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گاه تسلیم فقر نشددم   ام اما هیچمن یک زندگی پر از فراز و نشیب و مملو از مشکالت را تجربه کرده

با اخذ یک هزار افغانی قرضه از برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی، کار خیاطی را رشوع کدردم و 

آورم. من اکدندود در پدی تدوسدرده کدارگداه  حاال ازین طریق ماهانه پنج هزار افغانی عاید بدست می

 ام هستم تا با پول آد بتوانم، هزینه پوهنتود خودم و برادرم را بپردازم.  خیاطی

 نرگس، باشنده روستای ملک فیض محمد در ولسوالی استالف والیت کابل

 قهرمان قریه 

 

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

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

گررو   34444دهد که جمعا  ها، حداقل دو ولسوالی را تحت پودش قرار می بادد. این برنامه در اکثریت مطلق والیت می

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

 دهد.  ها تشکیل می دوراهای انکشافی قریه

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

 های تولیدی در مرکز والیت پکتیا  تاسیس گرو 

برنامه ملی اتکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات 

 ۴۹عضو در سطح  ۴۹۲۱گروپ پس انداز را با  ۲۹به تعداد 

های حضرت سلطان و  شورای انکشافی در مربوطات ولسوالی

 ایبک والیت سمنگان تاسیس کرد.

های جدیدالتاسیس این برنامه در  عالوه برآن، برای گروپ

دهی در مورد اهداف برنامه و  های مذکور، کارگاه آگاهی ولسوالی

 انداز دایر گردید.  فواید پس

های  های مکمل قرطاسیه و صندوق نیز از فعالیت توزیع بسته

اخیری است که توسط کارمندان ساحوی  این برنامه در والیت 

 مذکور انجام شده است. 

برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیاا و اناکاشااف 

روساتاای  ۴۶اناداز واقاع در  گاروپ پاس ۳۶دهات، برای 

، خیل و مرکز والیات خاوسات های مندوزی اسمعیل ولسوالی

 راه اندازی کرد. کارگاه آموزشی مقدماتی حصول عضویت را 

چون:  موضوعاتی هم رگاه مدت دو یوم دوام یافت و در آناین کا

اناداز، تاوضایاح  های پس گی حصول عضویت در گروپ چگونه

اناداز بار روناد  اهداف برنامه در روستاهای کشور و ارزش پس

 اقتصاد خانواده، آموزش داده شد. 

ها را بار افازونای  راه اندازی چنین کارگاهها،  اعضای این گروپ

هاا در  شان موثر دانسته و خواهان تداوم این کارگاه دانش مالی

 سطح روستاهایشان شدند.  

برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات با  

بهبود وضعیت کرونایی در کشور، اقدام به برگزاری یک نمایشگاه 

 در والیت هرات نمود. «بازار روستایی »محلی با عنوان 

شنبه )ششم قوس(  با حضور داشت  این نمایشگاه به روز پنج

های  گان از ریاست محترمه رنگینه حمیدی وزیر معارف، نماینده

ها و شماری از  انکشاف دهات و امور زنان، فعالین مدنی، رسانه

 شهروندان هرات در پارک ترقی این والیت گشایش یافت.

تن از مستفیدین این برنامه از والیات هرات، غور، بادغیس و   ۳۹ 

سازشان را به  شان درین نمایشگاه، تولیدات دست فراه با اشتراک

 .  دفروش و نمایش گذاشتن

که بعد از  بوداست که نمایشگاه مذکور، اولین نمایشگاهی  گفتنی

روز در  دواختتام موج اول کرونا در سطح محلی برگزار شد  و تا 

 . شهر هرات ادامه یافت

 منایشگاه بازار روستایی در والیت هرات برگزار شد
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 تشکیل گروپ های پس انداز در والیت سمنگان

