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  مقدمه

فذه کشور به منظور دیگاه وزارت معادن و پترولیم در روشنایی قانون اساسی، قانون معادن و سایر قوانین نا

 تطبیق نقشه راه سکتور معادن عبارت است از:

سکتور استخراجی پایدار، شفاف، مؤثر و مبتنی بر دانش که متضمن انکشاف و " 

 "ه متوازن افغانستان باشدتوسع

 اهداف و مقاصد وزارت معادن و پترولیم عبارتند از:

 ا.ه یو هایدرو کابن معدنکاری صنعت توسعه طریق از کشور اقتصاد پایداری خود رشد .1
 .دولت برای معادن برداری بهره از عواید حداکثر تأمین .2
 .نیجها شده قبول ایروشه مطابق کشور در منرالی فعالیتهای اجرای از اطمینان حصول .3
و و هایدر معدنکاری صنعت در خارجی و داخلی سرمایهگذاری برای مناسب زمینه رشد  .4

 ها. یکاربن
 محیط ءسو اثرات کاهش به منجر که نحوی به  یهایدرو کاربن منرالی فعالیتهای مدیریت  .5

 .گردد اجتماعی و زیستی
 و یمل خدمات و کاالها از استفاده و معدنکاری صنعت در محلی جوامع مشارکت تسهیل  .6

 .محلی
 احات س در اجتماعی و اقتصادی فعالیتهای توسعه طریق از امنیت و صلح تأمین به کمک  .7

 معادنکاری.

 پس منظر

های انکشاف ها و پالنها، استراتیژیپالیسی و تطبیق ترتیب ،طرحبه منظور انسجام،  وزارت معادن و پترولیم

ابع طبیعی به ( ایجاد گردیده است. از آنجائیکه مالکیت من1318)کشور در سالوکاربنی منابع منرالی و هایدر

باشد. وزارت معادن ، متعلق به دولت جمهوری اسالمی افعانستان میافغانستان یماده نهم قانون اساس تأسی از

هایدروکاربنی معادن و منابع دارد  های کشور، مسئولیتمطابق به قوانین معادن و هایدروکاربن و پترولیم نیز

 و پترولیم عادنوزارت م منظور نی. به هممدیریت نمایددر هماهنگی با نهاد های ذیربط حکومتی،  را افغانستان

خالصه  فعالیت را پالن نموده است که گزارش چگونگی اجرای فعالیت ها در 56، جمعا1397 در سال مالی

 گزارش آمده است.

سال انون هایدرو کاربن ها مصوب و ق 1143شره جریده رسمی منت 1393)قانون معادن مصوب سال مأخذ:

 (972منتشره جریده رسمی  1387
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  گزارشخالصه 

ه از جملۀ ( فعالیت عمده را پالن نموده بود ک56مجموعاً )  1397وزارت معادن و پترولیم در سال مالی 

ت آغاز نشده و ( فعالی5رار دارد، )( فعالیت در حال اجرا ق16( فعالیت را تکمیل نموده است. به تعداد)30آن)

 ( فعالیت آغاز ولی نسبت مشکالت معطل شده است. 5تطبیق )

 ( رسیده است.%70اوسط فیصدی پیشرفت تمام فعالیت های وزارت به)

 

مجموع فعالیت های 

 پالن شده 

فعالیت های تکمیل 

 شده 

 فعالیت های

 در حال اجرا

 فعالیت های

 معطل شده

 فعالیت های 

 اشدهآغاز ن

56 30 18 6 2 

 

 :گزارش تحقق فعالیت هاي پالن شده

 دفعالیت هاي پالن شده را نشان میدهجدول ذیل میزان پیشرفت 

 هدف اصلی

 

هدف  قدار  م

(Target)  در

لی  ما ســـال 

1397 

 فعالیت هاي عمدهعنوان 
فیصدي پیشرفت 

 عمومی

یش ت ف   بررسییییی و ت

کی ی خن  بییه  معییادن ت

ظور ن فیییت م  و شیییفییا

 در معادن سازی ستندرد

 کشور سطح

 سیییییاحیییه 417

 و معدنکاری

 تولیدی ساحه 103

 814بازرسیییی فنی و تخنیکی 

 فعالیت معدنکاری

121.25 % 
 

 

 

 103حجم  تیییو تثب یسیییرو

و  یمواد سییاختمان دیسییاحه تول

 معادن کوچک

15. % 

قد  قرار  مدیریت و ع

ظور بییه هییا داد ن  م

یش فزا  بییه عواییید ا

  دولت خزانه

 افغانی میلیارد 2,2

 

غانی  2.2جمع آوری یارد اف میل

 عواید معادن

103.1% 

 جواز 150

 

یابی  بت و ارز مه  150ث نا جازه  ا

   مواد ساختمانی
100% 
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 درخواست 20
 20پروسییی  و طی مراحییل 

 درخواست معدنکاری
33% 

له فصیییل و حل  معضییی

 عینک م  معدن موجود

 منظور بییه لوگر والیییت

 هییای فییعییالیییییت آغییاز

 رشییید پروژه، معدنکاری

 و اسیییتخراجی نایعصییی

 منابع از ملی عواید تقویه

 کشور داخلی

 مییییطییییالییییعییییه

 پیشنهاد 56

کان  عات ام طال هائی سیییازی م ن

سییینجی  اقتصیییادی پروژه م  

نی  م  ک ینییک بییا  -MCCع

MJAM   تصیییمیم گیری روی ،

مورد  پیشییینهییاد کم نی  56

مذکور مبنی بر بازنگری و تعدیل 

مواد قرارداد معییدنکییاری م  

 عینک.

30 % 

نالکی 3.5 کا  لومتر 

 دیوار استنادی 24

 احداث و دیزاین ، دقیق سییروی

 24 اعمار  و کانال متر کیلو 3.5

نادی دیوار هت  اسیییت  تعیین ج

 بیجا شهرک در ها سیالب مسیر

نک م  گان شیییده  والیت عی

 لوگر

30 % 

ض یولوجیج یسرو  یارا

ستان بمنظور تثب  تیافغان

و  ریذخا تیفیو ک تیکم

نابع منرال هدف  یم به 

 یگذار  هیذب سیییرماج

در  یسییکتور خصییوصیی

 .یاستخراج عیصنا

 لومتریک 390

 390 یو نقشیییه بردار یسیییرو

تریک م بع سییییاحییات  لو مر

جیج لو هفییت زون  یکیو در 

 کشور یاقتصاد

62% 

 نمونه 4480

ف ،یاویییکم هیییتجز تروگرا  ،یپ

آماده  ،یسییاز دیسییال ،یمنرالوج

رض غ(  نمونه ها 4480) یسیاز

 منرال ها یشناسائ

63% 

سیبر  عملکرد تقویت و ر

 جیییییولییوجییی سییییروی

 طرح منظور به افغانستان

یژی ت ترا مع اسییی  و جییا

 اصالحی مشخص

 یک بررسی

 

سروی جیولوجی   سی نقش  برر

افغانسییتان درارتباب به اکتشییاف 

 منابع منرالی

 

100% 

 یک استراتیژی

تهیه اسیییتراتیژی مشیییخص به 

سروی  منظور بلند بردن ظرفیت 

 جیولوجی در تکنیک های مدرن

کی  ی فز یو کی   -ج ی ج لو یو ج

 اکتشاف و انکشاف

15% 
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 منابع ومدیریت انکشییاف

 درسیییطح هایدروکاربنی

 کشور

 نقطه 55

مع  تمییام آج تقییال  ن وری و ا

قاب   ) -10-9-8-5تجهیزات ن

-12( جنییییییییگل کالن ،)11

( قدوق، 1، )( باشیییکورد14-15

(چغچی 1( گلده، )1( قریش، )1)

جه گوگردک والیت 43و ) ( خوا

 به مرکز موسسهجوزجان 

80% 

 بالک نفتی 5

کار یابیو ارز لیتحل و  یپالن 

ن کم  ترکش  یهییا یبودجییه 

و غضییینفر  لیدراگن آ م،یپترول

حوزه  یگروپ در دو بالک نفت

 یافییغییان تییاجییک وکییمیی یینیی

(CNPCIW  در سییییه بالک  )

 ایحوزه آمو در  ینفت

 

