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د طبیعی منابعو د څارنې شبکه د کانونو په اړه د ځواب ویونکی قانون غوښتونکې ده
د مىرالووو قاوون د اصالح لً الرې روڼتیا ،پرمختګ ،ځواب ویل ،ټیکاو او امىیت ډاډمه کړئ او د فساد
او شخړو څخً مخىیوی وکړئ
د کاًًْْلاًْى پَ ُیْاد کې یٍْ لَ ُغَ لْهړیْ اّ هِوْ ّسیلْ څخَ دٍ چې د ُغَ پَ تطثیك سرٍ پَ ُیْاد کې دټْلٌې لپارٍ
ثثات راهٌځتَ کیږی ،د کاًًْْ د راّیستْ لپارٍ پَ ُیْادکې یْداسی هْثر ځْاب ّیًْکی لاًْى تَ اړتیا دٍ چې دا لاًْى
حکْهت تَ یْ الرښْد ّی چې ّکْالی شی د دې پَ ّاسطَ پَ اړًّذٍ کاری ترخَ کې د افغاًاًْ لَ ارهاى سرٍ سن پْرٍ
کٌټرّل ّلری
پَ افغاًستاى کې پَ زیاتَ کچَ د هعذًی هْادّ اّ ُایذرّکارتي زیرهې پَ ټْلْ ّالیتًْْ کې شتْى لري خْ کلَ چې پَ ُیْاد
کې سْلَ اّ ثثات دٍّ هِن عٌاصر لَ ګْاښ سرٍ هخ دی ًْد پاًګې اچًْې لپارٍ ُن زهیٌَ هساعذٍ ًذٍ.
افغاًستاى پَ تیرّ دیارلسْ کلًْْ درې د کاًًْْ اّ دٍّ د ُایذرّکارتي د راّیستْ لْاًیي تصْیة کړی چی یادّ لْاًیٌْ ًّشْ
کړای د ُیْاد د کاًًْْ څاًګې تَ ثثات راّړی ،دغْ یادّ لْاًیٌْ تیا کتٌې تَ اړیتا لرلَ ځکَ چې یاد لْاًیي ًاکام ّّ اّ د
ټْلٌې اړتیاّ تَ یې پَ اړًّذٍ ترخَ کې ځْاب ًشْ ّیلی ،پْرتٌی لْاًیي پذې ًّتْاًیذل چې پَ ُیْاد کې دپاًګې اچًْې
زهیٌَ تراترٍ اّ شفافیت راهٌځتَ کړی .
د طثیعی هٌاتعْ د څارًې شثکَ د دې هالتړې دٍ ترڅْ د کاًًْْ پَ اړٍ پَ هْجْدٍ لاًْى کې پَ هلی ا ّ تیي الوللی کچَ تذلْى
لپارٍ ُڅَ کړېذٍ  ،خْ د کاًًْْ اّ پطرّلین ّزارت د هذًی ټْلٌې غږ پَ پام کې ًَ ّ ًیْلی  ،د ُیْاد پخْاًی ّلسوشر ښاغلی
حاهذ کرزی یْ ضعیف لاًْى السلیک کړی دٍ.
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د هلی ّحذت د حکْهت پَ هٌځتَ راتلْ سرٍ خْشثختاًَ د کاًًْْ اّ پطرّلین ّزارت د طثیعی هٌاتعْ د څارًې لَ شثکې سرٍ
پَ هْجْدٍ لاًْى کې چې پَ  ۴۱۰۲کال کې پاش شْی د تذلْى پَ هْخَ خثرې اترې پیل کړیذی چې د طثیعی هٌاتعْ د
څارًې شثکَ یې د دې کار ستایٌَ کْي .
