
  طرزالعمل کاری رياست تحليل اقتصادی، طرح وارزيابی پاليسی ها

  

اين چارچوب کاری به اساس اليحه وظايف رياست تحليل اقتصادی، طرح ارزيابی پاليسی ها برای اجراات هرچه بهتر در عرصه 

های معادن و پتروليم برای نهاد انکشاف پاليسی ها، ترتيب پالن ها وگزارشات وزارت و ارسال گزارشات  احصائيوی مربوط به سکتور

  ذيربط آن وضع گرديده است .

  بخش اول : روش طرح و ترتيب مسوده پاليسی ها

رياست تحليل اقتصادی، طرح وارزيابی پاليسی ها مسوول طرح ديدگاه وانکشاف پاليسی های معادن و نفت وگاز مطابق  –ماده اول 

معادن برای تشويق سرمايه گذاری های خصوصی جهت تنظيم فعاليت های بهتر به قانون اساسی استراتيژی انکشاف ملی و قانون 

  معدنکاری در کشور ميباشد .

رياست تحليل اقتصادی، طرح وارزيابی پاليسی ها مسئول طرح وانکشاف پاليسی ها و حصول اطمينان از تطبيق آن در  –ماده دوم 

  عرصه امور معادن و نفت گاز ميباشد.

تحليل اقتصادی ، طرح وارزيابی پاليسی ها بعد از دريافت حکم مقام وزارت مبنی به طرح مسوده پاليسی مکلف رياست  –ماده سوم 

  به انجام موارد ذيل می باشد.
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رياست تحليل اقتصادی، طرح وارزيابی پاليسی ها جهت طرح و ترتيب مسوده پاليسی های سکتور معادن و نفت و گاز  –ماده چهارم 

ضرورت به معلومات علمی و تخنيکی داشته بنآء تمام رياست های وزارت معادن و پتروليم مکلف به ارايه معلومات بعداز دريافت در 

  خواست اين رياست ميباشد.

ياست تحليل اقتصادی، طرح و ارزيابی پاليسی ها جهت حصول اطمينان از چگونگی تطبيق پاليسی ها در اخير هرسال ر –ماده پنجم 

  گزارش را ترتيب می نمايد . بنآء تمام رياست ها مکلف به ارايه گزارش از اجراات شان در بخش مربوطه پاليسی ميباشند.

يسی ها تمام ديدگاه پاليسی ها گزارشات وزارت معادن و پتروليم را بعد از تائيد رياست تحليل اقتصادی،طرح وارزيابی پال -ماده ششم

  مقام وزارت جهت نشر به رياست اطالعات و ارتباط عامه اين وزارت ارسال می نمايد.



 بخش  دوم  ترتيب  پالن  های  وزارت  و  ارايه  گذارش  آن  به  ادارت  مربوطه  

رياست  تحليل  اقتصادی،  طرح  و ارزيابی  پاليسی ها  نظر  به  حکم  مقام  وزارت  مسئول  طرح  و  ترتيب  پالن ماده  هفتم  - 
 های  صد روزه  وزارت   معادن  و پتروليم  را در  مطابقت   به رهنمود   رياست   عمومی   اداره  امور  به  عهده  دارد .

رياست  های  مربوطه  وزارت  معادن  و پتروليم  مکلف  هستند،پالن  های  صد روزه  خويش  را  بعد  از  تائيد و  ماده  هشتم  - 
 مالحظه  شد  معينيت مربوطه  شان  به رياست  تحليل  اقتصادی ، طرح و ارزيابی پاليسی  ها  ارسال  بدارند  . 

  رياست  تحليل  اقتصادی ،طرح  و ارزيابی  پاليسی  ها مسئول  جمع  آوری  و ترتيب  گذارشات  پالن  های  صد  روزه ماده نهم  -
   روز  ميباشد  .25در  هر 

  رياست  تحليل  اقتصادی  مسوول  ترتيب  گزارشات پالن های  صد روزه  و ساالنه  وزارت  معادن و پتروليم می  ماده  دهم  -
 باشد. 

  رياست تحليل  اقتصادی ،طرح وارزيابی پاليسی ها مسئول است  تا از  تطبيق  پالن های  صد روزه  و ساالنه خويش  ماده  يازدهم -
 به  اداره امور  گزارش  ارايه نمايد . 

 بخش  سوم  : مکانيزم تهيه و ترتيب  فورم  های  احصائيوی 

  رياست تحليل اقتصادی ، طرح و ارزيابی پاليسی  ها  مسئول   ترتيب  فورمه  های  احصائيوی ارسالی از سوی  مادره  دوازدهم  -
 اداره محترم مرکزی احصانيه را گروپ بندی  و تقسيمات فورمه  ها به اساس  وظايف هر  رياست  به عهده  دارد .  

  رياست هماهنگی واليات  مسئول جمع آوری تمام ارقام احصايوی  معادن در سطع واليات کشور بوده وگزارش ماده سيزدهم  -
 توحيدی را به رياست تحليل اقتصادی ، طرح وارزيابی پاليسی ها ارائه می  نمايد  . 

 ارسال وجمع آوری فورمه های  احصائيوی معادن طی  مکاتيب  به  رياست  های  مربوط وزارت  طبق وقت  تعين ماده  چهاردهم  -
 شده . 

  رياست  تحليل اقتصادی ،  طرح  وارزيابی  پاليسی  ها  مسئول  طرح، ترتيب ،توحيد و بازخوانی  معلومات و ارقام ماده پانزدهم  -
 احصائيوی  معادن  به منظور  حصول  اطمينان از صحت بودن  آن  ميباشد. 

   ارسال  فورمه های  نهايی شده  به  اداره محترم مرکزی احصائيه. مادره  شانزدهم  -

 بخش  چهارم  : اجرای  ساير  وظايف  طبق  اصول  و مقررات اداره  

 رياست  تحليل  اقتصادی ،طرح  وارزيابی پاليسی ها  مسئول  انعکاس  ديدگاه وزارت معادن و پتروليم در  تفاهم  نامه ماده  هفدهم  -
 های  اقتصادی ميان کشورهای که در  بخش معادن و پتروليم همکاری مينمايند ميباشد  . 

 رياست  تحليل  اقتصادی ،طرح  وارزيابی پاليسی ها مسئول اجرای ساير وظايف سپرده شده طبق مصوبات شورای ماده هژدهم -
 وزيران ميباشد . 

  می باشد .  AEITI  يکی از کارمندان رياست تحليل اقتصادی، طرح و ارزيابی پاليسی ها به حيث فوکل پاينت به اداره ماده نوزدهم -
 بخش پنجم : الفاذ 

  اين  چارچوب  کاری  رياست  تحليل اقتصادی ،طرح و ارزيابی  پاليسی  ها که  در  چهار بخش با بيست ويک ماده   ماده بيستم  -
 در  وزارت  معادن و  پتروليم  طرح  و ترتيب  گرديده  است  .  

  اين  چارچوب  کاری  پس  ار تائيدی هيئت  رهبری  وزارت  معادن  و  پتروليم  و  منظوی   چاللتماب  وزير ماده بيست ويکم  -
 معادن وپتروليم نافذ می باشد  . 

  

  



 