0% 

 دو مذاکره

مذاکره با شییرکت های قراردادی 

جک  تا غان  هت و آمو اف یا ج در

فات موجود و  تعیین حل اختال

 سرنوشت قرارداد متذکره

60% 
 

تر  40 م لو ی ک هزار 

 مربع

 و مقناطیسیییی هوائی، سیییروی

 مربع متر کیلو هزار 40 جاذبوی

 کتواز گازی و نفتی ساحه در
10% 

 حلقه چاه 2

طی مراحل تدارکاتی حفاری دو 

حلقه  چاه اسییتخراجی جدید در 

 ساحه گازی یتیم تاق

100% 

 حلقه چاه 2

بازسازی ساحات گاز دار شبرغان 

 31)تکمیل چاه های نیمه کاره 

( یتیم تییاق، بییا ظرفیییت 37و 

عب  300تخمینی  هزار متر مک

 گاز فی شبانه روز( 

100% 

 یک پایپ الین
احداث پایپ الین جدید انتقال 

  گاز از شبرغان  الی مزارشریف
30% 
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 ترکمنستان از گاز انتقال

ستان ستان،افغان به  و پاک

 ( TAPI) هندوستان

 موافقتنامه یک

تهیه و نهایی نمودن مسیییوده و 

ین چیی ب تنییامییه  ق ف موا ار چوب 

ترکمنستان، افغانستان، پاکستان 

 ( TAPIو هندوستان )

 

100% 

 سییینجی امکان مطالعات

 مصرف های گزینه نهایی

جاد و گاز تار ای  سییییاخ

 گاز توزیع برای تخنیکی

 کم نی یک

 

 مشیییورتی یکم ن اسیییتخییدام

عات انجام بمنظور تخنیکی  مطال

 ارزیابی منظور به سیینجی امکان

نابع و مالی تخنیکی،  بشیییری م

 گاز افغان تصدی

 

 

100% 

 و افغانستان منافع تامین

غان تصییییدی  در گاز اف

 گاز انتقال

 میکانیزم یک

 توافقنامه سیییازی نهایی و تهیه

 تیامین منظور بیه ترانسییی ورت

ستان منافع صدی و افغان  فغانا ت

 گاز انتقال در گاز

70% 

یجییاد چوب ا  هییایچییار

سی  مطالعات انجام و پالی

قات و  اقتصییییادی تحقی

 سکتورمعادن به مرتبط

 یک نقشه راه

ندازی نقشیییه راه سیییکتور  راه ا

معییادن بییه منظور انکشییییاف 

 راهبردی سکتور معادن

 

100% 

 استراتیژی یک
 ستراتیژی تطبیق و سازی نهایی

 وزارت در اصالحات
100% 

 یک پالیسی
سی رژیم مالی  سازی پالی نهایی 

 منرال ها و هایدروکاربن ها
55% 

 یک پالن

نهایی سییازی پالن عمل سییکتور 

تالک جهت انکشاف صنعت تالک 

 در افغانستان
100% 

 بررسی 2

بررسیییی و تحلیل زنجیره ارزش 

سنگ مرمر، جهت جذب سرمایه 

گذاری در زنجیره ارزش سییینگ 

 های تزئیناتی

100% 
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بررسیییی و تحلیل زنجیره ارزش 

سنگ کرومایت جهت جلوگیری 

سرمایه گذاری  از قاچاق و جذب 

برای استخراج و پروس   سنگ 

 کرومایت درافغانستان

100% 

 تحلیل 5

عه  طال یل زنجیره ارزش و م تحل

 بازار های جهانی سمنت

 
100% 

تحلیل زنجیره ارزش و اسیییتفاه 

ینییه از ذ ه ال سییینییگ در غییب

 افغانستان
100% 

یل عه  ارزش زنجیره تحل طال و م

 بازارهای جهان طال
40% 

سنگ های  ارزش زنجیره تحلیل

 قیمتی و جذب سرمایه گذاری 
40% 

 
یل  و ارزش زنجیره تحل

 در نمییک از بهینییه اسیییتفییاده

 افغانستان
100% 

 پالیسی   2

نهایی سییازی و تطبیق پالیسییی 

 ملی منرال ها

 
30% 

پالیسییی نهای سییازی و تطبیق 

 ملی هایدروکاربن ها
10% 

 طرح  3

سی ملی ذغال  طرح  ابتدایی پالی

 سنگ
10% 

 Genderطرح پالیسییی جندر 

Mainstreaming Policy 
30% 

طرح اسیتراتیژی رسیمی سیازی 

 معدنکاری حرفوی
100% 

 یک قانون

 %100 تعدیل قانون معادن 
 

قرره هییای  م ئی سییییازی  نهییا

بی ل ط لی و دوا کی، مییا ی ن خ  ت
50% 
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بقییت بییا  معییدنکییاری در مطییا

تعدیالت قانون معادن و روحیات 

 نقشه راه معدنکاری

 پروژه 14

 پروژه و 14بررسی ابعاد حقوقی 

معییدنکییاری بییه  قرارداد هییای 

 مقیاس بزرگ
100% 

 مقرره 3

سازی مق صحت نهایی  رره های 

تنظیم وایمنی، حق الخطر و 

یف معدنکاری و مقرره تنظیم وظا

 ت های وزارتوظایف و صالحی

60% 

 دوسیه  14

بررسییی ابعاد حقوقی و تصییفیه  

دوسیییه مقروضیییت قرارداد  41

های معادن و تحصییییل عواید از 

 شرکت های مقروض

100% 

جاد  و تاسییییسییییات ای

ناها  فراهم منظور به زیرب

 بخش در سیییهولت آوری

  کشور در معدنکاری

 تعمیر 5

مار عادن آمریت تعمیر اع  غور، م

 تعمیر اعمار ن،جوزجا دایکندی،

 والیت معادن ریاسییت مهمانخانه

 کنفران  صیییالون ترمیم بامیان،

 پایه یک منتاژ و نصیییب و وزارت

 هرات والیات در بلند ترازوی تناژ

88% 

قا یت ارت ندان ظرف  کارم

 پطرولیم و معادن وزارت
 تن  700

عداد  ند در  400آموزش ت کارم

لک یتیریبخش میید  یو مسییی

 بمنظور اجراات بهتر
110% 

هی ) هی د ( 200برنییامییه آگییا

ند در مورد قوانین، مقرره  کارم

ها، وتعهدات ملی وبین المللی و 

 نقش جندر درسکتور معادن  

100% 

سیییطح دانش  تیییارتقییاء ظرف

تن از 78تعییداد ) یمسیییلک  )

)کییارمنییدان  رانیومیید رانیانجن

در هفت زون(  توسط  تیوال 34

نداز ها یراه ا مه  نا مختلف  یبر

 تییییرییییمییید یآمیییوزشییییی

010 % 
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مد ها، نابع  نینو تیریقرارداد وم

 شی،تفت یسییییراپور نو یبشیییر

 نظارت ،یسینو معادن و پروپوزل

 اتیدر سطح مرکز و وال یابیوارز

تن از کییارمنییدان  22معرفی 

 جهت فراگیری دوره ماستری
22% 

 برنامه  10

سازی و ارزیابی تخمین،  نوع مدل

 معدنی ذخایر استخراج
100% 

موزشیییب یبرگییذار  یرنییامییه آ

خذ  یچگونک  یها اداشییییتیا

برمه  یعمل  انیازجر یسیییاحو

نه  لیتحل و هیوتجز یکار نمو

 گرفته شده یها

25% 

 تحلیل آموزشییی برنامه برگذاری

 و هوایی عکسیییهییای تجزیییه و

 همکاری با سییینسییینگ ریموت

 متحده ایاالت جیولوجی سییروی

 .آمریکا

100% 

 ارتقأ آموزشیییی برنامه برگذاری

یت ندان ظرف   GIS بخش کارم

کاری با جیولوجی سیییروی  هم

 متحده ایاالت جیولوجی سییروی

 آمریکا

100% 

برگذاری برنامه های آموزشیییی 

مدیریت معلومات برای کارمندان 

ست معلومات جیولوجیکی  با  ریا

همکاری سروی جیولوجی ایاالت 

 متحده آمریکا

100% 

شی در  برگذاری برنامه های آموز

با نایی  های  مورد آشییی یت  عال ف

یت  مدیر کاربنی و نحوه  یدرو ها

به  گاز نظر  فت و  نابع ن بهتر م

100% 
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 شده و نتایج آن هاي تکمیلبندي فعالیت طبقه

 نتایج عنوان فعالیت شماره

1 

قروضیت قرارداد دوسیه م 14بررسی ابعاد حقوقی و تصفیه  

 های معادن و تحصیل عواید از شرکت های مقروض

 

 افزایش عواید دولت  از طریق تحصیل

 مقروضیت ها 

2 
نهایی سازی پالن عمل سکتور تالک جهت انکشاف صنعت 

 تالک در افغانستان
 فراهم گردیدصنعت تالک زمینه انکشاف 

3 
سنگ مرمر، جهت جذب  ارزش بررسی و تحلیل زنجیره

 ایه گذاری در زنجیره ارزش سنگ های تزئیناتیسرم

سنگ  در عرصه زمینه جذب سرمایه گذاری

 های تزئینانی را فراهم کرده است.