۵۲شامره  —خرب نامه       وزارت احیا و انکشاف دهات     ۵۲۵۲نوامرب   

 در این شامره:  درباره برنامه: 
 نمایشگا  بازار روستایی در والیت هرات برگزار دد 

 تشکیل گرو  های پس انداز در والیت سمنگان 

 در برنامه ملی انکشاف اقتصاد  «انروز  محو خشونت علیه زن ۶7کمپاین »دادت از  بزرگ

 روستایی 

  .مرکز تسهیالت عامه تولیدات بانس در والیت ننگرهار ایجاد خواهد دد 

 نمایشگا  بازار روستایی در والیت بلخ برگزار دد 

 

 برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی 

های تولیدی  قریه  

 ۲۵۲تدویر کارگاه آموزشی حصول عضویت برای 
 انداز در خوست  های پس تن از اعضای گروپ



 ۴۳کارمندان برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات طی یک محفل رسمی، از کمپاین 

 روزه محو خشونت علیه زن در دفتر مرکزی این برنامه تجلیل به عمل آوردند. 

بانو لطیفه مجیدی رییس اجرایوی برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی در سخنرانی خویش، ضمن تاکید بر اهمیت 

کاری بیشتر با بانوان کارمند و به ویژه با مستفیدین  این کمپاین ، از کارمندان این برنامه خواستار حفظ روحیه هم

 این برنامه در سطح روستاها شد. 

ها و  دکلمه اشعار در ارتباط به نقش زنان در جامعه و منع خشونت علیه آنان، مطالب معلوماتی در مورد آمار خشونت

چگونگی محو آن در سطح جامعه و سایر سخنان مرتبط به آن از موضوعاتی بود که درین محفل بر محور آن بحث 

 صورت گرفت. 

دسمبر به هدف محو و کاهش انواع خشونت علیه  ۴۹نوامبر تا  ۹۲قابل یادآوری است که این کمپاین، همه ساله از 

نه گفتن به فرهنگ خشونت در برابر  »راه اندازی آن، تعهد به   گردد که هدف از  زنان درسطح جهان راه اندازی می

 باشد. می «زنان

های برنامه ملی انکشاف اقتصاد  ترسیع فعالیت
 روستایی در والیت لغامن 

برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف 

داری و عمل  دهات طی یک پروسه نظارتی از روند کتاب

واقع در ولسوالی مهترالم  انداز پسی ها انداز در  گروپ پس

 والیت لغمان ارزیابی کرد.

شورای انکشافی واقع در این والیت تا  ۲۳گفتنی است که در 

انداز زنانه و مردانه ایجاد شده است که  گروپ پس ۶۲۳حال 

دهی و  های قرضه ها، شرایط ارتقا به اتحادیه اکثریت این گروپ

اتحادیه از  ۲۶اند و عنقریب،  انداز قریوی را تکمیل نموده پس

 ها تاسیس خواهد شد.  مجموع این گروپ

برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات 

های گردیز و  عضو در ولسوالی ۱۱۹گروپ پس انداز با  ۱۹برای 

 احمدآبا کارگاه آموزشی حصول عضویت را دایر کرد.

انداز و حصول عضویت در  های پس شرح اهداف کلی برنامه، روش

ها، چگونگی آغاز تشبثات کوچک و سایر موضوعات مرتبط  گروپ

به آن از دیگر عناوینی بود که در این کارگاه، از سوی کارمندان 

 گان آموزش داده شد.   کنندهبرای اشتراک ساحوی برنامه 

ها در سطح روستاهایشان  این روستانشینان از برگزاری این کارگاه

شان  ابراز خرسندی میکنند و خواهان تداوم آن در مناطق

 هستند.

کارمندان ساحوی برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و 

گروپ  ۹۲دهی  داری و قرضه انکشاف دهات با نظارت از روند کتاب

ها جهت ارتقا  انداز و حصول اطمینان از تکمیل معیارات این گروپ پس

انداز قریوی، به تعداد دو اتحادیه  دهی و پس های قرضه به اتحادیه

های مذکور در روستاهای لقمان حکیم و  دهی را از مجموع گروپ قرضه

 دمقول باال، واقع در شهر میمنه والیت فاریاب ایجاد کرد.

