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 کليدی  اصطالحات  

 عبارت از ساحه است که  مواد ساختمانی در انجا قابل دريافت می باشد.  ساختمانی : ذخاير مواد

 عبارت از معدن رو باز بوده که از آن سنگ های تزئنی ساختمانی استخراج ميگردد.    سنگ کنه  :  

عبارت از فعاليت های است ک�ه از ذخي�ره معين�ه س�طح زم�ين (بط�ور ب�از)   و ي�ا ب�ه ش�کل زي�ر زمين�ی ام�ور  بهره برداری :

قبل از توليد يا استخراج از ذخاير مواد معدنی طبيعی يا مص�نوعی ب�ه منظ�ور پروس�س ، اس�تفاده ي�ا   اکتشاف اکتشافی ، امور

 فروش انجام می گيرد .

عبارت از فعاليتی است که به منظور کشف مواد يا معلوم نمودن حدود کيفيت وکميت ذخيرۀ مواد منرالی در س�احه  اکتشاف :

 ی آن را ارزيابی می نمايد .معدنکاری صورت گرفته وامکان بهره بردار
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 مقدمه .1

خش�ت و س�نگ ه�ای تعميرات�ی م�ی ,افغانستان دارای وسيع ترين و عالی ترين منابع مواد س�اختمانی مانن�د ري�گ، خ�اک راس 

کاری و تخريب محيط زيس�ت گردي�ده باشد. استخراج غير قانونی اين مواد باعث رکود و زيان در عوايد دولت، فرصت های 

است. دسترسی به بسياری از اي�ن ذخ�اير ب�ه نس�بت واق�ع ش�دن آنه�ا در نق�اط دور دس�ت  و من�اطق ن�ا مس�اعد روس�تايی و ع�دم 

موجوديت تسهيالت زيربنايی امکان پذير نمی باشد. اين مواد (ريگ، جغل و ساير م�واد مخ�تلط س�نگی) ک�ه در ص�نايع محل�ی 

 ار می گيرد در همجواری ساحات پر نفوس واقع گرديده است.مورد استفاده قر

يک��ی از وظ��ايف اساس��ی و مب��رم دول��ت در عرص��ه اج��رای فعالي��ت ه��ای س��نگ کن��ه عب��ارت از رس��می س��ازی، ف��راهم آوری 

تسهيالت و تنظيم فعاليت های مربوط به س�روی و س�نگ کن�ه س�رمايه گ�ذاران، متش�بثين، جم�ع آوری مالي�ات و ف�راهم نم�ودن 

  يالت زيرينايی می باشد.تسه

 اهداف پاليسی .2

ری س�کتور خصوص�ی ، اتش�ويق س�رمايه گ�ذ ،هدف اين پاليسی عب�ارت از رس�می س�ازی س�کتور اس�تخراج م�واد س�اختمانی 

افزايش عوايد حکومت، فراهم نمودن فرصت های کاری برای مردم فقير روستا ها و کاهش اث�رات منف�ی محيط�ی م�ی باش�د. 

تکنالوژی جدي�د بمنظ�ور رش�د و انکش�اف ه�ر چ�ه بهت�ر اي�ن س�کتور نيزش�امل اه�داف اي�ن پاليس�ی م�ی  به همين ترتيب معرفی

 باشد.

 حقوقیارچوب قانونی و چ .3

بتاسی از ماده نهم قانون اساسی و ماده چهارم قانون معادن جمه�وری اس�المی افغانس�تان، تم�ام م�واد منرال�ی طبيع�ی و ذخ�اير 

زي�ر زم�ين و ي�ا در مج�رای آبه�ای آن در قلم�رو کش�ور ملکي�ت انحص�اری دول�ت م�ی مواد منرالی موجود در س�طح زم�ين ي�ا 

باشد. اجرای فعاليت های معدنکاری/ سنگ کنه در افغانستان توسط دولت و يا توسط شخص ويا شرکت که جواز اجرای اي�ن 

يت های معدنکاری/ س�نگ کن�ه فعاليت ها را از وزارت معادن دريافت کرده باشد صورت می گيرد. دارنده جواز ميتواند فعال

خراج م�واد س�اختمانی ب�ه مثاب�ه ترا اجراء نموده و روی مواد اس�تخراج ش�ده تص�رف کام�ل داش�ته باش�د. طوريک�ه س�کتور اس�

تنه�ا  یحرفه ا یمعدنکار یها يتجواز فعال ی معدنکاری،مل يسیبا در نظرداشت پال بنآتصدی کوچک شناسايی گرديده است،

اين ج�واز ه�ا ب�ه  گردد. یاعطاء مفعاليت های معدنکاری کوچک به سرمايه گذاران داخلی و خارجی و جواز  به اتباع کشور

 متقاضيانی که دارای شرايط اخذ جواز ميباشند، به اساس درخواست صادر ميگردد. 
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 ذيدخل ادارات کليدی .4

 

اج�رای فعالي�ت ه�ای اس�تخراج وزارت معادن يک نهاد اساسی طرح و ترتيب پاليسی و تنظ�يم کنن�دۀ  وزارت معادن: •

مواد ساختمانی/ سنگ کنه، سروی، صدور جواز، تعين رويالتی، صحت و ايمنی و نظارت از اج�رای فعالي�ت ه�ای 

 سنگ کنه در افغانستان می باشد.

