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 خالصه گزارش

 
وزارت معادن و پترولیم در پالن ساالنه خود به منظور تحقق 

فعالیت را تعیین نموده است که از  (37)تعداد بنچمارک (9)

طریق تحقق شاخص ها و نتایج متوقعه باید به آن برسد که 

 (26) ( فعالیت آن در ربع اول تکمیل،5) از آن جمله

 النپ( فعالیت آن ربع ها بعدی 7و )دوم  فعالیت در ربع

 گردیده است. 

 (14)،1398سال مالی وزارت توانسته است که در ربع دوم  این

تکمیل ی تعیین شده در پالن فیصد عالیت را مطابق بهف

فت نموده فعالیت  به فیصدی های معین پیشر( 12) ،نماید

 .است
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 بنچمارک هادر جدول پیشرفت 

1 
 بنچمارک اول: شفافیت در مدیریت قرار داد های معادن

شما

 ره
 اساسیفعالیت های 

شاااخه هااای 

جزئاای پااالن 

 شده

اداره 

 مسؤل

فیصاادی 

پیشرفت 

شااااخه 

 در ربع

فیصاادی 

پیشرفت 

 عمومی

 نتایج بدست آمده

اساااناد و 

شاااااواهد 

 حمایوی

شریک سازی معلومات با  1.1

 څااااالی     اداره لووووووی 

افغانسووتان در مووورد 

افووراد رکوور شووده در 

( قوووانون 17مووواده )

معووادن )در رووورتیکه 

که در  تشخیص داده شوند

قراردادهای معودنکاری 

 سهیم اند(

معلوموووووات 

شریک شده با 

اداره لووووی 

 لی     څ

ریاسووت 

کادستر 

بوووووا 

همکاری

 :

ریاسووت 

دفتر و 

ریاسووت 

تفتووی  

 داخلی

 

100 

٪ 

50 

٪ 

قرارر دردیرا   لومات در مورد مالکین ذینفعمع

سرای  واررت و وورارال فعال معاد  در ویر  

 نشا گادیده رس .  شفافی 

قرانو   17اا فعالً کدرم موضوع مطابق به ماده 

معاد  اشریی  نرادیرده رسر  ارا در مرورد 

 رجارآت صورت گیاد.

https://afgha
nistan.reven
uedev.org/lo

gin 
 

http://mom.g
ov.af/fa/pag

e/transparen
-cy

information/i
-nformation
-on
-beneficial

ownership 

و نشر تمام  شریک سازی 1.2

تفتوی   اتگزارشنتایج 

در ویبسایت بعد  معادن

از اخووه هوودایت مقووام 

بصووورت موونظم و وزارت 

مرحلووه وار بووه تمووام 

 شرکت های قراردادی

نتوووووووایج 

گزارشات نشر 

 الیاتو شده

ریاسووت 

تفتووی  

معووادن 

بوووووا 

همکاری

 :

ریاسووت 

اطالعات 

و 

ارتباط 

 عامه

100 

٪ 

50 

٪ 

کره را  افتری  معراد سراننه  گرارر نتایج 

ونیر  در  21جایا  فعالی  های معردنکاری 

ااایر  و را طایق مفتشرین  1397سال مالی 

رررئه گادیده بود به امام نهراد هرای مابرو  و 

متصدیا  واوژه های معدنی نمک، اغالسرن،، 

غ و و مورد ساختمانی ربال ماما، کاومی ، االک

وی  سای   همچنا  خل  نسیه نهایی آ  در

 پاده شد.نشا س واررت به

کاتیوووو  م

و رفوووووت 

برگشوووووت 

مفتشووین و 

نسووووووخه 

نهوووووایی 

گوووووزار  

 ساالنه

https://afghanistan.revenuedev.org/login
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
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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فعالیرر   2011مفتشررین معرراد  برره اعرردرد 

 182را آ  جمله و  نموده شناسایی خودسا رر

هرای ورال   شده رنرد  توقفم فعالی  خودسا 

بره  ررایرابی گادیدنرد  شاک  قرارر دردی 12

سفار  مفتشین در جه  اطبیق  350 اعدرد

ی نام برراری شرراریق قررارر درد و رهنمودهررا

بره اعردرد  گادیرد  ربالغشاک  های قارردردی 

هرای ان را مفتشین و رنجنیار  را بانامره  47

کراه  خطرارت رنتقال مهارت ها و "آمواشی 

 .مستفید شده رند "سؤ رستفاده هاناشی را 

 رسوویدگی بووه وبررسووی  1.3

به  قرارداد (60تعداد)

منظور شناسایی و رفوع 

تخنیکی، محوی  مشکالت )

 زیستی و مالی(

 تمووووووووام

قراردادهووای 

بررسی شوده، 

 قرارداد 60

ریاسووت 

کادستر 

بوووووا 

همکاری

 :

ریاسووت 

خوودمات 

 حقوقی

9 
قراردا

 د

(15 

٪) 

25 

قراردا

 د

(41٪) 

که 

پیشرفت 

16 

قراردا

دآن 

(26٪ )

از ربع 

اول 

 میباشد

  

وتراولی  واررت معراد  و به رین ورال  مطابق 

رر بره مقرام  شنهاد کمیته بارسی قارردرد هاوی

عالی ریاس  جمهوری رررئه و مطابق بره ککر  

کمیتره برین رلرواررای جهر   آ  مقام محتام

که در  یجاد گادیدبارسی وضعی  قارر درد ها ر

 دردقارردرد مامرا، شر  قرارر 9 نتیجه بارسی

و را طرا   ارر درد طال نهراییکاومای  و یک ق

 ارردررکات ملرری منگررور گادیررد.کمیسرریو  

 ماما دیرا قارر درد 9 بارسی گارر همچنا  

یی گادیرده و آمراده رخرن منگروری را نهرا نیا

 کمیسیو  ادررکات ملی میباشد.

 

فررت های داوطلبی  نشر 1.5

و  کوچوکقرارداد هوای 

 طبق قانون بزرگ معادن

 

تعداد فرروت 

 های نشر شده

در ویووووو  )

، سایت وزارت

اداره ملوووی 

ریاسووت 

 کادستر

و 

ریاسووت 

معدنکا

23 

 فررت

23 

 فررت

سرراکه مررورد معرردنیوماما و  23برره اعرردرد 

ارراروراینب برره مقیررا  کواررک کرره را طررا  

گادیرده شورری عالی رقتصادی و کابینه ااییرد 

و وتراولی  و  رس  در ویبسرای  واررت معراد 

https://online
app.momp.go
v.af/?fbclid=I
wAR0InqFZ5r
vs0IN9DE5py

https://onlineapp.momp.gov.af/?fbclid=IwAR0InqFZ5rvs0IN9DE5py1OLVVZRH0R7vf33A9ecGiNmLTSprqD_RT0T1K0
https://onlineapp.momp.gov.af/?fbclid=IwAR0InqFZ5rvs0IN9DE5py1OLVVZRH0R7vf33A9ecGiNmLTSprqD_RT0T1K0
https://onlineapp.momp.gov.af/?fbclid=IwAR0InqFZ5rvs0IN9DE5py1OLVVZRH0R7vf33A9ecGiNmLTSprqD_RT0T1K0
https://onlineapp.momp.gov.af/?fbclid=IwAR0InqFZ5rvs0IN9DE5py1OLVVZRH0R7vf33A9ecGiNmLTSprqD_RT0T1K0
https://onlineapp.momp.gov.af/?fbclid=IwAR0InqFZ5rvs0IN9DE5py1OLVVZRH0R7vf33A9ecGiNmLTSprqD_RT0T1K0
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تووودارکات و 

همچنووووووان 

پورتووووووال 

 (شفافیت

 

ری 

بوووزرگ 

بوووووا 

همکاری

: 

ریاسووت 

تکنالو

ژی 

معلوما

توووی و 

ریاسووت 

اطالعات 

و 

ارتباط 

 عامه

 

 به نشا رسید. صفحه فیسبوک واررت

ورراوژه جدیررد مقیررا  بررار   6برره اعرردرد 

دروطلبی  به (وسمن ، االک، ماما و ااروراین

 ند.شد سپاده

1OLVVZRH0R
7vf33A9ecGi
NmLTSprqD_

RT0T1K0 

 

https://www.
facebook.com

momp.afgha/
/nistan 
 

https://mom
-p.gov.af/new
-scale-large

tenders 

 نشر تموام جوواز هوا، 1.6

مووووالکین رینفووووع، 

 ها شرکت قراردادها و 

بعد از  روز ۱۴ ظرف در

قوووورارداد اعطووووای 

معدنکاری و نشر اسناد 

داوطلبوووی در جریوووان 

 پروسه داوطلبی

تمام مالکین 

رینفووع تبووت 

 شده

ریاسووت 

کادستر 

و 

ریاسووت 

معدنکا

ری 

بوووزرگ 

بوووووا 

همکاری

 :

