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  مقدمه
هیر شـــوروی و اداره رسوی جیولوجی ایاالت متحده امریکاطبق رسوی های انجام یافته از ســـوی  ، متخصـــصـــین ج

ت منابع طبیعی . افغانســتان دارای منابع طبیعی(معادن و هایدروکاربنها) فراوان می باشــد فرصــت های بینظیر رشــد ک

، جلب رسمایه جهت استفاده اعظمی از این فرصت ها و نیل به رشد اقتصادی کشور. اقتصادی کشور را فراهم می سازد

صیگ صو سکتور خ شد) رشکت های داخلی و خارجی معدنکاری(ذاری های  شویق . در زمینه مهم می با ساس ت بدین ا

ذاری در سکتور معادن گذاران داخلی و خارجی جز از اهداف دولت و وزارت معادن کشور می باشد و از رسمایه گرسمایه 

اید   .استقبال می 

فقط به منظور معرفی و شناسایی حقوق و مکلفیت های ذاران گقابل ذکر است که این بانک معلوماتی و رهنمود رسمایه 

سط نهاد های گذاران ترتیب گرسمایه  شده تو ست و به هیچ وجه بدیل قوانین، مقررات و طرزالعمل های ترتیب  ردیده ا

ی باشد های اجراآت خویش در تالش تعدیل قوانین، مقررات و طرزالعمل  از اینکه وزارتها همواره جهت بهبود. ذیربط 

و از  کاری خویش به رسوی ســاحات جدید می پردازدمعینیت رسوی جیولوجی همه ســال طبق پالن ، مربوط می باشــند

شد و همه روزه تعداد قرارداد های فعال در حال  صی می با صو سکتور خ سوی هم وزارت معادن در حال عقد قرارداد با 

شد و معلومات مندرج این رهنمود در هنافزایش می با شته ولی با گ، از ای صحت دا شت زمان در تغییر می گام تحریر  ذ

  .باشد

--------ذاران می توانند جهت دریافت معلومات و رهنمود های بیشرت در مورد سکتور معادن افغانستان با ریاستگرسمایه 

ره وزارت  ------------------------------- -----------------------و یا ایمیل آدرس  -------------------معادن و پرتولیم از طریق ش

ره  -----------------------------و در مورد سکتور هایدرو کاربنها با ریاست  -------- -------وزارت معادن و پرتولیم از طریق ش

ایند ---------------------------------------و یا ایمیل آدرس  ------------- وزارت معادن و پرتولیم از نظریات . اس حاصــل 

اید   .سا ش در زمینه بهبود این رهنمود قدردانی می 
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  :ذاریگسرمايه  ذيدخل سکتورنهاد های کليدی 
  وزارت معادن و پتروليم

ــور یوزارت معادن و پرتولیم  ــولگدر کش ــالحیت انه مس و رشایط مندرج جواز  ، مقرره معدنکاریقانون معادن تطبیق باص

وزارت معادن و پرتولیم مسـول طرح و تطبیق پالیسـی ها و مقررات جهت تنظیم امور  و همچنان می باشـد قرارداد ها/ها

  .در کشور می باشد) ازگنفت و (سکتور معادن و پرتولیم

  وزارت ماليه

ــایر فعالیت ها، وزارت مالیه ــول تنظیم امور مربوط به عواید و  بر عالوه اجرای س ــدگمس ــور می باش معینیت . مرکات کش

مرکات افغانستان مسول گ، مطابق قانون مالیات بر عایدات و ریاست محرتم عواید این وزارت مسول جمع آوری مالیات

  .مرکی می باشدگاداره و تجارت های میان مرزی و جمع آوری عوارض 

ــکتور معادنگرسمایه  ــان به معینیت عواید وزارت محرتم مالیه و ) معدنکاران(ذاران س به منظور پرداخت های مالیاتی ش

ایندگمرکی به ریاست گمرکی و حصول معافیت های گبرای پرداخت های عوارض    .مرکات مراجعه می 

