 دولت همچنان. يکندم  ينگذاران تضم يهو سرما يطمعدنکاران واجد شرا یقابل اجرا جواز را برا يطو شرا

"  يارهایادن  افغانستان در مطابقت به معمع  از عوايد آوری وجمع  ،نظارت تطبيق عرصه در

 باشد.   ی" متعهد میاستخراج  يعدر صنا يتابتکارشفاف

 بتواند که انکشاف دهد یافغانستان را طور یمنابع معدنتا ورزد   ی: دولت تالش ممربوطه يربناهایانکشاف ز 4.4

گردد. دولت  یانرژ ينو تام يدتول ،خط آهن ،مربوطه مانند جاده ها يربناهایانکشاف ز و ايجاد عامل
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 همکاری تآمين و یمعدنکار یها يتدر فعال  يربناهارا بمنظور اعمار ز یدولت و یمشارکت سکتور خصوص

 .يدنما یم يقو تشو يتحما منطقوی های

 يطحفظ مح یالملل ينب های روش بهترين يقدولت در عرصه تطب :یاجتماع يتو مصون يستز يطحفاظت مح 4.5

و رشد سکتور معادن را   يژيکاشترات مديريتورزد تا  یمتعهد بوده و تالش م یاجتماع مصونيتو  يستز

گردد.  يقتطب یبصورت جد  یاجتماع يتو مصون يستز يطحفظ مح ياراتکند که در آن مع يمتنظ یطور

 ممنوع قرار دهد. یمعدنکار یها يتفعال یساحات را حفظ نموده و برا یدولت ممکن بعض

  یو  حقوق یچارچوب قانون .5

و  ينزم يرز ياچه در سطح و   يعیافغانستان  تمام معادن طب  یقانون اساسبراساس   :یچارچوب حقوق 5.1

در  یمعدنکار یها يتفعال قانونی مبنیباشد.  یدولت م خاص يتواقع در قلمرو مملکت ملک یآب یمجراها

 دهد. یم يلو مقررات آن تشک يالتبه شمول تعد عادنافغانستان را قانون م

 درالزم را  يالتبوده و در صورت ضرورت تعد تمام قوانين موجوده کشور تطبيق به متعهد معادن وزارت

 يتافغانستان را در مارک یرقابت يگاهخواهد کرد تا بتواند جا يشنهادپ المللی بين های روش بهترين با مطابقت

 . يدنما تعين یمعدنکار یجهان

بخش عمده  يکافغانستان  یسکتور معدنکار یبرا مقررات وضع و انکشاف:  مقررات وضعو  انکشاف 5.2

 و دنکاریاساس مقررات مختلف مانند مقرره مع ين. به هميدهدم يلسکتور معادن را تشک یچارچوب قانون

متعهد به  یمعدنکار صنعتو رشد  يه.  وزارت معادن بمنظور حمااند گرديده تصويب  ايمنی و صحت

 یدولت يربطذ يردوا یمقررات  با همکار يرو سا  یاجتماع يطی،، محیمال يکی،تخن الزمانکشاف مقررات 

 خواهد يبترت ذيصالح اداراتتوسط  یمعدنکار یها يتفعال یالزم برا يکیتخن يارات. عالوتآ معيباشدم

 د. يگرد

 يهمربوطه را بمنظور حما یها و رهنمود ها طرزالعملوزارت معادن تمام : ها و رهنمودها طرزالعمل 5.3

 . يرساندبه نشر م و داده ترتيبسکتور معادن  یبرا یو مقررات یچارچوب حقوق

نافذه،  ينقوان یدر روشنا يندآ یم يانبه م یمعدنکار یها يتکه در ارتباط به فعال منازعات :منازعات حل 5.4

  توسطمنازعات  ينا یرسم يرحل غ یبرا یقانون يتمحدود يچمقررات و طرزالعمل ها حل خواهند شد البته ه

 بصورت منازعات حل حاالتيکه در. ندارد وجود قبول قابل های روش ساير و مذاکرات ،تفاهم بين طرفين

 . شد خواهند راجع صالحيت با محاکم به موضوعات نباشد پذير امکان آن رسمی غير
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 نهادهای ذيدخل .6

مانند اکتشاف و بهره   معدنکاری یها يتفعال يمنهاد مسؤل امور اداره، نظارت و تنظ:  وزارت معادن  6.1

واضح   يمرژ يک يجادو ا يسمربوط آن بمنظور تاس يروزارت و دوا ينباشد. ا یافغانستان مدر برداری

ارچوب چ ينتع ی،سکتور معدنکار یها يسیپال يبطرح و ترت يتسکتور معادن، مکلف یبرا یو مال یکار

