
 کارمند شایسته ماه  

 
  ۹۱شامره  —خرب نامه 

برنامه ملی  غرب )قندهار(، مسوول زون جنوب محترم محمد یعقوب سلیمانکارمند شایسته این ماه 

مدرک   در بخش طب معالجوی سند لیسانس دارد واست. وی  WEERDP-انکشاف اقتصاد روستایی

توسعه پایدار روستایی  بدست مدیریت اش را از  پوهنتون حیدرآباد کشور هند در رشته  ماستری

 آورده است. 

سال بدینسو در  ۲۸های توسعه منابع پایدار کار کرده است و از  سال در بخش ۸۲برده بیش از  نام

 کند.   های متعدد وزارت احیا و انکشاف دهات ایفای وظیفه می برنامه

برنامه ملی انکشاف اقتصاد   میالدی تا کنون منحیث مسوول زون جنوب غربی  ۸۱۲۲وی از سال 

روستایی با برنامه مذکور پیوسته است و مسوولیتـش را به وجه احسن انجام داده که در نتیجه لقب 

 کارمند شایسته این ماه را کسب کرد.  

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

________________________________ 

برنامه ملی انکشاف اقتصاد 

 روستایی
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۰۲۰۲ -جنوری  

 

 :برنامه انکشاف  اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات

های کلیدی وزارت احیا و انکشاف دهات است  ، یکی از برنامهبرنامه انکشاف اقتصاد روستایی

های اجـتـمـاعـی و  والیت و  بلندبردن توانایی 43ولسوالی  67که هدف آن، کار کردن در 

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

انـداز،  گروپ پـس 3۱۱۱۱دهد که جمعا  ها، حداقل دو ولسوالی را تحت پوشش قرار می والیت

گان را به  اتحادیه تولید کننده 0۱۱گروپ تولیدی و  0۱۱۱انداز،  دهی و پس اتحادیه قرضه 0۱۱۱

 دهد.  ها تشکیل می شوراهای انکشافی قریه 7۸0۱همکاری 

 دهند.   %  مستفیدین این برنامه را زنان تشکیل می ۲۱گفتنی است که 

طی یک نشست  برای برنامه انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات گان بانک جهانی  منایندهشامری از 

 الرحمن کریمی وزیر احیا و انکشاف دهات در در دفرت وی دیدار و گفتگو کردند.  رسمی با محرتم مجیب

های منسجم آن در  محور بحث درین دیدار، دستاوردهای عمده برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی در گذشته و برنامه

الدین شمس معیین مالی و اداری وزارت احیا و انکشاف دهات و  رییس اجرایوی  آینده بود که در حضور محرتم معراج

 برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی مطرح گردید. 

 در این شماره:

  موسسات برگزاری نشست رسمی میان اعضای

  همکار و برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی

  انداز برنامه ملی  پس  گروپ ۳۳۳تاسیس بیش از

 انکشاف اقتصاد روستایی در والیت دایکندی 

  !...عزم راسخ، راهی به سوی موفقیت 

 اشتراک مستفیدین برنامه ملی انکشاف اقتصاد 

روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات در نمایشگاه 

 اختصاصی تجلیل از هفته مالیات 

 گان بانک جهانی با وزیر احیا و  دیدار نماینده

 انکشاف دهات 

  گزارش مختصر از دستاوردهای برنامه ملی

انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف 

 میالدی ۹۱۰۲دهات در جریان سال 

:: خربنامه ::            ۹صفحه                 ۹۱شامره  ::  برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات ::  



 

هایش در  برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی در سلسله آغاز فعالیت

هایش را از طریق موسسات  سراسر کشور، حدود چهار ماه قبل فعالیت

 ۳۳۳همکار در والیت دایکندی آغاز کرد.  درین والیت تا کنون بیش از 

ی نزدیک شاهد تاسیس  انداز تاسیس شده است که در آینده گروپ پس

انداز نیز خواهیم بود. این برنامه در مدت  دهی و پس های قرضه اتحادیه

اش در والیت دایکندی دو ولسوالی ) نیلی و کیتی( را  پنج سال کاری

تحت پوشش کمک هایش قرار خواهد داد. از طریق این برنامه درین 

 ۰۸انداز و  اتحادیه قرضه دهی و پس ۰۸انداز،  گروپ پس ۰۸۱والیت 

میلیون افغانی  ۴۵.۸گروپ تولیدی نیز تاسیس خواهد شد که مبلغ 

 ها تزریق خواهد شد.      کمک بالعوض از طریق برنامه به این اتحادیه

تن در مدت پنج سال کاری این برنامه در  ۰۸۱۱گفتنی است مجموعا 

در صد آنان را  ۸۱ها مستفید خواهند شد که  دایکندی، از این کمک

 دهند.   زنان تشکیل می

 