  وزارت صنعت و تجارت 

ن و مقررات مربوط به فعالیت های تجارتی تشبثات سکتور مسول طرح و تطبیق پالیسی ها، قوانی یعوزارت تجارت و صنا

شد ستان می با صی و عامه در افغان صو سی ها مانند. خ ضی از قوانین و پالی ضع بع صنعت و تجارت با و قانون : وزارت 

صاْ گرسمایه  صو صی، مختلط و عامه، مخ صو شبثین خ صی زمینه اجرای معامالت تجارتی برای مت صو سکتور خ ذاری 

  .ران سکتور معادن و پرتولیم را فراهم ساخته استذاگرسمایه 

ذاران از پالیسی ها و مقررات وزارت صنعت گذاران سکتور صنایع استخراجی افغانستان مکلف اند مانند رسمایه گرسمایه 

ایندگو تجارت در رابطه به ثبت رسمایه    .ذاری و سایر موارد مرتبط به آن پیروی 

   ):    تشبث(    ذاری گ           جواز رسمایه 

سندی است که توسط اداره ثبت مرکزی و مالکیت فکری وزارت صنعت مطابق احکام قانون معادن جواز رسمایه گذاری 

.  و تجارت صادر شده و در آن مشخص شده باشد که شخص فعالیت های مرتبط با صنعت معادن را انجام داده می تواند

قرارداد  /ذاری که یکی از پيش رشط های دریافت جوازگبناْ وزارت محرتم صـــنعت و تجارت در صــــدور جواز رسمایه 

ایندذاران همکاری گمعدنکاری می باشد با رسمایه   .می 
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  اداره ملی حفاظت محيط زيست: 
اداره مستقل بوده و مسول انسجام و نظارت امور حفاظت و احیای محیط زیست و اداره ملی حفاظت محیط زیست یک 

شد تطبیق احکام قانون محیط زیست و شور می با که دفرت مرکزی این اداره در  مقرره حفاظت محیط زیست در سطح ک

ام والیات کشور فعال می باش/و آمریت ها داشتهموقعیت کابل    .دنریاست های والیتی آن در 

شد صالحیت دارد تا مانع آلوده  ست توسط اشخاص و رشکت ها  ناداره ملی حفاظت محیط زیست  و تخریب محیط زی

ذار . ردد ست تاثیر  ست برای فعالیت های که باالی محیط زی بدین منظور این اداره می تواند مطابق قانون محیط زی

وده و از فعالیت  ی، مدیریت زباله ها و مدیریت زباله های زیانبار را اعطا  اند جواز های محیط زیســـتی، کنرتول آلود

ان جواز های متذکره به منظور حصــول اطمینا ن از پیروی رشایط مندرج جواز و قانون محیط زیســت توســط های دارند

اید   .آنها، بررسی و تفتیش 

  :١٣٩٧قانون معادن 
                                                                                                          قانون معادن و مقرره معدنکاری امور مربوط به تثبیت مالکیت و کنرتول دولت بر معادن، طرز محافظت، اداره، اســتفاده 

الها                                                     و کار برد آن را تنظیم و راهکار های مربوط به تشویق رسم ذاری های دولتی، خصوصی و مختلط در سکتور م                                                    ایه 

اید وده و سایر عملیات و فعالیت های مربوط را کنرتول می    .                                                                   را سازماندهی 

الها، انواع حقوق :                                         در قوانین و مقرره های متذکره موضـــوعات چون                                                             مالکیت ذخایر معدنی، نهاد های تنظیم کننده م

الی، اشخاص واجد رشایط برای                                                                        کسب حقوق معدنکاری، پروسه داوطلبی، قرارداد معدنکاری، تامین شفافیت، محوه                              م

الی در بخش های صحت و ایمنی، حفاظت  ذاری و سایر حقوق و مکلفیت های دارنده حقوق م                                                                                                  فساد، تشویق رسمایه 

