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مﻘدمه
وزارت معادن و پﱰولیم ،ﻃﺒﻖ ﻗانﻮن اساسی ،نﻘﺸه راه معادن و ﻗﻮانیﻦ و مﻘررات سﮑﺘﻮر ﺻﻨاﯾﻊ اسﺘﺨراجی ﮐﺸﻮر ،در بﺨﺶ پالیﺴی سازی و مدﯾرﯾت
مﻨابﻊ م الی و هاﯾدروﮐاربﻨی جﻬت رشد اﻗﺘﺼاد ،اﻓزاﯾﺶ ﻋﻮاﯾد ملی ،اشﺘغال زاﯾی ،انﮑﺸاف مﺘﻮازن و رﻓاه ﮐﺸﻮر ﻓعالیت میﻨ ﯾد .دﯾدگاه ،مامﻮرﯾت
و ﺧﻼﺻه وﻇاﯾﻒ وزارت ﻗرار ذﯾﻞ می باشد.
دﯾدگاه
مﺒدل ساﺧ

سﮑﺘﻮر معادن اﻓغانﺴﺘان به محرک اساسی رﻓاه اﻗﺘﺼادی اﻓغانﺴﺘان.

مامﻮرﯾت
شﻨاساﯾی ،ﺗﻨﻈیم ،انﮑﺸاف و اسﺘﻔاده مﺜﻤر و شﻔاف از ﺻﻨاﯾﻊ اسﺘﺨراجی اﻓغانﺴﺘان برای اﻓزاﯾﺶ رشد اﻗﺘﺼادی از ﻃرﯾﻖ اﯾﺠاد محیﻂ مﺴاﻋد و

پاﯾدار ﺣﻘﻮﻗی ،بلﻨد بردن ﺗﴩﯾک مﺴاﻋی اجﺘ ﻋی و مﺸارﮐت مردمی ،جلب ﴎماﯾه گﺬاری ،اشﺘغال زاﯾی ،ﺗﺴﻬیﻞ برای اﯾﺠاد بﺴﱰ مﻨاسب
زﯾربﻨاﯾی و انﮑﺸاف و ارﺗﻘای ﻇرﻓیت نیروی ﺗﺨﺼﺼی سﮑﺘﻮر معادن.
ﺧﻼﺻه ،وﻇاﯾﻒ و مﺴﺌﻮلیتها
.1

اﯾﺠاد چارچـﻮب ﺣﻘﻮﻗـی جامـﻊ ،پاﯾدار ،ﻗابﻞ اﻋﺘ د و مﺴاﻋد ﻨﻈﻮر جلب و ابﻘای ﴎماﯾه گﺬاری؛

.2

اﯾﺠاد سیﺴﺘم جامﻊ و واﺣد جﻤﻊ آوری و مدﯾرﯾت معلﻮمات جیﻮلﻮجیﮑی به مﻨﻈﻮر ﺗحلیﻞ و ارزﯾابی اﻃﻼﻋات ﺣاﺻله از ﻓعالیت های

.3

ﻃرح پالیﺴی های مﺴاﻋد ،برنامه های ﴎماﯾه گﺬاری و ﺻادارت محﻮر ﻏرض بﻬره برداری از ﺛروت های ﻃﺒیعی ﮐﺸﻮر بهمﻨﻈﻮر ﺴﱰش

ﺗﻔحﺼی و اﮐﺘﺸاﻓی ﻨﻈﻮر انﮑﺸاف و اسﺘﻔاده از ﺻﻨاﯾﻊ اسﺘﺨراجی؛

مﺒﻨای ﻋاﯾداﺗی ،اﯾﺠاد ﻓرﺻت های شغلی برای جﻮامﻊ محلی و اﯾﻔای سﻬم ﻓعال در انﮑﺸاف ملی اﻓغانﺴﺘان؛
اداره ،مدﯾرﯾت و نﻈارت از ﻗرارداد های اسﺘﺨراج مﻮاد م الی و هاﯾدروﮐاربﻦ ها.

.4

بر اساس دﯾدگاه ،مامﻮرﯾت ،وﻇاﯾﻒ و مﺴﻮلیت های جدﯾد ،ﻓعالیت های وزارت معادن و پﱰولیم ،روی ) (5محﻮر اساسی ذﯾﻞ ،مﺘﻤرﮐز میباشد.
محﻮر اول

امﻮر پالیﺴی سازی و ﺗﺴﻬیﻞ برنامه های اسﺘﺨراجی

محﻮر دوم

ﺗﻔحﺺ ،اﮐﺘﺸاف و مدﯾرﯾت معلﻮمات جیﻮلﻮجیﮑی

محﻮر سﻮم

امﻮر ﺣﻘﻮﻗی و ﻋﻘﻮد

محﻮر چﻬارم

مدﯾرﯾت ،نﻈارت و ﻋﻤلیات ﻗراردادها

محﻮر پﻨﺠم

ﺗﺴﻬیﻼت اداری ،ﺣ ﯾﻮی و ﺗﻨﻈیم امﻮر مالی و ﻋﻮاﯾد

اﯾﻦ گزارش شامﻞ دسﺘﺂوردهای ﻋﻤده وزارت ﻃی سال  1399در بﺨﺶ های ﴎوی جیﻮلﻮجی ،اﻋﻄاء و مدﯾرﯾت ﻗراردادهای معادن و نﻔت و گاز،
اﺻﻼح اداره و مﺒارزه با ﻓﺴاد اداری؛ معرﻓی ﺗﺸﮑیﻞ  ،1399میزان بﻮدجه و مﴫف آن ،ﺗاﺛیرات اجﺘ ﻋی و اﻗﺘﺼادی پروژه های معادن باﻻی ﻋﻮاﯾد
ملی و زندگی مردم ،برنامه های آﯾﻨده و مﺸﮑﻼت مﻮجﻮد و راهﺣﻞهای آن می باشد.

ﺗﺸﮑیﻞ وزارت معادن و پﱰولیم در سال 1399
براساس ﺗﺸﮑیﻞ  1399وزارت معادن و پﱰولیم ،دارای  4معیﻨیت 39 ،رﯾاست های مرﮐز و  34واﺣد وﻻﯾﺘی ) 26رﯾاست و  8آمرﯾت( می باشد .ﺗعداد
مﺠﻤﻮﻋی ﮐارمﻨدان وزارت مﻄابﻖ ﺗﺸﮑیﻞ  (1924) ،1399ﺗﻦ می باشد ﮐه ﺗﻔﮑیک آن بر اساس جﻨﺴیت و مﻮﻗیعت ﮐاری )مرﮐز و وﻻﯾات( ﻗرار ذﯾﻞ
می باشد:
ﺗعداد ﮐارمﻨدان وﻻﯾﺘی

ﺗعداد ﮐارمﻨدان مرﮐزی
ذﮐﻮر

اناث

مﺠﻤﻮع

ذﮐﻮر

اناث

مﺠﻤﻮع

1118

219

1337

558

29

587

مﺠﻤﻮع ﮐارمﻨدان مرﮐز و وﻻﯾات

587+1337

1924
2

بﻮدجه و ﻋﻮاﯾد سال مالی 1399
مﺠﻤﻮع بﻮدجه مﻨﻈﻮر شده سال مالی  1399وزارت معادن و پﱰولیم  2.48میلیارد اﻓغانی می باشد ،ﮐه از اﯾﻦ جﻤله ،مﺒلﻎ  ۸9.1میلیارد بﻮدجه انﮑﺸاﻓی
و  ۵۸۴میلیﻮن اﻓغانی آن بﻮدجه ﻋادی می باشد.
وزارت معادن و پﱰولیم در سال مالی  ،1399ﺗﻮانﺴﺘه است ﮐه  %93بﻮدجه ﻋادی و  %92بﻮدجه انﮑﺸاﻓی اش را به مﴫف برساند.
در ﺿﻤﻦ ،وزارت معادن و پﱰولیم ﺗﻮانﺴﺘه است در سال مالی  1399مﺒلﻎ  2.4میلیارد اﻓغانی ﻋﻮاﯾد ﻏیر مالیاﺗی از بابت مدﯾرﯾت  ۹۵ﻗراردادهای

مرﮐز و وﻻﯾات ﺧﻮﯾﺶ جﻤﻊ آوری اﯾد ﮐه بیﺸﱰ از هدف ﺗعییﻦ شده برای وزارت در سال مﺘﺬﮐره می باشد .مﻨﺠﻤله ،مﺒلﻎ  118میلیﻮن اﻓغانی آن
از مﻘروﺿیت های  12ﴍﮐت معدن ﮐاری جﻤﻊ آوری گردﯾده است ﮐه مﻘروﺿیت های ﴍﮐت ها ،از سال  1393الی  1399جﻤﻊآوری نﮕردﯾده بﻮد.

