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که با برنامه انکشاف اقتصاد روستایی پیوستم، به کار و بار               یک و نیم سال پیش زمانی      

بافت کمان گهواره اطفال آغازم کردم و با کمکهای این برنامه توانستم قرارداد ماهانه                  

مان بدست بیاورم؛ من و شوهرم در آخر هر ماه،               عدد کمان را از بازار قریه        03تولید  

افغانی   053بریم و بهای تهیه فی عدد آن که           ها را با سه چرخه زرنج او به بازار می           کمان

کنیم تا با آن زمینی را که به شوهرم ارث رسیده را               انداز می   است را روی هم رفته پس     

آباد سازیم. برنامه انکشاف اقتصاد روستایی روزنه امید برای زندگی نوپای من و شوهرم                

 است.

 شمیال عمری، باشنده قریه بابه یادگار ولسوالی دهدادی، والیت بلخ  

                   تدویر کارگاه آموزشی دسترسی به منابع مالی برای کارمندان زون غرب برنامه ملی

 انکشاف اقتصاد روستایی 

                    توزیع صندوق های پس انداز و بازدید از گروپ های پس انداز در ولسوالی پلخمری  

 والیت بغالن 

 انداز برنامه ملی انکشاف اقتصاد  های پس تزریق اولین قسط سرمایه مقطعی به گروپ

 یگر،،،و د روستایی در والیت بامیان 

 قهرمان قریه 

 

 

 برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی 

۳۲شامره  —خرب نامه        ۳۲۳۲سپتمرب   

های کلیدی وزارت احیا و انکشاف دهات است که هدف آن، کار کرردن در                  ، یکی از برنامه   برنامه انکشاف اقتصاد روستایی   

جات انرترخراب شرده          های اجتماعی و اقتصادی زنان فقیر روستایی در قریه          والیت و  بلندبردن توانایی      43ولسوالی    67

گرروپ     34444دهد که جمعا       ها، حداقل دو ولسوالی را تحت پوشش قرار می          باشد. این برنامه در اکثریت مطلق والیت         می

 7504گان را به همرکراری      اتحادیه تولید کننده 044گروپ تولیدی و  0444انداز،  دهی و پس اتحادیه قرضه 0444انداز،    پس

 دهد.  ها تشکیل می شوراهای انکشافی قریه

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

 وزارت احیا و انکشاف دهات   

تدویر کارگاه آموزشی دسرتسی به منابع مالی 
 برای کارمندان زون غرب برنامه 

برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات،            

یک کارگاه آموزشی دو روزه با عنوان دسترسی به منابع مالی را               

برای کارمندان دفاتر ساحوی زون غرب در دفتر مرکزی این برنامه           

، رییس اجرایوی برنامه ملی     بانو لطیفه مجیدی  در کابل دایر کرد.       

انکشاف اقتصاد روستایی با حضورشان در این کارگاه، شماری از             

نکات موثر جهت ارایه تصویر مثبت برنامه به روستانشینان را                

های الزم را در خصوص پیشبرد امور مالی           برجسته کرده و توصیه   

گان، ایراد کرد. پروسه انتقال سرمایه مقطعی،         برای اشتراک کننده  

در تسریع روند انتقال سرمایه       MIS  نقش بخش مدیریت اطالعات   

دهی و    مقطعی، چگونگی ارتباط نهادهای قریوی با موسسات قرضه       

ها از موضوعاتی     گونگی افتتاح حسابات بانکی برای این گروپ         چه

گان آموزش    بود که در روز نخست این کارگاه برای اشتراک کننده          

 داده شد.  

برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا وانکشاف دهات           

احیا و انکشاف دهات بغالن طی محفلی با            در هماهنگی با ریاست   

های اقتصاد، زراعت، امور زنان، کار و           اشتراک مسووالن ریاست  

های   امور اجتماعی، شاروالی و سایر نهادهای ذیدخل، برای گروپ        

 پس انداز ولسوالی پلخمری صندوق پس انداز توزیع کرد.  

