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0B اصطالحات کليدی 
معدنکاری توسط افراد، گروه ها، خانواده ها يا نهاد های تعاونی  فعاليت های حرفه ای به معدنکاری: حرفه ای معدنکاری

و اکثرآ سکتور غيررسمی (غيرقانونی)  آن استفاده نمی شوداطالق می شود که حداقل يا هيچگونه تجهيزات ميخانيکی در 
  بازار ناميده می شود.

: عبارت از معدنکاری فاقد حقوق زمين، جواز معدنکاری، جواز بهره برداری، انتقال مواد معدنی و معدنکاری غيرقانونی
 يا ساير اسناد که بتواند مشروعيت عمليات درحال اجرا را تثبيت کند. 

 عبارت از يک نوع معدن برهنه است که مواد معدنی از آن استخراج می شود کنه.معدن سنگ 

محدوده ای که انجام  وظايف در يک اداره تنظيم ميگردد و فعاليت های کارمندان بوسيله قواعد و طرزالعمل  رسمی سازی:
 ها اداره می شود. 

استخراج منرال از يک معدن کشف شده به شيوه برهنه يا :  هر فعاليت که بوسيله آن انکشاف قبل از توليد و بهره برداری
 زيرمينی صورت گيرد و يا از يک معدن مصنوعی بمنظور، استفاده يا فروش مواد معدنی بهره برداری صورت گيرد. 

: عبارت از فعاليت است که بمنظور کشف مواد معدنی، تثبيت کيفيت و کميت ذخيره معدن و يا ارزيابی امکانات اکتشاف
 هره برداری آن، انجام می شود. ب
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1. 0Bمقدمه  

گ، مواد ساختمانی ، سنگ افغانستان دارای منابع سرشار منرالی است، مقادير زياد اين منابع مانند احجار قيمتی، ذغال سن

الين و تورم احجار کريمه (کورندم، گارنت، ، طال، برخی منرالهای صنعتی مانند گل رس، منرال هایهای تزئينی ساختمانی

بشکل حرفه ای و به پيمانه کوچک استخراج می شود.   وغيره مگنزيت لک،انمک، ت، غيره)، سنگ چونه، گچ، ابرک

. اد زياد مردم در همچو فعاليت ها مشغول ميباشندو يک تعد ناشی از فقر بوده کوچک در افغانستان معدنکاری حرفه ای و

تا هنوز در  می شود. دولت عوايد از دست رفتن محيط زيستی و دنکاری موجب مشکالت جدی اجتماعی،اين نوع مع

يت و طرز کوچک در نقاط مختلف کشور، نوع ان حرفه ای ومعدنکار برای تثبيت تعداد واقعی مطالعات اساسی افغانستان 

 است. منرالها صورت نگرفتهو پروسس  استخراج

معادن طال و که دارای ساحاتيدر  شکل عنعنوینظر به داليل مختلف صورت ميگرد که ميتوان از  اين نوع معدنکاری

که مهاجرتی؛ و  ميباشد یزراعت وابسته به فصول مختلف بديل معيشت منحيث ؛ کهموسمیو  است احجار قيمتی و نيمه قيمتی

  . نام برد ،هديگردکشف جديد  معدن يکهساحات درنقل مکان مردم  در اثر

، تفحص، اکتشاف، بهره برداری برای پروسه  ت الزمتسهيال فراهم آوریدولت افغانستان از طريق وضع مقررات موثر و 

 بخش معادن کوچک و حرفه ای متعهد به حفاظت سرمايه گذاری درپروسس و فروش منرالها در داخل و خارج افغانستان، 

اين سکتور در کاهش  .اقتصادی مردم ايفا نمايد -ارز را  در انکشاف وضعيت اجتماعی اين سکتور ميتواند سهم بميباشد. 

نقش مهم  در رشد عوايد ملی  و سهمبديل اقتصادی  فرصت های ايجاد ،کاهش مهاجرت از دهات به شهرها، دهات فقر در

 . دارد

برای  انکشاف زيربنا و سرمايه گذاری از و حفاظت تشويق ،تنظيم فعاليت های معدنکاریتسهيل و  عبارت از نقش دولت

برخورد  ک می باشنددارای اهميت استراتيژي که معادن تا بافوظ ميدارد می باشد. دولت اين حق را به خود محاين سکتور 

اين پاليسی ازطريق رسمی سازی فعاليت های معادنکاری حرفه ای و کوچک که شامل آموزش ها،قرضه متفاوت نمايد. 

