اطالعیه !
متقاضی محترم جواز معدنکاری مقیاس کوچک !
موارد ذیل نکات عمده بر گرفته شده از قانون معادن و مقرره مربوط پیرامون شرایط اعطای جواز معدنکاری بمقیاس
کوچک میباشد .امید موارد ذیل را دقیق مطالعه نمائید.

مقدار کرایه سطح زمین
 -1حق االجاره سطح زمین معدنکاری مقیاس کوچک ساالنه  375افغانی فی هکتار برای دور اول تعین
شده است.

تضمین محیط زیستی
 -2تضمین محیط زیست یکی از مکلفیت های دارنده جواز معدنکاری به مقیاس کوچک میباشد.
مقدار تضمین محیط زیست بعد از ارزیابی پالن ارایه شده متقاضی ،تعیین و قبل از صدور جواز بشکل
وجوه نقدی به حساب مربوطه تحویل بانک میگردد.
 -3فیس در خواستی

فیس در خواستی جواز معدنکاری مقیاس کوچک برای منرالها ی ( جغل سنگدانه ،جغل ،چونه،
سنگ ،ریگ ،خاک،گل رس ،دولومیت ،سنگ سیلیکاري ،گچ) مبلغ 15000افغانــــــی تعیین شده،
و 37500افغانی به منظور استخراج سایرمنرالهای مقیاس کوچک که توسط متقاضی واجد شرایط
بحساب وزارت معادن تحویل بانک میگردد .مبلغ یاد شده در صورت صدور یا عدم صدورجواز غیر
قابل بازگشت میباشد.

مقدار رویالیتی
الف  -رویالیتی مواد ساختمانی معدنی قرار ذیل تعیین شده است .

الف  :فی متر مکــعب( جغل سنگدانه ،جغل ،چونه ،سنگ ،ریگ ،خاک،گل رس ،دولومیت ،سنگ
سیلیکار ،گچ) مبلغ  30افغانــــــــــــــی
ب -رویالیتی سایر منرالها ها به اساس فقره ( )2ماده پنجاه و یکم قانون معادن مشخص و محاسبه
میگردد.
عالقه مند محترم ! یکی از شرایط کسب جواز معدنکاری به مقیاس کوچک برای اشخاص حقیقی و حکمی
داشتن جواز سرمایه گذاری مرتبط با صنعت معدنکاری میباشد.

اعطای جواز معدنکاری مقیاس کوچک به اساس در خواستی و ارزی ابی آن به اساس تقدم ثبت درخواست
صورت میگیرد.
برای معدن که شما در خواست ارایه نموده اید امکان دریافت سایر در خواست ها متصور میباشد در صورتیکه
شما درخواست کننده اول ،دوم ،سوم و یا هم  .....باشید .فیس در خواست که از جانب شما به حساب مربوطه
تحویل بانک میگردد ،درصورت تائید یا رد شرایط پیشنهادی شما مبلغ متذکره شامل واردات دولت گردیده و
غیر قابل برگشت میباشد.
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