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ریاســت  رسپرســت  وکیلــی  عبداملنیــر 

دهــات  انکشــاف  انســتیتوت  اجراییــوی 

افغانســتان همــراه بــا ســکندر خــان آمــر پــارک 

تکنالــوژی روســتایی و اعضــای تیــم آن از ایــن 

پــارک واقــع در ده ســبز کابــل دیــدار کــرد.

ــارک  آقــای وکیلــی در مــورد روش هــای کاری پ

ــتایی  ــب روس ــای مناس ــوژی، تکنالوژی ه تکنال

ــد در  کــه جهــت منایــش در آن نصــب شــده ان

آن و ســاحه منایــش تکنالوژی هــای روســتایی و 

کار هــای هــرنی آن کــه توســط هرنمنــدان ماهر 

ــت  ــده اس ــاخته ش ــی س ــواد محل ــع و م از مناب

معلومــات حاصــل منــود.

همچنــان ایشــان درمــورد انتقــال ســولر های 

آفتابــی و تکنالوژی هــای زراعتــی بــه پــارک 

ــود را از  ــت خ ــوده و حامی ــد من ــوژی تاکی تکنال

ــود. ــام من ــدام اع ــن اق ای

آمریــت بورســیه ها و فیلوشــیپ های ریاســت انســتیتوت 

در مــاه مــارچ 2019 بــه تعــداد 8 تــن از کارمنــدان 

نظــارت،  داخلــی،  تفتیــش  دفــر،  ریاســت های 

ــا و انکشــاف دهــات  ــان، احی انســتیتوت، آبرســانی، پ

فیلوشــپ های  بــه  را  لغــامن،  و  نیمــروز  والیت هــای 

ســازمان ســیردپ در بخش هــای مختلــف ذیــل معرفــی 

ــت: ــوده اس ــزام من ــد اع ــور هن ــه کش و ب

ــر متمرکــز و شــیوه های حکومــت  1. حکومــت داری غی

داری خــوب،

2. تفتیش اجتامعی در برنامه های انکشاف دهات؛

3. مدیریــت جغرافیایــی فضــای معلومــات در انکشــاف 

دهــات

ــه حامیــت مالــی ســازمان  برنامه هــای آموزشــی فــوق ب

کشــور  دهــات  انکشــاف  انســتیتوت  در  ســیردپ 

هندوســتان برگــزار گردیــده و کارمنــدان معرفــی شــده 

ایــن وزارت توانســتند برنامــه مذکــور را موفقانــه ســپری 

ــد.  مناین

هــدف انســتیتوت انکشــاف دهــات از معرفــی کارمندان 

ارتقــا و بلنــد بــردن ظرفیت هــای آموزشــی و تخصصــی 

ــوال  ــن من ــه همی ــوده و ب ــف ب آنهــا در رشــته های مختل

از  وزارت  کارمنــدان  از  تــن  شــش   1396 ســال  در 

ــد. ــده بودن ــتفید ش ــازمان مس ــن س ــپ های ای فیلوش

 معرفی کارمندان وزارت به فیلوشپ های سازمان سیردپ

 دیدار از پارک تکنالوژی روستایی
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 ایــن در حالیســت کــه پــارک تکنالــوژی روســتایی منحیــث یــک رهنــام بــرای مــردک دهــات 

کشــور اســت؛ یعنــی تکنالوژی هــای روســتایی مناســب بــا اوضــاع جــوی کشــور کــه هزینــه 

ــا شــود از ایــن طریــق در  ــه منایــش گذاشــته مــی شــود ت متناســب داشــته باشــند در آن ب

زندگــی مــردم دهــات ســهولت های فراهــم شــود.



تقدیر از فعالیت ها و 
دستآورد های انستیتوت 
انکشاف دهات افغانستان منیــر احمــد عباســی آمــر تنظیــم بورســیه ها 

انکشــاف  انســتیتوت  فیلوشــیپ های  و 

دهــات در ورکشــاپ پانگــذاری ســازمان 

ســیردپ بــا حضــور مناینــدگان کشــورهای 

و  احیــا  وزارت  از  منایندگــی  بــه  عضــو 

افغانســتان  دولــت  و  دهــات  انکشــاف 

اشــراک منــود.

ــارچ  ــی 14 م ــخ 11 ال ــه از تاری ــن برنام ای

بنگادیــش  کشــور  در   2019 ســال 

برگــزار گردیــده بــود و آقــای عباســی بــا 

در نظــر داشــت نیازمندی هــای آموزشــی 

ــه منظــور  ریاســت ها و برنامه هــای وزارت، ب

جــذب فیلوشــیپ ها و برنامه هــای آموزشــی 

در  وزارت  ایــن  کارمنــدان  بــرای  بیشــر 
مقــام رهــری وزارت احیــا و انکشــاف دهــات 

انســتیتوت  کارکردهــای  و  فعالیت هــا  از 

تقدیــر   1397 ســال  در  دهــات  انکشــاف 

بــه  را  تحســین نامه ای  و  آورد  بعمــل 

منایندگــی از کارمنــدان انســتیتوت بــرای 

ریاســت  رسپرســت  وکیلــی  عبداملنیــر 

منودنــد. تقدیــم  انســتیتوت  اجرائیــوی 

در  بــا  نیــز  وکیلــی  عبداملنیــر  آقــای 

قدردانــی  و  ســپاس  اصــل  داشــت  نظــر 

بــرای  را  تحســین نامه  ایــن  ســازمان  در 

آنــرا  و  منــود  اهــدا  انســتیتوت  کارمنــدان 

جمعــی  تاش هــای  و  زحــامت  حاصــل 

خوانــد. کارمنــدان  متامــی 

ــاف  ــتیتوت انکش ــه انس ــت ک ــن در حالیس ای

ــته  ــل توانس ــال قب ــتان در س ــات افغانس ده

اســت 85 در صــد بودجــه خویــش را مــرف 

دســتآورد هایش  دیگــر  کنــار  در  و  منایــد 

پروژه هــای  »ارزیابــی  بــزرگ  رسوی 

انکشــافی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات« را 

در ســطح 34 والیــت انجــام دهــد.

 اشرتاک در ورکشاپ پالنگذاری سازمان سیردپ
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 ،2021 الــی   2019 ســالهای  جریــان 

ــئولین آن  ــا مس ــا ب ــود ب ــده ب ــراک ورزی اش

ســازمان و مناینــدگان ســایر کشــورهای 

ــه ســازی  ــادل نظــر و زمین عضــو بحــث، تب

ــت. ــوده اس من

ســازمان  کــه  حالیســت  در  ایــن   

ــه منظــور بررســی  CIRDAP همــه ســاله ب

طــرح  خویــش،  یکســاله  فعالیت هــای 

ــاذ  ــز اتخ ــد و نی ــی های جدی ــان و پالیس پ

برنامه هــای  تطبیــق  بــرای  الزم  تصامیــم 

خویــش  آموزشــی  و  تحقیقــی   - علمــی 

حضــور  بــا  را  پانگــذاری  ورکشــاپ 

برگــزار  عضــو  کشــورهای  مناینــدگان 

. یــد می منا
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