انجنیر محمد رسول عرفان رییس احیا و انکشاف دهات بغالن با            

حضورش درین محفل، فعالیت برنامه ملی انکشاف اقتصاد                

روستایی را در رشد اقتصاد خانواده های فقیر و گسترش تشبثات           

محلی سودمند خواند. این برنامه تا کنون توانسته است تا به                

گروپ   ۷۱گروپ زنانه و        ۷۴۷انداز )   پس    گروپ  ۷5۱تعداد  

تن    0۷30مردانه( را در ولسوالی پلخمری ایجاد کند که در آن             

انداز شده از طریق این       زن و مرد تحت عضویت دارند؛ مبلغ پس        

 رسد.   افغانی می 5353۴3ها نیز به  گروپ

برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات امرروز             

میلیون   5،5) شنبه ( اولین قسط سرمایه مقطعی این برنامه را به ارزش    

 دهی تزریق کرد.  های قرضه انداز و اتحادیه پس  گروپ 5۱3افغانی  را به 

 

، والی والیرت    سید انور رحمتی  محفل پرداخت این وجوه نقدی با حضور        

بامیان، محمد رضا پیمان، رییس احیا و انکشاف دهات و شرمراری از                  

 مسوولین برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی در  بامیان برگزار گردید.  

 

 شان در محفرل مروکرور         مستفیدین این برنامه نیز با اشتراک     از  شماری  

از روند فعالیت این برنامه، آغاز پروسره انرترقرال             ضمن اظهار خرسندی    

ی آغاز یرک سرفرر           اندازشان را نقطه    های پس   سرمایه مقطعی به گروپ   

 گان این والیت دانستند.    خوب اقتصادی برای باشنده

توزیع صندوق های پس انداز و بازدید از گروپ 
  های پس انداز در ولسوالی پلخمری

های  تزریق اولین قسط رسمایه مقطعی به گروپ
 انداز در والیت بامیان  پس

 درباره برنامه: 

:: خربنامه ::                                                                              ۱صفحه                                                                               ۳۲شامره  ::  برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات ::  

 در این شامره: 



تن از مستفیدین برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات از والیات مختلر            بیست  

که از جانب اتاق ترجرارت و صرنرایرع زنران                  «ساخت زنان افغان    »کشور در هفتمین نمایشگاه مشترک      

  .شان را به فروش و نمایش گواشتند افغانستان و وزارت صنعت و تجارت برگزار شده بود، تولیدات

بانو لطیفه مجیدی، رییس اجرایوی برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی نیز با حضورشان درین نمایشگاه، از         

تولیدات مستفیدین این برنامه دیدن نموده و یک سلسله معلومات تخنیکی را جهت بهبود هر چه بیرشرترر          

 .شان ارایه نمود تولیدات

این نمایشگاه به منظور حمایت از تولیدات داخلی کشور و ارتقای ظرفیت اقتصادی زنان افغان برای سه روز                

 گردیده بود.  در باغ چهلستون کابل راه اندازی 

های ارتقای ظرفیت برای  تدویر ترنینگ
 مستفیدین در هرات 

انداز برنامه ملی انکشاف اقتصاد            گروپ پس     035اعضای   

روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات طی یک ماه گوشته،               

های ارتقای ظرفیت و حصول عضویت را در والیت                ترنینگ

 هرات فرا گرفتند.

رسید که    تن می   ۷۱0۱ها به     تعداد مجموعی اعضای این گروپ    

های انجیل، گوره، کرخ و رباط سنگی مشغول انجام           در ولسوالی 

 انداز هستند.   عمل پس

انداز، مراحل ایجاد و ارتقای        معیارهای عضویت در گروپ پس     

گزاری   ها و اهمیت سرمایه     انداز، شیوه اجرای قرضه     گروپ پس 

ها برای اشتراک        فردی از عناوینی بود که درین ترنینگ            

 گان آموزش داده شد.   کننده

برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات           

ها و تجارب از روند         نشست هماهنگی جهت تشریک فعالیت      

کار را در     تطبیق این برنامه در والیات تحت پوشش موسسات هم         

 دفتر مرکزی این برنامه دایر کرد. 

