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 خالصه گزارش

 (9)وزارت معادن و پترولیم در پالن ساالنه خود به منظور تحقق 

فعالیت را تعیین نموده است که از طریق تحقق شاخص (40)بنچمارک 

فعالیت  (33)ها و نتایج متوقعه باید به آن برسد که از آن جمله 

آغاز گردیده است.   در ربع اول ِ

 (5)،1398این وزارت توانسته است که در ربع اول سال مالی 

یصدی های فعالیت  به ف (25)فعالیت را صد فیصد تکمیل نماید 

باقی آغاز ناشده آن  دیگرفعالیت  (3)فت نموده و  رمعین پیش

.مانده است
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 بنچمارک هادر جدول پیشرفت 

 شفافیت در مدیریت قرار داد های معادن بنچمارک اول:  1

شما

 ره

یت های  عال ف

 اساسی

شااااخ  

هااااای 

جاازئاای 

پااااالن 

 شده

صدی  فی

شرف پی

ت شاخ  

 در ربع

صدی  فی

شرف پی

ت 

 عمومی

 نتایج بدست آمده
شوا سناد و  هد ا

 حمایوی

شررریس سررازی  1.1

با  مات  معلو

اداره لرروی 

لی  نوا څررار

افغانسرررتان 

در مرررورد 

کر  فراد ذ ا

شده در ماده 

( قرانون 17)

معررادن )در 

صرررورتیکرره 

تشررصیص داده 

شرروند که در 

قراردادهررای 

معرردنکرراری 

 سهیم اند(

 فیصرردی

ما معلو

 شریس ت

 با شده

 اداره

 لرررروی

څارنوا

 لی

 

100 

٪ 

مد دوا

 ار

25 

٪ 

مطررابق ورد تررا فعالک کرردا  م

قانون معادن تشررصیص  17ماده 

حصرره آن نگردیده اسررت تا در 

 .اجراآت صورت گیرد
معلومررات در مورد مررالکین 

ذینفع تمررامی قرار دادیرران 

فعال معادن در ویب سررررایت 

یت  فاف تال شررر وزارت و پور

 بصورت عا  نشر گردیده است. 
 

ttps://afghanistan.h
revenuedev.org/log

in 
 

http://mom.gov.af/fa
page/transparency/

-
information/informat

-beneficial-on-ion
ownership 

 

 شررریس سررازی 1.2

نررتررایررج 

 اتارشرررررگز

تعررداد 

شا گزار

0 
٪ 

0 
٪ 

ست  ،والیات که تفتیش گردیده ا

تحت طی مراحل  گزارشررات آنها

تایج آن در که ن  قرار دارد 

 

https://afghanistan.revenuedev.org/login
https://afghanistan.revenuedev.org/login
https://afghanistan.revenuedev.org/login
http://mom.gov.af/fa/page/transparency-information/information-on-beneficial-ownership
http://mom.gov.af/fa/page/transparency-information/information-on-beneficial-ownership
http://mom.gov.af/fa/page/transparency-information/information-on-beneficial-ownership
http://mom.gov.af/fa/page/transparency-information/information-on-beneficial-ownership
http://mom.gov.af/fa/page/transparency-information/information-on-beneficial-ownership
http://mom.gov.af/fa/page/transparency-information/information-on-beneficial-ownership
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تفتیش معادن 

خذ  عد از ا ب

قا   هدایت م

بصورت وزارت 

مررنررظررم و 

مرحلرره وار 

تمررا   برره 

شررررکت های 

و  قراردادی

نشرررر آن در 

 سایت ویب

ت نشررر 

 شده

شرکت های  برج آینده به تما  

در ویب سررایت طه ابالغ و مربو

 به نشر میرسد.

 وبررسرررری  1.3

 رسررریدگی به

 (60) تعرداد

به  قرارداد

مررنررظررور 

شررناسررایی و 

رفع مشرررکالت 

کی، ) ی ن ص ت

محیط زیسررتی 

 و مالی(

تعررداد 

قراردا

دهرررای 

بررسرری 

 شده

15 

قرارد

 اد

15 

قرارد

 اد

و وزارت معادن  مطابق پالن هذا

ته پترولیم  هاد کمی پیشرررن

را به بررسررری قرار داد ها 

قا  عالی ریاسررررت جمهو ری م

مقا   ارائه و مطابق به حکم

تی محتر  کمیترره بین الوزار

ضعیت قرار داد  سی و  جهت برر

که متعاقباک ها ایجاد گردید. 

یت هرات  9 قرار داد مرمر وال

و یس قرار داد طالی نورابه و 

سرررمتی والیت تصار بررسررری و 

گزارش آن جهت فیصرررله نهائی 

دارکات به کمیسررریون محتر  ت

ملی ارسرررال گردیده اسرررت. 

شده  6گزارش  سی  قرار داد برر

هائی  یت نیز ن ما یده کرو گرد

گزارش بررسرررری 

 قرارداد ها
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ارسال مراجع ذیصالح و به است 

 گردد.می

1.4 

 

 

 

نشررر فرصررت 

های داوطلبی 

قرارداد های 

و بزرگ  کوچس

و  مررعررادن

هایدروکاربن

 طبق قانون  

 

تعررداد 

فرصرررت 

هررررای 

نشررررر 

 شده

در )

ویررررب 

سرررایت 

، وزارت

اداره 

مررلرری 

کا تدار

ت و 

نان  همچ

تال  پور

شفافیت

) 

100 

٪ 

مد دوا

 ار

25 

٪ 

عبه  حه مواد  147داد ت سررررا

طرز العمل  سرراختمانی سررروی،

 ،صدور جواز معادن کوچس ترتیب

شده و طرزالعمل  سروی  ساحات 

تذکره خذ م عد از ا  یمنظور ب

و   شرررورای عالی اقتصرررادی

نه ج.ا.ا  یبکابی  از طریق و
سرمایه سایت وزار ت جهت جلب 

اری و صررردور جواز نشرررر ذگ

 گردیده است.

