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  مقدمه. .1

بمنظور  که  بوده یايکولوژ از لحاظمنبع انرژی  مصون ترين و موثرترين، اقتصادی ترين (CNG)فشرده  گاز طبيعی

         طبيعی فشرده گاز ،فراهم آوری منافع چند بعدی بمنظور مورد استفاده قرار ميگيرد. زيست کاهش آلودگی و حفظ محيط

باعث  (سی ان جی) استفاده از گاز برای توليدات نفتی عنعنوی در نظر گرفت. بديلرا ميتوان منحيث يک  (سی ان جی)

همچنان  دارد. اه ربه هماز گرمايش جهانی ات اقليمی ناشی در تغييررا قابل مالحظه  بهبود و شدهگلخانه ای های گاز  کاهش

ذخاير دارای افغانستان  کاهش ميدهد. تی دولت را برای محصوالت پطروليممکلفيت های واردا (سی ان جی)استفاده از گاز 

بنابراين، دولت  دارد.توانائی اکتشاف ذخاير بيشتر را و از طريق ابتکارات اکتشافی پالن شده  استشده  کشف گازی 

(سی گاز  .در نظر دارد یمواد سوختبديل منحيث  ،ست ميايدخلی بدگاز طبيعی دا که از  )سی ان جی(افغانستان استفاده از

را ميتوان از منابع داخلی بدست آورد و بدين ترتيب تاديات بيالنس کشور از درک مصرف پايين مواد سوخت  ان جی)

 وارداتی نيز فايده می کند.

زمينه اشتغال را برای اتباع کشور افزايش ميدهد و اثرات چند بعدی اقتصادی آن، از  (سی ان جی)تاسيس و تنظيم سيستم 

را به تسهيل و تنظيم سرمايه گذاری  ،(سی ان جی)دولت در سکتور . بل مالحظه خواهد بودلحاظ اشتغال و عوايد ملی قا

. از را حمايت مينمايد (سی ان جی)از طريق دخيل ساختن سکتور خصوصی رشد منظم بهره برداری از گاز و  عهده دارد

تهيه گاز در ماليه،  حکومتداری خوب و شفافيت وزارت تجارت و وزارت طريق وزارتهای ذيربط مانند وزارت معادن، 

فعاليت بايد همچنان . مينمايدتشويق را  (سی ان جی) وسايط در  وثر آنو استفاده م  (سی ان جی) گاز طبيعی برای توليد

عوايد، محافظت های اجتماعی ومحيط زيست بطورمحفوظ و در يک محيط  ، توليد(سی ان جی) تجارتهای مربوط به 

 دوستانه تأمين شود. 

اما ، دولت ديگر نقش گردانندگی اين سکتور را نخواهند داشت. (سی ان جی)پس از راه اندازی موفقانه برنامه آزمايشی گاز 

دولت در داد. است ادامه خواهد  (سی ان جی)وزارت معادن به مسوليت اساسی اش که تدوين پاليسی حاکم باالی سکتور 

و بعد از  پاليسی تدوين وب تنظيمی را در مطابقت باکه يک چارچبوده تأسيس يک رياست در چوکات وزارت معادن  صدد

 .را تنظيم نمايد (سی ان جی)آن سکتور 

       

 هدف:  .2

بدين و، مواد نفتیوارداتی کاهش  ،تيل وسايط نقليهاز ناشی های  انتشار الوده کننده از محيط زيستحفظ اين پاليسی هدف 

 بهمقادير فراوان اسعار خارجی را پس انداز و سرمايه گذاری خصوصی را  (سی ان جی)طريق انکشاف سکتور ازوسيله 

  اين سکتور جلب نمايد.

 

 چارچوب حقوقی و تنظيمی  .3

ق اين به تحق (سی ان جی)ثر از منابع پطروليم در قانون اساسی افغانستان تسجيل شده است. پاليسی اساس حقوقی استفاده موً 

 ايجاد انهدف می باشد وو مناسب تجارتی ايجاد يک محيط با ثبات  متعهد بهافغانستان  دولت. حکم قانون اساسی کمک ميکند

که از طريق آن داوطلبی آزاد، شفاف و رقابتی است پروسه توسط  ،(سی ان جی)چارچوب حقوقی و تنظيمی برای سکتور 
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حاوی  گردد. دولت همچنان قواعد و مقرراتمي ايجاد (سی ان جی) تبديلی و ورکشاپ های  (سی ان جی)پمپ استيشن های 

 بطور واضح تصريح ميکند.  (سی ان جی)طرزالعمل های ساده و شفاف را برای تخصيص حقوق تجارتی سکتور 

 

 تعهد به عمليات شفاف  .4

و سرمايه گذاری سکتور حمايت ميکند  (سی ان جی)فراهم سازی حقوق برای سرمايه گذاری سکتور پاليسی از اين 

دولتی، مشارکتهای خصوصی و ه گذاری مشترک، که مشمول کمپنی های افغانی يا بين المللی، سرمايخصوصی را، 

دولت افغانستان به ارائه مالکيت فردی و يا ساير ساختار های حقوقی مجوز در تحت قوانين افغانستان باشد، تشويق می کند. 

