
 

 

 اسالمی افغانستانجمهوری 

 (معادن و پترولیم) وزارت

 

 

 از تطبیق پالن عمل مبارزه با (سومربع )گزارش 

 1398سال مالی فساد اداری 

  

 1398 میزان :تاریخ ارائه گزارش                          

 

 



 خالصه گزارش

 

بنچمارک  (9)به منظور تحقق خویش  مبارزه با فساد اداری وزارت معادن و پترولیم در پالن ساالنه

فعالیت را تعیین نموده است که از طریق تحقق شاخص ها و نتایج متوقعه باید ( 37)تعداد به

( فعالیت آن 14)( فعالیت در ربع دوم و 4( فعالیت در ربع اول، )5) از آن جمله .به آن برسد

( فعالیت آن 4در حال اجرا بوده و ) ( فعالیت در این ربع10)گردیده است.  تکمیل سومدر ربع 

 گردیده است. بعدی پالن در ربع
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 بنچمارک هادر جدول پیشرفت 

1 
 بنچمارک اول: شفافیت در مدیریت قرار داد های معادن

شما

 ره

فعالیت های 

 اساسی

شاخص های 

پالن جزئی 

 شده

اداره 

 مسؤل

فیصدی 

پیشرفت 

شاخص 

 در ربع

فیصدی 

پیشرفت 

 عمومی

 نتایج بدست آمده
اسناد و شواهد 

 حمایوی

شررریس سررازی  1.1

معلومررات بررا 

اداره لررروی 

څررارنرروالرر  

ستان در  افغان

فراد  مورد ا

ذکر شرررده در 

( 17مررراده )

عادن  قانون م

)در صررورتیکه 

تشررر یص داده 

که در  شررروند

قراردادهررای 

نکرراری  معررد

 سهیم اند(

لومررات  ع م

شده  شریس 

بررا اداره 

لررررررروی 

 څارنوال 

ریاست 

کادست

با  ر 

همکار

ی: 

ریاست 

تر  ف د

و 

ریاست 

تفتیش 

 داخل 

 

مالکین  75٪ 100٪ مات در مورد  معلو

عال  یان ف ذینفع قرار داد

معادن در ویب سررایت وزارت 

و پورتال شرررفافیت نشرررر 

 گردیده است. 

مطابق  تا فعالً کدام موضررو 

ماده  عادن  17به  قانون م

ست تا در  ش یص نگردیده ا ت

 مورد اجراآت صورت گیرد.

 

 

https://afghanistan.reve

nuedev.org/login 

 

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

-ge/transparency

-information/information

ownership-beneficial-on 

سازی 1.2 و  شریس 

تمررام نشرررر 

نرررترررایرررج 

 اتگزارشررررر

 تفتیش معررادن

در ویبسرررایت 

خذ  عد از ا ب

نررتررایررج 

گزارشرررات 

شده شر  و  ن

 الیات

ریاست 

تفتیش 

معادن 

با 

همکار

ی: 

ریاست 

به سلسله فعالیت های اجرا  75٪ 100٪

دوم  اول و های ربع شده در

، نتایج 1398 مال  سال

 گزارشات مفتشین که از

جریان فعالیت های معدنکاری 

ربع سوم سال  والیت در (10)

نس ه نهای  

گزارش تفتیش 

 معادن

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
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قام  یت م هدا

بصررورت وزارت 

منظم و مرحله 

مام  به ت وار 

های  کت  شرررر

 قراردادی

اطالعا

ت و 

ارتبا

ط 

 عامه

 گردیده بود ترتیب 1398 مال 

 به تمام نهاد های مربوط و

دن  متصدیان پروژه های مع

نمس، مواد سنگ،  غالذ

 ،ساختمان ، پروسه توزین

تصدی  انتقال مواد معدن  و

 ذغالسنگ شمال ابالغ و

همچنان خلص نس ه نهای  آن 

سایت وزارت به  ویب در

 نشرسپرده میشود.

  125مفتشین معادن به تعداد

ناسای  را ش فعالیت خود سر

توقف آن  جهت در نموده و

ست روی د راالزم   تاجراآ

 دارند.

صحت  ،پالن های بهره برداری

 محیط زیست  و ،ایمن  و

قراردادی  های اجتماع  شرکت

سفارشات  ارزیاب  گردیده و

تطبیق شرایط جهت  مفتشین در

رهنمود های الزم  قرارداد و

شرکت های قراردادی برای 

 ابالغ گردیده است.

 وبررسرررر   1.3

 رسررریدگ  به

 (60تررعررداد)

برره  قرارداد

مرررنرررظرررور 

شررناسررای  و 

ترررمرررام 

ها قرارداد

ی بررسررر  

 60شرررده، 

 قرارداد

ریاست 

کادست

با  ر 

همکار

ی: 

ریاست 

9 
قراردا

 د

 
 

قرار  34

 داد

 

دوم قرارداد مرمر بسررته  9

که شامل والیات میدان وردک، 

کابل و ننگرهار میگردد نیز 

ه ارزیرراب  و گزارش آن برر

کمیسررریون محترم تدارکات 

گزارشات بررس  

 قرارداد ها
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رفع مشرررکالت 

ک ،  ی ن ت  (

ست  و  محیط زی

 مال (

خدمات 

 حقوق 

 

 

ه و منظور گردیده مل  ارائ

 است.

 2مطررابق گزارش متررذکره 
سخ ، گردیده قرارداد مرمر ف

قرارداد به فعالیت خویش  3

قرارداد در  4ادامه داده و 

 مرحله تجدید قرار دارد. 

قراداد  15ًا ارزیرراب  اخیر

نیز  قرارداد نمس 5تالس و 

نهای  گردیده اسررت که بعد 

ضای کمیته جهت از  ضای اع ام

منظوری به کمیسیون تدارکات 

 مل  ارسال خواهد گردید.

فرصت های  نشر 1.5

داوطررلرربرر  

قرارداد هررای 

چس و بزرگ  کو

بق  معررادن ط

 قانون

 

ترررعرررداد 

فرصررت های 

 شدهنشر 

در ویررب )

سرررررایررت 

، وزارت

اداره مل  

تدارکات و 

چنرران  م ه

پررورتررال 

 (شفافیت

 

ریاست 

کادست

و  ر

ریاست 

معدنس

اری 

بررزرگ 

بررررا 

همکار

 ی:

ریاست 

تکنال

وژی 

معلوم

ات  و 

ریاست 

اطالعا

20 

 فرصت 

کاری  5 فرصت  43 عدن  ید  م جد پروژه 

به مقیاس بزرگ )تالس، مرمر 

برره داوطلب   و تراورتین(

 136تعداد  به سررپرده شررده، 

ساختمان   ساحه معادن مواد 

سنگ مرمر  15و  ساحه معادن 

و تراورتین در ویب سرررایت 

وزارت جهررت جلررب و جررذ  

شر و در  سرمایه گذاری ها ن

رخواسررت  ها سرریسررتم دبت د

 است. نیز درج و نشر گردیده

https://momp.gov.af/ne
tenders-scale-large-w 

https://momp.gov.af/new-large-scale-tenders
https://momp.gov.af/new-large-scale-tenders
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ت و 

ارتبا

ط 

 عامه

 

نشرررر تمررام  1.6

 جررواز هررا،

مررالررکرریررن 

ذیرررنرررفرررع، 

 قراردادهررا و 

 ظرف ها شرررکت

بعد از  روز۱۴

اعررررطررررای 

قرررررررارداد 

معرردنکرراری و 

نشررر اسررناد 

ب  در  ل ط داو

جریان پروسرره 

 داوطلب 

ترررمرررام 

ین  ک ل مررا

بت  ذینفع د

 شده

ریاست 

کادست

ر و 

ریاست 

معدنس

اری 

بررزرگ 

بررررا 

همکار

ی: 

ریاست  

اطالعا

ت و 

ارتبا

ط 

 عامه

100 

٪ 

75 

٪ 

باگزارش  یاب  همراه   ارز

س سناد مربوط پرو ه تمام  ا

قرار داد هررای  ب   ل ط داو

بزر یق معررادن  طر گ  از 

شفافیت  سایت و پورتال  ویب

 به نشر رسیده است.