 

www.mom.gov.af 
http://mom.gov.af/fa

-page/transparency/
n/informatinformatio

-beneficial-on-ion
ownership 

 

نشررر مالکین  1.5

ذیررنررفررع، 

قراردادها و 

 اسرررررنرراد

 از داوطلبی

 شرررکت تمامی

تعررداد 

مالکین 

فع  ن ی ذ

ثرربررت 

 شده

100 

٪ 

مدا دو

 ر

25 

٪ 

معلومررات در مورد مررالکین 

ذینفع تمررامی قرار دادیرران 

ویب سررررایت  فعال معادن در

شفافیت وزارت و  شر پورتال  ن

 گردیده است. 

http://mom.gov.af/fa
-page/transparency/
-information/momp

contracts/informatio
-small-about-n

contacts 

http://www.mom.gov.af/
http://mom.gov.af/fa/page/transparency-information/information-on-beneficial-ownership
http://mom.gov.af/fa/page/transparency-information/information-on-beneficial-ownership
http://mom.gov.af/fa/page/transparency-information/information-on-beneficial-ownership
http://mom.gov.af/fa/page/transparency-information/information-on-beneficial-ownership
http://mom.gov.af/fa/page/transparency-information/information-on-beneficial-ownership
http://mom.gov.af/fa/page/transparency-information/momp-contracts/information-about-small-contacts
http://mom.gov.af/fa/page/transparency-information/momp-contracts/information-about-small-contacts
http://mom.gov.af/fa/page/transparency-information/momp-contracts/information-about-small-contacts
http://mom.gov.af/fa/page/transparency-information/momp-contracts/information-about-small-contacts
http://mom.gov.af/fa/page/transparency-information/momp-contracts/information-about-small-contacts
http://mom.gov.af/fa/page/transparency-information/momp-contracts/information-about-small-contacts
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 هرررا بررره

 اسرررتینررای

 کرره مواردی

 گونرره برره

 از مشررررو 

 حسررراسررریت

 تررجررارترری

 برررخرروردار

 ظرف -باشررند

 پرر  روز ۱۴

 پررایرران از

 روند

تعررداد 

اسررناد 

لب داوط

ی نشررر 

در  شده

ویررررب 

سرررایت 

 وزارت

گزارش ارزیابی و تمامی اسناد 

مربوط پروسررره داوطلبی قرار 

عادن نیز از طریق  های م داد 

 ویبسایت به نشر رسیده است.
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تطبیق سیستم  1.6

مرردیررریررت 

کررادسررررتر 

(MCAS ،)

عواید سیستم 

غیر مالیاتی 

(NTRS و)

پرررورترررال 

شرررفررافیررت 

 وزارت

 

 

 

 

یق  ب ط ت

شرررردن 

ستم  سی

هررررای 

تذکره  م

و نشررر 

قراردا

در  د ها

تال  پور

 شفافیت

100 

٪ 

مد دوا

 ار

25 

٪ 

بصررورت   ی متذکرهسرریسررتم ها

یده،  مل تطبیق گرد نحوه  مک

و درج  سرریسررتم اسررتفاده از 

تما  معلومات در سرریسررتم به 

ریاسرررت کادسرررتر  کارمندان

فعالٌ   داد شرررده اسرررت.آموزش 

ستم های  سط  NTRSو  MCASسی تو

کررارمنرردان وزارت تطبیق می 

 د.نگرد

https://afghanistan.
revenuedev.org/log

in 

 

 مدیریت بهتر عواید سکتور معادن بنچمارک دوم:  2

شما

 ره

یت عال  های ف

 اساسی

 شااااخ 

 هااااای

 جاازئاای

پااااالن 

 شده

صدی  فی

شرف پی

شاخ   ت

 در ربع

صدی  فی

شرف پی

ت 

 عمومی

 نتایج بدست آمده
شواهد  سناد و  ا

 حمایوی

 جررمررع آوری 2.1

عرررروایررررد 

یاتی  مال غیر

 توسررط وزارت

مقرردار 

عوایررد 

غرریررر 

یات مال

100 

٪ 

مد دوا

 ار

25 

٪ 

 و پترولیم عواید وزارت معادن

عادن  های م از درک قرار داد 

ستم  سی صورت همه روزه درج  ب

https://afghanistan.
nuedev.org/logreve

in 
 

https://afghanistan.revenuedev.org/login
https://afghanistan.revenuedev.org/login
https://afghanistan.revenuedev.org/login
https://afghanistan.revenuedev.org/login
https://afghanistan.revenuedev.org/login
https://afghanistan.revenuedev.org/login
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ظارت از  و ن

در  پرداخررت

 یاتوال طوحسرر

و مرررکررز و 

نها آنشرررر 

بصرررررررورت 

 ربعوار

مع  ج ی 

آوری 

 شده

گررزارش 

از 

پروسرره 

ارت نظرر

از جمع 

آوری 

عوایررد 

غرریررر 

یات مال

 ی

گردیررده و از طریق پورتررال 

 شفافیت نشر میگردد.

 

با  2.2 مآهنگی  ه

 مالیه وزارت

هت جاد ج  ای

 عوایررد کود

)  برای بون 

Bonus ( 

ما معلو

شریس  ت 

سرراخته 

شرررده، 

کررررود 

ایجرراد 

 شده
 
 
 
 
 
 

100 

٪ 

100 

٪ 

یا  کود ید برای  بون   عوا

عا   یده  (Bonus)ان جاد گرد ای

 است.

تو    ک م پی  کررا

دریررافررترری از 

وزارت مررحررتررر  

مالیه ضرررمیمه 

 .گزارش می باشد
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 اعتبار دهی برنامه شفافیت صنایع استصراجی بنچمارک سوم:  3

شما

 ره

یت عال  های ف

 اساسی

 شااااخ 

 هااااای

 جاازئاای

پااااالن 

 شده

صدی  فی

شرف پی

شاخ   ت

 در ربع

صدی  فی

شرف پی

ت 

 عمومی

 نتایج بدست آمده
شواهد  سناد و  ا

 حمایوی

 بررررگرررزاری 3.1

گروپ  جلسررات

مراجع ذیدخل 

 (MSGیررا )

 بصورت منظم

تعررداد 

جلسررات 

گذ ار بر

 شرررده،

نتررایج 

 جلسات

100 
٪ 

مد دوا

 ار

25 

٪ 
  سرره جلسرره گروپ چند جانبه

(MSG)  در ربع اول سرررال مالی

کرره در  برگزار گردیررد 1398

جه آن: یب لوای   نتی تصرررو

ظایف  یت  MSGو و و سرررکرتر

با در  یاتی  یب پالن عمل ترت

شت بنچمارک های  ، GMAFنظر دا

ستصدا  و ترتیب الیحه وظایف  ا

ترتیب  برای مفتش مسررتقل جهت

شمین راپور ، بحث و نهای EITIش

ملسررررازی طرزا بات  لع صا انت

شرررامل اعضرررای جامعه مدنی، 

در  سررقف مالکین ذینفع سررازی

، نهایی چهارچو  حقوقی وزارت

سررازی موضررو  مصررارف الزامی 

اجتمرراعی، تفکیررس عوایررد 

مالیاتی، شرررناسرررایی حجم و 

قیمت صررررادرات در سرررکتور 

 های پاینت فوکل تعین معادن،

باتیان حوزه صا  برای پالن – ت

مه نا گاهی های بر مه آ  از عا

 لسات مینوت های ج

به  AEITIدر سایت 

 نشر رسیده اند.
http://aeiti.af/en/doc

uments/202  

http://aeiti.af/en/documents/202
http://aeiti.af/en/documents/202
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 ، مدنی جامعه سازمانهای سوی

 نهایی گردید.