اش در والیت  ملزوم به ذکر است که، این برنامه در طول پنج سال کاری

روستای این والیت تاسیس  ۲۹اتحادیه را در  ۲۹فاریاب، در مجموع 

برای ساکنان روستاهای دهی  خواهد کرد و ازین طریق، روند قرضه

 را تسهیل خواهد بخشید.   مذکور

تدویر کارگاه آموزشی حصول عضویت برای گروپ 
 های پس انداز در والیت پکتیا

 در برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی  «انروزه محو خشونت علیه زن ۶۱کمپاین »داشت از  بزرگ

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

گروپ  ۴۲را برای اعضای  «افزایش عضویت»ولنگ والیت بامیان، کارگاه آموزشی دو روزه  یکه

 رسید، را دایر کرد.  تن می ۶۹۹انداز که تعداد آنان به  پس

انداز، شیوه اخذ قرضه و بازپرداخت، نظر سنجی در مورد چگونگی آغاز یک تشبث کوچک  ارزش پس

 گان آموزش داده شد.  از موضوعاتی بود که برای اشتراک کننده

قابل یادهانی است که، برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی از نخستین روز فعالیتش درین ولسوالی، 

انداز قریوی و  دهی و پس اتحادیه قرضه ۱۹انداز،  گروپ پس ۳۶۲تا کنون توانسته است تا به تعداد 

 اند.  تن تحت پوشش این برنامه قرار گرفته ۰۲۹۹گروپ تولیدی را تاسیس کند که ازین طریق  ۹۶

دهی و پس انداز قریوی در  های قرضه ایجاد اتحادیه
 والیت فاریاب

تن از مستفیدین برنامه ملی  ۰۲۲برگزاری ترنینگ حصول عضویت برای 
 انکشاف اقتصاد روستایی 
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انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و ملی برنامه 

انکشافی گروپ را در دو شورای  ۹۱انکشاف دهات 

ولسوالی حضرت سلطان والیت سمنگان  واقع در

 ایجاد کرد.

 ۴۱۹انداز که  گروپ پس   ۹۹دیدار از کارکردهای 

اقدامات اخیری است که دارند از تن در آن عضویت 

کارمندان ساحوی این برنامه در والیت سمنگان 

 اند.  انجام داده

دهی  های قرضه تزریق رسمایه مقطعی به اتحادیه
 و پس انداز قریوی در والیت پکتیا

 برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات،

سرمایه »افغانی کمک بالعوض، تحت عنوان  ۰۲۴۲۹۹مبلغ 

انداز قریوی که شامل  دهی و پس اتحادیه قرضه ۲را به  «مقطعی

های  باشد را واقع در ولسوالی عضو می  ۲۰۳  گروپ پس انداز و ۲۶

 گردیز و احمدآبا والیت پکتیا منتقل کرد. 

 

گفتنی است که این مساعدت، جهت پیشبرد امور اقتصادی و 

اندازی تشبثات کوچک و متوسط برای روستاییان تحت  راه

 گردد.  پوشش این برنامه به گونه قرض حسنه پرداخت می

برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات 

تن عضویت دارند را در والیات  ۴۴۹۹گروپ را که در آن  ۰۶

 شمالی کشور از جمله: بلخ، سرپل، فاریاب و سمنگان ایجاد کرد. 

 

های از قبل تاسیس  دهی و بازپرداخت گروپ نظارت از روند قرضه

های تولیدی نیز  انداز و ایجاد گروپ های پس شده، توزیع صندوق

از اموری است که اخیراً توسط کارمندان این برنامه در زون 

 شمال کشور انجام گردیده است. 

برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات کارگاه 

گروپ واقع در سه  ۴۰تن از اعضای  ۹۲۹آموزشی یک روزه را برای 

 شورای انکشافی از مربوطات مرکز این والیت دایر کرد. 