 يولوجيکیو معلومات ج يدعوا یمعادن، جمع آور يشو تفت نظارت يسنس،، صدور الحقوقی و قانونی یها

 به متعهد  دنیمع مواد وتجارت توليد توسعهرا دارد. وزارت معادن بمنظور  يربطذ یبا نهاد ها یوهمکار

 االمتياز حق يل. وضع، نظارت و تعميباشدمواد م يفيتو ک يتبه اساس نوع  االمتياز حقموثر   يستمطرح س

  .    يردگ یوزارت صورت م ينتوسط  ا

 يممربوط به سکتور معادن  را بعهده دارد. تنظ يدعوا یجمع آور و یمال يريتمد يتمسؤول :يهوزارت مال 6.2

 يا ی.  موارد موقتباشد یوزارت م ينا يتؤلمس يزموارد مربوط ن يرو سا یو محصوالت گمرک يهپرداخت مال

 یم يمتنظ  يهدوباره آن در مطابقت به مقررات وزارت مال اتدراص ياو  یمعدنکار يزاتواردات تجه  يمیدا

 گردد. 

احکام مندرج قانون  با تدر مطابق را یمعدنکار یها يتفعال يدتائ يت: مسؤول يستز يطحفاظت مح یاداره مل 6.3

دارند تا به  يتمسوول یمعدنکار یمقررات مربوط به عهده دارد. شرکت ها يرو سا يستز يطحفاظت مح

و  یمعدنکار یها يتفعال یاجرا یاداره  ازچگونگ ينبه ا يستز يطحفاظت مح یاداره مل یها ياراساس مع

 یاداره مل یقبل يدبدون تائ یمعدنکار یها يتفعال یگزارش بدهند. اجرا يستیز يطمح یپالن ها يبترت

 تواند.    یصورت گرفته نم يستز يطحفاظت مح

متعاقب  یها يتفعال یرا در راستا يدیکل يتمسول يعوزارت تجارت و صنا: يعوزارت تجارت و صنا  6.4

 . دارد  مرتبط های سايرفعاليت و  اترصاد ،پروسس، اتنقال، تجارت مانند معدنکاری

نموده  يموزارت مکلف است تا  بازار کار را تنظ ينا :ينشهداء و معلول ی،وزارت کار و امور اجتماع  6.5

مختلف بشمول سکتور  یسکتور ها یبرا یمسلک یو آموزش ها يمیتعل يکی،مناسب تخن یوفرصت ها

 .يدمعادن را فراهم نما

از احکام مندرج قانون معادن  بمنظور نظارت از  یبه  تاس یالوزارت ينب يسيونکم : یالوزارت ينب يسيونکم  6.6

 يلذوات ذ .است يدهگرد يسمهم تآس یدر مورد قرارداد ها يمو اخذ تصام یسکتورمعادن، بررس یها يتفعال

 باشند:  یشامل م  یالوزارت ينب يسيونکم يبدر ترک

  يسرئ يثمعادن به ح يروز  •

  معاون يثبه ح يهمال يروز •

 عضو يثاقتصاد به ح يروز •

 عضو  يثبه ح يعتجارت وصنا يروز  •

 عضو يثامور خارجه به ح يروز  •
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 عضو يثبه ح يستز يطحفاظت مح یمل ۀادار يسرئ  •

  به حيث عضو ارگان های محلاداره مستقل رئيس    •

ادارات ممد مانند اتحاديه معدنکاران، کميسون حل با همکاری  وزارت معادن :معدنکاری يدجد ینهادها ايجاد 6.7

  یو انکشاف متداوم و موثر سکتور معدنکار يتظرف یبمنظورارتقامنازعات و اطاق صنائع معادن وغيره 

نهاد با حمايت دولت  عالوتآ. خواهد نمود واردريتغ  موجوده نهادهایدر ساختار  ياو  يسرا تاس يدجد نهادهای

 .نمود خواهد تقويت معادن سکتورموثر رشد و مديريتبمنظور  موجوده را یها

 تيتعهد در عرصه شفاف .7

که شامل  یسکتور خصوص یگذار يهرا فراهم نموده و سرما یحقوق معدنکار يسیپال ينا :یمعدنکار حقوق 7.1

 ياو  یانحصار يتملک ی،خصوص و دولتیمشترک، مشارکت  یگذار يه، سرماخارجیو  یلداخ یشرکت ها

 يت. حکومت افغانستان از فعاليدنما یم يقو تشو ترغيبرا  ميباشديگرد یقانون یگذار يهسرما هایساختار

 .   يدنما یم يتحما يزن یدولت یها یتصد یمعدنکار یها

، معادن يدعوا مؤثر يريتو مد یالملل ينب یها روشتجارب و  ينبه اساس بهتر :معادن يدعوا يمتنظ يسیپال 7.2

