
  ۵۱شامره  —خرب نامه  

موظف در ولسوالی داماا  “  ی ولسوالی کننده هماهنگ” پوپل،  ظاهر کارمند شایسته این ماه، 

است. وی فارغ التحصیل از   WEERDP-والیت قندهار برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی

گری، تخنیک و تولید  های گزارش دانشکده زراعت دانشگاه قندهار است و قبل ازین در بخش

 های متعدد محلی در والیت قندهار کار کرده است.  خبر با رسانه

ی ملی  کننده ولسوالی در برنامه بدینسو منحیث هماهنگ 9102آقای پوپل  از ماه اپریل سال 

 کند.  انکشاف اقتصاد روستایی کارش را آغاز و تا کنو  نیز در همین بخش ایفای وظیفه می

وی از زما  آغاز کارش با برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی تاکنو ، مسوولیتاش را باه 

وجه احسن انجام داده و به عنوا  یکی از کارآمدترین اعضای این سازما  شناختاه شاده 

 است.

 ی درخشا  را برایش استدعا دارد. گیر و آینده های چشم هیئت رهبری این برنامه، موفقیت 

برنامه ملی انکشاف اقتصاد 

 روستایی

:: خربنامه ::            ۵صفحه              ۵۱شامره  ::  برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات ::  

۹۱۵۲ سپتمرب   

 در این شماره:

    امضای تفاهم نامه دوجانبه میا  دافغانستا

بانک و وزارت احیا وانکشاف دهاات جتات 

 انتقال سرمایه مقطعی

 های قندهار، تحت پوشش برنامه ملی  کوچی

 انکشاف اقتصاد روستایی قرار گرفتند.  

 امید نوپای یاسین 

 های آموزشی برنامه ملی انکشاف  آغاز دوره

وزارت احیا و انکشاف  اقتصاد روستایی

 در والیت بامیا   دهات

 های کوچک اسالمی در  برنامه آموزشی قرضه

زو  مرکزی برنامه ملی انکشاف اقتصاد 

 روستایی برگزار شد.  

  گزارش فشرده از دستاوردهای برنامه ملی

 ...انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا 

به منظور افزایش دانش مالی و حمایت از پروساه انتقاال سارمایه را ای  نامه وزارت احیا و انکشاف دهات تفاهم
میلیو  دالر امریکایی به روستا نشینا  کشور با د افغانستا  بانک در دفتر مرکزی این بانک  ۶۳مقطعی به ارزش 

امضا کرد. این برنامه امیدوار است، با امضای این تفاهم نامه بتواند به اهداف تعیین شده که همانا توانمندساازی 
باشد، دست یافته و گامی در جتت توسعه اقتصادی پایدار کاشور  اقتصادی و اجتماعی زنا  روستایی کشور می

 بردارد. 

 :برنامه ملی انکشاف  اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات

وزارت احیا و انکشاف دهات به منظور  WEERDP—برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی

توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی  زنان روستایی کشور ایجاد شد. از طریق این برنامه 

های تولیدی تاسیس  دهی و گروپ انداز و قرضه پس هایهای پس انداز، اتحادیه گروپ

های شغلی  خواهند شد تا از سویی اقتصاد محلی را انکشاف دهد و از سویی هم فرصت

 را برای هزاران روستایی در ساحات دور افتاده افغانستان به بار بیاورد. 

 دهند.  مستفیدین این برنامه را زنان تشکیل می  ۰۸%گفتنی است که 

 کارمند شایسته ماه 



 ::  برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات ::

 

 امضای تفاهم نامه دوجانبه میا  دافغانستا  بانک و وزارت احیا وانکشاف دهات جتت انتقال سرمایه مقطعی

:: خربنامه ::              ۹صفحه          ۵۱شامره   

به منظور افزایش دانش مالی و را ای  نامه وزارت احیا و انکشاف دهات تفاهم

میلیون دالر امریکاییی  ۶۳حمایت از پروسه انتقال سرمایه مقطعی به ارزش 

به روستانشینان کشور با د افغانستان بانک در دفتر مرکزی این بانک امضیا 

 کرد. 