اسییتندرد های قبول شییده بین 

 المللی

 داری حیییکیییومیییت

 آن تطبیق و الکترونیکی

 وزارت سطح در

 واحد اداری 10

حد اد 10وصیییل نمودن  اری وا

وزارت به شبکه مرکزی و سروی 

نالوژی  20 یت در بخش تک وال

 معلوماتی

80% 

 یک دیزاین

دیزاین سییییسیییتم مییدیریییت 

معلومات که شییامل سیییسییتم 

ید غیر دیجیتلی جمع آوری ع وا

کادسیییتری ، تفتیش یاتی،  ، مال

ستم مرکزی معینیت مالی و س ی

و ویییب پورتییال عمومی اداری 

 وزارت

100% 

تخییدام  جییذب و اسیییی

شخاص  از شرایط واجد ا

بت   طریق قا  با آزاد ر

 شایستگی اصل رعایت

 یک استراتیژی
کشاف استراتیژی جذب و ابقای ان

 افراد مسلکی
0% 

 بست 43

 43اسیییتخدام و تکمیل نمودن 

از طریق سی بی آر و برنامه بست 

 معاشرتب و

100% 
 
 

 %70 56 مجموعه 
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4 

بررسی و تحلیل زنجیره ارزش سنگ کرومایت جهت 

 وجلوگیری از قاچاق و جذب سرمایه گذاری برای استخراج 

 پروس   سنگ کرومایت درافغانستان

و سنگ کرومایت  چاقاز قا جلوگیریزمینه 

سرمایه گذاری در بخش سنگ  جذب

 کرومایت را فراهم کرده است.

 تحلیل زنجیره ارزش و مطالعه بازار های جهانی سمنت 5

در عرصه سمنت  زمینه سرمایه گذاری

  مساعد گردید

 

6 
تحلیل زنجیره ارزش و استفاده بهینه از ذغال سنگ در 

 افغانستان

ذغال سنگ مساعد بهینه از روشهای استفاده 

 گردید

7 
حلقه  چاه استخراجی  دوطی مراحل تدارکاتی حفاری 

 جدید در ساحه گازی یتیم تاق

انکشاف سطح استخراج گاز از ساحه یتیم 

 حلقه چاه  دوتاق از طریق عقد قرار داد حفر 

 

8 
راه اندازی نقشه راه سکتور معادن به منظور انکشاف 

 راهبردی سکتور معادن

سکتور  مسیر و الویت هایمشخص شدن 

 افغا نستان معادن

9 
به  قرارداد های معدنکاری پروژه و 14بررسی ابعاد حقوقی 

 مقیاس بزرگ

ی به پروژه معدنکار 14 حقوقی مشکالت

 مقیاس بزرگ، حل گردید

10 

ره ( کارمند در مورد قوانین، مقر200برنامه آگاهی دهی )

سکتور  در دربین المللی و نقش جن تعهدات ملی و ها، و

 معادن  

ارتقای ظرفیت کارمندان، ترویج و پررنگ 

 معادننمودن نقش زنان در سکتور 

 

11 

دیزاین سیستم مدیریت معلومات که شامل سیستم 

، آوری عواید غیر مالیاتی، کادستر، تفتیشدیجیتلی جمع 

سیستم مرکزی معینیت مالی و اداری  و ویب پورتال 

 عمومی وزارت

در تسهیل در سکتور معادن، ایجاد شفافیت 

 و جمع آوری عواید  قرار دادها مدیریتروند 

 

12 
مینه جذب سرمایه گذاری در عرصه نمک ز تانافغانس در نمک از بهینه استفاده و ارزش زنجیره تحلیل

  مساعد گردید

13 
بوجود آمدن یک قانون جامع برای مدیریت   معادن قانون تعدیل

 سکتور معادنبهتر 

14 
ی ساحات یشناسا تثبیت حجم تولید و  معدنکاری ساحه 417 تخنیکی و فنی زرسیبا

 معدنکاری های خود سر

15 
 دولت به خزانه افزایش عواید 1397 سال در معادن عواید افغانی ملیارد 2,2 آوری جمع

 

16 
ساحه معدنی  150آماده شدن  ساختمانی مواد نامه اجازه 150 ارزیابی و ثبت  

انی( به عقد قرارداد)مواد ساختم  
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17 

 نیار چوب موافقتنامه بنمودن مسوده و چ ییو نها هیته

 (TAPIترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هندوستان )

 

 تا پی   پروژه عملی کار تسهیل در روند

18 

بمنظور انجام مطالعات  یکیتخن -یمشورت یاستخدام کم ن

و توزیع  ی گزینه های مصرفکیتخن یابیارزی و امکان سنج

 گاز تاپی.

 

 امکان مطالعات انجام برای مشورتی کم نی

 .استخدام شد سنجی

19 

 کاره نیمه های چاه تکمیل) شبرغان دار گاز ساحات بازسازی

 مکعب متر هزار 300 تخمینی ظرفیت با تاق، یتیم( 37 و 31

 (روز شبانه فی گاز

هزار  170تولید گاز به ظرفیت  افزایش

  .روزمترمکعب در شبانه 

20 

 یها تیبا فعال ییدر مورد آشنا یآموزش یبرنامه ها یبرگذار

ه ببهتر منابع نفت و گاز نظر  تیریو نحوه مد یدروکاربنیها

 یالملل نیقبول شده ب یاستندرد ها

ظرفیت کارمندان در بخش های هایدرو ارتقا 

 کاربنی و نحوه  مدیریت بهتر منابع نفت و

  گاز

21 
 یو مسلک یتیریارمند در بخش مدک 400آموزش تعداد 

 بمنظور اجراات بهتر

ی و مسلک یتیریمدافزایش ظرفیت 

 .کارمندان

22 
افغانستان درارتباطه به  یولوجیج ینقش سرو یبررس

 یاکتشاف منابع منرال

مشخص شدن مسوولیت ها و صالحیت های 

  سروی جیولوجی به طور واضح

23 

کارمندان در بخش های ظرفیت  یارتقا یمعدن ریذخا نوع استخراج یو مدلساز یابیارز ن،یتخم

نوع استخراج  یو مدلساز یابیارز ن،یتخم

 یمعدن ریذخا

24 

 و هوایی عکسهای تجزیه و تحلیل آموزشی برنامه برگذاری

 متحده ایاالت جیولوجی سروی همکاری با سنسنگ ریموت

 .آمریکا

ظرفیت کارمندان در بخش های  یارتقا

 ریموت و هوایی هایعکس تجزیه و تحلیل

  سنسنگ

25 

  GIS بخش کارمندان ظرفیت ارتقأ آموزشی برنامه برگذاری

 متحده ایاالت جیولوجی سروی همکاری با جیولوجی سروی

 آمریکا

  GISظرفیت کارمندان در بخش های  یارتقا

  جیولوجی سروی

26 

 برای معلومات مدیریت آموزشی های برنامه برگذاری

 سروی همکاری با  جیولوجیکی لوماتمع ریاست کارمندان

 آمریکا متحده ایاالت جیولوجی

 

ظرفیت کارمندان در بخش های  یارتقا

 ریاست کارمندان برای معلومات مدیریت

   جیولوجیکی معلومات

27 

 رانی( تن از انجن78تعداد ) یسطح دانش مسلک تیارتقاء ظرف

در هفت زون(  توسط راه  تیوال 34)کارمندان  رانیومد

 تیریمد یمختلف آموزش یبرنامه ها یانداز

ظرفیت کارمندان در بخش های  یارتقا

ومنابع  نینوقرار داد ها، مدیریت  مدیریت
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 شی،تفت یسیراپور نو یومنابع بشر نینو تیریقراردادها،مد

در سطح مرکز و  یابیوارز نظارت ،یسینو معادن و پروپوزل

 اتیوال

معادن و  شی،تفت یسیراپور نو یبشر

 یابیوارز نظارتو یسینو وپوزلپر

28 

راهکار برای سرمایه گذاری در معادن کوچک  حرفوی معدنکاری سازی رسمی استراتیژی طرح

معدنکاری های  و حرفوی و جلوگیری از

 خودسر به میان آمد

29 
اولویت های اصالحات در وزارت مشخص  وزارت در اصالحات ستراتیژی تطبیق و سازی نهایی

 گردید.

