د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺮه د آﻟﻤﺎن ﻫﻤﺎری

د اﻗﺘﺼﺎدي ودې ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ﮐﺎﻧﻮﻧﻮ

ﭘﻪ ﯾﻮ ﻧﻈﺮ ﮐ

دواﻣﺪاره اﯾﺴﺘﻨﻪ
ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐ د ﮐﺎن اﯾﺴﺘﻨ ﺳﺘﻮر ﯾﻮ ډﯾﺮ ﺳﺘﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﻮﺗﻨﺴﯿﺎل دی ﭼ
ﮐﻮﻻی ﺷ د ﻫﯿﻮاد ﭘﺮﻣﺨﺘ ډﯾﺮ زﯾﺎت ﮐي .د دﻏﻪ ﺳﺘﻮر د ﺑﺸﭙ ﮐﺎروﻧ ﭘﻪ
ﻣﻮﺧﻪ د اﻟﻤﺎن ﻓﺪرال ﺣﻮﻣﺖ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اړوﻧﺪه ﻣﺮاﺟﻌﻮ ﺨﻪ ﻣﻼﺗ ﮐﻮي
ﭼ ﭘﻪ اوږدﻣﻬﺎل ﮐ ﮐﺎن اﯾﺴﺘﻨﻪ د ﻧﻮﺘﻮﻧﻮ د ﻫﻮﻟﻮ او د ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﭘﻪ رواﺟﻮﻟﻮ
ﺳﺮه ﺗﺮﺳﺮه ﮐي.

د ﮐﺎﺑﻞ وﻻﯾﺖ ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﮐ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻪ

ﭘﺮوﺮام :ﮐﺎﻧﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺳﺘﻮر ﮐ د 
ﺣﻮﻣﺘﻮاﻟ ﺨﻪ ﻣﻼﺗ
دﺳﺘﻮر ورﮐﻮوﻧ اداره :د اﻟﻤﺎن د
اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﻤﺎرﯾﻮ او ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ وزارت
)(BMZ

وﺿﻌﯿﺖ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﮐﺎﻧﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻟﯿﺘﯿﻮم ،وﺳﭙﻨﻪ ،ﮐﻤﯿﺎﺑﻪ ﻓﻠﺰات ،ﺳﺮه زر او ﮐﻮﺑﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﭘﻠﻮه ﺑای
دی .ﮐﻪ ﭼﯿﺮې د دې ﻫﯿﻮاد ﮐﺎﻧﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﭘﺎﯾﺘﻮﻧ او اﻏﯿﺰﻣﻨﻪ ﺗﻮﻪ واﯾﺴﺘﻞ ﺷ ،دا ﻫﯿﻮاد
ﮐﻮﻻی ﺷ د ﻧی د ﺧﺎﻣﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﭘﻪ ﯾﻮ ﻟﻪ ﺗﺮ ﻮﻟﻮ ﻣﺨﻮ ﺻﺎدرﮐﻮوﻧﻮ ﻫﯿﻮداوﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې
ﺑﺪل ﺷ .د ﻧﻮﻣﻮړو ﮐﺎﻧﻮﻧﻮ د ﮐﺎروﻟﻮ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎ وﮐي ﭼ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﯾﻮاﻟﻮ
ﻣﺮﺳﺘﻮ ﺗﻪ ﻧﻮر ﻣﻬﺘﺎج ﻧﺸ.
ﺧﻮ دﻏﻪ ﮐﺎﻧﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﭘﺎﯾﺘﻮﻧ ﺗﻪ ﻧﻪ اﯾﺴﺘﻞ ﮐﯿي .د ﻫﻐﻮی ﺎرﻧﻪ او ﮐﻨﺘﺮول ﻫﻢ ﺷﻔﺎف
ﻧﺪی ،د اﯾﺴﺘﻠﻮ ﺟﻮاز ډﯾﺮ ﮐﻢ ﯾﺎ ﻫﯿ ﺷﺘﻮن ﻧﻠﺮي .ﯾﻮازې ﯾﻮ ﺷﻤﯿﺮ ﻣﺤﺪود ﻧﯾﻮال
ﺷﺮﮐﺘﻮﻧﻪ ﺗﺮ اوﺳﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﮐﺎﻧﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺳﺘﻮر ﮐ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻮي .راﺟﺴﺘﺮﺷﻮي
دوﻟﺘ ارﻗﺎم او ﻋﻮاﯾﺪ ﻣﻔﺼﻞ ﻧﺪي او ﺣﺘ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﮐﺎﻧﻮﻧﻮ وزارت ﻫﻢ ﯾﻮ ﻋﻤﻮﻣ

