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تعین محترمه  انجنیر ناجیه خروتی منحیث سرپرست انستیتوت انکشاف دهات 

 افغانستان

انجنیر ناجیه خروتی مشاور وزارت احیا و انکشاف دهات به اساس پیشنهاد ریاست محترم منابع                   

مقام محترم وزارت به حیث سرپرست انستیتوت         1101501/81( مورخ   0465بشری و حکم شماره )    

 انکشاف دهات افغانستان تعین گردید.

ای که به مناسبت معرفی ایشان تدویر گردیده بود، خانم خروتی در باره برنامه ها و پالن                    در جلسه  

های آینده خود صحبت نموده و از همکاران تقاضای همکاری و تالش برای تطبیق اهداف تعیین                   

 .شده برای انستیتوت را نمود

 .استسال به این طرف در ریاست های مختلف این وزارت ایفای وظیفه نموده   ۰5داشته و از  رشته ساختمانی هایدرولیک در خروتی ماستری خانم

( مقام عالی ریاست ج.ا.ا      ۰654وزارت و حکم شماره )   سرپرست پیشین ریاست اجرائیوی انستیتوت به اساس پیشنهاد این ځدراناین در حالیست که محترم شهزار 

 رسماً به صفت معین برنامه های وزارت معرفی و آغاز بکار نموده است.   1/81جدی 7از تاریخ 

”خروتی  ” محترمه انجنیر ناجیه     

بزرگداشت از شانزدهمین سال تصویب قانون اساسی در وزارت احیا و 

 انکشاف دهات افغانستان؛

انستیتوت انکشاف دهات بنابر هدایت مقام وزارت و با هماهنگی کمیسیون مستتتقت     

نظارت بر تطبیق قانون اساسی از شانزدهمین سال تصویب این قانون در راستای ارج   

این برنامه را محتترم متعتراج       .گذاری به این سند ارزشمند ملی تجلی  به عم  آورد

الدین شمس معین مالی و اداری وزارت افتتاح نموده و به سخنان مفیتدی در بتا        

قانون اساسی و مکلفیت های دولت در سکتور انکشاف دهات پرداختتته، فترمتودنتد         

حیث قانون متادر بتوده و          دانید قانون اساسی در هر کشوری من همانطوری که می” 

دیگر قوانین بر گرفته از آن است. خوشبختانه قانون اساسی افغانستان یکی از بهترین  

باشد؛ چون در چوکات قوانین اسالمی و عنعنات پسندیتده   قوانین در سطح منطقه می

 ".مردم نوشته شده است

محترم شمس بر ماده ششم این قانون که وظایف وزارت احیا و انکشاف دهات در آن   

مشخص شده، اشاره نموده و بر همکاری وزارت با کمیسیون نظارت بر تطبیق قانتون  

هتای آمتوزشتی تتاکتیتد            ها و کارگاه اساسی در راستای اطالع رسانی با تدویر برنامه

 ورزیدند.

محمد فاروق فاکر رئیس دیپارتمنت نظارت از تطبیق قانتون استاستی بتر اجتراآت            

ها و ادارات دولتی به نمایندگی از کمیسیون مستق  نظارت بر تطبیتق قتانتون       وزارت

   .ها و ضمانت اجرائی آن پرداخته و قانون اساسی را میثاق ملی )میثاق ملت و دولت( خواند ی قانون اساسی، ویژگی اساسی، به تاریخچه

 محترم معراح الدین شمس معین مالی واداری

 محترم محمد فاروق فاکر  نماینده  کمیسیون 



 بزرگداشت از شانزدهمین سال تصویب قانون اساسی در وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان؛

انستیتوت انکشاف دهات بنابر هدایت مقام وزارت و با هماهنگی کمیسیون مستق  نظارت بر تطبیق قانون اساسی از شانزدهمین سال تصتویتب ایتن      

این برنامه را محترم معراج الدین شمس معین مالی و اداری وزارت افتتاح  .قانون در راستای ارج گذاری به این سند ارزشمند ملی تجلی  به عم  آورد

دانید قانون اساستی   همانطوری که می” نموده و سخنان مفیدی در با  قانون اساسی و مکلفیت های دولت در سکتور انکشاف دهات پرداخته فرمودند   

 حیث قانون مادر بوده و دیگر قوانین بر گرفته از آن است. خوشبختانه قانون اساسی افغانستان یکی از بهترین قوانتیتن در ستطتح          در هر کشوری من

 ".باشد؛ چون در چوکات قوانین اسالمی و عنعنات پسندیده مردم نوشته شده است منطقه می

دهی به جامعه خواند و افتزود      آقای امین اهلل شارق مشاور وزارت، ضرورت ایجاد قانون را نظم

؛قانون اساسی افغانستان، قانونی است که بیشترین حقوق را برای اتباع در خود جتای داده و      

 ."همچنان مکلفیت اتباع در مقاب  این قانون بر تطبیق آن بیشتر است

قتانتون   ” آقای غالم ربانی ادیب مشاور حقوقی وزارت در ارتباط به قانون اساسی فترمتودنتد          

اساسی در جهان بشریت قرآن است و این قانون اساسی برگرفته شده از آن و سنگ تتهتدا      

 ."تمام قوانین وضعی است

 .تن کارمندان وزارت اشتراک ورزیده بودند 155در این برنامه در حدود بیش از 

 
های انجنیری و  برگزاری امتحان رقابتی مقطع ماستری رشته

 زراعت کشور جاپان؛

 ۰5۰5های انجنیری و زراعت برای ستال       دور دهم امتحان رقابتی در مقطع ماستری رشته

( در انستیتوت انکشتاف دهتات      JICA)   مربوط سازمان همکاریهای بین المللی کشور جاپان

 برگزار گردید.