مالکین  مات در مورد  معلو

یان  مام  قرار داد ذینفع ت

فعال و داوطلبان پروژه های 

معادن در ویب سرررایت جدید 

وزارت و پورتال شفافیت نشر 

 گردیده است.
گزارش ارزیرراب  و تمررام  

ه داوطلب  اسناد مربوط پروس

عادن بزر های م گ قرارداد 

نیز از طریق ویبسررررایت و 

نشرررر پورتال شرررفافیت به 

ست اما در این ربع  سیده ا ر

طا هیچ  ید اع جد قرارداد 

 14نگردیده اسررت تا در ظرف 

نشرررر م  روز این اسرررناد 

 گردید.

https://momp.gov.af/site
-s/default/files/2019

Information%20about/02
%20Beneficiary.pdf 

ترررمرررام 

اسررررنرراد 

ب   ل ط داو

نشررر شررده 

ویرررب در 

سرررررایررت 

 وزارت

گرررررزارش 

ترررمرررام 

ها قرارداد

ی نشر شده، 

1046 

 قرارداد

ستم  1.7 سی تطبیق 

مررردیرررریرررت 

شدن  تطبیق 

ستم های  سی

 متذکره

ریاست 

کادست

با  ر 

100 

٪ 

75 

٪ 

ستم ها به  NTRSو  MCASی سی

 ل تطبیق گردیده وصورت مکم

rhttps://afghanistan.
evenuedev.org/login 

https://momp.gov.af/sites/default/files/2019-02/Information%20about%20Beneficiary.pdf
https://momp.gov.af/sites/default/files/2019-02/Information%20about%20Beneficiary.pdf
https://momp.gov.af/sites/default/files/2019-02/Information%20about%20Beneficiary.pdf
https://momp.gov.af/sites/default/files/2019-02/Information%20about%20Beneficiary.pdf
https://afghanistan.revenuedev.org/login
https://afghanistan.revenuedev.org/login
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تر  کررادسرررر

(MCAS ،)

ستم عواید  سی

یات   مال غیر 

(NTRS)  و

پررررورتررررال 

 شفافیت وزارت

نشرررررررر  

اطررالعررات 

قررررارداد 

هرررا در 

پررورتررال 

 شفافیت

همکار

ی: 

ریاست 

تکنال

 وژی

معلوم

 ات 

به تمام کارمندان ریاسرررت 

شررده  هکادسررتر آموزش داد

 است.

معلومات درج شده در این دو 

صورت اتوماتیس  ستم به  سی

در پورتال شرررفافیت وزارت 

معررادن و پترولیم نشرررر 

 میگردد.

 

 بنچمارک دوم : مدیریت بهتر عواید سکتور معادن 2

شما

 ره

 های فعالیت

 اساسی

 های شاخص

پالن  جزئی

 شده

اداره 

 مسؤل

فیصدی 

 پیشرفت

شاخص 

 در ربع

فیصدی 

پیشرفت 

 عمومی

 نتایج بدست آمده
اسناد و شواهد 

 حمایوی

مع آوری 2.1 و  ج

ید نشرررر  عوا

غیرمررالیررات  

سط وزارت و  تو

نررظررارت از 

در  پرررداخررت

و  یاتوال طوحس

مرکز و نشرررر 

نها بصرررورت آ

در  ربررعرروار

پررررورتررررال 

 شفافیت

مع آوری  ج

دو 

یارد و  میل

و پنجصرررد 

و یس هفتاد

میلیون و 

چهار صرردو 

دو هزار و 

هشررتصررد و 

هشرررتاد و 

هررررفررررت 

افررغررانرر  

(2,571,402,8
قدار 87 ( م

ید  غیر عوا

مررالیررات  

چهررار  در 

 ربع

ریاست 

مررال  

و 

حساب 

برررا  

همکار

 ی:

ریاست 

کادست

ر، 

ریاست 

همآهن

گرررر  

والیات

 ،

ریاست 

تکنال

وژی 

که در ربع  24٪ 13٪ ید مجموع   عوا

ست  سوم جمع آوری گردیده ا

  (345,670,254)بررالرر  بررر 
چهل و پنج  و افغان  )سه صد

هفتاد  و شررش صررد و میلیون

 وه پنجا و دو صرررد و هزار

هار باشررررد. چ غان ( می  اف

در سه ربع که  عواید مجموع 

جمع آوری  1398سررررال مال  

( 611,825,665) گردیده اسررررت

صد و یازده میلیون و  شش  (

هشت صد و بیست و پنج هزار 

و شررش صررد و شررصررت و پنج( 

 .افغان  میباشد

 آویز های بانک 



 

8 
 

 

گررزارش از 

پروسررررره 

نظررارت از 

مع آوری  ج

ید غیر  عوا

 مالیات 

معلوم

اترر ،  

ریاست 

اطالعا

ت و 

ارتبا

ط 

 عامه

100٪ 75 

٪ 

یات   مال ید غیر  مام عوا ت

و  توسررررط وزارت معررادن

در حسرررا  مربوطه  پترولیم

نه  وزارت جمع آوری و روزا

به اسرررراس از پ ها  خت  ردا

سناد های بانک   آویزها و ا

از طریق سیستم عواید نظارت 

 مستمر صورت میگیرد.

شر عواید  ن

غرررریررررر 

مررالیررات  

 وزارت

100٪ 75 

٪ 

ید جمع آوری شرررده غیر عوا

وزارت از طریق ویب  مالیات 

سرررایت و پورتال شرررفافیت 

وزارت معادن و پترولیم به 

 نشر میرسد.

هماهنگ سررازی  2.4

 پروسرره تبادل

 میان معلومات

 مالیات اداره

بزرگ  دهندگان

 ریرراسرررررت و

 کادستر

صل نمودن  و

سررریسرررتم 

(MCAS  و

NTRS)  برررا

ستم های  سی

(SIGTAS, 

RMIS  و

ASYCUDA  )

وزارت 

 مالیه

ریاست 

کادست

با  ر 

همکار

ی 

ریاست 

 عواید

سیستم های  وصل  نمودن جهت 100٪ 100٪

(MCAS ،NTRS ) عادن وزارت م

و پترولیم با سرریسررتم های 

(SIGTAS ،ASYCUDA  وRMIS )

 یس تفاهمنامه وزارت مالیه

میان این دو نهاد به تاریخ 

سید و  13/3/1398 ضا ر به ام

ستم ها  سی صل نمودن  کار و

توسرررط تیم های تکنالوج  

مات  این دو وزارت از  معلو

به پایان رسرریده  VPNطریق 

ست شده و  ا صل  ستم ها و سی

 اند. 

مات  های فعآل معلو قرارداد 

به صرررورت آنالین  عادن  م

و قابل یاد تبادله میشررود 

قبل از وصررل  اوری اسررت که

سررازی سرریسررتم ها معلومات 

شکل  ضرورت به    manualمورد 

 کاپ  تفاهمنامه
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له  باد یه ت مال با وزارت 

 میگردید.

