
د افغانستان اسالمي جمهوریت

د کانونو او پټرولیم وزیر محمد هارون چخانسوري نن سهار په کابل کې د فرانسې سفیر 

ښاغيل ډېوېډ مارټینون رسه په خپل کاري دفرت کې رسه وکتل.

ددغې کتنې په لړ کې د هېواد د استخراجي صنایعو په سکتور کې د پانګونې لپاره د شته 

ظرفیتونو او فرصتونو په اړه هراړخیز بحث وشو.

د  فرانسې  د  کې  سکتور  په  صنایعو  استخراجي  د  افغانستان  د  مارټینون  ډیوېډ  ښاغيل 

خصويص سکتور د پانګونې د لېوالتیا په اړه معلومات رشیک کړل.

د کانونو او پټرولیم وزیر محمد هارون چخانسوري د فرانسې سفیر ته د هرکيل ترڅنګ د 

افغانستان د استخراجي صنایعو په سکتور کې د شته ظرفیتونو او فرصتونو په اړه مفصل 

معلومات وړاندې کړل.

محمد هارون چخانسوري وویل: موږ د هېواد د استخراجي صنایعو په سکتور کې د ميل او 

بین المللي پانګونې هرکلی کوو. 

د کـــــــــــانونو او پــــــــټرولیم وزارت 
وزارت مـــــــــعادن و پرتولیم 

محمد هارون چخانسوري: د هېواد د 
استخراجي صنایعو په سکتور کې د ميل او 

بین املليل پانګونې هرکلی کوو

د کانونو او پټرولیم وزیر محمد هارون چخانسوري په مرشۍ د افغانستان د استخراجي صنایعو د روڼتیا نوښت )AEITI( د څو اړخیزې ډلې ۴۹ مه غونډه تر 

رسه شوه.

په دې غونډه کې د کانونو او پټرولیم وزارت د مرشتابه او غړو رسبېره، د مالیې وزارت استازو، د څو اړخیزې ډلې نویو او پخوانیو غړو، د استخراجي صنایعو 

د روڼتیا نوښت EITI نړیوالې ادارې غړو، د نړیوال بانک استازو او د خصوصی سکتور او مدين ټولنې غړو په حضوري ډول او د ویډیوکنفرانس له الرې ګډون 

درلود.

 د کانونو او پټرولیم وزیر محمد هارون چخانسوري په خپله وینا کې وویل: خوښ یم چې دڅو اړخیزه ډلې ۴۹ غونډه د نویو غړو په ګډون رسه پیلوو. هیله 

ده د دوی په فعالې ونډه رسه هغه رشایط چې د روڼتیا د نوښت په سازمان کې د افغانستان د غړیتوب د ساتنې لپاره الزمي دي، تررسه کړو. 

محمد هارون چخانسوري وویل: ځینې غړو په ګروپي غونډو کې د قناعت وړ ګډون نه دی کړی او د ځېنو ادارو لخوا هم د AEITI په پروسه کې الزمه 

همکاري نده شوې. موږ د هغو ټولو ادارو څخه چې په دې پروسه کې  ګډون لري، جدي  هیله کوو ترڅو د AEITI د راپورجوړونې او د اعتبار ورکړې په پروسو

افغانستان د استخراجي صنایعو د روڼتیا نوښت د څو اړخیزې ډلې                  ۴۹ مه غونډه تررسه شوه

آزمون دور یازدهم بورس ماسرتی جایکاه جاپان 
در وزارت معادن وپرتولیم اخذ گردید

گزارش مخترص از فعالیت های تیم منرب )۱( مرنالهای صنعتی ریاست اکتشاف مرنالها

های  بورسیه  در  شان  اشرتاک  و  کارمندان  سازی  ظرفیت  روند  تطبیق  منظور  به 

ماسرتی کشور جاپان، آزمون برای بورس ماسرتی، روز چهارشنبه با اشرتاک تعدادی 

از کارمندان در تاالر وزارت معادن و پرتولیم اخذ گردید. در این امتحان به تعداد ۸۴ 

نفر از کارمندان این وزارت رشکت داشتند که بعد از بررسی کمیته ارزیابی تعداد ۱۳ 

تن که بیشرتین معیار منره را بدست آورده باشند به بورس ماسرتی معرفی خواهند 

شد.

این در حالیست که سال های قبل نیز تعدادی از کارمندان این وزارت در امتحان 

ماسرتی رشکت داشته و توانستند به بورسیه ها راه یابند.

www.momp.gov.af

اوونیزه: ۲۹ / لیندۍ/ ۱۳۹۹

وزارت معادن و پترولیم همه ساله تیم های سروی خود را در چوکات تیم های ساحوی به والیات مختلف کشور اعزام 
می نماید تا ساحات پالن شده را مورد مطالعه قرار دهند. یکی از تیم های ساحوی این وزارت،  مطالعات خویش را روی 
فاز دوم مواد ساختمانی ) ریگ، جغل و سنگ تعمیراتی ( در ساحات درونته، شلتک و سرخکان ولسوالی قرغه یی والیت 

لغمان انجام داده است. 
فعالیت های این تیم شامل سروی و کانتوربندی ساحات به مقیاس 1,5000 می باشد. سنگ تعیمراتی ساحات متذکره 
از نظر دانه داری )درشت، متوسط و ریزه( میباشد. سنگ تعمیراتی این فاز نظر به فاز سوم انتروزیف ها قسماً درزدار بوده 

لیکن برای استخراج و بهره برداری مناسب می باشد.

کې هر اړخیزه همکاري وکړي. همدا راز، د نوې دورې له انتخاب شویو غړو  څخه 

په جدي ډول غوښتنه کوو ترڅو په ټولو غونډو کې ګډون وکړي.  ددې لپاره چې په 

ورکول  هدایت  ته  مخنیوی ويش، سکرتریت  ځنډ څخه  او  خنډ  له  کې  راتلونکې 

د  تر څو  وړاندې کړي  راپور  د غړو د حارضۍ  میاشتو کې  په هرو ۶  کیږي چې 

وظایفو د الیحې په رڼا کې د غیرحارضو غړو په اړه پریکړه ويش. 

   AEITI د ستندرد له رشایطو رسه سم د EITI دیادونې وړ ده چې پدې غونډه کې د

 MSG د اووم راپور د متدید غوښتنه، د اړونده تصدیانو د مايل حسابونو تفتیش او د

د نوي ګروپ د کاري ډلو د تشکیل په اړه هم بحث او خربې وشوې. 
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