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  د مس شيدا پروژې لنډ راپور

  

ار  ذره او ادرسکن  ۶۵د مس شيدا کان ظواهر د هرات  رۍ کې د  ولسوال په سرحدي پوله کيلوم
  موقيعيت لري.

  

انجينرانو لخوا ترسره شوي وه، د  سيد افغان او روکې  ١٩٧٣دې هغې سروې پر بنسټ چې په کال 
کل شوي وو. ۵دې ساحې مس  نه ا   ميليونه 

  

کل شوي، چې په کال  ه ميليونه ا ډو  ١٩٧٣د دې ساحې مس پن ميالدي کې د افغان او روسي 
  انجينرانو لخوا په اثبات ورسيدل.

  

روليم وزارت  خيستنې اې خه د مؤثرې  د دې کانې زيرمې او پياوړتياو د د هيواد مالي کانونو او پ
ې اچونې لپاره پراختيا او استخراج د  ؛په پار ه مساعده زمين له الرې ورتهيې د خصوصي سکتور د پان
  کړي. 

 

، چې د سپتمبر هوش وړاندېکال کې داوطالب لپاره  ٢٠١٢په  ١۶د مارچ مياشتې په  هپروژ مس شيدا
کمپنی ته په قرارداد  Silk Road Mining & Development يې د کال کې ٢٠١٨په  ١٢مياشتې په 
  .هورکړل شو

  

روليم کانونو او پانکشافي پالن  معلوم د قرار داد موادو پر بنسټ، وکوالی شول چې خپل يادې کمپنی
خه وروستهمنظوراو د اقتصاد عالی شورا د  هيئتوزارت ته واړندې کړي. دغه پالن د ارزياب   ۍ 

  جواز تر السه کړي.به د کان کيندنې داستخراج لپاره به 

  

٢١(نوموړي شرکت دا ژمنه کړي چې  ميليونه امريکايې ډالره به د دريو کالونو په جريان کې د  )٣
ه اچونه کوي، چې د دې پړاو وروسته به يې استخراج پيل شي.    کان په پراختيا باندې پان

  

يې اقغانان وي، په مجموعي  کارکونکي به )%٩٥(پرمخت پخاطر، چې پروژې د کارونو د  د دې
ه به  د زده کړې لپاره په ته کارکونکو  به امريکايې ډالره )١٠٢٠٠٠٠(يو ميليون او شل زره د تو

  .مصرف ورسيږي

  



٣ 
 

له مخې به دوه سوه زره مسؤليتونو نوموړي کمپني به د خپلو اجتماعي برخو د  د يادونې وړ ده چې
ولنيزو وادانيو په  هامريکايې ډالر وي. او همدارنساختماني به د مکتبونو په جوړولو او  ت ول ه جوړ

 د ېپروژ د دې پخاطر پراختيا اقتصادي او د پيداکيدو دندو د کې هرات واليت اوسيدونکو په هيوادد 
  .کړ اعالن مالتړ بشپړ خپل لپاره کيدو پلي

 


