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 پس منظر
ستخراجی  صنایع ا سکتور  سئولیت مدیریت  وزارت معادن و پترولیم، م

و بهره  سکتور معادن را به عهده دارد. این وزارت به منظور توسعه 

سکتور معادن  شه راه  ستان، نق برداری مؤثر از منابع طبیعي افغان

انکشتتاد داده استتت که با کمک دفتر مقام محترم ریاستتت جمهوری را 

صادی درجنوری  شورای عالی اقت سط  صویب گردید؛ پروگرام   2017تو ت

به حیث   (Extractive Sector NPP)ملی اولویت های ستتتکتور استتتتخراجی 

سال طرح گرکانیزم تیم شه راه معادن، برای هفت  ست. دطبیق نق یده ا

این سند جهت ارائه یک ستراتژی جامع  برای تطبیق اصالحات در سکتور 

 معادن، دستیابی به رشد پایدار اقتصادی و ایجاد یک منبع موثر در

آمد برای دولت افغانستتتتان تطبیق می گردد. ستتتند موکور روی پن  

شد (Pillarمحور) صلی تهیه  صنایع ا سکتور  ستراتژی  ست که تمرکز ا ه ا

سکتور و وزارت، و  سیدگی به چالش های موجود در  ستخراجی برای ر ا

هدایت این بخش به رشتتد بلند مدت را توستتعه داده استتت. هر محور 

شد که برای هر کدام  (Interventionشامل چند برنامه ) و هدد کلی می با

با تطبیق آن، اهداد فعالیتهای مشتتخو و دقیق طراحی شتتده استتت تا 

 بلند مدت وزارت و سکتور محقق شود.
دیگاه وزارت معادن و پترولیم در روشتتنایی قانون استتاستتی، قانون 

معادن و سایر قوانین نافوه کشور به منظور تطبیق نقشه راه سکتور 

 معادن عبارت است از:

سککوتور اسککتیراای پا، ارا شککفارا ممبر و مبتنی شر دا    ه "

 "ا وشار و توسعه متوازن افغا ستان شاش متضمن 
 اه ار و مقاص  وزارت معادن و پترولیم عبارتن  از:   

 شد صاد پایداری خود ر شور اقت سعه طریق از ک معدنکاری و  صنعت تو

 هایدرو کابن ها؛
 دولت؛ حصتتتول برای معادن برداری بهره از عواید حداکثر تأمین 

 قبول روشهای مطابق کشور در منرالی فعالیتهای اجرای از اطمینان
 جهانی؛ شده

 شد سب زمینه ر  صنعت در خارجی و داخلی سرمایه گواری برای منا
 معدنکاری و هایدرو کاربن ها؛

 منجر که نحوی به منرالی و هایدرو کاربنی  فعالیتهای مدیریت 
 گردد؛ اجتماعی و زیستی محیط سوء اثرات کاهش به

 کاالها از استفاده و معدنکاری صنعت در محلی جوامع مشارکت تسهیل 
 و محلی؛ و ملی خدمات و

 سعه طریق از امنیت و صلح تأمین به کمک صادی فعالیتهای تو  و اقت
 معدنکاری. ساحات  در اجتماعی



2 
 

 

 خالصه گزارش 
فعالیت عم ه را (60)مجموعا    1398درسال مالی  معادن و پترولیم وزارت

ش  ماه اول سال مالی پالن شرای فعالیت ( 60سال و تع اد ) تمامشرای 

 ظر شه تارگیت ش  ماه اول ( فعالیت  ۴۱  موده شود  ه از املۀ آن )

( فعالیت درحال اارا قرار  ۱۳شه تع اد ) تومیل ش ه است؛سال مالی 

( 2شه تع اد ) منجمله. است ( فعالیت آغاز  ش ه  4و شه تع اد ) شتهدا

پیشرفت تمام فعالیت های  ی اوسط فیصفعالیت معطل قرارداده ش ه ا  .

( رسی ه و فیص ی پیشرفت عمومی شه   %83طی ش  ماه اول شه ) وزارت

 ( رسی ه است.33.86%)

 
مجموع فعالیت 

های پالن ش ه در 

 ش  ماه اول

فعالیت های 

تومیل ش ه مطاشق 

پالن در ش  ماه 

 اول 

 فعالیت های

در حال 

 اارا

 فعالیت های

 معطل ش ه

 فعالیت های 

  اش هآغاز 

60 ۴۱ ۱۳ 2 4 

 

 گزارش تحقق فعالیت های پالن شده

 ه ر اصلی

مقدار هدف 

(Target)  ششماه در

 اول
 فعالیت های عم هعنوان 

فیص ی 

پیشرفت 

در ش  

ماه 

 اول

فیص ی 

پیشرفت 

 عمومی

تقویت سیستم 

پالن گواری بر 

اساس یافته 

های ارزیابی 

بخش های پالن 

 گواری 

(1) 75 

کارمند 

بخش پالن 

 گواری

(2) (1 )

 مسوده

برگزاری برنامه ارتقای 

 ظرفیت بخش های پالن گواری
100% 30% 

انکشاد مسوده ساختار پاسخگو 

برای بخش پالن گواری وزارت 

 معادن و پترولیم

100% 30% 

ایجاد سیستم 

واحد همآهنگ 

معلومات 

 وزارت 

سیستم  (1)