وصی دهی و دسترسی به وسايل تخنيکی ميشود و همچنان توسط استراتيژی های که جهت تشويق سرمايه گزاری خص

 افزايش عوايد دولت، ايجاد اشتغال وکاهش فقر طرح ميگردد قابل تطبيق ميباشد.

2. 1Bپاليسی  اهداف 

، افزايش عوايد خصوصی ، تشويق سرمايه گذاریمعدنکاری حرفه ای و کوچکف اين پاليسی رسمی سازی سکتور اهدا

اين پاليسی بمنظور انکشاف  همچنانو سهم گيری در کاهش فقر می باشد. فراهم سازی زمينه های مشروع اشتغال  دولت،

تکنالوژی جديد در استخراج معادن کوچک می باشد. دولت از طريق اين پاليسی و پاليسی های  استفاده از اين سکتور تشويق

انکشاف دهد که روند سرمايه گذاری را تسهيل بخشد، ظرفيت اداری را  را ضمنی آن سعی دارد تا ميکانيزم ها و روش های

نمايد و کيفيت زندگی مردم، محيط زيست و وضعيت اقتصادی محلی و کشور  افغانستان را حفاظت معدنی قا دهد، منابعارت

 را بهبود بخشد. 
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3. 2Bحرفه ای و کوچکمعدنکاری  توجيه موجوديت 

بشمول کشف ظواهر منرالی، توليد  را در رشد اقتصاد کشور حرفه ای و کوچک معدنکاریسکتور  دولت افغانستان سهم

بنابراين، دولت خواهان تغيير شکل فعاليت های فعلی اين مواد معدنی و ايجاد کار و عوايد برای اهالی محل، درک می کند. 

هيالت و دسترسی به بازار ميباشد تا تجا رت را تشويق و از سکتور به فعاليت های منسجم و عصری توسط فراهم آوری تس

 قاچاق جلوگيری نمايد. 

4. 3B چارچوب حقوقی و تنظيمی 

به تأسی از حكم قانون اساسی افغانستان و قانون معادن ، تمامی مواد و ذخاير معدنی طبيعی و مصنوعی در سطح يا زير 

ت. فعاليت های معدنكاری درکشور توسط دولت ، اشخاص و يا زمين يا در مسير آب های کشور ملكيت انحصاری دولت اس

شركت هايی كه جواز معدنکاری را از وزارت معادن اخذ نموده اند، صورت می گيرد. دارنده جواز می تواند فعاليت های 

 يتجواز فعال ،معدنکاری یمل يسیپال ه اساسب .مربوط به معدنكاری را انجام دهد و باالی مواد معدنی كنترل داشته باشد

و جواز فعاليت های معدنکاری کوچک به سرمايه گذاران داخلی و خارجی  تنها به اتباع کشور یحرفه ا یمعدنکار یها

 شود. اين جواز ها به متقاضيانی که دارای شرايط اخذ جواز ميباشند، به اساس درخواست صادر مي گردد. یاعطاء م

5. 4Bنهاد های کليدی ذيدخل 

وليت نظارت، تنظيم، مديريت امور مالی، حفاظت محيط زيست، انكشاف منابع بشری، افزايش ارزشها، نهاد های ذيل مسئو

 را به عهده دارند.  معدنکاریتجارت و ارزيابی قرارداد های 

 وزارت معادن •

 وزارت تجارت و صنايع •

 وزارت ماليه  •

 وزارت كار و امور اجتماعی، شهداء و معلولين •

 اداره ملی حفاظت محيط زيست •

 رياست مستقل ارگانهای محلی •

6. 5B سروی، تفحص و اکتشاف 

در همكاری و و ارزيابی آنها  معادن رياست عمومی سروی جيولوجی وزارت معادن مرجع اساسی سروی و اکتشاف

 معادن در آينده، سكتور خصوصی منبع خوبی برای تفحص و اکتشاف ميباشد. هماهنگی نزديك با ادارات و نهاد های ذيدخل 
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بود. رياست عمومی سروی جيولوجی افغانستان به تفحص و اکتشاف منرالها در مناطقی كه سرمايه گذاری از طرف خواهد 

 سكتور خصوصی صورت نگيرد، ادامه خواهد داد.  