30 
 و آر بی سی طریق از بست 43 نمودن تکمیل و ستخداما

 معاش و رتب برنامه

 استخدامت وزارت از طریقبلند رفتن اجراا 

  مسلکی و توانمند متخصصین و ها کدر

 

 تحلیل اجراآت

 لف: فعالیت هاي درحال اجراا

 گزارش چگونگی تحقق فعالیت ها شماره
فیصدي 

 پیشرفت

 دالیل عدم تکمیل فعالیت مطابق

 پالن

1 

سی و شرکت  103تثبیت حجم  تعداد  برر

سال مالی  معدن کوچک در و  1397طول 

یده بود طرح و له که  ،پالن گرد از آن جم

عدنکاری در م های فعالیت ساحه( 6)صرف 

 (سیییاحه در والیت3)،لوگر  و والیات کابل

 هراتدر والیت  ( سییاحه7)  مزارشییریف و

 است. گردیدهسروی و محاسبه احجام 

15% 

و حضییور  تهدیدات امنیتی نسییبتبه 

سلح ساحات  مخالفین م کاری دنمعدر 

سیر راه معادن  و سیم این  ،تحت بازر

 فعالیت طبق پالن تحقق نیافت.

2 

مراحییل  طی  پروسییی  و  پروژه  20از 

شده معدنکاری سمنت والیت هرات  ،پالن 

و تالک ولسوالی های شیرزاد و اچین والیت 

یابی پ له ارز هار در مرح ها، ننگر روپوزل 

تراورتین والیت های غزنی و پروان و سمنت 

اج در مرحله توزیع شیییرطنامه جبل السیییر

سمنت  بوده، همچنان صله  پروپوزل های وا

و جهت  گردیدهوالیت سیییمنگان ارزیابی 

شیییورای عالی اقتصیییادی اخذ منظوری به 

35%  

 

منظوری و انفاذ نقشه راه بعد از 

 ای برای مدیریتکمیتهسکتور معادن، 

معادن بزرگ در وسط سال مالی ایجاد 

گردید، که نظر به پروسیجر کاری 

قرار داد کمیته متذکره طی مراحل 

های معدن کاری به اساس داوطلبی 

زمان می  صورت میگیرد که نیاز به

 فعالیت شد تاامرسبب  این که ،باشد

  .ابدپالن تحقق نیطبق  مذکور
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ست شده ا ستاده  تا کنون تمامی پروژه  .فر

 ردید است.در حال اجرا قرار دارد و نهائی نگ

3 

عات امکان منظور ه ب  هائی سیییازی مطال ن

با  سییینجی  اقتصیییادی پروژه م  عینک 

تصیییمیم گیری  و MCC-MJAMکم نی 

کم نی مذکور  یمورد  پیشیینهاد 56روی  

مبنی بر بییازنگری و تعییدیییل مواد قرارداد 

حقوقی  کم نی مشورتی م  عینک، معدن

Hogan Lovell’s در جهت مشییوره دهی 

های حقوقی قرا مذاکرات بخش  رداد برای 

  است. استخدم گردیده

 12الی  10دور اول مییذاکرات از تییاری  

روی مسیییائل حقوقی   و  2018دسیییمبر 

که  در  در شیییهر دبی تدویر یافتتخنیکی 

قرارداد بییا کم نی  موارد حقوقی  چنیید 

MJAM .توافق صورت گرفت 

سفر هی ئت به مقام گزارش مفصل در مورد 

ستان  سالمی افغان ست جمهوری ا عالی ریا

سایر بخش  سال گردید. و مذاکرات روی  ار

 ها جریان دارد.

30%  

بنابر ارزیابی مجدد راپور امکان سنجی 

و سایر اسناد تخنیکی پروژه م  

عینک، کسب نظریات حقوقی و 

تخنیکی کم نی های خارجی، 

استخدام متخصصین خارجی، ایجاد 

و انتخاب گزینه ها و  کمیته تخنیکی

باعث تخنیکی و مالی پارامتر های 

پالن شده تکمیل  فعالیتگردید تا 

 نگردد.

4 

 یو جاذبو یسیمقناط ،یهوائ یسروپروژه  

و  یمتر مربع در سیییاحه نفت لویهزار ک 40

از طریق روش دواطلبی  مکرراٌکتواز  یگاز

دواطلبی مقیییداعالن  و(ICBبین المللی )

ید جه گرد ما نتی ته ا نداشییی مطلوب را در بر

لب اسییییت طا عادن و پترولیم  . وزارت م

همکاری از اداره محترم تدارکات ملی شیید 

تا در قسییمت روش مناسییب این وزارت را 

همکاری نماید. بر اسیییاس پیشییینهاد مقام 

به اعالن  تذکره  محترم وزارت سیییروی م

س رده شد که در این اواخر چندین  ،مجدد 

ش ان داده و کم نی عالقه مندی خویش را ن

 میباشد. 1397جدی  15میعاد ختم اعالن 

%10 
 

 شییرکت الزم تعداد اشییتراک عدم بنابر

 ،یداوطلب پروسه در طیشرا واجد یها

 .دینگرد اجرا پالن طبق تیفعال نیا
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5 

گاز  قال  مه انت نا به منظور مسیییوده موافقت

صدی افغان گاز  ستان و ت تأمین منا فع افغان

ن یده و این موافقت یب گرد یان ترت مه م ا

افغانستان و کم نی تاپی لیمتد امضا خواهد 

ستان نظریات خویش ر ا در شد. جانب افغان

مرحله مورد مسیییوده ارایه نموده اسیییت و 

 .بعدی مذاکره میباشد

70 % 

 مذاکرت جهت نهائی سازی مسوده به 

دلیل عدم ارائه نظریات ویا تائیدی 

مسوده از طرف کشور های ذیدخل 

)پاکستان و هندوستان( تا هنوز آغاز 

 نگردیده است.

6 

نخسییه ابتدائی پالیسییی جندر که از طرف 

GIZ  بییا کم نیllHaSamuel   قرارداد

ما مورد قبول  ید، ا یب گرد شیییده بود ترت

وزارت قرار نگرفت، قرارداد کم نی متذکره 

سی  سؤلیت طرح پالی س  و وزارت خود م ف

 جندر بر عهده گرفت.   

کاری کم  30% یل کم  قرار دادی  نیبه دل

 .فعالیت تکمیل نگرید

7 

له  حد اداری دومی 10از جم حد   5 ،وا وا

شریف، کابل،  شامل والیات )هرات، مزار که 

شبکه شد به  کز مر پروان و ننگرهای( می با

والیت در بخش  20و همچنان  وصل گردید

 تکنالوژی معلوماتی سروی کردیده است.

80% 

والیات تهدیدات امنیتی در  به نسییبت

فعالیت مطابق پالن تحقق نیافت. این  

8 

شه برداریسروی و  ( کیلو متر 242.7)  نق

 زون هفت در جیولوجیکی سیییاحات مربع

 ،نمونه گیری (2564)  ،کشییور اقتصییادی

کنتور ، حفریات کوهی  ( متر مکعب 288)

ندی و لک در   بالک ب تا عدن  ندی دوم ب

 ،وشیرزاد والیت ننگرهاراچین ولسوالی های 

معییدن  بنییدی دو  بالک  بنییدی و تور ن ک

  مرمرزندجان وچشت شریف در والیت هرات

 انجام شد.

همچنان نظربه نقشییه راه سییکتور معادن به 

 معدن که  شیییامل تالک، مرمر و 23تعداد 

شد تراورتین  ستیمی با  ،سروی محیط زی

 گردیده و آماده قرار داد میباشد.

%62 

از اینکه نقشه راه سکتور معادن در 

ربع دوم سال جاری منظور و نافذ 

گردید، فعالیت های وزارت نظر به 

نقشه راه تغییر کرد، که  در نتیجه 

و عالوه شدن فعالیت جدید،   اتیرتغ

فعالیت ها پالن شده به کندی 

  پیشرفت داشته و تکمیل نگردید.
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9 

( نمونه، به تعداد  4480از جمله )

کیمیاوی ،  نمونه تجزیه (2813)

، منرالوجی ، سالید سازی و  پتروگرافی

 آماده سازی گردیده است.

63% 

از اینکه نقشه راه سکتور معادن در 

ربع دوم سال جاری منظور و نافذ 

گردید، فعالیت های وزارت نظر به 

نقشه راه تغییر کرد، و یک تعداد 

بنأ  ، فعالیت های جدید اضافه گردید

پالن شده به کندی  یفعالیت ها

تکمیل نگردید.پیشرفت داشته و   

10 

 (43)از تجهیزات تمام انتقال و وریآ جمع 

طه جه نق یت گوگردک خوا جان وال  جوز

از نقطه  تکمیل گردیده اسیییت و 100%

مه  جنگل کالن  جمع  %40تجهیزات داغ

  و تا هنوز انتقال نگردیده است. شدهوری آ

80% 

  و به نسبت نا امن بودن مسیر راه   

تامین نبود نیروی های کافی جهت 

صد فیصد امنیت، انتقال تجهیزات 

 تحقق نیافته است.