. يندنما یبطور مشترک کار م يدعوا ينا جهت مديريتصندوق خاص  يجادا برای يهمعادن و مال یوزارت ها

 جه ملی و با در نظرداشت قانون  امور مالی و مصارفات عامهاز طريق پروسه بود صندوق خاص ينا يدعوا

)، صحت عامه، انکشاف یمسلک یو آموزش ها ی(بشمول تحصالت عال يهو ترب يمتعل يربنا،انکشاف ز یبرا

مصرف  بهدر مصارفات تعين شده قبال در تداوم عوايد معادن که  ثبات عنصرو همچنان بمنظور  محالت

  .رسيد خواهد

و  يتشفاف یجهان يارمع يک" یاجراستخ يعدر صنا يتابتکار شفاف"  :یاستخراج يعدر صنا يتشفاف ابتکار 7.3 

باور  ينکامل نموده و به ا يتابتکار حما ينافغانستان از ا دولتباشد.  یم یاستخراج يعصنا يدعوا یحسابده

وجوه به  ينثر چنؤکشور و استفاده م يعیاز انکشاف منابع طب یناش يدکامل و شفاف عوا یاست که حسابده

خوب در  یو حکومتدار يتافغانستان بمنظور بهبود شفاف دولت  ينباشد. بنابر یمنافع مردم افغانستان م

  . يدنما یابتکار استفاده م ينا یها عياراز م یاستخراج يعصنا

 اکتشاف و تفحص ،یروس .8

ول نقشه مش هب يولوجيکیمطالعات ج یاجرا یاساس عجا مر يکی از معادن وزارت يولوجیج یسرو عمومی رياست

 رياست. گردد یمحسوب م یساحو یمنرال ها يابیو ارز يکیفز يوو ج یاويمکيوج یها یسرو ی،منطقو یبردار

افغانستان را بمنظور  يولوجيکیو معلومات ج يبافغانستان گزارشات و نقشه ها را ترت يولوجیج یسرو عمومی
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سکتور   ی،مانند ادارات علم یالملل ينو ب یمل يربطمراجع مختلف ذ ياررشد سکتور معادن در اخت یبرا استفاده

 يثرا منح یسکتور خصوص یاکتشاف یها يتفعال معادن وزارت .ميدهد قرار يولوجیج يقاتیتحق مراکزو یخصوص

مناسب و قابل اجرا را در افغانستان بمنظور  يطتا شرا يدنما یم ینموده و سع يیشناسا معدنکاری امور مهم جز يک

بهره  يتحق اول معادن وزارت. يدنما يجوضع و ترو یاکتشاف  یها يتفعال یگذار يهدر عرصه سرما یرقابت جهان

 .   داند می اند داده انجامرا  یاکتشاف امورمعدن متذکره  یکه باال یاز معدن را مختص به شرکت ها یبردار

 یبهره بردار .9

 یجواز قانون یاافغانستان توسط معدنکاران که دارادر  معدنی بعمنا برداری بهره یها فعاليت :یبهره بردار 9.1

صورت  باشد، و  قرارداد شان یمعدنکار زمندرج جوا يطدر مطابقت به شرا فعاليت های شان  وباشند  یم

 انجامنافذه افغانستان  ينالزم مطابق قوان يقبا صدور جواز و تصاد  یبهره بردار یها يتفعال .يردگ یم

 باشد.   یافغانستان م ينقوان يرو سا  يستز يطشامل قانون و مقرره معادن و  حفاظت مح ينقوان ين. اميگيرد

را در افغانستان جدآ ممنوع قرار  یقانون يرغ یمعدنکار های فعاليت يسیپال اين: یقانون يرغ یمعدنکار 9.2

 يتساختن فعال یقانون جهتاقدامات الزم  ی،قانون يرغ یمعدنکار  یها يتفعال يی. در صورت شناسايدهدم

صورت  ه و مشورت مردم محلمربوط ينها در مطابقت با قوان يتفعال ينتا چن يدهمتذکره اتخاذ گرد یها

 . يردگ

 فروش   وپروسس  .10

انتقال،  باشد.  یجواز م یمعدنکار دارا يتلؤبعد از استخراج و پروسس آن مس یمحصوالت معدن يافروش مواد 

 ينباشد. ا یم یمصرف کننده محصوالت معدن ياجواز  یمعدنکار دارا يتلؤمربوط مس یها يتفعال يرسا ياپروسس 

 یها يتولت افغانستان فعال. ديردصورت گ دولت  يمیو تنظ ينیتقن یدر مطابقت با چارچوب ها يدها با يتفعال