ریاسووت  

اطالعات 

و 

ارتباط 

 عامه

100 

٪ 

50 

٪ 

نفرع امرامی قرارر معلومات در مورد مالکین ذی

دردیا  فعرال و دروطلبرا  وراوژه هرای جدیرد 

 واررت و ووراال شفافی  در وی  سای  معاد 

 .نشا گادیده رس 

گارر  ررایابی و امامی رسناد مابرو  واوسره 

دروطلبی قرارر درد هرای معراد  براا  نیرا را 

ارال شرفافی  بره نشرا وور طایق ویبسرای  و

رسیده رس  رما در رین ربع هیج قارردرد جدید 

روا ریرن  14ظرا   در رعطا نرادیده رس  ارا

 می گادید.رسناد نشا 
 

http://mom.g
ov.af/fa/page
transparency/

-
information/

-momp
contracts/info

-rmation
-small-about

contact  

اسوناد تمام 

داوطلبی نشر 

ویو  شده در 

 سایت وزارت

گزار  تموام 

قراردادهووای 

نشوور شووده، 

 قرارداد 1046

https://onlineapp.momp.gov.af/?fbclid=IwAR0InqFZ5rvs0IN9DE5py1OLVVZRH0R7vf33A9ecGiNmLTSprqD_RT0T1K0
https://onlineapp.momp.gov.af/?fbclid=IwAR0InqFZ5rvs0IN9DE5py1OLVVZRH0R7vf33A9ecGiNmLTSprqD_RT0T1K0
https://onlineapp.momp.gov.af/?fbclid=IwAR0InqFZ5rvs0IN9DE5py1OLVVZRH0R7vf33A9ecGiNmLTSprqD_RT0T1K0
https://onlineapp.momp.gov.af/?fbclid=IwAR0InqFZ5rvs0IN9DE5py1OLVVZRH0R7vf33A9ecGiNmLTSprqD_RT0T1K0
https://www.facebook.com/momp.afghanistan/
https://www.facebook.com/momp.afghanistan/
https://www.facebook.com/momp.afghanistan/
https://www.facebook.com/momp.afghanistan/
https://momp.gov.af/new-large-scale-tenders
https://momp.gov.af/new-large-scale-tenders
https://momp.gov.af/new-large-scale-tenders
https://momp.gov.af/new-large-scale-tenders
http://mom.gov.af/fa/page/transparency-information/momp-contracts/information-about-small-contact
http://mom.gov.af/fa/page/transparency-information/momp-contracts/information-about-small-contact
http://mom.gov.af/fa/page/transparency-information/momp-contracts/information-about-small-contact
http://mom.gov.af/fa/page/transparency-information/momp-contracts/information-about-small-contact
http://mom.gov.af/fa/page/transparency-information/momp-contracts/information-about-small-contact
http://mom.gov.af/fa/page/transparency-information/momp-contracts/information-about-small-contact
http://mom.gov.af/fa/page/transparency-information/momp-contracts/information-about-small-contact
http://mom.gov.af/fa/page/transparency-information/momp-contracts/information-about-small-contact
http://mom.gov.af/fa/page/transparency-information/momp-contracts/information-about-small-contact
http://mom.gov.af/fa/page/transparency-information/momp-contracts/information-about-small-contact
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تطبیق سیسوتم مودیریت  1.7

(، سیستم MCASکادستر )

عوایوود ریوور مالیوواتی 

(NTRS و پورتوووووووال )

 شفافیت وزارت

تطبیووق شوودن 

سیسووتم هووای 

 متهکره

ریاسووت 

کادستر 

بوووووا 

همکاری

 :

ریاسووت 

تکنالو

 ژی

معلوما

 تی

100 

٪ 

50 

٪ 

سیسرت  هرا بره امرام کارمنردر  ریاسر  رین 

بصررورت  کادسررتا آمرروا  درد شررده رسرر  و

 مکمل اطبیق می گادد.

https://afgha
nistan.reven
uedev.org/lo

gin 

 
اطالعوات نشر 

قرارداد هوا 

در پورتوووال 

 شفافیت

 بنچمارک دوم : مدیریت بهتر عواید سکتور معادن 2

شما

 ره
 اساسی های فعالیت

 هااای شاااخه

پااالن  جزئاای

 شده

اداره 

 مسؤل

فیصاادی 

 پیشرفت

شااااخه 

 در ربع

فیصاادی 

پیشرفت 

 عمومی

 نتایج بدست آمده

اساااناد و 

شاااااواهد 

 حمایوی

عواید و نشر  جمع آوری 2.1

ریرمالیووواتی توسووو  

و نظوووووارت از  وزارت

 یاتوال طوحدر س پرداخت

نهووا آو مرکووز و نشوور 

در  بصوووورت ربعووووار

 پورتال شفافیت

جمع آوری دو 

میلیوووارد و 

و روود  پوونج

و یوک  هفتاد

و میلیووووون 

و  چهووار روود

دو هوووزار و 

روود و  هشووت

هشتاد و هفت 

افغووووووانی 

(2,571,402,887
( مقووووودار 

عوایوود ریوور 

مالیوواتی در 

 چهار ربع

ریاسووت 

مالی و 

 حسوابی
بوووووا 

همکاری

: 

ریاسووت 

کادستر

 ،

ریاسووت 

همآهنگ

ی 

والیات، 

ریاسووت 

تکنالو

8.8 

٪ 

10.33 

٪ 

ربع  که در عواید مجموعی

جمووع آوری گردیووده  دوم

  228,800,000است بوال  بور 

افغانی )دو رد و بیست و 

هشت میلیوون و هشوت رود 

  میباشد. افغانی(هزار 

آویزهووا و 

رووووووورت 

حسووووابات 

 بانکی

https://afghanistan.revenuedev.org/login
https://afghanistan.revenuedev.org/login
https://afghanistan.revenuedev.org/login
https://afghanistan.revenuedev.org/login
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گووووزار  از 

پروسه نظارت 

از جمع آوری 

عوایوود ریوور 

 مالیاتی

ژی 

معلوما

تووووی،  

ریاسووت 

اطالعات 

و 

ارتباط 

 عامه

100 

٪ 

 

25 

٪ 

تمام عواید ریر مالیاتی 

توسوو  وزارت معووادن در 

حساب مربوطه وزارت جموع 

آوری و روزانوووووووه از 

رداخووت هووا بووه اسووا  پ

هووای  آویزهووا و اسووناد

بووانکی از طریووق سیسووتم 

عواید نظارت مستمر رورت 

 میگیرد.

آویز هوای 

 بانکی 

عوایوود  نشوور

ریر مالیاتی 

 وزارت

100 

٪ 

 

25 

٪ 

ید جمع آوری شده ریر عوا

وزارت از شورو   مالیاتی

بوورح حموول الووی توواری  

( 228.8مجموعوووا  ) 25/3/98

 میلیون افغانی میباشد.

از اینکووه 

ربوووع دوم 

 خوووووووتم

نگردیوووده 

و اسووووت  

گوووووزار  

عواید جمع 

آوری شووده 

خووووتم در 

ربوووع دوم 

ویوووو  در 

سووووووایت 

وزارت بووه 

نشووووووور 

 میرسد.

هماهنووس سووازی پروسووه  2.4

 میوان معلوموات تبادل

 دهندگان مالیات اداره

 کادستر ریاست بزرگ و

وروول نمووودن 

 MCASسیستم )

بووا  (NTRSو 

سیسووتم هووای 

(SIGTAS, RMIS 

  (ASYCUDAو 

 وزارت مالیه

ریاسووت 

 کادستر

50 

٪ 

50 

٪ 

امه غاض وصل نمرود  سیسرت  هرای افاهنم

و وتاولی  برا  واررت معاد  بMCAS ،NTRSو

و  SIGTAS ،ASYCUDAسیسرررت  هرررای و

RMISمیررا  ریررن دو نهرراد برره  ب واررت مالیرره

و کار برانی  رمضا رسیدبه  13/3/1398ااریخ 

اری  هرای وصل نمرود  سیسرت  هرا اوسرق 

کوووووواپی 

تفووووواهم 

 نامه
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را طایرق  لومراای ریرن دو واررتاکنالوجی مع

VPN قابل یراد روری رسر  کره  و جایا  دررد

شررکل برره مررورد ضرراورت اررا کرران معلومررات 

manual   بررا واررت مالیرره شررایک گادیررده

 رس . 
 

