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СЭП командасында
жаңы мүчѳ– Данияр
Андакулов
HSI Жалалабад офисинде
жаңы мүчѳ – Данияр Андакулов СЭП долбооруна
кошулду. Данияр СЭП долбоорунун IDE тарабынан
каржыланган «тамчылатып
сугаруу системаларын сатууга
кѳмѳк
кѳрсѳтүү»
компоненти боюнча Маркетинг боюнча Адис болуп
иштейт.

1 - бет

СЭП Жаңылыктар
Түрмөгү
«Агро Базар» Айыл чарба Сервистик Кооперативи тамчылатып
сугаруу системасын дүң баада сатуучу уюм

Бул санда:

1 IDE—International

Март– апрель—май 2012

Кыргызстандагы HELVETAS Swiss Intercooperation «Агро Базар» Айыл чарба
Сервистик Коопертивине, аткаруучу
директор Халяпов Илкиндин атында,
тамчылатып сугаруу системасын дүн
баада сатууга мандат берди. «Агро Базар» дүң баада сатуучу катары ѳз ишаракетин 2012-жылдын февраль айында баштады. «Агро Базар» Кыргызстандын түштүгүндѳ жайгашып, Россияга
продукцияларды жѳнѳтүп, дыйкандар
үчүн агро-шаймандарды таркаткан жаш
жана шамдагай уюм. «Агро Базар» менен долбоордун Кытайга биргеликте

барган сапарында жана келечекте тамчылатып сугаруу материалдарын Кытайдан Кыргызстанга алып келүүгѳ Кытайдагы ѳндүрүштүк уюмдар менен ийгиликтүү байланыш түзүлдү.

«Агро Базар» кытай ишкерлери менен

VIII Агро Экспо 2012 Эл аралык Айыл чарба Ярмаркасы
АСК «Агро Базар» жана СЭП долбоору,
Helvetas Swiss Intercooperation экинчи
жолу VIII Агро Экспо 2012 эл аралык
айыл чарба ярмаркасына 1-марттан 3мартка чейин катышты.
СЭП долбоорунун ѳнѳктѳштѳрү ЦОКИ жана АКК
Жалалабад тамчылатып сугаруу системаларын ѳндүрүүдѳ ярмаркага катышып, кѳмѳк кѳрсѳттү. Кызыккан кардарлар тамчылатып сугаруу системалардын баасы жана тамчылатып сугаруу системаларды ѳндүргѳн жана сат-

кан чекене сатуучулардын байланыш
маалыматтарын алышты.

«Агро Базар» адиси тамчылатып сугаруу тууралуу айтууда

СПАлардын II Республикалык конференциясы
Суу Пайдалануучулар Ассоциациялардын II Республикалык конференциясы Бишкекте 1-2-март болуп ѳттү. Конференция СПАлардын бардык маанилүү суроолорун
талкулоо үчүн ѳлкѳнүн баардык СПАларын чогултту. Конференция СПАлар Союзу
тарабынан жана кѳптѳгѳн эл аралык уюмдардын, алардын катарында Helvetas
Swiss Intercooperation колдоосу менен уюштурулду. Конференциянын жыйынтыгы
болуп
катышуучулар
тарабынан
кабыл
алынган
Резолюция
болду.

Development of Enterprises (Эл аралык Ишкердүүлүктү Ѳнүктүрүү

СЭП Жаңылыктар Түрмөгү

IDE2 Ирригация адиси, Райн Вебердин техникалык жактан кѳмѳк кѳрсѳтүү боюнча миссиясы
Райн Вебер, iDE Денвер, АКШ, Ирригация адиси, тамчылатып сугаруу
компоненти боюнча техникалык кѳмѳк
кѳрсѳтүү миссия менен долбоорго
келип кетти. Райн Вебер ѳнѳктѳштѳр
(дүң жана чекене баада сатуучулар)
үчүн тамчылатып сугаруу системаларынын дизайнын пландаштыруу жана
орнотуу боюнча «теория+практика»
окутууларын ЦОКИнин жардамы ме-

