
 کارمند شایسته ماه 

  ۸۱شامره  —خرب نامه  

کارمند شایسته این ماه آقای سیداکبر خپلواک، کارمند بخش اداری برنامه ملی انکشاف 

مدیریت و تجارت  پوهنځیاش را از  است. وی سند ماستری  WEERDP-اقتصاد روستایی

های اداره و مدیریت با نهاد  سال در بخش  ۹برده بیش از  دنیا بدست آورده است. نام پوهنتون

 های متعدد در کشور کار کرده است.  

ی ملی انکشاف اقتصاد  آقای خپلواک، از هشت سال بدینسو کارش را در بخش اداری برنامه

 کند.  روستایی آغاز و تا کنون نیز در همین بخش ایفای وظیفه می

وی از زمان آغاز کارش با برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی تاکنون، مسوولیتـش را به 

وجه احسن انجام داده و به عنوان یکی از کارآمدترین اعضای این سازمان شناخته شده 

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

 دارد.

:: خربنامه ::            ۸صفحه                ۸۱شامره  ::  برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات ::  

۹۱۸۲ -دسمرب  

 :برنامه انکشاف  اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات

های کلیدی وزارت احیا و انکشـاف دهـات  ، یکی از برنامهبرنامه انکشاف اقتصاد روستایی

های اجتماعی و  والیت و بلندبردن توانایی 43ولسوالی  67است که هدف آن کار کردن در 

باشد. این برنامه در اکـرـریـت  جات انتخاب شده می اقتصادی زنان فقیر روستایی در قریه

گـرو   34444دهد که جمعـا  ها، حداقل دو ولسوالی را تحت پوشش قرار می مطلق والیت

اتحادیه تـولـیـد  044گرو  تولیدی و  0444انداز،  دهی و پس اتحادیه قرضه 0444انداز،  پس

 دهد.  ها تشکیل می شوراهای انکشافی قریه 7504گان را به همکاری  کننده

 دهند.   %  مستفیدین این برنامه را زنان تشکیل می 04گفتنی است که 

 در این شماره:

  تدویر ورکشا  آموزشی مالی از طرف دافغانستان

انکشاف برنامه بانک برای کارمندان بخش مالی 

 دهاتاقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف 

  بازدید رییس اجرایوی برنامه ملی انکشاف اقتصاد

روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات از روند 

 تطبیق این برنامه در والیت هرات

 زنند می امیدها جوانه 

  دیدار معیین جدیدالتقرر وزارت احیا و انکشاف

دهات با کارمندان برنامه ملی انکشاف اقتصاد 

 روستایی این وزارت 

  برگزاری نمایشگاه مشترک صنایع روستایی میان

 های مالیه و احیا و انکشاف دهات خانه وزارت

  برنامه انکشاف اقتصاد  540۹سال   اخیرارزیابی

 روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات

برنامه ملی انکشاف اقتصاد 

 روستایی

 

های وزارت احیا و  انکشاف دهات در سلسله  برنامهجدید التقرر ، معیین شهزار ځدرانمحرتم 
بار  در یک نشست رستارسی با  های متعدد این وزارت این دیدارهایش با کارمندان برنامه

کارمندان برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی این وزارت اشرتاک کرده و در مورد چگونگی 
 فعالیت این برنامه و دستاوردهای آن تا حال بحث و گفتگو کرد. 



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

 ساکنان کوچی در ولسوالی دامان والیت قندهار تحت پوشش برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی قرار گرفتند. 

:: خربنامه ::              ۹صفحه                ۸۱شامره   

ورکشاپ آموزشی سه روزه تحت عنوان امور مالی، از جانب د افغانستان 

بانک برای تعدادی از کارمندان برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت 

  .زون کشور دایر گردید  ۷احیا و انکشاف دهات از 

 

در  این ورکشاپ آموزشی که از طرف د افغانستان بانک در مورد آشنایی با 

قوس برگزار گردیده بود،  02الی  7۷موضوعات بانکی و سواد مالی از تاریخ 

چون )پول چیست؟ موسسه مالی چی است؟ بانک چیست؟  موضوعاتی هم

عالوه  .وظایف بانک چی است؟ و هدف از حسابات بانکی چیست؟( شامل بود

بر آن، عناوین خدمات مالی در کشور، انواع و اقسام حسابات بانکی، شرایط 

ها، بانکداری اسالمی،  افتتاح حسابات بانکی در موسسات مالی، اقسام قرضه

بانکداری از طریق موبایل، بانکداری آنالین، دبیت کارت، انواع و اقسام بیمه و 

تورم پولی از دیگر موضوعاتی بود که در ورکشاپ متذکره از جانب 

قابل یادهانی است که در  .گان تدریس شد کارشناسان به اشتراک کننده

های رسمی از جانب د  گان تصدیقنامه پایان این ورکشاپ به اشتراک کننده

 .افغانستان بانک اهدا گردید

 