( 4اصلی و )

 سیستم فرعی

انکشاد سیستم معلوماتی 

 (HR-MISمنابع بشری )
100% 30% 

انکشاد سیستم الکترونیکی 

 حاضری 
100% 50% 

انکشاد سیستم الکترونیکی 

 مکاتبات اداری
100% 40% 

انکشاد سیستم برای احصائیه 

ها و معلومات مربوط به 

فعالیت های وزارت معادن و 

 پترولیم

 
10% 
 

10% 

ایجاد سیستم اصلی در 

برگیرنده تمام معلومات 

 معلومات وزارت()سیستم واحد 

 
10% 10% 

فراهم سازی 

رضایت مراجعه 

 کننده گان

)اولویت  

مشترک اداره 

 ( دفتر1)

ایجاد دفتر فزیکی برای 

ارائه معلومات برای مراجعه 

 کننده گان

0% 50% 

 ( سیستم1)
ایجاد سیستم ثبت مراجعه 

 کنندگان 
%100 30% 
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امور به تمام 

ادارات و 

 وزارت ها(

 ( تابلو3)

 منشور 1

نصب تابلوهای نحوه ارائه 

 Processخدمات برای مراجعین )

maps) 

20% 20% 

تهیه و نصب منشور اخالقی 

حقوق و وظایف متقابل 

مراجعین و کارمندان در 

مشارکت وزارت ها و ادارات 

 در پرتو قوانین نافوه

50% 20% 

 کارمند 5

آموزش کارمندان بخش معلومات 

و تالشی در قسمت برخورد 

 مناسب با مراجعین

100% 100% 

 5سیستم و  2
صندوق دریافت 

 شکایات

انکشاد سیستم تلفنی رسیدگی 

 به شکایات 
30% 30% 

انکشاد سیستم انالین رسیدگی 

 به شکایات 
100% 30% 

 %60 %100 ایجاد صندوق دریافت شکایات 

مناسب سازی 

فضای کاری 

برای زنان 

)اولویت مشترک 

اداره امور به 

تمام ادارات و 

 وزارت ها(

 سروی 1

( در Baselineسروی خط مبنا )

باره مشکالت زنان در فضای 

 کاری توسط واحد جندر وزارت

25% 25% 

 پالن عمل 1
تدوین پالن عمل خاص بر اساس 

 یافته های سروی
0% 0% 

 کارمند زن 45

کارمند(  ۴۵٪ ) ۵افزایش 

حضور زنان در وزارت معادن و 

 ۱۳۹۸پترولیم در سال مالی 

280% 10% 

تفتیش تخنیکی 

معادن و 

 قرارداد ها

 ساحه  150
 150بازرسی فنی وتخنیکی 

 ساحه معدنکاری
100% 30% 

 پروژه 40

سروی و محاسبه احجام ساحات 

استخراجی بمنظور کاهش 

تولیدات اضافی و افزایش 

 قرارداد 40درآمد ها 

200% 30% 

مدیریت عواید 

پروژه های 

 معدنکاری،

انکشاد و آغاز 

به کار سیستم 

MCAS   & NTRS 
به منظور 

شفافیت در جمع 

 آوری عواید،

مبارزه با 

فساد اداری و 

برآورده سازی 

معیارهای 

ابتکار شفافیت 

صنایع 

 استخراجی

ملیارد  2.5

 افغانی

 2.5جمع آوری عواید به مبلغ 

افغانی از سکتور میلیارد 

 معادن

11.22% 50% 

 والیت 5
گسترش سیستم کادستر در 

 والیت  5ریاست های والیتی 
30% 

 
30% 

 قرارداد 20
نشر سیستماتیک و منظم 

 اطالعات مالکین ذینفع
100% 50% 

آغاز به کار 

صدور جواز و 

 اعطاء قرارداد

 جواز 50

جواز معدنکاری به  50صدور 

مقیاس کوچک به شمول مواد 

ساختمانی به منظور افزایش 

 عواید دولت 

10% 20% 
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 پروژه 6
پروژه  6به داوطلبی سپردن 

 به مقیاس بزرگ
278% 30% 

مطالعات 

 جیولوجیکی،

نقشه برداری 

منابع منرالی، 

تجزیه و تحلیل 

معلومات 

جیولوجیکی و 

مطالعات 

جیولوجی محیط 

 زیستی

کیلومتر  260

 مربع سروی

 260سروی و نقشه برداری  

کیلومتر مربع ساحات 

جیولوجیکی در هفت زون 

 اقتصادی کشور

100% 15% 

کیلومتر  1510

 طول

سروی خط السیر تفحصاتی به 

 کیلومتر( 1510طول )
100% 15% 

 نمونه 2520

نمونه گیری های مختلف النوع 

از قبیل انواع منرالها، سنگ 

 (2520آب و ... )های قیمتی، 

 نمونه

100% 15% 

 تجزیه 2520

تحلیل و تشخیو نمونه  تجزیه،

های منرالی به منظور محاسبه 

 نمونه( 2520ذخایر منرالی )

100% 40% 

ساحه آسیب  240

 پویر

تثبیت ساحات آسیب پویر شامل 

)لغزش، ریزش، سیالب وبرفکوچ 

 نقطه( 240)