 اعتبار دهی برنامه شفافیت صنایع استخراجیبنچمارک سوم:  3

شما

 ره
 اساسی های فعالیت

 هااای شاااخه

پااالن  جزئاای

 شده

اداره 

 مسؤل

فیصاادی 

 پیشرفت

شااااخه 

 در ربع

فیصاادی 

پیشرفت 

 عمومی

 آمدهنتایج بدست 

اساااناد و 

شاااااواهد 

 حمایوی

ترتی  و نشر پالن عمول  3.1

 هموهبرای رسیدگی بوه 

تصوووامیم و سفارشوووات 

ارائه شده در گزارشات 

و ارزیابی هوای بوورد 

EITI   بووه شوومول گووزار

و  (BC- 264/1-2019)شماره  

ارائه گوزار  ربعووار 

 از تطبیق آن

پوووالن عمووول 

ترتی  و نشر 

 شده

سکرتری

ت 

برنامه 

شفافیت 

 روونایع

استخرا

جوووووی 

افغانس

 تان

100 

٪ 

100 

٪ 

پالن عمل ترتی  و در وی  

نشور گردیوده  aeiti.afسایت 

 .است

 پالن عمل

http://aeiti.af/
en 

گوووووووزار  

ربعووووار از 

تطبیوووووووق 

 معیارات

33 

٪ 

33 

٪ 

رسوویده گووی و دسووت جهووت 

یووابی بووه معیووار هووای 

ابتکار شفافیت در رنایع 

اقودامات  ۲۰۱۶استخراجی 

ریوول انجووام شووده اسووت: 

الیحووه وظووایر سووکرتریت 

ابتکووار شووفافیت روونایع 

اسووتخراجی افغانسووتان و 

( MSGگروپ چنود جانبوه )

جهووت تقویووت میکووانیزم 

اجراات، تجدید گردیدند؛ 

معیارات ابتکار شوفافیت 

رووونایع اسوووتخراجی در 

قانون معوادن و مقوررات 

آن گنجانیده شوده انود؛ 

ا و جزئیووات قوورارداد هوو

http://aeiti.af/en
http://aeiti.af/en
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پروسه داوطلبی های جدید 

نشر شده اند؛ شرکت جهوت 

تهیه گزار  ششم ابتکوار 

شفافیت رنابع اسووتخراجی 

استخدام گردیده و گزار  

و  (Scoping Report) همحودود

گووزار  آرازین/ابتوودایی 

(Inception Report)   را ترتی

داده است و مکلر است که 

گزار  نهایی را الی ختم 

تکمیول  2019ماه جون سال 

نمایوود؛ پووالن عموول )کووه 

حاوی نظریات و سفارشوات 

پروسوووه اعتبوووار دهوووی 

(Validation) ،  ،گزار  پنجم

ارزیووووووابی هووووووا و 

مطالعاتیکوووه از طووورف 

جوامووع تمویوول کننووده و 

سایر جوانو  ریودخل موی 

باشد( تهیه گردیده است؛ 

جلسووات هفتووه وار جهووت 

تعقی  فعالیت ها برگهار 

 2019میگردد؛ پوالن کواری 

AEITI،  سوووووووووتراتی ی

زار  سوال ارتباطات و گو

 .نهایی گردیده است 2018

گوروپ  جلسوات برگزاری 3.2

 (MSGمراجع ریدخل یا )

 بصورت منظم

تعداد جلسات 

برگهار شده، 

 نتایج جلسات

سکرتری

ت 

برنامه 

شفافیت 

روونایع 

استخرا

ر ربووع دوم دو  جلسووه د جلسه 3 جلسه 2

دایوور  1398سووال مووالی 

گردیده اسوت کوه مووارد 

شووده  آن تصوووی  ریوول در

 زن نماینوده اند: معرفی

 چنوود گووروپ جلسووات در

مینووووووت 

جلسووات در 

 لینس ریول

نشووووووور 

گردیووووده 

 :اسووووت
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جوووووی 

افغانس

 تان

 فوکوول جانبووه، معرفووی

 هووای حوووزه هووای ینووتپا

 امووعوج و خصورووی سووکتور

 اشوتراک مدنی، پروسویجر

 سووکتور و موودنی جوامووع

هوااز  برناموه در خصوری

ترتیو   AEITIطرف سکرتریت 

سوکتور خصوروی نظریات  و

در این مورد اخه گردید. 

 هوا کمیتوه تأسیس/ایجاد

 وظووایر الیحووه اسووا  بوور

از  جانبووه چنوود گووروپ

 مقایسوه کاری گروپ قبیل 

-G) اعتبوواردهی و ارقووام
 ارتباطوات کاری گروپ ،(1

(G-2)موالی کواری ، گروپ 

(G-3،) تخنیکی کاری گروپ 

(G-4) کووار در راسووتای ،

ترتیوو  و نشوور ششوومین 

قبوووول از  EITIراپووووور 

روورت  EITIکنفرانس جهانی 

طوووری کووه  گرفتووه اسووت

ارقووام و گزارشووات جهووت 

ترتی  راپوور جموع آوری 

گردیووده اسووت بووا مفووت  

مستقل جهت ترتی  راپوور 

فارمووت  شووریک گردیوود.

گزار  دهی ارقوام توسو  

MSG گردید. نهایی 

http://aeiti.af/
en 

http://aeiti.af/en
http://aeiti.af/en
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 ردومو در جلسات تدویر 3.3

 ایهوو معیووار رعایووت

 نایعر شفافیت برنامه

 تعقیو  جهوت استخراجی

 مولع پوالن های فعالیت

 فافیتش بتکارا برنامه

 اسووووتخراجی روووونایع

 افغانستان

تعداد جلسات 

 تدویر شده

سکرتری

ت 

برنامه 

شفافیت 

روونایع 

استخرا

 جوووووی

افغانس

 تان

 5 عودادت هبو بعر ینا در جلسه 8 جلسه 5

 زراتو شوتراکا ابو جلسه

 جووارت،ت الیووه،م هووای

 و ررسووویب الیعووو اداره

 جهت یدخلر همکاران سائر

 النپو هوای الیتفع ی تعق

 تکوواراب برنامووه عموول

 جیاسووتخرا یعرنا فافیتش

 گردید. ویرتد افغانستان

 پالن عمل

 15تطبیووووق 

پیشووووونهاد 

ارائووه شووده 

در گووووزار  

پنجم برنامه 

شووووووفافیت 

رووووووونایع 

 استخراجی

4 
پیشنها

 د

11 

پیشنها

 د

پیشوونهاد  4تعووداد بووه 

ارایووه شووده در گووزار  

برنامووه شووفافیت  پوونجم

در ربوع  رنایع استخراجی

 تطبیق  1398دوم سال مالی 

 شده است.

 پالن عمل

 تولیوودات مقوودار نشوور 3.4

 قوراردادی، هوای شرکت

 داوطلوو  شوورای  نشوور

 امضووای از قبوول برتوور

 روورت نشور و قرارداد

 نهوایی موهاکرات جلسه

 در هووا قوورارداد روی

 معیارهوای بوا مطابقت

 رنایع شفافیت ابتکار

 استخراجی

تمووام شوورکت 

هوووایی کوووه 

تولیوودات آن 

در پورتوووال  

 نشر شده است

 

ریاسووت 

 کادستر

و واحد 

معووادن 

بوووزرگ 

 بوووووا

یهمکار

:ریاست 

تفتووی  

، معادن

 تریاسوو

خوودمات 

حقوقی، 

ریاسووت 

هووووای 

100 

٪ 

50 

٪ 

مقدرر اولیدرت  مورد رستیارجی و ررا  آ  در 

 فافی  واررت معرراد  بطررور مررنگ ووراررال شرر

رسناد نشرا شرده و رعایر   دستاسی بهجه  

 گادیرده نشرا میعار های بین رلمللی شرفافی 

 رس .