یک هییت بلند پایه برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی به رهبری رحمممت  

اهلل قریشی، رییس اجرایوی این برنامه عازم والیت هرات شمدنمد. ممدیمران 

های متعدد این برنامه از همراهان وی درین سفر بودند که به ممنمرمور  بخش

نرارت از عملکرد و روند تطبیق برنامه مذکور به والیت هرات سفمر کمردنمد. 

همای تمازه  اهلل قریشی با هییت همراهش درین سفر از گمروپ محترم رحمت

ی قریه گذره این والیت دیدن کردند و ضمن آن با اعضای ایمن  تاسیس شده

هما  ها در مورد اهداف و مقاصد برنامه و بیسج سازی مردم درین گمروپ گروپ

 سخن زدند. وی در ادامه، در یک نشست اختصاصی با کارمندان این برنامه در

ها فرا راه تطبیق این برناممه در  والیت هرات، در مورد مشکالت و چالش 

والیت مذکور گفتگو کردند که در نتیجه نرریات و پمیمشمنمتمادات ایمن 

کارمندان شنیده و درین زمینه اقدامات عملی آغاز شد. قابل یماد آوری 

است که این برنامه در والیت هرات چتار ولسوالی را تحت پوشش قمرارد 

قریه از آن مستفید خواهند گردید. در ایمن  ۰۶2داده است که در مجموع 

اتحادیه قرضه و پمس  ۰۶2گروپ پس انداز و  0۷۷۶قریه جات به تعداد 

های تولیدی ایجاد خواهد گردید. هدف از ایمجماد  انداز و همچنان گروپ

گزاری، تستیل  این نتاد های اقتصادی، تقویت فرهنگ پس انداز و سرمایه

دسترسی اهالی روستاها به منابع بیشتر مالی و تشویق هرچمه بمیمشمتمر 

متشبثین روستایی غرض استفاده از منابع برای رشد و تقویت فمعمالمیمت 

های اقتصادی و تولیدی بوده که با این کار برای تمعمداد زیمادی ازیمن 

های مختلف شغل ایجماد  متشبثین بطور مستقیم و غیر مستقیم در بخش

  .خواهد شد

 بازدید رییس اجرایوی برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات از روند تطبیق این برنامه در والیت هرات

 

انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و برنامه تدویر ورکشا  آموزشی مالی از طرف دافغانستان بانک برای کارمندان بخش مالی 

 دهاتانکشاف 



 ::  برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات ::
:: خربنامه ::              ۳صفحه                ۸۱شامره   