درین نشست بر محور ثبت پروفایل قریوی در سیستم مدیریت            

ها در سطح      اطالعات برنامه، بررسی میزان موثریت ترنینگ         

های بخش نظارت و ارزیابی در سطح والیات و               روستاها، یافته 

انداز   های پس   بررسی از روند چگونگی به پختگی رسیدن گروپ         

 بحث و گفتگو صورت گرفت. 

قابل یادهانی است که شش موسسه همکار، در امر تطبیق این              

والیت کشور فعالیت        00ولسوالی مشمول در        0۳برنامه در 

 کند. می

برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات در                

والیت فاریاب طی مراسمی با حضور عزیزاهلل عثمانی، رییس احیا و                 

 CHAانکشاف دهات این والیت، مسوولین این برنامه، مسوولین دفتر             

کار در امر تطبیق این برنامه در فاریاب و شماری از مردم                 موسسه هم 

های پس انداز تاسیس شده        صندوق را به گروپ      533محل، به تعداد     

 درین والیت توزیع کرد.  

انداز شده به مسوولین      ها جهت نگهداری کتاب و مبالغ پس         این صندوق 

 شود.  های موکور توزیع می گروپ

گفتنی است که برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و                  

در دو    CHAکار    انکشاف دهات در والیت فاریاب از طریق موسسه هم          

کند و تا کنون توانسته است تا         ولسوالی، بلچراغ و شهر میمنه فعالیت می      

های موکور با      اعضای گروپ .  انداز را تاسیس کند      گروپ پس   ۷۷۱۱

آوری سه میلیون افغانی      وار و منظم قادر به جمع       برگزاری جلسات هفته  

 اند که بعدها به صورت قرضه برای آنان اجرا خواهد شد.  شده

کار  نشست هامهنگی میان برنامه و موسسات هم
 برگزار شد 

انداز در والیت  های پس گروپتوزیع صندوق برای 
 فاریاب 

تدویر نشست رسمی میان برنامه با شامری از سکتورهای خصوصی در امور 
 تشبثات 

 اشرتاک مستفیدین برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی در هفتمین منایشگاه ساخت زنان افغان 

نشست رسمی میان برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات و  نهادهای اتاق                  

 و شماری دیگر از نهادهای        داری افغانستان   تجارت و صنایع زنان افغانستان، انستیتوت مالی و بانک         

 موظ  در سکتور تشبثات در دفتر مرکزی این برنامه بگوار گردید.  

جانبه نهادهای حاضر در       های همه   بانو لطیفه مجیدی با اشتراکش درین نشست بر مبنای همکاری            

مجلس، در خصوص انکشاف تشبثات، تاکید ورزیده و بیانگر نقش ارزنده سکتور تشبثات در زمینه                   

رسید، با    تن می   ۳گان درین نشست که تعدادشان به   چرخش امور اقتصادی کشور شد.  اشتراک کننده 

شان، عالقه وافر بر پیشبرد امور و تشریک             های اختصاصی   ارایه معلومات مختصر در مورد فعالیت       

 های ارزشی نشان دادند.   شان در عرصه انکشاف تشبثات و گردش زنجیره تجربیات

های مشترک در زمینه انکشاف تشبثات و ارتباط با مارکیت، چگونگی بهبود در               بحث بر محور همکاری 

های همکاری از موضوعات اساسی بود که درین نشست بر              فرایند سکتور تشبثات و تشریک فرصت      

 مبنای آن بحث و تبادل نظر صورت گرفت. 