امام رسناد دروطبی واوژه های برار  معراد  

در ووراررال  شررفافی  واررت برره نشررا رسرریده 

متعهرد  مچنا  واررت معاد  و وتاولی ه .رس 

رسر  ارا بعرد را  نهرایی نمرود  مرنرکارت بررا 

م دروطل  باارا صرورت جلسره مرنرکارت امرا

 .نمایدواوژه های بار  معاد  رر نشا 

https://trans
parency.mo

m.gov.af/lice
nse/358 

 
 

https://mom
p.gov.af/mo

-talc-mp
contracts 

تمووووووووام 

داوطلبان که 

اطالعات شوان 

 نشر شده

تمووام رووورت 

جلسووات نشوور 

 شده

https://transparency.mom.gov.af/license/358
https://transparency.mom.gov.af/license/358
https://transparency.mom.gov.af/license/358
https://transparency.mom.gov.af/license/358
https://momp.gov.af/momp-talc-contracts
https://momp.gov.af/momp-talc-contracts
https://momp.gov.af/momp-talc-contracts
https://momp.gov.af/momp-talc-contracts
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معووادن 

والیات، 

ریاسووت 

اطالعات 

و 

ارتباط 

عامه و 

ریاسووت 

تکنالو

ژی 

معلوما

 تی

 

 1398تطبیق استراتیژی اصالحات در وزارت برای سال  بنچمارک چهارم : 4

شما

 ره
 اساسی های فعالیت

 هااای شاااخه

 پااالن جزئاای

 شده

 اداره

 مسؤل

فیصاادی 

 پیشرفت

شااااخه 

 در ربع

فیصاادی 

پیشرفت 

 عمومی

 نتایج بدست آمده

اساااناد و 

شاااااواهد 

 حمایوی

استخدام افوراد واجود  4.1

شایسووته از شوورای  و 

طریق برناموه ارتقوای 

 ظرفیت مبتنی بر نتایج

و برناموه  تغییر(یا )

امتیازات یا معا  فوق 

سکیل(  العاده ) سوپر 

به منظوور پور نموودن 

 بست های سرپرستی

 مووودنن پوور

 63 تعووووداد
 ایهووو بسوووت

 رکوزیم خالی

 سووووتب 42 و

 یخووال هووای

 وزارت والیتی

 ریاسووت

 منووابع

 بشری

100 
٪ 

96 

٪ 

18 

٪ از 

ربووووع 

 اول

 توووون 58بووووه تعووووداد 

که از طریق  داوطلبانیکه

کمیسیون ارالحات اداری و 

خدمات ملکی بعد از اخوه 

معی به بست های امتحان ج

مختلوور کامیوواب گردیووده 

، بووه ایوون وزارت بودنوود

معرفووی گردیدنوود کووه از 

تن در ربع اول و  11جمله 

تن آن ها در ربوع دوم  47

طووی مراحوول و اسووتخدام 

 .گردیده اند

لست افراد 

اسوووتخدام 

شووووده در 

 مربع دو

 600 آمووووز توودویر برنامووه هووای  4.3

 از تووووووون

 ریاسووت

 منووابع

72 

٪ 

21 

٪ 

بووه اسووا  در ربوع  ،پوالن مطابق به

پالن حودود 
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ارتقوووووای ظرفیوووووت 

کارمنووووودان اداری و 

تخنیکی وزارت و ریاست 

 های والیتی

 کارمنوووودان

 و اداری

 تخنیکووووووی

 و وزارت

 هووای ریاسووت

 والیتی

 بشوووری

 بوووووا

همکاری

 سایر :

 ریاسووت

 ها

ه بوو 1398دوم سووال مووالی 

شوی برناموه آموز 6تعداد 

برنامووه کوتوواه موودت )

آموزشووی پووالن گووهاری و 

گووزار  نویسووی، برنامووه 

آموزشی نظارت وارزیابی، 

برناموووووه آموزشوووووی 

اطووووات، برنامووووه ارتب

آموزشی فایلنوس، تشوری  

قووانون جدیوود معووادن و 

برنامه آموزشی کمپیوتر( 

تووووون از  130بووووورای  

معادن و  کارمندان وزارت

پترولیم تودویر گردیوده 

 است.

 6بوووه تعوووداد همچنوووان 
تفاهمنامه بوا پوهنتوون 

هووا و مسسسووات تحصوویالت 

عالی خصوری جهت همکواری 

در بخوو  ارتقووای ظرفیووت 

کارمندان وزارت معادن و 

پترولیم به امضا رسویده 

 .است

تفوواهم   6

 انامووه بوو

نهاد هوای 

اکادمیوووک 

انعقوووواد 

گردیووده و 

قرار اسوت 

کوووه بوووا 

نهاد هوای 

دیگر نیوز 

  عقووووووود

 گردد.

 تعوووووووداد

 یهوا برنامه

 یافته تدویر

لست حاضری 

اشووووتراک 

دگان کننووو

برنامه ها 

 وزشیی آم

 تعوووووووداد

 نندک اشتراک

 در گووووووان

 ها برنامه

تصاویر از 

جریوووووان 

امووووه برن

هوووووووای 

 آموزشی

تکمیووووول مقوووووررات  4.4

تامین  معدنکاری رور  

شووووفافیت در وزارت و 

اخوووه منظووووری آن از 

کابینه جمهوری اسوالمی 

 افغانستان

 مقووووووورره

 معوووودنکاری

 تکمیووووووول

 شووووووده)یک

 جوامع مقرره

 بخ  شامل که

 هوووووووووای

 مالی،تخنیووک

 محووووووی  و

 ریاسووت

 خوودمات

 حقوقی

100 

٪ 

50 

٪ 

کره در برا  معردنکاری مقرار  ربتردرئی مسوده

محریق هرای مرالی، اینیکری،  گیانده بیر 

 مطابقر  ایستی و صح  و ریمنی میباشرد در

 نهائی گادیرده  1397 معاد  قانو  روکیات با

رررئره  جه  اردقیق بره واررت محترام عدلیره

 عنقای و  گادیده رس 
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زیستی(میباش

 د

غرراض رخررن منگرروری برره کابینرره جمهرروری 

 ررسال خورهد گادید. رسالمی رفغانستا 

اخه منظووری 

 از کابینه

 

 بنچمارک پنجم : تقویت شفافیت و حسابدهی در اداره 5

شما

 ره
 اساسی های فعالیت

 هااای شاااخه

 پااالن جزئاای

 شده

 اداره

 مسؤل

فیصاادی 

 پیشرفت

شااااخه 

 در ربع

فیصاادی 

پیشرفت 

 عمومی

 نتایج بدست آمده

اساااناد و 

شاااااواهد 

 حمایوی

نشر اطالعوات در موورد  5.1

اداره و فعالیووت هووای 

آن به شمول پالن هوا و 

گووزار  هووای کوواری و 

گزار  از فعالیت هوای 

نظارتی از قبیل نظارت 

از اجووراات ادارات در 

مطابقوووت بوووا مووواده 

پانزدهم قانون دسترسی 

 به اطالعات

 وردم 71 نشر

 و اسوووووناد

 اطالعووووووات

 ادهمو مطابق

 انونقوووو 15

 بووه دسترسووی

 و  اطالعوووات
 هووا گووزار 

 نظارتی

 ریاسووت

 اطالعات

 و

 ارتباط

 عامه

100 
% 

50 
% 

فعالیووت هووا، پووالن هووا، 

گزارشات، دستاورد هوا و 

کارکرد های وزارت معادن 

و پترولیم به شوکل هموه 

روزه در وی  سایت وزارت 

و رووفحه فیسووبوک جهووت 

آگاهی عامه نشر میگوردد 

 آگاهی دهی و همچنان جهت

سووکتور و باره در بیشتر 

عالیت های آن به تعداد ف

مجلووه معووادن،  جلوود 1000

 دانه 100، تقویم جلد 1500

بروشوور و هفتووه نامووه 

الکترونیکی چواپ و نشور 

  گردیده است.

http://mom.g

ov.af/fa 

http://mom.g

ov.af/fa/news

338223/ 
 

تدوین رهنموود تفتوی   5.2

داخلووی و عیووار سووازی 

هووای  سوواختار گووزار 

تفتی  داخلی بر اسوا  

 رهنمووووووود

 لیداخ تفتی 

 شده تدوین

 ریاسووت

 تفتووی 

 داخلی

25 

٪ 

25 

٪ 

کار روی نسوخه ابتودایی 

آراز گردیده این رهنمود 

است اما به نسبت کمبوود 

پرسووونل و حجووم بووزرگ 

ریاست  مسئولیت های کاری

 

http://mom.gov.af/fa
http://mom.gov.af/fa
http://mom.gov.af/fa/news/338223
http://mom.gov.af/fa/news/338223
http://mom.gov.af/fa/news/338223
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رهنموووود متوووهکره و  

اسوووووتفاده از آن در 

گزار  نویسی و ایجواد 

مستر بور  یک میکانیزم

و   EITIاسا  معیار های 

 بوورای سفارشووات میووک

 هووای گووزار  تائیوود

 داخلی تفتی 

 میکووووانیزم

 ایجادشده

این فعالیت  تفتی  داخلی

از و  تکمیل نگردیده است

بانوووک  (AESDP)پوووروژه 

در زمینووه کمووک جهووانی 

مطالبوه گردیوده  تخنیکی

از  است و قرار اسوت کوه

یوک کارشونا  طرف آنهوا 

فعالیوت این  اجرای برای

تا رهنمود  گردد استخدام

 متهکره را تکمیل نماید.

