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 اصطالحات

ټول هغه پړاونه  چې د ډبرو سکارو د مصرف کوونکو د اړتياو او غوښتونو  :اخيستني ته د ډبرو سکارو چمتو کول گټې 

. په همدې موخه د ډبرو سکارو نمونې په نوم ياديږي تخنيکد  اخيستني گټېپه پام کې نيولو سره مصرف ته چمتو کيږی د 

له کان څخه اخيستل کيږي او بيا ورسته يې هغه الرې چارې چې د هغي په مرسته د ډبرو سکاره په اسانی  ګټې اخيستنې ته 

 چمتوکوي، په ګوته کيږي.  ليکن نوموړي عمليه په يوه ځانګړي کارخانه کې چی کان ته نږدي جوړيږي، پروسس کيږي. 

نګړې کارخانه کې معموآل  دري ډوله تخنيکونه د سکارو د پروسس په هدف په کار اچول کيږي. لومړي هغه په دغه ځا 

تخنيک چې د هغه په مرسته د ډبرو سکاره په مختلفو شکلونو تياريږي او دغه پروسه د کوچني کولو او غلبيلولو د تخنيک 

په موخه د ډبرو سکارو څخه د  نه سوزيدونکو موادو او ډبرو  په نوم ياديږي. دوهمه الره  د بشپړ حرارت د السته راوړلو 

 وعناصرو او نور جداکول دي. دريمه الره  د ځينو نا مطلوبو توکو لرې کول او يا د کيمياوي جوړښتونو لکه سلفر، سوديم

لو او د ځينو ايرو په کنترولول دي. د يادونې وړ ده چې پخوا وختونو کې به د ډبرو سکاره يوازې د سلفرو د اندازې په کمو

جدا کولو ګټې اخيستنې  ته چمتو کيدل خو اوس مهال د ډٻرو پر مختللو مصنوعي پروسو په مرسته کوالی شو سکاره 

 پروسس او ګټې اخيستنې ته چمتو کړو.

نوم  د ځمکې د تکتونيکو حرکاتو په پايله کې رامنځ ته شوي جوړښتونه چې د طبقو يا قشرونو په د ډبرو سکارو حوزه:

ياديږي د ډبرو سکارو حوزه جوړوي. ځيني ډيرې لويې طبقې کاسې ډوله شکل غوره کوی اود ساينکالين په نوم 

    .معموآل تازه سکاره د حوزې په منځني برخه کې شتون لري او دغه حوزې  سلګونه کيلومتره اوږدوالي لری.ياديږی

 

ونکي وي د ډبرو سکارو د زٻرمې په نوم ياديږي. ديادونې وړ هغه سيمه چی د ډبرو سکارو درلودد ډبرو سکارو زٻرمې: 

ده چې د ډبرو سکارو زيرمی معموآل په هره سيمه کې شته خو د اقتصادې ګټې اخستنې له پلوه بډايا زيرمې په اسيا، استرليا، 

 اروپا او سويلي امريکا کي شتون لري.

 

 يستلو په موخه  کيندل شوي وي.هغه معينه سيمه چې د ډبروسکاره د راد ډبرو سکارو کان: 

 

د ډبرو سکارو زٻرمې يوازې هغه نهادونه کولی شي را وباسی چې د ماليکيت قانونی  د ډبرو سکارو څښتن توب( مالکيت):

 حق يي لري  او په هغوی د رايستنې بنديزونه وضع شوي نه وی.

 

 ي چې رايستل يې ګټور وۍ. ې هغه پنډوالی په ګوته کوطبقد ډبرو سکارو د   :  د ډبرو سکارو قشر

  

 ويل کيږي. » ګاز جوړونه« په ګاز باندې د ډبروسکارو د بدلولو تخنيک ته   :  د ډبرو سکارو څخه ګاز جوړونه

 

       د ډبرو سکارو د رايستلو په جريان کې ټول مايع ډوله ضايعات چې د ابو د ککړتيا باعث کيږی د  د کان اضافی مايع  :

 په نوم ياديږي»  اوبود کان اضافی « 
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1. 0Bسريزه 
 

د  په دغه سکتور کې دٻخوا ه ) کالو را پ۷۰( وود اويا او لرونکی هيواد دی زٻرمو غنیافغانستان د ډبرو سکارو د پراخه او 

 سيمو يد افغانستان په مرکزي، لوديځو او شمال يې ، چې پيژندل شوی زٻرمېلري جريانلو فعاليتونه تسډبرو سکارو د راي

  .شتون لري کې

 

(سونګ) موادو په توګه په کارخانو او د کورونو په تودلو کې کارول کيږي  سوزيدوپه افغانستان کې د ډبرو سکاره د 

ده چې دم ګړی په افغانستان کې له ډبرو  وړ اوهمدارنګه په صادراتي مارکيټ کې هم اړين او رغنده رول لري. د يادونې

به نه زيرمو انکشاف او پراختيا  طبيعي د د ډبرو سکارو نو ځکه سکارو څخه د بريښنا په توليدلو کې کار نه اخيستل کيږي

هم  کې کولو  راټيتهد کچې په  د وارداتو، بلکه وبخښي ور ته پراختيا يی سيستمونوانرژۍ او بريښنا د د افغانستانيوازي 

 ېاغيز منفي ډګرونو  اقتصادي او د هيواد په سياسي شی ت کوالیابې کچې زيات وارد ځکه. اغيزمنه ونډه لوبولی شي

 افغانانو ته برابرې  موکې کاري شی زرګونه دوامداره والیختيا که په دې د ډبرو سکارو د زيرمو پرمبرسير. وشيندي

 سکاره عرضه کړي.ته   بازارونوو داخلی او بهرني لري چې په پريمانه کچه ددې وړتيا  وردغه سکت له همدې کبلهکړي. 

په او اغيزمنو مقرراتو  په برابرولو د مساعد چاپيريال د داخلی او بهرنی پانګونې څخه  دی چې ژمنافغانستان دولت  د

خرڅالو چارې او بهر کې د ډبروسکارو د  ننه د هيواد د او بډاينې (پروسس)ړلو،ګټې اخيستنې، ، سپلټونې چې د   مرسته

 بهرنيو) او ګډون(د شمال د ډبرو سکارو د تصدی په  کورنيودی چې د  اړدولت   له همدې کبلهاسانه کوي، ساتنه وکړي. 