دست آوردهای مﻬم وزارت معادن و پﱰولیم ﻃی سال مالی 1399
دسﺘﺂوردهای ﻋﻤده وزارت ﻃی سال  1399در بﺨﺶ های ﴎوی جیﻮلﻮجی ،اﻋﻄاء و مدﯾرﯾت ﻗراردادهای معادن و نﻔت و گاز ،اﺻﻼح اداره ،انﮑﺸاف
ﻗﻮانیﻦ و پالیﺴی و مﺒارزه با ﻓﺴاد اداری ﻗرار ذﯾﻞ میباشد.
.1

معادن

بﺨﺶ

نﺘاﯾﺞ

دسﺘﺂورد ها

ﴎوی و مﻄالعات وزارت معادن و پﱰولیم در سال  ۱۳۹۹به ﺗعداد  ۲۰۱ساﺣه معدن مﻘیاس ﮐﻮچک ﴎوی و مﻄالعات جیﻮلﻮجیﮑی،
جیﻮلﻮجیﮑی

و بزرگ ﮐه شامﻞ مﻮاد ساﺧﺘ نی ،ﺗزﯾﻨاﺗی ،نﻔراﯾت ،پﻮلی میﺘال و مس میﮕردد ،ﯾﮑی از ﻋﻤده ﺗرﯾﻦ ﻓعالیت های
را در ) (۱۶وﻻﯾت سﻤﻨﮕان ،بامیان ،لغ ن ،ﮐابﻞ ،پروان ،بلخ ،پﮑﺘیا ،نﻨﮕرهار ،وزارت می باشد ﮐه زمیﻨه را برای
بغﻼن ،هرات ،پﻨﺠﺸیر ،میدان وردک ،ﺧﻮست ،ﮐﻨدهار ،بامیان و ﮐاپیﺴا ﺗﺜﺒیت ﺗﺜﺒیت ذﺧاﯾر م الی ،ﺗرﺗیب بﺴﺘه

ﻮد .در ﺿﻤﻦ ،مﻄالعات محیﻂ زﯾﺴﺘی ﻗﺒﻞ از معدن ﮐاری و ﺗﺜﺒیت ساﺣات های معلﻮماﺗی و انﮑﺸاف پروژه

آسیب پﺬﯾر از ﺧﻄرات ﻃﺒیعی و ﺗعییﻦ پارامﱰ های محیﻂ زﯾﺴﺘی ﺧﻮﯾﺶ را باﻻی های معدنﮑاری مﺴاﻋد می سازد.
 ۸معدن شامﻞ معدن آهﻦ ﺣاجیﮕک وﻻﯾت بامیان ،مس بلﺨاب وﻻﯾت ﴎپﻞ،
مس ﻋیﻨک لﻮگر و آهﻦ نﻘرهﺧانه وﻻﯾت پﻨﺠﺸیر ،شﻨاساﯾی آسیب پﺬﯾر وﻻﯾت
بغﻼن ،ﮐابﻞ ،هرات بدﺧﺸان و بامیان ،مﻄالعات شﮑﺴﺘﮕی های ﺗﮑﺘﻮنیﮑی
وﻻﯾت بدﺧﺸان و مﻄالعه ﮐیﻔیت آبﻬای سﻄحی و زﯾر زمیﻨی در ﺣﻮزه ﮐابﻞ اجرا

گردﯾد.
مدﯾرﯾت پروژﻩ های

الﻒ .اﻋﻄای ﻗرارداد و ﺻدور جﻮاز

معدنﮑاری



 -اﯾﺠاد شغﻞ :برای  11200ﺗﻦ به

به ﺗعداد  2ﻗرارداد معدنﮑاری به مﻘیاس بزرگ برای ﴍﮐت های

معدنﮑاری ﮐه در پروسه داوﻃلﺒی برنده گردﯾده بﻮدند )مرمر ﮐ -
نﻨﮕرهار و ﺗروارﺗیﻦ لﻮلیﻨﺞ وﻻﯾت پروان( اﻋﻄاء گردﯾده است؛


به ﺗعداد  16جﻮاز معدنﮑاری به مﻘیاس ﮐﻮچک در بﺨﺶ های سﻨﮓ
های ﺗزﺋیﻨاﺗی و مﻮاد ساﺧﺘ نی ﺻادر گردﯾده است و به ﺗعداد  37جﻮاز
معدنﮑاری مﻘیاس ﮐﻮچک دﯾﮕر ﻃی مراﺣﻞ و امﻀاء گردﯾده است.

ﻏیر مﺴﺘﻘیم؛

 رسﻤی سازی معدنﮑاری ﻏیرﻗانﻮنی؛

 اﻓزاﯾﺶ ﻋﻮاﯾد دولت :دولت ازبابت ﻗراردادهای معدنﮑاری در

سال  ۱۳۹۹مﺒلﻎ  2.4میلیارد اﻓغانی

اﯾﻦ جﻮاز ها در برگیرنده م ال های سﻨﮓ های ﺗعﻤیراﺗی ،رﯾﮓ و

ﻋﻮاﯾد داشت و اﯾﻦ مﻘدار در سال

ﻏزنی ،ﮐﻨدهار ،نﻨﮕرهار ،ﺗﺨار ،بلخ ،ﴎپﻞ ،ﮐﻨدز ،سﻤﻨﮕان ،ﻓارﯾاب،

جدﯾد اﻓزاﯾﺶ ﺧﻮاهد ﻮد؛

جغﻞ ،مرمر و ﺗراورﺗیﻦ بﻮده و در وﻻﯾات ﮐابﻞ ،بغﻼن ،جﻮزجان،
میدان وردک ،داﯾﮑﻨدی ،پروان و بامیان می باشﻨد؛


گﻮنه مﺴﺘﻘیم و  20000ﺗﻦ به گﻮنه

به ﺗعداد  3اجازه نامه پروسس مﻮاد م الی در بﺨﺶ های پروسس
ﮐروماﯾت ،سﻨﮓ مرمر و ﺗالک ﺻادر گردﯾده است؛
3

های بعدی با اﻋﻄای ﻗراردادهای

 به ﺻﻮرت مﺠﻤﻮﻋی ،مﻄابﻖ ﺣﺠمﺗﺨﻤیﻨی ﻗراردادهای ﻓعال معادن و
هاﯾدروﮐاربﻦ ها ،در ﺣدود 3.5



وزارت معادن و پﱰولیم ﻃی سال مالی  ،1399به ﺗعداد  67ساﺣات
مﺨﺘلﻒ به شﻤﻮل ) (31ساﺣه معدنﮑاری ﺧﻮدﴎ را در وﻻﯾات :بلخ،
داﯾﮑﻨدی ،بامیان ،هرات ،ﮐ  ،میدان وردک ،ﮐابﻞ ،لغ ن و نﻨﮕرهار
ﮐه شامﻞ م الﻬای مﺨﺘلﻒ مانﻨد مﻮاد ﺗعﻤیراﺗی ،سﻨﮓ ﺗزﺋیﻨی ،ک
و نﻔراﯾت می باشد ﴎوی ﻮده و مﻨﻈﻮری آن را نیز از شﻮرای ﻋالی
اﻗﺘﺼادی اﺧﺬ ﻮده است ﮐه ساﺣات مﺘﺬﮐره آماده داوﻃلﺒی و اﻋﻄای
جﻮزا می باشﻨد.
نﻈارت از ﺗﻄﺒیﻖ پروژﻩ مس شیدا و مس ﻋیﻨک :جلﺴات ابﺘداﯾی
ﻨﻈﻮر رﻓﻊ مﺸﮑﻼت ﺣﻘﻮﻗی پروژﻩ ﻋیﻨک ﺗدوﯾر گردﯾده است و

ﻋﻨﻘرﯾب مﺬاﮐرات پیرامﻮن ﺣﻞ مﺸﮑﻼت پروژﻩ مﺘﺬﮐره آﻏاز ﺧﻮاهد شد.


بهمﻨﻈﻮر رﻋاﯾت معیارات و ﴍاﯾﻂ ﻗراردادها ،و ﺣﺼﻮل اﻃﻤیﻨان از
ﺗﻄﺒیﻖ معیارات ﺗﺨﻨیﮑی ،محیﻂ زﯾﺴﺘی ،ﺻحت و اﯾﻤﻨی ﻓعالیت های
معدنﮑاری به ﺗعداد ) (86ﻗرارداد و جﻮاز معدنﮑاری :معادن ذﻏال
سﻨﮓ ،ﺗالک ،رﯾﮓ ﮐﻮارﺗﺴی ،سﻨﮓ مرمر ،سﻨﮓ ﺗراورﺗیﻦ ،مﻮاد
ساﺧﺘ نی ،رﯾﮓ و جغﻞ ،سﻨﮓ ﺗعﻤیراﺗی و گچ ،در وﻻﯾت های
بغﻼن ،لﻮگر ،ﻏزنی ،بلخ ،بامیان ،میدان وردک ،ﻏﻮر ،نﻨﮕرها،
داﯾﮑﻨدی و ﮐابﻞ بررسی و ﺗﻔﺘیﺶ ﺗﺨﻨیﮑی گردﯾده است؛



به ﺗعداد  25ساﺣه مﻮاد ساﺧﺘ نی سﻨﮓ پارچه و جغﻞ درﯾاﯾی وﻻﯾت
نﻨﮕرهار ﮐه ﻗراردادهای شان ﺧﺘم گردﯾده است ،ﺗﻮسﻂ ﺗیم ساﺣﻮی

ﺗﻔﺘیﺶ معادن بررسی و محاسﺒه اﺣﺠام گردﯾده است ﮐه از جﻤله 23
ﴍﮐت آن از  1500الی  9000مﱰ مﮑعب اﺿاﻓه برداشت داشﺘه است.
هﻤﭽﻨان به ﺗعداد  3ساﺣه مﻮاد ساﺧﺘ نی و رﯾﮓ و جغﻞ در وﻻﯾت
ﮐ ها ﺗﻔﺘیﺶ و بررسی گردﯾده ﮐه در ﺣدود  2000مﱰ مﮑعب اﺿاﻓه
برداشﺘه داشﺘه اند .مﺠﻤﻮع اﺿاﻓه برداشت ها ) (89500مﱰ مﮑعب می
شﻮد ﮐه اوسﻂ ﻗیﻤت روﯾالﺘی آن در ﺣدود ) (3132500سه میلیﻮن و
ﯾﮑﺼد و سی و دو هزار و پﻨﺠﺼد اﻓغانی بالﻎ می گردد و ﴍﮐت ها
مﮑلﻒ به پرداﺧت آن شده اند.
ج .رسﻤی سازی معدنﮑاری ﻏیر ﻗانﻮنی


مﻄابﻖ به اسﱰاﺗیﮋی رسﻤی سازی معدنﮑاری های ﻏیرﻗانﻮنی745 ،
ﻓعالیت های معدنﮑاری ﻏیرﻗانﻮنی در  34وﻻﯾت اﻓغانﺴﺘان ﴎوی و
شﻨاساﯾی ،پﻼن ﺗﻄﺒیﻘی آنﻬا ﺗرﺗیب و گزارشات اﯾﻦ ساﺣات به شﻮرای
امﻨیت ملی ،وزارت داﺧله و رﯾاست ﻋﻤﻮمی امﻨیت ملی ﴍﯾک گردﯾده
است .در ﺿﻤﻦ ،ساﺣات مﺘﺬﮐزه ﺛﺒت بانک معلﻮماﺗی معدنﮑاری
ﺧﻮدﴎ نیز گردﯾده است؛



سﮑﺘﻮر ﴎماﯾه گﺬاری ﺻﻮرت

میگیرد؛

 مﺒارزه با ﻓﺴاد اداری ،ﺗﻘﻮﯾت ومعیاری سازی ﻓعالیت های
معدنﮑاری؛

 جلب و جﺬب ﴎماﯾه گﺬاری هایملی و بیﻦ اﳌللی.