7. 6B بهره برداری 

نموده بهره برداری از منابع معدنی بايد توسط اشخاصی صورت گيرد كه جواز معدنکاری را رسما از وزارت معادن اخذ 

باشند. فعاليت های بهره برداری بايد طبق قرارداد عقد شده و اسناد حقوقی الزم که براساس قوانين کشور تعين گريده، 

 صورت گيرد. اين قوانين شامل قانون و مقررات معدنكاری و قانون محيط زيست بوده اما محدود به آن نمی باشد.

 یمعدنکار شرکت هایهمچنان ی معادن کوچک قابل اجرا می باشد. ماعی باالمقررات محافظت محيط زيست و امور اجت

 د. نمی باش وياليتیبراساس قانون مکلف به تاديه ماليات و ر

8. 7B استخراج غيرقانونی 

ان شديدآ منع ميکند. در صورت کشف معدنکاری اين پاليسی استخراج غيرقانونی مواد معدنی و ساختمانی را در افغانست

 غيرقانونی، اقدمات الزم قانونی بمنظور تنظيم همچو فعاليت ها در تطابق با قانون معادن، اتخاذ می شود. 

9. 8Bرسمی سازی فعاليت های معدنکاری حرفه ای و کوچک 

به سرمايه و قرضه های  دننمايند ميتوانکسانيکه به شکل رسمی و قانونی در بخش معدنکاری حرفه ای و کوچک فعاليت 

 .ادامه دهندبزرگ  معدنکاری موازی به فعاليت های چک دسترسی پيدا نموده و به فعاليت های خويش در اين عرصه کو

مطالعه  دولت افغانستان جهت قانونی ساختن فعاليت های معدنکاری حرفه ای و کوچک متعهد به اقدامات ذيل ميباشد؛

حرفه ای و ا، تشويق معدنکاران هبين نهاد ، ايجاد همآهنگیفعاليت های معدنکاری حرفه ای و کوچک رابطه بهمقدماتی در 

تی های مناسب از معدنکاران معدنکاری، اخذ رويال کسب جواز درخواست برایارائه غرض  يرقانونیغکوچک 

فعاليت های معدنکاری حرفه ای و يک سيستم موثر نظارتی برای ، ايجاد  فعاليت های معدنکاری حرفه ای و کوچکمجوز

فعاليت ايجاد سيستم جوازدهی، نظارت و مديريت  برای وزارت معادن جهتتخنيکی مالی و ، فراهم سازی منابع کوچک

رسيدگی  وگيری پي جهت ايجاد ميکانيزمهمچنان  و به سطح دفاتر واليتی وزارت معادن های معدنکاری حرفه ای و کوچک

 . افزايش ارزش هامرحله به ضعف های 

10. 9Bو انکشاف  تحقيق 

بشمول سروی جيولوجيکی، اکتشاف،  گيرنده تمام فعاليت هاکوچک بايد در بر کاریدننکشاف در فعاليت های معو ا تحقيق

عصری و بهترين روش  تکنالوژی ،ر نتيجه اين تحقيقات0Tد0T .باشد ايمنی، پروسس و تجارتو  واد معدنی، صحتاستخراج م

تجهيزات، ماشين آالت و مواد برای فعاليتهای   توليد وهای پذيرفته شده در اين صنعت معرفی خواهد شد. دولت از انکشاف 

معدنکاری در داخل کشور حمايت نموده وآنرا توسعه ميدهد. واردات تجهيزات وماشين االت برای بهبود صنعت معدنکاری، 
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متعهد به انکشاف برنامه  همچنان دولت .وايمنی کارکنان و  حفاظت از محيط زيست مجاز ميباشدافزايش توليدات ، صحت 

 .  مصونيت کار و حفاظت از محيط زيست ميباشددر رابطه به  برای معدنکاران حرفه ای و کوچکهای آموزشی 

11.  10B معدنکاری حرفه ای و کوچکتخنيکی فعاليت های  

 انکشافهای مختلف که شامل پالن معدنکاری مکلف به ارايه پالن فعاليت های قبل از آغاز  کوچک معدنکاری های شرکت

وغيره می  ت محيط زيست و اموراجتماعیراپور ارزيابی تاثيرا ود سازی معدن، پالن صحت و ايمنی،معدن، پالن مسد

سوء تا بدين وسيله از خسارات آينده ناشی از تاثيرات  ره ملی حفاظت محيط زيست ميباشنداداو  وزارت معادن به ،شود

حرفه ای الزم  پالن های فوق الذکر برای معدنکاریطرح و ارايه  و يا کاهش داده شود. اجتماعی و محيط زيستی جلوگيری

معاصر را در پروسه  و استفاده از تکنالوژی منع کردهرا  مسلکیو  غيرفنیمعدنکاری روش های  اين پاليسی نمی باشد.