 اعتبار دهی برنامه شفافیت صنایع استخراجیبنچمارک سوم:  3

شما

 ره

 های فعالیت

 اساسی

 های شاخص

پالن  جزئی

 شده

اداره 

 مسؤل

فیصدی 

 پیشرفت

شاخص 

 در ربع

فیصدی 

پیشرفت 

 عمومی

 نتایج بدست آمده
اسناد و شواهد 

 حمایوی

ترتیب و نشررر  3.1

پالن عمل برای 

رسررریدگ  به 

صامیم و  همه ت

سرررفارشرررات 

شده در  ارائه 

گزارشررررات و 

های  یاب   ارز

برره  EITIبورد 

شرررمول گزارش 

-2019)شررماره  
1/BC- 264)  و

ارائرره گزارش 

ربررعرروار از 

 تطبیق آن

عمررل  پالن 

تیررب و  تر

 نشر شده

سکرتر

یررررت 

برنام

ه 

شفاف 

ت 

صنایع 

است ر

اجررر  

افغان

 ستان

کار  75٪ 100٪ مه ابت نا مل بر پالن ع

 صررنایع اسررت راج  شررفافیت

ستان ترتیب گردیده و  افغان

میم اشررفارشررات و تصرر اکثر

از طرف عمل  شرررامل در پالن

مراجع ذیدخل تطبیق گردیده 

 .اند

سوم شمین راپور  در ربع  ش

EITI در ویب  گردیده و  ینها

سپرده  aeiti.afسایت  شر  به ن

 شد.

 پالن عمل

گرررررررزارش 

ربررعرروار از 

تررطرربرریررق 

 معیارات

 بررررگرررزاری 3.2

گروپ  جلسرررات

خل  ید مراجع ذ

 (MSGیرررا )

 بصورت منظم

ترررعرررداد 

جلسرررررات 

برررگررذار 

شررررررده، 

نررتررایررج 

 جلسات

سکرتر

یررررت 

برنام

ه 

شفاف 

ت 

صنایع 

است ر

اجررر  

 5 جلسه  2
 جلسه 

ر ربع جلسرره د تعداد دوبه 

دایر  1398سرروم سررال مال  

گردیده اسررت که موارد ذیل 

عرصرره در آن تصررویب و به 

اجراء گذاشررته شررده اند: 

ید  کانیزم  نویس پیشتآی می

نظارت از تطبیق سررتراتی ی 

عادن و  حات وزارت م اصرررال

ند گروپ توسرررطپترولیم   چ

به ید، جان یاری روش تای  مع

در  42مینوت جلسه 

نشررر  aeiti.afسررایت 

 گردیده است
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افغان

 ستان

توسررط گروپ  SOP یا عملیات 

به،  جان ند  یب پالنچ  ترت

گاه  مه ده  آ  توسرررط عا

مدن ،  جامعه سررررازمانهای

شم راپور تأیید سه ش  مقای

با اکثریت آراء  AEITI ارقام

 اعضررررای گروپ چند جانبه،

ستراتی ی ارتباطات  منظوری 

ند  یت آراء گروپ چ با اکثر

 میباشد. جانبه

تدویر جلسررات  3.3

 رددر مررررو

یار  یت مع عا ر

مه  نا های بر

شفافیت صنایع 

ست راج  جهت  ا

تعقیب فعالیت 

مل  های پالن ع

مررره بررررنرررا

ابرررترررکرررار 

شفافیت صنایع 

ج   ت را اسرررر

 افغانستان

ترررعرررداد 

جلسرررررات 

 تدویر شده

سکرتر

یررررت 

برنام

ه 

شفاف 

ت 

صنایع 

است ر

اجررر  

افغان

 ستان

 20بتاریخ یس جلسه هماهنگ   جلسه 9 جلسه 1

در  GIZبا همکاری  2019جوالی 

تاالر موزیم وزارت معادن و 

پترولیم با اشررتراک جوانب 

 ریاسرررت های ذیدخل اعم از

 وزارت معررادن و پترولیم،

یه، گ مال ند وزارت  روپ چ

جانبه و سررررایرین بمنظور 

و  بلند بردن سرررطگ آگاه 

سرررتندرد های جدید  معرف 

AEITI  جهت تطبیق بهتر معیار

 است.تدویر گردیده  EITIهای 

 پالن عمل

یق  ب ط  15ت

پیشرررنهاد 

شده  ارائه 

در گررزارش 

پررنررجررم 

برنررامرره 

یت  فاف شررر

صررررنررایع 

 است راج 

قدار  3.4 نشرررر م

شرکت  تولیدات 

هررررررررررای 

قررررراردادی، 

نشررر شرررایط 

داوطلررب برتر 

ضای  قبل از ام

قررررارداد و 

نشرررر صرررورت 

شرکت  تمام 

هررای  کرره 

لیرردات  تو

آن در 

پررورتررال  

نشررر شررده 

 است

 

ریاست 

کادست

و  ر

واحررد 

معادن 

بررزرگ 

 بررررا

همکار

ی:ریا

سناد داوط 75٪ 100٪ ب  پروژه لتمام ا

معادن در پورتال   های بزرگ

یت وزارت فاف عادن و  شررر م

. به نشر رسیده است پترولیم

همچنرران وزارت معررادن و 

ست تا بعد  پترولیم متعهد ا

نهای  نمودن مذاکرات با از 

برتر صورت جلسه های  داوطلب

https://transparency.mom
gov.af/license/358. 

 
 

https://momp.gov.af/mom
contracts-talc-p 

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
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سه مذاکرات  جل

ی  روی  نهررا

قرارداد هررا 

در مطابقت با 

عیررارهررای  م

ابرررترررکرررار 

شفافیت صنایع 

 است راج 

ترررمرررام 

داوطلبرران 

که اطالعات 

شرران نشررر 

 شده

سررررت 

تفتیش 

معادن

 ،

 ریاست

خدمات 

حقوق 

 ،

ریاست 

هرررای 

معادن 

والیات

 ،

ریاست 

اطالعا

ت و 

ارتبا

ط 

مه  عا

و 

ریاست 

تکنال

وژی 

معلوم

 ات 

 

 

 

های  مام پروژه  مذاکرات ت

 .بزرگ معادن را نشر نماید

صورت  تمام 

شر  سات ن جل

 شده

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

شما

 ره

یت عال  های ف

 اساسی

 های شاااخص

ئی  پالن جز

 شده

 اداره

 مسؤل
فیصدی 

 پیشرفت

فیصدی 

پیشرفت 

 عمومی
 نتایج بدست آمده

اسناد و شواهد 

 حمایوی
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شاخص 

 در ربع

ت رردام  4.1 اسرررر

فراد واجررد  ا

یط و  شرررررا

شررایسررته از 

مه  نا طریق بر

ظرفیت ارتقای 

بر  ن   ت ب م

 نرررترررایرررج

یر( ی غ ت و  )

بررررنرررامررره 

یا  یازات  امت

مررعرراش فررو  

الررعرراده ) 

 سرروپر سررکیل(

به منظور پر 

نمودن بسررررت 

 های سرپرست 

مودن  ن پر 

 36تعررداد 

بسرررت های 

خرررالررر  

 24مرکزی و 

بسرررت های 

خرررالررر  

والیرررتررر  

 وزارت

ریاست 

منابع 

 بشری

سال مال   98٪ 100٪ سوم   1398در ربع 

و   بست والیت 20الیحه وظایف 

از  بسرررت در مرکز وزارت ۸

بازنگری  طریق پروژه تغییر 

و به اعالن سپرده شد  گردیده

سرررنبله  /23که به تاریخ 

 تکمیل گردید. 1398

 ط  تحت نیز بسررررت دیگر 4

 بوده که مراحل الیحه وظایف

براسرررراس تقسررریم اوقات 

کمیسرریون مسررتقل اصررالحات 

اداری و خدمات ملک  تنظیم 

 میگردد.