 

11 

 از گاز انتقال پایپ الین  جدید احداثکار 

غان حال اجرا  الی شیییبر مزارشیییریف در 

 میباشد.
%  30  

عدم توظیف نیروهای امنیتی در مسیر 

اث پایپ الین نظر به قرارداد عقد احد

شده از جانب ریاست عمومی 

یپ الین پا محافظت عامه، کار احداث

که  است، ساخته را به کندی مواجه

این امر باعث گردیده تا این فعالیت 

 طبق پالن تحقق نیابد.

12 

سخه ابتدائی سی ن  ها منرال مالی رژیم پالی

تهیه گردیده و با وزارت  ها هایدروکاربن و

محترم مالیه و مشییاوریت امور مالی و بانک 

و همچنان بانک  دارای ریاسیییت جمهوری

 شریک ساخته شد.   یجهان

 

65% 

( قانون جدید معادن 76طبق مادۀ )

( موارد طرح و وضع 50پیرامون )

مقرره ها و طرزالعمل ها پیشبینی 

گردیده است، در تفاهم با دفتر 

مشاوریت ارشد مقام عالی ریاست 

لی و بانکداری جمهوری در امور ما

تا همۀ مقررات  تصمیم اتخاذ گردید

یک سند بشمول مقرره مالی در 

حقوقی جامع )مقرره معدنکاری( 

رژیم مالی منرال  .ترتیب و وضع گردد

ها و هایدرو کاربن ها در این سند 

مسودۀ مقررۀ گنجانیده می شود. 

 1398معدنکاری الی اخیر ماۀ حمل 
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ترتیب و غرض منظوری آن طی 

 مراحل می گردد.

13 
یل عه و ارزش زنجیره تحل طال  های بازار م

 طال جهانی
40% 

از اینکه نقشه راه سکتور معادن در 

ربع دوم سال جاری منظور و نافذ 

گردید، فعالیت های وزارت نظر به 

نقشه راه تغییر کرد، و یک تعداد 

فعالیت های جدید اضافه گردید،  بنأ 

فعالیت ها پالن شده به کندی 

 پیشرفت داشته و تکمیل نگردید.

14 
 و قیمتی های سییینگ ارزش زنجیره تحلیل

 گذاری سرمایه جذب
40% 

از اینکه نقشه راه سکتور معادن در 

ربع دوم سال جاری منظور و نافذ 

گردید، فعالیت های وزارت نظر به 

نقشه راه تغییر کرد، و یک تعداد 

فعالیت های جدید اضافه گردید،  بنأ 

فعالیت ها پالن شده به کندی 

 پیشرفت داشته و تکمیل نگردید.

15 

حت و ا عد از   یمنیمسیییودۀ مقررۀ صییی ب

دریافت و درج نظریات ریاسیییت ها مربوب 

ترتیییب غرض ابراز نظر بییه ادارات مربوب 

ج.ا.ا. افغانسیییتان و غرض تدقیق به وزارت 

 محترم عدلیه ارسال گردید.

با  ماعی  کار و امور اجت ما وزارت محترم  ا

وضییع همچو مقرره جداگانه موافقه خویش 

حل موضیییوع وزرای  را ابراز ننمود. غرض 

معییادن و م هر دو ارگییان )وزارت  ترم  ح

ر پترولیم و وزارت کار و امور اجتماعی( تدوی

جلسییه نموده و توافق براین شیید که تمام 

موارد ایمینی معادن در طرح مقرره صییحت 

 و ایمنی وزارت کار، امور اجتماعی، شهداء و

معلولین در نظر گرفته شیییود تا یک طرح 

 جامع و واحد ترتیب گردد.

60% 

وزارت محترم نکردن موافقۀ به نسیبت 

ماعی مبنی بر وضیییع  کار و امور اجت

 و حقمقررۀ جدا گانه صییحت و ایمنی 

عادن و پترولیمالخط  ر از طرف وزات م

  . ، این فعالیت تکمیل نگردیدمی باشد

قانون جدید 76ه طبق مادۀ )ازینک   )

( موارد طرح و 50معییادن پیرامون )

وضیییع مقرره هییا و طرزالعمییل هییا 

پیشییبینی گردیده اسییت، در تفاهم با 

دفتر مشاوریت ارشد مقام عالی ریاست 

کداری  بان مالی و  جمهوری در امور 

تصییمیم اتخاذ گردیده تا همۀ مقررات 

مذکور بشیمول این سیه مقرره در یک 

جامع )مقرره معدنکاری( سند حقوقی 

ترتیب و وضیییع گردد. به همین دلیل 

قررۀ  م کی،  ی ن خ ت قررۀ  م کییار روی 
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به تاسی از هدایت  ۀ حق الخطرمسودۀ مقرر

جلسییییۀ هیئییت رهبری وزارت معییادن و 

یات  فت و درج نظر یا عد از در پترولیم و ب

ریاسییت ها مربوب ترتیب غرض ابراز نظر به 

ادارات مربوب ج.ا.ا. افغیانسیییتیان و غرض 

یه ارسییییال  عدل به وزارت محترم  تدقیق 

 گردید.

در زمینه وزارت محترم کار و امور اجتماعی 

ن مقررۀ مییذکور موافقییه ننموده و بییا عنوا

غییر آن تحییت عنوان مقررۀ  ت خواهییان 

امتیازات یا حق الخطر جیولوجیسیییت های 

عدم توافق  ته این  ید. الب عادن گرد وزارت م

در جریان جلسیییۀ مقامات هر دو ارگان نیز 

 مطرح گردید. 

نان   یب همچ مسیییودۀ مقررۀ داوطلبی ترت

گردیده اسیییت و غرض غور مجدد با دفتر 

ش شد امور مالی و بانکداری مقام م اوریت ار

عالی ریاسییت جمهوری نیز شییریک گردیده 

 است. 

داوطلبی و مقررۀ مالی منحیث مقررات 

جداگانه توقف یافته،  و کار روی طرح 

و ترتیب مقررۀ معدنکاری با همکاری 

آن دفتر و شییرکت حقوقی مشییورتی 

لی  ل م ل ین ا آغییاز  DLA Piperب

دآوری نمود که گردیده اسیییت. باید یا

کاران  با هم هدات این وزارت  طبق تع

پا،  یه ارو حاد بین المللی بخصیییوص ات

سودۀ مقررۀ معدنکاری  ست که م قرار ا

مل  ماۀ ح یب و  1398الی اخیر  ترت

ضع آن طی مراحل  غرض منظوری و و

 گردد.

16 

بعد از افغان تاجک تعدیل قرار داد شییرکت 

وزارت و کم نی مییذاکرات متعییدد بین 

و بعد از تصیییویب نهائی گردیده دی قراردا

توافق نامه تعدیل قرارداد از جانب شیییورای 

عالی اقتصیییادی و منظوری کابینه، فعالیت 

های سییروی سییایزمیکی مطابق با قرارداد 

به  مذکور  نب کم نی  عدیل شیییده از جا ت

 مرحله اجرا گذاشته شد.

یا روی  کت قرار دادی  آمو در با شیییر ما  ا

بنابر  ریان دارد. اختالفات موجود مذاکره ج

عدم انجام مکلفیت ها از جانب کم نی آمو 

با  طابق  عادن و پترولیم م یا، وزارت م در

فیصییله شییورای عالی اقتصییادی نامه فسیی  

قرارداد را به کم نی ارسیییال نمود و بعد از 

60% 

شدن شرکت پیشنهاشده اولی ن تائید

از طرف کم نی قراردادی و ارزیییابی 

پروپوزل شییرکت دومی )وطن گروپ( 

شدن مذاکرتأخیر سبب ت  در نهائی 

حل اختالفات با شیییرکت آمو دریا   و

 گردید.
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مذاکرات متعدد فی مابین کم نی و وزارت، 

تصیییمیم بر آن شییید تا دو کم نی دیگر از 

نب کم نی قرار  عادن جا به وزارت م دادی 

کاربنی   یدرو ها یات  هت پیشیییبرد عمل ج

پیشییینهاد گردد ،  که در این زمینه بعد از 

سنا ارسال شده کم نی  دبررسی و ارزیابی ا

معرفی شده اولی از جانب وزارت مورد تائید 

قرارنگرفت و فعال اسییناد و پروپوزل کم نی 

حت  نب وزارت ت جا دومی )وطن گروپ( از 

ی قراردارد و  در صییورتیکه بررسییی و ارزیاب

شرایط  پروپوزل متذکره جواب گوی اجرای 

نایی ) باشییید کم نی چی ( CNPCقرارداد 

به  به کم نی وطن گروپ  هام خود را  اسییی

  فروش خواهد رسانید. 