کردند.  داشتن یک تشبث کوچک یا متوسط را حتی در رویاهایشان هم تصور نمی

مان و  بعد از روند آگاهی دهی این برنامه در قریه"گوید:  بانو حسنیه درین باره می

افغانی  02هایم هر هفته مبلغ  گروپی انداز، من و سایر هم های پس تاسیس گروپ

انداز متواتر و بدون وقفه، کارمندان برنامه  کردیم و بعد از پنج ماه پس انداز می پس

های متعدد به  انکشاف اقتصاد روستایی برای آموزشی دهی و دایر کردن ترنینگ

اندازی یک تشبث کوچک و دستیابی  های راه قریه ما آمدند، درین ترنینگ ما روش

به منابع مالی را آموختیم. در کنار این همه، کارمندان این برنامه نیز به ما انگیزه 

 مان تداعی کردند.  آغاز یک کار و بار کوچک را در ذهن

من که از گذشته هم عالقه زیادی به پیشبرد یک امر اقتصادی داشتم،  تصمیم 

افغانی را برای سه ماه از گروپم قرض بگیرم و تشبثم را آغاز کنم.  0222گرفتم تا 

بوتل را  02من با استفاده از دانش اولیه در زمینه تتیه  مربا و ترشی، به تعداد 

افغانی مفاد  ۰22آماده کردم و آن را به دکاندار محل مان فروختم و ازین طریق 

توانند تجارت  دار نیز می سواد و خانه کنم که حتی زنان بی کردم. حاال درک می

شان باشد را شروع کنند و اقتصاد خود  نیازهای اولیه زندگی گوی کوچکی که جواب

 شان را رشد دهند.  و خانواده

من از هییت رهبری برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف 

ها را برای زنان روستایی  گونه فرصت دهات و کارمندان آن سپاسگزارم ازینکه این

های بیشتری را با زنانی  خواهم تا در زمینه مالی کمک ها می فراهم کرده اند و از آن

 پیوندند انجام بدهند.  که تازه به این برنامه می

بود که برنامه ملی انکشاف ماه جوزای همین سال اوایل 

اقتصاد روستایی در والیت بامیان فعالیتمش را آغاز کرد، 

شورای انکشافی اژدر درین والیت از مناطقی بود که این 

 7۰اندازی گردید. درین شورا به تعداد  برنامه در آن راه

 ۰0انداز را گرفتند. حسنیه  های پس زن عضویت گروپ

انداز امید است که بعد از  ساله یکی از اعضای گروپ پس

افغانی را از  0222انداز، مبلغ  گذشت مدتی از جریان پس

بوتل ترشی و  02اش قرض گرفت و با آن  گروپ مربوطه

مربا را با استفاده از دانش اولیه خودش درین بخش تتیه 

 کرد. 

قبل از آغاز روند تطبیق برنامه ملی انکشاف اقتصاد 

دانستند که  روستایی، تمامی زنان به شمول حسنیه نمی

اندازی کنند  توانند تا یک تشبث کوچک را راه چطور می

و از آن طریق مفاد بدست بیاورند؛ برعالوه آنتا هیچ نوع 

ها درین زمینه  های کاری برای آن منبع مالی و فرصت

ی این زنان آنتا پیش ازین صرف  موجود نبود. به گفته

 داری و نگتداری از فرزندانشان بودند و  مشغول خمممممانه

 

 زنند...! می امیدها جوانه



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

 

 دیدار معیین جدیدالتقرر وزارت احیا و انکشاف دهات با کارمندان برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی این وزارت 

:: خربنامه ::          ۴صفحه                 ۸۱شامره   

 های وزارت احیا و  انکشاف  برنامهجدید التقرر معیین ، ځدرانشتزار محترم 

های متعدد این وزارت  دهات در سلسله دیدارهایش با کارمندان برنامه

بار  در یک نشست سرتاسری با کارمندان برنامه ملی انکشاف اقتصاد  این

روستایی این وزارت اشتراک کرده در مورد چگونگی فعالیت این برنامه و 

اهلل قریشی  دستاوردهای آن تا حال بحث و گفتگو کرد. محترم رحمت

درین دیدار ضمن عرض تبریکات جتت انتصاب وی درین پست، از اهداف 

 والیت کشور سخن زد. ۰۳و مقاصد این برنامه در 

بخاطر بتبود در راستایی تطبیق هر ، ځدران  در اخیر این نشست، جناب

ای را مطرح کرد که از سوی  برنامه پیشنتادات ارزنده تر اینچه موثر

  .گرفتاستقبال قرار مورد  این برنامه هییت رهبری و کارمندان

برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات به 

درخواست وزارت محترم مالیه، نمایشگاه یک روزه صنایع دستی بانوان را 

 در صحن این وزارت برگزار کرد.  

گاه محترم محمد همایون قیومی، در مراسم افتتاحیه این نمایش

سرپرست وزارت مالیه ضمن اشاره به جایگاه زنان در جامعه، نقش 

ها را در زمینه رشد و شکوفایی اقتصادی بانوان  برگزاری چنین نمایشگاه

روستایی موثر خوانده و این وزارت را متعتد به حمایت از زنان متشبث 

 روستایی دانست. 

بانوی متشبث که مستفیدین برنامه ملی  ۰2درین نمایشگاه به تعداد 
انکشاف اقتصاد روستایی بودند از هشت والیت کشور ) هرات، بلخ، 

 بامیان، ننگرهار، خوست، پکتیا، پروان و قندهار ( اشتراک داشتند.  

، زیورآالت، تولیدات لبنی و  صنایع دستی، گلیم، اشجار قیمتی

باب از اقالمی بودند که از جانب این بانوان در نمایشگاه مذکور  ترشی

 به نمایش و فروش گذاشته شده بود. 