های بعدی را نیز پیرامون همین موضوع به          گفتنی است که هییت رهبری این برنامه قرار است نشست         

 گونه جداگانه با نهادهای موکور برگزار کند.  
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برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احریرا و           

انکشاف دهات در شش ولسوالی )بهسود، سررخررود،          

 ۱۳خیوه، رودات، کامه و دره نور( والیت ننگررهرار،             

اعضرای  ترن       ۳5۱مورد کارگاه آموزشی را بررای         

 انداز دایر کرد.   های پس گروپ

های آموزشی موکور، تن اشتراک داشترنرد           در کارگاه 

ارایه معلومات مقدماتی در مورد اهداف برنامه، شیروه        

انداز از عناوینی بود کره         حصول عضویت، ارزش پس   

گان آمروزش داده       درین کارگاه برای اشتراک کننده 

 . شد

های  پروسه انتقال رسمایه مقطعی به اتحادیه
 دهی در والیت کندهار آغاز شد  قرضه

انکشاف دهات    برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و        

طی یک مراسم اختصاصی، پروسه انتقال وجوه نقدی تحت نام            

های   اتحادیه  انداز و   های پس   را به گروپ     »سرمایه مقطعی «

دهی این برنامه در قریه ناقلین واقع در ولسوالی دامان                 قرضه

این مراسم با حضور محمد نسیم           .والیت کندهار افتتاح کرد    

ایوبی، رییس احیا و انکشاف دهات والیت کندهار، مسوول زون            

از جنوب غرب برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی و شماری              

اتحادیه   ۴0متنفوین قومی و مردم محل آغاز شد که در آن برای       

های   انداز تاسیس شده در ولسوالی      گروپ پس   ۴۴0دهی و     قرضه

میلیون افغانی از طریق       5٫۱دند و دامان این والیت، بیش از           

های موکور    ها تزریق گردید.اعضای گروپ     اتحادیه    حسابات بانکی 

وعده سپردند تا در        از آغاز این پروسه اظهار خرسندی نموده و        

 .راستای شکوفایی اقتصاد روستاهایشان بیشتر از قبل بکوشند

تن    00۱۱۲انداز که در آن            گروپ پس     ۷5۱۴به تعداد     

روستانشین عضویت دارند در چوکات برنامه ملی انکشاف اقتصاد          

های مهترالم و     روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات در ولسوالی        

 یی والیت لغمان ایجاد شده است.  قرغه

اند تا مبلغ       وار، توانسته   های با برگزاری جلسات هفته       این گروپ 

مورد قرضه از     033انداز نموده و با اخو         افغانی را پس    ۳۱۳۱35

اندازشان، تشبثات کوچک و متوسط را در سطح           های پس   گروپ

 روستاهایشان راه اندازی کنند.

انداز برنامه ملی     دهی و پس    برهان اسامی دو اتحادیه قرضه      دوبیله و شاه  

انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات است که در                  

 ولسوالی بهسود والیت ننگرهار تاسیس شده است. 

ها که اخیرًا سرمایه نقدی مقطعی را از جانب برنامه             اعضای این اتحادیه  

ها رضایت داشته و        اند، از صحت روند توزیع قرضه           دریافت کرده 

برنامه ایجاده  این  های اقتصادی خوبی را به کمک کارمندان              مفکوره

 اند.   کرده

ملزوم به ذکر است که سرمایه مقطعی نقدی برنامه ملی انکشاف اقتصاد             

های   سه مرحله به اعضای گروپ    پنج سال کاری، در     جریان  روستایی در   

 گردد.   دهی تزریق می های قرضه انداز و اتحادیه پس

های برنامه ملی انکشاف اقتصاد  جریان فعالیت
 روستایی در والیت لغامن 

دهی و  تزریق رسمایه مقطعی برای دو اتحادیه قرضه
 انداز در ننگرهار   پس

های برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی طی یک هفته گذشته  جریان فعالیت
 در کاپیسا

 انداز  در ننگرهار  های پس ها و گروپ تزریق رسمایه مقطعی برای اتحادیه

کارمندان ساحوی برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات در جریان یک                 

انداز در ولسوالی نجراب والیت کاپیسا، از          دهی و پس    هفته گوشته، ضمن ایجاد دو اتحادیه قرضه       

انداز درین ولسوالی،     های پس   داری گروپ   اتحادیه از قبل تاسیس شده و شیوه کتاب          50روند کار   

انگیزشی جهت آغاز تشبثات کوچک و متوسط برای شماری ازین                  اتنظارت کردند و جلس     

 روستانشینان نیز دایر نمودند.     