ستفاده تکنالوژی شرکت های معدنکاری مکلف به اتشويق می کند.  و بعد از معدنکاری های قبل از فعاليت های معدنکاری

 ثراتامعدنکاری در جريان اکتشاف، بهره برداری و پروسس جهت توليد اعظمی، کاهش  پذيرفته شده روش های مناسب و

 بطور مصؤن ميباشند.  یدنمحيط زيستی و انتقال مواد مع منفی

12. 11B موضوعات مالی 

شرکت ها ی معدنکاری که در افغانستان  فعاليت می کنند،  مسئول به پرداخت تمام ماليات مربوط به تجارت، اجاره و حق 

دولت متعهد است .به وجود بياورد االامتياز، به وقت معين آن ميباشد. دولت متعهد است تا يک سيستم حق االمتياز رقابتی را

فعاليت های معدنکاری حرفه ای و  براید منحيث يک وسيله قرضه دهی تا يک صندوق وجهی انکشاف منرالها را که بتوان

 بکار برود، ايجاد کند.  کوچک

را جهت فراهم  نهاد های قرضه دهی يا و کوچک مالی بانک های متعهد به تآسيس موسسات غير دولتی با همکاری دولت

مالی را  دولت فراهم سازی قرضه های کوچکهمچنان . دنکاران حرفه ای و کوچک ميباشدآوری تسهيالت مالی برای مع

تاسيس مراکز  در صدد دولت توسط نهاد های مالی موجود در محل، تشويق می کند.  حرفه ای و کوچک به معدنکاران

معدنکاران بتوانند محصوالت خويشرا به ساحات نزديک و به قيمت جهانی  تا اينکه لها در هر واليت بودهخريداری منرا

بين المللی ) به  انتقال مواد معدنی را (به سطح ملی وبفروش رسانند. مراکز خريداری منرالها مسوليت تشخيص بازار و 

 عهده دارد. 

ن يحساب واحد خزادر  را يک صندوق وجهی عوايد معادن می ورزد تا تالش  دولت افغانستانبرای مديريت عوايد معادن 

، عوايد بايد به نحوه ای سرمايه گذاری اقتصادی موفق هستند بربنياد تجارب کشور های که از لحاظ انکشاف. ايجاد نمايد

 . گرددی فوری و آينده مردم افغانستان بطور شفاف مرفوع شود که نيازمندی ها

نرخ  .را منعکس سازدآنبايد ارزش واقعی استخراج می شوند  حرفه ای و کوچک معدنکارانتوسط  کهت منرالهايقيم

 سکتور معدن را در بازار های جهانی رقابتی سازد.  محصوالت گردد که تی بايد طوری وضعرويال
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13. 12Bماشين آالت   تجهيزات و 

قابليت توليد ، ماشين آالت و ملزومات را که موثريت، مصونيت و معدنکاری تکنالوژی جديد، تجهيزات اين پاليسی واردات

هيزات و ماشين آالت تج کوچک ميتوانند در واردات شرکت های معدنکاریک را بهبود بخشد، تشويق می کند. معادن کوچ

در مورد اين  شتر راتوضيحات بي عدنکاریبهره مند شوند. مقرره متاديه محصوالت گمرکی  موجوده برای جديد از تسهيالت

 ميکند.  تسهيالت ارايه

14. 13Bاجتماعی وءتآثيرات س  

 های بزرگ معدنکاری اکثرآ ايجاب استمالک زمين های شخصی بشمول زمين های متعلق به افراد آسيب پذير محل پروژه

کوچک استخراج ميشوند اما  ر نيست زيرا اين نوع معادن به مقياسکوچک متصو . چنين وضعيت در معدنکاریرا می کند

و  زمينه مساعدتتا  کردهمطالعه  تماعی را تاثيرات اج شرکت های معدنکاری در هماهنگی با دولت  ضرورتدر صورت 