Issue # 19      Page # 2             WEERDP :: Newsletter  

 برگزاری نشست رسمی میان اعضای موسسات همکار و برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی

 انداز برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی در والیت دایکندی  پس  گروپ 446تاسیس بیش از 

:: خربنامه ::                ۰صفحه                     ۹۱شامره  ::  برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات ::  

برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی نشستی را به هدف تطبیق این برنامه بهه 

برنامه متذکهره  های سطح منطقه با اعضای موسسات همکار در تاالر کنفرانس

 .کرد دایر

هیئت رهبری برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی، مسوولهیهن شهعهبهات و 

این نشست بودند کهه روی در روسای موسسات همکار از اشتراک کنندگان 

 .تههطههبههیههق مههواههر ایههن بههرنههامههه بههحهه  و تههبههادل نهه ههر کههردنههد

اهلل قریشی رییس اجرایوی برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی ضمهن  رحمت

ارایه معلومات عمومی در مورد برنامه و یادآوری از تجارب پیشین آن، یهک 

 .سلسله سفارشات را نیز حضور این اشتراک کنهنهدگهان پهیهشهکهش کهرد

در نتیجه، مباح  یاد شده مورد قبول اعضای این موسسات قرار گهرفهتهه و 

ها را به مشورت بیشتر با رهبریت برنامه در راستای تطبیق موار این برنامه  آن

 .شههان تشهههویههق کهههرد در مهههنههاطهههق تههحهههت فهههعهههالههیهههت

گفتنی است که برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و انهکهشهاف 

والیت از جهانه   ۹۳والیت کشور به گونه مستقیم و در متباقی  ۰۰دهات در 

 د.  شو موسسات همکار تطبیق می



 عزم راسخ، راهی به سوی موفقیت...! 

گان والیت خوست است که در  ساله یک تن از باشنده ۹۵حبیباهلل 

حوزه جنوب شرقی، تحت چتر برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی 

انداز این برنامه را گرفته و ازین طریق  های پس عضویت یکی از گروپ

 کار و بار مستقلی را برای خویش آغاز کرده است. 

 چندی پیش، قبل از آمدن برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی به قریه

اهلل مصروفیت کاری نداشت و ازین بابت خیلی رنج  حبی   ځدران،

برد زیرا از یک سو بیکاری و از سوی دیگر مصارف زیاد خانه،  می

وضعیت خراب صحی و ضروریات زندگی بر سرش ریخته بود. تا اندازه 

 که از همه چیز بیزار شده بود و زندگی برایش ارزش نداشت. 

 های زیاد کار وبار داشتم و در ذهن خود مفکوره"گوید:  حبی  می

هایی بودم که قبلن آنرا در ذهن پرورانده  اندازی کاری همواره در پی راه

دیدم تمام آروز هایم نقش  اما وقتی به وضعیت اقتصادی خود می بودم

شدند، تا زمانی که از آغاز برنامه انکشاف اقتصاد روستایی در  بر آب می

 مان خبر شدم. قریه

، خواستم تا در یکی از مان انداز در قریه های پس بعد از تاسیس گروپ

شد اشتراک  انداز شورای ن ر یاد می نام گروپ پس  ها که به این گروپ

هایم که تعدادمان  کنم،  بعد از اشتراکم درین گروپ من و هم گروپی

افغانی را  ۹۱رسید تصمیم گرفتیم تا هفته وار مبلغ  نفر می ۰۴به 

 "انداز کنیم.  پس

 ۹۵۱۱اندازش مبلغ  اهلل چندی بعد توانست تا از گروپ پس حبی 

 افغانی را قرض بگیرد و با آن مبلغ کار سبزی فروشی را آغاز کند. 

