د افغانستان اسالمی امــارت
د کانونو او پټرولـيم وزارت

د کانونو او پټروليم وزارت اوونيزه
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.د کندهار او بغالن ولیتونو د پنځو سيمو کانونو داوطلبي

د کانونو او پټرولیم وزارت د کندهار والیت د چنار توتنګی سیمې کوارتز کانونو ،د بغالن والیت
مروباال سیمې مرمر ،د خواجه زید سیمې لومړی او دوهم بالک مرمر او د کندهار والیت د سرآب
کوه زمبرکان سیمې تالک چې مخکې اعالن ته سپارلي وو پنجشنبه  ۱۴۰۱/۶/۱۷د وزارت په مقام
کې داوطلبي په شفافه توګه تر سره کړه.
د کانونو او پټرولیم سرپرست وزیر شېخ الحدیث شهاب الدین دالور د ښاغلي انجینر وحیدهللا
حلیمي تخنیکي مرستیال ،مولوي حسام الدین صابري مالي او اداري مرستیال ،شېخ ضیاءالرحمن
اریوبي د پالیسۍ مرستیال د موظف هیئت او  ۲۴هغه شرکتونو په ګډون کې چې د پروپوزلونو په
ارزونه کې یې د داوطلبۍ شرایط پوره کړي وه داوطلبي ترسره کړه.
په دغه داوطلبۍ کې د کندهار والیت چنار توتنګی سیمې کوارتز ګالبي کان ګټونکی د عبید ایوب
نوري شرکت د رویالټي په قیمت في ټڼ  ۸۰۰۰اته زره افغانۍ ،د بغالن والیت دوشي ولسوالۍ
مروباال سیمې مرمر کان ګټونکی د معادن مخکش افغان شرکت د رویالټي په قیمت في ټڼ ۴۳۵
څلور سوه پنځه دېرش افغانۍ ،د خواجه زید سیمې لومړی بالک مرمر ګټونکی د عبید ایوب نوري
شرکت د رویالټي په قیمت في ټن  ۹۰۰نهه سوه افغانۍ ،د خواجه زید سیمې دوهم بالک مرمرو
ګټونکی د ممتاز ایاز شرکت د رویالټي په قیمت في ټڼ  ۹۰۰نهه سوه افغانۍ او د کندهار والیت
سرآب کوه زمبر کان سیمې د تالک کان ګټونکی د رویالټي په قیمت في ټڼ  ۱۹۰۰یو زره او نهه
سوه افغانیو په ارزښت اعالن کړل.

د قوانينو او پاليسيو او د هغې د تطبيق د څارنې لپاره د روزنيز پروګرام
جوړول
ر

د کانونو او پټرولیم وزارت د بشري سرچینو ریاست د اداري اصالحاتو او ملکي خدمتونو له ریاست سره
په همغږۍ د  ۶۰تنو د دوهم او دریم بستونو کارکوونکو د پوهاوي په موخه د قوانینو او پالیسیو تر
سرلیک الندې د مالي او اداري مرستال مولوي حسام الدین او د بشري سرچینو ریئس احمد ضیا خاکسار
په ګډون نن یکشنبه  ۱۴۰۱/۶/۲۰نېټې د یاد وزارت د غونډو په تاالر کې پنځه ورځنی روزنیز پروګرام
جوړ کړ.
غونډه د رسنیو ټیم د آمر قاري عبدالحکیم له خوا د قرانکریم د څو مبارکو آیاتونو په تالوت سره پیل او
ورپسې د مالیې او اداري مرستیال مولوي حسام الدین له خوا رسما ً پرانیستل شوه .او ټولو ګډونوالو ته د
ښه راغالست تر څنګ د یاد پروګرام په اړه لنډې خبرې وکړې.
ورپسې د اداري چارو د اصالحاتو او ملکي خدمتونو د حقوقي چارو مرستیال انجنییر ویس الدین ویس د
غونډې ګډونوالو ته د ښه راغالست وویل او له ټولو کارکوونکو څخه هیله وکړه چې له دې فرصت څخه
سمه ګټه پورته کړي او په پیل شوي پروګرام کې برخه واخلي ،څو د خپلو ظرفیتونو په لوړولو سره
خلکو او هېواد ته ښه خدمات وړاندې کړي.
په پای کې د ادارې د قوانینو او پالیسیو او د هغې د تطبیق د څارنې اړوند روزنیز پروګرام د قوانینو او
حقوقي اسنادو د تطبیق د څارنې آمر ښاغلي حیات هللا محمدي له خوا د پریزنټیشن په بڼه د غونډې
ګډونوالو ته وړاندې شو.