در ضمن ساختار گزارشوات 

تفتی  بر اسا  معیوارات 

انیتوسای ترتی  گردیوده 

 .و مورد استفاده میباشد

همچنووان کمیتووه تفتووی  

وزارت معووادن بوور اسووا  

هدایت مقام محترم وزارت 

ایجاد گردیده است که در 

رآ  آن مقوووام محتووورم 

وزارت قووورار داشوووته و 

زارت جمووع چهووار معووین و

رؤسووای تفتووی  داخلووی، 

تفتی  معادن، کادسوتر و 

خدمات حقوقی عضویت آنرا 

 د.ندار

گزارشووات تفتووی  بطووور 

ماهوار یا هور دو هفتوه 

به این کمیتوه ارائوه و 

موووورد تآییووود قووورار 

 میگیرد.

 

 واحوود بووه تعووداد چهووار  25 واحد 4ریاسووت  40  یتفتووووهوا  استیتمام ر  یتفت 5.3
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 یادار یواحوووووودها و

 ساالنه گونه به وزارت

از  نووانیو حصووول اطم

در پروسه  لیتسه جادیا

بوووه  یداخلووو  یتفتووو

 یاداره عووال یهمکووار

 یبررس

 مرکوزی واحد

 والیتوووووی و

 وزارت

تفتووی  

 داخلی

)فاریواب، رزنوی،  والیتی واحد

در ربع  کندز و دایکندی(

  انود تفتی  گردیوده دوم

 آن شوو  والیووت دیگوور و

 ارزگان،، زابل، ادریس)ب

فوووووراه، نیموووووروز و 

ت بنوابر مشوکال نورستان(

امنیتووووی از تفتووووی  

 درکووه  بازمانووده اسووت

رورت مساعد شودن شورای  

امنیتی در ربع های بعدی 

 بررسی خواهند شد.

فورم  لیدر تکم یهمکار 5.4

 تموام یها یدارائتبت 

 کارمنوودان و مقامووات

)مطابق  یدیکل یها بست

 (ارول و قانون به

 یویدارا تبت

 نتوو 82 یهووا

 و ماتمقا از

 کارمنوووودان

 شرای  واجد

ریاسووت 

منووابع 

 بشری

88 

 تن

88 

 تن

تمووامی کارمنوودان کووه 

مسووتلزم تبووت دارایووی 

بودنوود بووه شوومول رؤسووا 

مرکووزی، رؤسووا والیتووی، 

کارمنوودان بخوو  مووالی و 

 تدارکاتی که تعداد  شان

فورموه  دنفر میرسو 88 به

هووای تبووت دارایووی را 

تکمبل نموده انود و بوه 

اداره امووووور ریاسووووت 

جمهوری اسالمی افغانستان 

 ارسال گردیده است.

لست مکمول 

و مکتووووب 

تیوووووووت 

 دارایی ها

 

 بنچمارک ششم: پاسخگویی اداره در زمینه گزارش های تفتیش، بررسی و ارزیابی های بیرونی 6

شما

 ره
 اساسی های فعالیت

 هااای شاااخه

 پااالن جزئاای

 شده

 اداره

 مسؤل

فیصاادی 

 پیشرفت

شااااخه 

 در ربع

فیصاادی 

پیشرفت 

 عمومی

 نتایج بدست آمده

اساااناد و 

شاااااواهد 

 حمایوی

و   MECتطبیوق سفارشوات 6.1

گزارشات تفتی ، بررسی 

تعوووووووداد 

سفارشوووووات 

تطبیووق شووده 

 ریاسووت

 دفتووور

 مقوووام

63 
پیشنها

 د

89  
پیشنها

 د 

 MECتمام سفارشات گزار  

از طریق چندین جلسه بوه 

رهبری مقام وزارت موورد 
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و ارزیابی های بیرونی 

 اداره

از مجمووووو  

 سفار  191

 بوووووا

همکاری

: 

 ریاسووت

 پالیسی

 سایر و

 ریاسووت

 ها

(26 

پیشنها

د در 

ربووووع 

اول 

ل تکمیوو

گردیده 

 بود(

بررسووی قوورار گرفووت و 

سفارشات قابل تطبیوق در 

پوووالن کووواری سووواالنه 

گنجانیده شد که از جمله 

 63سفار  بوه تعوداد  191

 آن در ربووع دوم تطبیووق

 گردیده است. قابول رکور

است کوه بعضوی سفارشوات 

مبهم و نامرتب  می باشد 

با   در زمینه  که وزارت

کمیته مسوتقل نظووارت  و 

ارزیووابی جهووت دریافووت 

توضیحات بیشوتر در ایون 

زمینووه و نهووائی سووازی 

 اتی را بورسفارشات جلسو

وده اسوت،  و برگزار نمو

قرار است این مشووکل بوه 

 مرفو   گردد.زودی 

بررراانرای رسرررتارای ی 

رصرررالکات واررت برررا 

 بنیررراد سفارشرررات
MEC 

 قیووووووووووووووووتطب 6.2

 یها نچمارکیسفارشات/ب

، (EU) اروپووا هیواتحاد

 یهووا یهمکووار مووانیپ

-US) کایآمر-افغانستان

AFG Compact)، وIMF 

 

 40 قیووووتطب

 سفار 

 ریاسووت

 پالیسی

 بوووووا

همکاری

 سایر :

 ریاسووت

 ها

7 
بنچمار

 ک

16 

بنجمار

 7 ک و
بنچمار

ک در 

ربووووع 

اول 

تکمیوول 

گردیده 

 بود

بنچمارک پوالن  40از جمله 

 بنچموارک 9شده به تعداد 

)پیمووان همکوواری هووای 

و  امریکوووا-افغانسوووتان

 ربوع در (اتحادیه اروپا

 تطبیق گردیوده اسوت دوم

که جمعآ در دو ربوع بوه 

بنچمارک تکمیول  16تعداد 

 گردیده است.

 

 کمیته تخنیکی منرال هابنچمارک هفتم: ایجاد  7

شما

 ره
 اساسی های فعالیت

 هااای شاااخه

 پااالن جزئاای

 شده

 اداره

 مسؤل

فیصاادی 

 پیشرفت

شااااخه 

فیصاادی 

پیشرفت 

 عمومی

 نتایج بدست آمده

اساااناد و 

شاااااواهد 

 حمایوی
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 در ربع

 توهیکم جادیا شنهادیپ 7.1

 یانتصواب یاعضا ن یگز

معوادن  یکویتخن تهیکم

 یجمهور استیبه مقام ر

مطووابق موواده هفووتم 

 قانون معادن

تعیین کمیته 

گوووووزین  و 

ایجاد کمیته 

تخنیکووووووی 

 منرال ها

 ریاسووت

 دفتووور

 مقام

100 

٪ 

100 

٪ 

کمیتووه گووزین  اعضووای 

انتصابی کمیتوه تخنیکوی 

معادن متشکل از نماینده 

گان با روالحیت کمیسویون 

مسووتقل ارووالحات اداری و 

خووودمات ملکوووی، وزارت 

مالیه، وزارت اقتصواد و 

 عمومی دفتر مقوام ریاست

عووالی ریاسووت جمهوووری 

است که تا ایجاد گردیده 

اکنون چندین جلسه تدویر 

نموده و پالیسی پرداخوت 

امتیازات اعضوای کمیتوه 

 تخنیکی را ترتی  نمودند

طی مصوبه شماره چهوار  و

 کابینوه 1398تور  2خ مور

 جمهوری اسالمی افغانستان

تایید گردید و به اسوا  

ار متن مصوبه شوماره چهو

» که چنین روراحت دارد: 

یسی پرداخت امتیازات پال

تخنیکووی اعضووای کمیتووه 

معادن مشروط بور اینکوه 

اعضای کمیتوه بوه روورت 

( در Full Timeتمووام وقووت )

وزارت معادن و پتورولیم 

ایفووای وظیفووه نماینوود، 

ید است. وزارت مالیه ائت

مسظر است تا به همکواری 

وزارت معادن و پترولیم، 

پیشونهاد شوده امتیازات 

مکتووووووب 

ارسالی به 

کابینووووه 

جهوووووووت 

منظوووری و 

مکتووووووب 

ارسالی به 

وزارت 

 مالیه
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را بووا در نظوور داشووت 

معیارات موزد در بوازار 

کووار بررسووی نموووده، در 

رووورت تطووابق در زمینووه 

 لوووها «اقووودام گوووردد.