 %10 طرح  ابتدایی پالیسی ملی ذغالسنگ 17

از اینکه نقشییه راه سییکتور معادن در 

ربع دوم  منظور و نافذ گردید، نظر به 

ند  مان یت های دیگر  عال نقشیییه راه ف

عه زنجیره ارزش سییینگ  طال جام م ان

یت... د ما لک، مرمر، کرو تا ر های 

به  یت  عال ته و این ف یت قرار گرف اولو

 .تأخیر افتاد

18 
نهییای سییییازی و تطبیق پیالیسیییی ملی 

 هایدروکاربن ها
10% 

از اینکه نقشییه راه سییکتور معادن در 

ربع دوم  منظور و نافذ گردید، نظر به 

ند  مان یت های دیگر  عال نقشیییه راه ف

عه زنجیره ارزش سییینگ  طال جام م ان

یت... ما لک، مرمر، کرو تا در  های 

به  یت  عال ته و این ف یت قرار گرف اولو

 .تأخیر افتاد
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 ب: فعالیت هاي معطل شده 

 مارهش

 

 گزارش چگونگی تحقق فعالیت

 

فیصدي 

 پیشرفت
 دالیل معطل شدن فعالیت

1 

سه تدرکاتی  کیلومتر کانال  3.5پرو

مار  نادی طی  24و اع دیوار اسیییت

عد از  ارزیابی  ما ب مراحل گردیده، ا

یئت مؤظف  هیچ آفر ها توسیییط ه

شرکتی واجد شرایط شناخته نشده 

 است.
%30 

سه تدارکاتی و  شدن مجدد پرو سبت طویل  ن

مشییکالت تخنیکی موجود در شییهرک، پروژه 

و موضییوع تعدیل وجوه  مذکور متوقف گردیده

ماره  عه مکتوب شییی منظور شییییده آن  ذری

و  10/5/1397( مییییؤر  131/228)

اییین اداره  4/7/1397( مییؤر  188/359)

ت تعدیل و مصیییرف در دیگر پروژه های جه

مورد ضرورت وزارت به ریاست مالی و حسابی 

 ارسال گردیده است.

2 

 غور، معادن آمریت تعمیرهای اعمار

 معادن ریاست مهمانخانه  جوزجان،

 صییییالون ترمیم بییامیییان، والیییت

 یک منتاژ و نصب و وزارت کنفران 

یه ناژ ترازوی پا ند ت یات در بل  وال

کمیل گردیده اسییت، ت 100  هرات

ندی  یت دایک یت وال ما تعمیر آمر ا

 پیشرفت دارد. 30%

88% 

نسیییبت طوالنی شیییدن پروسیییه تدارکاتی و 

عادن  یت م کار تعمیر آمر مشیییکالت اقلیمی 

 والیت دایکندی به تآخیر افتاده است.

 

3 

سی ملی  سازی و تطبیق پالی نهایی 

 منرال ها

20% 

به  ها  پالیسیییی ملی منرال  تدائی  نخسیییه اب

مکاری برنامه همایت از سیییکتور صییینایع ه

مه  نا که بر یده از این یب گرد اسیییتخراجی ترت

هان  نک ج با یده، وزارت از  تذکره ختم گر م

جهت نهائی سیییازی این پالیسیییی تقاضیییای 

همکاری نموده، بانک جهانی در پروژه جدید 

نهائی سیازی پالیسیی ملی  )AE4D(خویش 

وز هنمنرال ها را در نظر دارد، پروژه متذکره تا 

 آغاز نگردیده است.

4 

 اخذ چگونکی آموزشی برنامه

  ازجریان ساحوی های یاداشت

 وتحلیل وتجزیه کاری برمه عملی
%25 

لیل عدم بودجه کافی، ختم سال مالی  و به د 

امنیت در ساحه ذخیره آهن ولسوالی غوریان 

پروژه برمه کاری در ساحه  والیت هرات ،
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کارمندآن  .برگذار گردید ها نمونه

بخش برمه کاری سروی 

جیولوجی، مهارت ها و توانایی 

های حرفوی برمه کاری ذخایر 

معدنی را بطور مستقالنه فرا 

 گرفتند.

الی تامین امنیت ساحه متوقف  متذکره

 گردیده است.

5 

تن کارمندان وزارت به برنامه  4

ماستری کشورترکیه، روسیه و 

هندوستان ویک تن به برنامه 

کتورا به کشور آموزشی دوره د

 چین معرفی گردید.

22% 

به دلیل عدم قبولی کاندیدان از طرف مراجع 

 بورس دهند این فعالیت معطل قرار داده شد.

6 

تیژی  بییه منظور  تهیییه اسیییترا

مشیییخص برای بلند بردن ظرفیت 

سییروی جیولوجی در تکنیک های 

جیولوجیکی   -مییدرن جیوفزیکی 

 تفاهم نامهیک اکتشاف و انکشاف، 

سییروی جیولوجی ایاالت متحده  با

به امضییا رسیییده  (USGS)آمریکا

  است.  

15% 

ایاالت  USGSاین برنامه قرار بود با همکاری 

متحده آمریکا اجرا شییود؛ اما، بنا به مشییکالت 

به  تا هنوز  کایی  امنیتی متخصیییصیییین آمری

 افغانستان نیامده اند.

 

 

 ج: فعالیت هاي آغاز نشده 

 شماره 

 
 دالیل عدم آغاز فعالیت   عنوان فعالیت

1 
انکشاف استراتیژی جذب و ابقای افراد 

 مسلکی

به دلیل وابسیییتگی به کمیسییییون این فعالیت 

اصیییالحات اداری، مطابق پالن تکمیل نگردیده 

 1398ی در ربع سیییوم و چهارم سیییال مالی ول

 تکمیل می گردد.

2 

 بودجه و کاری پالن ارزیابی و تحلیل

 و آیل دراگن یم،پترول ترکش های کم نی

 افغان حوزه نفتی بالک دو در گروپ غضنفر

 CNPCIW  (China  وکم نی تاجک

National Petroleum 
Corporation International and 

وزارت و کم نی در طول سال روی توافق نامه 

ول توافق تعدیل کار نموده است، از آنجایکه حص

روی تعدیالتات پیش نیاز ارزیابی پالن های 

کاری و بودجه می باشد، بنابر نهائی نشدن 

وزارت و کم نی های قرار  مذاکرات فی مابین

 دادی،این فعالیت آغاز ناشده با قی ماند.
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Watan Oil and Gas) بالک سه در 

 یا در آمو حوزه نفتی

 

 

 فعالیت هاي تکمیل شده خارج از پالن د:

دالیل عدم شــمولیت در 

 پالن
 نتایج

یل یت  تکم عال  عنوان ف

 شده خارج از پالن
 شماره

که   به این ها نظر  یت  عال ف

کمیته محافظت معادن به 

اسیییاس جلسیییات کمیته 

بعد از نهائی شییدن  متذکره

ید تعین پالن در پالن  گرد

 شدنگنجانیده 

کاهش معدن کاری های خودسیییر و 

تشیییویق معدنکاری قانونی  از طریق 

عداد  بت و مهروالک ت سیییروی،  ث

های584) یت  عال عدن  ( موارد ف م

 کاری خودسر و غیرقانونی

تشییویق، اخذ تعهد کتبی و حاضییر 

قد قرارداد 312نمودن ) به ع ( نفر 

رسمی و قانونی که قبال فعالیت های 

قانونی  کاری خودسیییر و غیر عدن م

 .داشتند

( 1076سییروی، شییناسییایی و ثبت )

سیییوف های معدنکاری خودسیییر و 

سوف غیر  (877) و غیرقانونی زمرد

 . قانونی ذغال سنگ

مودن ) ن هروالک  م قف و ( 114تو

مورد فعالیت معدنکاری خودسیییر و 

غیر قییانونی در سییییاحییات مرکز 

 وولسوالی های والیت پروان

شده  سروی های پالن  انجام 

سیون  صله های کمی طبق فی

 محافظت از معادن

1 

تهیه و ترتیب قرار داد های 

تأسیییی از ماده  به  نمونوی 

چهلم قانون معادن صییورت  

ب فت نظر  قانون گر که  ه این

متذکره در و سط سال مالی 

ید این  فذ گرد نا یل و  عد ت

 فعالیت شامل پالن نگردید

لبت از ناشیییی خطرات کاهش  و ق

 گذاری رمایهس محیط بهبود و فساد

 

تهیه ،ترتیب وانکشیییاف قرار 

 داد نمونوی معدنکاری

2 
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یق  طر لیییت از  فعییا ین  ا

عیییارات  تکییار  (EITI)م ب ا

شیییفییافیییت در صییینییایع 

برای وزارت  اسیییتخراجی

  پیشنهاد گردید.

