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 طرزالعمل کاری ریاست نظارت بر تطبیق قرار داد های نفت و گاز – ریاست عمومی پترولیم

 فصل اول 

 احکام عمومی 

  -ماده اول مبنی

ایننط طرزالعمننل در روشنننی احکننام قننانون هینندروکاربط هننای نفننت و گنناز بننه منظننور تنظننیم امننور کنناری 

 ترتیب گردیده است. 

 ماده دوم : هدف. 

 ذیل را بر آورده می سازد.  ایط طرزالعمل اهداف عمدۀ

کارهنننای کمپننننی هنننای  گنننونگی تطبینننق و پیشنننرفت پنننالن و امنننورمننندیریت و نظنننارت از اجنننراآت چ -

 .  (EPSC)جهت نیل به اهداف برنامه کاری کمپنی ها و قرار داد قرار دادی 

لنننوگیری از ارنننرار و خطنننرات نظننارت و مراقبنننت از امنننور محنننیط زیسنننتی و  اجتمنناعی بنننه منظنننور ج -

 عملیات نفت و گاز.  در جریان

 تنظیم پروسه های اجرایی جهت تسریع انجام مسولیت های کمپنی های قرار دادی.  -

 میط ارتباط با اهالی منطقه در عرصه خدمات بهتر. حصول اطمینان از تآ -

فنننراهم آوری مسنننهیالت بموقنننع بنننرای قنننرار داد کنننننده گنننان نفنننت و گننناز کشنننور و هم ننننان  -

اطمینننننان از فعالیننننت هننننای قننننرار دادی در مطابقننننت بننننا مسننننولیت نظننننارت جهننننت حصننننول 

 استراتیژی انکشاف ملی ستندرد چهار چوب قوانیط و مقررات می باشد. 

 وم: ماده س

مومی گ/جریاسنننت عننن-و گننناز سننناختار تشنننکیالتی ریاسنننت نظنننارت بنننر تطبینننق قنننرار داد هنننای نفنننت

 پترولیم: 

ریاسننت نظننارت بننر تطبیننق قننرار داد هننای نفننت گنناز بنننا بننر نینناز مننندی هننای مبننرم بننر منندیریت و نظننارت 

در مطابقنننت بنننه ظیحنننه وظنننایف  1392مننننابع نفنننت و گننناز در چوکنننات ریاسنننت عمنننومی پتنننرولیم در سنننال 

 و ساختار تشکیالتی متشکل از مدیریت اجرائیه و سه آمریت ذیل می باشد: 

 آمریت تسهیالت و خدمات  .1

 آمریت خدمات تخنیکی  .2

 آمریت مالی و تدارکاتی  .3

 



 

 ماده چهارم:

 وظایف و مسئولیت های ریاست نظارت بر تطبیق قرار دادهای نفت و گاز.

آمریننت تسننهیالت خننندمات  ،بخننا اداره مننی شننود و از مننندیریت اجرائیننهایننط ریاسننت توسننط رئنننی  

و بننه رئننی  عمننومی آمریننت خنندمات تخنیکننی و آمریننت مننالی و تنندارکاتی گنن ارذ و معلومننات اخنن  

 .باشدپترولیم گ ارذ ده می 

رئننی  نظننارت بننر تطبیننق قننرار داد هننای نفننت و گنناز مکلننف بننه طننر  و ترتیننب پننالن کنناری بخننا  -

ظنننوری منننی باشننند تنظنننیم وظنننایف و نبنننه پنننالن ریاسنننت عمنننومی جهنننت م مربوطنننه در مطابقنننت

نیننندن آن در برنامنننه کننناری پنننروشه هنننا فنننر  پیشنننبرد اهنننداف مسنننئولیت هنننای ریاسنننت و گنجا

کننناری اینننط ریاسنننت و کمپننننی هنننای قنننرار دادی وره نظنننارت و ایجننناد همننناهنگی در اممطروحننن

 بینننق پنننالن کننناریتعنننیط و تشنننخیک حجنننم کننناری و ارزذ خننندمات در تط ،جهنننت تسنننری  امنننور

مننندیریت از کارکننننان تحنننت ا نننر  ،کاربط هنننا و منننواد قنننرار داددر مطابقنننت بنننا احکنننام قنننانون هایننندرو

