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معرفی کارمندان وزارت به فیلوشپهای سازمان سیردپ

آمریــت بورســیهها و فیلوشــیپهای ریاســت انســتیتوت
در مــاه مــارچ  2019بــه تعــداد  8تــن از کارمنــدان
ریاســتهای دفــر ،تفتیــش داخلــی ،نظــارت،
انســتیتوت ،آبرســانی ،پــان ،احیــا و انکشــاف دهــات
والیتهــای نیمــروز و لغــان ،را بــه فیلوشــپهای
ســازمان ســیردپ در بخشهــای مختلــف ذیــل معرفــی
و بــه کشــور هنــد اعــزام منــوده اســت:
 .1حکوم ـتداری غیــر متمرکــز و شــیوههای حکومــت
داری خــوب،
 .2تفتیش اجتامعی در برنامههای انکشاف دهات؛
 .3مدیریــت جغرافیایــی فضــای معلومــات در انکشــاف
دهــات
برنامههــای آموزشــی فــوق بــه حامیــت مالــی ســازمان
ســیردپ در انســتیتوت انکشــاف دهــات کشــور
هندوســتان برگــزار گردیــده و کارمنــدان معرفــی شــده
ایــن وزارت توانســتند برنامــه مذکــور را موفقانــه ســپری
مناینــد.
هــدف انســتیتوت انکشــاف دهــات از معرفــی کارمندان
ارتقــا و بلنــد بــردن ظرفیتهــای آموزشــی و تخصصــی
آنهــا در رشــتههای مختلــف بــوده و بــه همیــن منــوال
در ســال  1396شــش تــن از کارمنــدان وزارت از
فیلوشــپهای ایــن ســازمان مســتفید شــده بودنــد.

دیدار از پارک تکنالوژی روستایی
عبداملنیــر وکیلــی رسپرســت ریاســت
اجراییــوی انســتیتوت انکشــاف دهــات
افغانســتان همــراه بــا ســکندر خــان آمــر پــارک
تکنالــوژی روســتایی و اعضــای تیــم آن از ایــن
پــارک واقــع در ده ســبز کابــل دیــدار کــرد.
آقــای وکیلــی در مــورد روشهــای کاری پــارک
تکنالــوژی ،تکنالوژیهــای مناســب روســتایی
کــه جهــت منایــش در آن نصــب شــده انــد در
آن و ســاحه منایــش تکنالوژیهــای روســتایی و
کارهــای هــری آن کــه توســط هرنمنــدان ماهر
از منابــع و مــواد محلــی ســاخته شــده اســت
معلومــات حاصــل منــود.
همچنــان ایشــان درمــورد انتقــال ســولرهای
آفتابــی و تکنالوژیهــای زراعتــی بــه پــارک
تکنالــوژی تاکیــد منــوده و حامیــت خــود را از
ایــن اقــدام اعــام منــود.
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ایــن در حالیســت کــه پــارک تکنالــوژی روســتایی منحیــث یــک رهنــا بــرای مــردک دهــات
کشــور اســت؛ یعنــی تکنالوژیهــای روســتایی مناســب بــا اوضــاع جــوی کشــور کــه هزینــه
متناســب داشــته باشــند در آن بــه منایــش گذاشــته مــی شــود تــا شــود از ایــن طریــق در
زندگــی مــردم دهــات ســهولتهای فراهــم شــود.
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اشرتاک در ورکشاپ پالنگذاری سازمان سیردپ
منیــر احمــد عباســی آمــر تنظیــم بورســیهها
و فیلوشــیپهای انســتیتوت انکشــاف
دهــات در ورکشــاپ پالنگــذاری ســازمان
ســیردپ بــا حضــور مناینــدگان کشــورهای
عضــو بــه منایندگــی از وزارت احیــا و
انکشــاف دهــات و دولــت افغانســتان
اشــراک منــود.
ایــن برنامــه از تاریــخ  11الــی  14مــارچ
ســال  2019در کشــور بنگالدیــش
برگــزار گردیــده بــود و آقــای عباســی بــا
در نظــر داشــت نیازمندیهــای آموزشــی
ریاس ـتها و برنامههــای وزارت ،بــه منظــور
جــذب فیلوشــیپها و برنامههــای آموزشــی
بیشــر بــرای کارمنــدان ایــن وزارت در
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جریــان ســالهای  2019الــی ،2021
اشــراک ورزیــده بــود بــا بــا مســئولین آن
ســازمان و مناینــدگان ســایر کشــورهای
عضــو بحــث ،تبــادل نظــر و زمینــه ســازی
منــوده اســت.
ایــن در حالیســت کــه ســازمان
 CIRDAPهمــه ســاله بــه منظــور بررســی
فعالیتهــای یکســاله خویــش ،طــرح
پــان و پالیســیهای جدیــد و نیــز اتخــاذ
تصامیــم الزم بــرای تطبیــق برنامههــای
علمــی  -تحقیقــی و آموزشــی خویــش
ورکشــاپ پالنگــذاری را بــا حضــور
مناینــدگان کشــورهای عضــو برگــزار
میمنا یــد .
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مقــام رهــری وزارت احیــا و انکشــاف دهــات
از فعالیتهــا و کارکردهــای انســتیتوت
انکشــاف دهــات در ســال  1397تقدیــر
بعمــل آورد و تحســیننامهای را بــه
منایندگــی از کارمنــدان انســتیتوت بــرای
عبداملنیــر وکیلــی رسپرســت ریاســت
اجرائیــوی انســتیتوت تقدیــم منودنــد.
آقــای عبداملنیــر وکیلــی نیــز بــا در
نظــر داشــت اصــل ســپاس و قدردانــی
در ســازمان ایــن تحســیننامه را بــرای
کارمنــدان انســتیتوت اهــدا منــود و آنــرا
حاصــل زحــات و تالشهــای جمعــی
متامــی کارمنــدان خوانــد.
ایــن در حالیســت کــه انســتیتوت انکشــاف
دهــات افغانســتان در ســال قبــل توانســته
اســت  85در صــد بودجــه خویــش را مــرف
منایــد و در کنــار دیگــر دســتآوردهایش
رسوی بــزرگ «ارزیابــی پروژههــای
انکشــافی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات» را
در ســطح  34والیــت انجــام دهــد.
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