 ایجاد شفافیت در پروسه های کاری

و تسییهیل در امورات کاری تصییدی 

های ذغالسیینگ شییمال و افغانگاز از 

طریق نصییییب سییییسیییتم مییالی 

Quickbooks  برای تصییدی افغان

 15000گاز که اسیییناد بیشیییتر از 

مشترکین را شامل آن ساخته است 

در تصییدی  ERPو سیییسییتم مالی 

 مال. ذغالسنگ ش

ستم مالی مدرن و  سی صب  ن

در چهار تصیییدی  پیشیییرفته

 درتصدی های چهارگانه

3 

این فعالیت منظور  برآورده 

 (EITI)شییییدن معیییارات 

ابتکار شییفافیت در صیینایع 

 استخراجی تطبیق گردید.

ندان تصیییدی  کارم قای ظرفیت  ارت

نه از طریق بر گا هار گذاری  های چ

در بخش  برنامه آموزشییی 12تعداد 

مال نگهای  فایلی گذاری، ی،  ، پالن

هی و  گزارش د یری و  گ گزارش 

 تدارکات.

یت  قا ظرف مه ارت نا طرح بر

ی هییای کییارمنییدان تصیییید

 چهارگانه

4 

این فعالیت منظور  برآورده 

 (EITI)شییییدن معیییارات 

ابتکار شییفافیت در صیینایع 

 استخراجی تطبیق گردید.

طریق ترتیب  افزایش عواید دولت از

ص سمنت برنامه بازاریابی برای ت دی 

جبل السیییراج که در اثر تطبیق آن 

ن ما باقی  هالی سیییمنت  ده سیییال 

 400و   1397، 1396، 1395

هزار خریطه کود یوریای در مارکیت 

  به فروش رسید.

برنییامییه ت رتیییب و تطبیق 

بازاریابی محصییوالت تصییدی 

 ها

5 

این فعالیت منظور  برآورده 

 (EITI)شییییدن معیییارات 

ابتکار شییفافیت در صیینایع 

 راجی تطبیق گردید.استخ

 ایجاد شفافیت در پروسه های کاری

و تسییهیل در امورات کاری تصییدی 

 های

ایجاد دیتابی  های معلوماتی 

صارف،  در بخش های عواید،م

شری برای  شات و منابع ب فرو

 تصدی های چهارگانه

 

6 

ساس حکم مقام عظمی  به ا

تاری   یاسیییت جمهوری ب ر

 2018دسییییمییبییر  22

 سییکرتریت ابتکار شییفافیت

از  در صیینایع اسییتخراجی 

وزارت مییالیییییه بییه وزارت 

همآهنگی و تطبیق به موقع معیارات 

EITI  ابتکار شیییفافیت در صییینایع(

 استخراجی(

ابتکییار انتقییال سیییکرتریییت 

یع  فیییت در صییینییا شیییفییا

اسیییتخراجی فغییانسیییتییان 

(AEITI)  به یه  مال از وزارت 

و  وزارت معییادن و پترولیم

7 
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معییادن و پترولیم انتقییال 

 .یافت

روسیجر های مناسب ترتیب پ

   برای سکرتریت مدیرتی

به   یت  عال بت این ف نسییی

از  AEITIسکرتریت  انتقال

بییه وزارت  وزارت مییالیییییه

سال مالی سط   معادن در و

 شامل پالن نگردیده بود.

جلوگیری از تعلیق کییانییدیییداتوری 

ستان در  شفافیت  EITIافغان )ابتکار 

نایع اسیییتخراجی ( و پیروی از صییی

 .EITIمعیارات 

سییتخدام کم نی مشییورتی ا

شمین راپور  ش جهت ترتیب 

های  قایسیییوی ارقام سیییال م

1395/1396 

8 

هدات  یت از طریق تع عال ف

(Benchmark)  اتحییایییه

اروپا برای وزارت پیشییینهاد 

  گردید.

تامین شیییفافیت، مبارزه با فسیییاد و 

به  عام مردم  یت دسیییترسیییی  تقو

معلومات از طریق نشیییر اشیییخاص 

 دن.ذینفع در قرارداد های معا

ها را  یت  عال مام ف عادن ت وزارت م

درین مورد انجییام داده و لسییییت 

)مالکیت ذینفع( را در  BOمعلومات 

سایت اینوزارت به دست نشر س رده 

 است.

ما   (OB)تطبیق نقشیییه راه

  AEITI  لکیت ذینفع

9 

به   یت  عال بت این ف نسییی

سکرتریت  از  AEITIانتقال 

وزارت مییالیییییه بییه وزارت 

سال  سط  مالی معادن در و

 شامل پالن نگردیده بود.

شدن معیار  شفافیت و عملی  تأمین 

ابتکار شفافیت در صنایع ) EITIهای 

انکشیییاف و اسیییتخراجی( از طریق 

تطبیق  سیییسییتم عواید غیر مالیاتی 

(NTRS) سیستم مدیریتی کدستر ،

شفافیت (MCAS)معادن    و پورتل 

ستم  سی که ارقام و معلومات را برای 

راهییم فیی MCASو  NTRSهییای 

تا معلومات متذکره ازین  میسیییازد 

طریق در جهت تامین شیییفافیت در 

 دسترس عام مردم قرار گیرد.

پالیسی باز دسترسی به ایجاد 

 معلومات و ارقام

10 

به   یت  عال بت این ف نسییی

سکرتریت  از  AEITIانتقال 

وزارت مییالیییییه بییه وزارت 

سال مالی  سط  معادن در و

 شامل پالن نگردیده بود.

شدن م شفافیت عملی  عیارات ابتکار 

در صیینایع اسییتخراجی با اسییتخدام 

سکرتریت  آهآهنگ کننده ملی برای 

AEITI  ابتکار شییفافیت در صیینایع(

 استخراجی افغانستان

اسیییتخدام همآهنگ کننده   

 AEITIملی برای سکرتریت 

11 
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هدات  یت از طریق تع عال ف

(Benchmark)  اتحییایییه

اروپا برای وزارت پیشییینهاد 

 گردید.

 از  ها شیییرکت و دولت دهیحسیییاب

 برای  اسییتخراجی ورسییکت تولیدات

 مردم

 رکتشیی ولیداتت قدارم نشییر

 اهوارم صورتب راردادیق های

 وسییطت فافیتشیی ورتالپ در

 و پترولیم و معییادن وزارت

 ورتصییی به تابی دی تجدید

  ربعوار

12 

هدات  یت از طریق تع عال ف

(Benchmark)  اتحییایییه

اروپا برای وزارت پیشییینهاد 

 ید.گرد

 رایب فافشییی ارک اهر مدنآ بوجود

ست  وریآ جمع و عادنم فتیشت ریا

مات کاری ردمو رد معلو عدن  ایه م

 قانونی غیر

یجییاد عمییلط ا ل  جرااتا رزا

 جمع و عدنکاریم مفتشیییین

لومییاتم آوری  وردم رد ع

  قانون یرغ های معدنکاری

13 

بت ا به عد از  کهیننسییی ب

،  سیییال مالی تائیدی پالن 

یه بارزه عل فسییییاد  پالن م

اداری از طرف سیییکرتریت 

یه فسییییاد  بارزه عل ویژه م

اداری تییائییید گردییید این 

فعالیت شییامل پالن سییال 

 نگردیده بود.

 اداری فساد اهشک و تشفافی تقویت

یهع بارزهم نپال تطبیق طریق از  ل

ساد ستناد اب اداری ف ست از ا  راتیژیا

 اداری فساد لیهع مبارزه ملی

 لیییهع مبییارزه نپال تطبیق

 اداری فساد

14 

 

 ۱۳۹۸برنامه های عمده پالن شده برای سال مالی 

نامه های ذیل را برای تطبق نقشه راه سکتور معادن به اساس استراتیژی اصالحات وزارت بر معادن و پترولیم به منظوروزارت 

 .پالن نموده است 1398ل مالی سا

 عنوان برنامه های پالن شده برای سال آینده شماره

 انکشاف وزارت اصالحات و 1

 جمع آوری و مدیریت معلومات جیولوجیکی 2

 مدیریت قرارداد ها 3

 حکومت داری شفاف و پاسخگو 4

 فراهم ساختن محیط رشد و توسعه سکتور معادن  5
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 يشنهادیپ يها طرح و عمده مشکالت

 طرح هاي پیشنهادي مشکالت عمده

 نا امنی در ساحات فعالیت معدنکاری و مسیر راه

 ای مواصالتی.ه

 

که  "کمیته محافظت معادن"تقویت و اجرایی سازی تصامیم 

( مقام 16/8/1396مؤر   2469اخیراً بر اساس حکم شماره )

 عالی ریاست جمهوری اسالمی افغانستان ایجاد گردیده است.