 تر سره کړي. بر سيرهڅو پورتنی ياد شوی فعاليتونه ،جوړ کړيتنظيم او د هغې لپاره يو مساعد چاپيريال  چارې  پانګونې 

کې او د ټولنې او چاپيريال ساتنو په چارو  را غونډولو، د عوايد و په سمبالښتچارو په کان کيندني دولت اړ دی چې د  پردې

ډاډ من امينت په  لپاره د فعاليتونو کان کيندنی ې دولت بايد د غښتلی کړي. د شونتيا په صورت کښه حکومتداری او شفافيت 

کاری جلب کړي. همدا ملپاره بايد د شرکتونو ه وخېو که اړينه وبلل شی د همدې مهلې ځلې وکړی ا ټينګښت کې هرډول

د پروژی د پلی  او ليږد ،ورتګ دګډې همکاری په چوکات کې  ټاکلو سيمو ته د شرکتونو سره  کان کيندنی  ډول دولت بايد د

 پاره  برابرې کړي.اکلی وخت لټيو  د چارېکيدو 

 

2.  1Bموخې 
 فعاليتونو د وپه ګوته کوي چې د ډبرو سکارو او اړونداو تګ الرې توبونه هغه لومړي د دولت په روښانه توګه دغه پاليسي

ته په ستراتژيک او سيستماتيک ډول  زٻرمو د ډبرو سکارو لت په پام کې لري چېدو، يعنې مالتړ لپاره يې په الس کې لري

 د څخه د اوږد مهالې بريښنا په توليد کې او همدارنګه دغو زٻرمو خوندي او لهشتمنی ورکړي، ترڅو د هيواد ملی  وده

لويو معدنی   د دولت په پام کې لري چې پردېبرسيره  ګټوره ګټه پورته شي. ،کې يو کارخانو د غوښتنو په پوره کولوکورن

 هم ورکړي.  زونه جوا رايستنېد  زيرمو ځينو پروژو د پياوړتيا په موخه د ډبرو سکارو د
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3. 2B اساسي ځانګړنې ډبروسکارو د پاليسۍد  
د  مرستهدغه پاليسی د ازاد بازار په د ډبرو سکارو د سکتور پراختيا:  پر بنسټد غوښتنو د ازاد بازار  3.1

سوداګريزه بڼه  د ډبرو سکارو فعاليتونهله يوې خوا  ترڅو مالتړ کوي ددې لپاره  څخه  پرمختياډبروسکارو له 

. همدې هدف ته د رسيدو لپاره ته اړتيا پاتې نشي او مالتړمرستې  لخوا مالی د دولت له بل پلوه غوره کړي او

 داوطلبي له مخي د ډبروسکارو  زيرمې سيالۍ) د ۱(لري.  پياوړي هوډ دولت د الندې جدي ګامونو د پورته کولو

، ونو) د جواز۴(شنه.) د عوايدو انډوليزه وٻ۳ارزونه ( د چارو بنسټ د داوطلبۍ) د ازاد بازار پر۲(.ته وړاندې کول

  .پروسه شفافه کول د ورکړې د پروژو او حق االجارې

 

 خصوصی  هرډول ډبرو سکارو په زيرمو کې د دپاليسی د غه فعاليتونه:  )خصوصي ځانګړی( دولتی او  3.2

په  قوانينو منل شوو د افغانستان دلخوا  چی د افغانی يا نړيوالو شرکتونو لکه ګډه، انتفاعی او انحصاری پانګونې

پا نګی اچونی   کې دزيرمو  پهمه دولتی شرکتونه د ډبرو سکارو دولتی او يا ني مالتړ کوی. تر سره کيږی رڼا کې

شرايط لرونکی  او نورو اړوند ،مالیپانګونه چې د تخنيک خصوصی کې دولت په دغه سکتور .څخه مستثنی ندی

 .   هڅوی په کلکه   وی

 

کنترول او راپور ورکوني د تنظيمي سيستمونو په پلې کولو د شرکتونو د  د کانونو وزارت له الري دولت شفافيت: 3.3

د لرونکو او پانګوالو  د ټولو جوازهمدارنګه دولت  .کویڅارنه او مالتړ هر اړخيزه له شفافو فعاليتونو څخه 

 د ژمن دی چې دولت په غاړه لري.ولو دنده د تضميننو د شرايطو وتوب او قرارداد تصرف د حق د خوندي

ولو څخه هراړخيزه څارنه د را ټ عوايدو کانی پر بڼست د د اصولو  )EITI( نوښت صنايعو  د شفافيت استخراجی 

   وکړي

 

او اړوندو فعاليتونه تر منځ د  صنايعو ددولت د ډبرو سکاروخوندي توب:  د همغږۍ کې د ډبرو سکارو په سکتور 3.4

بو، ود ا نه يوازې په همدې اساس د ډبرو سکارو فعاليتونه بايد .غښتلي هوډ لريهمغږي د لوړولو او پراختيا 

لکه د هغوي د پراختيا الرې چارې هم بايد ولټول بزيان من کولو جوګه نشی  د بنسټونو يیترانسپورتي او بريښنا

د وزيرانو  د همدې ټګي په پام کې نيولو سره اقتصادي او صنعتي پرمختګ پياوړي شي.يزه کچه يترڅو په سم شي

 د او په همدا ډولچاري په مخ بوځي  او انسجام همغږيترمنځ د ادارو  ښکيلو اړوند کميسون دنده لري چې د

 ترمنځ د مالوماتو د شريکولو سيستمونه پياوړي کړي. (ذيدخلو) اړخونو ښکٻلو

 

د خصوصی سکتور ونډه اغيزمنه  په ډګر کې لو او رغونې دولت د زيربناوو د جوړو : وده او پراختيا ؤود زيربنا 3.5

