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د افغانستان د کلیو پراختیا انسټیټوټ د اجرائیوي ریاست
د رسپرست پېژندنه
د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت د برشي رسچینو ریاست په وړاندیز او د وزارت محرتم مقام د حکم پر اساس آغلې ناجیه
خروټي ،د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت سالکاره  ،د افغانستان د کلیو پراختیا انسټیټوټ د اجرائیوي ریاست د رسپرستې
په توګه وټاکل شوه.
آغلې ناجیه خروټي د دې د پیژندنې په غونډه کې يې لومړی خپل ځان معريف کړ او د انسټیټوټ له کارکونکو رسه یې د دوی
په کاري پالن خربې وکړې .د غونډې په پای کې کارکونکو خپل وړاندیزونه او ستونزې له آغلې ناجیه خروټي رسه رشیکې
کړې.

آغلې ناجیه خروټي

دا په داسې حال کې ده چې ،د افغانستان د کلیو پراختیا انسټیټوټ د اجرائیوي ریاست پخوانی رییس ښاغلی شهزار ځدران ،د کلیو د بیارغونې ا و پراختیا وزارت محرتم مقام په ز او د جمهوري ریاست
عايل مقام د  ۸/۰۱۳۸۹۳۱نیټې  ۶۰۹۲ګڼه حکم پر اساس د یاد وزارت برنامو د معین په توګه معريف شو.
آغلې ناجیه خروټي د هیادرولیک انجنیري په برخه کې ماسټري او د دې وزارت په بیالبیلو برخو کې شل کلنه تجربه لري.

د اسايس قانون د تصویب شپاړلسمه کلیزه وملانځل شوه
د افغانستان د کلیو پراختیا انسټیټووټ د وزارت د ررښووونوو رسه سوم او د اسوايس
قانون پرتطبیق د څارنې خپلواک کمیسیون رسه په همغږی کې د اسايس قانون د تصویب
شپاړلسمه کلیزه د انسټېټوټ په تارر کې وملانځل شوه.

د ا غونډه د وزارت د مايل او اداري معین ښاغيل معراج الدین شمس له خوا پرانستل شوه
او د اسايس قانون او د کلیو پراختیا سکتور کې حکومت د مکلفیتونو په اړه ګټورې خربې
وکړې " .لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ ،اسايس قانون په هر هیواد کې د مور قانون په څیر
دی او نور قانونونه له هغې څخه اخیستل شوي دي .خوشبختانه  ،د افغانستاا

اساايس

ښاغلی معراج الدین شمس

قانون په سیمه کې یو له غوره قانونونو څخه دی ،ځکه چې دا د اسالمي رشیعت او د خلکو

د دودونو په چوکاټ کې لیکل شوی دی " .ښاغيل شمس د دې قانون د شپږمې مادې په
هکله  ،چې د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت دندې په ګوته کوي اشاره وکوړه او او د
اسايس قانون د ر ښه تطبیق لپاره يې د برنامو او ورکشواپوونوو جووړولوو او د اسوايس
قانون پرتطبیق د څارنې خپلواک کمیسیون د همکارۍ غوښتنه وکړه.

محمد فاروق فاکر  ،د دولتي ادارو او وزارتونو پر کړنو د اسايس قانون د پيل کیدو د څارنې
رییس ،د اسايس قانون په تاریخ  ،د هغې په ځانګړتیاوو او د دې اجرایوي تضمین پوه اړه
خربې وکړې.

ښاغلی محمد فاروق فاکر

د وزارت سالکار ښاغيل امین الله شارق د قانون جوړونې اړتیا د ټولنې نظم لپاره اړین وباله او

زیاته یې کړه " .د افغانستان اسايس قانون داسې قانون دی چې اتباعو ته تر ټولو زیات حقونه
وړاندې کړی او دې قانون رسه سم د اتباعو مکلفیت د هغې د پيل کیدو لپاره تر نورو ډیر دی" .
د اسايس قانون په تړاو د وزارت حقوقي سالکار ښاغيل غالم رباين ادیب وویل :د برشیت په نړۍ
کې اسايس قانون قرآن دی .او دي افغانستان اسايس قانون له دې څخه اخیستل شوی".