دفاتر واليتی وزارت معادن ب�ه اس�اس اهمي�ت اج�رای فعالي�ت ه�ای اس�تخراجی م�واد س�اختمانی و بمنظ�ور رس�يدگی 

ضا های اداری مربوط، نقش بسزای را دارا می باشد. اين دفاتر بمنظور نظارت از اجرای فعالي�ت ه�ای کامل به تقا

استخراجی مواد ساختمانی تسهيالت فراهم نموده و همچنان سرمايه گذاری سکتور خصوص�ی را در س�طح والي�ات 

 .تشويق و ترغيب می نمايند

اساسی طرح و ترتيب پاليس�ی و تنظ�يم کنن�دۀ اج�رای  عوزارت تجارت و صنايع يک مرج وزارت تجارت و صنايع: •

فعاليت های تجارتی در افغانستان می باشد. استخراج مواد س�اختمانی "تح�ت عن�وان وزارت تج�ارت و ص�نايع"  ب�ه 

مفهوم فعاليت های مانند داد و س�تد، پروس�س، بازاري�ابی، محص�والت و فعالي�ت ه�ای تج�ارتی مرب�وط ب�ه اس�تخراج 

 می باشد.مواد ساختمانی 

وزارت ماليه يک نهاد اساسی طرح و ترتيب پاليسی و تنظيم کنندۀ بودجه و عواي�د مل�ی بش�مول جم�ع  وزارت ماليه: •

 عوارض گمرکی مربوط مواد ساختمانی می باشد.و  آوری ماليات

عبارت از نه�اد اساس�ی و مس�ؤل تص�ويب ارزي�ابی اث�رات محيط�ی در مطابق�ت ب�ه  ادارۀ ملی حفاظت محيط زيست: •

 .قانون حفاظت محيط زيست و مقررات حمايوی آن می باشد

 سروی و اکتشاف .5

اداره سروی جيولوجی افغانستان ت�وام ب�ا دف�اتر واليت�ی آن عب�ارت از مراج�ع اساس�ی نقش�ه ب�رداری و ارزي�ابی جيول�وجيکی  

ی منطقوی در کشور می باشد. اين اداره به همکاری نزديک ارگانهای ذيربط بمنظور حصول اي�ن اه�داف منابع مواد ساختمان

 مسؤليت ترتيب پالن های کاری واضح و قابل تطبيق را به عهده دارد.

 مواد ساختمانی سکتور انکشاف   .6

م�دت مي�ان  مسؤولين سکتور انکشاف مواد ساختمانی مکلف اند تا در جريان بررسی ميزان عرضه و تقاضا در کوتاه م�دت، 

و طويل المدت از اقتصادی ب�ودن اس�تخراج، پروس�س و بازاري�ابی س�نگ ه�ا اطمين�ان حاص�ل نماين�د. بمنظ�ور  تقوي�ت بيش�تر 

مقايس�وی ک�ه دول�ت از آن برخ�ور دار ميباش�د، اس�تراتيژی ه�ای م�ؤثر  سکتور متذکره و بدست آوردن منافع بيشتر از مزايای

از اس�تخراج غي�ر  و جل�وگيری برعالوه پاليسی مذکور ترتيب خواهد شد.جهت حصول اطمينان از کاهش ضايعات س�نگ کن�ه

 .ميباشد نياز به ايجاد يک چهارچوب مؤثر قانونی  علمی سنگ
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 روش های علمی سنگ کنه .6.1

. از واردات نماي��دميم�ورد تش�ويق  را ش��ديداً من�ع ق�رار داده و اس�تفاده از تکن�الوژی م��درن فن�ی را غي�راي�ن پاليس�ی اس�تخراج 

   ماليات گمرگی اخذ نمی گردد.  در مطابقت با قوانين نافذه کشورالت جديد آماشين 

 پيوسته با ساير مراجع ر مواد ساختمانی به حيث يک صنعتیسکتو .6.2

سرمايه و ايجاد فرصت های کاريابی نقش عمده دارد پس بايد به حيث يک س�کتور اقتص�ادی سکتور مواد ساختمانی در توليد 

، مس�ؤولين ص�نعت م�ذکور از من�ابع داخل�ی  محسوب گردد. جهت حصول اطمينان از عرضه مواد س�اختمانی بط�ور دوام�دار