شماری از بانون متشبث که درین نمایشگاه اشتراک کرده بودند از 

های کشور ابراز خرسندی  خانه ها میان وزارت اندازی چنین نمایشگاه راه

ها و حمایت از متشبثین  خانه ها میان وزارت کرده افزودند: همکاری

 تواند آنان را در زمینه خودکفایی اقتصاد کمک کند.  روستایی می

الزم به ذکر است نمایشگاه مذکور به مناسبت حمایت از کمپاین 

شانزده روزه منع خشونت علیه زن از سوی وزارت مالیه به همکاری 

برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات 

 برگزار گردیده بود.

 

 های مالیه و احیا و انکشاف دهات خانه برگزاری نمایشگاه مشترک صنایع روستایی میان وزارت

 



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

 

www.weerdp-mrrd.gov.af  
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 برنامه انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات 540۹ارزیابی اخیر سال 

:: خربنامه ::              ۵صفحه               ۸۱شامره   

روستایی از تالش همیشگی کارمندان برنامه در تمام افغانستان یادآوری نموده 

و از حمایت های مقام والیت و ریاست احیا و انکشاف دهات در راستای 

تطبیق برنامه قدردانی نمودند. ایشان برنامه انکشاف اقتصاد روستایی از جمله 

بارزترین مثال برنامه های موثر و مثمر خوانده و از نقش متم دولت در حصه 

حمایت متشبثین محلی بخصوص زنان روستایی یاد آور شدند. برنامه انکشاف 

اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات به هدف رشد ظرفیت های 

اقتصادی و اجتماعی، ایجاد منابع درآمدی پایدار و فراهم نمودن زمینه کار 

نماید. توسط این  برای دهاتیان باالخصوص زنان روستایی کشور فعالیت می

ولسوالی تحت پوشش  ۷۶زون دفاتر ایجاد و از طریق آن  ۷برنامه، در 

اتحادیه قرضه و پس انداز،  ۰222قرارخواهد گرفت. در نرر است تا به تعداد 

تاسیس پنج سال گروپ پس انداز در طول  ۳2222و  گروپ تولیدی ۰222

فیصد آنان را  ۷2د که نتن مستفیدین آن میباش ۰22222گردد که بالغ بر 

دهند. حمایت های برنامه شامل خدمات تخنیکی و ظرفیت  زنان تشکیل می

سازی، حمایت های مالی سرمایه مقطعی، توزیع وسایل و امکانات، برگزاری 

 .نمایشگاه ها و برنامه های ارتباط و تقویت مارکیت میباشد

 رسک نیله باغ، داراالمان وات، کابل--افغانستان

 تماس با ما: 

برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی با  027۲روزی ارزیابی اخری سال ۰برنامه 

حضور بانو مونسه حسن زاده، معاون اجتماعی فرهنگی مقام والیت هرات، آقما 

زاده، ممعماون  محمد صدیقی، رئیس احیا و انکشاف دهات، محمد وحید ابراهیم

اجرایی برنامه انکشاف اقتصاد روستایی و وحید اهلل رؤفی، معاون حمایوی برنامه 

های مختلف بمرنماممه در ممرکمز،  افتتاح گردید. در این برنامه مسوولین بخش

های مختلف برنامه، دفاتر مرکمزی و سماحموی بما بمررسمی  مسوولین بخش

کارکردهای برنامه و انعکاس چالش ها و مشکالت روی مراحل بعدی بمرنماممه 

بحث و تبادل نرر نمودند. در این محفل، معاون مقام والیت در مورد اهمممیمت 

برنامه های اقتصادی بخصوص برای زنان روستایی صحبت کرده و تاکید ورزیمد 

های کار و بار برای  که باید توجه نتایی در حصه حمایت اقتصادی و ایجاد زمینه

توانند بازوی توانمند اقتصاد  زنان صورت گیرد. ایشان با یاد آوری اینکه زنان می

خانواده باشند از تمام کارمندان خواهان تالش حد اکثر در راستایی تموانمممنمد 

در این محفل آقا محمد صدیقی در مورد کارکرد های  .سازی روستایی گردیدند

برنامه صحبت نموده و فعالیت های برنامه در هرات را مثبت ارزیابی کمرد. وی 

نیز خواهان گسترش حمایت های اقتصادی در تمام ولسوالی ها به هدف کاهش 

فقر و کاهش فاصله شتر و روستا با بتبود ظرفیت های دهات شد.  محمد وحید 

 زاده، معاون برنامه انکمشاف اقتصاد  ابراهیم