  یموجوده برا اتو در صورت عدم امکان يدنما یم يبو ترغ يقرا در داخل کشور تشو یپروسس مواد معدن

   .  ندارد  یدر صادرات مواد معدن ممانعت کشور، داخل در مواد اينپروسس 

  یکوچک و حرفه ا اسيبه مق یمعدنکار .11

و جواز فعاليت های  تنها به اتباع کشور یحرفه ا یمعدنکار یها يتجواز فعال ی،مل يسیبا در نظرداشت پال

اين جواز ها به متقاضيانی که دارای شرايط  گردد. یاعطاء م معدنکاری کوچک به سرمايه گذاران داخلی و خارجی

در  يدبای کوچک و حرفه ا ياسبه مق یمعدنکار یها يتفعال اخذ جواز ميباشند، به اساس درخواست صادر ميگردد. 

صورت  ،اند يدهگرد يشبينیکه در قانون و مقرره معادن پ يشو تفت یصدور جواز، گزارش ده يطمطابقت به شرا
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 يک يثها منح االمتياز حقو  ياتپرداخت مال ی،اجتماع مصؤنيت يستی،ز محيط حفاظت ها فعاليت چنين در. يردگ

معدن کوچک را  چندوزارت معادن  کهيگردد. در صورت یمحسوب م یکوچک و حرفو یمعدنکار یشرط قانون

 اين يتواندم معدنکاریجواز يک  نمايد؛ تثبيت و تشخيص برداری بهره برایساحه مناسب  يکدر  جمعیبشکل دسته 

 را تحت پوشش قرار دهد.  معادن

 معادن در افغانستان یکيتخن یها تيفعال   .12

در مطابقت با مقرره  یمعدنکار یها يتغاز فعالآقبل از  یمعدنکار جواز دارندهپالن ها:  يرپالن معدن و سا  12.1

و  یو اجتماع يطیاثرات مح يابیارز يمنی،معدن، صحت و ا بستن انکشاف معدن،  یپالن ها یمعدنکار

و به وزارت  يبترت یمندرج جواز معدنکار ينهمع يادرا در مع یمعدنکار یها يتاسناد مربوط به فعال يرسا

 توسط که يی نمونه های ورمف مطابق يدفوق با ی. پالن هايدنما يمتقد يستز يطظت مححفا یمعادن و اداره مل

 گردد.  يبمنظور و تصو یمعدنکار یها يتقبل از آغاز فعال بايد و بودهاند  يدهطرح گرد ذيربط ادارات

 عدنیاکتشاف، استخراج و پروسس مواد م یها يتفعال یاجرا يندر حمناسب:  های روشو  یتکنالوژ 12.2

و  یتکنالوژ، عدنیمحصوالت مؤن و انتقال مص يستز يطمح یکاهش اثرات منف احيأ،و يدبمنظور بهبود تول

   استفاده گردد. يدقبول و مناسب با قابل های روش

  يستز  يطو مح یاز لحاظ اجتماع یمعدنکار يتهایفعال يمتنظ  .13

در تمام ساحات کشور به استثناً محالت که از  یمعدنکار يتهایفعال  :معدنکاری شده منظور ساحات 13.1

موجود  یمل يخیساحات که در آنجا آثار تار يا و غنی يولوژيکیاز لحاظ ب ير،پذ يبآس يستز يطنظرمح

 . يتواندباشد، صورت گرفته م

اصول انکشاف متداوم صورت  یبر مبنا يددر افغانستان با یمعدنکار یها يتتمام فعال  :متداوم انکشاف 13.2

 يريتو بدون "پالن مد "یو اجتماع يستیز يطاثرات مح يابیبدون "ارز ینوع پالن معدنکار يچ. هيردگ

و وزارت  يستز يطحفاظت مح یآن که توسط اداره مل ی" با در نظر داشت چارچوب زمانيستز يطمح

"  ، يستز يطمح يريتدر "پالن مد يداقل با. حد يگيردقرار نم يبمورد تصو يگردد،معادن منظور و نافذ م

از برداشتن فضالت و  یسوء ناش يراتآب و خاک، تاث یکاهش آلوده گ يع،جامد و ما یمواد اضاف مديريت

   . يردقطع جنگالت مورد مالحظه قرار گ

ساحات معدن و ساحات همجوار آن ،  ينساکن یباال یانکشاف پروسه معدنکار یمنف تأثيرات :اجتماعی تاثيرات 13.3

به  يدکاهش اثرات مذکور با یاقدامات الزم برا يشنهادشده و پ يده" گنجانیاجتماع يراتتأث يابیدر "ارز

 ارزيابی پروسه در محل مردم فعال سهمگيری. گردد ارائه منظوری و بازنگری جهت معادن وزارت



