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د سېرډپ بنسټ فېلوشیپونو ته د وزارت کارکوونکي ور وپېژندل شول

د انســتېتیوت د ریاســت د بورسیو او فېلوشیپونو
آمریــت د  2019کال پــه مــارچ کــې د داخــي
تفتیــش ،نظارت ،انســتېتیوت ،آبرســانۍ ،پــان او
د دفــر ریاســتونو او د نیمــروز او لغــان والیتونــو
د کلیــو د بیــا رغونــې او پراختیــا ریاســت 8تنــه
کارکوونکــي پــه بېالبېلــو برخــو کــې د ســیرډپ
بنســټ پــه فیلوشــيپونو کــې هنــد تــه د زدهکــړو
لپــاره ولېــږل:
 .1و راههــای حکومــت داری خــوب ،غیــر متمرکــز
حکومــت او د ښــې حکوم ـتدارۍ الرې؛

 .2د کلیــو د پراختیــا وزارت په برنامو باندې ټولنیز
څار؛
 .3د کلیــو پــه پراختیــا کــې د اطالعاتــو جیــو-
مدیریــت؛
پورتنــي ښــوونیز پروګرامونــه د ســېرډپ بنســټ
پــه مــايل مرســته د هنــد د کلیــو پراختیــا پــه
انســتېتیوت کې جوړ شــوي و او د وزارت ور معريف
شــویو کارکوونکــو یــاد پروګــرام پــه بریالیتــوب رسه
پــای تــه رســولی دی.
د افغانســتان د کلیــو پراختیــا انســتېتیوت یــاد

کارکوونکــي پــه بېالبېلــو برخــو کــې د ښــوونیزو او
تخصــي ظرفیتونو د لوړولــو په موخه ور پېژنديل
وو او همدارنګــه پــه  1396کال کــې هــم د وزارت
شــپږ تنه کارکوونکي د یاد بنســټ له فېلوشــیپونو
برخمــن شــوي و.
پورتنــي ښــوونیز پروګرامونــه د ســېرډپ بنســټ
پــه مــايل مرســته د هنــد د کلیــو پراختیــا پــه
انســتېتیوت کې جوړ شــوي و او د وزارت ور معريف
شــویو کارکوونکــو یــاد پروګــرام پــه بریالیتــوب رسه
پــای تــه رســولی دی.

عبداملنیر وکیيل د کلیوايل ټکنالوژۍ له پارک څخه لیدنه وکړه
عبداملنیــر وکیــي د افغانســتان د کلیــو د پراختیــا
انســتېتیوت د ریاســت اجرایــوي رسپرســت د
کلیــوايل ټکنالــوژۍ د پــارک لــه آمــر ســکندر خــان
رسه د کابــل پــه دهســبز کــې لــه دغــه پــارک څخــه
لیدنــه وکــړه.
ښــاغيل وکیــي د ټکنالــوژۍ په پارک کــې د نصب
شــویو کلیوايل ټکنالوژیو د کارونــې په اړه معلومات
تــر الســه کــړل او د دغــو هرنمندانــو هــري کار یــې
وســتایه چې لــه ســیمهییزو رسچینو او مــوادو څخه
یــې پــه دې ټکنالوژیــو کې ګته اخیســتې.
ښــاغيل وکیــي همدارنګــه د ټکنالــوژۍ پــارک تــه
د ملریــزو ســولرونو او کرنیــزو ټکنالوژیــو پــه لېږدولو
ټینــګار وکــړ او لــه دې اقــدام څخــه یــې مالتــړ وکړ.
د کلیــوايل ټکنالــوژۍ پــارک د کلیــوايل ســیمو

پتــه :نیله باغ ،کابل افغانســتان

اوســېدونکو تــه د الرښــود پــه موخه جوړ شــوی دی .یعنې پــه دې پارک کې هغه کلیــوايل ټکنالوژۍ
چــې د ســیمې موســمي حالــت تــه پــه کتــو جــوړې شــوې وي او ارزانه بیــه ولري ننــدارې تــه وړاندې
کېــږي .تــر څــو لــه دې الرې د کلیــوايل ســیمو اوســېدونکو تــه اســانتیاوې برابــرې يش.
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د سیرډپ د پالنجوړونې په ورکشاپ کې ګډون
د افغانســتان د کلیــو د پراختیا انســتېتیوت
د بورســیو او فېلوشــیپونو د تنظیــم آمــر
ښــاغيل منیــر عبــايس د ســیرډپ بنســټ
د پالنجوړونــې پــه ورکشــاپ کــې د یــاد
بنســټ د غــړو هېوادونــو د اســتازو پــه
شــتون کــې د افغانســتان د دولــت او د
کلیــو د بیــا رغونــې او پراختیــا وزارت پــه
اســتازولۍ ګــډون وکــړ.
دا پروګــرام د  2019کال د مــارچ لــه
۱۱مــې تــر ۱۴مــې نېټــې پــورې پــه
بنګلدېــش کــې جــوړ شــوی و چــې ښــاغيل
عبــايس د وزارت د ریاســتونو او برنامــو د
روزنیــزو اړتیــاوو پــه پــام کــې نیولــو رسه،
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لــه  2019څخــه تــر  2021کال پــورې د
ال ډېــرو فېلوشــیپونو او ښــوونیزو پروګرامــو
د جــذب پــه موخــه ګــډون کــړی و او د
دغــه بنســټ لــه مســوولینو او نــورو غړیــو
هېوادونــو لــه اســتازو رسه وکتــل.
دا پــه داســې حــال کــې ده چــې CIRDAP
بنســټ د خپلــو یــو کلنیــو فعالیتونــو د
ارزونــې پــه موخــه ،هــر کال د خپــل نــوي
پــان او پالیســۍ د طرحــې لپــاره او د خپلو
علمي-څېړنیــزو او ښــوونیزو پروګرامونــو د
تطبیــق پــه موخــه د نویــو پرېکــړو لپــاره د
دغــه بنســټ د غــړو هېوادونــو د اســتازو پــه
ګــډون د پــان جوړونــې ورکشــاپ جــوړوي.
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انستېتیوت له فعالیتونو او
الستهراوړنوستاینه

د کلیــو د بیــا رغونــې او پراختیــا وزارت
د رهــرۍ مقــام پــه  1397کال کــې د
افغانســتان د کلیــو د پراختیــا انســتېتیوت د
فعالیتونــو او الســته راوړنــو ســتاینه وکــړه او
د انســتېتیوت د کارکوونکــو پــه اســتازولۍ
یــې د انســتېتیوت د اجرایــوي ریاســت
رسپرســت ښــاغيل عبداملنیــر وکیــي تــه
ســتاینلیک ورکــړ.
ښــاغيل عبداملنیــر وکیــي هــم پــه اداره
کــې د مننــې او قدردانــۍ د اصــل پــه پــام
کــې نیولــو رسه دا ســتاینلیک د انســتېتیوت
کارکوونکــو تــه ډالــۍ کــړ او هغــه یــې د
ټولــو کارکوونکــو د ټولیــز زیــار او هڅــو پایلــه
وبالــه.
دا پــه داســې حــال کــې ده چــې د
افغانســتان د کلیــو د پراختیــا انســتېتیوت
پــه تېــر کال کــې د 85ســلنه بودیجــه
لګولــې وه او د نــورو الســته راوړنــو تــر څنــګ
یــې د هېــواد د ټولــو والیتونــو پــه کچــه «د
کلیــو د بیــا رغونــې او پراختیــا وزارت د
پرمختیایــي پــروژو ارزونــه» تــر نامــه النــدې
لویــه رسوې هــم تــررسه کــړې ده.
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