https://momp.gov.af/dr/
vacancies-open 

تدویر برنامه  4.3

هررای ارتقررای 

ظررررفررریرررت 

کررارمررنرردان 

و اداری 

ت نیک  وزارت 

و ریاسررت های 

 والیت 

موزش   600آ

ترررن از 

ندان  کارم

اداری و 

ک   ی ن ت 

وزارت و 

ست های  ریا

 والیت 

 ریاست

منابع 

بشررری 

بررررا 

همکار

ی: 

سررایر 

ریاست 

 ها

  1398سال مال   در ربع سوم  

  تن از 245به تعداد 

وزارت معادن و  کارمندان

 پترولیم در ب ش های ذیل

 :آموزش دیده اند

برنامه آموزش  مدیریت  – 1

 2( تن، 29پروژه به تعداد )
برنامه آموزش  صنعت بیمه  –

 – 3، ( تن38به تعداد )

کاپ  حاضری 

اشتراک کننده 

 گان

ترررعرررداد 

برنررامرره 

https://momp.gov.af/dr/open-vacancies
https://momp.gov.af/dr/open-vacancies
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های تدویر 

 یافته

برنامه آموزش  پالن گذاری و 

( 15گزارش نویس  به تعداد )

برنامه آموزش   – 4تن، 

مدیریت یا رهبری به تعداد 

برنامه آموزش   - 5( تن، 17)

مبارزه علیه فساد اداری به 

برنامه  – 6( تن، 33تعداد )

رهنمود تحلیل وضعیت  آموزش 

و شناسای  ریاست برتر، 

 رهبر و طرح برتر منابع بشری

 – 7( تن، 42تعداد ) به

برنامه آموزش  صنف های 

انگلیس  ابتدای  و متوسط 

 ( تن.71به تعداد )

ترررعرررداد 

تراک  اشرررر

گان  ند  کن

در برنامه 

 ها

یل مقررات  4.4 تکم

معدنکاری غرض 

شفافیت  تامین 

در وزارت و 

منظوری اخررذ 

آن از کابینه 

سالم   جمهوری ا

 افغانستان

مرررقررررره 

کاری  عدن م

تررکررمرریررل 

یس  شررررده)

مرررقررررره 

جررامع کرره 

شررامل ب ش 

هرررررررای 

مال ،ت ن 

یط  ح م ک ،

ست (میب زی

 اشد

ریاست 

خدمات 

 حقوق 

سال مال   75٪ 25٪ سوم   1398در ربع 

مقررۀ معدنکاری به  مسرروده

در  1398سرررنبله  14تاریخ 

ته حث کمی ای قوانین مورد ب

گرفت؛ تصررمیم بر این  قرار

بان شررد که نمایندگان دیده

صنایع و  شفافیت، اطا  های 

جارت، وزارت یه،  ت عدل های 

مالیه، اقتصرراد و معادن و 

پترولیم به ریاسرررت وزارت 

ئه  هت ارا یه ج عدل محترم 

نظریات و پیشررنهادات شرران 

تدویر جلسررره بدهند که به 

به م ر   هارشرررن  20روز چ

جلسررره مذکور  1398سرررنبله 

ات و یر یررافررت نظریررترردو

 پیشررنهادات ادارات متذکره

باالی آن  کار  جمع آوری و 

 مقرره معدنکاری
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جریان دارد که درج مسرروده 

 مقرره مذکور گردد.

 بنچمارک پنجم : تقویت شفافیت و حسابدهی در اداره 5

شما

 ره

یت عال  های ف

 اساسی

 های شاااخص

ئی  پالن جز

 شده

 اداره

 مسؤل
فیصدی 

 پیشرفت

شاخص 

 در ربع

فیصدی 

پیشرفت 

 عمومی
 نتایج بدست آمده

اسناد و شواهد 

 حمایوی

نشرررر اطالعات  5.1

در مررررورد 

و اداره 

های  یت  عال ف

آن به شرررمول 

پررالن هررا و 

گررزارش هررای 

کاری و گزارش 

از فعررالیررت 

هررای نظررارت  

از قرربرریررل 

نررظررارت از 

اجرررررررراات 

ادارات در 

مطررابقررت بررا 

ماده پانزدهم 

قانون دسترس  

 به اطالعات

 17نشررررر 

مررررررورد 

اسرررناد و 

اطررالعررات 

مررطررابررق 

 15مرراده 

قرررانرررون 

س  به  ستر د

عات و   اطال

گزارش هررا 

 نظارت 

ریاست 

اطالعا

ت و 

ارتبا

ط 

 عامه

100 

٪ 

75 

٪ 

 15با در نظر داشررررت ماده 

قانون دسررترسرر  به اطالعات 

فعررالیررت هررا، پالن هررا، 

گزارشررات، دسررتاورد ها و 

کارکرد های وزارت معادن و 

پترولیم به شررکل همه روزه 

صفحه د سایت وزارت و  ر ویب 

سررربوک جهت آگاه  عامه فی

 نشر میگردد.

همچنرران جهررت آگرراه  ده  

در باره سررکتور و بیشررتر 

های آن یت  عال عداد  ف به ت

لد له هزار ج عادن مج  تا م

 نررامررهمرراه ،29شرررمرراره 

، 7تا  شررماره   کیالکترون

 و میتقوجلد  1500 تعداد به

تیراژ بروشرررر به چاپ  1000

و در ادارات م تلف  رسرریده

 .توزیع گردیده است
 

http://mom.gov.af/fa 
 

http://mom.gov.af/fa
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تدوین رهنمود  5.2

تفتیش داخل  

و عیار سررازی 

ساختار گزارش 

یش  ت ف ت هررای 

داخررلرر  بررر 

اسرراس رهنمود 

مررتررذکررره و  

اسرررتفاده از 

گزارش  آن در 

نویسرررر  و 

یجرراد یررس  ا

یزم ن یکررا  م

ساس  م در بر ا

معیررار هررای 

EITI   و سفارشات

 برررای مرریررس

ید  گزارش تائ

یش هررای ت ف  ت

 داخل 

رهررنررمررود 

تررفررترریررش 

داخرررلررر  

 تدوین شده

ریاست 

تفتیش 

 داخل 

50 

٪ 

75 

٪ 

یه رهنم ود تفتیش داخل   ته

 گردیده است.

همچنان کمیته تفتیش وزارت 

ساس هدایت مقام  معادن بر ا

محترم وزارت ایجاد گردیده 

اسررررت که در رآس آن مقام 

شته و محترم وزارت  قرار دا

 چهار معین وزارت به شررمول

سای تفتیش داخل ، تفتیش  رؤ

کادسرررتر و خدمات معادن، 

 حقوق  عضویت آنرا دارند.

گزارشات تفتیش بطور ماهوار 

برره این  یررا هر دو هفترره

کمیته ارائه و مورد تآیید 

 قرار میگیرد.