در دو ولسوالی نجراب و      برنامه موکور از آغاز فعالیتش در والیت کاپیسا تا کنون توانسته است تا                 

تن از اعضای     ۲5۷دهی را ایجاد کرده و برای         اتحادیه قرضه   5۴انداز و   گروپ پس ۳۴3، محمود راقی 

 ها، کارگاه آموزشی ارتقای ظرفیت را دایر کند.  این گروپ

در سلسله آغاز پروسه انتقال سرمایه مقطعی به         

انداز برنامه ملی     دهی و پس    های قرضه   اتحادیه

انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف        

 ۱افغانی به        ۴۳3۴۳3بار مبلغ        دهات، این  

  انداز در ولسوالی       گروپ پس     ۱0اتحادیه و     

 رودات والیت ننگرهار تزریق گردید.  

ملزوم به ذکر است که این وجوه نقدی بالعوض         

، در  این برنامه   پنج سال کاری  جریان  بوده و در    

انداز و    های پس   سه مرحله به اعضای گروپ      

 گردد.   دهی تزریق می های قرضه اتحادیه

 گروپ پس انداز در ننگرهار ۵۴۱آموزشی برای    تدویر کارگاه

:: خربنامه ::                                                                              ۲صفحه                                                                              ۳۲شامره  ::  برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات ::  



انکشاف دهات    برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و        

در هماهنگی با موسسه همکار کوار در امر تطبیق این برنامه در              

های بهارک و     های انکشافی ولسوالی    شورای  55به سطح   ،  تخار

انداز تاسیس شده     گروپ پس   53۳تالقان مرکز والیت تخار برای      

 انداز را توزیع کردند.   درین والیت، صندوق و کتاب پس

گان از ریاست امور زنان،       ها، نماینده   در مراسم توزیع این صندوق    

 ر،مسوول والیتی برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی در تخا             

 نماینده موسسه کوار و شماری از مردم محل نیز حضور داشتند. 

تن عضویت دارند     553۲های موکور،       گفتنی است که در گروپ    

اند بیش    وار تا کنون توانسته     که با برگزاری جلسات منظم و هفته      

 .انداز کنند هزار افغانی را پس 0۱3از 

برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی در هماهنگی با ریاست              

صندوق به      ۳۱انکشاف دهات والیت نورستان به تعداد              

های واما و پارون       انداز این والیت در ولسوالی       های پس   گروپ

 توزیع گردید.  

های برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی در والیت               فعالیت

شود که تا     تطبیق می   FGAنورستان از طریق موسسه همکار        

انداز در دو      گروپ پس   0۴۱کنون توانسته است به تعداد          

تن روستا نشینان     ۴۷۷۳برده تاسیس و ازین طریق        ولسوالی نام 

 های خویش قرار بدهد.   را تحت پوشش فعالیت

وار    های موکور با برگزاری جلسات هفتره  گفتنی است که گروپ   

 . اند انداز کرده فغانی را پستا حال بیش از ششصد هزار ا

برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات، برای 

تن زنان روستایی ساکن در ولسوالی گوسفندی والیت سرپل، یک  ۱5

دهی را جهت توضیح اهداف و نوع فعالیت این برنامه راه  مجلس آگاهی

 اندازی کرد. 

زنان روستاهای ولسوالی گوسفندی از آغاز این برنامه اظهار خرسندی 

 نموده و آن را روزنه امید برای بهبود اقتصادشان تلقی کردند. 