 پاليسی ملی معدنکاری  
 

 

8 | P a g e  
 رياست پاليسی وزارت معادن

 اسکان جهت اقدامات و گرفته صورت مشورت آنها با زمينه در و بوده الزمی معدنکاری منفی تآثيرات

 شرکت معدنکاران، موافقت با معدنکاری منفی اثرات از ناشی خسارات جبران و ، بازسازی مجدد،

  .گيرد صورت دولت و معدنکاری

 يتاداره از جمله الو یکار يتوزارت معادن ارتقاً ظرف یبرا  :معلومات ساختن شريک وبا مردم  مشوره 13.4

استفاده مردم،  یو برا يلتحل ی،را جمع آور يولوجيکیج يقبتواند  معلومات دق ينطريقها بوده  تا از ا

اصل وزارت معادن با  ينا ی. بر مبنايدارائه نما یدولت یارگانها يرگذاران وسا يهسکتور معادن، سرما

مشوره  یرا برا یضرور یها يکانيزمم یو جامعه مدن یادارت مربوطه ، سکتور خصوص يرسا یهمکار

مکلف به  يربطذ یارگانها يرمعادن و سا وزارت. ينمايدم يجادا ياتبه شکا یگ يدهو رس يدخلبا مراجع ذ

 ياز،حق االمت يمه،نحوه اخذ جر ی،جواز ده یرهنمود ها و معلومات الزم مانند طرزالعمل ها يگانارائه را

 باشند.  یم یمال یها يارمع يرو سا ياتمال

 ايمنی و صحت .14

 يت. جهت تقويباشدامر عمده و مهم م يککارگران سکتور معادن  يمنیدولت و وزارت معادن صحت و ا برای

موثر  يشتفت یالزم  برا یمهارت ها یو دارا يستهوزارت متعهد به استخدام کارکنان شا ينامور معادن ا يشتفت

 باشد.   یم یمعدنکار یها يتز فعالو نظارت منظم ا يمنیواضع ا یطرزالعمل ها يبو ترت يهمعادن ، ته

و مقررات  ينمصؤن و مؤثر در مطابقت  با  قوان يوهبه ش يشراخو یها يتمکلف اند تا فعال یمعدنکار یها شرکت

دارند تا  يتمسؤل يزشان انجام دهند.عالوتا کارکنان ن یتمام کارکنان درساحات کار يمنیمربوط به صحت و ا

 يریکارکنان انجام دهند. جلوگ يرخود و سا یرا بطور مصؤن با در نظرداشت بهبود و سالمت يشخو یها يتفعال

 باشد.  یهر کارکن م یفرد يتاز وقوع حوادث مسول

  یمال جوانب .15

در  یمعدنکار یها يتحاصله از فعال یمال يدتا عوا ينمايدو تالش م ی: دولت سعگذاری سرمايه تشويق 15.1

دولت به  ی،معدنکار یافغانستان را به حد اکثر آن برساند. ضمن مذاکره و گفتگو در مورد عقد قرارداد ها

تا نه تنها از منافع  ينمايدم یگزاران به گونه همکار يهبا سرما یگذار يهمناسب سرما يطمح يجادمنظور ا

سکتور  يندر ا یکار یفرصت ها يجادو ا یگزار يهسرما یالزم برا یحفاظت گردد بلکه مشوق ها یمل

 شود. 

. يباشدم يتازپرداخت حق االم یرقابت يستمس يک يجاد: دولت متهعد به طرح و ااالمتياز حق و ماليات تاديه 15.2

بر  ياتمال ی،تجارت ياتدارند تا مال يتمسؤل ينمايند،م يتکه در افغانستان فعال یمعدنکار یتمام شرکت ها

 ی. تا حد امکان، شرکتهايندپرداخت نما ينهدرموعد مع يشراخو يازو حق االمت ياتمال يرسا يه،کرا



 پاليسی ملی معدنکاری  
 

 

9 | P a g e  
 رياست پاليسی وزارت معادن

در نظر گرفته  ياتدر قانون مال یدارندگان جواز معدنکار یخاص که برا يازاتتوانند از امت یم یمعدنکار

،  ياتمجبور به پرداخت مال یمعدنکار یدولت، شرکتها يسیشوند. بر اساس پال يدشده است مستف

 نخواهند بود.  ياتمال يراز حد و سا شيب  یمحصوالت گمرگ

در  یمعدنکار یها يتمربوط به فعال یها يمهو جر ياتپرداخت تاد یچگونگ : ها جريمه و تاديات پرداخت 15.3

از  یشده و در صورت تخط يدهادارات مربوطه گنجان یافغانستان بصورت مفصل در طرزالعمل ها