 در مراسم عیقیدپوهنمل مجیب الرحمن کریمی وزیر احیا و انکشاف دهات 

 با اظهار سپاسمندی از همکاری های صادقانه اداره محترم نامه  این تفاهم

دافغانستان بانک، جهت فراهم آوری تسهیالت بانکی و ایجیاد ارتایام مالیی   

روستائیان در برنامه هیای متعیدد ایین میان وزارت احیا و انکشاف دهات و  

نامه، بیرای هیر اتحادییه  ی این تفاهم در نتیجه” وزارت، قدردانی کرده گفت: 

وزارت احیا و انکیشاف قریوی که توسط برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی 

جات منتخب کشور تاسیس شیده اسیت، ییک حیسا   در سطح قریهدهات 

رسید،  می ۰۰۰۰شود.  با ایجاد این حسابات که تعداد آن به  بانکی افتتاح می

 “شود. والیت کشور فراهم می ۶۳میلیون دالر امریکایی به  ۶۳زمینه انتقال 

ایین واحداهلل نوشیر رییس دافغانستان بانک درین مورد اظهیار داشیت کیه 

کیه یکیی از شیود  امیضا میطیرفین نامه بر اساس همکاری دو جاناه  تفاهم

 Financial Literacyبلند بردن سطح دانش میالی ترین موارد آن  اساسی

 باشد. روستایان می

برنامه انکشاف اقتصاد روستایی/ وزارت احیا و انکشاف دهات امیدوار است، با 

امضای این تفاهم نامه بتواند به اهداف تعیین شده که همانیا توانمندسیازی 

باشد، دست یافتیه و گیامی در  اقتصادی و اجتماعی زنان روستایی کشور می

 جهت توسعه اقتصادی پایدار کشور بردارد. 

 

 های قندهار، تحت پوشش برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی قرار گرفتند کوچی

اند که در کنار ساک زندگی کوچی وار،  های بخشی از جمعیت افغانستان کوچی

 اند.  محروم   و شهروندی  از بعضی حقوق مسلم انسانی

برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی با در نظر داشت همین موضوع، کیوچیییان 

هایش قرار  ساکن در ولسوالی دند و دامان والیت قندهار را تحت پوشش فعالیت

 داد. 

هیای  انیداز و گیروپ های پیس ها، تاسیس گروپ ی آغاز این فعالیت در سلسله

ی آن از یک سیو  تولیدی برای این طاقه در نظر گرفته شده است که در نتیجه

ها میهیییا  های کاری برای کوچی دسترسی به منابع مالی و از سوی دیگر فرصت

 شود.  می

ها معلومیات  ها، در مورد اهداف و مقاصد برنامه به آن در مراسم آغاز این فعالیت

داده شد و روی فواید آن نیز بحث و گفتگو صورت گرفت که موجب خرسنیدی 

 آنان شد. 
قابل یاد آوری است که از شروع فعالیت این برنامه در والیت قندهار تا حال، 

انداز درین والیت تاسیس شده است.   گروپ پس ۳۱۰  



 ::  برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات ::

 

 امید نوپای یاسین

:: خربنامه ::              ۳صفحه               ۵۱شامره   

هایی است که تیوسیط  پروژه ترویج و انکشاف بانس یکی از اولین پروژه

برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف دهیات در 

های خو  کاری را  پروژه فرصتاین اندازی شده است.  سطح کشور راه

 برای جوانان و روستاییان والیات قندهار و ننگرهار مساعد کرده است. 

دهی و آموزشی جهت توسعه این پروژه بیرای  های متعدد آگاهی برنامه

دهقان واجید  ۵۰دهاقین والیت ننگرهار دایر شده است و ازین میان 

ی  شرایط توانستند عضویت این پروژه را کسب و مستیفییید شیونیده

 ،سیالیه ۳۶مستقیم برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی شوند. یاسین 

گانی است که در قریه دیتر باال ولسوالیی  یکی از همین مستفید شونده

 کند.  کامه والیت ننگرهار زندگی می

 

اسیت. وی از سیال شمسی  ۱۶۰۰میر، متولد سال  یاسین پسر گل

کند. او محصوالت فصلیی  های زراعتی کار می سو در زمین بدین ۱۶۳۱

اش  کند و از مفاد آن مایحتاج خود و خانواده هایش زرع می را در زمین

آورد. وی معموال گندم، جواری و سازیجات را کشیت و  را بدست می

رسیانید. او  های کوچک قریوی به فیروش میی اغلب آن را در بازارچه

گوید فروش محصوالت زراعتی یگانه منیایع درآمید بیرای او و  می

 اش است.   خانواده

تیم کاری این پروژه با سفر به ولسوالی کامه والیت ننگرهار، 

های کشت  گیاه بانس، فواید دهی در زمینه های متعدد آگاهی ترنینگ  

 گیری، تولیداتی که   آن، طریقه کشت و انتشار آن، طریقه حاصل

ی آن به بازارها را برای دهاقین  ی عرضه آید و شیوه ازین گیاه بوجود می

 این ولسوالی ارایه کردند. 