تدویر جلسات  3.2

 رددر مرررو

رعایت معیار 

ی برنامه ها

شرررفررافیررت 

یع  صررررنررا

 اسرررتصراجی

یب  هت تعق ج

یت های  عال ف

پررالن عررمررل 

برررنررامرره 

ابررتررکررار 

شرررفررافیررت 

یع  صررررنررا

اسرررتصراجی 

 افغانستان

تعررداد 

جلسررات 

ترردویر 

شررده و 

نتررایج 

 آن

100 

٪ 

مد دوا

 ار

25 

٪ 
 به منظور آگاهی دهی و تعقیب

خل در  ید های ذ هاد  هدات ن تع

مل  های پالن ع یت  عال مورد ف

صنایع  برنامه ابتکار شفافیت

اسررتصراجی افغانسررتان و رفع 

افغانسررتان در  عضررویت تعلیق

EITI   ، جلسرررات منظم و هفته

وار با اشرررتراک وزارت های 

اداره عالی  و مالیه، تجارت

 تدویر یافت.( SAO) بررسی

حاضرررری  کاپی 

 جلسات

ما   3.3 تطبیق ت

پیشرررنهادات 

ارایه شرررده 

در گرررزارش 

پنجم تطبیق 

های  یار  مع

برررنررامرره 

شرررفررافیررت 

یع صررررنرر ا

 استصراجی 

تعررداد 

شنها پی

دات 

یق  ب ط ت

 شده

100 
٪ 

مد دوا

 ار

25 

٪ 
 

یرراتی جهررت تعقیررب  پالن عمل

ارایه شرررده در پیشرررنهادات 

و مطابق ترتیب  EITI گزارش پنجم

مذکور  یار 7پالن  بهبود ) مع

سیستم ثبت معامالت تصدی ها و 

وزارت، بهبود سررریسرررتم های 

مالی حسرررابداری تصررردی های 

و  MSG ویدولتی، تشررریس مسررا

لیررد تو گزارش  ات وزارت در 

به منظور  سررکتور اسررتصراجی

پالن عمل برنامه 

شررفافیت صررنایع 

جی  صرا ت اسرررر

 افغانستان
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، سکتورارت دقیق از عواید نظ 

عواید،  لیتطبیق سیستم دیجیت

ستم ثبت جواز ها و  سی تطبیق 

شر اطالعات درمورد جواز ها،  ن

ع یت اداره  یت صرررالح لی اتقو

بررسرررری، بهبود قوانین و 

پیشررنهاد شررده  در  مقرارت(

 .تطبیق گردید نجمپ گزارش

نشرررر مقدار  3.4

تررولرریرردات 

شررررکت های 

قررررراردادی 

بصرررررررورت 

عوار در  ب ر

پرررورترررال 

شفافیت توسط 

وزارت معادن 

 و پترولیم 

 

فیصرردی 

یدا تول

ت نشررر 

 شده

 

100 

٪ 

مد دوا

 ار

25 

٪ 
 

ید قدار تول ها  اتم کت  شرررر

از طریق پورتال بصورت ربعوار 

 ده است.شفافیت نشر گردی

https://afghanistan.
revenuedev.org/log

in 
 

حصررررررررول  3.5

ینرران  م ط ا

از ت وزار

اینکه تصرردی 

هررای دولتی 

شررریوه ها و 

های  یار  مع

برررنررامرره 

شرررفررافیررت 

فیصرردی 

یش  فزا ا

 شفافیت

75 

٪ 

مد دوا

 ار

25 

٪ 

  بنا بر تقاضای شفافیت

 اففانستان صنایع استصراجی

(AEITI) تصدی درالز   صالحاتا 

 افغان و شمال ذغالسنگ های

 در بصش فروشات، گاز

 سالهایتولیدات و طلبات 

و آموزش  1396 و 1395 مالی

پالن عمل برنامه 

شررفافیت صررنایع 

جی  صرا ت اسرررر

 AEITIافغانستان 

https://afghanistan.revenuedev.org/login
https://afghanistan.revenuedev.org/login
https://afghanistan.revenuedev.org/login
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یع  صررررنررا

  را استصراجی

تررطرربرریررق 

 میکنند

آن به تمامی کارمندان بصش 

مالی  های محاسبات و

تصدیهای متذکره تا در 

 د.سالهای آینده تطبیق شو

  سیستم درج اسناد مطابق

 AEITI 19.1بینچمارک شماره 

در ریاست اداره تصدیها 

تطبیق گردیده و  100%

عنقریب در تصدیهای چهار 

گانه مورد استفاده قرار 

 خواهد گرفت. 

  راپور مالی و اداری 

تصدی   1396 ،1395سالهای 

های ذغالسنگ شمال و افغان 

 گاز مطابق فارمت ترتیب شده

شفافیت صنایع  یهمکاربه 

 (AEITI)استصراجی افغانستان 

 تکمیل گردید.

  ارائه گزارش مطابق بنچمارک

همکار شفافیت صنایع  9.1

 (AEITI)استصراجی افغانستان 

چگونگی تقسیمات  در مورد

فاندها و سهم  مفاد خالص،
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دولت در تصدیهای ذغالسنگ 

 شمال و افغان گاز.

  تغیر شصصیت حقوقی مطابق

 برنامه  9.2بینچمارک 

شفافیت صنایع استصراجی 

طرح تغیر   (AEITI)افغانستان 

شصصیت حقوقی تصدی ذغالسنگ 

و افغان گاز تکمیل گردیده 

و به شورای عالی اقتصادی 

 پیشکش گردید.

  چمررارک ن ی ب بق    9.4مطررا

شرررفافیت صرررنایع  برنامه

ستان  ستصراجی افغان  (AEITI)ا

در مورد مطالعات تصرردیهای 

در  کود و برق و افغان گاز

ویبسرررایت وزارت معادن به 

 نشر سپرده شد.