د  له يوې خوا ترڅو په همدې موخه تشويق کړي )PPP( خصوصی مشارکت –لتی ود بولي او هڅه کوي چې
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مال  اهدافو په السته راوړلو کې  له دولت سره پرمختيايیشي او له بل لوري د سميزو  حمايهډبروسکارو فعاليتونه 

   .وتړي

 

په پلی کولو له چاپٻلایر او ټولني  معيارونونړيوالو دی چي د لوړو  ژمندولت  :ساتنهريال ولنيزې چارې او چاپيټ 3.6

مالومات د کانونو وزارت اړوند پاليسی او الرښونې بايد ټول هغه مکلفيتونه او له همدی کبله څخه ساتنه وکړي، 

په هر د خوندي ساتلو لپاره اړين دي د  ډبروسکارو شرکتونو او ټولنو ته  او چاپٻلایر چې د وګړو د ژوندانه

پراخې د پاليسی ټول معيارونه د چاپيلایر ساتنی ملی اداری او نورم او ستندرد اداری د  ابالغ کړي.اړخيزه توګه 

   پاليسی په چوکاټ کې طرحه شوی دي .
 

4.  3B حقوقی چوکاټ تقنيني او 
 

کانونه او نورې تر  ") ماده حکم کوي چي ۹قانون لومړي فصل او نهمه( د افغانستان اساسي :قانوني بنسټ 4.1

او عي زٻرمو ياو لرغونې آثار د دولت ملکيت دي. د دولت ملکيتونو ساتنه او اداره او له طب څمکې الندې زٻرمې 

او اړوند  فعاليتونو د ډبرو سکارو د ."ډول د قانون له مخې تنظيميږيعامه ملکيتونو څخه د سمې استفادې نور

  همدې قانون کې راغلې او همدا ډول تقنيني مقررات، او هغه تعديالت چې په بنسټ د کانونو قانونچارو قانوني 

ده چې د تړاو په صورت که د افغانستان نور قوانين هم د ډبرو سکارو په فعاليتونو کې د وړ . د يادونې جوړوي

کانونو په داسی حال کې چې د اجارې او دهغې د نوی کولو حقوق د کانونو وزارت لخوا د پلی کيدو وړ دي. 

 کيږی. قانون په رڼا کی ورکول
 

تنظيمی چارې د معدنکارۍ د ټوليزو مقرراتو د يوې د ډبرو سکارو د فعاليتونو  سمبالښتي ( تنظيمي) چوکات: 4.2

  ايمينینيکي، مالي، روغتيايی  او تخ ،ټوليزو  برخې په توګه طرح او ترتيب شوې دي. همدرانګه د چاپٻلایر، 

مقررات د ډبروسکارو د فعاليتونو د پرمختيا په مالتړ د وزارت او نورو اړوندو دولتي ادارو سره په همغږي کی 

د اړوند تخنيکي  دې د ډبرو سکارو تخنيکي معيارونهطرحه او دال پراختيا چارې يې دوام لري. برسيره پر

د اړوند اداري لخوا د  رمختيايی مقررات بايدور پد بريښنا او د ډبرو سکارو ن چارواکو لخوا طرح او ترتيبيږي.

 کې تدوين شي. همغږۍپه کانونو وزارت له مربوطه رياست سره 
 

الرې او الرښودونه د عمومي کړند کانونو وزارت دنده لري چې ډبرو سکارو اړوند ونه: او الرښود ړنالرېک 4.3

   معدنکارۍ د تقنينی او تنظيمي چارچوب د غني کيدو او مالتړ په موخه جوړکړي. 
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5.  4Bښکٻل اړخونه کليدی 
 

دغه وزارت د لومړني نهاد په توګه مسؤليت لري چې د ډبرو سکارو فعاليتونه ): MoMد کانونو وزارت ( 5.1

له همدې کبله ياد وزارت دنده لري چې د ډبروسکارو د  څارنه وکړي.تنظيم او له هغوي څخه (سپړل او ګټه اخيستنه )

کانونه  د ډبرو سکارو کړي. همدا ډول مسؤليت لري چې وړجونه او اړوند تقنينی او تنظيمی چوکاټ سييسکتور پال

د  ارقامو لوجيکیاو جيو د عوايدو بر سيره پردې او له هغوی څخه څارنه او تفتيش وکړي.رسمی ثبت، فعاليتونه يی 

مکلف دي چې له اړوند دولتي ادارو سره د ډبرو ياد وزارت  همدارنګه . خ بوځيپرمبايد  چارې هم  راغوڼدولو

وزارت د کانونو د  دا سکارو د سکتور لپاره ديوه روښانه مالی او عملياتي رژيم د جوړولو په موخه ګډ کار وکړي.

يالتی ټاکل، څارنه او تعميل د اغيزمن سيستم طرحه کړی. د رو تجارتی توليد په موخه مکلف دی چي د رويالتی يو

  .وزارت له دندو څخه شميرل کيږي نوموړی
 

د راغوڼدولو دنده  واو د ډبرو سکارو اړوند عوايدمديريت  چارو وزارت د مالی دغه  ):MoFد ماليې وزارت ( 5.2

ړي ومکلفيتونه د نوم تنظيم (فايلنګ) اسنادو داو د  ورکړهماليات، ګمرګي  څخه ډلېپرغاړه لري، چې له همدې 

ياد  بايد دواردول بيرته صادرول  تجهيزاتواړوند  د د ډبرو سکاروچې د  د يادونې وړ ده وزارت دندې بلل کيږي.

 کې تر سره شي.همغږي په  سره ونو له رياستګمرک وزارت د

 

مالتړو  ومکلفه ده چې د ډبرو سکارو فعاليتونه د چاپيريال او نور ياده اداره  : اتني ملی اداره چاپٻلایر س ژوند د د 5.3

ٻلایر ستاتنې د ژوند د چاپ ې ادارې ته دټولې معدنکارې ډلې بايد نوموړ له همدی کبلهقوانينو په رڼا کې تضمين کړي. 

