د افغانستان اسالمي جمهوریت
د عدلیې وزارت
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رسمي جریده

فوق العاده ګڼه

تعدیل و ایزاد در برخی از مواد قانون معادن

تاریخ نشر )۵۲( :حوت سال  ۳۱۳۱هـ.ش
نمبر مسلسل)۳۳۱۱( :

فرمان
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان در مورد
توشیح تعدیل و ایزاد در برخی از مواد قانون معادن
شماره)۴۴( :
تاریخ۳۱۳۱/۳۲/۵۲ :

مادۀ اول:
به تأسی از حکم فقرۀ ( )۶۱مادۀ ( )۱۶قانون اساسی افغانستان ،تعدیل و ایزاد در برخی از مواد قانون معادن را با
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ایزاد در فقرۀ ( )۵مادۀ ( )۶۱قانون مذکور که بر اساس فیصلۀ مصوبات شماره ( )۶۶۶مؤرخ  ۶۱۹۱/۹/۶ولسی
جرگه و شماره ( )۶۶۶مؤرخ  ۶۱۹۱/۹/۳۱مشرانو جرگه شورای ملی تصویب گردیده است ،توشیح می دارم.
مادۀ دوم:

این فرمان همراه با تعدیل و مصوبات شورای ملی از تاریخ نشر در جریدۀ رسمی نافذ گردد.

محمد اشرف غنی

رئیس جمهوری اسالم افغانستان

دولت جمهوری اسالمی افغانستان
شورای ملی
ولسی جرگه
مصوبه تعدیل و ایزاد در برخی از مواد قانون معادن
شماره)۳۴۴( :
تاریخ۳۱۳۱/۳/۳ :

ولسی جرگه به تأسی از حکم مندرج مادۀ نودم قانون اساسی جمهوری اسالمی افغانستان  ،در جلسۀ عمومی روز شنبه
مؤرخ  ۶۱۹۱/۹/۶خویش تعدیل در برخی مواد قانون معادن با ایزاد در فقرۀ پنج مادۀ دهم و تائید اصل متن مادۀ
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( )۴۶قانون متذکره را تصویب نمود.

عبدالرووف " ابراهیمی"
رئیس ولسی جرگه

دولت جمهوری اسالمی افغانستان
شورای ملی
مشرانو جرگه
مصوبه در مورد تعدیل و ایزاد برخی
از مواد قانون معادن
شماره)۳۴۳( :
تاریخ۳۱۳۱/۳/۵۱ :
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مشرانو جرگه به تأسی از حکم مادۀ نودم قانون اساسی افغانستان  ،درجلسۀ عمومی روز یکشنبه مؤرخ ۶۱۹۱/۹/۳۱
تعدیل و ایزاد در برخی مواد قانون معادن را با ایزاد در فقرۀ ( )۵مادۀ دهم و تائید اصل متن مادۀ ( )۴۶قانون متذکره
به اکثریت آراء تصویب نمود.

فضل هادی" مسلمیار"
رئیس مشرانو جرگه

تعدیل و ایزاد در برخی از مواد
قانون معادن

مادۀ اول:
جزء ( )۶فقرۀ ( )۵مادۀ بیست و سوم و مادۀ بیست و نهم قانون معادن منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره ( )۶۶۶۱مؤرخ
 ۶۱۹۱/۵/۳۵به متون ذیل تعدیل گردد.

قرار داد انکشاف منرال ها
مادۀ بیست و سوم:
 -۶تعیین روشی که با استفاده از آن دولت بتواند سهم خویش را به نرخ بازار بدست آورد.

مادۀ بیست و نهم:
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انتقال جواز

( )۶دارندۀ جواز اکتشافی  ،بهره برداری و معدنکاری به مقیاس کوچک نمی تواند  ،تمام یا بخشی از امتیازات جواز
خویش را قبل از موافقه کتبی وزارت معادن و پطرولیم به شخص دیگر انتقال دهد ،مشروط براینکه منتقل الیه واجد
شرایط مندرج این قانون بوده و تمام مکلفیت های دارنده جواز و شرایط پیش بینی شده مندرج مقرره مربوط را
بپذیرد.

( )۳جواز تفحص ،معدنکاری حرفه ای و اجازه نامه معادن سنگ و مواد ساختمانی قابل انتقال نه می باشد.

وظایف و صالحیت های کمیسیون
مادۀ دهم:

( )۵شرایط و معیار های تعیین فیصدی رویالتی در مقررۀ جداگانه تنظیم گردد.

اختصاص کد مشخص
مادۀ هشتاد و چهارم:
وزارت مالیه مکلف است  ،پنج فیصد از مجموع عواید حاصله از معدن را به منظور انکشاف و بهبود شرایط
اقتصادی  ،اجتماعی و محیط زیستی مردم والیت یا والیاتی که معادن در آن موقعیت دارد در کد مشخص و یا
صندوق وجهی عالوه بر مبلغ تخصیص داده شده در بودجه ملی ،اختصاص دهد.

مادۀ سوم:
این تعدیل و ایزاد از تاریخ نشر در جریدۀ رسمی نافذ می گردد.
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