نشررر شرررایط  3.6

داوطلب برتر 

قرربررل از 

امضرررررررای 

قررررررارداد 

مطابق مقرره 

 معدنکاری

نشررررر 

شرررایط 

یس  که 

لب  داوط

بررررره 

اسرررا  

آن 

0 
٪ 

0 
٪ 

 1398در ربع اول سررررال مالی 

اوطلبی پروژه سررمنت پروسرره د

هایی  گان ن یده سرررمن و گرد

پروسرررره مذاکرات با داوطلب 

در ربرع دو  آغرراز  برررتررر

 میگردد.
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برررتررر 

شناخته 

 میشود

حصررررررررول  3.7

نان از  اطمی

ایررنررکرره 

 قرارداد های

 معرردنکرراری

امضررا شررده، 

ی در صرررورت

بل اجرا  قا

که ند  در  ا

 روز 14 ظرف

مطابق قانون 

در ویب سایت 

وزارت بررره 

نشررر رسرریده 

 دنباش

فیصرردی 

اسررناد 

 نشررررر

 شده  

 

100 
٪ 

مد دوا

 ار

25 

٪ 
لیسررررت تمامی قرار داد های 

سررایت وزارت و  معادن در ویب

پورتال شررفافیت نشررر گردیده 

 .است

https://afghanistan.
revenuedev.org/log

in 
 

نشررر صررورت  3.8

جرررلسرررررره 

مرررذاکررررات 

نهررایی روی 

 قرارداد ها

 

عررداد  ت

صرررورت 

جلسررات 

نشررررر 

 شده  

 

0 
٪ 

0 
٪ 

ها پروسرررره  در این ربع تن

داوطلبی قرارداد سررررمنررت 

سمنگان نهایی گردیده است که 

لب برتر در  با داوط مذاکرات 

عد  غاز میگردد و ب ربع دو  آ

از نهایی شدن مذارکرات صورت 

 جلسه  آن نشر میگردد. 
 
 
 

 

https://afghanistan.revenuedev.org/login
https://afghanistan.revenuedev.org/login
https://afghanistan.revenuedev.org/login
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 1398زارت برای سال تطبیق استراتیژی اصالحات در و  : چهارمبنچمارک  4

شما

 ره

یت عال  های ف

 اساسی

 شااااخ 

 هااااای

 جاازئاای

 پااااالن

 شده

صدی  فی

شرف پی

شاخ   ت

 در ربع

صدی  فی

شرف پی

ت 

 عمومی

 نتایج بدست آمده
شواهد  سناد و  ا

 حمایوی

اسرررتصرردا   4.1

جد  افراد وا

شرررررایط و 

شررایسررته از 

طریق برنامه 

ارترررقرررای 

ظرفیت مبتنی 

)سی بر نتایج

برررررررررری 

آر/تغییر(به 

پر  ظور  ن م

نمودن بسرررت 

 های سرپرستی

استصدا

  36 

 بست

 مرکزی

 24 و

 بست

 والیتی

100 

٪ 

مد دوا

 ار

25 

٪ 

 21بسررت مرکزی و  32به تعداد 

بسررت والیتی جهت سررپردن  به 

اعالن به کمیسررریون اصرررالحات 

اداری و خدمات ملکی ارسرررال 

گردیده اسرررت که از آن جمله 

شامل  3به تعداد  ست دو  که  ب

، ریاسررت منابع بشررری یاسررتر

 ی معلوماتی و ریاسررتژتکنالو

قا   دفتر در مرکز وزارت و م

ست معادن  ست دو  در ریا یس ب

والیت بامیان میباشد استصدا  

به  نان  ند و همچ یده ا گرد

تن بسررت پنجم که دو  6تعداد 

تن در  هرات، یررس  تن در 

یس  یس تن در بلخ،  هار،  ند ق

یس تن در  ندی و  تن در دایک

ریاسرررت معادن والیت کابل از 

رقابت جمعی اسرررتصدا   طریق

 گردیده اند.

 ارسرررال مکاتیب

 شده
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تعدیل تشکیل  4.2

موجود وزارت 

بررمررنررظررور 

افرررزایرررش 

برررازدهررری 

 وزارت

 تشررکیل

یل عد  ت

 شده

100 

٪ 

100 

٪ 

تشکیل وزارت معادن و پترولیم 

تعرردیررل گردیررده و از طرف 

 اصالحات اداریمستقل کمیسیون 

ریاست جمهوری و  و خدمات ملکی

 منظور گردیده است.

ید  جد یل  تشرررک

وزارت معررادن و 

 پترولیم

 تقویت شفافیت و حسابدهی در اداره بنچمارک پنجم:  5

شما

 ره

یت عال  های ف

 اساسی

 شااااخ 

 هااااای

 جاازئاای

 پااااالن

 شده

صدی  فی

شرف پی

شاخ   ت

 در ربع

صدی  فی

شرف پی

ت 

 عمومی

 نتایج بدست آمده
شواهد  سناد و  ا

 حمایوی

نشررر اطالعات  5.1

در مرررورد 

اداره و 

یت های  عال ف

آن به شررمول 

پالن هررا و 

گزارش هررای 

کرررراری و 

گرررزارش از 

یت های  عال ف

نظررارتی از 

ظارت  یل ن قب

 اسررناد

 و

عات  اطال

 نشررررر

 شده

100 

٪ 

مد دوا

 ار

25 

٪ 

های  کارکرد  ها و  یت  عال ف

به  عادن و پترولیم  وزارت م

سایت و  شکل همه روزه در ویب

و همچنان  صفحه فیسبوک وزارت

 1500جلد مجله، 1000به تعداد 

جلررد تقویم،  مرراهنررامرره 

کی ی ن ترو ک ل پالن هرراا و  ، 

هت اگاهی ج گزارشررات سرراالنه

 .شده اندعامه به نشر سپرده 

 
http://mom.gov.af/fa  

http://mom.gov.af/fa

 news/338223/ 

http://mom.gov.af/fa
http://mom.gov.af/fa/news/338223
http://mom.gov.af/fa/news/338223
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از اجررراات 

ادارات در 

با  قت  طاب م

مرررررررراده 

پررانررزدهررم 

قررررانررررون 

دسررترسرری به 

 اطالعات

ایررجرراد و  5.3

عملی نمودن 

 یس میکانیز 

ثر  برای مؤ

 گزارش تائید

 تفتیش هررای

و  داخررلرری

 تفتیش معادن

کانی می

 ز 

جادش ای

 ده

100 

٪ 

100 

٪ 

زارشات گ تائیدی جهتکمیته  یس

عادن  تفتیش داخلی و تفتیش م

یده و  در وزارت  جاد گرد ای

ش مذکور غرض ه به کمیت اتگزار

 ارجا  میشود. یتایید

یجرراد  تو  ا ک م

 کمیته

ما   5.4 تفتیش ت

ها و  ریاسررت

واحررد هررای 

 اداری وزارت

 ساالنه بصورت

و حصرررررول 

نان از  اطمی

 بررسرری

 واحد 40

 اداری

21 

 واحد

21 

 واحد

به تاسرری از پالن منظور شررده 

داخلی و مکتو   تفتیش ریاسررت

/  9/  24خ ( مور 7305نمبر ) 

اداره محتر  عالی بررسرری  97

به  1398در ربع اول سال مالی 

تعداد دوازده مرجع تحت بررسی 

وزارت  ریاسررررت تفتیش داخلی

 مکاتیب مربوطه



16 
 

ایجاد تسهیل 

در پروسرررره 

 تفتیش داخلی

کاری  با هم

عالی  اداره 

 بررسی

قرار گرفته  معادن و پترولیم

 است که ذیالک نگاشته میشود:

ریاسررت تصرردی کود و برق  .1

 مزارشریف.