ب .نﻈارت از ﺗﻄﺒیﻖ ﻗراردادها


میلیارد دالر امرﯾﮑاﯾی در اﯾﻦ

از جﻤله  ۶۷پروژﻩ به مﻘیاس ﮐﻮچک و بزرګ ﮐه مﻨﻈﻮری آن از

شﻮرای ﻋالی اﻗﺘﺼادی اﺧﺬ گردﯾده است ،به ﺗعداد  31پروژﻩ آن،
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معدنﮑاری ﻏیر ﻗانﻮنی می باشد و پروسه ﻃی مراﺣﻞ اﻋﻄای جﻮاز آن
ﺗحت ﮐار است .ﻗابﻞ ﺗﺬﮐر است ﮐه با ﺗﻄﺒیﻖ اﯾﻦ پروژﻩها ساﻻنه در
ﺣدود  150میلیﻮن اﻓغانی ﻋﻮاﯾد از بابت ﮐراﯾه سﻄﺢ زمیﻦ و روﯾالﺘی
بدست میاﯾد .هﻤﭽﻨان پیﺶبیﻨی میگردد ﮐه در ﺣدود  800میلیﻮن

اﻓغانی باﻻی پروژههای مﺘﺬﮐره ﴎماﯾهگﺬاری ﺻﻮرت گرﻓﺘه و زمیﻨه
ﮐار برای ﺣدود  3000ﺗﻦ به گﻮنه مﺴﺘﻘیم ﻓراهم گردد؛


برنامه آگاهی دهی در مﻮرد رسﻤی سازی معدنﮑاری های ﻏیر ﻗانﻮنی
در پﻨﺞ وﻻﯾت ) ﻗﻨدهار ،نﻮرسﺘان ،پﮑﺘیا ،ﺧﻮست ،سﻤﻨﮕان( ﺗﻄﺒیﻖ

گردﯾده است.
.2

نﻔت و گاز

بﺨﺶ

داوﻃلﺒی

نﺘاﯾﺞ

دسﺘﺂورد ها

و

ﻗرارداد ﺣﻔاری چاه های گاز :ﺣﻔاری دو ﺣلﻘه چاه گاز ش ره  32Aو ش ره  36در ساﺣه

 -اﻓزاﯾﺶ ﻋﻮاﯾد ساﻻنه دولت به

مدﯾرﯾت پروژﻩ

ﯾﺘیم ﺗاق وﻻﯾت جﻮزجان ،به ﻋﻤﻖ  1500و  1600مﱰ ﺗﮑﻤیﻞ گردﯾده است ﮐه ﻇرﻓیت

مﻘدار  540میلیﻮن اﻓغانی از بابت

ها

ﺗﻮلید هر دو چاه در ﯾک شﺒانه روز مﻘدار  250,000مﱰ مﮑعب گاز می باشد؛ اﯾﻦ پروژﻩ
با ﺗﻮلید ساﻻنه  90میلیﻮن مﱰ معﮑب گاز ،اهﻤیت اﻗﺘﺼادی زﯾادی برای دولت
اﻓغانﺴﺘان دارد ﮐه ساﻻنه مﺒلﻎ  540میلیﻮن اﻓغانی ﻋاﯾد ﺧﻮاهد داشت.
ﻗرارداد اﮐﺘﺸاف و ﺗﻘﺴیم ﺗﻮلید اﻓغان ﺗاجک :نﻈارت بر پروژﻩ ﴎوی ساﯾزمیﮑی و
ﺗﮑﻤیﻞ ﻮدن مراﺣﻞ ﺗدارﮐاﺗی ﺣﻔاری ﯾک ﺣلﻘه چاه به ﻋﻤﻖ  5500مﱰ ﺻﻮرت گرﻓت.
ارزش ﺣﻔر اﯾﻦ چاه مﺒلﻎ ) (40میلیﻮن دالر بﻮده و اولیﻦ پروژﻩ ﺣﻔاری چاه اﮐﺘﺸاﻓی گاز

به اﯾﻦ ﻋﻤﻖ می باشد .ﮐار اﯾﻦ پروژﻩ الی دسﻤﱪ  2021ﺗﮑﻤیﻞ می گردد.

ﻗرارداد اﮐﺘﺸاف و ﺗﻘﺴیم ﺗﻮلید ﺣﻮزه آمﻮ درﯾا :ﻓﺴخ ﻗرارداد نﻔﺘی آمﻮ درﯾا به نﺴﺒت
ﺗﺨلﻔات ﴍﮐت ﻗراردادی ﺗﻮسﻂ ﮐابیﻨه دولت ج.ا.ا مﻨﻈﻮر ،و پروسه ﺗحﻮﯾﻞ دهی
ساﺣات ﺗحت ﻗرارداد به وزارت ،جرﯾان دارد .ﻇرﻓیت جلب ﴎماﯾهگزاری اﯾﻦ بﻼک
مﺒلﻎ  ۱۵میلیارد اﻓغانی می باشد.
پروژﻩ اﺣداث و ساﺧﺘ ن پاﯾپﻻﯾﻦ جدﯾد  94.5ﮐیلﻮمﱰ از شﻬر شﱪﻏان الی مزار
ﴍﯾﻒ :اﯾﻦ پروژﻩ ،جﻬت ﺗامیﻦ گاز مﻮرد نیاز ،ﴍﮐت ﺗﻮلید برق از گاز ﻏﻀﻨﻔر گروپ و
ساﯾر مﺴﺘﻬلیﮑﻦ ،ﻃرح و دﯾزان شده است ﮐه ﺗا اﮐﻨﻮن ﮐار  43ﮐیلﻮمﱰ آن ﺗﮑﻤیﻞ ،ﻃرح
و دﯾزاﯾﻦ ﺗﺨﻨیﮑی  51.5ﮐیلﻮمﱰ باﻗی مانده آن نیز ﺗحت ﮐار می باشد .اﯾﻦ پروژﻩ الی
ﺧﺘم سال  1400ﺗﮑﻤیﻞ ﺧﻮاهد گردﯾد.
پروژﻩ ﴎوی هﻮاﯾی و مﻘﻨاﻃیﺴی ﺣﻮزه ﮐﺘﻮاز :اﯾﻦ پروژﻩ ﯾﮑی از پروژﻩ های مﻬم بﻮده و
پروسه ﺗدارﮐاﺗی آن در سال  1399به مرﺣله نﻬاﯾی رسیده و بعد از مﻨﻈﻮری ﮐﻤیﺴیﻮن
ﺗدارﮐات ملی ،پروژﻩ مﺬﮐﻮر ﻋﻘد ﺧﻮاهد گردﯾد.
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ﺗﻮلیدات دو ﺣلﻘه چاه گازدار؛

 -جلب ﴎماﯾه گﺬاری  40میلیﻮن

دالر در ساﺣه اﻓغان ﺗاجک؛

 -ﻓراهم سازی گاز مﻮرد نیاز دسﺘﮕاه

های ﺗﻮلید برق از گاز؛

 -ﮐﺸﻒ مﻨابﻊ بیﺸﱰ هاﯾدروﮐاربﻨی.

پروژﻩ ﺗاپی

وزارت معادن و پﱰولیم در ه هﻨﮕی با ادارات ذﯾربﻂ ،ﻓعالیت های ذﯾﻞ را جﻬت ﺗﻄﺒیﻖ  -جلب ﮐﻤک  1.3میلیارد دالر از
پروژﻩ ﺗاپی به ﻃﻮر مﺸﺨﺺ در مﻮرد مﻮﺿﻮﻋات ﺣﻘﻮﻗی ،مالی ،و هﻤﭽﻨان آﻏاز روند بانک انﮑﺸاف آسیاﯾی؛
ﺗﻄﺒیﻖ پروژﻩ پاﯾپﻻﯾﻦ گاز ﺗاپی در اﻓغانﺴﺘان/هرات ،انﺠام داده است:


 -ﺗﮑﻤیﻞ اسﻨاد ﺣﻘﻮﻗی مﻮرد نیاز

ﺣﻘﻮﻗی :ﻃی سال  1399ﻗانﻮن اسﺘﻤﻼک زمیﻦهای مﺴیر پروژﻩ ﺗاپی نﻬاﯾی زمیﻨه؛

و ناﻓﺬ؛ ﺗﻔاهمنامه اسﺘﻤﻼک زمیﻦ و ﺗﻔاهمنامه ﺗﻄﺒیﻖ بﺨﺶ پاﯾیﻦدسﺘی -زمیﻨه سازی برای ﺗامیﻦ گاز
پروژﻩ ﺗاپی امﻀاء و مﻮاﻓﻘتنامه های ﺧدمات اسﺘﻤﻼک زمیﻦ ،ﺣﻖ اسﺘﻔاده مﻮرد نیاز اﻓغانﺴﺘان و اﻓزاﯾﺶ
از زمیﻦ ،مﻮاﻓﻘتنامه دولت میزبان و مﻮاﻓﻘتنامه ﺗرانﺴﭙﻮرت گاز در مرﺣله ﻋﻮاﯾد دولت از بابت ﺗرانزﯾت
مﺬاﮐرات ﻗرار دارند .اسﻨاد مﺘﺬﮐره ،چﮕﻮنﮕی اسﺘﻤﻼک و اسﺘﻔاده زمیﻦ مﺴیر گاز.

پاﯾپﻻﯾﻦ گاز ﺗاپی را مﺸﺨﺺ ﻮده و زمیﻨه هﻤﮑاری ﴍﮐت پاﯾپﻻﯾﻦ ﺗاپی

ﳌیﺘد و ﴍﮐت ﺗرﮐﻤﻦ گاز را برای چﮕﻮنﮕی ﺗﻮسعه و اسﺘﻔاده گاز پاﯾپﻻﯾﻦ
ﺗاپی با ﺣﮑﻮمت جﻤﻬﻮری اسﻼمی اﻓغانﺴﺘان به وﯾﮋﻩ ﴍﮐت اﻓغان گاز ﻓراهم
میسازد.