مکتو  ایجاد 

 کمیته تفتیش

میکررانیزم 

 ایجادشده

تمررام  شیتفت 5.3

 وها  اسرررتیر

 یواحررردهرررا

 وزارت یادار

 گررونرره برره

و حصول  ساالنه

از  نررانیاطم

 لیتسرره جادیا

ت ف  40 شیت

واحررررررد 

مرررکررزی و 

والیرررتررر  

 وزارت

ریاست 

تفتیش 

 داخل 

9 
 واحد

34 

 واحد

شده  س  از پالن منظور  به تا

مکتو   ریاست تفتیش داخل  و

 24\9\97( مور  7305نمبر )

 ،اداره محترم عال  بررسرر 

س سال مال  در ربع   1398وم 

عداد  حت پالن  9به ت مرجع ت

ریاسرررت تفتیش داخل  قرار 

واحد داشررت که از جمله دو 

مکاتیب بازدید از 

 والیات
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در پروسررررره 

  داخل شیتفت

 یبرره همکررار

ل   اداره عررا

  بررس

صدی کود و بر   ست ت ذیل ریا

ست معادن  شریف و ریا مزار 

والیت ت ار تحت بررس  اداره 

عال  بررسررر  قرار  محترم 

 7د و به تعدا گرفته اسرررت
مرجع توسررط ریاسررت تفتیش 

ست س  گردیده ا  ،داخل  برر

 د:نیل میباشکه قرار ذ

یت  – 1 عادن وال یاسررررت م ر

 فاریا 

 ریاست معادن والیت غزن  – 2

 ریاست معادن والیت بغالن – 3

 ریاست معادن والیت کابل – 4

سمنت جبل  – 5 صدی  ست ت ریا

 السراج

 ریاست معادن والیت غور – 6

یت  – 7 عادن وال یاسررررت م ر

 پکتیا میباشند.

ایجاد مرجع اطال   5.5

گرریررری داخررلرر  

مطررابق قررانون 

یت از اطال   ما ح

دهندگان فسررراد 

 اداری و ایجرراد

طرزالعمررل مرجع 

اطال  گیری داخل  

یم  ظ ن ت برای 

 اجرآت آن

جع طال  مر  ا

 ایجرراد گیری

 شد

ریاسررت 

عات  اطال

و 

باط  ارت

 عامه

80 

٪ 

50 

٪ 
شعبه دسترسی به اطالعات در چوکات ریاست 

اطالعات و ارتباط عامه وزارت معادن و پترولیم 

 جهت اطالع گیری و اطالع دهی ایجاد شده است.

 به اطالعات ترتیب شده است.طرزالعمل دسترسی 

فورم تقاضای اطالعات دریافت شده و  41به تعداد 

 به آنها رسیده گی صورت گرفته است.

 

عمررل  ل طرزا

 ایجاد شده

 
طال   موارد ا

دریررافررت و 

 رسیدگ  شده
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 بیرونی: پاسخگویی اداره در زمینه گزارش های تفتیش، بررسی و ارزیابی های مارک ششمبنچ 6

شما

 ره

یت عال  های ف

 اساسی

 های شاااخص

ئی  پالن جز

 شده

 اداره

 مسؤل
فیصدی 

 پیشرفت

شاخص 

 در ربع

فیصدی 

پیشرفت 

 عمومی
 نتایج بدست آمده

اسناد و شواهد 

 حمایوی

 قیررتررطرربرر 6.2

نچیسفارشات/ب

 یهررا مررارک

 هیرراتررحرراد

، (EU) اروپررا

 یهمکار مانیپ

 یهررررررررررا

-افغانسرررتان

-US) کررایآمر

AFG Compact)، و

IMF 

 

ب ط  40 قیت

 سفارش

ریاست 

پالیس

با  ی 

همکار

ی: 

سررایر 

ریاست 

 ها

1 
بنچمار

 ک 

17 

مار بنچ

 ک

های  مارک  مه بینچ  USاز جل

Compact مارک آنیس ب که  نچ

وزارت وصل سازی سسیستم های 

، MCASمعررادن و پترولیم )

NTRSهای با سررریسرررتم   ) 

(SIGTAS ،ASYCUDA  وRMIS) 

وزارت مالیه میباشررررد که 

ته  وزارت پترولیم توانسررر

است آنرا در جریان این ربع 

 عمل  سازد.

فعآل این سرریسررتم ها وصررل 

های  تا  ند و دی یده ا گرد

قرارداد ها به شررکل آنالین 

له  باد هاد ت بین این دو ن

 میگردد.

تفاهمنامه امضا 

شده با وزارت 

مالیه جهت وصل 

 نمودن سیستم ها

 ایجاد کمیته تخنیکی منرال ها: بنچمارک هفتم 7

شما

 ره

یت عال  های ف

 اساسی

 های شاااخص

ئی  پالن جز

 شده

 اداره

 مسؤل
فیصدی 

 پیشرفت

شاخص 

 در ربع

فیصدی 

پیشرفت 

 عمومی
 نتایج بدست آمده

اسناد و شواهد 

 حمایوی

نهرراد  7.1 پیشرررر

ته  جاد کمی ای

ایرررجررراد 

کررمرریررترره 

 گزینش

 100 

٪ 

100 

٪ 

کمیته گزینش اعضای انتصاب  

شکل  کمیته ت نیک  معادن مت

https://momp.gov.af/dr/

vacancies-open 

https://momp.gov.af/dr/open-vacancies
https://momp.gov.af/dr/open-vacancies
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گزینش اعضررای 

ب   نتصرررررا ا

ته ت نیک   کمی

معررادن برره 

مقام ریاسرررت 

طابق جمهوری  م

تم  ف ه مرراده 

 قانون معادن

از نماینده گان با صررالحیت 

کمیسرریون مسررتقل اصررالحات 

اداری و خدمات ملک ، وزارت 

مالیه، وزارت اقتصرررراد و 

ریاسررررت عموم  دفتر مقام 

عال  ریاسررت جمهوری ایجاد 

 گردید.

ندین جلسرررره  ته چ این کمی

پالیسررر   تدویر نموده و 

پرداخت امتیازات اعضررررای 

کمیترره ت نیک  را ترتیررب 

شماره  صوبه  نمودند و ط  م

مور    1398دور  2چهررار 

کررابینرره جمهوری اسرررالم  

افغانسررتان تایید گردید و 

شماره  صوبه  ساس متن م به ا

صراحت دارد:  چهار که چنین 

س  پرداخت امتیازات»   پالی

ضای کمیته ت نیک  معادن  اع

مشرررروط بر اینکه اعضرررای 

کمیته به صرررورت تمام وقت 

(Full Time در وزارت معادن و )

پترولیم ایفررای وظیفرره 

ست. وزارت  نمایند، تائید ا

یه م ظف اسررررت تا به  مال

همکرراری وزارت معررادن و 

پترولیم، امتیازات پیشنهاد 
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شررده را با در نظر داشررت 

ار معیارات مزد در بازار ک

بررسررر  نموده، در صرررورت 

تطررابق در زمینرره اقرردام 

س  متذکره « گردد. لذا پالی

ط  نامه  30/2/1398به تاریخ 

به وزارت مالیه  901شررماره 

 ارسال گردید.

پالیسررر   عد از منظوری  ب

معاشات از طرف وزارت محترم 

یه ته   مال بسررررت های کمی

ت نیک  معررادن برره اعالن 

 سپرده شدند.