1% 15% 

تجزیه  1450

-فزیکو

 کیمیاوی

یمیاوی ک -تجزیه فزیکو

( 1450وبکتریالوژیکی آب )

 نمونه

100% 20% 

 اندازه 300

اندازی گیری سطح آب های زیر 

اندازه به ( 300زمینی )

منظور اندازه گیری صعود و 

 نزول سطح آب

100% 40% 

 گزارش 20

تحلیل، تعبیر وتفسیر اطالعات 

جیولوجیکی موجود و تبدیل آن 

معدنی به معلومات از ذخایر 

کشور وشریک ساختن آنها با 

( 20وزارت جهت تصمیم گیری )

 مورد/گزارش

100% 50% 

 نقشه 300
چاپ و اسکن نقشه های  تهیه،

 جیولوجیکی و نقشه های خاص 
100% 40% 

 دعقد قراردا

سروی ساحات 

حفاری  گازدار،

چاه، خریداری 

دستگاه تصفیه 

و پروسس گاز 

سلفر دار و 

نظارت بر 

قرارداد های 

 نفت و گاز

 قرارداد 1

عقد قرارداد سروی هوایی 

 40000مقناطیسی و جاذبوی 

کیلومتر مربع ساحه گازدار 

 حوزه کتواز

5% 17% 

 حلقه چاه 2

حفاری دوحلقه چاه  جدید  

ساحه گازی   36و  A32استخراجی

 یتیم تاق

10% 25% 

 دستگاه 1

خریداری دستگاه تصفیه و 

پروسس گاز سلفر با ظرفیت یک 

 و نیم ملیون متر مکعب

10% 15% 

شروع تطبیق 

استراتژی 

معدنکاری 

حرفوی و کوچک 

 والیت 5
شناسایی معدنکاری غیر  

 والیت 5قانونی در 
120% 30% 

 پالن عمل 1
تهیه و انکشاد پالن عمل رسمی 

 سازی معدنکاری حرفوی و کوچک
100% 100% 
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و محافظت از 

 معادن
 والیت 5

رسمی سازی معدنکاری کوچک و  

حرفوی و  صدور جواز مواد 

ساختمانی، به صورت آزمایشی 

 والیت 5در 

50% 20% 

 والیت 5

تدویر برنامه های آموزشی 

رسمی سازی معدنکاری کوچک و 

ریاست والیتی و  5حرفوی برای 

معدنکاران حرفوی در این پن  

 والیت

100% 40% 

طرح و تسوید 

مقررات غرض 

تکمیل چارچوب 

حقوقی معادن و 

 پترولیم 

 مقرره   4

طرح، تسوید و نهائی سازی 

مقرره معدنکاری طبق احکام 

 1397قانون جدید معادن 

100% 40% 

طرح، تسوید و نهائی سازی 

احکام مقرره نفت وگاز طبق 

 1396قانون جدید نفت و گاز 

100% 40% 

نهایی سازی مقرره حق الخطر 

 کارکنان معادن
100% 40% 

طرح، تسوید و نهائی سازی 

مقرره تنظیم وظایف و صالحیت 

های وزارت معادن و پترولیم  

طبق احکام قانون جدید معادن 

، قانون جدید نفت و 1397سال 

و ساختار تشکیالتی  1396گاز 

 جدید وزارت معادن و پترولیم  

10% 40% 

مطالعه زنجیره 

 ارزشی منرالها
 مطالعه 3

 مطالعه زنجیره ارزشی آهن، 

 گ  و مس
0% 40% 

تهیه و نهایی 

سازی پالیسی 

 ها

 3پالیسی و  2
 استراتژی

تهیه و نهایی سازی پالیسی و 

 استراتژی صادرات سنگ تالک

۴۰% 40% 

 

استراتژی 

 ارتباطات

تهیه و نهایی سازی پالیسی و 

 استراتژی صادرات سنگ مرمر
٪۴۰  40% 

استراتژی تهیه و انکشاد 

 ارتباطات
100% 40% 

تجدید و اصالح 

سازمانی وزارت 

معادن و 

 پترولیم

 تشکیل 1

نهایی سازی اصالحات تشکیالتی 

وزارت با کمیسیون اصالحات 

 اداری 

100% 60% 

 کارمند 34

استخدام کارمندان جدید برای 

بست های تشکیالت جدید از 

و « تغییر» طریق پروسه 

 پروژه ها

100% 10% 

 واحد اداری 5
واحد اداری  5وصل نمودن 

 وزارت به شبکه مرکزی
100% 30% 

مشارکت با 

ادارات بین 

المللی سروی 

 جیولوجی

به منظور 

 کارمند 40

همکاری های علمی، آموزشی و 

تخنیکی  سروی جیولوجی ایاالت 

برای  USGSمتحده آمریکا  

ارتقای ظرفیت سروی جیولوجی 

 افغانستان

100% 40% 
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 شده و نتایج آن های تکمیلبندی فعالیت طبقه

  تا،ج عنوان فعالیت شماره

1 
انکشاد سیستم معلوماتتتتتتی 

  (HRMIS)منابع بشری

انکشاد یافته و مدیریت منابع  HRMISسیستم 

 بشری منظم و سیستماتیک گردیده است.