        ْ     یح و رصحاْ درج                                                                                     محیط زیست، انکشاف محالت معدن و پیروی از معیار های ابتکار شفافیت در صنایع استخراجی توض

   .          ردیده است

احکام قانون معادن پيرامون حفاظت محيط زيست و مسوليت های اداره ملی حفاظت محيط 
  زيست مطابق آن

  :ضمانت محيط زيستی

  : ماده پنجاه و چهارم

شد )1 شافی و جواز بهره برداری الزامی می با ستی برای جواز اکت نت محیط زی نت می تواند، برای. ض ض   این 

ردد جواز  .معدنکاری به مقیاس کوچک الزامی 

ردد )2 نت محیط زیستی قبل از رشوع حفر زمین در ساحه جواز ارایه می   .ض

نت  )3 ردد معادن محیط زیستی توسط وزارتشکل و مقدار ض  .با در نظرداشت موارد ذیل مشخص می 
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 مطابق مقرره های مربوطه.  

 با در نظرداشت پالن مدیریت محیط زیستی.  

  مشوره با اداره ملی حفاظت محیط زیستدر. 

  :رعايت قانون محيط زيست

  :ماده شصت و سوم

اید )1  .دارنده جواز مکلف است، احکام قانون محیط زیست را رعایت 

یری  )2 الی بر محیط زیســـت جلو دارنده جواز مکلف اســـت، تا حد امکان از تاثیرات ناشـــی از فعالیت های م

اید این اقدامات شــامل احیای زمین های که در ســاحه . وده، آن را کاهش دهد و تاثیرات وارده را ترمیم 

ردد  .جواز واقع شده، می 

  :پالن مديريت محيط زيستی

  :ماده شصت و چهارم

ایدا )1  :داره ملی حفاظت محیط زیست مکلف است، امور ذیل را ارزیابی 

 مطابقت پالن مدیریت محیط زیستی پيشنهادی با رشایط مندرج مقرره ها.  

  ماده  ۲بررســی اینکه اجرای پالن مدیریت محیط زیســتی پيشــنهادی مکلفیت دارنده جواز را مطابق حکم فقره

  .شصت و سوم این قانون رفع می سازد

ــت یا  )2 ــالح آن را درخواس ــتی را تائید، اص ــت می تواند، پالن مدیریت محیط زیس اداره ملی حفاظت محیط زیس

اید ل   .رشایطی را بر تائید پالن مدیریت محیط زیستی اع

اه ارزیابی اثرات محیط زیستی یا پالن جامع کاهش اثرات محیط زیستی توسط اداره ملی حفاظت محیط  )3 هر

ست مطابق قانون  ستی مکلفیت متذکره را زی شد، پالن مدیریت محیط زی شده با سته  ست الزامی دان محیط زی

اید  .رفع می 

قابل ذکر اســـت که رشکت های محرتم معدنکاری باید قبل از آغاز حفر زمین اجازه نامه محیط زیســـتی را از اداره ملی 

  .حفاظت محیط زیست بدست آورند

  قوق منرالی:معيار های واجد شرايط بودن برای کسب ح

  قانون معادن 17–ماده 

ی تواند  – 1 اشخاص ذیل مطابق حکم ماده چهل و یکم قانون معدن واجد رشایط اشرتاک در پروسه دواطلبی نبوده و 

اید.   قرارداد معدنکاری یا جواز را کسب 
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  شخص حقيقی که: –) 1(

 سالگی را تکمیل نکرده باشد. 18سن  -

 باشد.در افغانستان سکونت نداشته  -

 محکوم به جرم پنداشته شده باشد. -

 جواز رسمایه گذاری نداشته باشد. -

ــه  - ــد یا جواز آن به دلیل عدم رعایت احکام این قانون در خالل س ــده باش به نقض احکام این قانون محکوم ش

 سال گذشته لغوه شده باشد.