ﺷﺮﯾ :د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﮐﺎﻧﻮﻧﻮ وزارت
:ﭘﻠ ﮐﻮﻧ اداره Deutsche
Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
 :Provincesﮐﺎﺑﻞ
د ﭘﺮوﺮام ﻣﻮﺧﻪ :د ﮐﺎن اﯾﺴﺘﻨ د
ﺻﻨﻌﺖ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ او ﮐﻨﺮول ﺑﻪ د دوﻟﺘ
ﻋﻮاﯾﺪو د ﺗﻨﻈﯿﻢ ،د ﭘﺎﻧﻮﻧﻮ د ﻫﻮﻧ او
د اداري ﻓﺴﺎد ﭘﺮ ﺿﺪ د اوږدﻣﻬﺎﻟ
ﻣﺒﺎرزې ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐي
 :Overall termﻏﻮﻳ ‐ ۱۳۹۲ زﻣﺮئ
۱۳۹۷

اﺟﻤﺎل ﻧﻠﺮي او د ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ ،ﺳﺎزﻣﺎﻧ او اداري اﻣﺎﻧﺎﺗﻮ د ﺳﺘﻮﻧﺰو ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ دی.
ﻣﻮﺧﻪ
د دې ﭘﺮوﺮام ﻣﻮﺧﻪ داده ﭼ د ﮐﺎﻧﻮﻧﻮ اﯾﺴﺘﻞ ﭘﻪ ﻫﯿﻮاد ﮐ ﭘﻪ ﺷﻔﺎﻓﻪ او ﺟﻮړﺘ ﺗﻮﻪ
ﺗﺮﺳﺮه ﺷ ﺗﺮ ﻮ ﻟﻪ ﯾﻮې ﺧﻮا دوﻟﺘ ﻋﻮاﯾﺪ ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻤﻪ ﺗﻮﻪ ﺑﯿﺮﺗﻪ د ﻫﯿﻮاد ﭘﻪ ﭘﺮاﺧﯿﺘﺎ ﮐ
ﺟﺎري ﺷ او ﻟﻪ ﺑﻠ ﺧﻮا د ﮐﺎن اﯾﺴﺘﻨﻮ ﭘﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﮐ ﭘﺎﻧﻮﻧ ﻮرې ﺷ.
ﺎم اﺧﯿﺴﺘﻨﻬﺎم اﺧﯿﺴﺘﻨﻪ او ﭘﺎﯾﻠ
ﭘﻪ ﺑﯿﻼﺑﯿﻠﻮ وﻻﯾﺎﺗﻮ ﮐ د ﺗﺨﻨﯿ او اداري روزﻧﯿﺰو ﭘﺮوﺮاﻣﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺑﺮﮐﺘﻪ د ﮐﺎن اﯾﺴﺘﻨ
ﻣﻔﺘﺸﺎن ﮐﻮﻻی ﺷ اداري او د ﺎرﻧ دﻧﺪې ﭘﻪ ﻏﺎړه واﺧﻠ ﭼ د ﮐﺎﻧﻮﻧﻮ د وزارت ﻟﻪ

اﺿﺎﻓ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
Fact sheet: Sustainable
Mining for Economic
Growth
(http://www.germancooper
ationafghanistan.de/sites/defaul
t/files/2017-MinGov(d-7_Pashto.pdf