 باشد.  یم يققابل تطب يهیمتذکره مقرارت تنب یطرزالعمل ها

  يهاگذار يهسرما حفاظت .16

را  یو مقررات یمناسب و متوازن مال يستمس يک. دولت متعهد است تا گذاری سرمايه در وتنوع توازن 16.1

را مورد  یدر سکتور معدنکار  یگذار يهافغانستان، دولت مکلف است تا سرما يناز قوان ی. بتأسيدنما يجادا

در کشور بطور عادالنه  یمعدنکار یو خارج یداخل یشرکت ها ینافذه را باال ينقرار داده و تمام قوان يتحما

 یمعدنکار یتمام شرکت ها يتحق تصرف و ملک يتنافذه، دولت مصؤن ين. براساس قوانيدنما يقتطب يکسانو 

 . يدنما یم ينرا تأم

حق  یمربوط دولت حق الغا ينقوان يرقانون معادن وسا براساس :ومصؤنيت مالکيت تصرف، حق الغای 16.2

 ميدهد انجام را معدنکاری فعاليت درافغانستان کهراجستر شده را یکمپن يک يتو حق مصؤن يتتصرف ومالک

 ينحال دولت مکلف است تا در مطابقت با اصول و قوان ين. درعيداردمنافع عامه، بخود محفوظ م ينبمنظورتأم

 قبل فاصلهبال است گرديده ملغی برآن تصرف حقکه   يهایارائو د یگذار يهبا ارزش سرما اسبمتن یالملل ينب

 .يدو مؤثر،جبران خساره نما یبصورت عاجل، کاف  ازهراقدام

 یخارج یومفاد حاصله توسط شرکتها يهنافذه کشور انتقال سرما ينقوان و مفاد حاصله: يهانتقال سرما  16.3

 همچنان .يداندم یگذار يهسرما يقتشو یااصل مهم بر يکمتبوع شان را اجازه داده وآن را  یبه کشورها

. يدنما ینم يتمفاد حاصله آن گردد حما ياو  يهاز انتقال سرما يریموانع که باعث جلوگ يجاداز ا يسیپال ينا

 ينقوان ينافغانستان صورت گرفته که در ا ينو مفاد حاصله آن مطابق قوان يهاز سرما یگزارشده يطاما شرا

 يناست. ا يدهو مفاد حاصله آن وضع گرد يهانتقال سرما يتومحدود یاحکام مفصل در موردچگونگ

 . يگرددم یقرارداد يتهایمکلف يرقرضه و سا يات،شامل پرداخت کامل مال يتهامحدود

شرکت های معدنکاری بايد تمام دارايی ها و هر آنچه که  ممکن در معرض خطر قرار ميگيرد   بيمه: 16.4

 ت های داخلی و خارجی بيمه نمايند.به شمول نيروی انسانی را توسط شرک

 

  



 پاليسی ملی معدنکاری  
 

 

10 | P a g e  
 رياست پاليسی وزارت معادن

 معدنی مواد از استفاده  .17

را  یو پروسس مواد معدن یمدرن در بهره بردار ی: دولت استفاده از تکنالوژمعدنکاری های فعاليت. 17.1

 . يرداستفاده موثر قرار گ مورد يزکمتر ن يدهمف مواد یحاو یمواد معدن ينطريقنموده تا از ا يقتشو

 یشده در افغانستان را برا يدتول یاز مواد معدن ی: دولت استفاده تجارمعدنکاری متعاقب های فعاليت. 17.2

 يگردد،م ينیتزئ یو کارها یساختمان ی،که شامل صنعت، انرژ یو صادرات یداخل یاستفاده دربازارها

 .  ينمايدم يدو تأک يقتشو

  یانکشاف در عرصه معدنکار .18
در  یهوائ يادينسرکها، خطوط آهن وم مانند يربناهاز واتصالدولت در عرصه انکشاف  :زيربناها اتصال 18.1

انکشاف  يلامر باعث تسه اينباشد.  یسراسر افغانستان با ساحات که معادن بزرگ درآن واقع است متعهد م

دولت از  تعهد، اين ضمن. ميباشد کشور اقتصاد رشد متضمن مجموع در و گرديده دنکاریمع يتهایفعال

 برای اش وخارجی داخلی مالی ازمنابع ونموده   حمايت انکشاف برنامه دهليز های منابع ملی و منطقوی

 .مينمايد استفاده سازی متصل اين ترويج

 

همراه با  یمساع يکمعادن با استفاده از حد اکثر امکانات دست داشته با تشر وزارت  :محالت انکشاف 18.2