د د طثیعی هٌاتعْ د څارًې شثکې دکاًًْْپَ هْجْدٍ لاًْى کې ّرّستَ لَ ُغَ چې خپلَ څیړًَ ّکړٍ اّ یا لاًْى کې زیاتی
ًیوګړتیاّې پَ ګْتَ کړیذی چې جذی تذلْى تَ اړتیا لری اّ پَ ُوذی هْخَ یې د څلْرّ هِوْ کاًًْْ لَ اّسیذًّکْ سرٍ
خثرې کړي چې خپل ّړاًذیس د اصالحی هْادّ پَ تْګَ داسی ّړاًذې کْی لَ ّلسوشر اشرف غٌی څخَ غْښتٌَ کْی
ترڅْ د کاًًْْ د لاًْى پَ اړٍ دې ځاى تاّری کړی چې آیا دالاًْى د یادې څاًګې اړتیاّې پْرٍ کْالی شی کَ ًَ ،لَ
ّلسوشر څخَ ُیلَ هٌذ دی چې پَ یادٍ ترخَ کې دې ځاًګړی همررات ّضعَ ترڅْ د شفافیت ،دّاهذارٍ پرهختګ اّد هلی
ګټْ د خًْذیتْب لپارٍ زهیٌَ تراترٍ شی.
کاًًْْ تَ څیرهَ د اّسیذًّککّْ خل اّ هذًی فعالیٌْ د شتَ تشْیش پَ پام کې ًیْلْ سرٍ الًذې ټکی ډیر اړیي دی اّ لَ
افغاى حکْهت څخَ یې پَ کلکَ غْښتٌَ کّْ.
د جْاز د کٌټرّل تذلْى اّ یا ُن د حمْلْ پلْرل پَ اّسٌی حالت کې تایذ چې تٌذ ّای ،پَ اّش ّختکې رّاى حالت تَ پَ
کتْ سرٍ ّیلی شْ د جْازًّْ پَ تْضیع اّد لراردادًّْ پَ ّرکړٍ کې خْرا درغلی کیږی یْ شخص تَ لَ دریْ څخَ دزیاتْ
جْازًّْ ّیش د اًذیښٌې ّړدٍ ،زهْږ غْښتٌَ دادٍ چې لَ کوپٌْ اّ شرکتًْْ سرٍ دې لرار دادًَّ تایذ چې د ّلسی جرګې
اّ هذًی ټْلٌې لَ لْری ّڅارل شی.
دطثیعی هٌاتعْ دڅارًې شثکَ د کاًًْْاّ پطرّلین پَ ّزارت غږ کْی ترڅْ د ُغَ چا پَ اړٍ ُن تْضیحات ّرکړی چې
خپلَ ځوکَ دکاًًْْ د را ّیستْ پَ ترخَ کې دهلی هٌافعْ پَ ّړاًذې لَ السَ ّرکْی د یاد شخص لپارٍ څَ هشْرٍ اّ څَ
اهکاًات پَ پام کې لری اّ دُغَ حمَ حمْق لَ پاهَ ًَّ غْرځْی
ُوذراًګَ پکار دٍ چې د کاًًْْ لَ را ّیستْ څخَ ّړاًذې د ُغَ د راّیستْ پَ پایلَ کې د فرٌُګی،ټْلٌیس ،التصادی
اّچاپیریال ساتٌې پَ ترخَ کې د راهٌځتَ کیذًّکْ زیاًًْْ پَ اړٍ ُن څیرًَ ّشی اّ پَ اړٍ یې الزم ګاهًَْ پْرتَ شی .