کامه   ها در ولسوالی گان فعال این ترنینگ کننده  یاسین یکی از اشتراک

اش خرسند است و از رهاری  در منطقه  اندازی این برنامه بود که از راه

های مهم  اندازی چنین ترنینگ پروژه بانس در والیت ننگرهار بخاطر راه

 گزار است.  و به موقع در ولسوالی کامه سپاس

ها، طریقه زرع بانس، نگهداری،  گوید که با اشتراک درین ترنینگ وی می

 ی آن به بازار راه فهمیده است.  ی عرضه گیری و باالخره شیوه حاصل

  ی زرع بانس را آموختم، تصمیم بعد از این که شیوه ”افزاید:  یاسین می

ها بانس کشت کنم و دیگر دهاقین را نیز درین امر  گرفتم تا در زمین

 ”تشویق کنم. 

جات، یک جریب زمین را برای  یاسین حاال در کنار کشت گندم و غله

 ۶۰تا  ۵۰زرع چو  بانس اختصاص داده است. وی که قال ازین ماهانه 

آورد، در نتیجه زرع بانس  جات بدست می  هزار افغانی از کشت غله

عایداتش بیشتر شده است. وی معتقد است که بانس گیاهی است که به 

تواند اما  آسانی جایگزین سایر اقالم زراعتی در والیت ننگرهار شده می

های اختصاصی زراعتی، کشت آن مروج نیست و  به ساب کماود زمین

هایش را بخاطر کشت این گیاه  خواهد تا زمین به همین ساب می

اختصاص بدهد. یاسین، این پروژه در راستای ترویج کشت این گیاه نه 

های ولسوالی کامه همچون  تنها در قریه دیتر باال، بل در سایر قریه

های وافر کرده است و دهاقین این مناطق را در  گوشته و الپور کمک

 جهت زرع بانس تشویق کرده است. 

های یاسین و اشخاصی همانند او، کشت این گیاه در سرتاسر  با کمک

رود تا با فراهم آوری امکانات و  ننگرهار مروج شده است و انتظار می

تسهیل در امر کشت آن، واردات آن از سایر کشورها به افغانستان 

 متوقف شود. 

با ایجاد یک مودل توسعوی کشت بانس  پروژه ترویج و انکشاف بانس،

های کاری برای روستاییان، توجه  توانسته است تا در کنار ایجاد فرصت

 دونرها و ذینفعان را به خود جلب کند. 



 ::  برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات ::

 

 در والیت بامیا   وزارت احیا و انکشاف دهات های آموزشی برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی آغاز دوره

:: خربنامه ::          ۴صفحه          ۵۱شامره   

ماه  ۵۰های آموزشی برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی از تاریخ  دوره

 سناله بدینسو در پنج ولسوالی والیت بامیان آغاز گردیده است. 

شامل است، از نخستین   انداز در آن پس گروپ ۶۰۰اژدر و سرخ قل که 

 اند.  های آموزشی مستفید شده اند که ازین دوره هایی ولسوالی

پس انداز در پنج ولسوالی این والیت دایر  گروپ ۰۰%این آموزشات برای 

داری اسالمی، چگونگی  چون: بانک شده است که در آن موضوعاتی هم

انداز  های پس انداز و نگهداری از کتا  های پس حصول عضویت در گروپ

 تدریس خواهد شد. 

گفتنی است که سلسله تدویر این آموزشات در والیت بامیان پس از سفر 

االسالم یاسر مسوول زون مرکزی برنامه ملی انکشاف اقتصاد  رسمی شمس

روستایی به این والیت آغاز شد. وی در اوایل ماه سناله به منظور نظارت از 

جریان کار و تطایق این برنامه به والیت بامیان سفر کرد و ضمن بازدید از 

های متعدد این والیت، به نظریات و مشکالت کارمندان ساحوی و  ولسوالی

 های منطقی را ارایه کرد.  گی و راه حل مستفیدین این برنامه رسیده

گروپ  ۰۰%والیت بامیان از آغاز فعالیت این برنامه تا حال شاهد تاسیس 

 انداز بوده است.  دهی و پس قرضه  اتحادیه ۶۰انداز و  پس

 های کوچک اسالمی در زو  مرکزی برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی برگزار شد.   برنامه آموزشی قرضه

یک برنامه دو روزه آموزشی از طرف برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی برای 

های بگرامی، استالیف و  ولسوالی از تسهیلگر قریوی جدید التقرر ۶۱

 چهارآسیا  در دفتر مرکزی برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی برگزار شد. 