 در خالل ده سال گذشته به جرم رشوت یا فساد اداری محکوم شده باشد. -

ایندگی مطابق به  شخص با - اید به شمول  ایندگی  نفوذ سیاسی که از وی به صورت رسمی یا غیر رسمی 

 توافقنامه تولیت.

  شخص حکمی که: – 2

 به اثر افالس در حالت تصفیه بوده یا منحل گردیده باشد. -

 جواز رسمایه گذاری نداشته باشد. -

ــد یا جواز آن به - ــده باش ــه  به نقض احکام این قانون محکوم ش دلیل عدم رعایت احکام این قانون در خالل س

 سال گذشته لغوه شده باشد.

ـــــد. - ــاش ــده ب ــردی ــوم گ ــک ــح ـــــاد اداری م ــا فس ـــــوه ی ــرم رش ــه ج ــه ب ـــــت ــذش ـــــال گ ــالل ده س   در خ

 

  شرکت های خصوصی که: – 3

شد یا جواز وی به دلیل عدم رعایت احکام این قانون  - شده با مالک آن به دلیل نقض احکام این قانون محکوم 

 خالل سه سال لغوه شده باشد. در

 مالک آن درجرایم مرتبط با رشوت یا فساد اداری در خالل ده سال گذشته محکوم شده باشد. -

 مالک آن شخص با نفوذ سیاسی باشد. -

  شرکت های ثبت شده که: – 4

شد یا جواز وی به دلیل عدم رعایت احکا - شده با م این مالک معترب آن به دلیل نقض احکام این قانون محکوم 

 قانون در خالل سه سال گذشته لغوه شده باشد.

 مالک معترب آن در جرایم مرتبط با رشوت یا فساد اداری در خالل ده سال گذشته محکوم شده باشد. -

 مالک معترب آن شخص با نفوذ سیاسی باشد. -
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اید: –)2( یتواند جواز معدنکاری را کسب    اشخاص ذیل 

  افغانستان را نداشته باشد.اشخاص حقیقی که تابعیت  – 1

  اشخاص حکمی که مطابق قانون افغانستان ثبت نگردیده باشد. – 2

یت آن تابعیت افغانستان را نداشته یا در افغانستان ثبت نگردیده باشد. – 3   اشخاص حکمی که مالک اک

راه اندازی گردیده هرگاه رشکت کننده در پروســـه دواطلبی که مطابق حکم ماده چهل و یکم این قانون  –) 3(

) این ماده را از دست دهد وی مکلف است 2یا 1قرارداد معدنکاری یا دارنده جواز رشایط الزم مندرج فقره های (

  در ارسع وقت موضوع را به صورت کتبی به وزارت اطالع دهد وزارت در این صورت میتواند:

اید. ) ماده5پیشنهاد دواطلبی شخص متذکره را مطابق حکم فقره ( – 1   چهل و سوم این قانون رد 

اید.8قرارداد معدنکاری را مطابق حکم فقره ( - 2   ) ماده چهلم این قانون فسخ 

اید.1جواز را مطابق حکم فقره ( – 3   ) ماده شصتم این قانون لغوه 

 شـــخص که مالک رشکت خصـــوصـــی می گردد که رشکت وی دارنده قرارداد معدنکاری . دارنده جواز یا –) 4(

  ) روز به وزارت اطالع دهد.30دارنده جواز انتقالی می باشد. مکلف است موضوع را در خالل سی (

شـــخص که مالک معترب رشکت ثبت شــــده می گردد که دارنده قرارداد معدنکاری. دارنده جواز یا جواز  –) 5(

  ) روز. به وزارت اطالع دهد.30انتقالی می باشد. مکلف است موضوع را در خالل سی (

هرگاه شـــخص حکمی پروســــه دواطلبی که مطابق حکم ماده چهل و یکم این قانون برگزار می گردد.  –) 6(

