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این برنامه در محراق توجه روستاییان!

درباره برنامه:
برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی یک برنامه ملی است که
هدف اساسی آن بلند بردن توانایی های اجتماعی و اقتصادی زنان
فقیر روستایی در مناطق تحت پوشش آن می باشد .این برنامه
چهار بخش اساسی دارد که شامل بخش های انکشاف و انسجام
نهادهای جامعه ،دسترسی به منابع مالی ،ارایه خدمات تخنیکی و
دسترسی بهتر به بازار و مدیریت پروژه است .این برنامه در ۶۷
ولسوالی شامل در  ۴۳والیت کشور را تحت پوشش قرار میدهد و
ازینرو در پنج سال فعالیتـش ،حدود  ۰۵۵،۵۵۵مستفید شونده
که  ۰۵درصد آن را زنان تشکیل میدهند ،خواهد داشت.

عبدالصمد ،در چند قدمی ثروتمندی!

معرفی بخش انکشاف نهادهای جامعه:

برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی با مهیا کردن

خریداری کند; وی با خریداری این ماشین

انکشاف نهادهای جامعه ،اولین بخش برنامه ملی انکشاف

وسایل ابتدایی معیشتی برای روستاییان توانسته است

توانست تا تجارت کوچکـش را در بازار لنده بوچ

اقتصاد روستایی است که به هدف انکشاف نهادهای جوامع

تا تعداد زیادی از روستاییان را تحت پوشش قرار

ولسوالی کامه آغاز کند.

بدهد و آنان را از یک زندگی بخور و نمیر روستایی به
خودکفایی اقتصادی برساند.
عبدالصمد یکی از مردانی است که با برخورداری از
حمایتهای مالی این برنامه توانسته است تا به
زندگی اش رنگ و روی دیگر ببخشد .وی در ولسوالی
کامه ننگرهار در قریه ساده عبداهلل جان زندگی
می کند .و عضویت گروپ تولیدی زمرد برنامه ملی
انکشاف اقتصاد روستایی را دارد.
این گروپ که در سال ۱۵۲۲م توسط برنامه انکشاف
صنایع روستایی درین قریه تاسیس شد دارای هفت
عضو است که در بخش صنایع دستی و گلدوزی
مصروف هستند.

وی بعدها توانست تا دو پایه ماشین دیگر را نیز
خریداری کند و دو نفر را توانست تا در کنار
خودش به کار بگمارد.
بعدها تجارتـش رنگ و رونق خاص گرفت و از

برنامه بپیوندد.
عبدالصمد بعد از عضویت درین گروپ توانست ،مبلغ

 ۳۴هزار افغانی را از اتحادیه قرضه و پس انداز به
قرض بگیرد و با آن یک پایه ماشین خیاطی پیکو را

کار و فعالیت میکند که اولین گام جهت غنامندی اقتصادی
زنان روستایی پنداشته میشود.

بپردازد و در ظرف شش ماه ،یک لک افغانی را
ذخیره کند.
اکنون عبدالصمد تصمیم دارد تا تجارتش را از
ولسوالی کامه به شهر جالل آباد وسعت ببخشد و
بازار بهتری را برای تولیداتش پیدا کند.
وی می گوید» :اکنون وضعیت اقتصادی ام به

مراتب بهتر شده و می توانم در کنار براورده کردن

همواره به این فکر می کرد که چه گونه می تواند در

پس انداز و درنتیجه ی آن به گروپ های تولیدی این

امورشان را به پیش می برند .تشکیل نهادهای جامعه پایدار در
راستایی ظرفیت سازی موثر را برای قشر زنان فقیر روستایی

عبدالصمد یکی از مردانی است که با برخورداری از
حمایتهای مالی برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی،
توانسته است تا به زندگیاش رنگ و روی دیگر ببخشد.

نیز کمک کنم«.

باخبر شد ،تصمیم گرفت تا با گروپ های قرضه و

را به پیش میبرد که ازین جهت سایر بخشها نیز بر مبنای آن

پول آن توانست تا تمام قرض هایش را واپس

عبدالصمد پیش ازین در بخش خیاطی کار می کرد و

آن که از اهداف برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی

فعالیت می کند .این بخش ،یکی از اساسیترین امور این برنامه

چکیده داستان موفقیت عبدالصمد:

مایحتاج زندگی خود و خانوادهام ،چند تن دیگر را

زمان کمتر ،تولیدات بیشتر داشته باشد .وی پس از

پایدار از طریق بسیج اجتماعی و اقتصادی زنان روستایی

عبدالصمد ،از هییت رهبر برنامه انکشاف صنایع

عبدالصمد بعد از عضویت در گروپ تولیدی زمرد ،توانست
مبلغ  ۳۴هزار افغانی را از اتحادیه قرضه و پس انداز به
قرض بگیرد و با آن یک پایه ماشین خیاطی پیکو را
خریداری کند; وی با خریداری این ماشین توانست تا
تجارت کوچکـش را در بازار لنده بوچ ولسوالی کامه آغاز
کند و در ظرف شش ماه یک لک افغانی را ذخیره کند.
او امیدوار است تا بتواند در آینده یک تاجر بینالمللی شود

نقشه پوششی

روستایی بخاطر کمک های ارزنده و موثرشان
صمیمانه قدردانی میکند.
برنامه انکشاف اقتصاد روستایی با کارهای موثر
خویش در بخش توانمندسازی اقتصادی و
اجتماعی روستاییان موفق شده است تا حمایت
مردمی را جلب کرده و درین راستا گام های
موثری را بردارد.
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