پَ اّسٌی ّختکې کاًًْْ تَ د څیرهَ اّسیذًّکْ لَ ًظرٍ د کاًًْْ لاًْى الًذیٌې ستًْسې لری اّ پَ اړٍ یې جذی خثرّتَ
لَ ټْلْ ښکیلْ لْرّ سرٍ اړتیا ّیٌی
د طثیعی هٌاتعْ د څارًې شثکې لَ خپلې اّږدې تجرتې څخَ الًذې هْارد د کاًًْْ پَ لاًْى کې د ځای پرځای کیذّ لپارٍ پَ
پام کې لری:
 .۰رّڼیتا اّ دعذالت راهٌځتَ کْل د پرّژّ د ّرکړې پَ ترخَ کې
 .۴د ګټْد هالکیت پَ ترخَ کې د ټْلْ هْاردّ شریکْل
 .3د ټْلْ تړًّْ شریکْل
 .4د کاى د راّیستًْکې کوپٌۍ لپارٍ د اّتْ د هصرفْلْ زهیٌَ تراترّل
 .5د ُغْ اشخاصْ اّ کوپٌیْ چې پَ غیر لاًًْی راّیستٌَ کې الش لری د سسا شرایط تراترّل
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 .6د کاًًْْ صٌعت اّ لَ ُغَ څخَ الستَ راتلًْکې ګټَ تایذ چې د جٌسیتی تراترّالی پَ تٌیاد اّ ځْاب ّیًْکی ّ
اّسی ًْ ددی پر اساش آړیٌَ دٍ چې ترڅْ دا لاًْى پَ ټْلْ پړاًّْ کې دی هِن اهر تَ ځْاب ّیًْکی ّی اّ پَ
ځاًکړې تْګَ پَ خاصَ سلٌَ تْدجَ د ښځْ دستًْسّ لپارٍ ځاًګړې کړي .
یْ لْی لاًْى کْالشی لْهړی لْی ترخَ اّ ّاضح الرښْد ّی د ا لپارٍ چې پَ یادٍ ترخَ کې پرهختګ ّکړی شفافیت
راهٌځتَ کړی اّ د حساب ّرکًْې پرتٌیاد حرکت ّکړی .

د طبیعی مىابعو د څاروې شبکً آړیکې شمیري5161494810 :
د الزیاتو معلوماتو او رسىیسومرکو لپاري هِرتاًی ّکړی دطثیعی هٌاتعْ د څارًې د شثکې لَ غړّ سرٍ ښاغلی جاّیذ
"ًْراًی" د ایویل لَ الرې  ۱9944496۴۱/ javed.noorani@gmial.comاّ ښاغلی اتراُین جعفری د هثایل لَ الری
 afgeology@gmail.com /۱99۰۱94430پَ اړیکَ کې شی
د طبیعی مىابعو د څاروې د شبکې پً اړي:
د طثیعی هٌاتعْ د څارًې شثکَ د  ۰0تٌسټًْْ اّ هذًی فعالیٌْ (ښځیٌَ اّ سړی) د چاپیریال ساتٌې اّ طثیعی هٌاتعْ پَ ترخَ
کې پَ کال ،۴۱۰۴،۰4دسوثر کې تاسی شٍْ.
د طثیعی هٌاتعْ د څارًې شثکَ یٍْ آزادٍ پرتَ لَ ګټې اخیستٌې اّ غیر سیاسی شثکَ دٍ چې دُیْاد د کاًًْْ( هعذًی هْادّ
اّتْ اّ ځٌګلًْْ) لَ سْلیسّ اّ دّاهذارٍ را ّیستْ څخَ هالتړ کْی.
د دّاهذارٍ پرهختګ ،رّڼتیا  ،ځْاب ّیٌې اّ د ټْلْ شوْل طثیعی هٌاتعْ اّ د سالن چاپیریال لرل پَ افغاًستاى کې د طثیعی
هٌاتعْ د څارًې دشثکې لَ لر لیذ څخَ دٍ .
د طثیعی هٌاتعْ د څارًې شثکَ ُوذا اّش لَ  9۱څخَ زیات غړی پَ کاتل ،لْګر ،تاهیاى،تِسْدُ ،رات اّ پرّاى ّالیتًْْ
کې لری چې لَ کاًًْْ څخَ پرهْثرٍ ګټې اخیستٌې  ،رّڼیتا اّلَ چاپیریال سرٍ پَ هطاتمت د کاًًْْ پَ سْلیسٍ راّیستْ
څارًَ کْی .
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