 .انکشاد سیستم حاضری 2

سیستم حاضری الکترونیک ایجاد شده و سیستم 

حاضری الکترونیک باعث جلوگیری از غیرحاضری 

 های بی مورد شده است.

3 
انکشاد سیستم الکترونیکی 

 مکاتبات اداری.

الکترونیکی شده و سیستم مکاتبات اداری 

باعث تسریع مکاتبات اداری گردیده و از 

 ضیاع وقت جلوگیری می شود.

4 
ایجاد سیستم ثبت مراجعه 

 کنندگان.

تمام مراجعین ثبت دیتابیس گردیده و  

معلومات کامل از مراجعه کننده گان به دست 

  می آید.

5 
انکشاد سیستم آنالین رسیدگی به 

 شکایات.

شکایات به شاکیان گردیده و باعث تسهیل درج 

 شفافیت و پاسخگویی را تقویت می بخشد.

 ایجاد صندوق دریافت شکایات 6

مراجعین و شاکیان به صندوق شکایات دسترسی 

دارند و شکایات شاکیان در صندوق جمع آوری 

 گردیده و طی مراحل می گردد.
 

ظرفیت سازی و 

تقویت 

توانمندی 

افغانستان در 

مدیریت منابع 

 طبیعی و معدنی

 کارمند 10

همکاری های علمی، آموزشی و 

تخنیکی سروی جیولوجی فنلند 

GTK  برای تقویت ظرفیت و

توانمندی سروی جیولوجی 

 افغانستان

100% 30% 

 تفاهمنامه 1

امضاء تفاهمنامه در بخش های 

علمی، آموزشی و تخنیکی با 

کمیته دولتی جیولوجی و 

منابع منرالی کشور ازبکستان 

برای ارتقای ظرفیت سروی 

 جیولوجی افغانستان

100% 30% 

تدویر بر نامه 

های آموزشی 

برای کار 

مندان فنی 

ریاست های 

معادن والیات  

و انتقال 

مهارت ها برای 

 معدنکاران 

 کارمند 200

کارمند در  200آموزش تعداد 

بخش اداره و مدیریت به 

 منظور اجراات بهتر 

222% 40% 

 کارمند 100

تدویر برنامه آموزشی گزارش 

تن کارمندان  100نویسی برای 

 ریاست های مرکزی و والیات

100% 40% 

 کارمند 100

تدویر برنامه آموزشی نظارت 

تن از  100و ارزیابی برای 

 کارمندان مرکز و والیات

100% 40% 

 کارمند 24

آموزش کارمندان آمریت ها در 

 MCASمورد استفاده از سیستم 

 NTRSو 

100% 40% 

 کارمند 80

های طرح وتطبیق برنامه 

آموزشی کاربردی وتخنیکی 

معدنکاری برای انجنیران  

 وتفتیش معادن مرکز و والیات

100% 40% 

 %33.86 %83 60 مجموعه 
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7 
و منظم اطالعات  کیستماتینشر س

 نفعیذ نیمالک

تقویت بخشیده و از نفوذ افراد شفافیت را 

یاسی در قراردادها س-با رسوخ اجتماعی

 جلوگیری می گردد.

8 

ها در  تیآموزش کارمندان آمر

و  MCAS ستمیمورد استفاده از س

NTRS (24)کارمند 

دو سیستم  کارمندان در مورد استفاده از هر

آشنایی پیدا کرده و سیتسم جمع آوری عواید 

و باعث تقویت شفافیت غیر مالیاتی سهل شده 

 و حسابدهی گردیده است.

9 
برگزاری برنامه ارتقای ظرفیت 

 بخش های پالن گواری
مهارت اشتراک کننده گان در بخش پالنگواری 

 افزایش یافته است. 

10 

انکشاد مسوده ساختار پاسخگو 

برای بخش پالن گواری وزارت 

 معادن و پترولیم

ساختمارمند و این مسوده سیستم پالنگواری را 

 باعث بهبود روند پالنگواری گردیده است.

11 

کارمند( حضور  45) %5افزایش 

زنان در وزارت معادن و 

 1398پترولیم در سال مالی 

حضور زنان در وزارت معادن و پترولیم 

تقویت نقش زنان در  افزایش یافته و باعث

 .سکتور گردیده است

12 
ساحه  150بازرسی فنی وتخنیکی 

 کاریمعدن

باعث جلوگیری از معدنکاری غیر معیاری 

گردیده و سبب تقویت معدنکاری معیاری 

 گردیده است.

13 

سروی و محاسبه احجام ساحات 

استخراجی بمنظور کاهش تولیدات 

 40اضافی و افزایش درآمد ها 

 قرارداد

از اضافه برداشت توسط شرکتها جلوگیری شده 

 است.و باعث افزایش درآمد دولت گردیده 

14 
پروژه به  6به داوطلبی سپردن 

 مقیاس بزرگ

س بزرگ به پروژه به مقیا 5به تعداد 

داوطلبی سپرده شده است که باعث افزایش 

اعتماد سرمایه گواران گردیده و زمینه جلب 

سرمایه گواری در سکتور معادن مساعد ساخته 

 است. 