پدې غونډه کې د وزارت له  ۸۹۹څخه ډیرو کارکونکو برخه اخیستې وه.

ښاغيل غالم رباين ادیب

ښاغيل امین الله شارق

د انجيرنۍ او کرنې په برخه کې د جاپان هيواد د ماسټرۍ پروګرام لپاره
ازموينه واخيستل شوه
د جاپان د د نړيوالې همکارۍ سازمان (جايکا) د  0202کال د ماسټرۍ پروګرام لپاره د انجيرنۍ او
کرنې پوه بورخوه کوې ازموويونوه د کولويوو پوراخوتويوا انسوټويوټووټ کوې واخويوسوتول شووه.

په دې ازموينه کې د کليو د بيا رغونې او پراختيا ورازت مرکزي او وريتي رياستونو څخه د  ۶تنوو
ښځينه کارکونکو يه ګډون  ۶۱تنو کارکونکو برخه اخيستي وه ،له دوي څخه به  ۱تنه راتلونکي پړاو
ځووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووي.
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د ازموینې جریان

د کليو پراختيا انسټيټوټ رسپرست رئيس شهزار ځدران ، ،د برشي رسچينو رئيس محمد نور کټوازي او د وزارت مقام د دفرت رئيس شاهپور عبدالرحيمزي د
نووووووظووووووارت

د
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دا په دايس حال کې ده ،چې د کليو پراختيا انسټيټوټ د بورسونو او فيلوشپونو آمريت هرکال د جاپان د نړيوالې همکارۍ سازمان (جايکا) ته د وزارت يو شمري

انستیتوت انکشاف دهات بنابر هدایت مقام وزارت و با هماهنگی کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی از شانزدهمین سال تصوویوا ایون
کارکونکي د هغوي د تحصييل سطحي د ودې لوړوايل لپاره ياد سازمان ته معريف کوي
قانون در راستای ارج گذاری به این سند ارزشمند ملی تجلیل به عمل آورد .این برنامه را محترم معراج الدین شمس معین مالی و اداری وزارت افتتاح
نموده و سخنان مفیدی در باب قانون اساسی و مکلفیت های دولت در سکتور انکشاف دهات پرداخته فرمودند” :همانطوری که میدانید قانون اساسوی
خوشبختانهترقانون اساسی افغانستان یکی از بهترین قوانویون در سوطو
آناواست.
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منطقه میباشد؛ چون در چوکات قوانین اسالمی و عنعنات پسندیده مردم نوشته شده است".

رسه کول

د هیواد په پنځو وریتونو کې د کلیوايل اقتصاد د پیاوړتیا ميل پروګرام پورې اړوند په کلیو
محترم معراج لدین شمس معین مالی و اداری وزارت احیا و انکشاف دهات برماده ششم این قانون که وظایف وزارت احیا و انکشواف دهوات در آن
کې د پور او سپام ګروپونو د مايل او عملیايت پایښت د ارزوناې رسوې يوا ( )VSLAد
مشخص شده ،اشاره نموده و بر همکاری وزارت با کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی در راستای اطالع رسانی با تدویر برنامهها و کوارگواه هوای
افغانستان د کلیو پراختیا انسټیټوټ د څیړنې او رسوی آمریت لخوا بشپړه شوه.
آموزشی تاکید ورزیدند.
دغه رسوې په پنځو وریتونو (ننګرهار  ،هرات  ،پروان  ،بامیان او بلخ) کې په  ۶۱ولسوالیو او

تطبیقده.قانون اساسی بر اجراآت وزارتها و ادارات دولتی به نمایندگید ازسروې
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همچنان مکلفیت اتباع در مقابل این قانون بر تطبیق آن بیشتر است“.
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د دې برنامې په وړاندیز او او د وزارت محرتم مقام د حکم پر اساس ،د افغانستان د کلیو پراختیا انسټیټوټ لخوا تررسه شوه.