اجازه فعالیت دوباره توسط ارگان های امنیتی 

بدون همآهنگی با وزارت معادن پترولیم به  

نکاری های غیر قانونی که فعالیت آنها توسط معد

مفتشین وزارت معادن پترولیم مهر الک و متوقف 

 می گردد.

مآهنگی ه منیتی در ارتباب با معادن باید درفعالیت ها ارگان ها ا

 .کمیته معادن باشد

موجودیت فعالیت های خودسر در داخل کانتور 

 ساحات تحت قرار داد.

 .رسمی سازی آنها فعالیت های خودسر و توقف
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 ) به افغانی(1397: عواید  سال مالی (1ضمیمۀ شماره )

 منابع عایداتی شماره
مبلغ عواید پیش بینی 

 شده به افغانی

عواید خالص بدست آمده 

 به افغانی

 فیصدي ازدیاد/کاهش عواید

 کاهش ازدیاد

 فی  حق االمتیاز استخراجی )رویالتی( 1
2,387,542,443 2,085,629,850 -13% 13% 

  %3 27,880,057 27,000,000 جریمه تاخیری  2

  %2 142,712,795.18 140,000,000 فی  کرایه زمین تحت استخراج  3

  %10 5,475,112 5,000,000 فی  داوطلبی برای قرارداد معدنکاری 4

     فی  جواز اکتشافی  5

 باز پرداخت معاشات و مصارفات سال های گذشته  6
440,000 444,767 1% 

 

  %0 50,000 50,000 فروش کتابچه بارنامه  7

 تمدید اجازه نامه قرارداد  8
15,000 16,118 7% 

 

  %2 285,000 280,000 جواز بهره برداری  9

  %0 2,365 2,365 فروش تولیدات زراعتی  10

  %1 7,686,196 7,600,000 عواید متفرقه  11

 2,567,929,808 مجموع عواید به افغانی

 
2,270,182,260.18 
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 1397(؛ بودجه عادی و انکشافی سال مالی 2ضمیمه شماره )

 بودجه به میلون افغانی

مالی   مجموع بودجه منظور شده سال

1397 

 2 بودجه انکشافی 1 بودجه عادی 1+2

   1,369,035,633 افغانی   734,063,808 افغانی به رقم

 به کلمات 

 افغانی

ی وچهار هفت صد س

میلیون شصت سه هزار 

 هشت صد هشت افغانی

یک ملیارد سه صد شصت نو  افغانی 

میلیون سی پنج هزار  شش 

 صد سی وسه افغانی 

 

 بودجه به اساس سال مالی به مبلغ و فیصد  مصرف

   مصرف بودجه انکشافی مصرف بودجه عادی مصرف بودجه 

   به فیصد به مبلغ به فیصد به مبلغ

   %98 1,337,797,209 %74 539,778,387 به رقم

پنج صدو سی و نه  به کلمات

ملیون و هفت صد و 

هفتادو هشت هزارو 

سه صد و هشتادو 

 هفت افغانی

یک میلیاردو سه  ر فیصدچهاهفتادو 

صدو سی و هفت 

میلیون و هفت صد و 

نودو هفت هزارو دو 

 صدو نه افغانی

   نود و هشت فیصد
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 :کیل  وزارت(؛ تش3ضمیمه شماره )

 

 مالحظات
تعداد شرکت 

 هاي مختلط
 تعداد تصدي ها

تعداد 

نمایندگی 

هاي 

 خارجی 

تعداد 

نمایندگی هاي 

 والیتی

تعداد 

 مشاوریت ها

تعداد ریاست هاي 

2و 1مرکزي بست   

تعداد 

 معینیت ها

 

 0 

4) ) 

کود برق،افغانکاز،ذغاسنک 

شمال تصدی سمنت جبل 

 السراج

0 

والیات8آمریت  

 آمریت سروی

 نفت وگازشمال

 

 ریاست26والیات

3 31 3 

تشکیل 

سال 
1396 

 0 

4) ) 

کود برق،افغانکاز،ذغاسنک 

شمال تصدی سمنت جبل 

 السراج

0 

والیات8آمریت  

آمریت سروی 

 نفت وگازشمال

 

 ریاست26والیات

3 31 3 

تشکیل 

سال 
1397 
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   بخش کارکنان مرکزي

ن
یا

ام
نظ

 

 

وع
جم

م
 

 کارکنان مرکزي

وع
جم

م
 

 

 کارکنان والیتی

وع
جم

م
 

 

یندگی هاي کارکنان نما

 خارجی 

وع
جم

م
  

 

کارکنان شامل 

 رتب و معاش 

وع
جم

م
 

 

0  

 

 

 /مامور

 استاد
 والیات مرکز نظامی اجیر مامور نظامی   اجیر  مامور  نظامی اجیر 

 
646 392 0 451 662 0 0 0 0 1038 

111
3 

رد
م

 

زن
 
رد 
م

 

زن
 

   نظامی اجیر مامور   نظامی اجیر مامور   نظامی اجیر مامور
 مرکز
 

   والیات

0 
 
0 
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1
7
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زن
 

م
وع
جم

 

رد
م

 

رد زن
م

 

رد زن
م

 

وع زن
جم
م

 

رد
م

 

رد زن
م

 

رد زن
م

 

وع زن
جم
م

 

رد
م

 

زن
رد 
م

 

زن
وع 
جم
م

 

 

5
2
7
 

1
1
9
 

3
3
6
 

5
6
 

0
 

0
 

1
0
3
8
 

4
0
4
 

4
7
 

6
1
3
 

4
9
 

0
 

0
 

1
1
1
3
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

8
6
3
 

1
7
5
 

1
0
1
7
 

9
6
 

2
1
5
1
 



32 
 

 

                                               بخش کارکنان والیتی:                        

ت
عی

وق
م

 

 تعداد کارکنان

وع
جم

م
ت 

عی
وق

م
 

 تعداد کارکنان

وع
جم

م
ت 

عی
وق

م
 

 تعداد کارکنان

 نظامیان اجیر مامور نظامیان اجیر مامور نظامیان اجیر مامور

مو
ج

م
 ع

دمر زن مرد   زن مرد زن مرد زن مرد  زن مرد زن مرد زن مرد   زن مرد زن 

 19 0 0 1 5 0 13 میدان وردک 29 0 0 1 6 0 12 بامیان 12 0 0 0 3 1 8 کابل

 15 0 0 0 6 0 9 پکتیا 22 0 0 1 6 1 14 تخار 43 0 0 3 13 1 26 بل 

 16 0 0 0 6 0 10 پنجشیر 590 0 0 37 420 42 91 جوزجان 14 0 0 0 7 0 7 کندهار

 11 0 0 0 5 0 6 سرپل 6 0 0 0 3 0 3 کاپیسا 37 0 0 1 15 1 20 هرات

 6 0 0 0 3 0 3 بادغی  10 0 0 0 4 0 6 اکپکتی 16 0 0 1 7 0 8 ننگرهار

 10 0 0 0 5 0 5 ارزگان 17 0 0 0 7 0 10 خوست 16 0 0 1 7 0 8 کندز

 7 0 0 0 3 0 4 زابل 16 0 0 0 7 0 9 کنر 14 0 0 1 5 0 8 بغالن

 7 0 0 0 3 0 4 دایکندی 7 0 0 3 0 0 4 نیمروز 22 0 0 1 5 0 16 بدخشان

 19 0 0 0 7 0 12 فاریاب 13 0 0 0 5 0 8 هلمند 21 0 0 0 7 0 14 لوگر

 11 0 0 0 5 0 6 نورستان 7 0 0 0 3 0 4 فراه 16 0 0 0 6 0 10 غزنی

 17 0 0 0 5 0 12 سمنگان 23 0 0 2 6 1 14 پروان
 6 0 0 0 3 0 3 غور 7 0 0 0 3 0 4 لغمان 

 مجموع کل والیات

 مجموع کل نظامی اجیر مامور

 96 زنان زن مرد زن مرد زن مرد

 1017 مردان 0 0 49 613 47 404
 