امﻮر مالی :در بﺨﺶ مالی بانک انﮑﺸاف آسیاﯾی ﺗعﻬد ﻮده است ﺗا مﺒلﻎ

 1.17میلیارد دالر امرﯾﮑاﯾی را برای ﺗﻄﺒیﻖ مرﺣله نﺨﺴت پروژۀ پاﯾپﻻﯾﻦ گاز

ﺗاپی هﻤﮑاری اﯾد .وزارت معادن و پﱰولیم ﻃی سال مالی  ۱۳۹۹در
جلﺴات مﺨﺘلﻒ به اشﱰاک بانک انﮑﺸاف آسیاﯾی ،ﴍﮐت پاﯾپﻻﯾﻦ ﺗاپی
ﳌیﺘد و مﻘامات دولت اﻓغانﺴﺘان اشﱰاک ﻮد ﮐه در آن مﻮﺿﻮﻋات مﺨﺘلﻒ
از جﻤله مﺴاﺋﻞ مالی پروژﻩ پاﯾپﻻﯾﻦ گاز ﺗاپی مﻮرد بحﺚ ﻗرار گرﻓت .بر
اساس بحﺚهای جلﺴات ﻓﻮقالﺬﮐر ،بانک انﮑﺸاف آسیاﯾی مﺒلﻎ  90میلیﻮن
دالر امرﯾﮑاﯾی از مﺠﻤﻮع  116میلیﻮن دالر امرﯾﮑاﯾی سﻬم اﻓغانﺴﺘان را ﮐﻤک
میﮐﻨد.


مﻄالعات ﺗﺨﻨیﮑی :مﻄالعات/ﴎوی ﺗﺨﻨیﮑی پروژﻩ پاﯾپﻻﯾﻦ گاز ﺗاپی ﮐه
شامﻞ ﴎوی جیﻮﺗﺨﻨیک ،ﴎوی زمیﻦ ،ﴎوی ماﯾﻦ ) (UXOو ﴎوی اﺛرات
محیﻂ زﯾﺴﺘی و اجﺘ ﻋی بر اساس نیازمﻨدیهای ﻗانﻮنی )ملی و بیﻦاﳌللی(
ﯾک امر ﴐوری در ﺗﻄﺒیﻖ پروژﻩهای بزرگ میباشد ،بدﯾﻦ ملحﻮظ انﺠام
اﯾﻦ مﻄالعات در رابﻄه با پروژﻩ پاﯾپﻻﯾﻦ گاز ﺗاپی نیز ﺻﻮرت گرﻓﺘه است.
گزارش مﻔﺼﻞ مﻄالعات اﺛرات محیﻂ زﯾﺴﺘی و اجﺘ ﻋی از ﻃرف ﴍﮐت
ﺗاپی ﳌیﺘد در ه هﻨﮕی با وزارت معادن و پﱰولیم به اداره ملی ﺣﻔاﻇت محیﻂ

زﯾﺴت ﺗﺴلیم و به ﺗارﯾخ  14ﻓﱪوری  2019جﻮاز محیﻂ زﯾﺴﺘی آن ﺻادر گردﯾد.
سﭙس در نﺘیﺠه مﻄالعات ﺗﺨﻨیﮑی پروژﻩ و ﺗﻘاﺿای مردم ﻗﻨدهار مﺴیر پروژﻩ
پاﯾپﻻﯾﻦ گاز ﺗاپی در اﯾﻦ وﻻﯾت نزدﯾک به  86ﮐیلﻮمﱰ ﺗغییر مﺴیر ﯾاﻓت.
بعد از ﺗغییر مﺴیر پروژﻩ ،مﻄالعات مﺠدد جیﻮﺗﺨﻨیک و اﺛرات محیﻂ زﯾﺴﺘی
و اجﺘ ﻋی ﻃی سال مالی  1399ﺻﻮرت گرﻓت ﮐه گزارش مﻄالعات اجﺘ ﻋی
و محیﻂ زﯾﺴﺘی آن به اداره ملی ﺣﻔاﻇت محیﻂ زﯾﺴت به مﻨﻈﻮر ﻃی مراﺣﻞ

ﻗانﻮنی ارسال گردﯾد و از جانب اداره ملی ﺣﻔاﻇت محیﻂ زﯾﺴت مﻮرد ﺗاﯾید
ﻗرار گرﻓت.


آﻏاز روند ساﺧت و ساز پروژﻩ پاﯾپﻻﯾﻦ گاز ﺗاپی در اﻓغانﺴﺘان :دولت

جﻤﻬﻮری اسﻼمی اﻓغانﺴﺘان ،ﴍﮐت پاﯾپﻻﯾﻦ ﺗاپی ﳌیﺘد و ساﯾر سﻬامداران
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پروژﻩ ،ﺗعﻬد دارند ﺗا روند ﺗﻄﺒیﻖ پروژﻩ ﺗاپی را در ﺧاک اﻓغانﺴﺘان ﻃی سال
جاری میﻼدی آﻏاز اﯾﻨد .مﻄابﻖ برنامﮥ ﮐاری و جدول زمانی ﺗﻄﺒیﻖ پروژﻩ،
آمادگیهای ﻻزم ﺗﺨﻨیﮑی گرﻓﺘه شده و برای ساﺧتوساز پروژﻩ در وﻻﯾت

هرات اولﻮﯾت داده میشﻮد .مﻄابﻖ اﯾﻦ برنامه ،در گام نﺨﺴت پاﯾﭙﻼﯾﻦ گاز

ﺗاپی به ﻃﻮل  150ﮐیلﻮمﱰ در وﻻﯾت هرات اﻋ ر گردﯾده و زمیﻨﮥ انﺘﻘال گاز
نیز ﻓراهم می گردد .از گاز پروژﻩ ﺗاپی ﻗرار است برای ﺗﻮلید برق ،مﴫف
ﺻﻨاﯾﻊ و هﻤﭽﻨان مﴫف ﺧانﻮاده ها در وﻻﯾت های زون ﻏرب و جﻨﻮب
اسﺘﻔاده گردد.
.3

ﻗﻮانیﻦ و پالیﺴی ها

بﺨﺶ

نﺘاﯾﺞ

دسﺘﺂورد ها

بﺨﺶ ﻗﻮانیﻦ و

وزارت معادن و پﱰولیم ﻨﻈﻮر اﯾﺠاد سﻬﻮلت برای ﴎماﯾه گﺬاران ملی و بیﻦ اﳌللی،

ﺗﻘﻮﯾت ،انﮑﺸاف و ﺗﮑﻤیﻞ

مﻘررات

اﯾﺠاد ﺗحرک در سﮑﺘﻮر ﺻﻨاﯾﻊ اسﺘﺨراجی ﮐﺸﻮر ،اﯾﺠاد ﻓرﺻت های شغلی ،اشﱰاک

ﻮدن چﻬارچﻮب ﺣﻘﻮﻗی و

مردمی و ﻗانﻮ ﻨد سازی معدنﮑاری های ﻏیرﻗانﻮنی روی ﺗعدﯾﻞ ﻗانﻮن معادن ﮐار ﻮده

پالیﺴی پاﯾدار و ﻗابﻞ اﻋﺘ د ﮐه

ﻗانﻮن اسﺘﻤﻼک زمیﻦ پروژﻩ ﺗاپی با هﻤﮑاری وزارت های محﱰم شﻬرسازی و

معدنﮑاری ،اﻓزاﯾﺶ اﻋﺘ د در

اراﺿی ،ﻋدلیه و وازرت معادن و پﱰولیم ،ﺗﻬیه گردﯾده و ناﻓﺬ می باشد؛

سﮑﺘﻮر به مﻨﻈﻮر جلب و جﺬب

است .درﺿﻤﻦ ،وزارت اسﻨاد ﺣﻘﻮﻗی ذﯾﻞ را ﺗرﺗیب و ﻃی مراﺣﻞ ﻮده است:



 مﻘرره ﺣﻖ الﺨﻄر )امﺘیازات ساﺣﻮی( ﮐارﮐﻨان وزارت معادن و پﱰولیم ﺗﻬیه گردﯾده
و ناﻓﺬ می باشد؛

 مﻘرره هاﯾدروﮐاربﻦ ها و رژﯾم مالی هاﯾدروﮐاربﻦ ها ﺗﻬیه گردﯾده است؛
 به ﺗعداد  12ﻃرزالعﻤﻞ مﺨﺘلﻒ در بﺨﺶ های مالی ،ﺗﺨﻨیﮑی و ﺗﻔﺘیﺶ ﺗﻬیه گردﯾده
است.
وزارت معادن و پﱰولیم ،ﻨﻈﻮر ﻓراهم ﻮدن چارچﻮب مﺴاﻋدی پالیﺴی های سﮑﺘﻮر

پالیﺴی ها

ﺻﻨاﯾﻊ اسﺘﺨراجی ،روی پالیﺴی های ملی م ال ها ،ﺻادرات سﻨﮓ مرمر ،ﺗالک،

مﺘﻀﻤﻦ بﻬﺒﻮد در ﻓعالیت های

ﴎماﯾه گﺬاری ،سادهسازی
پروسه های اﻋﻄای
ﻗراردادها/جﻮاز ها ،اﯾﺠاد ﻓرﺻت
های شغلی ،اشﱰاک مردمی،
جلﻮگیری از ﻗاچاق و معدنﮑاری
های ﻏیر ﻗانﻮنی و انﮑﺸاف
مﺘﻮازن ،اهﻤیت اﯾﻦ دسﺘﺂوردها
می باشد.