 

 : رسمی سازی معدنکاری های خود سربنچمارک هشتم 8

شما

 ره

یت عال  های ف

 اساسی

 های شاااخص

ئی  پالن جز

 شده

 اداره

 مسؤل
فیصدی 

 پیشرفت

شاخص 

 در ربع

فیصدی 

پیشرفت 

 عمومی
 بدست آمده نتایج

اسناد و شواهد 

 حمایوی

 تهیه و ترتیب 8.2

 و کرراری پالن

لعرمررل  طرزا

مشررر ص برای 

پالن کرراری 

و 

طرزالعمررل 

 ترتیب شده

کمیته 

محافظ

ت از 

 معادن

100 

٪ 

 

75 

٪ 

 

 1398پالن کاری سررررال مال  

عادن  ظت از م حاف ته م و کمی

کمیته محافظت از طرزالعمل 

از معررادن جهررت جلوگیری 

ست راج غیر قانون  معادن  ا

پالن و طرزالعمل 

کمیته محافظت از 

 معادن
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کمیته محافظت 

 جهت از معادن

یری گ لو  از ج

یت عال  های ف

نکرراری  معررد

 و غیرقررانون 

خودسررر و اخذ 

منظوری آن از 

شررورای امنیت 

مرررلررر  و 

یون  میسرررر ک

محررافظررت از 

 معادن

اخرررررررذ 

منظوری از 

شرررررورای 

یت مل   امن

سیون  و کمی

محافظت از 

 معادن

این وزارت توسط تیم ت نیک  

جهت  و طرح و ترتیب گردیده

به دفتر محترم  نظر خواه  

شررورای امنیت مل  ارسررال 

 گردید.
یت مل   خرین آشرررورای امن

از   ه طرزالعمل محافظتنسرر

را پس از بازبین  و  معادن

 نهای  ت بازنگریتغییرات جه

معادن و پترولیم  به وزارت

فرستاده است که بعد از درج 

نظریات شرررورای امنیت مل  

ی   نهررا عمررل  ل طرزا ین  ا

 میگردد.

 برره اقرردام 8.3

ید  های بازد

 مررتررفرررقرره

قل) هار حدا  چ

والیررت در هر 

 از( ربررررع

یت عال  های ف

نکرراری  معررد

 و غیرقررانون 

 راه بررسررر 

 قرراچررا  هررای

 و معدن  مواد

 های ایسررررت

س   در که بازر

خاذی از  ها ا

ترررعرررداد 

والیرررررات  

شده  سروی 

ه ارائررر و

گررزارش از 

های  بازدید

 والیت 

کمیته 

محافظ

ت از 

معادن 

 و

ریاست 

تفتیش 

 معادن

 والیت 10 والیت 4

 

سال مال   سوم   1398در ربع 

 جانب از شده منظور پالن طبق

 فعالیت وزارت، محترم مقام

کاری های عدن  قانون  غیر م

هار در یات چ  ها، کنر) وال

 مورد( ، بلخ و جوزجانلغمان

ته قرار بررسررر   که گرف

هائ  گزارشررررات  نیز آن ن

 بطور اسرررت، گردیده ترتیب

 بیشتر سروی نتایج طبق خالصه

طه( 78) از یت نق عال  های ف

کاری عدن  در قانون  غیر م

 بررسررر ، والیات چهار این

یت مان و تثب نب از همز  جا

 گردیده نیز الک و مهر هئیت

 .است

گزارش بررس  

 والیات
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محمولرره هررای 

مواد معرردن  

 میباشند دخیل

 

 معادن و پترولیم وزارت( در MISت )ایجاد سیستم مدیریت معلوما: بنچمارک نهم 9

شما

 ره

یت عال  های ف

 اساسی

 های شاااخص

ئی  پالن جز

 شده

 اداره

 مسؤل
فیصدی 

 پیشرفت

شاخص 

 در ربع

فیصدی 

پیشرفت 

 عمومی
 نتایج بدست آمده

اسناد و شواهد 

 حمایوی

ستم  9.1 سی ایجاد 

ک   ی ن ترو ک ل ا

ست دفتر و  ریا

تم  سرررریسرررر

ک  ی ن ترو ک ل  ا

ریررراسررررررت 

 تدارکات

ستم های  سی

یس الکترون

یجرراد  ی ا

شررده برای 

یاسررررت  ر

دفررتررر و 

یاسررررت  ر

 تدارکات

 

ریاست 

تکنال

وژی 

معلوم

اتررر  

بررررا 

همکار

ی: 

ریاست 

تر  ف د

و 

ریاست 

تدارک

 ات

تسریع روند کاری ریاست جهت  100٪ 100٪

دفتر و ریاسررررت تدارکات، 

 مکاتیبسیستم  دیجیتل سازی

ست دفتر و و  ب ش اداری ریا

تل سررررازی ب ش  نیز دیجی

خریداری های پرچون ریاسررت 

 تدارکات میباشد.

شته  عکس های بردا

 شده از سیستم
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 پیشرفت اجراآت

 :مطابق پالن در ربع سوم شده تکمیل های فعالیتالف:

 قرارداد های معادنشفافیت در مدیریت اول:  بنچمارک

 1.2 فعالیت

 1.5 فعالیت

 1.7فعالیت 

 مدیریت بهتر عواید سکتور معادن بنچمارک دوم:

 2.4فعالیت 

 اعتبار ده  برنامه شفافیت صنایع است راج بنچمارک سوم: 

 3.1فعالیت 

 3.2فعالیت 

 3.3فعالیت 

 1398تطبیق استراتی ی اصالحات در وزارت برای سال   : چهارمبنچمارک 

 4.1فعالیت 

 تقویت شفافیت و حسابده  در اداره بنچمارک پنجم: 
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 5.1فعالیت 

 5.2فعالیت 

 5.3فعالیت 

 پاس گوی  اداره در زمینه گزارش های تفتیش، بررس  و ارزیاب  های بیرون  بنچمارک ششم:

 6.2 فعالیت 

 ایجاد کمیته ت نیک  منرال هابنچمارک هفتم: 

 7.1فعالیت 

 ( در وزارت معادن و پترولیمMISسیستم مدیریت معلومات )ایجاد  بنچمارک نهم:

 9.1لیت فعا

 

 ب:فعالیت های در حال اجرا:

 شفافیت در مدیریت قرار داد های معادن بنچمارک اول:

 1.1فعالیت 

 1.3فعالیت 

 1.6فعالیت 
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 مدیریت بهتر عواید سکتور معادن بنچمارک دوم:

 2.1فعالیت 

 اعتبار ده  برنامه شفافیت صنایع است راج  بنچمارک سوم:

  3.4 فعالیت

 1398تطبیق استراتی ی اصالحات در وزارت برای سال  :چهارمبنچمارک 

 4.3فعالیت 

 4.4فعالیت 

 تقویت شفافیت و حسابده  در اداره بنچمارک پنجم:

 5.5فعالیت 

 رسم  سازی معدنکاری های خود سر :بنچمارک هشتم

 8.2فعالیت 

 8.3فعالیت 

  

  :فعالیت های آغاز نا شدهج:

 مدیریت بهتر عواید سکتور معادنبنچمارک دوم: 

 2.3فعالیت 
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 2.5فعالیت 

 ( در وزارت معادن و پترولیمMISایجاد سیستم مدیریت معلومات ) بنچمارک نهم:

 9.3فعالیت 

 9.4فعالیت 

 :د: فعالیت های معطل شده

 های معادنشفافیت در مدیریت قرار داد بنچمارک اول: 

 1.4فعالیت 
 

 

 تحلیل اجراآت:

 

 شده تعین های شاخص و پالن مطابق 1398 مال  سال سوم ربع در شده پالن فعالیت 14 مجمو  در

 طریق از که والیت 21 سرررراالنه گزارش نتایج:1.2 فعالیت جمله: از که اسررررت، گردیده تکمیل

شین سله به بود گردیده ارائه دوم ربع در مفت شات نتایج آن سل شین گزار  جریان از که مفت

 به است، گردیده ارائه و ترتیب 1398 مال  سال سوم ربع در والیت (10) معدنکاری های فعالیت

 پروسه ، ساختمان  ،مواد ،نمس سنگ غالذ معدن  های پروژه متصدیان و مربوط های نهاد تمام

صدی و معدن  مواد ،انتقال توزین س ه خلص همچنان و ابالغ شمال سنگ ذغال ت  در آن نهای  ن

