
 

 

 ؛WEE-RDP انکشاف اقتصاد روستایی گزارش فعالیت های انجام شده توسط برنامه

  ۲۰۱۹سپتمبر تاریخ: 

 

 وزارت احیا و انکشاف دهات،معینیت برنامه های به مقام محترم 

 روستایی فقیر زنان اقتصادی و اجتماعی های توانایی بردن بلند "که هدف از آن  RDP-WEE انکشاف اقتصاد روستایی برنامهگزارش 

 ارسال است.خدمت تان ترتیب و میباشد "  افغانستان شده انتخاب جات قریه در

ع چوب بانس را نیز برنامه که پروژه های انکشاف تشبثات برای عودت کنندگان در سکتور قالین بافی و پروژه انکشاف و ترویج صنای

 دهد و به این دستاورد ها نایل گردد:فعالیت های ذیل را انجام تا به حال توانسته  مینماید تطبیق و مدیریت

 WEE-RDPبرنامه انکشاف اقتصاد روستایی فعالیت های انجام شده در الف.   

)کابل، پروان، کاپیسا، پنجشیر، والیت کشور  11ولسوالی  37 قریه )شورای انکشافی( را در 1160جمعا به تعدادبرنامه  .1

 تحت پوشش قرار داده استبامیان، ننگرهار، خوست و پکتیا( بلخ، هرات، کندهار، 

زنان ن نفر آ 72134) هزار نفر روستایی 108 باالتر از گروپ آن زنانه استند( و 6066)گروپ پس انداز  9300 به تعداد .2

برای ظرفیت  WEE-RDPو حمایت های برنامه د نبرنامه قرار دارخدمات تحت پوشش تا به حال ایجاد گردیده اند  (استند

فعالیت های  ها بخاطر راه اندازی قرضهاجرای مدیریت پس انداز،  کتابداری، ساختن آنان برایو آماده بیشتر سازی 

و باالخره تشکیل اتحادیه های قرضه و پس انداز  (Seed Capital، کسب شایستگی برای دریافت کمک مقطعی )تولیدی

 دارد. ادامه قریه

به شکل پس انداز جمع آوری و در اجرای قرضه های تولیدی به میلیون افغانی توسط گروپ های پس انداز  460حدود  .3

 .و میشوندکار گرفته شده 

توسط برنامه انکشاف اقتصاد روستایی به عنوان سرمایه کمک مقطعی  افغانییک میلیون و سی هزار  1،030،000مبلغ  .4

 انداز قریه بخاطر توزیع به گروپ های پس انداز انتقال گردیده است. به حساب اتحادیه های قرضه و پس

و به رشد و توسعه کار و دارند این برنامه قرار  حمایت های تحت پوشش (EGs)تولیدی های گروپ  1268به تعداد  .5

 درصد خدمات برای زنان روستایی در نظر گرفته شده است. 80تولیدات خود میپردازند. 

 ادیه تولید کنندگان ایجاد و تحت پوشش حمایت های تخنیکی برنامه قرار دارند. اتح 62به تعداد  .6

برای  اندتشکیل گردیده  که قبلا  (VSLAs) قریه اتحادیه قرضه و پس انداز 571حدود خدمات انکشافی برنامه برای  .7

 .ادامه داردظرفیت سازی بیشتر در امور کتابداری، و مدیریت قرضه و پس انداز 



صدمین سالگرد استراداد استقلل کشور تجلیل از تدویر نمایشگاه های صنایع دستی از جمله نمایشگاه های که بمناسبت  .8

ند و در آن متشبثین زنانه از والیت های کشور ه بودو والیت های کشور برگزار گردید چهلستون شهر کابلدر باغ 

 محصوالت صنایع دستی شانرا به نمایش گذاشتند.

گروپ تولیدی برای  15به تعداد  تحت پوشش قرار داده شده وجوزجان  و زابل کاپیسا، والیت های پکتیا،ی اکوچی ه .9

 شان ایجاد و خدمات دوامدار برای انکشاف تولیدات و توسعه آنان ادامه دارد

به فعالیت آغاز نموده برنامه در هفت زون کشور )کابل، کندز، بلخ، کندهار، هرات، خوست و ننگرهار( ساحوی  دفتر های .10

 .قرار میدهدوالیت کشور را تحت پوشش  34برنامه از طریق این دفتر ها و 

بخش آموزش برنامه پروگرام های آموزشی را در رابطه با معرفی برنامه و آگاهی رسانی و همچنان موضوعات بانک داری  .11

امه در مرکز و الیت ها طور منظم برگزار و این اسلمی و اجرای قرضه ها برای کارمندان استخدام شده و مستفیدین برن

 فعالیت ها ادامه دارد.