ی .2 عادن وال یاسررررت م ت ر

 کندهار.

یت  .3 عادن وال یاسررررت م ر

 ننگرهار.

 ریاست معادن والیت هرات. .4

 ریاست تصدی افغان گاز. .5

معررادن والیررت  .6 مریررت  آ

 لغمان.

 ریاست معادن والیت بلخ. .7

آمریت سرررروی نفت و گاز  .8

 شمال.

ریاسررت تصرردی ذغال سررنگ  .9

 شمال.

ریاست معادن والیت میدان  .10

 وردک.

یت  .11 عادن وال یاسررررت م ر

 هلمند.
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سررروی آمریت نماینده گی  .12

 نفت و گاز مزارشریف.

و ریاسرررت های ذیل در ربع 

اول سررال مالی تحت بررسرری 

اداره عالی بررسررری قرار 

 گرفته است:

عادن والیت  – 1 ریاسررررت م

 جوزجان

عادن والیت  – 2 ریاسررررت م

 پروان

های مرکز  – 3 یاسررررت  ر

مالی و حسررررابی،  وزارت)

نابع بشرررری،  کات، م تدار

کادسرررتر،سرررکرتریت کمیته 

وزراء و پروژه های انکشافی 

 پترولیم(
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6 
سی و ارزیابی های  سصگویی اداره در زمینه گزارش های تفتیش، برر شم : پا ش بنچمارک 

 بیرونی

شما

 ره

یت عال  های ف

 اساسی

 شااااخ 

 هااااای

 جاازئاای

 پااااالن

 شده

صدی  فی

شرف پی

شاخ   ت

 در ربع

صدی  فی

شرف پی

ت 

 عمومی

 نتایج بدست آمده
شواهد  سناد و  ا

 حمایوی

تررطرربرریررق  6.1

 سررفارشررات

قبول شررررده 

MEC   و

گزارشرررررات 

تررفررترریررش، 

بررسرررری و 

ارزیابی های 

برریرررونرری 

 اداره 

 

تعررداد 

شا سفار

ت 

یق  ب ط ت

شررده و 

نتررایج 

 ،آنررری

یل  عد ت

سترات ا

یررررژی 

صالحات  ا

 وزارت

 

26 

شنه پی

 اد

26 

شن هپی

 اد

شات گزارش  سفار از  MECتما  

طریق چندین جلسررره به رهبری 

سی قرار  مقا  وزارت مورد برر

شات قابل تطبیق  سفار گرفت و 

ساالنه گنجانیده  در پالن کاری 

به  سفارش 191شد که از جمله 

عداد یده یآن تطب 26 ت ق گرد

ست. قابل ذکر ست که ا ضی  ا بع

شات مبهم و نامرتبط می  سفار

وزارت   که باشررد و قرار اسررت

با کمیته مسرررتقل نظارت  و 

ضیحات  ارزیابی جهت دریافت تو

شتر در این زمینه و نهائی  بی

سه برگزار  شات جل سفار سازی 

 نماید.

شنهادات  ست پی لی

 تطبیق شده

تررطرربرریررق  6.2

سفارشات/بنچ

مررارک هررای 

اتررحررادیرره 

، (EU)اروپررا

ط یقت  ب

40 

 سفارش

7 
سفارش 

یررررا 

ما بنچ

 رک

7 
سفارش 

یررررا 

ما بنچ

 رک

شده  بنچمارک 40 جمله از پالن 

عداد  مارک  7به ت در آن بنچ

 تطبیق گردیده است.این ربع 

 لیسرررت بنچمارک

 های تطبیق شده



19 
 

پرریررمرران 

های  کاری  هم

-افغانسررتان

کا  -US)آمری

AFG Compact) ،

 IMFو 

یه ابزار  6.3 ته

 های )رهنمود

 قررررابررررل

 اسرررتفاده و

ها(  لسررت چس

برای مفتیشن 

 معادن 

 

 ابررزار

هیرره  ت

 شده

100 

٪ 

100 

٪ 

رهنمود و چس لسررررت ها برای 

آماده گردیده  معادن مفتشررین

 .است

کرراپی رهنمود و 

 چس لیست ها

 بنچمارک هفتم : ایجاد کمیته تصنیکی منرال ها 7

شما

 ره

یت عال  های ف

 اساسی

 شااااخ 

 هااااای

 جاازئاای

 پااااالن

 شده

صدی  فی

شرف پی

شاخ   ت

 در ربع

صدی  فی

شرف پی

ت 

 عمومی

 نتایج بدست آمده
شواهد  سناد و  ا

 حمایوی

پیشرررنهرراد  7.1

ایجاد کمیته 

گزینش اعضای 

ین ی ع  ت

 کمیترره

 گزینش

100 

٪ 

50 
٪ 

طی  وزارت معررادن و پترولیم

مورخ  2654نررامرره شرررمرراره 

از ادارات ذیربط  26/08/1397

مکاتیب  دریافت 

 اداراتشده از 
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انتصرررررابی 

کررمرریررترره 

ترصرنریرکری 

معررادن برره 

مقا  ریاسررت 

جررمررهرروری 

ماده  طابق  م

قانون  هفتم 

 معادن

هان معرفی ن هت خوا نده ج مای

که ش شررده، ایجاد کمیته گزین

یاسررررت محتر  عمومی دفتر  ر

ست جمهموری طی  مقا  عالی ریا

مورخ  3965نررامرره شرررمرراره 

وزارت مررحررتررر  ، 06/09/1397

 293نامه شررماره اقتصرراد طی 

وزارت محتر  ، 03/09/1397مورخ 

 147مالیه طی نامه شرررماره 

و کمیسررریون  12/09/1397مورخ 

مستقل اصالحات اداری و خدمات 

مورخ  8ملکی طی نامه شررماره 

نماینده های شررران  1/10/1397

ته گزینش  جاد کمی هت ای را ج

 معرفی نموده است.