  پالیسی متهکره به تاری

طی نامه شماره  30/2/1398

بوووه وزارت مالیوووه  901

ارسال گردیده است و بعد 

از نهایی سوازی پالیسوی 

متهکره مراحول بعودی آن 

   ود.روی دست گرفته میش

 بنچمارک هشتم: رسمی سازی معدنکاری های خود سر 8

شما

 ره
 اساسی های فعالیت

 هااای شاااخه

 پااالن جزئاای

 شده

 اداره

 مسؤل

فیصاادی 

 پیشرفت

شااااخه 

 در ربع

فیصاادی 

پیشرفت 

 عمومی

 نتایج بدست آمده

اساااناد و 

شاااااواهد 

 حمایوی

 پووالن تهیووه و ترتیوو  8.2

مشخص  طرزالعمل و کاری

برای کمیته محافظت از 

 از جلوگیری جهت معادن

 معودنکاری های فعالیت

خودسر و  و قانونی ریر

اخوووه منظووووری آن از 

شووورای امنیووت ملووی و 

کمیسوویون محافظووت از 

 معادن

 و اریکو پالن

 طرزالعموووول

 شده ترتی 

 کمیتووه

 محافظت

 از

 معادن

100 

٪ 

50 

٪ 

 1398کاری سال موالی پالن 

کمیته محافظت از معوادن 

کمیتووووه  و طرزالعموووول

 محافظووت از معووادن جهووت

جلوگیری از استخراح ریر 

قووانونی معووادن تهیووه 

گردیده است کوه بعود از 

منظوری کمیسیون محافظوت 

و شورای امنیت  از معادن

 نهایی میگردد. ملی
 

پالن کواری 

و 

طرزالعموول 

کمیتوووووه 

محافظت از 

 منظووری اخه معادن

 ورایشوووو از

 و لیم امنیت

 کمیسووووویون

 از محافظوووت

 معادن

 هوای بازدید به اقدام 8.3

 چهوار حوداقل) متفرقه

 از( والیت در هور ربوع

تعداد والیات  

 سروی شده و

کمیتووه 

محافظت 

از 

والیت  6 والیت 2

(4 
والیوووت 

در ربووووع دوم کمیتووووه 

 چهوارمحافطت از معوادن 

  لغماا،و   هاار   )ننگرهاا،ر والیووت   

گزارشوووات 

تهیه شوده 

از سوووروی 
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 معودنکاری های فعالیت

 بررسووی و ریرقووانونی

 موواد قاچواق های راه

 هووای ایسووت و معوودنی

 اخواری در کوه بازرسی

از محمولووه هووای  هووا

 مووواد معوودنی دخیوول

 میباشند

 

 زار گ هارائ

 از

 بازدیووودهای

 والیتی

معووادن 

 و

 ریاسووت

 تفتووی 

 معادن

از ربع 

 اول(

 پالن نموده بود کوه را( کنر

فعالیووت هووای معوودنکاری 

را سوروی و قوانونی  ریر

ت ساحات نمایود کوه تثبی

از ایوون جملووه دو والیووت 

)ننگرهووار و هوورات( را 

سووروی و تثبیووت سوواحات 

و در دو والیت  نموده اند

 دیگوور )لغمووان و کنوور(

که الی  جریان دارد سروی

اخیر ماه جون تکمیل موی 

 .گردد

 والیت 6 دو ربع در مجموعأ

 ربوع اول در )چهار والیت

 (دو والیووت در ربووع دوم

  197 سوروی و بوه تعوداد 

 نقطوه 2247شامل ساحه که 

  فعالیت های ریر قوانونی

می باشد سوروی و تثبیوت 

  شده است.

روان( گزار  یک والیت) پو

بووا شووورای امنیووت ملووی 

شوووریک سووواخته شووود و 

ات اولیووه بوورای اقوودام

ریر  جلوگیری از استخراح

قانونی روی دسوت گرفتوه 

و به تعقی  آن  شده است.

گزار  والیات دیگور نیوز 

بووا شووورای امنیووت ملووی 

شووریک میگووردد تووا در 

زمینه اقودامات الزم روی 

 دست گرفته شود.

والیووووات، 

جلسوووووات 

دایر شوده 

در شووورای 

امنیوووووت 

 ملی،

مکتوب های 

ارسال شده 

به شوورای 

امنیت ملی 

و وزارت 

 داخله
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 معادن و پترولیم وزارت( در MISت )سیستم مدیریت معلوماایجاد بنچمارک نهم:  9

شما

 ره
 اساسی های فعالیت

 هااای شاااخه

 پااالن جزئاای

 شده

 اداره

 مسؤل

فیصاادی 

 پیشرفت

شااااخه 

 در ربع

فیصاادی 

پیشرفت 

 عمومی

 نتایج بدست آمده

اساااناد و 

شاااااواهد 

 حمایوی

ایجوواد سیسووتم نقشووه  9.2

 برداری سروی جیولوجی

 ایجاد سیستم

 شده

 ریاسووت

تکنالو

 ژی

معلوما

 بوا تی

همکاری

: 

 معینیت

 سوووروی

جیولوج

 ی

100 

٪ 

100 

٪ 

سیستم ایجاد گردیده این 

و در قسمت آرشیر نموودن 

معلومات جیولوجیکی مورد 

که  میگیردقرار استفاده 

سب  ایجواد سوهولت هوای 

الزم و سوورعت در امووورات 

 کاری شده است.

عکووس هووای 

برداشوووته 

شووووده از 

 سیستم

سیسوووووتم ایجووووواد  9.5

الکترونیکوووی واحووود 

 پروژه های معادن بزرگ

 ایجاد سیستم

 شده

 ریاسووت

تکنالو

 ژی

معلوما

 بوا تی

همکاری

: 

 ریاسووت

معدنکا

 ری

 بزرگ

100 

٪ 

100 

٪ 

سیستم الکترونیکی واحود 

 پروژه های معوادن بوزرگ

تکمیل گردیوده و نتوایج 

آن مووودیریت سوووریعتر و 

ت کوه در تر موضووعا موتر

 قرارداد هوا ضورورت بوه

پی گیری دارنود  تعقی  و

 میباشد.