شر به وزارت سایت ویب شود. سپرده ن شین همچنان می  سر خود فعالیت 125 تعداد به معادن مفت

 داوطلب  های فرصت:1.5 عالیتف دارند. دست روی را  تاجراآ آن توقف در و نموده شناسای  را

 پروسرره در فافیتشرر تقویت و عامه آگاه  جهت وزارت فیسرربوک صررفحه و سررایت ویب طریق از

شر معدنکاری های قرارداد داوطلب  ستم :1.7 فعالیت اند. شده ن ستر مدیریت سی  و MCAS کاد
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 گرفته قرار استفاده مورد عواید و ها قرارداد مدیریت جهت NTRS مالیات  غیر عواید سیستم

 در بیشررتر هماهنگ  ایجاد برای:2.4 فعالیت اسررت. شررده داده آموزش وزارت کارمندان به و

 MCAS های سیستم مالیات  فرار از جلوگیری و عواید آوری جمع روند تسهیل معلومات، تبادل

ستم با پترولیم و معادن وزارت NTRS و صل مالیه وزارت RMIS و SIGTAS، ASYCUDA های سی  و

 گردد. م  شریس الکترونیک  صورت به معلومات و است گردیده

پالن عمل برنامه شفافیت صنایع است راج  جهت رسیده گ  به سفارشات بورد جهان  : 3.1فعالیت 

EITI  ،و در سایت  گردیده تطبیق عمل پالن اساس به پنجم گزارش در شده ارایه پیشنهاداتترتیب

aeiti.af  .گروپ چند جانبه یا :3.2فعالیت نشرررر شرررده اسرررتMSG  جهت رعایت معیار های برنامه

 تطبیق از نظارت میکانیزم نویس پیشفیت صررنایع اسررت راج  یس جلسرره دایر نمودند و شررفا

 SOP یا عملیات  معیاری روش ،نمودند تآیید را پترولیم و معادن وزارت اصررالحات سررتراتی ی

 ارقام مقایسه ششم راپور ، ترتیب مدن  جامعه سازمانهای توسط عامه ده  آگاه  پالن ، تایید

AEITI نشر افغانستان است راج  صنایع شفافیت برنامه سایت ویب در و تأیید آراء اکثریت با 

 2019 جوالی 20 بتاریخ :3.3فعالیت . گردید منظوری آراء اکثریت با ارتباطات ستراتی ی گردید،

شتراک با GIZ همکاری به  های ستندرد مورد در آگاه  سطگ بردن بلند بمنظور ذیدخل جوانب ا

 اکثریت چون گردید. تدویر هماهنگ  جلسرررره یس EITI های معیار بهتر تطبیق جهت AEITI جدید

شنهادات ساس به پنجم گزارش در شده ارایه پی  در گردیده تطبیق دوم و اول ربع در عمل پالن ا

شرفت سوم ربع ست. نگرفته صورت جدیدی پی ست های خال  و تطبیق  :4.1فعالیت ا جهت پر نمودن ب

در ربع اول و دوم از طریق کمیسرریون اصررالحات اداری و  تن 58ارت به تعداد تشررکیل جدید وز

خدمات ملک  بعد از اخذامتحان جمع  به بست های م تلف کامیا  گردیده بودند، به این وزارت 

 پروژه طریق از وزارت مرکز بست 8 و والیت  بست 20 وظایف الیحه سوم، ربع در ومعرف  گردیدند 

 در لست شارت گردید. تکمیل 1398 سنبله /23 تاریخ به که شد سپرده اعالن به و بازنگری تغییر

 تنظیم ملک  خدمات و اداری اصرررالحات کمیسررریون با هماهنگ  از بعد میزان ماه اول هفته

 میگردد.

یت ها، پالن ها، مطابق به ماده پانزدهم قانون دسترس  به اطالعات تمام  فعال :5.1فعالیت  

گزارشات، دستاورد ها و کارکرد های وزارت معادن و پترولیم به شکل همه روزه در ویب سایت 

وزارت و صفحه فیسبوک جهت آگاه  عامه نشر میگردد و همچنان جهت آگاه  ده  بیشتر در باره 
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دانه  100 جلد تقویم، 1500جلد مجله معادن،  1000سکتور و فعالیت های این وزارت به تعداد 

به منظور معیاری سازی : 5.2فعالیت هفته نامه الکترونیک  چاپ و نشر گردیده است. بروشر و 

گزارشات تفتیش، رهنمود تفتیش داخل  تهیه و ترتیب گردیده است کمیته ای به رهبری مقام 

مطابق پالن  :5.3فعالیت وزارت همچون میکانیزم تاییدی گزارشات تفتیش تشکیل گردیده است. 

مرجع تحت پالن ریاست  9به تعداد  1398منظور شده ریاست تفتیش داخل  در ربع سوم سال مال  

تفتیش داخل  قرار داشت که از جمله دو، ریاست تصدی کود و بر  مزار شریف و ریاست معادن 

سط مرجع تو 7رس  قرار گرفته است و به تعداد والیت ت ار تحت بررس  اداره محترم عال  بر

جهت برآورده ساختن تعهدات وزارت معادن و :6.2فعالیت  .است تفتیش داخل  بررس  گردیدهری

بنچمارک )پیمان  1 بنچمارک پالن شده به تعداد 40پترولیم در مقابل تمویل کننده ها از جمله 

 امریکا( در ربع سوم تطبیق گردیده است که جمعآ در سه ربع به تعداد-همکاری های افغانستان

 بنچمارک تکمیل گردیده و روی بقیه بنچمارک ها پیشرفت های قابل مالحظه صورت گرفته است. 17

کمیته گزینش اعضای انتصاب  کمیته ت نیک  معادن متشکل از نماینده گان با صالحیت :7.1فعالیت 

دفتر مستقل اصالحات اداری و خدمات ملک ، وزارت مالیه، وزارت اقتصاد و ریاست عموم   کمیسیون

مقام عال  ریاست جمهوری ایجاد گردیده است و چندین جلسه تدویر نمودند و پالیس  پرداخت 

دور  2امتیازات اعضای کمیته ت نیک  معادن را ترتیب نمودند که ط  مصوبه شماره چهار مور  

کابینه جمهوری اسالم  افغانستان منظور گردید که مطابق به مصوبه شماره چهار، وزارت  1398

الیه باید پالیس  پیشنهاد شده را با در نظر داشت معیارات مزد در بازار کار بررس  نموده م

و در صورت تطابق در زمینه اقدام گردد، وزارت معادن و پترولیم پالیس  متذکره را به تاریخ 

به وزارت مالیه فرستاده است که بعد از منظوری پالیس  معاشات  901ط  نامه شماره  30/2/1398

 9.1:  فعالیت . بست های کمیته ت نیک  معادن به اعالن سپرده شدند  ز طرف وزارت محترم مالیها

در ب ش الکترونیک  سازی سیستم های کاری وزارت، در ربع سوم سیستم الکترونیک  ریاست دفتر 

 .و سیستم الکترونیک  ریاست تدارکات تکمیل گردید
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 قرار داشته اند قرار ذیل اند:که در این ربع در حال اجرا فعالیت های 

 

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

قانون معادن تا هنوز  17معلومات با اداره لوی دارنوال  در مورد افراد ذکر شده در ماده 

ما این مورد به شکل این چنین موضوع  تش یص نگردیده است تا در مورد اجرآت صورت گیرد ا

 به منظور شناسای  و رفع مشکالت قرارداد ها،  بر: 1.3فعالیت دوامدار در نظر گرفته میشود. 

