د افغانستان اسالمی امــارت
د کانونو او پټرولـيم وزارت

د کانونو او پټروليم وزارت اوونيزه

ګڼه۳۶ :
نېټه :زمری ۱۴۰۱ / ۲

د  MJAMشرکت له معاون سره د کانونو او پټروليم وزارت سرپرست
لېدنه

د کانونو او پټروليم وزارت سرپرست شيخ الحديث شهاب الدين دالور يکشنبه د
 ۱۴۰۱/۰۴/۲۶نېټي د ياد وزارت د جيولوجي سروي له محترم معين او د مس عينک
پروژي رئيس په شتون کې د  MJAMشرکت له معاونې اغلې جانشي سره په خپل کاري
دفتر کې وکتل.
په دغه کتنه کې د مس عينک پروژي پرتخنيکي ،مالي ،د ځمکي پر استمالک او د لرغونو
اثارو د لېږد په برخه کې پر وروستيو پرمختګونو خبرې وکړي.
د کانونو او پټروليم وزارت سرپرست وويل :زموږ اساسي هدف د کانونو په سکتور کي د
تحرک رامنځته کول دي ،په ځانګړي توګه د مس عينک د پروژي د ستونزو حل زمونږ له
لومړيتوبونو څخه دي همدارنګه يې زياته کړه ،چې د افغانستان اسالمی امارت ژمن دي،
چې د نوموړي پروژي پلي کولو ته زمينه برابره کړي او ژر تر ژره يې ګټي اخيستني ته
وسپاري ،ترڅو عملي کار پری پېل او د خلکو لپاره د کار زمينه برابره شي ،نوموړي زياته
کړه چې دغه پروژه د دواړو هيوادونو لپاره ګټوره ده.

د کانونو او پټروليم وزارت د رهبري هئيت غونډه ترسره شوه
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نوموړي غونډه د مولوي عبدهللا نعماني لخوا د قران عظيم الشان د څو مبارکو آياتونو په تالوت سره پيل شوه.
ورپسي د کانونو او پټروليم محترم سرپرست وزير جاللتماب شيخ شهاب الدين (دالور) تفصيلي وينا وکړه ،نوموړي
د رهبري هئيت غړي خپلو مسووليتونو ته متوجه کړل او پدې اړوند يې الزمي الرښووني وکړي هغه زياته کړه:
چې موږ باي د د پخوا په پرتله ال زيات کار وکړو او در سپارل شوي دندي په صداقت او ايمانداري سره ترسره
کړي ،تر څو ښي پايلي ترالسه کړو او ورځ تر بلي د کيفيت په لوړولو سره وکوالي شو په ټولنه کې د وزارت
معنوي مقام وده پياوړي کړو ،نوموړي د کانونو اوپټروليم وزارت د عوايدو او د تېروکلونو په پرتله د مثبتو
بدلونونو او همدارنګه د کانونو د ناقانونه استخراج په اړه هم خبرې وکړي .
همدارنګه د سمنګانو
واليت د کانونو رياست د
ډبروسکرو د مديريت په
اړه د تخنيکي تفتيش او
جيولوژی
چاپيريالي
رئيسانو د  ۷۶ګڼي د
 ۱۴۴۳/۱۰/۲۶نېټي د
وړانديز په اړه خپل
نظرونه وړاندې کړل.

ورپسي د سروي او جيولوجی معين نورهللا ستانکزي د  ۱۴۰۰هـ ش مالي کال لپاره د
سروي او جيولوژي رياست د ساحوي پرسونل لپاره د سفريه او امتيازاتو د پلي کولو په
اړه خبري وکړي

د  A-92براڼد  67000ليټره د پټرول ټيلو او د  L-62برانډ
 150000لېټرو ډيزل تيلو چمتو کول