بننه منظننور اطمینننان از آمننوزذ و ارتقننا ظرفیننت بننه منظننور اجننرای وظننایف مطننابق معیننار هننای 

ن گرام هنننای اداره مربوطنننه و مراقبنننت از تطبینننق آ، تصنننمیم در امنننر اهنننداف و پنننورمنننورد نیننناز اتخننناذ

اصننال  و پیشنننهاد هننای بننود جننوی کمپنننی هننای قننرار دادی بننه اسننا  پننالن و  ،تشننخیک تعنندیل

چنننالا هنننا و اقننندامات  ،داد و ارائنننه معلومنننات دقینننق راجنننع بنننه پیشنننرفت هننناتعهننندات قنننرار 

 پیشنهادی جهت تطبیق پروشه های ملی به ریاست عمومی پترولیم.

 ماده پنجم 

 مکلفیت های مدیریت اجرائیه 

تهیننه و ترتیننب دوسننیه هننای محننرم و  ،فننر  سننهولت کننار هننای یومیننه سیسننتم فایلنننگایجنناد  .1

 جابجای نمودن آن به دوسیه مربوطه 

 فیصله ها و مکاتیب به منظور تطبیق هرچه بهتر امورات  ،تکثیر و پیگیری مصوبات .2

 تنظیم و ترتیب مالقات های رسمی و دیگر امور کار های متفرقه  .3

 ربعوار و ساظنه  ،مریت های مربوطه ریاست به صورت ماهوارترتیب و توحید گ ارشات آ .4

 ترتیب و تنظیم سیستم منظم شبکه داخلی کمپیوتر دفتر و اتصال دوامدار با انترنت  .5

 تسهیالت در امورات اجرائیوی و اداری برای رئی  بخافراهم آوری  .6

 

 



 

 وظایف و مکلفیت های عمده تمام کارمندان وپرسونل ریاست 

  ا پنناینتریط قدمننه مکلننف بننه رعایننت عننامکارمننندان ایننط ریاسننت از رئننی  ایننط اداره شننرو  تننتمننام 

 و تام قوانیط و مقررات مربوطه و ایط طرزالعمل می باشند. 

  مسنننئولیط بخنننا مکلنننف انننند پنننالن کننناری و بودجنننه سننناظنه قنننرار دادی هنننا را عنننندالموقع بررسنننی

 کمپنی ارسال نمایند اصال  و منظوری گرفته در میعاد معینه دوباره به 

  تمننام کارمننندان و مسننولیط ایننط ریاسننت مکلننف اننند تمننام مکاتیننب و مراسننالت بننا کمپنننی هننا را

ولسنننی جرگنننه  12/3/1396بنننه تاسنننی از حکنننم مننناده شنننان دهم قنننانون اساسنننی مصنننوبه منننور  

مقنننام عنننالی  27/10/1396منننور   1613شنننورای محتنننرم ملنننی و متکنننی بنننه حکنننم شنننماره 

مقننننام  1/10/1394مننننور   6592افغانسننننتان و حکننننم شننننماره  ریاسننننت جمهننننوری اسننننالمی

محتنننرم وزارت معنننادن و پتنننرولیم بنننه دو لسنننان انگلیسنننی و یکنننی از لسنننان هنننای رسنننمی کشنننور 

 انجام دهند.

 قننت رسننمی بننوده اجننراآت یومیننه را طبننقهننر کارمننند طبننق حکننم مقننرره طننرز سننلو  پابننند بننه و 

 ظیجه وظایف انجام میدهد. 

 ماهوار و ساظنه داشته باشند. ،هفته وار ،ظیحه وظایف پالن روزانهمند باید طبق رهر کا 

 بننه بنناظ واز بنناظ بننه پنناییط  جننراآت خننود سلسننله مراتننب را از پننائیطمننند مکلننف اسننت در ارهننر کا

 ت نماید امراع

  هننر آمریننت ایننط ریاسننت بطننور جداگانننه و تمننام آمریننت هننا در همنناهنگی بننا یکنندیگر در اجننراآت

 خود منحیث یک تیم واحد کاری عمل نمایند. 