 یمعدنکار یها يتفعال یپروسه ارتباط ده یمحل یدولت یو ارگانها یمعدنکار یجامعه معدنکاران، شرکتها

 یاز پروسه استخدام، فراهم آور يت. دولت بمنظور حماينمايدم يلرا تسه یمتعاقب معدنکار یها يتو فعال

ه فراهم کنند يانالمدت م يلارتباط طو يجادرقابت، ا يقازطر ینرخ مواد مختلف معدن يمو تنظ یمواد معدن

 .  ينمايدم يدتأک اً دج ینموده و درمورد استخدام کارگران محل يقو مصرف کننده گان را تشو یگان مواد معدن

 
18.3  

 

 يتحما وانکشاف را  يقاتاز منرالها وفلزات تحق یاستفاده اقتصاد یساز حداکثر دولت بمنظور :انکشاف و تحقيقات

 ينهزم یدر سکتور معدنکار یانکشاف یها يتو فعال يقاز تحق يتحما ی. در صورت ضرورت دولت براينمايدم

پروسه انتقال  یاز سکتور معدنکار يت. همچنان جهت حمايسازدرا فراهم م یمنابع مال ياو  يهبه سرما یدسترس

 .يدهدقرار م يترا بطور کامل مورد حما یو تکنالوژ یمعلومات دانش و آگاه

 معادن بستن .19

و توسط  يبترت یالملل ينب یها يارمع ينراکه درمطابقت با بهتر یبستن معادن درختم معدنکار یپالنها يسیپال اين 

دانسته وجداً  یالزم معدنکاری آغاز از قبلباشد  يدهگرد تصويب يستز يطحفاظت مح یوزارت معادن و اداره مل
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پروسه بستن معادن  ينو در ح یمعدنکار يتهایمذکور در تمام دوران فعال ی. پالنهايدهدقرار م يتمورد حما

 . يگرددم يدپروسه بطور منظم تجد یها ينيتبا ع يقبمنظورتلف

طرح پالن بستن معادن و با حضور داشت دولت، جوامع  ياندر جر يدو حل مشکالت با یسه جانبه مشورت پروسه

در  یخطرات احتمال يابیگردد. پالن بستن معادن شامل موارد چون ارز یراه انداز یمعدنکار یو شرکتها یمحل

 يااح يکاره،دفع  مواد ب يالتو هر نوع مواد مضره، تحفظ گودالها و تسه يزاتساختمانها، تجه يبمحالت، تخر

در  ينیزم يرز یآبها یاز آلوده گ يریو مناسب بمنظور جلوگ یتا حد امکان، اتخاذ اقدامات عمل  ينمجدد سطح زم

 . يباشدموارد نم ينمدت زمان مناسب بوده مگر محدود به ا یو نظارت بر پروسه متعاقب بستن معادن برا يندهآ

 و تخنيکی مطالعات در شده پيشبينی مصارف اساس به تا اند مکلف شرکتها فعاليت های معدنکاری ، آغاز از قبل

 ضمانت اين. دهند ضمانت آن متعاقب های فعاليت انجام و معدن بستن مصارف پرداخت ازتوانائی معدن بستن پالن

 مالی اعتبار قابل های ارگان نزد ميباشد زيست محيط حفاظت مستقل اداره يا و معادن وزارت به پرداخت قابل که

 نباشد، معدن بستن پالن تکميل به قادر معدنکاری شرکت هرگاه. شود گذاشته امانت بطور متذکره ادارات وجه به

  .شد خواهد استفاده معدن ساحه مجدد احيا و بستن برای ضمانت ازاين

  یمعدن مواد اترادص .20

صادرات آزاد و  نيو همچن در داخل کشور ارزش شيجهت افزا را یپروسس محصوالت معدن یجد بصورتدولت 

 یمال یدر صورت لزوم حق ارائه مشوق ها دولت. دينمايم قيتشو ديو جد یسنت یبه بازارها را یباز مواد معدن

بهره  امور در یگزار هيسرمااز تيبمنظور حما را ازياالمت حقو   اتيصادرات ، مال یگمرک تعرفهمانند کاهش 

 . دارديمرا محفوظ  یارزش مواد معدن شيپروسه افزا و یداخل یبردار

  یمعدن زاتيو تجه ی، تکنالوجیمعدن مواد اتوارد .21

 یو بهره ور یمنيا ت،يرا که مثمر  یمعدنکار زاتيآالت و تجه ني، ماش ديجد یتکنالوج واردات یسيپال نيا  21.1

در داخل   ی. درصورت ضرورت وعدم وجود مواد معدندينمايم قيمعادن افغانستان را بهبود بخشد تشو