تماعی پاليسی اجدر روشنای  زمين، قانون استمالکبه اساس  خساره  جبران. گرددمجدد برای اهالی متضرر فراهم  اسکان

 . دوشمي تاديهو در مشوره با مردم محل  معادن در امور

15. 14Bکوچک کاریدنمع مديريت محيط زيست در فعاليت های   

از لحاظ ايکولوژيکی آسيب  وان در تمام ساحات کشور به استثنای محالت کهميت کاری کوچک و حرفه ایدنمع فعاليت های

شرکت های معدنکاری . ، صورت گيرداند ميراث های فرهنگی دارای که غنی و يا مناطقحاظ بيولوژيکی پذير، از ل

کاهش ، کاهش آلودگی آب و خاک، بيکاره و احجار تنظيم زباله ها رح پالن مديريت محيط زيست جهتکوچک مکلف به ط

تکنالوژی که از لحاظ حفظ محيط زيست  دولت استفاده. دنميباش جنگالت انتقال مواد بيکاره و حفاظتتاثيرات ناشی از 

برای مردم محيط زيست از حفاظت درباره و محلی رسانه ها  به لسان های ملی  از طريق تشويق نموده و دميباشمصون 

 آگاهی ميدهد. 

16.  15B صحت و ايمنی 

وانين و در مطابقت با کليه ق کوچک مکلف اند فعاليت های معدنکاری خويشرا بطور مصؤن، موثر شرکت های معدنکاری

جلو گيری و بمنظور  آموزش ها را . دولت، انجام دهندها در تمام عرصهکارکنان و ايمنی  و مقررات مربوط به صحت

مفتشين معادن . کوچک ارايه ميکند حرفه ای وکاران برای معدن امراض و ترويج فرهنگ ايمنی حوادث، جراحت ها، کاهش

 . وضع خواهند کرد در صورت تخطی، مجازاتبازرسی نموده و  بطور منظم را ساحات معدنکاری
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17. 16Bمعدن بستن 

تا نه بسته نمايند  ا بايد معدن را بصورت درست و تخنيکیدن کوچک، شرکت هاز ختم پروسه استخراج اقتصادی معابعد 

فته گراقتصادی بستن معدن نيز مد نظر-شود بلکه جوانب اجتماعیدوباره ايکولوژی و بيولوژی ساحه تنها باعث احيا 

 .شودمي

18. 17B معدنکاری بزرگ و کوچکشرکت های همکاری بين 

را حيط مناسب را تشويق ميکند. چنين همکاری يک م بين شرکت های معدنکاری بزرگ و کوچک ليسی همکاریاين پا

بزرگ ايجاد ميکند و همچنان زمينه را برای معدنکاران معادن کوچک مساعد ميسازد تا به  پروژه هایمعدنکاری برای 

 سی يابند. تکنالوژی مناسب، بازار ها و برنامه های آموزشی دستر

19. 18Bارزش  افزايش پروسس و 

تشويق  را به بازار های سنتی و جديددولت ارزش افزونی محصوالت منرالی را در داخل کشور و همچنان صدور آنها 

 معافيت محصوالت صادراتی باالی منرالهایمحفوظ ميدارد که مشوقه های مالی مانند  ميکند. دولت اين حق را به خود

 . اعطا نمايد در داخل کشور پروسس و افزايش ارزش حمايت ازبه منظور وغيره را  تیرويالشده، کاهش ماليات و  پروسس

و  منرالها کشاف تخنيک های جديد و بهتر پروسسانجام تحقيقات غرض اندولت به حمايت خود در رابطه به همچنان 

 دن کوچک، ادامه ميدهد. ااستفاده محصوالت محلی مع موارد انکشاف

20. 19Bمعدنکاری حرفه ای و کوچک تطبيق پاليسی  

اساسی که بر از تاريخ تصويب آن توسط کابينه قابل تطبيق بوده و بحيث سند بعد پاليسی معدنکاری حرفه ای و کوچک 

مبنای آن چارچوب قانونی و حقوقی طرح و تمامی فعاليت های معدنکاری حرفه ای و کوچک کشور تنظيم می گردد، 

وزارت معادن اين پاليسی را به شکل متواتر و با در نظرداشت آگاهی از تغييرات درتکنالوژی، معيارها،  استفاده خواهد شد.

 بيق آن بروز ميکند بررسی خواهد کرد. بازار و مسايل ديگری که در جريان تط
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