اش پرسیدم و او در  اهلل بیشتر در مورد کار و بار سبزی فروشی از حبی 

خیلی خوشحال بودم، روز به روز کارم رونق بیشتر پیدا ”  جوابم افزود: 

شدم. مصروفیت  ام امیدوارتر می کرد و بیشتر از گذشته به آینده می

کاری جدیدم باع  شد تا افکار مزاحم از ذهنم دور شود و بیشتر 

 "متوجه خود و فامیلم شوم. 

اراده مستحکم و عزم راسخ  حبی  اهلل باع  شد تا از این کار بار 

افغانی مفاد بدست بیاورد. بعد از گذشت مدت زمان  ۹۰۱۱۱کوچک، 

آغاز شد،   ځدرانانداز در قریه  دهی و پس کم، وقتی که اتحادیه قرضه

بار مبلغ   اهلل با یک مفکوره جدیدتر وارد صحنه شد و این حبی 

افغانی را ازین اتحادیه قرضه گرفت و با روی هم کردن مبلغ  ۹۵۱۱۱

افغانی  ۴۱۱۱۱اش که جمعا  قرضه با یک مقدار پول سرمایه شخصی

 اش باز کرد.   میشد یک دکان تایر فروشی را در قریه

افغانی رسیده و او نیز قادر شده  ۳۱۱۱حاال عاید ماهانه حبی  اهلل به 

 نفری خود را تامین کند.   ۰۰تا مانند دیگران، ضروریات فامیل 

وی از آغاز برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف 

کند و از هییت رهبری این  اش اظهار خرسندی می دهات در قریه

اندازی چنین برنامه که به سطح ملی برای روستاییان  برنامه بابت راه

 کند.  کند ابراز امتنان می کار می
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گان بانک جهانی برای برنامه انکشاف اقتصاد روستایی  منایندهشامری از 

وزارت احیا و انکشاف دهات طی یک نشست رسمی با محرتم 

الرحمن کریمی وزیر احیا و انکشاف دهات در در دفرت وی دیدار و  مجیب

 گفتگو کردند. 

محور بحث درین دیدار، دستاوردهای عمده برنامه ملی انکشاف اقتصاد 

های منسجم آن در آینده بود که در حضور  روستایی در گذشته و برنامه

الدین شمس معیین مالی و اداری وزارت احیا و انکشاف  محرتم معراج

الله قریشی رییس اجرایوی برنامه ملی انکشاف اقتصاد  دهات و رحمت

 روستایی مطرح گردید. 

پوهندوی مجیب الرحمن کریمی وزیر احیا و انکشاف دهات ضمن قدردانی 

از فعالیت بانک جهانی در عرصه بررسی از عمل کرد برنامه انکشاف اقتصاد 

های همه جانبه بانک جهانی را بهرتین شاخص فعالیت  روستایی ، همکاری

 های این وزارت دانسته و بر تداوم این همکاری ها تاکید کرد. 

گان بانک جهانی نیز از تطبیق درست و موثر این برنامه در مناطق  مناینده

تعیین شده و موثریت آن در جهت غنامندی اقتصادی زنان روستایی را مثبت 

ارزیابی کرده و از رهربی وزارت احیا و انکشاف دهات درین راستا ابراز 

 امتنان کردند. 

این برنامه با هدف توامنند سازی اجتامعی و اقتصادی زنان روستایی در 

ی رسمی  جات منتخب، از یک و نیم سال بدینسو فعالیتـش را بگونه قریه

تحت رهربی وزارت احیا و انکشاف دهات و به حامیت مالی بانک جهانی 

گی روند تطبیق آن از جانب موسسات همکار در  آغاز کرده است و به تازه

 والیات باقیامنده کشور نیز رشوع گردیده است. 
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اشتراک مستفیدین برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات در نمایشگاه اختصاصی 

 تجلیل از هفته مالیات 

وزارت مالیه کشور به من ور تحکیم قانون مالیه دهی در کشور و ترویج آن 

میان شهروندان، نمایشگاه سه روزه محصوالت وطنی و تولیدات سکتورهای 

 اندازی کرد.  خصوصی را در بادام باغ کابل راه

درین نمایشگاه که به من ور تجلیل از هفته مالیات به میزبانی وزارت مالیه 

از مستفیدین برنامه ملی انکشاف اقتصاد  تعدادیگزار شده بود، برکشور 

وزارت احیاو انکشاف دهات صنایع دستی و محصوالت غذایی   روستایی

 روستاهایشان را به نمایش و فروش گذاشتند. 