عکووس هووای 

برداشوووته 

شووووده از 

 سیستم



 

21 
 

 پیشرفت اجراآت

 شده: تکمیل های فعالیتالف:

 شفافیت در مدیریت قرارداد های معادناول:  بنچمارک

 1.5فعالیت 

 1.7فعالیت 

 مدیریت بهتر عواید سکتور معادن بنچمارک دوم:

 2.4فعالیت 

 اعتبار دهی برنامه شفافیت رنایع استخراجیبنچمارک سوم: 

 3.1فعالیت 

 3.2فعالیت 

 3.3فعالیت 

 1398تطبیق استراتی ی ارالحات در وزارت برای سال   : چهارمبنچمارک 

 4.1فعالیت 

 تقویت شفافیت و حسابدهی در اداره بنچمارک پنجم: 

 5.1فعالیت 
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 5.4فعالیت 

 پاسخگویی اداره در زمینه گزار  های تفتی ، بررسی و ارزیابی های بیرونی بنچمارک ششم:

 6.2 فعالیت 

 ایجاد کمیته تخنیکی منرال هابنچمارک هفتم: 

 7.1فعالیت 

 رسمی سازی معدنکاری های خود سر :بنچمارک هشتم

 8.2فعالیت 

 ( در وزارت معادن و پترولیمMISمعلومات )ایجاد سیستم مدیریت  بنچمارک نهم:

 9.2فعالیت 

 9.5فعالیت 

 فعالیت های در حال اجرا:ب:

 شفافیت در مدیریت قرار داد های معادن بنچمارک اول:

 1.1فعالیت 

 1.2فعالیت 

 1.3فعالیت 
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 1.6فعالیت 

 مدیریت بهتر عواید سکتور معادن بنچمارک دوم:

 2.1فعالیت 

 اعتبار دهی برنامه شفافیت رنایع استخراجی بنچمارک سوم:

  3.4 فعالیت

 1398تطبیق استراتی ی ارالحات در وزارت برای سال  :چهارمبنچمارک 

 4.3فعالیت 

 4.4فعالیت 

 تقویت شفافیت و حسابدهی در اداره بنچمارک پنجم:

 5.2فعالیت 

 5.3فعالیت 

 پاسخگویی اداره در زمینه گزار  های تفتی ، بررسی و ارزیابی های بیرونی بنچمارک ششم:

 6.1فعالیت 

 رسمی سازی معدنکاری های خود سر :بنچمارک هشتم

 8.3فعالیت 
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  :فعالیت های آغاز نا شدهج:

 شفافیت در مدیریت قرار داد های معادن بنچمارک اول:

 1.4فعالیت 

 سکتور معادنمدیریت بهتر عواید بنچمارک دوم: 

 2.3فعالیت 

 2.5فعالیت 

 بدهی در ادارهتقویت شفافیت و حسا پنجم:بنچمارک 

 5.5فعالیت 

 ( در وزارت معادن و پترولیمMISبنچمارک نهم:ایجاد سیستم مدیریت معلومات )

 9.1فعالیت 

 9.3فعالیت 

 9.4فعالیت 

 :د: فعالیت های معطل شده

 در این ربع کدام فعالیت معطل قرار نگرفته است 
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 تحلیل اجراآت:

 

، که است تکمیل گردیدهمطابق پالن  ۱۳۹۸سال مالی  دومفعالیت پالن شده در ربع  14و  در مجم

وزارت جهت آگاهی  از طریق وی  سایت و رفحه فیسبوکفررت های داوطلبی :1.5فعالیت  از جمله:

 :1.7فعالیت  پروسه داوطلبی قرارداد های معدنکاری نشر شده اند.عامه و تقویت شفافیت در 

جهت مدیریت قرارداد ها و  NTRSو سیستم عواید ریر مالیاتی  MCASسیستم مدیریت کادستر 

فعالیت . عواید مورد استفاده قرار گرفته و به کارمندان وزارت آموز  داده شده است

علومات، تسهیل روند جمع آوری عواید و جلوگیری برای ایجاد هماهنگی بیشتر در تبادل م:2.4

 وزارت معادن NTRSو  MCASاز فرار مالیاتی یک تفاهمنامه همکاری جهت ورل نمودن سیستم های 

 زیو کار ورل سا وزارت مالیه به امضا رسید RMISو  SIGTAS ،ASYCUDAبا سیستم های  و پترولیم

 در ربع بعدی تکمیل میگردد. سیستم ها

جهت رسیده گی به سفارشات بورد جهانی  پالن عمل برنامه شفافیت رنایع استخراجی:3.1فعالیت 

EITI  و در سایتگردیده  ترتی aeiti.af  .یا  گروپ چند جانبه:3.2فعالیت نشر شده استMSG  جهت

 و کمیته های کاری رعایت معیار های برنامه شفافیت رنایع استخراجی دو جلسه دایر نمودند

(working group)   رعایت جهت جلسه  5به تعداد :3.3فعالیت سیس گردید. أالیحه وظایر تبه اسا

و تطبیق پالن عمل برنامه شفافیت رنایع استخراجی  معیارات برنامه شفافیت رنایع استخراجی

 4 ی دایر گردید وافغانستان با اشتراک وزارت های مالیه، وزارت تجارت و اداره عالی بررس

فعالیت است.  ع تطبیق گردیدهدر این رببرنامه شفافیت رنایع استخراجی  پیشنهاد گزار  پنجم

تن داوطلبانیکه از  58جهت پر نمودن بست های خالی و تطبیق تشکیل جدید وزارت به تعداد :4.1

 مختلربه بست های طریق کمیسیون ارالحات اداری و خدمات ملکی بعد از اخهامتحان جمعی 

تن  47و تن در ربع اول  11دند که از جمله به این وزارت معرفی گردی ،ب گردیده بودندکامیا

مطابق به ماده پانزدهم :5.1فعالیت  آن ها در ربع دوم طی مراحل و استخدام گردیده اند.

قانون دسترسی به اطالعات تمامی فعالیت ها، پالن ها، گزارشات، دستاورد ها و کارکرد های 



 

26 
 

پترولیم به شکل همه روزه در وی  سایت وزارت و رفحه فیسبوک جهت آگاهی  وزارت معادن و

 این وزارتعامه نشر میگردد و همچنان جهت آگاهی دهی بیشتر در باره سکتور و فعالیت های 

دانه بروشر و هفته نامه الکترونیکی  100جلد تقویم،  1500جلد مجله معادن،  1000به تعداد 

مطابق به قانون اشاعه و تبت دارایی های مقامات و :5.4عالیت فچاپ و نشر گردیده است. 

 یمرکزی، رؤسا یتمامی کارمندان که مستلزم تبت دارایی بودند به شمول رؤسا کارکنان دولتی

میرسد فورمه های تبت  تن 88تدارکاتی که تعداد  شان به والیتی، کارمندان بخ  مالی و 

دارایی را تکمبل نموده اند و به اداره امور ریاست جمهوری اسالمی افغانستان ارسال گردیده 

کننده  تمویلجهت برآورده ساختن تعهدات وزارت معادن و پترولیم در مقابل :6.2فعالیت  است.

-ی افغانستانبنچمارک )پیمان همکاری ها 9بنچمارک پالن شده به تعداد  40ها از جمله 

بنچمارک تکمیل  16امریکا( در ربع دوم تطبیق گردیده است که جمعآ در دو ربع به تعداد 

کمیته گزین  اعضای انتصابی کمیته تخنیکی معادن متشکل از :7.1فعالیت  گردیده است.

نماینده گان با رالحیت کمیسیون مستقل ارالحات اداری و خدمات ملکی، وزارت مالیه، وزارت 

اد و ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری ایجاد گردیده است و چندین جلسه اقتص

و پالیسی پرداخت امتیازات اعضای کمیته تخنیکی معادن را ترتی  نمودند که تدویر نمودند 

کابینه جمهوری اسالمی افغانستان منظور گردید که  1398تور  2طی مصوبه شماره چهار مورخ 

وزارت مالیه باید پالیسی پیشنهاد شده را با در نظر داشت  ،مطابق به مصوبه شماره چهار

، وزارت معیارات مزد در بازار کار بررسی نموده و در رورت تطابق در زمینه اقدام گردد

 به وزارت مالیه 901ه شماره طی نام 30/2/1398معادن و پترولیم پالیسی متهکره را به تاری  

معادن یک پالن کاری و :جهت جلوگیری از استخراح ریر قانونی 8.2فعالیت است.  فرستاده

جهت تسهیل در مدیریت :9.2فعالیت طرزالعمل مشخص برای کمیته محافظت از معادن ساخته شد. 

دقیق سیستم نقشه برداری  معلومات جیولوجیکی، جلوگیری از ضیا  وقت و دسترسی به معلومات

سهولت و افزای  شفافیت در مدیریت قرارداد  جهت ایجاد:9.5 فعالیت سروی جیولوجی ساخته شد.
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که ضرورت به پیکیری دارد سیستم الکترونیکی  قرارداد ها معادن و تعقی  موضوعاتهای بزرگ 

  .پروژه های بزرگ معادن ساخته شد

 

 حال اجرا قرار داشته اند قرار ذیل اند:فعالیت های در که در این ربع در 

در مورد شریک سازی :1.1فعالیت در مدیریت قرارداد های معادن: شفافیت  در بنچمارک اول:

قانون معادن تا هنوز  17ر شده در ماده معلومات با اداره لوی تارنوالی در مورد افراد رک

این چنین موضوعی تشخیص نگردیده است تا در مورد اجرآت رورت گیرد اما این مورد به شکل 

والیت که از طریق مفتشین  21نتایج گزار  ساالنه :1.2فعالیت دوامدار در نظر گرفته میشود. 