تن دیگر را مردان  ۱۱و  زنان  آنان راتن  ۵۰گان  از میان این اشتراک کننده

 دهند.  تشکیل می

انداز، برگزار  های پس های کوچک اسالمی، تاسیس و ثات گروپ موضوعات قرضه

دهی  سازی جامعه، معلومات انداز بسیج های پس جلسات منظم و نگهداری از کتا 

وزارت احیا و انکشاف دهات، برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی، از موضوعات 

 اساسی شامل درین ترینینگ بود. 

ترین رابط میان برنامه ملی  گران قریوی نخستین و اساسی تسهیلگفتنی است که 

انکشاف اقتصاد روستایی و مردم است که همگام با کارمندان اجتماعی در قسمت 

 کند.  سازی جامعه کار و فعالیت می بسیج

 



 ::  برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات ::

 

www.weerdp-mrrd.gov.af  

www.facebook.com/weerdpofficial 

@weerdpofficial 

Abdulwafi.nayebzai@mrrd.gov.af 

+93 (0) 788 911 211  

 

 گزارش فشرده از دستاوردهای برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی 
 تا کنو  فعالیت وزارت احیا و انکشاف دهات از آغاز

:: خربنامه ::              ۱صفحه            ۵۱شامره   

شان  انداز تشکیل شده و حسابات بانکی گروپ پس ۱۱۳انداز از مجموع  دهی و پس قرضه

اتحادیه قرضه دهی  ۵۳های پشتنی و کابل بانک باز شده است که از میان این  نیز در بانک

اند و به زودی مالغ یک میلیون   اتحادیه آن به حد اکمال یا پختگی رسیده ۱۰و پس انداز، 

 شود.  ها تزریق می ن و سی هزار افغانی تحت عنوان سرمایه مقطعی به آ

اندازی بازار صنایع روستایی زنان در هفت زون کشور از دیگر دستاوردهای  راه

 برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی است که در تابستان همین سال برگزار شد. 

گفتنی است که این برنامه در نظر دارد تا بازار مخصوص زنان را در هفت زون 

اندازی کند که کار طرح و دیزاین ابتدایی آن تکمیل و عنقریب شاهد  کشور راه

 اندازی این بازارها در والیات تعیین شده خواهیم بود.  راه

تا با برنامه انکشاف اقتصاد روستایی/ وزارت احیا و انکشاف دهات امیدوار است، 

بتواند به اهداف تعیین شده که همانا تالشهای مداوم و حمایت روستاییان 

توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی زنان روستایی کشور میااشد، دست یافته و 

 گامی در جهت توسعه اقتصادی پایدار کشور بردارد. 

 رسک نیله باغ، داراالمان وات، کابل--افغانستان

 تماس با ما: 

 . 

برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات از زمان آغاز  

( را تحت پوشش قرار CDCsها ) شورای انکشافی قریه ۵۳۰هایش تا حال،  فعالیت

انداز را در آن تشکیل بدهد که ازین  های پس گروپ ۵۵۰۳داده و توانسته است تا  

 دهد.  های پس انداز زنانه تشکیل می آن را  گروپ ۰۶%۱میان 

رسد  میلیون افغانی می ۱۰به   گروپ ۵۵۰۳آوری شده از طریق این  انداز جمع پس

 انداز زنانه است.  پس  گروپ ۰۶%۱میلیون آن مربوم  %که 

ها قرضه صادر  گروپ ان اعضای اینمتقاضی ۳۱۰۶مورد قرضه به  ۳۰۱۳و تا کنون 

های مذکور  دهند.  قرضه درصد این متقاضیان را زنان تشکیل می ۳%شده است که 

 های اقتصادی به این متقاضیان داده شده است.  اندازی فعالیت به مقاصد راه

های متعدد با  نوی کابل بانک، پشتنی بانک و د افغانستان بانک به  نامه امضای تفاهم

ها نیز از دیگر موارد مهمی  منظور تسهیل در امر انتقال سرمایه مقطعی به این گروپ

 است که تا کنون از جانب این برنامه انجام شده است. 

 اتحادیه  ۵۳پوشش برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی، تا حال  در مناطق تحت