اید. ولی در حین پروسـه دواطلبی دفرت یا مرکز تجارتی در افغانسـتان نداشـته باشـد. مکلف اسـت.  اشـرتاک 

شم این قان1قبل از اجرای قرارداد معدنکاری مطابق حکم فقره ( ش ون دفرت یا مرکز تجارتی خود ) ماده چهل و 

اید.    را در افغانستان ایجاد 

  :مکلفيت های سرمايه گذار
و ســایر قوانین نافذه افغانســتان  ام رسمایه گذاران داخلی و خارجی مکلف به رعایت قانون رسمایه گذاری خصــوصــی

  .می باشند

ذاری خصــوصــی افغانســتان، ســایر قوانین مانند                ، قانون هایدرو                            قانون معادن، مقرره معدنکاری:                                                            برعالوه قانون رسمایه 

                                                                                                    کاربنها، مقرره هایدرو کاربنها، قوانین رشکت های تضـــامنی، محدود املســـولیت و ســـهامی، قانون ثبت اخرتاع و غیره 

وده                  قوانین کشور برای  یت های بیشرت قانونی را فراهم  ذاران ح                               و متشبثین مکلف به رعایت احکام      اند                                                     برای رسمایه 

 .                   نین متذکره می باشند   قوا



  

 

نې او پالیيس پراختیا ریاست ي  د 

 

  :جواز  گانحقوق دارند
  

 جواز اکتشافی

ــای  • ال ه ــ ـــــاف م ــتش اک

 .مشخص شده در جواز

دســــت رســـی بــه زمین و  •

به  که  نان وتجهیزات  کارک

 .اکتشاف الزم است

ال ها  • ونه های م انتقال 

 .از ساحه جواز

ر و اســـتفاده  • از زیر بنا اع

 .جهت اکتشاف

اســـتخراج و اســـتفــاده از  •

ــطحی و زیرزمینیآبهای  ؛ س

کتشـــــاف نجــام ا  جهــت ا

 مطابق احکام قانون آب.

 و سایر... •

  

 جواز بهره برداری

یا اکتشــــاف  • بهره برداری و 

شخص  ال های م شرت م بی

بق  مطــا جواز   شـــــده در 

 پیشنهاد معدنکاری.

ــه زمین •  ،دســـــت رســــی ب

 .تجهیزات کارکنان و

ونه ها  • از ســــاحه انتقال 

 .جواز جهت اکتشاف

ر واستفاد •  .ه از زیربناهااع

 .استفاده از آب •

الها •  .ذخیره م

 .انتقال تولیدات وفروش آن •

 وسایر... •

  

 جواز مقیاس کوچک

اکتشـــــاف و بهره برداری  •

ــاس  قی م ــه  ال هــای ب م

کوچک مشـــخص شـــده در 

جواز مطابق برنامه کاری به 

  .مقیاس کوچک

سرتسی به زمین، کارکنان  • د

 .و تجهیزات

ــه هــا جهــت  • ون ــال  تف ن ا

 .وتحلیلتجزیه 

ر و استفاده از زیربناها؛ •  اع

 .استفاده ازآب •

ال ها •  .ذخیره م

 .انتقال و فروش تولیدات •

 و سایر... •

  

 

 

  :جواز نامه ها
ــتخراجی افغانســتان و طرزالعمل اعطای آنها به  ــکتور صــنایع اس ذاران س در این بخش جواز نامه ها و خدمات مورد نیاز رسمایه 

رفته طور خالصه به    شده است.معرفی 

  

  



  

 

نې او پالیيس پراختیا ریاست ي  د 

 

  جواز معدنکاری به مقياس کوچک
  جواز معدنکاری به مقیاس کوچک.  اسم جواز

الهاریاست / وزارت معادن و پرتولیم  مرجع صادر کننده   .عمومی تنظیم م

ـــت و نهم قانون معادن   موارد استفاده/ ترشیحات ـــت که مطابق حکم ماده بیس جواز معدنکاری به مقیاس کوچک جوازی اس

مبنای آن اکتشـــاف و بهره برداری در پروژه های معدنکاری به مقیاس کوچک به شـــمول  اعطا و بر

  فعالیت های معدنکاری حرفه ای مطابق احکام این قانون، انجام می گردد.