د چاپيريال ساتني مديريتي  بايد له اړتياوو سره سم د معدنکاری يادې ادارېکړي او د رپه بنسټ راپور و ملي ادارې

ې پالن جوړ کړي. له همدې کبله هيڅ د ډبرو سکارو کان به ترهغې د فعاليت اجازه تر السه نکړي ترڅو چي د ياد

 .نه وی  ورکړل شوي  لخوا ورته اجازه ليک   ادارې

 

په غاړه لري  و تنظيمی چارېدهغو  فعاليتوند سوداګری او صنايعو وزارت : او صنايعو وزرات  سوداګرۍد   5.4

سته صورت مومی  لکه پروسس، ليږد، تجارت او صادرات ليکن يوازی په وڅخه ور چې د ډبرو سکارو رايستلو

 دغو مواردو پورې محدود ندي.

 

دغه وزارت مکلف دی چي د کار بازارتنظيم او مناسب ټولنيزو چارو، شهدا او معلولينو وزارت: د کار او  5.5

 تعليمی، او مسلکی ښونيږ فرصتونه مختلفتو سکتورونو ته چمتو کړي. تخنيکی،
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شوي چې په ټوليزه توګه د د وزيرانو کميسيون د کانونو قانون په اساس ددې لپاره جوړ:د وزيرانو کميسيون  5.6

و اادارو ته د سکتور د پرمختيا  مختلفو دولتیصنايعو له فعاليتونو څخه په افغاستان کې څارنه وکړي او  استخراجي

) د کانونو وزير د ۱: (ګډون لریاو الندې زوات په نوموړي کميسيون کي  کړي.وړاندې  پراختيا په هکله مالومات 

) د سوادګرۍ او صنايعو ۴) د اقتصاد وزير د غړي په توګه (۳) د ماليې وزير د مرستيال په توګه (۲رئيس په توګه (

د غړی  ی رئيسد محلی ارګانونو خپلواکه ادار) ۶() د بهرنيو چارو وزارت د غړی په توګه ۵(وزير د غړي په توګه 

 .د ژوند د چاپٻلایر ساتنی د ملی ادارې رئيس د غړي په توګه)۷په توګه (

 

د اړتيا په صورت کې دولت ممکن نوي اداری جوړي او يا د موجودو د ډبرو سکار نوي جوړيدونکي ادارې:  5.7

ته د وړتيا د لوړولو او د ياد سکتور د ښې ودې په موخه، بدلون ورکړي. او همدارنګه موجودې ادارو جوړښت 

په او د اړوند موادو د را واردولو  انکشاف  عی زٻرمو د ال ښهيادارې ممکن د دولت په واسطه د ډبرو سکارو د طب

 . موخه تقويه شي

 

6.  5B ه ډبرو سکارو سروي او پلټند 
، او د دنده پرغاړه لرياجرا  د  )اکتشاف( سپړلو سروي او د ډبرو سکارو د په ټول هيواد کې د سروې جيولوجی رياست

.دولتی او ليوالتيا ونلري يیامکان په صورت کې دولت بايد په هغو سيمو که اړوند پانګونه وکړي چی خصوصی سکتور 

بلل په برخه کې د پانګې اچونې ښې مرجعې  د ډبرو سکارو د پلټنې او اکتشاف کې خصوصی پانګه وال په راتلونکې

 .کيږي
 

7. 6B ګټه اخيستنه څخهد ډبرو سکارو  
 

 په الس جواز ي نلخوا ترسره کيږي چې قانومعدنکارانو چارې به يوازي د هغو  د ډبرو سکارو د ګټی اخيستنی  7.1

د پراختيا او .لريو قرارپه سمون کې يا قرارداد له شرايطو او مقرراتو سره  او ، اجارېاليسنس معدنکارۍ داو د 

ونو په د جواز او اړينو تصديق سره سم د بيلګی په توګه دکانونو قانون او مقرره د نافذو قوانينو ليتونهګټې اخيستی فعا

دولتی تصدی ګانې د مثال په توګه د شمال د ډبرو سکارو تصدی دامهال د جوازونو له .ورکړي تر سره کيږي

  کانونو ته هم جوازونه ورکړي.  يانو  د تصد په راتلونکی کې ايدو وزارت بمقرراتو مثتثنی دی خو د کانون
دغه پاليسی د ډبرو سکارو د غير قانونو فعاليتونو د مخنوی  په کلکه پلوی کوی. د غير قانونو فعاليتونو د پيژندلو په 

په رسمي  قوانينو سره سمصورت کې، اړينه ده چې قانونی اقدامات واخستل شی څو دا رنګ فعاليتونه د اړوند 

 تر سره شی. چوکاټ کې
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ټول فعاليتونه بايد د جيولوجيکي نقشو له مخی تر سره شي او په هغه صورت کې چې د مربوطه  ګټی اخيستنید  7.2

لکه د چاپٻلایر ساتني، ټولنيزو چارو او د ايميني او روغتيايی  چارواکو لخوا ورته قانونی جوازونه او يا اجازه ليکونه

    نلري. فعاليت حقد  ،نه وي ورکړل شی نو اجازي ليکونهتخنيک
 

8. 7B سسوخرڅالو او پرډبرو سکارو د 
 
 د ډبرو سکاروچې ورته تر سيره کيدای شی   لخواتکارانو عد هغو صنيوازی  رو سکارو د خرڅالو او پروسس چارېد ډب

ډبرو سکارو له او خالصه توګه د  په ازاده  بازار تهد افغانستان حکومت  ي.ورکړل شوي و ونهجوازمعدنکاری  د

. ليږد، پروسس يا نور اړوند فعاليتونه د جواز لرونکی معدنکار يا د کانی مواد د مصرف خرڅالو څخه کلک مالتړ کوی

 کونکی  مسؤليت بلل کيږي. دغه فعاليتونه بايد د تقنينی او تنظيمی اړوند چوکاتونو سره سم تر سره شی.