 خننود بننوده آمننریط و رئننی  مربوطننه برنامننه منننظم  یهننر کارمننند مکلننف بننر ارتقننای ظرفیننت کننار

 د تهیه و ترتیب نمایند آموزشی را هم در داخل و هم در خاج از برای کارمندان زیر ا ر خو

 گردند  مستفید از برنامه های آموزشی خارج کشور میتواند صرف کارمندان رسمی 

 بننر  تکبیطاسننتفاده از دخنیننات و مسننکرات در دفنناتر و دهلینن  هننا بصننورت قطننع جننواز ننندارد بننا مننر

 گیرد میخورد قانونی صورت 

 ه آمنننر مربوطنننه از رئنننی  خنننود بننننابر رنننرورت در جرینننان روز هنننر کارمنننند میتوانننند بعننند از موافقننن

 .موقت اخ  نمایداجازه 

  ال طننر جنندول تنناآخر سننال رخصننتی هننای سنناظنه کارمننندان بننا موافقننه اوشننان در منناه اول هننر سنن

 .تنظیم گردد

 

 



 

 فصل دوم 

 تسهیالت خدمات برای کمپنی های قرار دادی حفظ محیط زیست امور اجتماعی

 ماده ششم:

a( :تسهیالت خدمات 

کارشننننا  محنننیط زیسنننت و  ،تسنننهیالت و خننندمات از کارشناسنننان تسنننهیالت خننندماتآمرینننت  .1

کارشننننا  امنننور اجتمننناعی گننن ارذ کسنننب نمنننوده و آمرینننت تسنننهیالت خننندمات مسنننولیت گننن ارذ 

 دهی را به رئی  نظارت بر بطبیق قرار دادهای نفت و گاز دارد. 

هنننا و تطبینننق آمرینننت تسنننهیالت خننندمات مکلنننف اسنننت تنننا فنننر  تسنننریع عملینننات هایننندروکاربط  .2

برنامنننه کننناری و قنننرار داد اکتشننناف و تقسنننیم تولیننند تنننآمیط ارتبننناط را برقنننرار کنننند بنننا ادارات و 

 های مربوط.  هوزارت خان

جننواز  ،ایننط آمریننت مکلننف اسننت بعنند از ارزیننابی اسننناد واصننله تسننهیالت ظزم را فننر  اخنن  وینن ه .3

  اخننن  ، و پروسنننفرعنننی کمپننننی هنننای قنننرار دادی و قنننرار داد کنننننده گنننانکنننار بنننرای کارمنننندان 

وسنننایل و   ، پروسنننرنننرورت عملینننات هایننندروکاربنها ،ظیسنننن  منننواد منفجنننره و منننواد یواکتینننف

 اجنا  مورد ررورت از گمرکات کشور طبق قوانیط و مقررات ناف ه کشور ایجاد نماید. 

از وقنننت شناسنننایی نمایننند بنننرای  ا قبنننلهیالت خننندمات مکلنننف اسنننت تنننا مشنننکالت رآمرینننت تسننن .4

گنننان جنننواز و جفنننظ روابنننط کننناری بنننا دارننننده  تننننا، مرفنننو  سننناختط مع نننالت،ز ا ییرجلنننوگ

کم بننا مراجننع ذینندخل دولتننی و فیننر دولتننی مرکنن  و وظیننت و نینن  هم نننان جفننظ روابننط مسننتح

مکلننف بننه  بننت و حفننظ تمننام معلومننات اسننناد گ ارشننات و اطمینننان دهننی بننه وزارت از پایننندی 

 دادی. دارنده گان جواز به رعایت مکلفیت های قرار 

 ماده هفتم 

(b  مکلفیت های کارشناسان محیط زیست 

فنننظ بنننه همکننناری اداره محنننیط زیسنننت جهنننت ح مکلنننف بنننه اتخننناذ و عملنننی نمنننودن تننندابیر ظزم -

مننی باشنند ایننط تنندابیر میتواننند شننامل ذیننل  هننا محننیط زیسننت در جریننان عملیننات هاینندروکاربط

 باشد.

وادث فینننر مترقبنننه در مشنننکالت و حنننه و رسنننیدگی بنننه موقنننع بنننه رعاینننت ننننورم هنننای قبنننول شننند -

 فاظت محیط زیست. جریان عملیات هایدروکاربط ها و ارایه مشوره به منظور ح



دادی بنننه  تحلینننل و ارزینننابی همنننه جانبنننه راپنننور هنننای محنننیط زیسنننتی کمپننننی هنننای قنننرار  2

 همکاری اداره محیط زیست.