 .  کوشش نمايندبازاريابی ، توليد کننده گان و شرکت های بايد در جهت برقراری روابط طويل المدت با معدنکاران

 انکشاف منابع بشری .6.3

و وزارت  ني، ش��هدا و معل��ول یک��ار و ام��ور اجتم��اع  وزارت ب��ا کي��ارتب��اط نزد ج��ادياو  یهمک��ار هب�� متعه��دوزارت مع��ادن 

 یآوربمنظ�ور ف�راهم  یژياس�ترات ني�ا از.  باش�ديس�کتور م ني�در ا تي�ظرف یارتق�أ یژياس�ترات بي�ترت یب�را یع�ال التيتحص

 ی،اجتماعیس�تيز طيمح� ،یحق�وق ،یمال ،یکيتخن امور در یو آموزش یليتحص یها فرصت جاديا یبرا یو مال یکيمنابع تخن

 تي�ظرف یام�ر باع�ث ارتق�أ ني. اشد خواهد استفاده معادن، از یغن مناطق در یمعدنکار یها تيمرتبط به فعال ليمسا ريو سا

 یع�ال التيتحص� و یآموزش� ی. نهاد هاگردد یم معادن درسکتور ازين مورد یها مهارت با  ستهيشا کارکنان یو فراهم آور

 .بسازند اريسکتور ع یکار یها ازيرا در مطابقت به ن شيخو یميتعل نصابتا  دارند تيمکلف

 انکشاف زيربناها .6.4

ب��ه هم��ين دلي��ل انکش��اف م��واد  ک��هموقعي��ت دارد ک��م تس��هيالت  با ذخ��اير م��واد س��اختمانی عموم��اً در س��احات دوردس��ت کش��ور

خط�وط  و س�رکها مانن�د يربناه�از واتص�الدول�ت در عرص�ه انکش�اف ساختمانی به حد اعظمی آن صورت گرفته نمی تواند. 

 باشد. یدرآن واقع است متعهد م عمده مواد ساختمانیدر سراسر افغانستان با ساحات که معادن  آهن 

 مالی  مساعدت .6.5

برای تمام معدنکاران م�واد س�اختمانی ک�ه دارای  از جانب ادارات مالی مانند قرضه ها را های مالی ايجاد فرصت اين پاليسی

بن�اًء ، گ�رددمياس�تخراج معدنکاران حرفوی و کوچک  توسطمواد ساختمانی  چونمجوز ميباشند، مورد حمايت قرار ميگيرد. 

 گردد.سکتور فراهم  نبرای اي ک" قرضه های کوچ"پنداشته ميشود که ضروری 

 حفظ محيط زيست .6.6

مانن��د زم��ين، آب، ه��وا و ج��نگالت وارد ميگ��ردد.  طبيع��ی اث��ر اس��تخراج م��واد س��اختمانی ت��أثيرات س��وء ب��االی س��اير من��ابع در

فعاليت های معدنکاری نباي�د در س�احات ايک�ه از لح�اظ ايکول�وژی آس�يب پ�ذير و از لح�اظ بيول�وژيکی غن�ی ميباش�د، ص�ورت 



پاليسی مواد ساختمانی   
 

4 | P a g e  
 رياست پاليسی وزارت معادن

مح�يط زيس�ت  ارزي�ابی راپ�ور معدنکاری وبدون موجوديت يک پالن  مواد ساختمانی استخراج جوازنوع  هيچگيرد. همچنان 

 گردد.   نميکه توسط مقامات ذيصالح تصويب و تطبيق گرديده باشد، اعطا 

 تأمين آسايش و احيای مجدد جوامع متأثر و بی جا شده .6.7

چن�ين اق�دامات در اکثرا ضرورت به انتق�ال م�ردم س�اکن س�احات نزدي�ک مع�دن م�ی باش�د. ، معدنکاری  بزرگ ه هایژدرپرو

کوچک ميباش�د  به مقياسعرصه استخراج مواد ساختمانی صورت نمی گيرد زيرا استخراج مواد ساختمانی شامل معدنکاری 

ی از مع�دنکاری م�ورد بررس�ی و هرگاه در اين عرصه نياز ب�ه اق�دامات مت�ذکره باش�د، در آنص�ورت الزم اس�ت ت�أثيرات ناش�

ون انم�الکين زم�ين مط�ابق ق� هخس�ارقرار گرفته و آمادگی برای تأمين آسايش مردم محل و احيای مج�دد س�احات اتخ�اذ گ�ردد. 