پالیﺴی جﻨدر ،برنامه های ملی دارای اولﻮﯾت سﮑﺘﻮر ﺻﻨاﯾﻊ اسﺘﺨراجی ) (ES-NPPو
اسﱰاﺗیﮋی ارﺗﺒاﻃات در مﻄابﻘت با نﻘﺸه راه معادن اﻓغانﺴﺘان و سﻨد دوم چﻬارچﻮب ملی
ﺻلﺢ و انﮑﺸاف اﻓغانﺴﺘان ) (ANPDF-2ﮐار ﻮده است.
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مﺒارزه با ﻓﺴاد اداری

بﺨﺶ

اﻋﺘﺒار

نﺘاﯾﺞ

دسﺘﺂورد ها

دهی

ﯾﮑی از مﻬﻤﱰﯾﻦ دست آوردها در اﯾﻦ بﺨﺶ ،ﺗﻬیه ،نﻬاﯾی سازی و نﴩ گزارش شﺸم

برنامه شﻔاﻓیت

ابﺘﮑار شﻔاﻓیت ﺻﻨاﯾﻊ اسﺘﺨراجی ،ﺿﻤیﻤه گزارش شﺸم و ﺗﮑﻤیﻞ ﻮدن پروسه دوم

ﺻﻨاﯾﻊ
اسﺘﺨراجی

 ﮐﺴب ﻋﻀﻮﯾت مﺠدد در سازمانابﺘﮑار شﻔاﻓیت ﺻﻨاﯾﻊ اسﺨﱰاجی

اﻋﺘﺒاردهی ﺻﻨاﯾﻊ اسﺘﺨراجی اﻓغانﺴﺘان می باشد .با اﯾﻦ دست آورد ،ﻋﻀﻮﯾت اﻓغانﺴﺘان )(EITI؛
جلب اﻋﺘ د ﴎماﯾه گﺬاران ملی و

در اﯾﻦ نﻬاد معﺘﱪ جﻬانی در بﺨﺶ شﻔاﻓیت ﺻﻨاﯾﻊ اسﺘﺨراجی ﮐه به ﺣالت ﺗعلیﻖ بﻮد،

از ﺗعلیﻖ ﺧارج گردﯾده است.
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بیﻦ اﳌللی؛

در ﺿﻤﻦ ،معرﻓی اﻋﻀای جدﯾد سﮑﺘﻮر ﺧﺼﻮﺻی و جامعه مدنی در گروپ چﻨد جانﺒه از  -جﺬب ﮐﻤکهای جﻮامﻊ ﻮﯾﻞ
ﻃرﯾﻖ انﺘﺨابات ،انﺘﺨاب و پﻼن ﮐاری سال  1399سﮑرﺗرﯾت ابﺘﮑار شﻔاﻓیت ﺻﻨاﯾﻊ ﮐﻨﻨده؛

اسﺘﺨراجی ﺗرﺗیب و اﻗدامات اﺻﻼﺣی مﻮجﻮد ،ﺗﻄﺒیﻖ گردﯾده است.
ﺗعﻬدات ملی و

وزارت معادن و پﱰولیم ﻃی سال  1399در بﺨﺶ ﺗﻄﺒیﻖ ﺗعﻬدات ملی و بیﻦ اﳌللی،

بیﻦ اﳌللی

دسﺘﺂوردهای ذﯾﻞ داشﺘه است.
 ﺗعﻬدات ﻗرارداد دولت سازی با اﺗحادﯾه اروپا ) :(EU SRBCدو هدف ﻋﻤده اﯾﻦ
ﺗﻬعدات ﮐه در بﺨﺶ دﯾﺠیﺘﻞ سازی سیﺴﺘم ﮐادسﱰی و پیﴩﻓت در زمیﻨه جاﯾﮕاه

اﻓغانﺴﺘان در ابﺘﮑار شﻔاﻓیت ﺻﻨاﯾﻊ اسﺘﺨراجی می باشد ،مﺆﻓﻘانه ﺗﮑﻤیﻞ گردﯾده
ﮐه زمیﻨه ساز جلب ﺣدود  8میلیﻮن ﯾﻮرو از ﮐﻤک اﺗحادﯾه اروپا به دولت اﻓغانﺴﺘان
گردﯾده است.
 ﺗعﻬدات چارچﻮب ﺣﺴابدهی مﺘﻘابﻞ جیﻨﻮا : (GMAF) -ﺗعﻬدات ﮐﻨﻔرانس اول جیﻨﻮا

ﺗﮑﻤیﻞ گردﯾده و ﮐار روی ﺗﻄﺒیﻖ ﺗعﻬدات ﮐﻨﻔرانس دوم جیﻨﻮا ،آﻏاز گردﯾده است.



ﺗعﻬدات مربﻮط بانک جﻬانی  World Bankدر بﺨﺶ برنامه ﺗﺸﻮﯾﻘی ،ﮐﻤک های
بﻼﻋﻮض انﮑﺸاﻓی پالیﺴی ﯾا ) Incentive Program Development Policy
) :Grant IP-DPGاﯾﻦ ﺗعﻬد در زمیﻨه ﺗﻘﻮﯾت مدﯾرﯾت سﮑﺘﻮر نﻔت و گاز می باشد و
ﮐامﻼً ﺗﻄﺒیﻖ گردﯾده است ﮐه در نﺘیﺠه مﺒلﻎ  30میلیﻮن دالر ﮐﻤک های بانک
جﻬانی برای دولت اﻓغانﺴﺘان پرداﺧت گردﯾده است.



پﻼن ﻋﻤﻞ بﻬﺒﻮد اجراآت مالی :ﺗﻄﺒیﻖ اﯾﻦ ﺗعﻬد در سال مالی  1399در وزارت
معادن و پﱰولیم آﻏاز و به ﺗعداد  25ﻓعالیت آن ﮐه مﺘﻤرﮐز به اﺻﻼﺣات در بﺨﺶ
های مالی و ﺗدارﮐاﺗی می باشد ،ﺗﮑﻤیﻞ گردﯾده است.



سﻔارشات ﮐﻤیﺘه میک :وزارت معادن و پﱰولیم از سال  1398الی اﮐﻨﻮن به ﺗعداد

 91سﻔارش از مﺠﻤﻮع  171سﻔارش ﮐﻤیﺘه مﺴﺘﻘﻞ نﻈارت و ارزﯾابی مﺒارزه ﻋلیه
ﻓﺴاد اداری را ،ﺗﮑﻤیﻞ ﻮده است و ﮐار روی ﺗﻄﺒیﻖ ساﯾر سﻔارشات جرﯾان دارد.
ﺗﻄﺒیﻖ

پﻼن

مﺒارزه با ﻓﺴاد
اداری

و

دسﱰسی

به

 معرﻓی  18ﺗﻦ ﮐارمﻨدان اسﺒﻖ و ﻓعلی وزارت معادن و پﱰولیم به لﻮی ارنﻮالی در


رابﻄه به ﻓﺴاد در ﻗرارداد ک ﻏﻮرﯾان؛
وزارت معادن و پﱰولیم پﻼن ﻋﻤﻞ مﺒارزه با ﻓﺴاد اداری سال مالی  1399را بر
اساس اولﻮﯾت های دولت در ﻋرﺻه مﺒارزه با ﻓﺴاد اداری ،ﺗرﺗیب و ﺗﻄﺒیﻖ ﻮده

اﻃﻼﻋات

است؛
 سیﺴﺘم ﺗلﻔﻨی ) (0729133733و آنﻼﯾﻦ سﻤﻊ شﮑاﯾات در وزارت اﯾﺠاد و به مﺸﮑﻼت
شﻬروندان رسیدگی ﺻﻮرت می گیرد؛

 مﻄابﻖ به ﻗانﻮن دسﱰسی به اﻃﻼﻋات ،وزارت معادن و پﱰولیم به مﺘﻘاﺿیان
اﻃﻼﻋات ﮐه شامﻞ سﮑﺘﻮر ﺧﺼﻮﺻی ،محﺼلیﻦ پﻮهﻨﺘﻮن پﻮلیﺗﺨﻨیک ،رسانه ها و
ادارات دولﺘی می گردند ،اﻃﻼﻋات ﻻزم را ﻓراهم ﻮد و ﺗﻮسﻂ چیﻨﻞ های
اجﺘ ﻋی و ﺧﱪرسانی ﺧﻮﯾﺶ ،به گﻮنه مﻨﻈم اﻃﻼعرسانی می اﯾد.
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اﺻﻼﺣات
8

 -معیاریسازی ﻓعالیت های

معدنﮑاری؛

 ﺗﻄﺒیﻖ معیارات معدنﮑاری پاﯾدار؛ جلﻮگیری از معدنﮑاری ﻏیرﻗانﻮنی؛

 -ﺗﺄمیﻦ شﻔاﻓیت؛

اﻓزاﯾﺶ پاسﺨﮕﻮﯾی؛ آگاهی ﻋامه درمﻮرد سﮑﺘﻮر ﺻﻨاﯾﻊاسﺘﺨراجی اﻓغانﺴﺘان.

بﺨﺶ

ﺗﺸﮑیﻞ جدﯾد

نﺘاﯾﺞ

دسﺘﺂورد ها

 -معیاری سازی ﺗﺸﮑیﻞ وزارت

بهمﻨﻈﻮر اﯾﺠاد ﺗحرک در سﮑﺘﻮر ﺻﻨاﯾﻊ اسﺘﺨراجی ،ﺗﻘﺴی ت مﻨﻄﻘی ﺗﺸﮑیﻞ به سﻄﺢ مﻄابﻖ روﺣیات نﻘﺸه راه معادن و
وﻻﯾات ،جﺬب ﮐادرهای مﺴلﮑی و ورزﯾده و مدﯾرﯾت مﺴﺌﻮﻻنه مﻨابﻊ م الی و الزامات مﻮجﻮد در سﮑﺘﻮر؛

هاﯾدروﮐاربﻨی ،وزارت معادن و پﱰولیم در اﺻﻼح ساﺧﺘار ﺗﺸﮑیﻼﺗی و سیﺴﺘم سازی،

ﻓعالیت های ذﯾﻞ را انﺠام داده است:


ﺣﻘﻮﻗی وزارت؛

ﺗرﺗیب ساﺧﺘار جدﯾد وزارت بر اساس دﯾدگاۀ نﻘﺸه راه معادن و دﯾدگاه،
مامﻮرﯾت و مﺴﻮلیت های جدﯾد وزارت؛




 -بﻬﺒﻮد ﻇرﻓیت ﺗﺨﻨیﮑی ،مالی و

اﯾﺠاد ﮐﻤیﺘه ﺗﺨﻨیﮑی م الﻬا به رهﱪی مﻘام وزارت؛

 بﻬﺒﻮد نﻘﺶ زنان در سﮑﺘﻮر؛ ﺗﻘﻮﯾت شﻔاﻓیت و پاسﺨﮕﻮﯾی -اﻓزاﯾﺶ ﻇرﻓیت.