15 

 260سروی و نقشه برداری  

کیلومتر مربع ساحات جیولوجیکی 

 در هفت زون اقتصادی کشور

کیلومتر مربع ساحات جیولوجیکی  50به وسعت 

 نقشه برداری شده است. 

 (بود %15ربع اول  2تارگیت نوت: )

16 
سروی خط السیر تفحصاتی به طول 

 کیلومتر( 1510)

کیلومتر سروی خط السیر تفحصاتی  300به طول 

 صورت گرفته است. 

 (بود. % 15 ربع اول 2تارگیت )

17 

نمونه گیری های مختلف النوع 

از قبیل انواع منرالها، سنگ 

 (2520های قیمتی، آب و ... )

 نمونه

نمونه از انواع منرالهای  378به تعداد 

 نمونه گیری شده است.

  (بود.%15نمونه  2520  ربع اول از ۲تارگیت ) 

18 

تحلیل و تشخیو نمونه  تجزیه،

منرالی به منظور محاسبه های 

 نمونه( 2520ذخایر منرالی )

نمونه، نمونه های مختلف  1010به تعداد 

النوع به خاطر محاسبه ذخایر منرالی تجزیه 

 و تحلیل گردیده است.

 (فیصد بود. 40تارگیت ششماه ) نوت:

19 
یمیاوی ک -تجزیه فزیکو

 نمونه( 1450وبکتریالوژیکی آب )

کیماوی -تجزیه فزیکینمونه آب  290به تعداد 

کیماوی -و بکتریالوجی گردیده و خواص فزیکو

 و بکتریالوجی آن مشخو گردیده است.

20 

اندازی گیری سطح آب های زیر 

اندازه به منظور ( 300زمینی )

اندازه گیری صعود و نزول سطح 

 آب

نقطه اندازه  133صعود و نزول سطح آب در 

گیری و میزان صعود و نزول آن تثبیت گردیده 

 است.

21 

تحلیل، تعبیر وتفسیر اطالعات 

جیولوجیکی موجود و تبدیل آن 

به معلومات از ذخایر معدنی 

کشور وشریک ساختن آنها با 

جلد راپور اطالعات جیولوجیکی  10به تعداد 

تجزیه و تحلیل شده و درج دیتابیس گردیده 

 است.

  (بود.  % 50 تارگیت ششماه اول) نوت:
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 (20وزارت جهت تصمیم گیری )

 مورد/گزارش

22 

چاپ و اسکن نقشه های  تهیه،

 جیولوجیکی و نقشه های خاص 
 نقشه( 300)

نقشه جیولوجیکی تهیه و چاپ  120به تعداد 

 گردیده است.

23 
شناسایی معدنکاری غیر قانونی  

 والیت 5در 

ساحه معدنکاری غیر قانونی در  194شناسایی 

 ۲۰۰۰)که در حدود  پن  والیت تکمیل گردیده

که از  فعالیت غیر قانونی را احتوا می کند(

 ساحه قابل رسمی سازی بوده و 155این جمله 

ت تخنیکی قابل ساحه دیگر به دلیل مشکال 39

 .باشندرسمی سازی نمی 

24 
تهیه و انکشاد پالن عمل رسمی 

 سازی معدنکاری حرفوی و کوچک

پالن عمل رسمی سازی معدنکاری حرفوی و کوچک 

توسط شورای محترم عالی اقتصادی تهیه شده و 

تطبیق آزمایشی ستراتیژی منظور گردیده است. 

رسمی سازی معدنکاری حرفه ای و کوچک در پن  

تمانی آغاز والیت با نمرکز بر مواد ساخ

 گردیده است.

25 

تدویر برنامه های آموزشی رسمی 

سازی معدنکاری کوچک و حرفوی 

ریاست والیتی و  5برای 

معدنکاران حرفوی در این پن  

 والیت

برنامه های آموزشی رسمی سازی معدنکاری و 

والیت برگوار گردیده  3برنامه های فنی در 

است و معدنکاران و کارمندان تخنیکی در 

رابطه به معدنکاری معیاری )استخراج، رعایت 

شرایط محیط زیستی، صحت و ایمنی و استفاده 

 از مواد منفجره در معادن( آموزش دیده اند.

26 

طرح، تسوید و نهائی سازی 

مقرره معدنکاری طبق احکام 

 1397قانون جدید معادن 

مسوده ابتدایی مقرره معدنکاری تهیه شده و 

 به وزارت عدلیه فرستاده شده است.

27 

طرح، تسوید و نهائی سازی 

مقرره نفت وگاز طبق احکام 

 1396قانون جدید نفت و گاز 

مسوده ابتدایی مقره نفت و گاز مطابق احکام 

(آماده گردیده 1396قانون جدید نفت و گاز )

 ردیده است.و به وزارت عدلیه ارسال گ

28 
نهایی سازی مقرره حق الخطر 

 کارکنان معادن

مسوده ابتدایی مقرره حق االخطر کارکنان 

 معادن تهیه شده است. 

۲۹ 
تهیه و انکشاد استراتژی 

 ارتباطات

ستراتژی ارتباطات تهیه شده نسخه ابتدیی 

 است.