. جب�ران خس�ارات عيش�ت ب�ديل را ب�رای م�ردم بيج�ا ش�ده مهي�ا گ�ردده و ش�رايط کاري�ابی و مدي�گرد ادا زم�ين جب�ران اس�تمالک

 مهم چهارچوب پاليسی اجتماعی را تشکيل ميدهد  مناسب، موضوع عمده و

 دن سنگامع بستن .6.8

 مح�يط زيس�ت ش�وند مس�دودب�ه گون�ه مس�لکی   مع�ادن باي�د  اي�ندن م�واد س�اختمانی ،اپروسه اس�تخراج اقتص�ادی مع�م تبعدازخ

 باشد.جوانب اجتماعی و اقتصادی چنين مسدود سازی را نيز در نظر داشته عالوتا  . را احيا نمايد منطقه 

3T مسدود سازی معدن در محالت که فعاليت های معدنکاری برای چندين دهه ادامه داشته اس�ت، باع�ث از ب�ين رف�تن فرص�ت

های شغلی ومختل سازی جريان زندگی جوامع معدنکاران در محالت متدکره ميگردد. بناًء اقدامات برای انسداد مع�دن باي�د 

چار مشکالت نگردند. بازس�ازی دمعادن کارگران و جامعه وابسته به آن 3Tشده صورت گيرد تا  هو برنامه ريزِ   بطريقه منظم،

 واحيا مجدد منطقه بايد با در نظرداشت خصوصيات و نيازمندی ها محل صورت گيرد.

 ايمنی معدن .6.9

اين پاليسی از صحت و ايمنی کارگران مشغول در فعاليتهای استخراج مواد ساختمانی برای دولت در اولويت قرار دارد.

جلوگيری کند وقوع حوادث  ازو اتخاذ روش های که  ايمنی کارگران را حين فعاليت های استخراج سنگ افزايش وانکشاف 

و  مصؤنحمايت و پشتيبانی مينمايد. شرکتهای مرتبط با  مواد ساختمانی مکلف اند تا فعاليتهای استخراج معدن را به شيوه 

 وهمکاران خود خويش سؤليت دارند تا بمنظور حفظ سالمت. کارکنان مدنجراء نماياتنظيم و ت قوانين و مقررا مؤثر مطابق 

 آموزشی و دارند تا برنامه های تعليمیمکلفيت مواد ساختمانی  یشرکت های استخراج همچنان کار نمايند. بشيوه مصؤن

خطرات ناشی از فعاليت های  يری ازبمنظور جلوگ را مساعدمحيط يک و  تجهيزات در ضمن را فراهم نموده و ايمنی

با همکاری وزارت   ستندرد افغانستانانورم و  . اداره ملیايجاد نمايد ،وقوع حوادث ، جراحات و بيماريهامعادنکاری مانند 

همينطور وزارت معادن نيز  نمايد. طرح فعاليتهای استخراج مواد ساختمانیرا برای های صحی و ايمنی معيار معادن

مرعی االجرا و مجازات  تخطی  نموده و درصورت ارزيابی را نظارت و مسئوليت دارد تا اين مقررات و طرزالعملها

   .قرارد هد
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 رياست پاليسی وزارت معادن

 معدن و عناصر معدنی .7

 ،گرددمواد ساختمانی کشف  معدنکاریفعاليت های در حين  اجرای  عناصر منرالی ساير  معدن و يا صورت که در 

    .از وزارت معادن می باشد. مکلف به اطالع  کشف اين مواد واخذ جواز برای استخراج معدنکار 

 و جوانب مالی اداره و تنظيم عوايد .8

 حساب خزاين،  در " رامعادنمستقل عوايد صندق "   يکدولت افغانستان در نظر دارد تا بمنظور مديريت عوايد معدن 

و آينده افغانستان را به شيوه ای شفاف  فعلی گونه ای سرمايه گذاری شوند تا بتواند نيازهای بهاين سکتور ايجاد نمايد. عوايد 

 مرفوع سازد.

رويالتی بايد طوری باشد تا اطمينان حاصل  و معيار های مواد ساختمانی بايد انعکاس دهنده ازرش آنها بوده و ساختار قميت 

 ورد و مصرف کنندگان قيمت واقعی اين مواد را می پردازد.از آن مفاد بدست آ تواندميشود که توليد کننده 

 و انکشافتحقيق  .9

و  افزايش ارزشها ،، موارد صحی و ايمنی کاریمعدنفعاليت های  و انکشاف در سکتور مواد ساختمانی بايد تمام تحقيق

استخراج سنگ به اين صنعت معرفی  یو روشهای ايمن جديد نتيجه تکنالوژی و درتجارت را تحت پوشش قرار دهد. 

 خواهد شد.

 یسيپالتطبيق  .10

 تي�فعال یتم�ام آن یمبن�ا رک�ه ب� یاساس� سند ثيبح و بوده قيتطب قابل نهيکاب توسط آن بيتصو خيتار از موادساختمانی یسيپال

 استفاده خواهد شد. گردد یم ميتنظ موادساختمانیسکتور  یها
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