 

 ماده هشتم 

 C(  مکلفیت های کارشنا  امور اجتماعی 

اجتمننناعی مکلنننف اسنننت فنننر  شناسنننایی مشنننکالت در جلسنننات وظینننت و شنننوراها  کارشننننا  امنننور (1

میننن ان مشنننارکت منننردم در  انهنننای وظیتنننی و اقننندام بنننرای افننن ایااشنننترا  نمایننند و ارتبننناط بنننا ارگ

  .کار های عام المنفعه و امور اجتماعی

بنننه اجنننع انجنننام یافتنننه از سننناحه و معلومنننات ر توحیننند گ ارشنننات ناشنننی از فعالینننت هنننای ،ترتینننب (2

چنننالا هنننا و اراینننه آن فنننر  کسنننب هننندایت و هم ننننان پیگینننری مشنننوره هنننای  ،پیشنننرفت هنننا

 .مقامات ذیصال  به منظور تحقق اهداف و پالن های مطروحه 

 فصل سوم 

 نظارت از اجراآت و چگونگی تطبیق پالن و امور کاری کمپنی های قرار دادی 

 ماده نهم 

 آمریت خدمات تخنیکی:

مکلنننف بنننه مننندیریت و نظنننارت از امنننور کنننار هنننای سننناحوی و تخنیکنننی کمپننننی آمرینننت خننندمات تخنیکنننی 

کنناری مننی باشنند و  هننای قننرار دادی مطننابق مننواد قننرار داد و قننانون هاینندروکاربط هننا فننر  تطبیننق پننالن

تخنیکنننی و کنننار شناسنننان نظنننارت تخنیکنننی سننناحوی  سنننانا از کارشنانیننن  مکلفینننت هنننای گننن ارذ گینننری ر

 بدوذ دارد. 

 ماده دهم: 

 ت های کارشناسان تخنیکی و کارشناسان نظارت تخنیکی ساحوی:مکلفی

کارشننننا  تخنیکنننی مکلنننف انننند تنننا بنننه همکننناری کارشناسنننان نظنننارت تخنیکنننی سننناحوی  .1

برنامنننه کمپننننی هنننای قنننرار دادی را بنننا همننناهنگی آمرینننت منننالی و تننندارکاتی بصنننورت همنننه 

  جانبه فر  تطبیق، تصویب به منظور تحلیل و ارزیابی نمایند.

نظنننارت تخنیکنننی سننناحوی از تننناریج منظنننوری بودجنننه بنننه منظنننور بهبنننود کیفینننت  انکارشناسننن .2

کننناری کمپننننی هنننای قنننرار دادی و قنننرار دادکنننننده گنننان پنننالن تطبینننق و مو رینننت پروسنننه 



فرعنننی در سننناحه مکلنننف بنننه نظنننارت و کنتنننرول از پیشنننرفت فعالینننت هنننا و نتنننای  جرینننان 

ظگ چننناه هنننا و برمنننه کننناری در  ،قیقننناتیتصننناویر ف نننایی تح ،عملینننات اجنننرای امنننور تحقیقننناتی

 مقرره و قانون هایدروکاربط ها می باشد. ،مطابقت به مواد قرار داد

اکتشننننافی و  ،حوی مکلننننف بننننه بررسننننی پننننالن تفحصنننناتیکارشناسننننان تخنیکننننی و سننننا .3

و روشننننی قنننانون  EPSCاسنننتخراجی کمپننننی هنننای قنننرار دادی در مطابقنننت بنننه قنننرار داد 

گ هفتییییر  ار در نر یییی   زارش دهییییرسییییگ    ییییبرسننننئولیت مو نینننن  هاینننندروکاربط هننننا اننننند 

نتنننای  تکمینننل عملینننات و کشنننف تجنننارتی کنننه توسنننط  ،پیشنننرفت تورنننی   انیییرار سیییر ر بییی

 قرار داد کننده ها شناسایی میشود را به عهده دارند. 