خانم از کارمندان مرکزی وزارت در این امتحان اشتراک نموده بتودنتد    ۰تن به شمول   ۰1 

تن ایشان به مرحله بعدی راه خواهند یافت. همچنان شهزار حدران معین   1که از آن جمله 

ها و سرپرست پیشین ریاست انستیتوت انکشاف دهات، محمد نورکتوازی رئیس منابع بشری و شاهپور عبدالرحیمزی رئیس دفتتر متنتحتیتث         برنامه

 مسوولین کمیته از این امتحان نظارت نمودند.

ها و فیلوشپ های انستیتوت انکشاف دهات همه ساله تعدادی از کارمندان وزارت را جهت ارتقتای ستطتح       این در حالیست که آمریت تنظیم بورسیه

 نماید. ( معرفی میJICA) المللی کشور جاپان ها به سازمان همکاریهای بین تحصیلی آن

 جریان اخذ امتحان ماستری 

 محترم معراج لدین  شمس معین مالی و اداری وزارت احیا و انکشاف دهات برماده ششم این قانون که وظایف وزارت احیا و انکشتاف دهتات در آن        

هتای     ها و کتارگتاه   مشخص شده، اشاره نموده و بر همکاری وزارت با کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی در راستای اطالع رسانی با تدویر برنامه

 آموزشی تاکید ورزیدند.

 

ر ها و ادارات دولتی به نمایندگی از کمیسیون مستق  نتظتارت بت      محمد فاروق فاکر رئیس دیپارتمنت نظارت از تطبیق قانون اساسی بر اجراآت وزارت

 .اندها و ضمانت اجرائی آن پرداخته و قانون اساسی را میثاق ملی )میثاق ملت و دولت( خو ی قانون اساسی، ویژگی تطبیق قانون اساسی، به تاریخچه

قانون اساسی افغانستان، قانونی است که بیشترین حقوق ” دهی به جامعه خواند و افزود    آقای امین اهلل شارق مشاور وزارت، ضرورت ایجاد قانون را نظم

 .“را برای اتباع در خود جای داده و همچنان مکلفیت اتباع در مقاب  این قانون بر تطبیق آن بیشتر است

انجام و ارزیابی وضعیت پایداری مالی و عملیاتی اتحادیه های پس  

( برنامه ملی انکشاف VSLA 751انداز و قرضه دهی قریه )

 اقتصاد روستایی 

 107ارزیابی وضعیت پایداری مالی و عملیاتی اتحادیه های پس انداز و قرضه دهی قریه )                  

VSLA         مربوط برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی در قرأ و قصبات پنج والیت کشور توسط )

تکمی         AIRDآمریت تحقیقات و سروی ریاست انستیتوت انکشاف دهات افغانستان               

 گردید.

 ۰۰0ولسوالی و      ۰7والیت )ننگرهار، هرات، پروان، بامیان و بلخ(، در              0این ارزیابی در     

های   آوری ارقام در ساحات تحت پالن، ثبت ارقام جمع آوری شده گروه              شورای انکشافی قریه صورت گرفته است. بعد از نظارت مستقیم پروسه جمع            

 -ایی  انداز و قرضه قریه در بانک معلوماتی )دیتابس( و تحلی  و تجزیه ارقام، گزارش نهایی آن ترتیب و به به برنامه ملی انکشاف اقتصاد روست                              پس

WEER-DAP          ارزیابی وضعیت پایداری مالی و عملیاتی اتحادیه های پس انداز و قرضه دهی قریه               ارایه شد. قاب  ذکر است که   VSLA  (Village 

Saving Lone Association)  مربوط برنامهWEERDP  مقام محترم وزارت   10۰01/81/مورخ  1511به اساس پیشنهاد این برنامه و حکم شماره

 احیا و انکشاف دهات قرار شد توسط انستیتوت انکشاف دهات راه اندازی و تطبیق شود.

اتحادیه را    ۵۷۰اتحادیه در پنج والیت ذکرشده         ۰۵۵در این ارزیابی  آمریت تحقیقات و سروی انستیتوت به شک  تخنیکی یعنی از جمله مجموعی                

 گیری تصادفی انتخاب نموده و تحت پوشش سروی عملی قرار دادند. نمونه با روش

  VSLAجریان نظارت و سروی 

 

محترم آمین هللا شارق 
 مشاور مقام وزارت 

محترم غالم ربانی ادیب 
 مشاور حقوقی وزارت 