 

9. 8B او ساتنه څخه مالتړ پانګونيد 
د يو مناسب او متوازن مالی او تنظيمی رژيم د جوړولو په لټه کې  دولت :له تبعيضی کړنو څخه خوندي پانګونه  9.1

 بايد ټول قوانين پانګونې څخه ساتنه وکړي او کان کيندنی  دولت مکلف دی چې د دی.د هيواد نافذو قوانينو سره سم 

شرکتونو د کان کيندنی   ټولو دولت د  .پلی شی تشبثونو باندې يوه ډول  ورته موخو لرونکو کورنيو او بهرنيو په

 تصرف ، مديريت او د ماليکيت د کنترول حقوق چې د افغانستان د نافذوقوانينو په رڼا کې فعاليت کوي، تضمينوی. 
  

اچول شوی  بهرنی د چې  هد اړوند ګټې او پانګې ليږدون بهرنی پانګونېد  دغه پاليسی :پانګې او ګټې ليږد اړوندد  9.2

د نړيوالو پانګوالو لپاره پانګونې د اغيزمنتيا يو مهم فکتور بولی ليکن دغه پاليسی په کانې پانګې څخه السته راغلی وي 

دغه پاليسی هغه خنډونه چې د بهرني .  کويمالتړاو اړوند فعاليتونو کې د دا ډول پانګې د ليږد له  قانونيت څخه کلک 

ې او پانګې په مقابل کې وضع کيږي پلوی نه کوي. ليکن پانګوالو د ګټې او پانګې راپور ورکونه پانګونې د اړوند ګټ

بايد د هيواد د نافذو قوانينو د احکامو سره سم تر سره شی . د يادونې ده چې د اړوند پانګې او ګټې ليږد د نورو قانونی 

 کې ذکر شوي دي، د کمښت المل نه ګرځي. مکلفيتونو لکه ماليات، طلبات او هغه مسؤليونه چې په قرارداد
 

يت بوخت دي، اړ دي چې ټول هغه پانګه وال چې د ډبرو سکارو په سکتور او اړوندو چارو کې په فعالبيمه:  9.3

 او همدارنګه بشري ځواک د بيمو له ملی او نړيوالو شرکتونو سره بيمه کړي. ، خطرونهځيني او ټولې شمتنۍ 
 

منظور شوي پانګه او يا د شتمنيو د عامه ګتو د خونديتوب په موخه يوازې دولت کوالی شی    :سلب  ملکيتونود  9.4

مالکيت په غير تبعيضی ډول سره د هيواد د نافذو قوانينو د حکمونو مطابق سلب کړي. دولت مکلف دی چې د 
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مالکيت له سلبولو د مخه متناسب زيانونه، د نړيوالو منل شوو اصولو او اقوانينو مطابق د ورځې د نرخ پر اساس بې 

 له ځنډ ورکړي. 
 

10. 9Bارو د فعاليتونو تخنيکي اړخونهد ډبرو سک 
 

ټول دولتی، نيمه  د يوې برخې په توګهد مکلفيتونو  داستخراج د جواز اړوند پالنونه:  څخه د ګټې اخيستي د کان 10.1

د ګټې اخيستني د کان څخه  مخکې لدي چې عمآل د توليد چاري پيل کړی مکلف دي، دولتی او خصوصی شرکتونه

او  ددغو پالنونو د منځ پانګې څرنګوالی په داسې حال کې چېکادستر رياست ته يي وړاندې کړي. پالنونه ترتيب او

د موضوعات لکه  تصريح شي، خو اړينه ده چې ځينياو پروسيجيرونه کي بايد د کانونو وزارت په کړنالرو  ډول

په پالنو  مهال ويش فعاليتونو اټکل او د کواردينات تعينات، د زيرمې تثبيت ، د کان په اړه ټوليز مالومات، د توليداتو 

له اړتياوو سره سم  چاپيلایر ساتنې د ملي اداريد بايد پالن  تنظيميد چاپٻلایر ساتني شي. همدارنګه  کړل لکې شام

 .لپاره وړاندې شيدکادستر رياست ته د ارزونې  بايد  ترتيب او هر کال
 

 يميني پالناد روغتيا او د پالنونو له جملې څخه  يو هم له کان څخه د ګتې اخيستی : د روغتيا او ايميني پالنونه  10.2

دی، دغه پالن بايد د اړوند شرکت لخوا ترتيب او د ارزونې لپاره بايد د تفتيش رياست ته وړاندي شي. ورسته له 

د پالن د  ليکن .ساحه کې پلی شياو دکار په   بايد کارکونکو ته په بشپړه توګه تشريح ټول شرايطپالن  ياد منظوری د

 .شیتشريح  د کانونو وزارت په پروسيجرنو کي بايد منځ پانګې څرنګوالي
 

 او سامان االت: د ډبرو سکارو اړوند تکنالوژي   10.3
د پيشنهادي د شونتيا او عملی څيړنو له سرته رسولو وروسته  د تکنالوژۍ او تجهيزاتو پالنونه: 10.3.1

بايد د کان په پالنونو کې شامل کړای شي. د توليد عملي چارې به ترهغې نه پيل تکنالوژی او تجهيزاتو پالن 

همدارنګه د کان په پالن کې  ند پالنونه منظور شوي نه وي.وکيږي، څو چې د کانونو وزارت لخوا د کان اړ

له پالنونو څخه د هيره د نه وي چې هرنګه بدلون بايد په تحريري ډول د تفتيش رياست ته وړاندې شي. 

  د جريمې د وضع کول حق لري.سرغړوني په صورت کې دولت 
دا ډول  دغه پاليسی د: )Clean Coal Technology( تصفيه کونکی تکنالوژی ډبرو سکارود  10.3.2

په داسی حال کې د عصری او نوی تکنالوژی د کارونې څخه مالتړ کوی. اومخنوی نکوي  د کاروني تکنالوژۍ

د کاربن په جزبولو او ذخيره کولو او يا داچې  د ډبرو سکارو  ،کنترولو په ، د ميتاند ډبرو سکارو د مينځلو چې 

  ګټوره او اغيزمنه ثابته شي.  ه جداکول کېڅخه د ميتان ګاز پ
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د دغه پاليسي په افغانستان کې د ډبرو سکارو  په افعانستان کې د ډبرو سکارو د تجهيزاتو توليد: 10.3.3

او همدارنګه په دغه سکتور کې  په کلکه مالتړ کوي.د پرمختګ او توليد څخه  ، تجهيزاتو او سامان آالتوتکنالوژۍ

له تطبيق څخه چې د افغانستان د ډبرو سکارو له شرايط سره سمون او د معدنکاری د نوي او عصری تکنالوژی 

 په چارو کې په اغيزمنتيا او ښه والي منتج کيږي، مالتړ کوي.
 