کارشناسنننان مکلفینننت دارنننند تنننا همنننه روزه بمنظنننور جلنننوگیری آبننندهی چننناه هنننا و کننناها  .4

نفننت خننام چنناه هننای تحننت اسننتخراج را نظننارت و کنتننرول نمننوده  تولینند تولینند اننندازه مقنندار

ا اخنن  و فننر  تحلیننل و تج یننه بننه ه از چنناه هننای تحننت اسننتخراج نمونننه رمنناهننر  و در اخیننر

 ظبراتوار ارسال نماید.

اجننرای عملینننات هاینندروکاربط هننا در سننناحه تخلننف و تخطنننر از روننند در  انهننر گنناه کارشناسننن .5

منننواد قنننرار داد را مشننناهده نماینننند مکلنننف بنننه انعکنننا   قنننانون هایننندروکاربط هنننا واحکنننام 

 ک ارشات و شریک نمودن به موقع معلومات به ایط ریاست می باشد.

 فصل چهارم 

 محتویات مالی و تدارکاتی 

 م ده   زدهم:

 مکلفیت های آمریت مالی و تدارکاتی: 

 ارذ دهننی را بننه رئننی  نظننارت بننر تطبیننق قننرار داد هننای نفننت و آمننر مننالی و تنندارکاتی مسننئولیت گنن

 گاز دارد 

 ایط آمریت برای بدست آوردن اهداف تعیط شده دارای مکلفیت های ذیل می باشد. 

بننه منظننور منسننجم نمننودن نینناز مننندی هننای بخننا هننای مربوطننه طننر  و ترتیننب پننالن  .1

ز سنننال منننالی و طنننی ترتینننب و بودجنننه بنننه اسنننا  برنامنننه قبنننل از آفنننا ،منننالی و حسنننابی

 مراحل آن 

ایننط آمریننت مکلننف بننه طننر  پروسننه ارزیننابی و تصنندیق حننق اظمیتنناز کرایننه سننط  زمننیط  .2

راپننور هننای قیمننت نفننت خننام و تنظننیم قیمننت طبننق فرمننول بننا در نظننر داشننت قننرار داد 

اکتشنناف و تقسننیم تولینند و شناسننایی تخطننی اشننتباهات کمپنننی هننا پیرامننون راپننور نفننت 

 یکی می باشد.بات تخناسخام و مح



ایننط آمریننت مکلننف اسننت تننا پننالن تنندابیری بخننا هننای مربوطننه را طبننق بودجننه منظننور  .3

شنننده در جرینننان سنننال منننالی بررسنننی و تجدیننند نظنننر نمنننوده و عنننندالموقع بنننه ریاسنننت 

 نظارت بر تطبیق قرار دادهای نفت و گاز راپور دهد 

هننای قننرار دادی مننالی تنندارکاتی مکلننف اسننت تننا تمننام انننوای  را بننرای کمپنننی آمریننت  .4

ل و نیننن  جهنننت پرداخنننت کراینننه سنننط  زمنننیط و روینننالتی را در زمنننان معنننیط آن ارسنننا

رایا قیمنننت روزاننننه نفنننت خنننام را بنننا در نظنننر داشنننت مکلفینننت در یافنننت تصنننحی  و یننن

باننننک مرکننن ی و  ،قیمنننت مارکینننت منننی باشننند هم ننننان ارتبننناط مکاتبنننه بنننا ادارات منننالی

بنننودن اسنننناد قنننرار دادی هنننا و ز مو نننق سنننایر بانکهنننای تجنننارتی جهنننت حصنننول اطمیننننان ا

 عواید حاصله 

بننا در ایننط آمریننت مکلننف اسننت تننا مصننارفات عایننداتی و مصننارفاتی مربننوط کمپنننی هننا را  .5

بعنننوار و سننناظنه بررسنننی و بنننه ، مننناهوار، روزاننننهاد بنننه صنننورت رنظنننر داشنننت منننواد قنننرار د

 مراجع ذیربط ک ارذ ارایه نماید. 

 ماده دوازدهم :

مقنننام محتنننرم وزارت نافننن  و  یعمنننل دارای دوازده مننناده منننی باشننند از تننناریج منظنننوراینننط طرزال انفننناذ:

 مرعی اظجرا میگردد. 

 

 

 