د قوانينو او پاليسيو او د هغې د تطبيق د څارنې تر عنوان لندې روزنيز
پروګرام ګډونوال پر ستاینليکونو وستایل شول
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د اصالحاتو او ملکي خدمتونو د ادارې په همغږۍ د مرکزي ریاستونو د دویم او دریم بستونو  ۶۰تنو کارکوونکو ته د قوانینو
او پالیسیو او د هغې د تطبیق د څارنې تر عنوان الندې روزنیز پروګرام چې د یکشنبې په ورځ د  ۱۴۰۱/۶/۲۱نېټې د یوې
اونۍ لپاره پېل شوی وو نن د تصدیقنامو په ورکولو سره پای ته ورسید.
د یاد پروګرام په مناسبت چې د کانونو او پټرولیم وزارت د غونډو په تاالر کې که غونډه جوړه شوې وه ،د کانونو او پټرولیم
وزارت سرپرست وزیر شېخ الحدیث شهاب الدین دالور ،معینانو ،د ادارې اصالحاتو او ملکي خدمتونو ادارې رئیس مولوي
عیدالحنان عارف هللا ،د چارو ادارې د پالیسیو او څارنې مرستیال او سرپرست رئیس مولوي سیف الدین تائب ،رئیسانو او یو
شمېر کار کوونکو په کې ګډون کړی وو.
د کانونو او پټرولیم وزارت سرپرست د ادارې اصالحاتو او ملکي خدمتونو اداري رئیس او کار کوونکو څخه مننه وکړه او
وویل :هیله من یم چې په دغه یوه اونۍ کې مو زیاتې السته راوړنې او تجربې تر السه کړي .او هیله یې څرګنده کړه چې دا
ډول ښوونیزو پروګرامونو ال زیات جوړ او تطبق کړل شي .
د ادارې اصالحاتو او ملکي خدمتونو ادارې رئیس مولوي عیدالحنان عارف هللا د کانونو او پټرولیم وزارت له همکارۍ څخه
مننه وکړه او زیاته یې کړه :خوښ یم چې دغه روزنیز پروګرام مو د یاد وزارت د بشري منابع د ریاست په همغږي د
کارکوونکو د پوهاوي کچې لوړولو په موخه جوړ کړی وو او له هغو تجربو څخه چې د یاد پروګرام په مختلو برخو کې مو
زده کړي په راتلونکي کې ښه استفاده وکړئ .
او همدارنګه د پروګرام په پای کې هغو ټولو کار کوونکو ته چې په یاد پروګرام کې له پیل څخه تر پای ګډون کړی وو
تصدیقنامې ورکړل شوې .ګډنوالو د دا ډول پروګرامونو به جوړولو څخه مننه وکړه او ژمنه یې وکړه چې له دغه پروګرام
څخه د تجربو السته راوړلو څخه به سمه استفاده کو او په راتلونکې ورته پروګرامونو غوښتونکي یو.

د لغمان ولیت کاني ظواهر
لغمان والیت د شمال له لوري له نورستان او پنجشیر ،په ختیځ کې له کونړ ،په سویل کې له
ننګرهار او په لودیځ کې کابل او کاپیسا والیتونو سره ګډه پوله لري.
د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د کلني نفوس اټکل له مخې د دې والیت نفوس شاوخوا (
 )۴۹۳،۴۸۸تنو ته رسېږي.
د افغانستان د جیولوژیکي او د کانونو اړونده څانګې لخوا تر سره شوې سروې ګانو له مخې ،یاد
والیت بې شمېره معدني ظواهر او کانونه لري .چې له هغې جملې څخه سیزیم او ربودیم په
کورغل او کوالم کې ،تورمالین په کورغل کې ،ګرانودیوریټ او ابرک د ډرونټې په ساحه کې
موقعیت لري.
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د کانونو او پټروليم وزارت عوايد
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د کانونو او پټرولیم وزارت په یوه اونۍ کې د  ۱۴۰۱/۶/۱۷نېټې څخه تر  ۱۴۰۱/۶/۲۳نېټې پورې
( )428،094،113څلور سوه اته ویشت میلیونه ،څلور نوي زره او یو سل دیارلس افغانۍ عواید
راټول کړي.
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