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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 ده ســبز کــې لــه دغــه پــارک څخــه 

لیدنــه وکــړه. 

ښــاغي وکیــي د ټکنالــوژۍ په پارک کــې د نصب 

شــویو کلیوايل ټکنالوژیو د کارونــې په اړه معلومات 

تــر الســه کــړل او د دغــو هرمندانــو هــري کار یــې 

وســتایه چې لــه ســیمه ییزو رسچینو او مــوادو څخه 

یــې پــه دې ټکنالوژیــو کې ګته اخیســتې.

ښــاغي وکیــي همدارنګــه د ټکنالــوژۍ پــارک تــه 

د ملریــزو ســولرونو او کرنیــزو ټکنالوژیــو پــه لېږدولو 

ټینــګار وکــړ او لــه دې اقــدام څخــه یــې مالتــړ وکړ.

ــیمو  ــوايل س ــارک د کلی ــوژۍ پ ــوايل ټکنال د کلی

د انســتېتیوت د ریاســت د بورسیو او فېلوشیپونو 

آمریــت د 2019 کال پــه مــارچ کــې د داخــي 

تفتیــش، نظارت، انســتېتیوت، آبرســانۍ، پــان او 

د دفــر ریاســتونو او د نیمــروز او لغــان والیتونــو 

ــه  ــت 8تن ــا ریاس ــې او پراختی ــا رغون ــو د بی د کلی

کارکوونکــي پــه بېابېلــو برخــو کــې د ســیرډپ 

بنســټ پــه فیلوشــيپونو کــې هنــد تــه د زده کــړو 

لپــاره ولېــږل:

1. و راه هــای حکومــت داری خــوب، غیــر متمرکــز 

حکومــت او د ښــې حکومــت دارۍ الرې؛

د سېرډپ بنسټ فېلوشیپونو ته د وزارت کارکوونکي ور وپېژندل شول

عبداملنیر وکیيل د کلیوايل ټکنالوژۍ له پارک څخه لیدنه وکړه
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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.

2. د کلیــو د پراختیــا وزارت په برنامو باندې ټولنیز 

څار؛

3. د کلیــو پــه پراختیــا کــې د اطاعاتــو جیــو-

مدیریــت؛

ــټ  ــېرډپ بنس ــه د س ــوونیز پروګرامون ــي ښ پورتن

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.

ــاد  ــتېتیوت ی ــا انس ــو پراختی ــتان د کلی د افغانس

کارکوونکــي پــه بېابېلــو برخــو کــې د ښــوونیزو او 

تخصــي ظرفیتونو د لوړولــو په موخه ور پېژنديل 

ــم د وزارت  ــې ه ــه 1396 کال ک ــه پ وو او همدارنګ

شــپږ تنه کارکوونکي د یاد بنســټ له فېلوشــیپونو 

برخمــن شــوي و.

ــټ  ــېرډپ بنس ــه د س ــوونیز پروګرامون ــي ښ پورتن

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 افغانستان د کلیو د پراختیا 
انستېتیوت له فعالیتونو او 

السته راوړنو ستاینه
د افغانســتان د کلیــو د پراختیا انســتېتیوت 

آمــر  تنظیــم  د  فېلوشــیپونو  او  بورســیو  د 

ــټ  ــیرډپ بنس ــايس د س ــر عب ــاغي منی ښ

ــاد  ــې د ی ــاپ ک ــه ورکش ــې پ د پالن جوړون

پــه  اســتازو  د  هېوادونــو  غــړو  د  بنســټ 

شــتون کــې د افغانســتان د دولــت او د 

کلیــو د بیــا رغونــې او پراختیــا وزارت پــه 

اســتازولۍ ګــډون وکــړ.

لــه  مــارچ  د  کال   2019 د  پروګــرام  دا 

پــه  پــورې  نېټــې  ۱۴مــې  تــر  ۱۱مــې 

بنګلدېــش کــې جــوړ شــوی و چــې ښــاغي 

عبــايس د وزارت د ریاســتونو او برنامــو د 

ــو رسه،  ــې نیول ــام ک ــه پ ــاوو پ ــزو اړتی روزنی

وزارت  پراختیــا  او  رغونــې  بیــا  د  کلیــو  د 

د  کــې  کال   1397 پــه  مقــام  رهــرۍ  د 

افغانســتان د کلیــو د پراختیــا انســتېتیوت د 

ــړه او  ــتاینه وک ــو س ــته راوړن ــو او الس فعالیتون

د انســتېتیوت د کارکوونکــو پــه اســتازولۍ 

ریاســت  اجرایــوي  د  انســتېتیوت  د  یــې 

رسپرســت ښــاغي عبداملنیــر وکیــي تــه 

ورکــړ. ســتاینلیک 

اداره  پــه  ښــاغي عبداملنیــر وکیــي هــم 

ــام  ــه پ ــل پ ــۍ د اص ــې او قدردان ــې د منن ک

کــې نیولــو رسه دا ســتاینلیک د انســتېتیوت 

تــه ډالــۍ کــړ او هغــه یــې د  کارکوونکــو 

ټولــو کارکوونکــو د ټولیــز زیــار او هڅــو پایلــه 

ــه. وبال

د  چــې  ده  کــې  حــال  داســې  پــه  دا 

افغانســتان د کلیــو د پراختیــا انســتېتیوت 

بودیجــه  85ســلنه  د  کــې  کال  تېــر  پــه 

لګولــې وه او د نــورو الســته راوړنــو تــر څنــګ 

ــه »د  ــه کچ ــو پ ــو والیتون ــواد د ټول ــې د هې ی

د  وزارت  پراختیــا  او  رغونــې  بیــا  د  کلیــو 

ــدې  ــه الن ــر نام ــه« ت ــروژو ارزون ــي پ پرمختیای

لویــه رسوې هــم تــررسه کــړې ده.

د سیرډپ د پالن جوړونې په ورکشاپ کې ګډون
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ــورې د  ــر 2021 کال پ ــه ت ــه 2019 څخ ل

ــو  ــوونیزو پروګرام ــیپونو او ښ ــرو فېلوش ال ډې

د جــذب پــه موخــه ګــډون کــړی و او د 

ــو  ــورو غړی ــوولینو او ن ــه مس ــټ ل ــه بنس دغ

هېوادونــو لــه اســتازو رسه وکتــل.

 CIRDAP دا پــه داســې حــال کــې ده چــې

د  فعالیتونــو  کلنیــو  یــو  بنســټ د خپلــو 

ــوي  ــه موخــه، هــر کال د خپــل ن ــې پ ارزون

پــالن او پالیســۍ د طرحــې لپــاره او د خپلو 

علمي-څېړنیــزو او ښــوونیزو پروګرامونــو د 

ــاره د  ــو پرېکــړو لپ ــه موخــه د نوی ــق پ تطبی

دغــه بنســټ د غــړو هېوادونــو د اســتازو پــه 

ګــډون د پــالن جوړونــې ورکشــاپ جــوړوي.
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