وژه های معدنی نمک، زرال سنس، ارائه گردیده بود به تمامی نهاد های مربوط و متصدیان پر

وی  سایت وزارت به نشر  مرمر، کرومیت، تالک و مواد ساختمانی ابالغ و خالره این گزار  در

فعالیت خود سر را شناسایی نموده و از آن جمله  2011 به تعداد نان مفتشین معادنرسید. همچ

یابی گردیدند که به تعداد شرکت قراردادی ارز 12پالن های . متوقر شدندفعالیت خود سر  182

مفتشین در جهت تطبیق شرای  قرارداد و رهنمود های الزم برای شرکت های  توس  سفار  350

قرارداد معدنکاری تکمیل و نهایی گردیده است.  9بررسی :1.3فعالیت اردادی ابالغ گردید. قر

دن در وی  سایت معلومات در مورد مالکین رینفع تمامی قرار دادیان فعال معا:1.6فعالیت 

وزارت و پورتال شفافیت نشر گردیده است. گزار  ارزیابی و تمامی اسناد مربوط پروسه 

داوطلبی قرار داد های معادن برزگ نیز از طریق ویبسایت و پورتال شفافیت به نشر رسیده 

ر روز این اسناد نش 14ظرف  در است اما در این ربع هیج قرارداد جدید اعطا نگردیده است تا

عواید مجموعی که در ربع :2.1فعالیت : مدیریت بهتر عواید سکتور معادن گردد. بنچمارک دوم:

(افغانی میباشد. بنچمارک سوم: اعتبار دهی 228.800.000دوم جمع آوری گردیده است بال  بر )

مقدار تولیدات شرکت ها، اسناد داوطلبی پروژه :3.4فعالیت برنامه شفافیت رنایع استخراجی: 

پترولیم نشر شده اند و رورت جلسه  های بزرگ معادن در پورتال شفافیت وزارت معادن و

بنچمارک مهاکرات نهایی روی قرارداد های بزرگ هم بعد از نهایی شدن مهاکرات نشر میگردد. 

 ش به تعداد :4.3 فعالیت: 1398تطبیق ستراتی ی ارالحات در وزارت برای سال چهارم: 

شی پالن گهاری و گزار  نویسی، برنامه آموزشی نظارت وارزیابی، برنامه )برنامه آموزبرنامه

آموزشی ارتباطات، برنامه آموزشی فایلنس، تشری  قانون جدید معادن و برنامه آموزشی 
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جهت فراهم ساختن فررت های ارتقای ظرفیت به  ،تن کارمندان دایر گردید 130برای کمپیوتر(

مسوده :4.4فعالیت  نهاد های مختلر علمی به امضا رسید. باتفاهمنامه همکاری  6 کارمندان

ابتدایی مقرره معدنکاری که در بر گیرنده بخ  های مالی، تخنیکی، محی  زیستی و رحت ایمنی 

رر  اخه منظوری به  عنقری  میباشد نهایی گردیده است وجهت تدقیق به وزارت عدلیه ارائه و

تقویت شفافیت و بنچمارک پنجم:  خواهد گردید.کابینه جمهوری اسالمی افغانستان ارسال 

بر اسا  معیارات انیتوسای  داخلی ساختار گزارشات تفتی :5.2فعالیت : حسابدهی در اداره

ترتی  گردیده و مورد استفاده میباشد، همچنان کمیته تفتی  وزارت معادن بر اسا  هدایت 

محترم وزارت قرار داشته و چهار   آن مقام أمقام محترم وزارت ایجاد گردیده است که در ر

معین وزارت جمع رؤسای تفتی  داخلی، تفتی  معادن، کادستر و خدمات حقوقی عضویت آنرا 

ید قرار ائگزارشات تفتی  بطور ماهوار یا هر دو هفته به این کمیته ارائه و مورد ت د.ندار

)فاریاب، رزنی، کندز و دایکندی( در ربع  واحد والیتیبه تعداد چهار  :5.3فعالیت  میگیرد.

 ، زابل، ارزگان، فراه، نیمروز و نورستان(ادریسش  والیت دیگر )ب و اند تفتی  گردیده دوم

رورت مساعد شدن شرای  امنیتی در ربع  درکه  بنابر مشکالت امنیتی از تفتی  بازمانده است

 های بعدی بررسی خواهند شد.

: اره در زمینه گزار  های تفتی ، بررسی و ارزیابی های بیرونیپاسخگویی ادبنچمارک ششم: 

( در ربع دوم MECسفار  کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی ) 63به تعداد :6.1فعالیت 

جهت جلوگیری از معدنکاری  در ربع دوم والیات ننگرهار و هرات:8.3فعالیت تطبیق شده است. 

لغمان و ) دیگر والیت تثبیت گردیده اند و در دوساحات معدنکاری ریر قانونی وی و خودسر سر

 سروی جریان دارد. (کنر

 

 (سومفعالیت های پالن شده برای ربع بعدی )ربع 

 

 و فعالیت های که در ربع نداجرا باقی مانده ا در حال تمامی فعالیت های که در ربع دوم

را بدست آوردهو تکمیل شده گزار  داده شده اند)فیصدی پیشرفت انها  شده هدف تعین متهکره

جهت رسیدن  فیصد باشد(، 100فیصد بوده اما فیصدی پیشرفت عمومی آنها کمتر از  100در ربع 
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به نتیجه نهایی قدم های بعدی آنها در ربع های بعدی نیز جریان دارد، فعالیت های ریل در 

 آراز می گردد:ربع سوم 

ایجاد یک پالیسی برای نظارت مردمی یا نظارت محلی از استخراح معادن و تطبیق :1.4ت فعالی

 های معدنکاریپروژه

های مصسن برای شمولیت مردم محلی و راه اندازی یک برنامه آزمایشی برای جستجوی شیوهشاخه:

 پالیسی ایجاد شده ،های استخراجینظارت بر فعالیت

 فیصد از عواید ۸الی  ۵)مقرره یا طرزالعمل( شریک سازی   ایجاد مبنای حقوقی:2.3فعالیت 

 معادن)با مشوره جوان  ریدخل( که شامل ایجاد میکانیزم تفتی  اجتماعی میباشد

 مبنای حقوقی ایجاد شدهشاخه:

نشر گزار  ساالنه از مجمو  عواید معدنکاری وجوه مالی که به رندوق انکشاف :2.5فعالیت 

 والیتی اضافه میشود

 گزار  های نشر شدهه:شاخ

ایجاد مرجع اطال  گیری داخلی مطابق قانون حمایت از اطال  دهندگان فساد اداری :5.5فعالیت 

 ت آنااو ایجاد طرزالعمل مرجع اطال  گیری داخلی برای تنظیم اجر

. موارد اطال  دریافت و 3. طرزالعمل ایجاد شده 2 ه. مرجع اطال  گیری ایجاد شد1شاخه:

 رسیدگی شده

 ایجاد سیستم الکترونیکی ریاست دفتر و سیستم الکترونیکی ریاست تدارکات:9.1فعالیت 

 سیستم های الکترونیکی ایجاد شده برای ریاست دفتر و ریاست تدارکاتشاخه:
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طرح سیستم مالی معینیت مالی و اداری برای تبت اسناد مالی به شمول اسناد :9.3فعالیت 

 عواید گزار  داده شده

 سیستم طرح شده و الکترونیکی سازی کتاب های محاسبویشاخه:

 انکشاف سیستم کادستر معادن:9.4فعالیت 

 تغییرات ایجاد شده در سیستمشاخه:

 

 مشکالت 

 

ه
ر
ا
م
ش

 

 راه حل های پیشنهادی مشکالت

1 

معدنکاری و  های نا رمنی در ساکات فعالی 

 مسیا رره های مورصالای

 

مؤرخ  2469با رسا  کک  شماره و که  "را معاد کمیته محافگ  "اقوی  و رجاریی ساای اصامی  

 ب مقام عالی ریاس  جمهوری رسالمی رفغانستا  ریجاد گادیده رس .16/8/1396

2 

نهائی نشدن پالن مبارزه 

با فساد اداری به اسر  

 وقت

. 1398نهائی سازی پالن مبارزه علیه فساد اداری برای سال 

اد زمانی عهمچنان برای سال های آینده بهتر خواهد بو تا می

 پالن ها به بشتر از یک سال تغیر کند )پالن کاری دو ساله(

 