گفتنی است که این برنامه در مرکز و ولسوالی گوسفندی والیت سرپل 

 عضو تاسیس کند. 0۱0انداز را با  گروپ پس 0۳تا کنون توانسته است تا 

  

دهی مقدماتی در مورد برنامه ملی  تدویر برنامه آگاهی
 انکشاف اقتصاد روستایی در والیت رسپل 

سرمایه «  تحت نام   در سلسله آغاز پروسه انتقال وجوه نقدی         برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی       

بار این مساعدت بالعوض را در ولسوالی بگرامی والیت کابل و             والیات کشور، این    به تمامی »  مقطعی  

های نجراب و محمود راقی والیت کاپیسا طی محافل رسمی با حضور معاونین مقام والیات                   ولسوالی

دهی این    انداز و قرضه    های پس   نامبرده، روسای انکشاف دهات و روسای شوراهای انکشافی به اتحادیه         

 برنامه توزیع کرد.   

 ۷۱3دهی در ولسوالی بگرامی والیت کابل قریب به            اتحادیه قرضه   0مبلغ این وجوه انتقال یافته به        

های نجراب و محمود راقی والیت کاپیسا به           دهی در ولسوالی    اتحادیه قرضه   ۴۷هزار افغانی و برای       

 رسد.   افغانی می پنج میلیونبیش از 

ها، طی اقساط مختل  به مستفیدین این برنامه قرض حسنه            گفتنی است که از طریق این مساعدت      

 .کند کوچک و متوسط کمک می تشبثاتاندازی  در راستای راهرا پرداخت شده و ازین طریق آنان 
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 تدویر ترنینگ شش روزه ترویج و توسعه تشبثات بانس در قندهار                   

 انکشاف  پروژه ترویج و توسعه تشبثات بانس برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات یک ترنینگ شش روزه تحت عنوان                      

 پروژه در قندهار راه اندازی کرد. مستفیدین این تولیدات چوب بانس را برای 

گان آموزش    دسترسی به مارکیت، دسترسی به منابع مالی و انکشاف انواع تولیدات بانس از موضوعاتی بود که درین ترنینگ برای اشتراک کننده                      

 داده شد.  

های پرورش تولیدات بانس در       عمر لودین، مسوول عمومی این پروژه طی یک سفر رسمی به والیت قندهار ضمن راه اندازی این ترنینگ، از مکان                   

 های اولیه بامبو که از جانب این پروژه در شهر میرویس مینه قندهار تاسیس                 ولسوالی های دند و ارغنداب، مرکز تسهیل و کارخانه تولید نمونه           

 شده است، دیدن نمود.   

قابل یاد آوری است که پروژه ترویج و توسعه تشبثات بانس برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی با حمایت مالی صندوق انکشافی سارک در                              

 .کند چوکات وزارت احیا و انکشاف دهات در والیات قندهار و ننگرهار کار و فعالیت می

انداز در  های پس پروسه توزیع صندوق به گروپ
 نورستان آغاز شد

انداز برنامه ملی  های پس توزیع صندوق به گروپ
 انکشاف اقتصاد روستایی در تخار

آغاز پروسه انتقال رسمایه مقطعی برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی در 
 والیات کابل و کاپیسا

:: خربنامه ::                                                                              ۴صفحه                                                                               ۳۲شامره  ::  برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات ::  



شنبه، طی محفلی با حضور معراج الدین شمس           پروسه انتقال وجوه نقدی برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی تحت نام سرمایه مقطعی امروز یک                

از ری  معیین مالی و اداری وزارت احیا و انکشاف دهات، مسوولین برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی این وزارت، متنفوین قومی، مردم محل و شما                       

 ها آغاز گردید.   رسانه

های   ولسوالیانداز تاسیس شده در       گروپ پس   ۱۴0دهی و     اتحادیه قرضه   ۱3که برای     رسد  یممیلیون افغانی     ۱.0  به  اولین قسط در  ارزش این وجوه    

 ها تزریق گردید.   اتحادیه  انجیل، گوره، کرخ و کشک رباط سنگی والیت هرات از طریق حسابات بانکی