нен Ош жана Жалалабадда ѳткѳрдү.
Практикалык окуулар учурунда катышуучулар тамчылатып сугаруу системалардын дизайнын пландаштырганды жана орнотконду, басымды
ѳлчѳѳнү жана калыптандырууну,
эгиндердин
сууга
болгон
муктаждыгын
жана
резервуардын
кѳлѳмүн ѳлчѳѳнү үйрѳнүштү.
Райн Вебер Ошто тренинг учурунда

СЭП долбоорунун Кѳзѳмѳлдѳѳ Кеңешинин жыйыны
СЭП долбоорунун Кѳзѳмѳлдѳѳ Кеңешини жыйыны 20мартта Бишкекте болуп ѳттү. Долбоордун 2011-жылдык
отчету, 2012-жылга болгон каралып чыккан стратегисыя жана 2012-жылга жылдык иш-планы Кеңеш тарабынан
кабыл
алынды.
Жыйын
учурунда
мүмкүнчүлүктѳрдү аныктоо, Хельветас ичинде келечекке болгон пландар жана приоритеттер колдоо тапты.
2012-жыл СЭП долбоорунун биринчи фазасынын
акыркы жылы.
Долбоордун 2009-2011-жыл ичиндеги негизги жетиш-

Ай сайын ѳтүүчү СПАлардын Тегерек Столу
Долбоор март, апрель, май айларда Базар-Коргон районундагы Сол Жээк СПАлардын Тегерек Столунда модератор болду. СПА директорлору СПАларында болуп
жаткан иш-чаралар, Сол Жээк Каналынын деңгээлиндеги ички маалыматтар менен алмашты. Араван районунда мындай Тегерек Стол биринчи жолу 10-майда
болуп ѳттү. 8 СПА, Сугат Суу башкармалыгы жана
башка уюмдардын ѳкүлдѳрү Тегерек Столго катышты.

кендиктери:
♦

40 технологиялар жана ыкмалар текшерилди

♦

1500дѳн ашуун дыйкандар талаа деңгээлинде билимин жогорулатты

♦

100дѳн ашуун демо талаалар уюштурулду

♦

16 ѳнѳктѳш уюмдар талаа деңгээлинде сугат сууну
эффективдүү башкаруу компетенцияга ээ болду

♦

Окутуулар үчүн материалдар (модуль, брошюра,
кѳргѳзмѳ) иштелип чыкты жана колдонулууга даяр

Эстер Марталар TASK жана СЭПке келди
HSI Башкы Офисинен кеңешчи Эстер Марталар TASK
жана СЭП долбоорлоруна СПАлардагы сугат сууга
байланыш болгон чыр чатактарды башкаруу боюнча
миссия менен 14-26-майда келип кетти. Миссия учурунда Эстер Базар-Коргон жана Араван районундагы
СПАларга барып, Чыр чаткатарды Чечүү Комиссияларынын мүчѳлѳрү, СПА директорлору менен маектешти. СПА ичинде чыр-чатактарды башкаруу боюнча
семинарлар TASK жана СЭП кызматчылардын жардамы менен болуп ѳттү.

Жарнак

Сол Жээк СПА директорлору Тегерек Стол учурунда
2IDE—International

Тамчылатып сугаруу системалары сатылат. Ал сууну
үнөмдөгөнгө, кайракы жерлерде бактарды жана теплицаларда жашылчаларды өстүрүп, мол түшүм алууга мүмкүнчүлүк берет. Сатып алуу үчүн төмөнкү телефондорго чалыңыз: 0550-912132, 0777-912132

Development of Enterprises (Эл аралык Ишкердүүлүктү Ѳнүктүрүү

Жаңылыктар Түрмөгүн СЭП долбоорунун адиси Венера Изабекова даярдады venera.izabekova@helvetas.kg
2 - бет