کمیته مذکور تا اکنون سرررره 

جلسه تدویر نموده که پالیسی 

ته تصنیکی را  تازات کمی امی

به  هت منظوری  یب و  ج ترت

کررابینرره جمهوری اسررررالمی 

افغانستان  ارسال نموده است 

و الیحه بسررررت های اعضررررای 

 نیز ه متذکره راانتصابی کمیت

 نموده است. ینهای
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 بنچمارک هشتم : رسمی سازی معدنکاری های خود سر 8

شما

 ره

یت عال  های ف

 اساسی

 شااااخ 

 هااااای

 جاازئاای

 پااااالن

 شده

صدی  فی

شرف پی

شاخ   ت

 در ربع

صدی  فی

شرف پی

ت 

 عمومی

 نتایج بدست آمده
شواهد  سناد و  ا

 حمایوی

 تدوین و طرح 8.1

 سیرررررررررر

 اسرررتراتیژی

 مفصل و مشصص

 ارتبرراط در

رسرررمی  به

سررررررررازی 

 معرردنکرراری

 خودسرررر های

 مقیررا  برره

 کوچس

سترات ا

یررررژی 

طرررررح 

 شده

 

100 
٪ 

100 
٪ 

شصص   صل و م ستراتیژی مف یس ا

سازی معدنکاری به  سمی  جهت ر

چس و غیر رسرررمی  یا  کو مق

شورای  شده و از طرف  ساخته 

صادی منظور گردید و  عالی اقت

ستر تیژی یس اجهت تطبیق این ا

مل )پالن تطبیقی(  یه پالن ع ته

  .گردید

سمی  ستراتیژی ر ا

سازی معادن کوچس 

 و حرفه ای

تررهرریرره و  8.2

 پالن ترتیررب

 و کرررراری

عمررل ل  طرزا

مشرررصص برای 

کررمرریررترره 

ظت از  حاف م

 پررررالن

 و کاری

لع طرزا

 مرررررل

 ترتیررب

 شده

100 

٪ 

50 

٪ 

مالی پالن   1398کاری سررررال 

عادن و  ظت از م حاف ته م کمی

طرزالعمل محافظت از معادن و 

 جلوگیری از اسرررتصراج غیر

عادن  یده قانونی م یه گرد ته

عد از منظوری  که ب اسررررت 

کمیسررریون محافظت از معادن 

 نهایی میگردد.

سوده  پالن کاری م

 و طرزالعمل
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عادن هت م  ج

 از جلوگیری

یت عال  های ف

 معرردنکرراری

 و غیرقانونی

 خودسر

 برره اقرردا  8.3

 های بازدید

 مررتررفرررقرره

 چهار حداقل)

یت هر  در وال

 از(ربررررررع

یت عال  های ف

 معرردنکرراری

 و غیرقانونی

 راه بررسررری

چاق های  قا

عدنی مواد  م

 های ایسررت و

 که بازرسررری

 ها اخاذی در

از محمولرره 

هررای مررواد 

تعررداد 

سرراحات 

سرررروی 

 شده و

 گررزارش

 از

 سرراحات

 سرررروی

 شده

که شرررامل: ت الیو 4به تعداد  ٪ 25 ٪ 100

کابل، پنجشررریر، کاپیسرررا و 

ند وان پر باشررر نب می جا از 

به  عادن  ظت از م حاف ته م کمی

های معدنکاری  ارتباط فعالیت

یت  قانونی سرررروی و تبی غیر

سرراحات گردیده که اضررافه تر 

این نو  فعالیت نقاط  1,500از 

ت شررناسررایی والی 4ها در این 

 گردیده اند.

 خالصه گزارشات
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یل عدنی دخ  م

 میباشند

 

 

 معادن و پترولیم ارتوز( در MISت )ایجاد سیستم مدیریت معلومابنچمارک نهم :  9

شما

 ره

یت عال  های ف

 اساسی

 شااااخ 

 هااااای

 جاازئاای

 پااااالن

 شده

صدی  فی

شرف پی

شاخ   ت

 در ربع

صدی  فی

شرف پی

ت 

 عمومی

 نتایج بدست آمده
شواهد  سناد و  ا

 حمایوی

ایجاد سیستم  9.1

الکترونیکی 

ریاسررت دفتر 

یاسررررت  و ر

 تدارکات

ستم  سی

 هررررای

 ایجرراد

 شده

100 

٪ 

50 

٪ 

رایض بصش های احکا  و ع  – 1

سررریسرررتم الکترونیکی برای 

یاسررررت دفتر  یل ر قا  تکم  م

و بصش های دیگر  گردیده اسررت

 در حال جریان می باشد.

هاد و   - 2 های پیشرررن بصش 

سرریسررتم الکترونیکی  اسررتعال 

ست تدارکات  تکمیل گردیده ریا

کار باالی بصش های اسررررت و 

 بعدی آن جریان دارد. 

   

عک  های برداشته 

شرفت  شده از پی

ستم کار ا سی ین 

 ها

ایجاد سیستم  9.2

نقشه برداری 

ستم  سی

 ایجرراد

 شده

100 

٪ 

50 

٪ 

شه  ستم نق سی کار باالی ایجاد 

برداری سرررروی جیولوجی آغاز 

شامل درج و  ست  که  گردیده ا

ثبررت راپور هررا و معلومررات 

عک  های برداشته 

شرفت  شده از پی

 کار این سیستم
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سررررررررروی 

 جیولوجی

معادن مرکز و والیات در سیستم 

، کار باالی بصش های .میباشررد

 . بعدی آن جریان دارد

طرح سرریسررتم  9.3

مالی معینیت 

مررالرری و 

 اداری

ستم  سی

 طرررررح

 شده

100 

٪ 

25 

٪ 

غاز  یت آ عال باالی این ف کار 

گردیده استکه شامل جمع آوری 

های  یاسررررت  مات  از ر معلو

مربوط معینیررت مررالی اداری 

)ریاست مالی و حسابی، ریاست 

یا مات، ر خد سررررت اداری و 

نابع  یاسررررت م کات و ر تدار

بشررری( و تحلیل این معلومات 

جهررت انجررا  مراحررل بعرردی 

 میباشد.  