قدردانی از  ضمنالرحمن کریمی وزیر احیا و انکشاف دهات  پوهندوی مجی 

اقدام وزارت محترم مالیه کشور جهت برگزاری این نمایشگاه افزود: افغانستان 

منحی  یک کشوری که در مسیر رشد قرار دارد بیشتر از هر زمانی به 

دهی من م نیازمند است و تجلیل از هفته مالیات و برگزاری  سیستم مالیات

 های مناس  جهت نیل به این اهداف خواند.  ها را یکی از راه چنین نمایشگاه

محترم محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه، محترم نصیر احمد 

درانی وزیر زراعت آبیاری و مالداری، محمد یونس مومند معاون اتاق تجارت 

زاده رییس اتاق صنایع و معادن کشور نیز از  و صنایع و شیر باز کمین

سخنرانان دیگر درین این مراسم بودند که در پیوند به فواید مالیات دهی 

من م و به موقع و تاایر آن در زمینه رشد و شکوفایی اقتصادی کشور 

 صحبت کردند. 

جدی نیز در بادام باغ کابل  ۹۳و  ۹۰افزودنیست که این نمایشگاه به تاریخ 

 ادامه یافت. 

 گان بانک جهانی با وزیر احیا و انکشاف دهات  دیدار نماینده

:: خربنامه ::                 ۴صفحه                  ۹۱شامره  ::  برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات ::  



 