های قرضه و پس انداز قریوی، تسهیل دسترسی اهالی روستایی به منابع                ازدیاد پول پس انداز شده توسط اتحادیه         ،بالعوض  هدف از این مساعدت   

ار های اقتصادی و تولیدی بوده که با این ک          بیشتر مالی و تشویق هرچه بیشتر متشبثین روستایی غرض استفاده از منابع برای رشد و تقویت فعالیت                 

 شود.   داری و غیره شغل ایجاد می های صنایع دستی، تولید و پروسس مواد غوایی، قالین بافی، زراعت و مال بطور مستقیم و غیر مستقیم در بخش

گروپ    0۷۷دهی و     اتحادیه قرضه    ۴3رسد،  قرار است بعدها به         افغانی می   ۷0.۷۲۷.۴33گفتنی است که قسط بعدی این مساعدت که ارزش آن به            

 از دیگر اموری بود که در حاشیه این نشست انجام یافت.  نیز های موکور  صندوق برای اعضای گروپ 03۱3پس انداز دیگر انتقال داده شود.  توزیع 

برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات           

 ۱30انداز    پسعمل  و    یدار  طی یک پروسه ده روزه از روند کتاب       

های زرنج و چهار برجک والیت           انداز در ولسوالی     گروپ پس 

 نیمروز ارزیابی کردند.  

انداز نیز برای تعدادی       های پس   در جریان این نظارت، صندوق     

 ها توزیع شد.   ازین گروپ

در نیمروز،    این برنامه گفتنی است که تعداد مجموعی مستفیدین       

اندازشان تا    های پس   رسد که از طریق گروپ       نفر می   55۴۳به  

 انداز کنند. افغانی را پس 000۳۱3اند مبلغ  کنون توانسته

برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف               

قریه   ۳انداز در     گروپ پس   ۳۲تن اعضای     ۷000دهات برای   

آموزشی حصول عضویت را        ولسوالی نارنگ والیت کنر، کارگاه     

 دایر کرد.  

درین کارگاه که به مدت دو روز دوام یافت، موضوعاتی چون:              

اهداف برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی، اصول                     

انداز در زمینه     انداز و ارزش پس های پس گیری در گروپ  عضویت

 ها به توضیح گرفته شد.  رشد اقتصاد خانواده

های تاسیس شده      صندوق برای گروپ    033چنان توزیع     هم 

هایی بود که در جریان برگزاری        درین ولسوالی، از دیگر فعالیت    

 این کارگاه انجام شد.

در ولسوالی بغالن جدید والیت بغالن، از           گروپ پس انداز    003برای  

سوی برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات             

در همکاری با مؤسسه آغاخان صندوق و دیگر وسایل مورد ضرورت                

 .توزیع گردید

گان از ریاست امور زنان،        نماینده  ها با حضور    محفل توزیع این صندوق   

رییس شورای انکشافی ولسوالی بغالن، بزرگان قوم، جوانان، علمای دین           

 .و شماری از مردم محل در مرکز والیت بغالن برگزار شد

قابل یاد آوری است که در ولسوالی بغالن جدید در حال حاضر در سطح              

آن گروپ    0۱3گروپ پس انداز که       003شورای انکشافی به تعداد       5۴

باشد ایجاد گردیده     گروپ آن گروپ های مردانه می         ۱3های زنانه و     

هزار   ۱33ها به بیش از        انداز شده توسط  این گروپ        است و مبلغ پس   

  رسد. افغانی می

انداز در  های پس انداز به گروپ های پس توزیع صندوق
  بغالن
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 دهی برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی در والیت هرات آغاز شد  های قرضه انداز و اتحادیه های پس پروسه انتقال رسمایه مقطعی به گروپ

های آموزشی حصول عضویت  ه برگزاری کارگا
 انداز در والیت کرن های پس برای گروپ

انداز برنامه ملی  های پس گروپنظارت از 
 متاس با ما انکشاف اقتصاد روستایی در نیمروز 

:: خربنامه ::                                                                              ۵صفحه                                                                               ۳۲شامره  ::  برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات ::  


