وزارت زراعت ٬آبیاری و مالداری
پنجمین کنفرانس ملی ترویج زراعتی
بزرگترین و پنجمین کنفرانس ملی ترویج زراعتی
۱۵- ۱۴حمل۱۳۹۸ ،
این برنامه با حضور نصیراحمد درانی وزیر زراعت ،آبیاری و مالداری به اشتراک سههزار تن از دهقانان و مالداران از ۳۴
والیت کشور و کارمندان ترویج ،در خیمه لوی جرگه به مدت دو روزبرگزار شد.
این کنفرانس به منظور ارائه برنامههای کاری وزارت زراعت به دهقانان و دریافت مشکالت و پیشنهاد دهقانان و مالداران برگزار
گردیده بود
دهقانان و مالداران در  ۵۰کمیتههای کاری تقسیم شدند و فرصتها و چالشهای موجود در سکتور زراعت و مالداری را مورد
بحث قرار دادند .که عموم سواالت ،پیشنهادات و راه حلها دهقانان متمرکز بود در ( )۱۵بخش کاری که از طریق نمایندهگان ۵۰
گروه کاری ارایه گردید که هر بخش مربوط به ریاستهای ذیل میگردد.

.۱

ریاست عمومی ترویج و انکشاف زراعت

.۲

ریاست میکانیزه زراعتی

.۳

ریاست غلهجات و نباتات صنعتی

.۴

ریاست عمومی خدمات مالداری و صحت حیوانی

.۵

NHLPپروژه ملی باغداری و مالداری

.۶

ریاست اطالعات ارتباط عامه

.۷

ریاست اقتصاد خانواده

.۸

ریاست حفاظت نباتات

.۹

ریاست سکتور خصوصی

.۱۰

ریاست کوپراتیفها

.۱۱

ریاست زیربناهای زراعتی

.۱۲

ریاست تصدیق تخمهای بذری

.۱۳

ریاست آبیاری

.۱۴

ریاست عمومی منابع طبیعی

.۱۵

ریاست احصائیه

در اخیر این بحث ها مسولین مربوط با شنیدن سوالها ،پیشنهادها و راهحلهای دهقانان ،سوالها دهقانان را پاسخ گفتند و همچنان در
مورد فعالیت ها و دستاورد های که در بخش های مربوط داشتند صحبت نموده و از پالن هایروی دست داشته خود سخن گفتند که با
تطبیق آن شمار زیاد از مشکالت دهقانان و مالداران رفع میگردد.

وزارت زراعت ٬آبیاری و مالداری
پنجمین کنفرانس ملی ترویج زراعتی
و در اخیر این کنفرانس کمیتهای که به هدف ضبط و جمعبندی این کنفرانس موظف گردیده بود تمام موضوعات مطرح شده از
سوی دهقانان و مسولین وزارت زراعت ،آبیاری ومالداری  ،جمعبندی و نمودند
که تمام مشکالت و پیشنهادهای دهقانان طی یک گزارش به دفتر ریاستجمهوری ارایه شد.