 ۹۱۰۲پروژه انکشاف اقتصاد روستایی در جریان سال 

خویش را که شامل    های عمده میالدی  فعالیت

 Self)  انداز های پس سازی جامعه ، تشکیل گروپ بسیج

Help Groups-SHGs) دهی  های قرضه و تاسیس اتحادیه

ولسوالی  ۳۲والیت،  ۰۹شود را در  می VSLAsانداز  وپس

ها عملی کرد. این برنامه در  شورای انکشافی قریه ۲۴۱و 

انداز جدید ) گروپ پس  ۲۱۰۸جریان این سال به تعداد 

را  در مناطق مختلف تشکیل داده زنانه( گروپ   ۸۴٪

انداز قبلی تاسیس  های پس پروگکه با مجموع است 

اتحادیه  ۹۱۹رسد. تشکیل می ۰۱۱۳۲شده تعداد آن به 

انداز  گروپ پس ۹۱۱۱انداز از مجموع  دهی و پس قرضه

اعضای  ۳۳۵۹۳های آموزشی برای  زنانه، تدویر ترنینگ

عضو آن را زنان تشکیل  ۹۸۳۴۹انداز که  های پس گروپ

ها به حساب  ترین موارد این فعالیت دهند از عمده می

هزار       ۰۴آید. الزم به ذکر است که این برنامه با  می

 دهد.  انداز حمایت و همکاری خود را ادامه می پس  گروپ

میلیون  ۳۹تحت رهبری و ن ارت این برنامه، بیش 

ها  اندازشده این گروپ افغانی از مجموع پول پس

میلیون آن که  ۹۵.۲آوری شده است که ازین میان  جمع

انداز  های پس رسد از گروپ در صد می ۳۸فیصدی آن به 

آوری شده است. همچنان در جریان سال  زنانه جمع

 ۰۴۵۹۳میلیون افغانی به  ۰۸.۹۰۰مبلغ  ۹۱۰۲

آن را زنان    ٪۸۴، قرضه داده شده که  درخواست کننده

 دهند.  تشکیل می

های رسمی این برنامه، تعداد زیادی از  با آغاز فعالیت

های خالی این برنامه  کارمندان واجد شرایط در بست

استخدام شدند که به روند تطبیق آن سرعت بخشید. در 

های  نتیجه جوامع زیادی بسیج و تعداد زیادی از گروپ

انداز در مقایسه با گزارشات ربع اول و دوم سال  پس

 این برنامه تشکیل گردیدند.   ۹۱۰۲

، وزارت احیا و انکشاف دهات تفاهم ۹۱۰۲در سپتمبر 

های آموزشی  به من ور تدویر ترنینگ را (MoU)  نامه

تحت عنوان سواد مالی به ماستر ترینرهای 

و انتقال سرمایه مقطعی به سایر   WEERDPبرنامه

 کرد.   افغانستان بانک امضا های تجارتی با د بانک

و متعاقبا بخاطر شفافیت و حسابدهی هرچه بهتر در 

جریان انتقال وجوه پولی به محالت معیینه،  مراحل 

افتتاح حسابات بانکی در کابل بانک جدید و پشتنی 

دسمبر تیم دسترسی به  ۳۰بانک آغاز گردید. به تاریخ 

حساب های بانکی را برای اتحادیه های  A2Fمنابع مالی 

زون افتتاح کردند. این  ۰در  VSLAsانداز دهی و پس قرضه

های بانکی را همراه با  حساب VSLAs  ۰۳۴تیم برای 

های همکار ) کابل بانک جدید و پشتنی بانک( آغاز  بانک

حساب بانکی با کابل  ۲۱کردند که این حسابات شامل 

 حساب بانکی با پشتنی بانک بودند. ۵۴بانک جدید و 

گفتنی است که حسابات افتتاح شده فقط برای یک  

های که به شرایط پختگی رسیده بودند  VSLAs  تعداد از 

بخش مدیریت  این اتحادیه ها به انجام شد و منبعد

 ابت و راجستر شدند. MISاطالعات  

برعالوه،  بعد از تکمیل موفقانه پروسه مقدماتی انتقال 

از بانک جهانی، تیم دسترسی  توافقنامه وجوه پولی واخذ

های پس انداز برای  به منابع مالی یک لست از گروپ

 ۲۱۳تزریق سرمایه مقطعی آماده کردند که در مجموع 

گروپ پس انداز واجد شرایط شناسایی و آماده تزریق 

 وجوه گردیدند.  

نمایشگاه  ۰۴برنامه انکشاف اقتصاد روستایی، ، ضمن آن

بازار روستایی را در سطح والیتی و زون ها در سال 

مستفید شونده  ۳۴۱دایر کرد که در مجموع  ۹۱۰۲

تولیدات خود را د رآن به نمایش  ) زنان متشب (

 گذاشتند.

برنامه مذکور یک تفاهم نامه با پروژه ملی عالوتاً 

به امضا رسانده  NHLPباغداری و مالداری وزارت زراعت 

که ازین طریق  برنامه های آموزشی فنی برای اعضای 

گروپ تولیدی در  ۳۰گروپ تولیدی در بلخ  و  ۰۰۴

 صنایعوالیت هرات دایر گردید. همچنان،  اتاق تجارت و 

یک کارگاه آشنایی به من ور   AWCCIزنان افغانستان 

گروپ تولیدی مربوط به زنان   ۰۱۱ابت و راجستر 

در  (مستفیدین برنامه انکشاف اقتصاد روستایی)متشب  

 آن شامل بودند را در شهر کابل دایر کرد.

میالدی، بخش ن ارت و ارزیابی ) ۹۱۰۲در جریان سال 

M&E  ) های  انداز، گروپ پس های پگرو  ۲۵۴۳از مجموع

انداز واقع در  دهی و پس های قرضه تولیدی و اتحادیه

مورد    ۵۳۰۱هفت زون کشور ن ارت کردند. از مجموع 

بازدید پس از هماهنگی با دفاتر ساحوی و  ۳۰۳۵آن، 

های مربوطه مورد تایید قرار گرفت. موارد  سایر بخش

این  و رسد می ٪۸۵به  ۹۱۰۲تثبیت شده از قرار سال 

موضوع بیانگر این است که بخش ن ارت و ارزیابی برنامه 

در جریان این سال در خصوص برقراری ارتباط  با سایر 

های شناسایی شده در  های برنامه و پیگیری چالش بخش

 طول جریان فعالیت های این برنامه موفق بوده است. 

 تماس با ما: 

 میالدی ۸۱۲۲برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی در جریان سال های  فعالیتگزارش مختصر 
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