مع  ج لومررات  ع م

آوری شده از بصش 

 های مربوطه

نکشررررراف  9.4 ا

سررریسرررتم 

کررادسررررتر 

 معادن

تغییرا

 وارد ت

 شده

100 

٪ 

20 

٪ 

ضرورت موجود تغییرات  نظر به 

در سیستم عواید غیر مالیاتی 

مل اسررت که شررابه وجود آمده 

و گسرررترش این   پرنت آویز ها

سررریسرررتم ها در پنج والیت 

  میباشد.

https://afghanistan.r

evenuedev.org/login 

ایجاد سیستم  9.5

الکترونیکی 

حد پروژه  وا

عادن  های م

 بزرگ

ستم  سی

ایجرراد 

 شده 

 

100 

٪ 

50 
٪ 

باالی این سرریسررتم آغاز  کار

شامل بصش های  ستکه  گردیده ا

لومررات  ع م قرارداد هررا و 

قرارداد هررا  کی  ی ج لو یو ج

 میباشد. 

عک  های برداشته 

شرفت  شده از پی

 کار این سیستم

https://afghanistan.revenuedev.org/login
https://afghanistan.revenuedev.org/login
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 پیشرفت اجراآت

 :شده تکمیل های فعالیتالف: 

 مدیریت بهتر عواید سکتور معادن بنچمارک دوم: 

 2.2فعالیت 

تطبیق استراتیژی اصالحات در وزارت برای   : چهارمبنچمارک 

 1398سال 

 4.2فعالیت 

 تقویت شفافیت و حسابدهی در اداره بنچمارک پنجم: 

 5.3فعالیت 

پاسصگویی اداره در زمینه گزارش های تفتیش،  بنچمارک ششم:

 بررسی و ارزیابی های بیرونی

 6.3 فعالیت 

 رسمی سازی معدنکاری های خود سر بنچمارک هشتم :

 8.1فعالیت 

 :ب:  فعالیت های در حال اجرا

 شفافیت در مدیریت قرار داد های معادن بنچمارک اول: 

 1.1فعالیت 

 1.3فعالیت 

 1.4فعالیت 

 1.5فعالیت 

 1.6فعالیت 

 مدیریت بهتر عواید سکتور معادن بنچمارک دوم: 

 2.6فعالیت 

 اعتبار دهی برنامه شفافیت صنایع استصراجی بنچمارک سوم: 

 3.1الیت فع

  3.2 فعالیت
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  3.3 فعالیت

  3.4 فعالیت

 3.5فعالیت 

  3.7 فعالیت

  3.8 فعالیت

تطبیق استراتیژی اصالحات در وزارت برای   : چهارمبنچمارک 

 1398سال 

 4.1فعالیت 

 تقویت شفافیت و حسابدهی در اداره بنچمارک پنجم: 

 5.4فعالیت 

های تفتیش، پاسصگویی اداره در زمینه گزارش  بنچمارک ششم:

 بررسی و ارزیابی های بیرونی

 6.1فعالیت 

  6.2فعالیت

 ایجاد کمیته تصنیکی منرال ها بنچمارک هفتم:

 7.1فعالیت 

 رسمی سازی معدنکاری های خود سر بنچمارک هشتم :

   8.2فعالیت8.2

  8.3فعالیت8.3

( در MISت )ایجاد سیستم مدیریت معلوما بنچمارک نهم : 

 لیممعادن و پترو وزارت

   9.1 فعالیت

   9.2فعالیت

  9.3فعالیت

  9.4 فعالیت

   9.5فعالیت
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 ج: فعالیت های آغاز نا شده 

 شفافیت در مدیریت قرار داد های معادن بنچمارک اول: 

 1.2فعالیت 

 اعتبار دهی برنامه شفافیت صنایع استصراجی بنچمارک سوم: 

 3.8فعالیت 

 3.6فعالیت 

 :د: فعالیت های معطل شده

 ه استکدا  فعالیت معطل قرار نگرفتر این ربع د 

 

 ت:تحلیل اجراآ

 ۱۳۹۸فعالیت پالن شده در ربع اول سال مالی  5در مجمو  

از تداخل  تشکیل وزارت تعدیل و: جمله ازکه تکمیل گردیده، 

و نظر به ضرورت واحد های جدید  هظیفوی جلوگیری گردید و

. همچنان یده استحذف گردو واحد های غیر ضروری شده اضافه 

مته مشترک به منظور تائید گزارشات تفتیش داخلی و تفتیش یک

گزارشات از طریق این کمیته تائید گردیده که معادن ایجاد 

و پیگری می گردد. رهنمود و چس لیست ها برای مفتیشین معادن 

سبب نظارت دقیق از فعالیت های که  ،تهیه گردیده است

عادن و کاهش خطرات ناشی از این معدنکاری، جمع آوری عواید م

ص برای رسمی سازی صفعالیت ها میگیرد. همچنان استراتیژی مش

معدنکاری های کوچس و غیر رسمی تهیه و توسط شورای عالی 

 اقتصادی منظور گردید، 

از آن جایکه اکیر فعالیت ها مطابق پالن در ربع های بعدی 

تعین شده معیاد   به ادامه دارد و تمامی فعالیت ها نظر

ت ها و پیشرفت داشته و در حال تطبیق می باشد و به پیشرف

  :نتایج ذیل نایل گردیده اند

قرارداد  15در بصش شفافیت در مدیریت قرارداد ها، بررسی 

ساحه  147 به تعداد ،ه استنهائی گردیدو معدنکار تکمیل 

مواد ساختمانی جهت جلب سرمایه گذاری در ویب سایت وزارت 

. تمامی مالیکن ذینفغ قرارداد ها و اسناد ه استیدنشر گرد

داوطلبی در پورتال شفافیت به  نشر رسید، همچنان سیستم های 

MCAS  وNTRS  به کارمندان وزارت آموزش داده شده و فعأل سیستم

های متذکره توسط وزارت تطبیق می گردد. در بصش مدیریت بهتر 

پورتال شفافیت  عواید معادن، عواید قرارداد های معادن در
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وزارت نشر می گردد. در بصش اعتباردهی برنامه شفافیت صنایع 

و جلسات هفته وار به منظور رعایت  (MSG)استصراجی، سه جلسه 

ت و تطبیق پیشنهادات گزارش پنجم شفافیت صنایع امعیار

 EITIپیشنهاد گزارش پنجم  7 به تعداد ،تدویر گردید استصراجی

است.  هصدی های دولتی تطبیق گردیدشمول پیشنهادات برای تب

 تشکیل وزارت تعدیل  ،در بصش تطبیق استراتیژی اصالحات وزارت

تن در بست های پنجم از  6دو  و های تن در بست  4ه و شد

راستصدا  یتغی ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج یا نامهطریق بر