د کانونو او پټروليم وزارت د تدارکاتو رياست د خپل افغان ګاز تصدي په استازيتوب
ټولو وړ نوماندانو ته بلنه ورکوي ،چې د يادي تصدي د دريمي او څلورمي ربعي اړتيا
لپاره  A-92براڼد  67000ليټر د پټرولو تيل او د  L-62برانډ 150000لېټرو ډيزل
تيلو تدارک په پروسه کې ګډون وکړي او د اړوندي شرطنامي کاپی د تدارکاتو د
اجناسو او غير مشورتي خدماتو له آمريت څخه د  ۱۴۰۱/۵/۱۷نېټي د دوشنبی په ورځ
وروسته له غرمي په  ۴:۰۰بجو ترالسه کوالي شي او خپل افرونه د شرطنامي او
تدارکاتو او طرزالعمل له قانون سره سم ډکي او د افرګشايې په غونډه کې يې وړاندي
کړي.
افرګشايي د سه شنبي په ورځ د  ۱۴۰۱/۰۵/۱۸نېټه مخکې له غرمي  ۱۰:۰۰بجي ده.
د افر کوونکو تضمين بايد د بانک ګرانټي وي او يا هم  525,000پنځه سوه پنځه
ويشت زره افغاني نغدي پيسي له ځانه سره ولري د دواطلبي وړ دي.
په تېرو لسو کلونو کۍ يو ورته قرارداد  13,700,000د يارلس ميليونه اوه سوه زره
افغاني په ارزښت وي.
او يا په تېرو لسو کلونو کې يو ورته قرار داد  23,900,000درويشت ميليونه او نهه
سوه رزه افغانيو په ارزشت وي.
د تېرو پنځو کلونو په وروستيو دوو کلونو کې د کلني راکړي ورکړي حجم (عمومي
تجربه)  26,200,000شپږ ويشت ميليونه او دوه سوه زره افغاني وي.
يادي پروژی مالي ظرفيت  5,700,000پنځه ميلونه او اوه سوه زره افغاني دي.
افرګشايې د کانونو او پټروليم وزارت د محمود خان پله تر عبدالحق څلورالري د مسلخ
ترڅنګ د تدارکاتو رياست لومړي منزل ( )۹۹شميره اطاق د ياد رياست د غونډو په
تاالر کې ترسره کيږی.

د هرات کاني ظواهر

د افغانستان په شمال لويديز کې د هرات واليت ،په شمال کې يې ترکمنستان ،په ختيځ کې يې بادغيس
او غور ،سويل ته يې فراه واليت او لويديز ته يې ايران هيواد پروت دی .د احصايې او معلوماتو ملي
ادارې د کلني نفوس اټکل له مخې د دې واليت نفوس شاوخوا ( )۲،۱۴۰،۶۶۲تنو ته رسېږي.
د افغانستان د جيولوژي او د کانونو اړوندې ادارې له خوا تر سره شوو سروې ګانو له مخې دا واليت
بې شمېره معدني ظواهر او کانونه لري.
چې له هغې جملې څخه د تګاب په سيمه کې اوسپنه ،کوه پود ،پلنګ سور  ،په شيډا کې ميس ،سيم
کوه او شيډا ،فوستاک کې قلعي ،په سنګالن کې باريټ ،په انجيل کې سره زر ،په غوريان کې اوسپنه،
په پوډر کې بسموت او په سرجر کې باريټ موقعيت لري.

د کانونو د استخراج په پروژو کې د پانګونې فرصتونه
د افغانستان د کانونو او پټروليم وزارت د ملي اقتصاد
د ودې او د کانونو په پروژو کې د پانګونې په برخه
کې د خصوصي سکتور د هڅونې په موخه ،د هېواد
په ټولو واليتونو کې د کوچنيو کانونو د استخراج په
برخه کې په شفافه ،او اسانه توګه تاسو ته د قانوني
السرسي زمينه برابره کړې ده.

د بغالن واليت د دوو سيمو د ګج ډبرو د کانونو دواطلبي

د کانونو او پټروليم وزارت د بغالن واليت د دوو سيمو د ګج ډبرو کانونو د
دواطلبي د  ۱۴۰۱/۰۴/۲۸نېټه د ياد وزارت په مقام کې په شفافه توګه
ترسره کړه.
ياد وزارت د شيخ جالل او نېزار سيمو د ګج ډبرو کانونه ،چې مخکې
اعالن ته سپارلي وو .د دواطلبي پروسه د پالن پاليسي معين شيخ الحديت
ضياء الرحمن اريوبی په مشرۍ او د موظف هئيت او هغو شرکتونو په
شتون کې چې د پروپوزلو په ارزونه کې د دواطلبي شرايط پوره کړي وو
په شفافه توګه ترسره کړه.
په دغه دواطلبي کې سکاي آريا شرکت د شيخ جالل د کچ ډبرو پروژه د
 ۷۲۵افغانيو او نيزار پروژه  ۶۹۰افغانيو په ارزښت ګټونکي شو.

د کانونو او پټروليم وزارت عوايد

184,142,531 AFN

د کانونو او پټروليم وزارت  ۱۴۰۱/۰۴/۲۳نيټي څخه تر  ۴۰۲/۰۴/۲۹نيټي پورې ټول
(  )184,142,531يو سلو څلور اتيا ميليونه ،يو سلو دوه څلويښت زره پنځه سوه يو
ديرش افغانی عوايد راټول کړي دي.