 . متعهد است (سی ان جی)معلومات درباره عوايد موجوده و ساير فوايد بدست آمده از فعاليت های 

  (سی ان جی)و تجهيزات  دستگاه ها ردکود و استند .5

توسط   (سی ان جی)وسايل زيربنايی ی، اعمار، عمليات، حفظ و مراقبت ها در رابطه به طراح استندردکود های تخنيکی و 

نيت، اعتماد و سطح پايين خطر را به مردم تامين تدوين و منظور می شود تا سطح بلند مصوً   رد افغانستاناداره ملی استند

صرفآ به اشخاصی که نامه  حمايت شده است. جوازاست که در اين پاليسی از آن  بطور جدی کند، از موارد ديگری 

حفظ و  ت، آزمايش، ترميم، انتقال، تعويض،شايستگی، مهارت ها و تجارب الزم را برای نصب مصون و درست، اجرا

جهيزات و ماشين آالت بايد در . تمام تدر ميشوداص و پمپ استيشن ها داشته باشد (سی ان جی) تبديلی مراقبت وسايل 

د های افغانستان تدوين و توسط اداره ملی استاندار (سی ان جی)توسط رياست  باشد که های استندردمطابقت به کود ها و 

 منظور شده است. 

 حفاظت از سرمايه گذاری   .6

به عهده  (سی ان جی)دولت افغانستان مسوليت تسهيل بخشيدن اعطای حقوق کامل و منصفانه تجارتی را به سرمايه گذاران 

دارد. سرمايه گذاران افغان و خارجی اجازه دارند تا مفاد مربوط به سرمايه گذاری خارجی و ساير تاديات و مبالغ قرضه 

نوع اسعار خارجی که سرمايه گذار خواسته باشد به نرخ تبادله موجوده، به  های خارجی را، آزادانه و بدون تاخير به هر

 خارج از افغانستان انتقال دهد. 

 موضوعات مالی .7

در حاليکه مشوق های کافی اعطا می گردد تا از  و را تدوين و تطبيق (سی ان جی)سيستم مالياتی رقابتی سکتور دولت يک 

مفاد منصفانه و عادالنه سرمايه گذاران خصوصی نيز اطمينان حاصل گردد. دولت يک رژيم مالياتی خوب طراحی شده را 

 ايجاد ميکند که سرمايه گذاری را تشويق، پيوند های اقتصادی را بهبود بخشد، شفافيت را تمثيل نمايد. 

، دولت افغانستان يکجا با نهاد های مالی کار می کند تا به مصرف  (سی ان جی)شناسازی افغانستان به در جريان مدت آ

تبديل نمايند. دولت افغانستان همچنان در جريان اين مدت محصوالت  (سی ان جی)کنندگان قرضه دهد که وسايط خويشرا به 

 ، معاف ميکند.  (سی ان جی)سرمايه گذاری صنعت ن به  را غرض تسهيل بخشيد (سی ان جی)گمرکی توريد تجهيزات 
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 حفاظت محيط زيست  .8

و از انکشاف طرزالعمل جامع پالن گذاری محيط تبديلی شن، وسأيل يستااين پاليسی استفاده از تججهيزات معياری، پمپ 

راهبرد و  تطبيق بمنظور استفاده متداوم از منابع طبيعی،  .حمايت مينمايد (سی ان جی)زيستی مربوط به انکشاف سکتور 

مستلزم پيروی از قانون حفاظت  (سی ان جی)اصول فوق الذکر در رابطه به تصميم گيری، اجرا و نظارت از عمليات 

،  )NEPAمی باشد. اداره ملی حفاظت محيط زيست ( محيط زيست افغانستان و بهترين روش های پذيرفته شده بين المللی

و  محيط زيستازری دارد. در اين خصوص، اداره ملی حفاظت در تدوين و تطبيق اصول و رهنمود های مربوطه نقش محو