 کمیسیو بست والیتی به 21بست مرکزی و  32گردید و همچنان 

جهت اعالن و طی مراحل و خدمات ملکی اصالحات اداری  مستقل

دهی اداره، فعالیت بعدی ارسال گردید. در بصش شفافیت و حساب

ها و کار کرد های وزارت معادن و پترولیم از طریق ویب سایت 

وزارت، پورتال شفافیت صفحات اجتماعی، ماهنامه الکترونیکی 

واحد اداری  21ان رسد. همچنمی و گزارش ساالنه وزارت به نشر 

اداره عالی بررسی و تفتیش  در ربع اول سال مالی تحت بررسی

 ای که جهت قرار گفته و گزارش آن به کمیته داخلی وزارت

ایجاد گردیده  داخلی و تفتیش معادنگزارشات تفتیش  یتائید

در بصش پاسصگوی اداره در زمینه گزارشات راجع گردید.  است

پیشنهاد ارائه  26 به تعداد نی،بررسی و ارزیابی های بیرو

و  (MEC)شده در گزارش کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی 

بنچمارک پیمان همکاری های افغانستان و امریکا سفارش یا  7

(Afghan-U.S Compact)   تطبیق گردیده است. در بصش ایجاد کمیته

تصنیکی معادن که فعالیت مشصص برای وزارت معادن و پترولیم 

کمیته  ،استراتیژ ملی مبارزه علیه فساد اداری می باشد در

معرفی  گزینش برای اعضای انتصابی )کمیته تصنیکی معادن( با

های ادارات ذیدخل ایجاد گردید و طی سه جلسه پالیسی ه نمایند

امتیازات و الیحه وظایف اعضای انتصابی کمیته تصنیکی معادن 

خودسر،  یری هانهائی گردید. در بصش رسمی سازی معدنکا

محافظت از معادن تهیه و بعد از منظوری  کمیته طرزالعمل

 ینقطه معدنکار 1500، کمیسیون محافظت از معادن نهای می گردد

( غیر رسمی در چهار والیت )کابل، پنجشیر، کاپیسا و پروان 

 (MIS)شناسائی گردید. در بصش ایجاد سیستم مدیریت معلومات 

دفتر های سیستم الکترونیکی ریاست وزارت معادن پترولیم،  

 در سیستم ریاست دفتر عرایض احکا  های بصش و تدارکات مقا  

و کار  هتمکیل گردیدو بصش استعال  در سیستم ریاست تدارکات 

. همچنان در ارتباط به داردجریان  آنها روی بصش های دیگر

سیستم نقشه برداری سروی جیولوجی، راپور ها و معلومات 
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رکز و  والیات درج سیستم گردیده است. به منظور معادن م

الکترونیکی سازی سیستم معینیت مالی و اداری، معلومات از 

تحلیل گردیده و مراحل بعدی  و ریاست های مربوطه جمع آوری

در ربع دو  آغاز می گردد. همچنان سیستم مدیریت قرار داد 

و طبقه  های معادن در پنج والیت انکشاف یافته است. جمع آوری

داد های واحد لومات برای الکترونیکی سازی قراربندی مع

 پروژه های بزرگ تکمیل گریده است. 

. نشر شرایط 1دو فعالیت تحت بنچمارک سو  که عبارتند از 

. نشر صورت جلسه 2داوطلب برتر قبل از امضاء قرارداد 

مذاکرات نهائی روی قرار دادها، به دلیل نهائی نشدن کدا  

 .ه استدر ربع اول سال مالی، آغاز ناشده باقی ماند قرارداد

 

 فعالیت های پالن شده برای ربع بعدی )ربع دوم(

 

تمامی فعالیت های که در ربع اول در حال اجرا باقی مانده 

و فعالیت های  در ربع دو  تطبیق آنها ادامه می یابد است 

 ذیل در ربع دو  آغاز می گردد:

و  کوچسداوطلبی قرارداد های  نشررر فرصررت های :1.5فعالیت 

 طبق قانون ها  و هایدروکاربن بزرگ معادن

اداره ، در ویب سایت وزارتتعداد فرصت های نشر شده) شاخ :

 (ملی تدارکات و همچنان پورتال شفافیت

 اداره میان معلومات هماهنگ سازی پروسه تبادل :2.4فعالیت 

 کادستر ریاست  و  بزرگ دهندگان مالیات

با سرریسررتم های  (NTRSو  MCASصررل نمودن سرریسررتم )و شاااخ :

(SIGTAS, RMIS  وASYCUDA)  وزارت مالیه 

تدویر بر نامه های ارتقای ظرفیت کارمندان  :4.3فعالیت 

 اداری و تصنیکی وزارت و ریاست های والیتی

تن از کارمندان اداری و تصنیکی وزارت  600آموزش . 1 شاخ :

. 3رنامه های تدویر یافته تعداد ب. 2و ریاسررت های والیتی 

 تعداد اشتراک کنند گان در برنامه ها

تکمیل مقررات معدنکاری غرض تامین شررفافیت در  :4.4فعالیت 

 وزارت
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شامل  شاخ : شده)یس مقرره جامع که  مقرره معدنکاری تکمیل 

 محیط زیستی(میباشد تصنیکی، بصش های مالی،

یت  عال یار :5.2ف سررررازی  تدوین رهنمود تفتیش داخلی و ع

سا  رهنمود متذکره و   ساختار گزارش های تفتیش داخلی بر ا

سی و ایجاد یس میکانیز  ستفاده از آن در گزارش نوی مؤثر  ا

سا  معیار های  شات میس  EITIبر ا سفار  گزارش تائید برای و 

 داخلی تفتیش های

 رهنمود تفتیش داخلی تدوین شده شاخ :

 تما  یها یدارائ فور  ثبت لیدر تکم یهمکار :5.5فعالیت 

 و قانون به)مطابق  یدیکل ی ها بسررررت کارمندان و مقامات

 (اصول

واجد تن از مقامات و کارمندان  82 یها ییدارا ثبت شااااخ :

  شرایط

 

 

    

 مشکالت 

 

ه
ر
ا
م
ش

 

 راه حل های پیشنهادی مشکالت

1 

حات  نا امنی در سررررا

معدنکاری و  های فعالیت

 مسیر راه های مواصالتی
 

جرایی سازی تصامیم تقویت و ا

 معادن" که از "کمیته محافظت 

 2469بر اسا  حکم شماره )

( مقا  عالی 16/8/1396مؤرخ 

ریاست جمهوری اسالمی 

افغانستان ایجاد گردیده 

 است.

2 

نهائی نشدن پالن مبارزه 

علیه فساد اداری تا ختم 

 ربع

نهائی سازی پالن مبارزه علیه 

. 1398فساد اداری برای سال 

ن برای سال های آینده همچنا

بهتر خواهد بو تا معیاد 

زمانی پالن ها به بشتر از یس 

 سال تغیر کند )پالن کاری دو

 ساله(

 