د او خصوصی سکتور په واسطه  دغه پاليسي د دولت د ډبرو سکارو د ليږدونې زٻربنا وې: 10.3.4

. د څخه چی د ډبرو سکارو فعاليتونه ته پراختيا ورکوي، مالتړ کوي ترانسپورتي بنسټونو د ودانولو او رغوني 

 نورو بيسټونو رغونه. د ونيد لٻږد همدارنگه  ۍ غزول، د سړکونو جوړول اوبيلګې په توګه د ريل ګاډي پټل
 

11. 10B اړخونه د ډبرو سکارو د مالی 
 

اعظيمی مالي ګټه پورته دولت هڅه کوي چې له کانې زيرمو څخه  :  همالی ګټ  فعاليتونو  د د ډبرو سکارو 11.1

خبرو اترو په مرحله کې د اړوند قرارداد ټوليږ  د قرارداد ترمنځ د شرکتد  ۍ دولت او د معدنکار د کړي. بناءْ 

ټولو اړوندو خطرونو په شرکت د  د ډبرو سکارو د معدنکاری له يوې خوا چېشرطونه بايد په داسې انداز وټاکل شي 

ونو يو مناسبه ګټه پورته کړي او له بل پلوه د زيرمو څخه د ښې ساتنې تر ډبرو سکارو له فعاليتد  نيولو سره پام کې

 .شيګ افغانانو ته کاري موکې او فرصتونه هم برابر څن
 

باندې په نړيوالو، ملي  د ډبرو سکارو او له هغو څخه د بريښنا توليدونکي شرکتونه اړينه ده چې: دمالياتو ورکړه  11.2

په همدا  .اوږو بار نشي د او سميزو پولو، ماليات، فيسونه او کمرګي محصول په داسی ډول وضع شي چي هغوی ته

هغه شرکتونه چې د ډبرو سکارو په سکتور کې فعاليت کوي اړ دي چې ټول تادياتي مکلفيتونه په ټاکلی وخت ډول 

 ود شونتيا په صورت کې ياد شرکتونه کوالی شی د هغو مالی سيستمونو څخه چې په شرايط   سره تاديه کړي. 

 کړي ، ګټه پورته کيږيبرابرو استخراجی شرکتونه  باندې د پلی 
 

بايد د  او ډول او جريمو د تادياتو څرنګوالی دفعاليتونو اړوند فيسونود ډبرو سکارو  د فيسونو او جريمو تاديات:  11.3

او د دغه پروسيجرنو د نه پلی کولو په صورت کې به له  اړوند ادارو په پروسيجرونو کې په بشپړه توګه تشريح شي.

 سره قانوني چلند کيږي. (د ډبرو سکارو معدنکاران)سرغړونکو
 

کان  حکومت مکلف دی چې د رويالتی يو رقابتی او سياليز رژيم طرحه او پلی کړي. په همدا ډول رويالتي:  11.4

 شرکتونه چې په افغانستان کې فعاليت کوي  اړ دي چې د رويالتی مکلفيتونه  په خپل ټاکلی وخت تاديه کړيکيندنی 
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12. 11Bد راپور ورکونې مکلفيتونه  
کې د قراردادونو فعاليتونو په ادارو په مرسته د ډبرو سکارو د معدنکارۍ او مربوطه د نورو اړوندو  بايد وزرات د کانونو

  .یته ځای ورکړ راپور ورکونې مکلفيتونه

 

13. 12Bتوکيت، ماشين االت او اړوند تجهيزا: 
 

د  چې له واردوولو څخه وتجهيزاتو او ماشين االت دکان کيندنی    د نوی تکنالوژی، د  پاليسي  دغه واردات:   13.1

کان کيندنی  د که  بناْء،ډبرو سکارو د په رايستلو کې اغيزمنتيا، ګټور تيا، مصؤنيت المل ګرځی، مالتړ کوي. 

د شونتيا په  کوالی شي له شته ګمرګې معافيت څخه ، شرکتونه وغواړي نوی ماشين االت او تجهيزات د وارد کړی

چې د هغې په  ته ځای ورکړي شیالروښودنو دمعدنکاری په مقرراتو کې بايد اړوند ، ګټه پورته کړي صورت کې

 اساس اړوند چارې تنظيم شی.
په هغه صورت کې چې د ډبرو سکارو د استخراج او له ډبرو سکارو څخه د  د وارد شوو توکو بيرته صادرول:  13.2

د  او کمياوي مواد ځانګړي موټر، پرزه جات، تجهيزات، ماشين آالت منظور شوي بريښنا توليدونکو شرکتونو يو لړ

 له پلورد وارد کړي وي، کوالی شي دغه توکې د دولتی اړوند چارواکو له منظورۍ ورسته پرته لنډې مودې لپاره 

 ماليې، ګمرګي محصول او نورو دولتی عوارضو، له افغاستان څخه د باندې صادر کړي. 
 