  1398و مقرره معدنکاری  1397قانون معادن   قوانین و مقررات مربوطه

ــاس مرجع  ره  آدرس و شـــ

  مسول

  +93202304455چهار راهی عبدالحق کابل افغانستان وزارت معادن و پرتولیم 

  ) سال اعطا می گردد.5جواز معدنکاری به مقیاس کوچک برای مدت پنج (  معیاد اعتبار جواز

ـــند داوطلبی   فیس جواز ـــتی برای جواز معدنکاری به مقیاس کوچک  300000فیس س  15000افغانی و در خواس

نی ال ها. 37500، یا افغانی به منظور استخراج مواد ساخت   افغانی به منظور استخراج سایر م

  وزارت معادن و پرتولیم ریاست تفتیش معادن.  مرجع نظارت کنند

دید دید شده می تواند.  قابلیت    این جواز در صورت تایید وزارت برای یک دوره پنج ساله دیگر 

دید دید را نود ، در صورت درخواست برایدارنده جواز مکلف است  طرزالعمل  )  ۹۰(دید مدت جواز، درخواست 

اید   .روز قبل از اتقضای تاریخ جواز به وزارت تسلیم 

اید دید می    :وزارت در حاالت ذیل معیاد جواز را 

وده باشد .1   .در صورتیکه دارنده جواز احکام مندرج این قانون را رعایت 

جواز مکلفیت های مندرج قرارداد  در ارتباط به جواز اکتشــــافی یا بهره برداری، دارنده .2

وده باشد   .معدنکاری را رعایت 

ساحه جواز را مطابق حکم ماده  .3 صد  رصاف پنجاه فی شافی، وزارت ان صورت جواز اکت در 

وده باشد  .سی و دوم قانون تصویب 

وده باشــد و جواز در حال منقضــی  گاههر  دید معیاد جواز درخواســت را تســلیم  دارنده جواز برای 

دید آن مشخص ن ردیده باشد، مدار اعتبار گشدن باشد، جواز تا زمانی که تائیدی یا رد درخواست 

  شمرده می شود

دید دید جواز معدنکاری به مقیاس کوچک. 7500  فیس قابل پرداخت    افغانی برای 

 



  

 

نې او پالیيس پراختیا ریاست ي  د 

 

  جواز اکشتافی

  جواز اکشتافی  اسم جواز

  .ریاست معادن معادن بزرگ وزارت معادن و پرتولیم  مرجع صادر کننده

ــت که مطابق حکم فقره های (  موارد استفاده/ ترشیحات ــافی جوازی اس ــتم این 2و  1جواز اکتش ــت و هش ) ماده بیس

شاف در پروژه های معدنکاری به مقیاس بزرگ مطابق احکام  قانون اعطا و بر مبنای آن اکت

  این قانون، انجام می گردد.

  1398و مقرره معندکاری  1397ن معادن قانو   قوانین و مقررات مربوطه

اس مرجع  ره  آدرس و شـــ

  مسول

  +93202304455وزارت معادن و پرتولیم چهار راهی عبدالحق کابل افغانستان 

  جواز اکتشافی نخستین بار برای مدت سه سال اعطا می گردد.  معیاد اعتبار جواز

  افغانی  300000فیس سند داوطلبی   فیس جواز

  وزارت معادن و پرتولیم ریاست تفتیش معادن.  ت کنندمرجع نظار 

دید دید شده می تواند.  قابلیت    این جواز در صورت تایید وزارت برای دو دوره سه ساله دیگر 

دید ست  طرزالعمل  دید را دارنده جواز مکلف ا ست  دید مدت جواز، درخوا ست برای  صورت درخوا ، در 