 گردد.  ینم متذکرهمانع واردات مواد  یسيپال نيا کشور

  افغانستاندر یسکتور معدنکار رشداز  تيحما .22

 نشر و ینگهدار ل،يوتحل هيتجز منظم، یجمع آور یسيپال ني: ایکيولوجيج انکشاف و قيتحق ،یسرو 22.1

 یولوجيج یسرو یعموم استير توسط معادن وزارت. دينما یم تيحماافغانستان را  یکيولوجيمعلومات ج

 ینمودن راه ها دايبا هدف پ یکاربردو  یاساس قاتياز تحق کياکادم یخصوص اي یدولت یساختارها ريسا و

 ايو یمعدنکار صنعت رشد اعثکه ب یفرصتها و مهارتها جاديا ايو  یمعضالت معدنکار یبرا یکيحل تخن
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از طرف وزارت  قاتيها و تحق تيفعال نيا. دينمايم تيحما گردديم یط به معدنکارومرب یها تيرفعاليسا

 یآموزش ی، سازمان ها، نهادها یادارات دولت ريسا اي یولوجيج یسرو استيو توسط ر دهيگرد ليمعادن تسه

 شد.  خواهد انجام داده یو سکتور خصوص

در سکتور معادن، متعهد به طرح برنامه  تيظرف ی: وزارت معادن بمنظورارتقأ کارکنان تيظرف یارتقأ   22.2

 یخصوص سکتور یهمکار با وزارت نياباشد.  یو معدنکاران م یمسلک کارکنان یبرا الزم یآموزش یها

 یفرصت ها قيطر نيتا از ا بوده یالملل نيو ب یادارات به سطح مل ريروابط خوب با سا  جاديا به مصمم

ها  نهيوهمچو زم یعلم ريکوتاه مدت و دراز مدت، س یمانند آموزش داخل خدمت، آموزشها یمناسب آموزش

 . سازد ايسکتور مه نيکارکنان ا یرا برا

،  یکار و امور اجتماع  وزارت با کيارتباط نزد جادياو  یهمکار هب متعهد: وزارت معادن ايجاد ظرفيت ملی 22.3

 از.  باشديسکتور م نيدر ا تيظرف یارتقأ یژياسترات بيترت یبرا یعال التيو وزارت تحص نيشهدا و معلول

 در یو آموزش یليتحص یها فرصت جاديا یبرا یو مال یکيمنابع تخن یآوربمنظور فراهم  یژياسترات نيا

 در یمعدنکار یها تيمرتبط به فعال ليمسا ريو سا ی،اجتماعیستيز طيمح ،یحقوق ،یمال ،یکيتخن امور

 با  ستهيشا کارکنان یو فراهم آور تيظرف یامر باعث ارتقأ ني. اشد خواهد استفاده معادن، از یغن مناطق

تا  دارند تيمکلف یعال التيتحص و یآموزش ی. نهاد هاگردد یم معادن درسکتور ازين مورد یها مهارت

 یمل یارگانها وبسازند. عالوتآ ادارات  اريسکتور ع یکار یها ازيرا در مطابقت به ن شيخو یميتعل نصاب

 . ندينما فايا اهداف نيا قيتطب و تحقق از تيدرحما را ارزنده و مهم نقش تواننديم یمحل و

و مواد 2T4T يلآالت، وسا ين، ماش2T4Tيزاتتجه2T4T 2T4Tيدتول2T4Tدولت 4T.  در داخل کشور یمعدنکار آالت نيماش و زاتيتجه ديتول 22.4

خود قرار داده و آنرا  یها يتاولو یدر داخل کشور جزو یمعدنکار2T4T 2T4Tيتهایانجام فعال یبرا2T4Tرا  2T4Tيگرالزم د

 .2Tينمايدم يقتشو

  یمعدنکار یمل یسيپال در ليتعد .23

 ني. اولرديقرار گ یدر افغانستان مورد بازنگر یبا رشد سکتور معدنکار متداومبشکل  ديبا یمعدنکار یمل یسيپال

 آنعمده پس از انتشار  شرکاءبا تمام  هدو سال  در مشور یال یبررس تهيکم یاز سو یسيپال نيا یرسم یبررس

 شود. یبازنگر یبررس تهيتوسط کم ازين صورت در اي کباروي سال سه درهر ديبا یسيپال نيا امتعاقب. رديصورت گ

 یمعدنکار یمل یسيپال قيتطب .24

 آن یمبنا رکه ب یاساس سند ثيبح و بوده قيتطب قابل نهيکاب توسط آن بيتصو خيتار از یمعدنکار یمل یسيپال

 . ، استفاده خواهد شدگردد یم ميدن افغانستان تنظاسکتور مع یها تيفعال یتمام و طرح یحقوق و یقانون چارچوب
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