۳۰ 
نهایی سازی اصالحات تشکیالتی 

وزارت با کمیسیون اصالحات 

 اداری 

مشکالت تشکیل سابقه رفع شده و تشکیالت جدید 

روحیه نقشه راه معادن و استراتژی با مطابق 

 . اصالحات وزارت عیار گردیده است

31 

استخدام کارمندان جدید برای 

بست های تشکیالت جدید از طریق 

و پروژه ها « تغییر» پروسه 

 ( کارمند.34)

رئیس )رئس منابع بشری و ریس  ۴به تعداد 

دفتر مقام در مرکز و رؤسای معادن و الیت 

بامیان و تخار( از طریق پروسه تغییر 

 استخدام گردیده اند.

32 

همکاری های علمی، آموزشی و 

تخنیکی  سروی جیولوجی ایاالت 

برای  USGSمتحده آمریکا  

ارتقای ظرفیت سروی جیولوجی 

 کارمند( 40افغانستان )

تن از کارمندان سروی جیولوجی  16به تعداد 

در برنامه های مطروحه که در سفارت آمریکا 

دایر گردیده بود، آموزش دیده و مهارتهای 

شان در بخش های تخنیکی سروی جیولوجی 

 افزایش یافته است.

33 

همکاری های علمی، آموزشی و 

تخنیکی سروی جیولوجی فنلند 

GTK  برای تقویت ظرفیت و

ولوجی توانمندی سروی جی

 کارمند( 10افغانستان )

برنامه آموزشی در بخش های جیولوجی محیط 

زیست، هایدروجیولوجی، خطرات محیط زیست و 

مدیریت دیتابیس به همکاری سروی جیولوجی 

کارمند  ۵فنلند دایر گردیده و به مهارتهای 

 در این بخشها افزایش یافته است. 

34 
امضاء تفاهمنامه در بخش های 

زشی و تخنیکی با علمی، آمو

تفاهمنامه همکاری های آموزشی و تخنیکی 

میان معینیت سروی جیولوجی افغانستان و 
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کمیته دولتی جیولوجی و منابع 

منرالی کشور ازبکستان برای 

ارتقای ظرفیت سروی جیولوجی 

 افغانستان

کمیته دولتی جیولوجی و منابع منرالی کشور 

 ازبکستان به امضاء رسیده است. 

35 
کارمند در بخش  200آموزش تعداد 

اداره و مدیریت به منظور 

 اجراات بهتر 

کارمند در بخش اداره و  174به تعداد 

مدیریت آموزش دیده و مهارتهای مدیریتی شان 

 افزایش یافته است.

36 

تدویر برنامه آموزشی گزارش 

تن کارمندان  100نویسی برای 

 ریاست های مرکزی و والیات

کارمند در بخش گزارش نویسی  40به تعداد 

آموزش دیده و مهارتهای شان افزایش یافته 

 است.

37 

تدویر برنامه آموزشی نظارت و 

تن از  100ارزیابی برای 

 کارمندان مرکز و والیات

کارمند در بخش نظارت و  40به تعداد 

ارزیابی آموزش دیده و مهارت های شان در 

 این بخش افزایش یافته است.

38 
واحد اداری وزارت  5مودن وصل ن

 به شبکه مرکزی
 روند اجراآت تسریع و تسهیل گردیده است.

39 
گسترش سیستم کادستر در ریاست 

 والیت 5های والیتی 

سیستم کادستر در والیات گسترش یافته و روند 

و شفافیت را نیز  اجراآت تسهیل و تسریع شده

 تقویت گردیده است.

40 

طرح وتطبیق برنامه های 

آموزشی کاربردی وتخنیکی 

معدنکاری برای انجنیران  

 وتفتیش معادن مرکز و والیات

برنامه آموزشی طرح گریده و تا اکنون در 

زون مرکز و شمالشرق تطبیق گردیده است؛ 

مهارت اشتراک کننده گان در این برنامه در 

بخش های تخنیکی و تفتیش معادن افزایش 

 یافته است. 

41 
بخش معلومات آموزش کارمندان 

و تالشی در قسمت برخورد مناسب 

 با مراجعین

مهارت کارمندان بخش معلومات و تالشی در 

زمینه برخورد مناسب و شایسته با مراجعه 

کننده گان، افزایش یافته و با مراجعه 

 کننده گان به صورت شایسته رفتار می شود.

 

 الف: فعالیت های درحال اجرا

 شماره
گزارش چگو گی تحقق 

 فعالیت ها

فیص ی 

 پیشرفت 

مطاشق دال،ل ع م تومیل فعالیت 

 پالن

1 

ایجاد سیستم اصلی در 

برگیرنده تمام معلومات 

)سیستم واحد معلومات 

 وزارت(

10% 

به دلیل تکمیل نشدن سیستم های 

فرعی مالی و سیستم معدنکاری 

بزرگ، کار سیستم اصلی تکمیل 

 نشده است. 

2 

انکشاد سیستم برای 

ها و معلومات  احصائیه

مربوط به فعالیت های 

 وزارت معادن و پترولیم

10% 

به دلیل تکمیل نشدن سیستم های 

فرعی مالی و سیستم معدنکاری 

بزرگ، کار سیستم اصلی تکمیل 

 نشده است.