 را تدوين ميکنند.  (سی ان جی)حفاظت محيط زيست مربوط به انکشاف سکتور  وزارت معادن مشترکا رهنمود 

 ايمنی  صحت و .9

را بشمول پمپ استيشن و  (سی ان جی)فعاليت های  ايمنی مربوط به مسايلکليه  اداره وتنظيم مسوليتوزارت معادن 

وسايل وپمپ استيشن های مربوط به  معيار استندردوزارت معادن باهمکاری اداره ملی  به عهده دارد. آن را تبديلیتاسيسات 

و بهترين روش های پذيرفته شده بين المللی باشد،  کشورهای  استندردبا مقتضيات ايمنی و  در مطابقت (سی ان جی)تبديلی 

، ديزاين پمپ استيشن، اعمار، نصب، آزمايش و عمليات بايد پاسخگوی شرايط تبديلی های وسايل  استندردنمايد.  می تدوين

 افغانستان باشد.  استندرداداره ملی 

ليسی صادر شده از جانب ات صحت و ايمنی و پامکلف اند تا از کليه احکام قانون کار، مقرر (سی ان جی)سکتور  مسؤلين

وزارت معادن يک تعداد کارمندان واجد شرايط را منحيث امور اجتماعی، شهدا و معلولين، اطاعت کنند.  وزارت کار و

و همچنان  تبديلی پ های و ورکشا (سی ان جی)غرض بازديد منظم از پمپ استيشن های  (سی ان جی) مفتشين ايمنی

 نمايد.  محلی، استخدام می بررسی های

يا  می نمايند الزم است که يک مقدارتمام سرمايه گذاران که در سکتور (سی ان جی) و يا در بخش های ديگری آن فعاليت 

 .تمام سرمايه و همچنان افراد شان را در برابر خطرات (سی ان جی) توسط شرکت های بيمه ملی وبين المللی بيمه نمايند

 و زيربنا ها  عرضه گاز طبيعی .10

لی و شبکه توزيعی وم و عرضه گاز طبيعی، توسعه لين انتقابه توليد متدا وابستگیدر کشور  (سی ان جی)انکشاف صنعت 

وزارت معادن در حال طرح ريزی توسعه بيشتر فعاليت های اکتشافی و بهره برداری گاز در افغانستان دارد.  گاز طبيعی

به مقادير که تقاضای بازار ها را  (سی ان جی)است. تصدی افغان گاز مسوليت دارد تا گاز طبيعی را به استيشن های 

 مرفوع سازد، عرضه کند. 
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 حل منازعات  .11

به ميان می آيند در روشنائی قوانين نافذه، مقررات و طرزالعمل ها حل  (سی ان جی)منازعات که در ارتباط به فعاليت های 

خواهند شد. البته هيچ محدوديت قانونی برای حل غير رسمی اين منازعات ازطريق تفاهم بين طرفين، مذاکرات و ساير 

حل منازعات بصورت غير رسمی آن امکان پذير نباشد موضوعات به  روش های قابل قبول وجود ندارد. در حاالتيکه

 محاکم با صالحيت راجع خواهند شد.

 انکشاف منابع بشری .12

بشری، استفاده از موثرترين تکنالوژی موجود و  جهت ارتقای ظرفيت قوای (سی ان جی)های  با همکاری شرکتدولت 

، آموزش ها و انکشاف تکنالوژی محلی و ارتقای ظرفيتفراهم می سازد  زمينه راانکشاف تکنالوژی محلی سکتور دولتی، 

، (سی ان جی)، مراکز تفتيش تبديلی در ورکشاپ های را  آموزش های مخصوص در سکتور خصوصی تشويق ميکند.  را 

 . می نمايد تدوين کار ميکند (سی ان جی)و به تمام اشخاص که مستقيما با  (سی ان جی)مراکز عرضه خدمات 

 

 پاليسی  تطبيق .13

از تاريخ تصويب آن توسط کابينه قابل تطبيق بوده و بحيث سند اساسی که بر مبنای آن چارچوب بعد  (سی ان جی)پاليسی 

وزارت معادن  کشور تنظيم می گردد، استفاده خواهد شد. (سی ان جی)سکتور  قانونی و حقوقی طرح و تمامی فعاليت های

و با در نظرداشت آگاهی از تغييرات درتکنالوژی، معيارها، بازار و مسايل ديگری که در اين پاليسی را به شکل متواتر 

      .جريان تطبيق آن بروز ميکند بررسی خواهد کرد
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