سیﺴﺘم جﻤﻊ آوری ﻋﻮاﯾد ﻏیر مالیاﺗی ) (NTRSو سیﺴﺘم مدﯾرﯾت
ﮐادسﱰی) ،(MCASدر مرﮐز ﺗﻄﺒیﻖ و ﻃی سال مالی  1399به پﻨﺞ وﻻﯾت
دﯾﮕر )سﻤﻨﮕان ،ﺗﺨار ،هلﻤﻨد ،ﻏزنی و میدان وردک( نیز ،گﺴﱰش داده شده

اﻓزاﯾﺶ نﻘﺶ و

است؛



نﺴﺨه دوم سیﺴﺘم مدﯾرﯾت مﻨابﻊ بﴩی ) (HRMISﺗﻄﺒیﻖ گردﯾده است.



به مﻨﻈﻮر گﺴﱰش نﻘﺶ و ﺣﻀﻮر زنان در سﮑﺘﻮر ،پالیﺴی جﻨدر (Gender

ﺣﻀﻮر زنان در

) ،Mainstreaming Policyﺗﻬیه گردﯾده و مﺘعاﻗﺒاً پﻼن ﺗﻄﺒیﻘی و نﻈارﺗی آن

سﮑﺘﻮر

انﮑﺸاف ﯾاﻓﺘه و ﺗﻄﺒیﻖ آن نیز آﻏاز گردﯾده است؛



ﮐﻤیﺘه های مﻨﻊ آزار و اذﯾت زنان و اﻃﻔال و ﮐﻤیﺘه گﺴﱰش جﻨدر اﯾﺠاد
گردﯾده است .برﻋﻼوه ،آمرﯾت جﻨدر در ﮐﻤیﺘه های ﺣﻞ اﺧﺘﻼﻓات اداری و
ﮐﻤیﺘه اسﺘﺨدام ﮐارمﻨدان ،شامﻞ گردﯾده است.

ﻇرﻓیت سازی

به ﺗعداد  466ﺗﻦ از ﮐارمﻨدان وزارت به سﻄﺢ مرﮐز و وﻻﯾات در بﺨﺶ های ﺗﺨﻨیﮑی

) Remote Sensingو  ،(GISمدﯾرﯾت ﻋﻮاﯾد ،گزارش ﺗﺨﻨیﮑی ،ﺣﮑﻮمﺘداری در سﮑﺘﻮر
معادن ،ﺗدارﮐات و مدﯾرﯾت مالی به ﮐﻤک مالی دونرها ) ،GIZاداره ﴎوی جیﻮلﻮجی
جﻤﻬﻮری ﻓﻨلﻨد( و وزارت معادن و پﱰولیم آمﻮزش دﯾده اند.
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ه هﻨﮕی و ارﺗﺒاﻃات

بﺨﺶ

نﺘاﯾﺞ

دسﺘﺂورد ها

 -جلب هﻤﮑاری های سازمان

امﻀای

وزارت معادن و پﱰولیم به هدف ﺗﻘﻮﯾت هﻤﮑاری ها جﻬت انﮑﺸاف سﮑﺘﻮر معادن و

ﺗﻔاهﻤﻨامه ها با

جلب ﴎماﯾه گﺬاری ها ،ﻃی سالﻬای ﻗﺒﻞ به ﺗعداد ) (13ﯾادداشت ﺗﻔاهم ،مﻮاﻓﻘﺘﻨامه و های بیﻦ اﳌللی جﻬت ﺗﻘﻮﯾت

ﮐﺸﻮر ها و

ﺗﻔاهﻤﻨامه های هﻤﮑاری را با ﮐﺸﻮر ها و سازمان های مﺨﺘلﻒ جﻬان مانﻨد،

ﻇرﻓیت ﺗﺨﻨیﮑی وزارت؛

سازمان های

ازبﮑﺴﺘان ،ﺗرﮐیه ،ﺗرﮐﻤﻨﺴﺘان ،ﺗاجﮑﺴﺘان ،اسﱰالیا ،هﻨد و چیﻦ به امﻀاء رسانیده

 -بازارﯾابی برای مﻨابﻊ م الی و

بیﻦ اﳌللی

است .به مﻨﻈﻮر ﺗﻄﺒیﻖ اسﻨاد مﺘﺬﮐره ،وزارت مﺠﻤﻮﻋاً به ﺗعداد ) (20ﮐانﺴﭙت نﻮت و

پروژه های معدنﮑاری؛

) (7پروپﻮزل را بهمﻨﻈﻮر جلب هﻤﮑاری ها به اﯾﻦ وزارت و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﴎماﯾه گﺬاران آن

 -جلب و جﺬب ﴎماﯾه گﺬاری در

ﮐﺸﻮرها ﺗرﺗیب ﻮده است ﮐه ﺗعدادی از اسﻨاد مﺘﺬﮐره با جانب مﻘابﻞ ﴍﯾک گردﯾده

سﮑﺘﻮر؛

ﻗابﻞ ﯾادآورﯾﺴت ﮐه ﻗﺒﻼً پﻼن ﺗﻄﺒیﻘی برای ﺗﻔاهمنامه های ﻓﻮق الﺬﮐر وجﻮد نداشت،

های جﻬانی؛

و ه هﻨﮕی های ﻻزم در زمیﻨه جرﯾان دارد.

 -اسﺘﻔاده از ﻇرﻓیت ها و ﻓرﺻت

وزارت ﻓعﻼً روی ﺗرﺗیب پﻼن ﺗﻄﺒیﻘی آنﻬا بهمﻨﻈﻮر جلب ﴎماﯾهگﺬاری های ملی و بیﻦ  -اﯾﺠاد میﮑانیزم ه هﻨﮕی میان
نﻬاد های سﮑﺘﻮر ﺧﺼﻮﺻی.

اﳌللی ﮐار میﻨ ﯾد.
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امﻀای

وزارت معادن و پﱰولیم به ﺗعداد ) (12ﺗﻔاهﻤﻨامه را با مﺆسﺴات و نﻬادهای داﺧلی مانﻨد

ﺗﻔاهﻤﻨامه ها با

اﻃاﻗﻬای ﺗﺠارت و ﴎماﯾه گﺬاری ،پﻮهﻨﺘﻮن ها دولﺘی و جامعه مدنی ﻃی سالﻬای

نﻬاد های ملی

گﺬشﺘه به هدف ﺗامیﻦ ارﺗﺒاط دوامدار ،ﺗﻘﻮﯾت سﮑﺘﻮر معادن و اسﺘﻔاده از ﺗﺠارب و

ﻇرﻓیت های ادارات و سازمانﻬای مﺘﺬﮐره جﻬت بلﻨد بردن ﻇرﻓیت سﮑﺘﻮر ،به امﻀاء
رسانیده است .ﻋﻼوه بر آن ،وزارت معادن و پﱰولیم از ﻃرﯾﻖ  28رﯾاست وﻻﯾﺘی ﺧﻮﯾﺶ
 84ﺗﻔاهﻤﻨامه هﻤﮑاری را با ادارات ﺗﻨﻈیﻤی مانﻨد شاروالی های وﻻﯾات ،رﯾاست های
محیﻂ زﯾﺴت وﻻﯾﺘی و مﺴﺘﻮﻓیت ها به امﻀاء رسانده است .در ﺿﻤﻦ ،وزارت معادن و
پﱰولیم ﺗﻔاهﻤﻨامه سهجانﺒه با وزارت اراﺿی و شﻬرسازی و ﴍﮐت ﺗاپی پاﯾپﻻﯾﻦ ﳌیﺘید
ﻨﻈﻮر آﻏاز روند اسﺘﻤﻼک زمیﻦ های مﺴیر پروژه ﺗاپی به امﻀاء رسانیده است.
ﻗابﻞ ﯾادآورﯾﺴت ﮐه ﻗﺒﻼً پﻼن ﺗﻄﺒیﻘی برای ﺗﻔاهمنامه های ﻓﻮق الﺬﮐر وجﻮد نداشت،
وزارت ﻓعﻼً روی ﺗرﺗیب پﻼن ﺗﻄﺒیﻘی آنﻬا بهمﻨﻈﻮر جلب ﴎماﯾهگﺬاری های ملی و بیﻦ
اﳌللی ﮐار میﻨ ﯾد.

ه هﻨﮕی

با

وزارت معادن و پﱰولیم بهمﻨﻈﻮر اﯾﺠاد ه هﻨﮕی در نﻬادهای سﮑﺘﻮر ﺧﺼﻮﺻی و

سﮑﺘﻮر

رسیدگی به مﺸﮑﻼت اﯾﺸان ،ﮐﻤیﺘه ه هﻨﮕی پروژههای معادن را اﯾﺠاد ﻮده و به

ﺧﺼﻮﺻی

شﮑﻞ دوامدار با سﮑﺘﻮر ﺧﺼﻮﺻی و اﺗاق ﺻﻨاﯾﻊ و معادن اﻓغانﺴﺘان ،جلﺴات مﻨﻈم ﺗدوﯾر
ﮐرده است .در اﯾﻦ جلﺴات روی مﺸﮑﻼت و پیﺸﻨﻬادات سﮑﺘﻮر مﺘﺬﮐره ،بحﺚ و گﻔﺘﮕﻮ
ﺻﻮرت میﮕیرد.