ﺧﻮا ﻫﻐﻮی ﺗﻪ ﺳﭙﺎرل ﮐﯿي .د دې وزارت ﮐﺎرﮐﻮوﻧﻮي ﻫﻢ ﭘﻪ ﻧﻮﻣﻮړو روزﻧﯿﺰو
ﭘﺮوﺮاﻣﻮﻧﻮ ﮐ ون ﮐﻮي ﺗﺮﻮ د ﺟﻮاز ﻏﻮﺘﻨﻠﯿﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻪ ﺗﻮﻪ ﭘﺮوﺳﺲ ﮐي او د
ﮐﺎن اﯾﺴﺘﻨ د ﺳﺘﻮر ﻣﻘﺮرات د ﺳﺮﻣﺸﻖ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ وﮐﺎروي.
د ادارو د وړﺗﯿﺎ او ﭘﻮﻫ د ﮐﭽ ﭘﻪ ﻟﻮړوﻟﻮ ﺳﺮه د ﭘﺎﻧﻮﻧ وﺿﻊ ﺳﻤﻮن ﻣﻮﻣ او د
ﮐﺎﻧﻮﻧﻮ د ﺎرﻧ ادارې د ﮐﺎن اﯾﺴﺘﻨ ﻟۍ د ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺮه ﺳﻢ ﮐﻨﺘﺮوﻟﻮي.
ﺳﺮﺑﯿﺮه ﭘﺮدې د ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ زﯾﺎت ﺷﻤﯿﺮ ﺳﻨرډوﻧﻪ د اداري ﻓﺴﺎد ﺳﺮه د ﻣﺒﺎرزې او د
ﮐﺎن اﯾﺴﺘﻨ د ﮐﻨﺮول ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﭘﻠ ﮐﯿي .د دې ﺗﺮ ﻨ اﻓﻐﺎن ﺣﻮﻣﺖ ﻫﻪ ﮐﻮي
ﭼ د اﺳﺘﺨﺮاج د ﺻﻨﻌﺖ د ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ د ﻧﻮﺖ )Extractive Industries Transparency
 (Initiative - EITIﻏﯾﺘﻮب ﭘﻪ ﻻس راوړي .دﻏﻪ ﺳﺎزﻣﺎن د ﺧﺎﻣﻮ ﺗﻮﮐﻮ د ﺻﻨﺎﯾﻌﻮ،
دوﻟﺖ او ﻣﺪﻧ ﻮﻟﻨ ﺗﺮﻣﻨ ﻫﻤﺎري ﻫﻮي او ﻏﻮاړي د ﺧﺎﻣﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﺨﻪ دوﻟﺘ ﻋﻮاﯾﺪ
ﺗﻌﻘﯿﺐ او اﻋﻼن ﺷ .دا ﮐﺎر ﭘﻪ ﭘﺎی ﮐ ﭘﻪ ﺧﺎﻣﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﮐ د ﭘﺎﻧﻮﻧ د ﯾﻮې ډﯾﺮې ﺑﺎﺛﺒﺎﺗﻪ
او ﺳﻤﻮن ورﮐل ﺷﻮې وﺿﻌ د ﻣﻨﺘﻪ راﺗﻠﻮ ﺳﺒﺐ ﺮ .د ﺑﯿﻼﺑﯿﻠﻮ ﻟﻮﺑﻐﺎړو ﺗﺮ ﻣﻨ د
ډﯾﺎﻟﻮګ او د ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ او روﺘﻮب ﻟﻪ ﻻرې ﭘﻪ ﭘﺎی ﮐ د دوﻟﺖ ﭘﻪ ﻧﺴﺒﺖ د ﺧﻠﻮ ﺑﺎور
ﯿﻨﯿي .دا ﭘﺮوﺮام د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﺎرﮐﻮوﻧﻮ د ﻣﺴﻠ روزﻧ او د ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ﮐﺎﻧﻮﻧﻮ د
ﻟﯿﺪﻧ ﻟﻪ ﻻرې د اﻓﻐﺎن ﺣﻮﻣﺖ ﺨﻪ ﻣﻼﺗ ﮐﻮي ﭼ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ ﺳﻨﺪرډوﻧﻪ وﮐﺎروي او
ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐي ﺗﺮﻮ ﭘﻪ  ۱۳۹۷ﮐﺎل ﮐ د ﻧﻮﻣﻮړي ﻧﯾﻮال ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﯾﺘﻮب ﭘﻪ
ﻻس راوړي.
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