3 
انکشاد سیستم 

لفونتتتتی رسیدگی به یت

 شکایات.
30% 

طرح سیستم و مشخصات لوازم تخنیکی 

آن آماده گردیده ولی تا اکنون 

تجهیزات خریداری نشده است. با 

تکمیل شدن پروسه تدارکات، سیستم 

 در شش ماه بعدی تکمیل خواهد شد. 

4 

( Baselineسروی خط مبنا )

در باره مشکالت زنان در 

فضای کاری توسط واحد 

 %40 جندر وزارت

پرسشنامه بررسی تحلیل به کارمندان 

قشر اناث توزیع گردیده ولی تا 

اکنون نهای نشده است. بعد از جمع 

آوری پرسشنامه ها، اطالعات تجزیه و 

بع بعدی، پالن تحلیل گردیده و در ر

بهبود وضعیت زنان در وزارت نیز 

 تهیه خواهد شد.   
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5 

جمع آوری عواید به 

میلیارد  2.5مبلغ 

 سکتور معادن افغانی از
 
 11.22% 

، 1395به علت اینکه در سال های 

عواید از درک تصدی  1397و  1396

ذغال سنگ شمال در هر ربع در 

میلیون افغانی به  200حدود 

معادن و پترولیم  حساب وزارت

در سال  ،اماتحویل میگردید؛ 

عواید از درک تصدی ذغال  1398

سنگ شمال به اندازه قابل مالحظه 

 کاهش یافته است.

6 

جواز معدنکاری  50صدور 

به مقیاس کوچک به شمول 

مواد ساختمانی به 

منظور افزایش عواید 

 دولت

10% 

چون پروسه اعطای جواز معدنکاری 

به مقیاس کوچک یک پروسه جدید 

مورد بوده و متشبثین در این 

اگاهی کامل نداشتند و در خانه 

پوری نمودن فورم انالین بلدیت 

نداشتند، بناَء پروسه اعطای 

نکاری به کندی مواجه جواز معد

شد. در شش ماه اول سال، به 

ساحه معدنکاری به  70 تعداد

مقیاس کوچک در زون مرکز و زون 

شمال در سیستم آنالین به اعالن 

های درخواستی  سپرده شده و فعالا 

متقاضیان در حال بررسی بوده و 

عنقریب پروسه اعطای جواز آغاز 

 میگردد. 

7 

تثبیت ساحات آسیب پویر 

شامل )لغزش، ریزش، 

( 240سیالب وبرفکوچ )

 نقطه

1% 

به خاطر استعجالیت اولویت های 

دیگر، تحقق این فعالیت به ربع 

سوم و چهارم به تأخیر افتاده و 

 گردد.الی ربع چهارم تکمیل می 

8 

عقد قرارداد سروی 

هوایی مقناطیسی و 

کیلومتر  40000جاذبوی 

مربع ساحه گازدار حوزه 

 کتواز
 

5% 

نب  جا توکره مکرراا از  پروژه م

به  کات ملی  تدار اداره محترم 

اعالن داوطلبی ستتتپرده شتتتده که 

مطابق شتترایط داوطلبی در مراحل 

مختلف هیچ یتتک از کمپنی هتتای 

عالقمند واجد شرایط شناخته نشده 

 است.  

9 

خریداری دستگاه تصفیه 

و پروسس گاز سلفر با 

ظرفیت یک و نیم ملیون 

 متر مکعب
 

5% 

الیحه وظایف و اسناد الزم 

خریداری دستگاه تجرید سلفر از 

جانب این اداره تهیه و ترتیب 

گردیده و به بانک محترم جهانی 

غرض منظور بودجه آن ارسال 

 گردیده است.

10 

تهیه و نصب منشور اخالقی 

حقوق و وظایف متقابل 

مراجعین و کارمندان در 

مشارکت وزارت ها و 

قوانین ادارات در پرتو 

 نافوه

50% 

مسوده منشور اخالقی آماده شده 

ولی تا اکنون به دلیل جابجایی 

ادارات، که به دلیل کمبود جای 

)دفاتر اداری( جابجا می شوند، 

 چاپ و نصب نگردیده است. 

11 

رسمی سازی معادن کوچک و 

و صدور جواز مواد  حرفوی

ساختمانی به شکل 

 والیت ۵آزمایشی، در 
50% 

معادن غیر قانونی در پن  والیت 

شناسایی گردیده است؛ اما، به 

دلیل جدید بودن سیستم صدور 

جواز به صورت آنالین و عدم 

بلدیت متقاضیان به سیستم، هنوز 
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 ب: فعالیت های معطل شده 

 شماره

 

 گزارش چگو گی تحقق فعالیت

 

فیص ی 

 پیشرفت
 دال،ل معطل ش ن فعالیت

طرح، تسوید و نهائی سازی  1

مقرره تنظیم وظایف و صالحیت 

های وزارت معادن و پترولیم  

طبق احکام قانون جدید 

، قانون جدید 1397معادن سال 

و ساختار  1396نفت و گاز 

تشکیالتی جدید وزارت معادن 

 و پترولیم  

به دلیل نهایی نشدن مقرره  10%

خنیکی معادن که شامل تعیین ت

حدود صالحیت ها و مسئولیت 

های بعضی کمیته ها، نظیر 

نیز می باشد،  کمیته تخنیکی

الی نهایی شدن این مقرره، 

معطل قرار داده شده است. 