پروژﻩ های انﮑﺸاﻓی سال مالی  1399وزارت معادن و پﱰولیم
وزارت معادن و پﱰولیم در سال مالی  ،1399به ﺗعداد ) (7پروژه ﻋﻤدۀ انﮑﺸاﻓی را در وﻻﯾات مﺨﺘلﻒ پﻼن ﻮده بﻮد ﮐه مﻨﺠﻤله به ﺗعداد ) (2پروژه
آن ﺻد ﻓیﺼد ﺗﮑﻤیﻞ و به ﺗعداد ) (5پروژه آن بیﺸﱰ از ) (90ﻓیﺼد پیﴩﻓت داشﺘه و در ﺣال اجرا ﻗرار دارند .لیﺴت ﻋﻤﻮمی پروژه های انﮑﺸاﻓی
مﻄابﻖ سﻨد بﻮدجه و ساﺣه ﺗﻄﺒیﻖ آن در جدول ذﯾﻞ میﺒاشد.
ساﺣه ﺗﻄﺒیﻖ

ش ره

نام پروژه

1

مﻄالعات جیﻮلﻮجی و ﺗﻔحﺼات و ﴎوی ساﯾزمک

2

پروژﻩ مس ﻋیﻨک

3

ادامه پروژﻩ نﺼب پاﯾپﻻﯾﻦ جدﯾد  94.5ﮐیلﻮ مﱰ از شﻬر شﱪﻏان الی وﻻﯾت های جﻮزجان و بلخ

ام وﻻﯾات
وﻻﯾت لﻮگر

مزار ﴍﯾﻒ
وﻻﯾت های هرات ،ﮐﻨدهار ،هلﻤﻨد ،نیﻤروز و ﻓراه

4

مﻄالعات ﺗﺨﻨیﮑی پاﯾپ ﻻﯾﻦ گاز ﺗاپی )(TAPI

5

پروژﻩ انﮑﺸاﻓی پﱰولیم )ﴎوی هﻮاﯾی مﻘﻨاﻃیﺴی و جاذبﻮی ﺣﻮزه ﮐﺘﻮاز( وﻻﯾت های ﺧﻮست ،پﮑﺘیا و پﮑﺘیﮑا

6

ﺣﻔاری و ﺗﮑﻤیﻞ دو ﺣلﻘه چاه گازی ساﺣه ﯾﺘیم ﺗاق

وﻻﯾت جﻮزجان

7

انﮑﺸاف گاز اﻓغانﺴﺘان

جﻮزجان و بلخ

ﺗﺄﺛیر پروژﻩ های معدنﮑاری و انﮑﺸاﻓی وزارت معادن و پﱰولیم بر ﻋﻮاﯾد ﮐﺸﻮر
پروژه های معدنﮑاری و نﻔت و گاز وزارت معادن و پﱰولیم از مرﺣله داوﻃلﺒی الی مﺴدود سازی از بابت ﻓیس جﻮاز ،ﮐراﯾه سﻄﺢ زمیﻦ ،ﺣﻖ اﻻمﺘیاز
)روﯾالﺘی( و مالیات برای دولت ﻋاﯾدزا می باشﻨد؛ ﻗﺴﻤیﮑه وزارت معادن و پﱰولیم در سال  1399مﺒلﻎ  2.4میلیارد اﻓغانی ﻋﻮاﯾد ﻏیرمالیاﺗی را از بابت
مدﯾرﯾت ﻗراردادهای معدنﮑاری جﻤﻊآوری ﻮده است .اما ،ﺗعداد از پروژه های انﮑﺸاﻓی وزارت معادن مانﻨد پروژه ﴎوی ،ﻋﻮاﯾد مﺴﺘﻘیم نداشﺘه
10

ولی زمیﻨه انﮑﺸاف معادن را ﻓراهم می اﯾﻨد ﮐه در آﯾﻨده ها باﻋﺚ اﯾﺠاد ﻋﻮاﯾد می گردند .پروژه های انﮑﺸاﻓی وزارت معادن و پﱰولیم مانﻨد
پروژههای انﮑﺸاﻓی  94.5ﮐیلﻮمﱰ پاﯾپﻻﯾﻦ شﱪﻏان-مزار و چاه های گاز ،ساﻻنه ﺣدود  871میلیﻮن اﻓغانی ﻋاﯾد اﯾﺠاد ﺧﻮاهد ﻮد.

ﺗﺄﺛیرات اﻗﺘﺼادی و اجﺘ ﻋی ﺗﻄﺒیﻖ پروژﻩ های انﮑﺸاﻓی و معدنﮐاری باﻻی زندگی مردم
معادن اﻓغانﺴﺘان ﮐلید رﻓاه و ﯾﮑی از ﻋﻤده ﺗرﯾﻦ مﻨﺒﻊ ﻋﻮاﯾد مالی برای دولت اﻓغانﺴﺘان به ش ر می رود و مردم اﻓغانﺴﺘان نیز چﺸم امید به
ذﺧاﯾر معدنی دوﺧﺘه اند .در ﺻﻮرت انﮑﺸاف مﺴﺌﻮﻻنه مﻨابﻊ معدنی ،سﮑﺘﻮر معادن مﺘﻀﻤﻦ رشد اﻗﺘﺼادی و رﻓاه اجﺘ ﻋی ﮐﺸﻮر ﺧﻮاهد گردﯾد.
سﻬ م سﮑﺘﻮر در رشد اﻗﺘﺼادی ،ﮐاهﺶ ﻓﻘر و رﻓاه اجﺘ ﻋی ،ﺗا اﮐﻨﻮن بﺴیار ناچیز بﻮده است؛ اما ،با اﯾﺠاد اﺻﻼﺣات گﺴﱰده در وزارت معادن
و پﱰولیم و آﻏاز به داوﻃلﺒی سﭙردن معادن بزرگ و ﺻدور جﻮازهای معدنﮑاری ﮐﻮچک ،از ﯾک ﻃرف نﻘﺶ سﮑﺘﻮر در اﻓزاﯾﺶ ﻋﻮاﯾد دولت اﻓزاﯾﺶ
ﯾاﻓﺘه و از جانب دﯾﮕر ،هزاران شغﻞ برای شﻬروندان اﻓغانﺴﺘان ،اﯾﺠاد ﺧﻮاهد شد.
هﻤﭽﻨان ،مﻄابﻖ اﺣﮑام ﻗانﻮن معادن ،مﻘرره معدنﮑاری و ﴍاﯾﻂ ﻗراردادها ،ﴍﮐت های معدنﮑاری مﮑلﻒ به ﺗرﺗیب و ﺗﻄﺒیﻖ پﻼن انﮑﺸاف
اجﺘ ﻋی ،پﻼن مﻔاد محلی و مﺴاﻋد سازی زمیﻨه های شغﻞ به مردم محﻞ بﻮده و ﻓعالیت های معدنﮑاری باﯾد مﻨﺠر به انﮑﺸاف پاﯾدار محﻼت
نیز گردد .ﺧﻼﺻه ﺗاﺛیرات پروژه های معدنﮑاری و انﮑﺸاﻓی وزارت معادن و پﱰولیم باﻻی زندگی مردم را میﺘﻮان در بﺨﺶ های ذﯾﻞ اراﺋه ﻮد.
 -1اشﺘغال زاﯾی
نﻘﺶ ﻗراردادهای معدنﮑاری در اﯾﺠاد شغﻞ ﻗابﻞ مﻼﺣﻈه بﻮده و با ﺗﮑﻤیﻞ روند دواﻃلﺒی پروژه های جدﯾد معدنﮑاری رو به اﻓزاﯾﺶ است .در

ﺣال ﺣاﴐ ،ﻗراردادها و جﻮاز های معدنﮑاری ﺗﻮانﺴﺘه اند ﮐه برای ﺣدود  11200ﺗﻦ از اﺗﺒاع ﮐﺸﻮر به ﺻﻮرت مﺴﺘﻘیم و برای ﺣدود ) 20000بیﺴت

هزار( ﺗﻦ از مردم ﴍﯾﻒ اﻓغانﺴﺘان به ﺻﻮرت ﻏیر مﺴﺘﻘیم اﯾﺠاد شغﻞ اﯾد ﮐه اﯾﻦ امر در سﻄﺢ معیﺸت و زندگی روزمره شان ﺗﺄﺛیرات ﻗابﻞ
مﻼﺣﻈه گﺬاشﺘه است.
 -2انﮑﺸاف جﻮامﻊ محلی
انﮑﺸاف پاﯾدار جﻮامﻊ محلی از جﻤله الزامات و ﴍاﯾﻂ اساسی ﻗراردادها و ﻓعالیت های معدنﮑاری می باشد؛ انﮑﺸاف جﻮامﻊ محلی ،شامﻞ

اﺣیای مﺠدد ساﺣات معدنﮑاری ،اﯾﺠاد شغﻞ و انﮑﺸاف ﺻﻨاﯾﻊ محلی می گردد ،ﮐه ﺗﺄﺛیر آن بر زندگی روزمره و رﻓاه اجﺘ ﻋی مردم ،چﺸﻤﮕیر و
ﻗابﻞ مﻼﺣﻈه ﺧﻮاهد بﻮد.
 -3انﮑﺸاف ﺻﻨاﯾﻊ محلی
با ﺗﻄﺒیﻖ پروژه های بزرگ معدنﮑاری ،و با اﯾﺠاد ﴍاﯾﻂ و زمیﻨه های مﺴاﻋد برای رشد ﺻﻨاﯾﻊ محلی ﮐه از ﴍاﯾﻂ اساسی ﻗراردادهای معدنﮑاری
می باشد ،از ﯾﮑﻄرف ارﺗﺒاﻃات ﺻﻨاﯾﻊ محلی را با ﯾﮑدﯾﮕر ﺗﺄمیﻦ و باﻋﺚ رشد و ﺗﻘﻮﯾت ﺻﻨاﯾﻊ محلی گردﯾده و ﺗﺄﺛیرات چﺸﻤﮕیری بر زندگی روزمره

مردم و رﻓاه اجﺘ ﻋی پاﯾدار ﺧﻮاهد داشت.

 -4دسﱰسی مردم به ﻋرﺿه ﺧدمات
ﺗﻄﺒیﻖ پروژه های معدنﮑاری ،باﻋﺚ ارﺗﻘای ﻋﻮاﯾد ملی می شﻮد ﮐه در نﺘیﺠه آن ﻓرﺻت برای ﺗﻄﺒیﻖ پروژه های ﻋام اﳌﻨﻔعه ﻓراهم میگردد و
باﻋﺚ رشد جﻮامﻊ ملی میشﻮد.
 -5ﮐﻤک به ﺗﺄمیﻦ ﺻلﺢ

با ﺗﻄﺒیﻖ پروژه های معدنﮑاری ،زمیﻨه برای اﯾﺠاد شغﻞ برای مردم محﻞ ،مﻬاجرﯾﻦ و ﻋﻮدت ﮐﻨﻨدهگان ﻓراهم شده و بﺴﱰ مﺴاﻋد اجﺘ ﻋی
برای ﺗﺄمیﻦ ﺻلﺢ ﴎﺗاﴎی در ﮐﺸﻮر مﺴاﻋد می گردد.