ایدروز قبل از اتقضای ) ۹۰(نود   .تاریخ جواز به وزارت تسلیم 

اید دید می    :وزارت در حاالت ذیل معیاد جواز را 

وده باشد .1   .در صورتیکه دارنده جواز احکام مندرج این قانون را رعایت 

ندرج  .2 یا بهره برداری، دارنده جواز مکلفیت های م به جواز اکتشــــافی  باط  در ارت

وده باشد   .قرارداد معدنکاری را رعایت 

در صورت جواز اکتشافی، وزارت انرصاف پنجاه فیصد ساحه جواز را مطابق حکم  .3

وده باشد  .ماده سی و دوم قانون تصویب 

ــد و جواز در حال  گاههر  وده باش ــلیم  ــت را تس دید معیاد جواز درخواس دارنده جواز برای 

شخ دید آن م ست  شد، جواز تا زمانی که تائیدی یا رد درخوا شدن با ضی  ردیده گص نمنق

  باشد، مدار اعتبار شمرده می شود

دید   افغانی برای جواز اکتشافی  24750  فیس قابل پرداخت 

  



  

 

نې او پالیيس پراختیا ریاست ي  د 

 

  جواز بهره برداری

  جواز بهره برداری  اسم جواز

  

  .ریاست معادن معادن بزرگ وزارت معادن و پرتولیم  مرجع صادر کننده

) ماده بیست و هشتم 9) یا (4و 3که مطابق حکم فقره های (جواز بهره برداری جوازی است   موارد استفاده/ ترشیحات

این قانون اعطا و بر مبنای آن بهره برداری در پروژه های معدنکاری به مقیاس بزرگ مطابق 

  احکام این قانون انجام می گردد.

  1398و مقرره معندکاری  1397قانون معادن   قوانین و مقررات مربوطه

اس مرجع  ره  آدرس و شـــ

  ولمس

  +93202304455وزارت معادن و پرتولیم چهار راهی عبدالحق کابل افغانستان 

  ) سال اعطا می گردد.30جواز بهره برداری برای مدت سی (  معیاد اعتبار جواز

  افغانی 300000فیس سند داوطلبی   فیس جواز

  وزارت معادن و پرتولیم ریاست تفتیش معادن.  مرجع نظارت کنند

دید دید شده می تواند.  قابلیت    این جواز در صورت تایید وزارت برای یک دوره پانزده ساله 

دید ست  طرزالعمل  دید را دارنده جواز مکلف ا ست  دید مدت جواز، درخوا ست برای  صورت درخوا ، در 

اید) ۹۰(نود   .روز قبل از اتقضای تاریخ جواز به وزارت تسلیم 

ایدوزارت در حاالت ذیل معیاد جواز  دید می    :را 

وده باشد .1   .در صورتیکه دارنده جواز احکام مندرج این قانون را رعایت 

ندرج  .2 های م یت  یا بهره برداری، دارنده جواز مکلف به جواز اکتشــــافی  باط  در ارت

وده باشد   .قرارداد معدنکاری را رعایت 

بق حکم در صورت جواز اکتشافی، وزارت انرصاف پنجاه فیصد ساحه جواز را مطا .3

وده باشد  .ماده سی و دوم قانون تصویب 

ــد و جواز در حال  گاههر  وده باش ــلیم  ــت را تس دید معیاد جواز درخواس دارنده جواز برای 

شخص ن دید آن م ست  شد، جواز تا زمانی که تائیدی یا رد درخوا شدن با ضی  ردیده گمنق

  باشد، مدار اعتبار شمرده می شود

دید   افغانی برای جواز بهره برداری  24750  فیس قابل پرداخت 

         



  

 

نې او پالیيس پراختیا ریاست ي  د 

 

  

  

  

  

  

  

  



  

 

نې او پالیيس پراختیا ریاست ي  د 

 

  

  

  