قابل ذکر است که مقرره 

تخینکی به وزارت عدلیه 

 فرستاده شده است.

حفاری دوحلقه چاه  جدید  2

ساحه   36و  A32استخراجی

 گازی یتیم تاق
 

بعد از طی مراحل پروسه  5%

، قرارداد حفاری دو داوطلبی

 حلقه چاه با کمپنی چینائی

 عقد گردید. )داوطلب برتر(

 ولی به دلیل شکایت کمپنی

Zhanros Drilling Company   

جاللتماب توسط قزاقستانی، 

محترم رئیس جمهوری اسالمی 

افغانستان به اداره تدارکات 

تا موضوع  داده شدملی هدایت 

را پیگیری همه جانبه نموده 

و گزارش شان را به ریاست 

 جمهوری ارائه بدارند.

فعالیت کمپنی برنده الی 

به  نهایی شدن پروسه بررسی

 تعلیق در آمده است.

 

 

جواز صادر نشده است. برای رفع 

این مشکل، رهنمود چگونگی ارایه 

درخواستی جواز، پخش و نشر شده 

ت است که در دو ربع بعدی، فعالی

 تکمیل خواهد شد. 

12 
تهیه و نهایی سازی 

پالیسی و استراتژی 

 صادرات سنگ تالک

40% 

که از  به دلیل اولویت های دیگر

جانب مقام وزارت به ریاست 

، تحقیق و توسعه واگوار شده بود

انجام این فعالیت ها به شش ماه 

به تأخیر  ۳۹۸۱-دوم سال مالی

 افتاده است.

13 
تهیه و نهایی سازی 

پالیسی و استراتژی 

 صادرات سنگ مرمر

40% 
 

که از  به دلیل اولویت های دیگر

جانب مقام وزارت به ریاست 

 تحقیق و توسعه واگوار شده بود 

انجام این فعالیت ها به شش ماه 

به تأخیر  ۳۹۸۱-دوم سال مالی

 افتاده است.
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 ج: فعالیت های آغاز نشده 

 دال،ل ع م آغاز فعالیت عنوان فعالیت   شماره 

1 

ایجاد دفتر فزیکی برای ارائه 

 معلومات برای مراجعه کننده گان
به دلیل ساخت و ساز تحکیمات 

امنیتی، و تغییرات موقعیت 

دفتر معلومات، تا هنوز این 

 کار انجام نشده است.

2 

نصب تابلوهای نحوه ارائه خدمات 

 (Process mapsبرای مراجعین )
 
 

به دلیل ساخت و ساز تحکیمات 

امنیتی، و تغییرات به وجود 

آمده در صحن وزارت، این 

 فعالیت هنوز آغاز نشده است.

3 
گ  و  مطالعه زنجیره ارزشی آهن،

 مس
 

به دلیل عملیاتی سازی کاالهای که 

مطالعه  قبال زنجیره ارزشی آن

)تالک، مرمر  گردیده بود

مطالعه زنجیره ارزشی ، (...وسمنت

این کاالها تا اکنون انجام نشده 

 است.

4 
پالن عمل خاص بر اساس  تدوین

 یافته های سروی

این فعالیت برای ربع چهارم سال 

مالی پالن شده است که مطابق پالن 

 انجام خواهد شد.

 یشنهادیپ یها طرح و عمده مشکالت
 طرح های پیشنهادی مشوالت عم ه

 قویت و اجرایی سازی تصامیم "کمیسیونت .1 ساحات معادن. نا امنی 1

محافظت معادن" که اخیراا بر اساس حکم 

( مقام 16/8/1396مؤرخ  2469شماره )

عالی ریاست جمهوری اسالمی افغانستان 

 ایجاد گردیده است.

دیت اختالفات در . موجو2

تطبیق قراردادها و پروژه 

بزرگ )مس عینک، آمو  های

 (و ... گک، آهن حاجی دریا

 حل و فصل اختالفات موجود قراردادها .2
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 ۱۳۹۸سال مالی  در شش ماه اول بودجه عادی و انکشافیمصرف (؛ 1ضمیمه شماره )
 ون افغا ییشوداه شه میل

مجموع شوداه منظور ش ه 

شه  1397مالی   سال

 میلیون افغا ی

 2 شوداه ا وشافی 1 شوداه عادی 1+2

   745.3  623.505 1368.805 شه رقم

،ک میلیارد و سه  شه  لمات 

ص  و شصت و هشت 

میلیون و هشتص و 

 پنج هزار افغا ی

ششص  و شیست و 

سه میلیون و 

پنجص  و پنج 

 هزار افغا ی

هفتص  و چهل و پنج  

میلیون و سه ص  

 هزار افغا ی

 

 شه مبلغ و فیص  ۱۳۹۸ شوداه شه اساس سال مالی  مصرر

   مصرر شوداه ا وشافی مصرر شوداه عادی مصرر شوداه 

   شه فیص  شه مبلغ شه فیص  شه مبلغ

   %18 135.40 %56 347.36 شه رقم

سه ص  و چهل و   شه  لمات

هفت میلیون و سی 

و ش  هزار 

  افغا ی

،وص و سی و   سی و هفت فیص  

پنج میلیون 

و چهل هزار 

 افغا ی

    هج ه فیص  

 


