
زارتد کانونو او پټرولیم و 

جیولوجستانجهانی تجلیل از روز 
اننه د جیولوجستانو د نړیوالې ورځې من



مقدم 

هراړخیزوپ کیيلثباتاقتصاديداورفاهدافغانستاند

ګټ پ څخ عومهابمعدينل اوتثبیتمطالعاتو،جیولوجیکي

.دهنغښتېکې،اخیسته 



د کانونو اهمیت

استفادهاوتتولیداچېدیڅخ صهعتونوپخوانیول نړۍدصهعتکانونود•

.يلر دوامدورېمعارصېترڅخ مرحلېابتدایيل ژونددانساندیې

بېلګېد.لريځایاوارزښتځانګړیکانون کېچاروورځیهیوپ ژونددزموږ•

نورداسېاومډالبرونزدمډال،زرورسودچانس،طالیيډول،پ 



وزارت معادن و پرتولیم 

ریق در آن آیهده مرف  کشور از طنقش  راه معادن اولویت های را تعریف منوده است ک •

.  سکتور صهایع استخراجی ترسیم ګردیده است

ماموریت و دیدگاه، ،معادندر نقش  راه شده تعریف های اولویتدر نظر داشت با وزارت •

رتیب منوده ت،راتحرک و تضمین شفافیت در این سکتور حیاتی برای ایجاد واضحاهداف 

.  است

نهایی ،رااین سکتور های نیازمهدیب  پاسخګو ساختار تشکیالتی الزم و ،آنبرای تطبیق •

.ایممنوده 

.جریان داردساالری شایست شفافیت کامل و اصل اب،پروس  استخدام•



اهداف کلیدی و ماموریت، دیدگاه
دیدگاه

مبدل ساخنت سکتور معادن افغانستان ب  محرک اساسی رفاه اقتصادی کشور

ماموریت

رشد اقتصادی از تهظیم، انکشاف و استفاده شفاف از صهایع استخراجی افغانستان برای افزایش

:ایجادطریق 

محیط مساعد و پایدار حقوقی1.

بردن ترشیک مساعی اجتامعیبلهد 2.

جلب رسمای  ګذاری3.

بسرت مهاسب زیربهایی و انکشاف تسهیل 4.

ظرفیت نیروی تخصصی سکتور معادنارتقای 5.



6

تانافغانسرفاه،متحرکسکتور

تحرک
راجیخصهایع است



حالتاوسهی ومعلوماتد کې پ  سکتور 



ورنگاه اجاملی مطالعات جیولوجیکی در کش
.کشورهای والیتدر متام ی طبیعمهابع مساویان  تقسیامت •
.یمیمنایریت موثر، مدرسیدن ب  خودکفایی وتوسع  متوازن را در داداد این مهابع  خک  چگون  این است مهم•
.سال از بودج  دولت۴۴رسوی بعد از پوتانسیل، احتاملی، تثبیت شده،  •



عمده فرصتون 
دې پ  . کړيساعدې د پانګونې لپاره پراخ فرصتون  او اسانتیاوې مب  دا . دیالندې تعدیل تر کار کې د کانونو پ  قانون •

څخ  د یسیون چاپیریال ساتهې، طبیعي مهابعو، انرژۍ او اوبو کمډول د ځانګړي پ  استازو، د وليس جرګې د کې برخ  

.ډاډ ورکومهمکارۍ او زیاتې همغږۍ د ال کوم او ل  خپل  اړخ  مهه  پخوانیو همکاریو ل  امل  او اوسهیو 

.  يشتون لر فرصت پ  دې برخ  کې د الزمې همغږۍ کیږي او لېدل هم جدي اړتیا ت  مسلکي روزنې کادرونو د •

.ار زمیه  مساعدويک(پرکتیک)عميلد جیولوجي او معدن د پوههنیو ټولو محصلیهو ت  د هېواد د کانونو او پټرولیم وزارت د •

اضح وزارت ل  طریق  د ټولو پوههتونونو د جیولوجي او معدن د پوههنیو رسه  و کړو زدهد کانونو او پټرولیم وزارت ب  د لوړو •

.  يشکادرون  وروزل چمتو او نصاب تحصیيل سم رسه اړتیاو مارکېټ ل  د ترڅو يکړ السلیکتفاهمهامې 

. کومغوښته الزمې همکارۍ څخ  د اړونده ادارو ټولو لري، زه ل  ت  اړتیا همغږۍ او الزمې همکارۍ پورت  فرصتون  •



ن یج  ګیري او د راتلونکې لپاره د همکارۍ فرصتو نت
دام  ولري موږ د اجراییوي او اکاډمیکو نهادونو ترمهځ د یو ميل بحث ایجادولو ت  ژمن یو او دا لړۍ  ب  ا•

.  ق کړوترڅو د علمي او عميل مشورو د دوام پ  پایل  کې اغېزناکې او عميل طرحې ترتیب او تطبی

.ت  ژمن یوهمغږۍ او همکارۍ رسه اړونده ادارو سکتور او شورا، خصويص ملی •

. خلکو ت  د کار زمیهې مساعدوو او وليس مشارکت ت  لومړیتوب ورکوو•

.یوموږ د کانونو پ  سکتور کې تحرک او شفافیت ت  ژمن •

.برابروومسلکي او قانوين کیهدنو ت  الزمې اسانتیاوې •

.جوړووپایداره او د اعتامد وړ حقوقي چارچوب •

.برابروود تسهیل لپاره ال زیاتې اسانتیاوې نړیوالې پانګونې د ميل او •

کوو او کادرونو ت  متو نصاب چتحصیيل اړتیاو رسه سم مارکېټ ل  د ، ومحصلیهو ت  د پرکتیک زمیه  مساعدو •

.روزن  ورکوو

د اقتصادي رفاه لپاره کار کول •



ل  پاملرنې مو نړۍ مهه 

  هیل د سوکال ، هوسا او پرمختليل افغانستان پ