برنامه های ﻋﻤده آﯾﻨده وزارت معادن و پﱰولیم
وزارت معادن و پﱰولیم ﻨﻈﻮر اﯾﺠاد ﺗحرک در سـﮑﺘﻮر ﺻـﻨاﯾﻊ ا سـﺘﺨراجی ،ﺿـﻤﻦ ﺗﻄﺒیﻖ ﺗﺸـﮑیﻞ جدﯾد و ﻓراهم سـازی چارچﻮب ﺣﻘﻮﻗی پاﯾدار و
ﻗابﻞ اﻋﺘ د برنامه های ﻋﻤده ذﯾﻞ را برای سال مالی  1400در چﻬار بﺨﺶ ذﯾﻞ در نﻈر گرﻓﺘه است.
ش ره

برنامه ها و ﯾا ﻓعالیت های پﻼن شده برای سال مالی 1400
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اﺻﻼﺣات و انﮑﺸاف وزارت
 .1ﺗﮑﻤیﻞ چارچﻮب ﺣﻘﻮﻗی وزارت معادن و پﱰولیم؛
 .2ﺗﻄﺒیﻖ ﺗﺸﮑیﻞ جدﯾد؛

 .3اسﺘﺨدام ﮐارمﻨدان و روسای وزرات مﻄابﻖ به ﺗﺸﮑیﻞ جدﯾد؛

1

 .4ﺗﻄﺒیﻖ سیﺴﺘم مدﯾرﯾت معلﻮمات ) .(MISبا ﺗﻄﺒیﻖ ﻮدن اﯾﻦ سیﺴﺘم ،ام معلﻮمات سﮑﺘﻮر ﺻﻨاﯾﻊ اسﺘﺨراجی ﮐﺸﻮر
ﺗﻮﺣید گردﯾده و مﻨحیﺚ مرﮐز واﺣد معلﻮمات در جلب ﴎماﯾهگﺬاریهای ملی و بیﻦ اﳌللی نﻘﺶ ﺣیاﺗی را اﯾﻔاء ﺧﻮاهد
ﻮد؛
 .5نﻬاﯾی سازی و ﺗﻄﺒیﻖ برنامه های دارای اولﻮﯾت سﮑﺘﻮر ﺻﻨاﯾﻊ اسﺘﺨراجی ) (ES-NPPمﻄابﻖ نﻘﺸه راه معادن و سﻨد دوم
چارچﻮب ملی ﺻلﺢ و انﮑﺸاف اﻓغانﺴﺘان.
جﻤﻊ آوری و مدﯾرﯾت معلﻮمات جیﻮلﻮجیﮑی
 .1ﴎوی ساﺣات جدﯾد سﻨﮓ رﺧام ،ﺗروارﺗیﻦ ،مرمر و رﯾﮓ و جغﻞ در وﻻﯾات مﺨﺘلﻒ ﮐﺸﻮر )بغﻼن ،ﮐاپیﺴا ،ﮐابﻞ،
میدان وردک و نﻨﮕرهار(؛

 .2ﴎوی و مﻄالعات جیﻮﻓزﯾﮑی و جیﻮلﻮجی محیﻂ زﯾﺴﺘی آهﻦ سیاه دره و نﻘره ﺧانه وﻻﯾت های پﻨﺠﺸیر و بامیان؛
 .3ﴎوی و مﻄالعات محیﻂ زﯾﺴﺘی ﻗﺒﻞ از معدنﮑاری معادن ﻃﻼی بدﺧﺸان و ﺗﺨار؛

2

 .4آﻏاز ﴎوی مﻘﻨاﻃیﺴی و جاذبﻮی ﺣﻮزه ﮐﺘﻮاز؛
 .5آﻏاز به داوﻃلﺒی سﭙردن پروسه ﴎوی جیﻮلﻮجیﮑی ﺣﻮزه رسﻮبی هلﻤﻨد؛
 .6به داوﻃلﺒی سﭙردن ﺗحﻘیﻘات ﴎوی ساﯾزمیﮑی ﺣﻮزه هرات؛
 .7آﻏاز پروسه داوﻃلﺒی بﻼک گازی ﻃﻮﻃی میدان؛
 .8ﺗرﺗیب بﺴﺘه های جدﯾد پروژه های معادن.
اﻋﻄاء و مدﯾرﯾت ﻗرارداد ها

 .1ﻃی مراﺣﻞ داوﻃلی پروژه های سﻤﻨت سﻤﻨﮕان ،سﻤﻨت پروان و ﺗالک شیرزاد؛
 .2به داوﻃلﺒی سﭙردن  ۷پروژه بزرگ معادن )زمرد-پﻨﺠﺸیر؛ سﻤﻨت زنده جان و مرمر-هرات؛ آهﻦ نﻘره ﺧانه -پﻨﺠﺸیر؛ مرمر-
پروان؛ ﺗراورﺗیﻦ -میدان وردک؛ و ﻃﻼ و مس زرﮐﺸان-ﻏزنی(؛
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 .3آﻏاز پروسه اﻋﻄای جﻮاز به ﺗعداد  ۱۰۰پروژه ﮐﻮچک )رﯾﮓ و جغﻞ ،سﻨﮕﻬای ﺗعﻤیراﺗی ،مرمر و ﺗروارﺗیﻦ(؛
 .4مدﯾرﯾت ﻗراردادهای مﻮجﻮد؛
 .5به داوﻃلﺒی سﭙردن پروسه ﺣﻔاری  5ﺣلﻘه چاه گاز در ساﺣه ﯾﺘیم ﺗاق؛
 .6مدﯾرﯾت پروژه های انﮑﺸاﻓی :پروژه انﮑﺸاﻓی پﱰولیم ،پروژه ﺗاپی ،پروژه اﺣداث و ساﺧﺘ ن  94.5پاﯾپ ﻻﯾﻦ شﱪﻏان
مزار.
ﺣﮑﻮمت داری شﻔاف و پاسﺨﮕﻮ
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 .1انﮑﺸاف سیﺴﺘم جﻤﻊ آوری ﻋﻮاﯾد ﻏیرمالیاﺗی و سیﺴﺘم مدﯾرﯾت ﮐادسﱰی؛
 .2مﺒارزه با ﻓﺴاد اداری و ﺗﻄﺒیﻖ بﻨﭽ رک های دونرها و سﻔارشات میک؛
 .3ﺗﻄﺒیﻖ پﻼن مﺒارزه با ﻓﺴاد اداری بر اساس اسﱰاﺗیﮋی ملی مﺒارزه با ﻓﺴاد اداری؛

مﺸﮑﻼت و راهﺣﻞ ها
مﺸﮑﻼت ﻋﻤده

ﻃرح های پیﺸﻨﻬادی
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 -1نا امﻨی در ساﺣات ﻓعالیت معدنﮑاری و مﺴیر راه های  -1ﺗﻘﻮﯾت و اجراﯾی سازی ﺗﺼامیم ﮐﻤیﺴیﻮن محاﻓﻈت معادن ﮐه بر اساس
مﻮاﺻﻼﺗی

ﺣﮑم ش ره ) (2469مﺆرخ ) (1396/8/16مﻘام ﻋالی رﯾاست جﻤﻬﻮری اسﻼمی
اﻓغانﺴﺘان اﯾﺠاد گردﯾده است.

 -2مﻮجﻮدﯾت ﻓعالیت های معدنﮑاری ﺧﻮدﴎ

 -2هﻤﮑاری ام نﻬادهای ذﯾدﺧﻞ به ﺧﺼﻮص سﮑﺘﻮر امﻨیﺘی در ﺗﴪﯾﻊ و
ﺗﺴﻬیﻞ پروسه ﻗانﻮ ﻨد سازی معدنﮑاری های ﺧﻮدﴎ.

 -3ﺗﻮجه و رسیده گی به مﺸﮑﻼت زﯾربﻨاﯾی ﻓراراه سﮑﺘﻮر

 -3ﺗﺼامیم و اﻗدامات هیﺄت رهﱪی دولت و نﻬادهای ذﯾدﺧﻞ در ﺗﺄمیﻦ
نیازهای زﯾربﻨاﯾی مﻨابﻊ م الی )ﺗرانﺴﭙﻮرت ،برق ،زمیﻦ و آب(ﴐورت است،
ﺗا ﴎماﯾه گﺬار با ﻋﻼﻗه مﻨدی روی م الﻬای سﻨﮕیﻦ ﴎماﯾه گﺬاری ﻮده و
مﻨابﻊ م الی اسﺘﺨراج گردد.

 -4نﺒﻮد ﻇرﻓیت ﺗﺨﻨیﮑی در وزارت

 -4برای ﺗﻄﺒیﻖ نﻘﺸه راه معادن ،ﴐورت به شﻨاساﯾی ﻇرﻓیت های ﺗﺨﻨیﮑی و
ﺗعرﯾﻒ واﺿﺢ لﻮاﯾﺢ وﻇاﯾﻒ ﺗﺨﻨیﮑی وجﻮد داشت ﮐه در ﺗﺸﮑیﻞ جدﯾد مدنﻈر
گرﻓﺘه شده است و برای جلب ﮐادر ها در بﺴت های ﺗﺨﻨیﮑی وزارت ،اﻗدامات
ﻻزم ﺗحت ﮐار است.

 -5ﻋدم ه هﻨﮕی در سﮑﺘﻮر ﺧﺼﻮﺻی

 -5وزارت معادن و پﱰولیم برای اﯾﺠاد ه هﻨﮕی در سﮑﺘﻮر ﺧﺼﻮﺻی ،جلﺴات
مﻨﻈم با اﯾﻨدگان سﮑﺘﻮر ﺧﺼﻮﺻی و اﺗاق ﺻﻨاﯾﻊ و معادن را ﺗدوﯾر ﻮده
است .اﯾﻦ جلﺴات بهمﻨﻈﻮر اﯾﺠاد انﺴﺠام بﻬﱰ میان نﻬاد های سﮑﺘﻮر
ﺧﺼﻮﺻی جﻬت هﻤﮑاری مﻮﺛر با وزارت معادن و پﱰولیم ،جرﯾان دارد.

13