14. 13B يزو چارو منجمنټ:محيطي او ټولند د ډبرو سکارو د فعاليتونو 
 

د افغانستان د نافذو قوانينو د حکمونو، د کانونو وزارت   ارزونه: اغيزو د ژوند په چاپٻلایر او ټولنيزو چارو د  14.1

د چاپيلایر  سره سم  و او معيارونواو همدارنګه د نړيوالو منل شوو اصول پاليسی ګانو دچاپٻلایر ستاني ملی ادارې او د

د شونتيا او عملی څيړنو د يوې برخې په توګه بايد د ډبرو سکارو د فعاليتونو محيطي او )، EMPد تنظيم پالن (

او مخکې    ارزونه  وشي.،لخوا غوښتل کيږید چاپيلایر ساتنی ملی ادارې  او نور هغه اسناد چی د ټولينزو اغٻزو 

پالن  ټولنيزو چارو د اغيزو ارزونېژوند په چاپٻلایر او بايد د د رايستلو په چارو الس پورې کړي شرکت لدې چې 

 شي.  ومنللخوا  او وزارت  د چاپٻلایر ساتنې ملي ادارې  بايد 
ډلو لخوا ټولنيزو   کان کيندونکو دغه پاليسي د ډبرو سکارو او اړوند  نيز اړخونه:د فعاليتونو ټول د ډبروسکارو  14.2

د افغانستان د نافذو     کان کيندونکو  له همدې کبله اړينه ده چې ټول   مکلفيتونو ته د پاملرنې کلکه مالتړې ده،

چاپٻلایر ستاني ملی ادارې له الرښونو او همدارنګه د نړيوالو منل شوو قوانينو د حکمونو، د کانونو وزارت او د

ډول د کانونو وزارت . او همدا   خپلو پالنو کې شامل کړي پهګامونه ګواښونو د کمښت د ټولنيزو سره سم د  واصول

مکلف دی چی د ډبرو سکارو او اړوند فعاليتونو ناوړه اغيزو څخه څارنه وکړي او سرغړونو په صورت که به د 

 .ادارې لخوا مناسبه جريمه وضع کيږي ټاکلي نافذو مقرراتو په اساس د کانونو دتفيش او يا دهمدې وزارت کومې بلې
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15. 14B: دډبرو سکارو څخه ګټه اخيستنه 

پاليسی د نوې او عصری تکنالوژی  پلی کيدل هڅوي او د ډبرو سکارو له زيرمو څخه د د صنعت، تسخين، بريښنا او دغه 

بر سيره پردي د معدنکارۍ د اغيزمنتيا لوړو معيارونه  نورو اړوند ډګرونو کې د اغيزمنې ګټې اخيستنې، کلکه پلوی کوي.

د بيلګې په  ی موادو څخه د پوره اقتصادی ګټې اخيستی جوګه شی.او تصفيه کونکې تکنالوژی بايد د ډبرو سکارو دفرع

، په مايع سوخت د ډبرو سکارو استعمال، پورتنی او ځمکنې ګاز، يوريا، د ابو بياځلی وپاتې شون له د ډبرو سکاروتوګه 

 د نمونې په ډول ياد کړو. او نور تړلي توکو څخه ګټه اخيستنه کوالی شو بدلونه
د امکان په صورت کې دغه پاليسي د کان د عمومي پالنونو د يوې برخې په توګه د  :ابو استعمال يد کان د اضاف 15.1

) لرې سيمې ته له ځمکې د ۱اوبو اړوند پالن له جوړيدو څخه مالتړ کوي چي دغه موضوعات پکې را ونغاړل شي (

کن د هغه اوبه چې د پروسس په مرحله کې کارول کيږي مم )۲( يول شد خرابتيا مخه ونياوبو پمپ کول چې د کان 

 توګه ترې ګټه پورته شي.کرنٻزو موخو يا د څښلو اوبو په 
 

اړ دي چې د کان څخه د ګټې اخيستنې  معدنکارۍ شرکتونه د ډبرو سکارو د  ي محصوالت:د ډبرو سکارو فرع  15.2

ډول او  د مارکيټهمدارنګه د دوي پيشنهادي استعمال، تکنالوژي او  د فرعي محصوالتو د ډبرو سکارو په پالنونه کې

سالمه  ودغو فرعي موادد نه کارولو په صورت کي د  په ډول د يادو مواد د انتفاعي فعاليتونه کړي. شامل نګوالیڅر

ليږدونه او يا ساتنه بايد په روښانه توګه په ډاګه شي او وزارت ته د راپور ورکولو په منظمو ميکانيزمونو کې شامل 

 کړای شي.
 

جريان کې کوم بل کان او يا منرالي مواد  پهکه چيرته د ډبرو سکارو د فعاليتونو  منرالي مواد:  نور کان او  15.3

معدنکار يې نوي جوازليک ورکړل شي. په داسې حال کې چې  ه د کادستر لخواده چې دغو موادو تکشف شي  اړينه 

 د خامو موادو او يا د پروسس په شکل پلوري.
 

16. 15B ی فعاليتونو بشپړونکی پرمختګونهکاند ډبروسکارو د   
 

يکو تر منځ  د اړ ، بريښنا او زيربنايی شرکتونود ډبرو سکارو د معدنکارۍ او اړوند صنايعو دغه پاليسي 16.1

څخه چې د لګښت او بيو په ټاکلو کې او  ونومالی رژيم هغو له ډول په همدا اوهڅوي  کلکهپه  غښتلتوب او پياوړتيا

  يزمن تماميږي، مالتړ کوي. اغ همدرانګه افغانانو ته د چوپړتيا وو په برابرولو کې
 خدمتونو او توکو څخه ود موجود تشويق کوي څو د افغانستان معدنکارۍ او اړوند شرکتونه دغه پاليسي د  16.2

ګټه پورته کړي.برسيره پردې ياده پاليسی له ټولو تخنيکي، مالوماتي، بريښنايي او نور مرستندويه خدمتونه د انکشافاتو او 

 پراختياوو څخه چې د ډبرو سکار د پرمختيا لپاره اړين دي هم په کلکه مالتړ کوي. 
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17. 16B چارو څرنګوالی (ايمينی) ستنيزود روغتيا او 
 او يا په نورو اړوندو فعاليتونو   چارود ډبرو سکارو د زٻرمو د پرمختيا په روغتيا او مصؤنيت چي  کارکونکو دهغو

کان  په ټولو مرحلو کې  شرکتونه اړ دي چې   کان کيندونکود  . .لومړيتوب کې قرار لري پهد دولت  ،بوخت دي

کړي. همدا   د روغتيا و ايمنی اړوند مقرراتو  سره سم په مصؤنه او اغيزمنه توګه تنظيم او اجراءفعاليتونه   کيندونکو

اړوند شرکت هم  او ډول ټول کارکونکې د خپلې ښيګنې په موخه په مصؤن ډول د کار کولو مسؤليت په غاړه لري. 