امور مربوط به حفظ محیط زیست، امور طور منظم و طبق پلن ( SIU)شعبه حفاظت از محیط زیست و امور اجتماعی  .12

 در ساحات کاری برنامه مدیریت مینماید.اجتماعی و جندر را 

 فعالیتهای نظارتی خویش را از طریق کارمندان مرکزی و والیتی ادامه میدهند.بخش نظارت و ارزیابی طور منظم  .13

والیتی و گسترش فعالیت های برنامه عیار میسازد و  34سیستم معلوماتی خویش را در مطابقت با پوشش  MISشعبه  .14

 .روز بروز انکشاف داده میشود

 (؛REDعودت کنندگان )پروژه انکشاف تشبثات برای فعالیت های انجام شده در ب.   

در هشت که دستگاه قالین بافی و مواد خام قالین را  5000 تعداد این پروژه که از طریق وزارت محترم مالیه تمویل میگردد .1

توزیع نموده مدیریت و  قبل نبرای عودت کنندگا( هرات، کندهار، ننگرهار و لغمانبغلن، بلخ، پروان، کابل، والیت کشور )

 یابی و انکشاف محصوالت شان با آنها همکاری دارد.در قسمت بازار

سروی برای شناسایی مستفیدین جدید )عوت کنندگان( صورت گرفته و واجدین شرایط برای خدمات پروژه شناسایی  .2

 گردیده اند.

 است: و معلومات در این جدول گنجانده شده در شش ولسوالی والیت کابل انجامشناسایی عودت کنندگان سروی  .3

 مجموع سروی شده زن مرد موقعیت ولسوالی والیت شماره
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 کابل

 بگرامی

 قلعه احمد خان

بتخاک، شیوکی، ده یعقوب، 

 سول آباد 

14 47 61 

 ده سبز
، شهرک محمدیه، شهرک 

 عرفان،
74 166 240 

 5 1 4 ریش خور، چار آسیاب

 13 13 0 حسن خان کروخیل خاک جبار

 N/A 0 0 0 سروبی

 N/A 0 0 0 موسهی

 319 مجموع

  

 



 

 ؛(PIBBD) صنایع چوب بانسانکشاف و ترویج پروژه فعالیت های انجام شده در ج.   

این پروژه که از طرف سازمان کشور های عضو سارک تمویل میگردد در والیت های کندهار و ننگرهار که از اقلیم مساعد به رشد 

 و توانسته فعالیت های ذیل را تکمیل نماید:ب بانس برخوردارند فعالیت دارد. چو

به پایان رسیده و عنقریب به بهره  اعمار مراکز ترویج و پروسس صنایع چوب بانس در والیت های کندهار و ننگرهارکار  .1

 برداری سپرده خواهند شد

 ترویج و پروسس نهایی گردیده استکار تهیه و نصب دستگاه تولیدی برق آفتابی برای مراکز  .2

 پروسه تهیه ماشین آالت مورد ضرورت جریان دارد .3

 نهال درخت بانس در والیت های کندهار و ننگرهار صورت گرفته 8000اقدامات الزم برای ایجاد قوریه  .4

  لست مستفیدین پروژه به روز رسانی شده است و موارد غیر مرتبط ازان خارج گردیده .5

 

 :ای در حال اجرافعالیت هد.   

تحت پوشش دراوردن و بسیج قریه جات جدید در ولسوالی های پلن شده جهت تطبیق برنامه و تشکیل گروپهای متکی  .1

 هی رسانی و آموزش کارمندان ساحوی و مستفیدین برنامه.و آگا  (SHGsبه خود )

 و والیتی برنامهتدویر برنامه های آگاهی رسانی و آموزشی برای مستفیدین و کارمندان مرکزی  .2

والیت  23  ه درتطبیق برنام بمنظور( در هفت زون FPs) همکار تطبیق کننده موسسه 16استخدام  پروسه ادامه کار در .3

غزنی، پکتیکا، بدخشان، تخار، کندز، بغلن، جوزجان، . )وردک، لوگر، دایکندی، هلمند، نیمروز، زابل، ارزگان، کشور

 کنر، نورستان، غور، بادغیس و فراه(سر پل، لغمان، سمنگان، فاریاب، 

 ترتیب و تقدیم است. WEE-RDPفشرده فعالیت های انجام شده در برنامه گزارش قرار شرح فوق 

 

 با احترام

 عبدالوافی نایبزی 

 مسؤل ارتباطات برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی 