 ۳۴قرارداد معدنکاری در ربع سوم تکمیل و نهای  گردید که در مجمو   ط  سه ربع  9رس  

  قرار دادیان معلومات در مورد مالکین ذینفع تمام :1.6فعالیت قرارداد بررس  گردیده است. 

فعال معادن در ویب سایت وزارت و پورتال شفافیت نشر گردیده است. گزارش ارزیاب  و تمام  

اسناد مربوط پروسه داوطلب  قرار داد های معادن برزگ نیز از طریق ویبسایت و پورتال شفافیت 

در این ربع  به نشر رسیده است اما از اینکه قرارداد های بزرگ در مرحله داوطلب  م  باشد و

 بنچمارک دوم:روز این اسناد نشر گردد.  14هیج قرارداد جدید اعطا نگردیده است تا در ظرف 

تمام عواید غیر مالیات  توسط وزارت معادن : 2.1فعالیت مدیریت بهتر عواید سکتور معادن: 

در حسا  مربوطه وزارت جمع آوری و روزانه از پرداخت ها به اساس آویزها و اسناد های بانک  

از طریق سیستم عواید نظارت مستمر صورت میگیرد، عواید مجموع  که در ربع سوم جمع آوری 

 دو صد و هفتاد هزار و شش صد و میلیون)سه صد چهل و پنج  (345,670,254)گردیده است بال  بر 

()شش صد و یازده میلیون و هشت صد 611,825,665)افغان ( و مجموعا در سه ربع  چهار وه پنجا و

اید غیر مالیات  جمع آوری شده است. عو و بیست و پنج هزار و شش صد و شصت و پنج( افغان 

مقدار تولیدات شرکت :3.4فعالیت  اعتبار ده  برنامه شفافیت صنایع است راج :بنچمارک سوم:

ها، اسناد داوطلب  پروژه های بزرگ معادن در پورتال شفافیت وزارت معادن و پترولیم نشر 

شده اند و صورت جلسه مذاکرات نهای  روی قرارداد های بزرگ هم بعد از نهای  شدن مذاکرات 

: 4.3 فعالیت :1398رای سال تطبیق ستراتی ی اصالحات در وزارت ب بنچمارک چهارم:نشر میگردد. 

وزارت معادن و پترولیم در ب ش  کارمندان  تن از 245به تعداد   1398سال مال   در ربع سوم

 :آموزش دیده اند های ذیل
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ت را پس از بازبین  و تغییرات جه از معادن شورای امنیت مل  اخرین نس ه طرزالعمل محافظت

معادن و پترولیم فرستاده است که بعد از درج نظریات شورای امنیت  به وزارت نهای  بازنگری

 ، بلخ و جوزجانکنر لغمان، در ربع  سوم والیات : 8.3فعالیت  مل  این طرزالعمل نهای  میگردد.

جهت جلوگیری از معدنکاری خودسر سروی و ساحات معدنکاری غیر قانون  تثبیت گردیده اند که 

 ه است. ربع سروی گردید والیت در سه 10  ودر مجم

 

 

 

 

برنامه آموزشرر  صررنعت بیمه به  – 2( تن، 29برنامه آموزشرر  مدیریت پروژه به تعداد ) – 1

 – 4( تن، 15برنامه آموزشررر  پالن گذاری و گزارش نویسررر  به تعداد ) – 3( تن، 38تعداد )

ش  مدیریت یا رهبری به تعداد ) ساد برنامه آموز - 5( تن، 17برنامه آموز ش  مبارزه علیه ف

ش   – 6( تن، 33اداری به تعداد ) ست برتر، برنامه آموز سای  ریا شنا ضعیت و  رهنمود تحلیل و

برنامه آموزشرر  صررنف های انگلیسرر   – 7( تن، 42ه تعداد )ب رهبر و طرح برتر منابع بشررری

مسرروده ابتدای  مقرره معدنکاری که در بر :4.4فعالیت  .( تن71ابتدای  و متوسررط به تعداد )

ست و شد نهای  گردیده ا صحت ایمن  میبا ست  و  جهت  گیرنده ب ش های مال ، ت نیک ، محیط زی

اخذ منظوری به کابینه جمهوری اسالم  افغانستان تدقیق به وزارت عدلیه ارائه و عنقریب غرض 

سال خواهد گردید. سابده  در اداره: بنچمارک پنجم: ار شفافیت و ح شعبه  :5.5فعالیت  تقویت 

دسترس  به اطالعات در چوکات ریاست اطالعات و ارتباط عامه وزارت معادن و پترولیم جهت اطال  

 41به تعداد سترس  به اطالعات ترتیب شده است. دگیری و اطال  ده  ایجاد شده است. طرزالعمل 

رسم   بنچمارک هشتم: فورم تقاضای اطالعات دریافت شده و به آنها رسیده گ  صورت گرفته است.

کمیته محافظت از معادن و  1398پالن کاری سال مال  : 8.2 فعالیت سازی معدنکاری های خود سر:

جلوگیری از اسرررت راج غیر قانون  معادن توسرررط تیم طرزالعمل کمیته محافظت از معادن جهت 

ت نیک  این وزارت طرح و ترتیب گردیده و جهت نظر خواه  به دفتر محترم شرررورای امنیت مل  

 ارسال گردید.
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 ربع چهارم(فعالیت های پالن شده برای ربع بعدی )

تمام  فعالیت های که در ربع سوم در حال اجرا باق  مانده اند و فعالیت های که در ربع 

و تکمیل شده گزارش داده شده اند)فیصدی پیشرفت انها  متذکره هدف تعین شده را بدست آورده

فیصد باشد(، جهت رسیدن به  100ه اما فیصدی پیشرفت عموم  آنها کمتر از فیصد بود 100در ربع 

دارد، فعالیت های ذیل در ربع  نتیجه نهای  قدم های بعدی آنها در ربع های بعدی نیز جریان

 آغاز م  گردد:چهارم 

 فیصد از عواید 8ال   5ه یا طرزالعمل( شریس سازی ایجاد مبنای حقوق  )مقرر:2.3فعالیت 

 .معادن)با مشوره جوانب ذیدخل( که شامل ایجاد میکانیزم تفتیش اجتماع  میباشد

 .مبنای حقوق  ایجاد شدهشاخص:
 

نشر گزارش ساالنه از مجمو  عواید معدنکاری وجوه مال  که به صندو  انکشاف والیت  :2.5فعالیت 

 .اضافه میشود

 .گزارش های نشر شدهشاخص:

معینیت مال  و اداری برای دبت اسناد مال  به شمول اسناد عواید طرح سیستم مال  :9.3فعالیت 

 گزارش داده شده

 سیستم طرح شده و الکترونیک  سازی کتا  های محاسبویشاخص:

 انکشاف سیستم کادستر معادن:9.4فعالیت 

 تغییرات ایجاد شده در سیستمشاخص:
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 مشکالت 
 

ه
ر
ا
م
ش

 

 راه حل های پیشنهادی مشکالت

1 

ساحات فعالیت های معدنکاری و نا امنی در 

 مسیر راه های مواصالتی

 

( 16/8/1396مؤرخ  2469که  بر اساس حکم شماره ) "کمیته محافظت از معادن"تقویت و اجرایی سازی تصامیم 

 مقام عالی ریاست جمهوری اسالمی افغانستان ایجاد گردیده است.

2 

نهائ  نشدن پالن مبارزه 

با فساد اداری به اسر  

 وقت

همچنان برای سال های آینده نهای  شدن پالن ها به اسر  وقت و 

شتر از یس سال یتا میعاد زمان  پالن ها به ب دبهتر خواهد بو

 .)پالن کاری دو ساله( یر نمایدتغی

 