تر څود  ر کولو يو مساعد چاپيرال اماده کړي په برابرولو د کا د ښونې، سامان االتو او مناسبو سيستمنو  دنده لري چې

احتمالې خطرناکو پيښو کلک مخنوی وشي. دهمدې ټګې په پام کې نيولو د افغانستان د نورم او ستندرد اداره مکلفه د 

چې د روغتيا و او ساتنې اړوند ستندردونه طرحه او ترتيب کړي او د کانونو وزارت مکلف دي چې له همدې 

 مقرراتو څخه په کلکه ساتنه او څارنه  او د سرغړونې په صورت قانې ګامونه پورته کړي .ستندردنو او 
 

 :خالصون وړشخاو  چونوکړکٻد  .18
د ډبرو سکارو د سکتور اړوند رامنځته شوي اختالفونه د قانون ، مقرراتو او طرزالعملونو د حکمونو مطابق حل او  

د غيررسمي  خبرو ترمنځ اړخ او يا اړخونو  فصل کيږي. خو د دغو تقنيني اسنادو هيڅ مورد بايد د وزارت او مقابل 

نو د حل خنډ نشي. د امکان په صورت کې د کانونو وزارت او د اترو، بحثونو او يا له بلې غير رسمي الرې د اختالفو

ډبروسکارو اړوند لوری بايد په لومړي قدم کې په ډٻره صميمانه فضاء کې د اختالفونو د حل لپاره مټې را 

و ته د کړکيچونو او شخړو ارګانوني الره قضاي اخيرنی په صورت کې د اختالفونو د نه خالصون ليکنبډوهي.

  .کول دیوړاندې 

 

 :د ډبرو سکارو صادرات .19
  د افغانستان د ډبرو سکارو صادراتو څخه مالتړ کوی. پاليسي دغه

 د ډبرو سکارو واردات: .20
ډبرو  دپه لومړي قدم کې  ليکندوی کوي او نه يې مخالفت. نښکار ليوالتياپاليسي نه د ډبرو سکارو واردلو ته د دغه  

سکارو له واردولو ډبرو  د د اړتيا په صورتهمدارنګه  هڅونې مالتړ کوي.د و د پرمختيا مزير د کورنيوسکارو 

 څخه هم  مالتړ کوی.

 د ډبرو سکارو د زٻرمو د پرمختيا څخه مالتړ: .21
 د دغه پاليسی د دولت او پانګوالو د هغو هڅو او ګامونو هرکلی کوي چې د ياد سکتور په اړه د هر اړخيزو څيړنو او 

 جوګه کيږي. د الرو چارو د پلټنې پرمختګ

  

د سروی دغه پاليسی  د ډبرو سکارو د زيرمو جيولوجيکي سروې ګانې، څيړنې او پرمختګ:  21.1

د ډبرو سکارو اړوند جيولوجيکی جيولوجی او نورو دولتی او خصوصی بنسټونو په مرسته  په سيستماتيک ډول 
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، څو د ډبرو سکاروه د سکتور په پراختيا کی شته  معلوماتو د راغونډولو، ارزونې او ساتنې څخه مالتړ کوي. 

او د دغه سکتور په هکله اړين معلومات را غونډ او د پراختيا فرصتونه  ننګونی او ستونزي له منځه الړي شی

ادارو او  دولتي د سروی جيولوجی رياست، نوروچې وزارت دنده لري او همدا ډول ياد .   .يې درک شي

  فعاليتونو د اجرا لپاره زمينه مساعده کړي.  د دا ډولخصوصی سکتور لخوا 
په نوښت د وزارت  ليسيد امکان په صورت کې دغه پا سلکي او نيمه مسلکي وړتياوو لوړول:د م    21.2

تخنيکي کارکونکو، سوداګريزو او نورو  په موخه د ډبروسکارو فني د لوړولواو نيمه مسلکي وړتيا وو  ابتدايي د

 واړينه ده چې دولت او د ډبرو سکارله همدې کبله  هڅوي.، ولجوړ د ښونيزو پراګرامونو او مسلکي کسانو لپاره

 په داخل او خارج کې لپارهمشارکت د جوړيدو په مرسته د نيمه مسلکی وړتياوو د لوړيدو  نړيوالچارواکي د 

 .و ته زمينه برابره کړيپرورګرامون و ښونٻز
د کانونو وزرات د کارو او ټولنيزو  اړينه ده چې :هڅې  پرمختګد د ځوانانو دمسلکی وړتياوو    21.3

زارتونو سره په  نيږدې همکارۍ د ډبرو سکارو په سيمو کې د ښونيزو پروګرامونو د چارو او  لوړو ذده کړو و

د ياد سکتور د پرمختګ اړيني  تخنيکي، مالي، تقنيني او  څو د   کړي. جوړلو په موخه مالی سرچينې درک

د  نو تهگراموسر بٻره په دې الزمه ده چې د موجودو تعليمي او ښونيزو ادارو پرو کړي.رفع محيطي اړتياوي 

، واليتي او . همدارنګه ملیډبرو سکارو دسکتور د پرمختګ په پام کې نيولو سره سمه پرا ختيا ورکړل شي

پراګرامونه په لټه کې شې څو د پورتني هدف د تحقق په الره کې  وممکنه نړيوالو ښونيزد سيميز چارواکي بايد 

 .نړيوال مشارکت شونی شياو همدارنګه د داخلی نهادونو د سمون په موخه 
 

 :کيدل پلي د پاليسۍ   .22
 کيږي چې تلقيسند په توګه  يو بنسټيزاو د ني له تصويب څخه وروسته د پلی کيدو وړ يد کابپالسي  ود ډبرو سکار

عاليتونه تظيميږي. اړوند قانوني او مقرراتي سندونه او نورې مالتړې ف ټول د ډبرو سکارودهمدې پالسي په رڼا کې به 

    پالسی له مخې طرح او جوړې شي.پاليسۍ ګانې بايد د يادې 
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