د افغانستان اسالمی امــارت
د کانونو او پټرولـيم وزارت

د کانونو او پټروليم وزارت اوونيزه
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د کابل ،پکتيا ،غزني او بادغيس واليتونو د پنځو سيمو کانونو داوطلبي

د کانونو او پټرولیم وزارت د کابل والیت د انجیرک سمیې  6بالک مرمر ،د پکتیا والیت د سرګل سیمې تالک او
سرپنتین ،د غزني والیت کوراله سیمې مرمر ډبرو او د بادغیس والیت د کوه بابا زنګي سیمې د ګچ ډبرو داوطلبي
چې مخکې اعالن ته سپارلي وو ،پنجشنبه  ۳۰۴۳/۶/۱۳نېټې د وزارت د غونډو په تاالر کې د نوموړو سیمو د
ذکر شویو کانونو داوطلبی ترسره شوه  .د داوطلبۍ غونډه د تخنیکي مرستیال ښاغلي انجینیر وحیدالله حلیمي ،د
مالي او اداري مرستیال مولوي حسام الدین صابری ،د پالیسي مرستیال شېخ ضیا ء الرحمن اریوبي ،د جیولوجي
سروې مرستیال ښاغلی نورالله ستانکزی ،موظف هیئت او د  41هغو شرکتونو په ګډون کې ،چې د پروپوزلونو
په ارزونه کې یې د داوطلبۍ شرایط پوره کړي وو ،په شفافه توګه ترسره شوه .په دغه داوطلبۍ کې د پکتیا والیت
د سرګل سیمې د سرپنتین کان د ممتاز ایازلمیټډ شرکت د رویالټي په قیمت سره في ټن  ۰۰۴۴۴افغانۍ ،د کابل
والیت انجیرک سیمې د مرمرو  ۶بالک د افغان الیټ سټون شرکت د رویالټي په قیمت سره في ټڼ  ۶۴۴افغانۍ ،د
پکتیا والیت سرګل سیمې تالک د استخراج معدن کریم وردک شرکت د رویالیټي قیمت سره في ټن  ۳۰۴۴افغانی،
د غزني والیت کوراله سیمې مرمر ډبرو استخراج و پروسس معدن قیمتي و نیمه قیمتی شرکت د رویالټي په قیمت
سره في ټن  ۰۰۴افغانۍ او د بادغیس والیت کوه بابا زنګي سیمې د ګچ ډبري د استخراج معدن حبیب خلیل شرکت
د رویالیټي قیمت سره في ټن  ۱۳۰افغانۍ ګټونکي اعالن کړل.

د کندهار واليت د فلورايټ ډبرو کان داوطلبي
ر

د کانونو او پټرولیم وزارت کې د کندهار والیت د نیش ولسوالۍ دوهم بالک فلورایټ ډ برو کان چې مخکې
اعالن ته سپارلی وو ،نن شنبه د  ۳۰۴۳/ ۷/ ۰نېټه د وزارت د غونډو په تاالر کې د رسینو په وړاندې د
نوموړی کان د دوهم بالک داوطلبي ترسره کړه .په یاده داوطلبي کې د کانونو پټرولیم سرپرست وزیر شیخ
الحد یث شهاب الدین دالور ،تخنیکي مرستیال انجنیر وحید الله حلیمي ،د پالیسي معین شېخ ضیاء الرحمن
اریوبي ،یو شمېر رئیسانو ،موظف هیئت او  ۰۴هغو شرکتونو ګډون درلود چې د پروپوزلونو په ارزونه
کې یې د داوطلبۍ شرایط پوره کړي وو ،چې د دغې داوطلبۍ په نتیجه کې د استخراج او پروسس لوی
ژستیکي گری ولف شرکت د رویالټي په قیمت سره في ټن ( )۰۰۰۴۴څلور څلوېښت زره دوه سوه اتیا
افغانیو په ارزښت ګټونکی اعالن کړ.

د کانونو په سکتور کې د مدني ټولنې له فعاالنو او پانګوالو
سره مشورتي ناسته

د کانونو په برخه کې د اسانتیاوو او پانګونې په اړه د یاد وزارت د مدني ټولنې آمر او ویاند مفتي عصمت الله برهان د مدني
ټولنې له فعاالنو او د خصوصي سکټور له پانګوالو سره د کانونو وزارت د فعالیتونو په اړه د معلوماتو ورکولو لپاره د یکشنبې
په ورځ د  ۳۰۴۳/ ۷/۱نېټې د وزارت په مقام کې ناسته ترسره کړه .په دغه ناسته کې د افغانستان په کانونو کې د ال زیاتو
پانګوالو د هڅونې ،د کانونو د ناقانونه استخراج د مخنیوي او د قیمتي ډبرو د صادراتو لپاره د مناسبو بازارونو د موندلو په اړه
خبری اتری وشوي .د مدني ټولنې فعاالن او پانګوال د شته فرصتونو په پام کې نیولو سره او همدارنګه د کانونو او پټرولیم
وزارت د فعالیتونو او دندو او په ټولنه کې د هغې د اقتصادي ارزښت د اهمیت په اړه د پوهاوي سیمینارونو په جوړولو او پلي
کولو کې د همکارۍ ژمنه وکړه  .غونډه د کانونو د ناقانونه کیندنو او د هغو د زیانونو په اړه د پریزنټیشن په ورکولو او د ګډونوالو
پوښتنو ته په ځواب ویلو سره پای ته ورسیده.

د دايکندي واليت کاني ظواهر

دایکندي والیت د افغانستان له مرکزي والیتونو څخه شمېرل کېږي ،چې د شمال له لوري له غور ،د شمال ختیځ له لوري
له بامیان ،د جنوب له لوري له ارزګان ،د ختیځ له لوري له غزني او د لویدیځ له لوري له هلمند او غور والیتونو سره ګډه
پوله لري  .د احصایې او معلوماتو د ملي ادارې د کلني اټکل له مخې د دغه والیت ټول نفوس ) (516,504تنو ته رسېږي.
د افغانستان د جیولوجي سروې او د کانونو وزارت د اړوندې ادارې د سروې له مخې ،دغه والیت ډېر معدني ظواهر او
کانونو لري ،چې د هغې له جملې څخه په کریمداد کې سرب او جست ،په نیلي او چرخ  ۰کې تنګستن ،په شنګ او اسکان
کې قلعي ،په خانجر کې سیماب او تورمالین په لرګر کې موقعیت لري.

د کانونو او پټروليم وزارت عوايد

)382,814,147( AFN

د کانونو او پټرولیم وزارت په یوه اونۍ کې د  ۳۰۴۳/۶/۰۰نېټې څخه تر  ۳۰۴۳/۶/۱۴نېټې پورې
( )382,814,147درې سوه دوه اتیا میلیونه ،اته سوه څوارلس زره او یو سل اوه څلوېښت افغانۍ عواید راټول
کړي.
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