 

انداز،  انداز، ارزش پس های پس گی حصول عضویت در گروپ چگونه

دهی و پس انداز  های قرضه انداز به اتحادیه چگونگی ارتقای گروپ پس

قریوی و سایر موارد مرتبط به آن از عناوینی بود که در این کارگاه با 

 ها به بحث گرفته شد.  اشتراک کننده

های برنامه ملی انکشاف اقتصاد  جریان فعالیت
 روستایی در زون شامل غرب کشور

تدویر کارگاه آموزشی حصول عضویت در مرکز والیت 
 بامیان 

برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی در دوردسرتین نقاط کشور برای روستاییان 
 کند عرضه خدمات می

 دهی و پس انداز قریوی در والیت خوست های قرضه تزریق رسمایه مقطعی به اتحادیه

برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا انکشاف دهات جهت پیشبرد امور کاری خویش به 

وات برق را به دفتر والیتی این برنامه واقع  ۶۹۹تخته سولر با توان تولید  ۴۹گونه منظم و مسلسل، 

 در ولسوالی بلچراغ والیت فاریاب منتقل کرد.

گیرد که والیت فاریاب هنوز هم به کمبود انرژی برق مواجه است و  می این اقدام در حالی صورت 

 این روند، امور شمار زیادی از ادارات را به کندی روبرو ساخته است.  

ی دیگر کشور، صندوق شکایات را جهت دریافت مشکالت مردم محل و  و اما این برنامه در گوشه

 گی به آن در والیت نورستان توزیع نموده است.  رسیده

برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و 

انکشاف دهات بیش از هشت میلیون افغانی کمک 

 ۲۳را به  «سرمایه مقطعی»بالعوض، تحت عنوان 

انداز قریوی را در مربوطات  دهی و پس اتحادیه قرضه

 مرکز والیت منتقل کرد. 

گفتنی است که این مساعدت، جهت پیشبرد امور 

اندازی تشبثات کوچک و متوسط  اقتصادی و راه

برای روستاییان تحت پوشش این برنامه توزیع 

 گردد. می

 سلطان والیت سمنگان  ایجاد گروپ های پس انداز برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی در ولسوالی حرضت

Issue # 23                                    Page # 1                                                    WEERDP :: Newsletter  
:: خربنامه ::                                                                        ۳صفحه                                                                         ۵۲شامره  ::  برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات ::  



برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات 

را  «سیستم مدیریت اطالعات»کارگاه آموزشی یک روزه با عنوان 

کار در امر تطبیق این برنامه، در  گان موسسات هم برای نماینده

 دفتر مرکزی این برنامه دایر نمود.  

بانو لطیفه مجیدی، رییس اجرایوی این برنامه با اشتراکش درین 

جانبه نهادهای حاضر  های همه کارگاه، بر مبنای تحکیم همکاری

در مجلس، در خصوص تقویت امور مدیریتی اطالعات، تاکید 

ورزیده و بیانگر نقش ارزنده این بخش در نظام مدیریتی این برنامه 

 شد. 

رسید،  تن می ۴۹گان درین کارگاه که تعدادشان به  اشتراک کننده

در  شان های اختصاصی با ارایه معلومات مختصر در مورد فعالیت

،  پوششسیستم مدیریت اطالعات در ساحات تحت  پیشبردزمینه 

شان در عرصه مدیریت سیستم  عالقه وافر بر تشریک تجربیات

 اطالعات نشان دادند. 

شماری از کارمندان مرکزی برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات، از کارکردهای پروژه ترویج و 

 توسعه تشبثات بانس این برنامه در ولسوالی کامه والیت ننگرهار دیدار کردند. 

مسوول عمومی پروژه مذکور ضمن حضورشان درین سفر، از کارشیوه پرورش گیاه بانس در والیت مذکور نظارت نموده و 

ها منظم جهت تاسیس مرکز  گی چنان با ارایه یک سلسله معلومات تخنیکی به کارمندان ساحوی این پروژه، از روند آماده هم

 تسهیالت عامه تولیدات بانس در والیت مذکور استقبال نمود.  

کیلو وات برق در چوکات این مرکز جریان دارد که قرار است با  ۴۲اخیراً کار روی ایجاد یک سیستم سولری با ظرفیت تولید 

 تکمیل این بخش، مرکز تسهیالت عامه تولیدات بانس تا دو ماه دیگر در والیت ننگرهار گشایش یابد. 

های  گفتنی است که پروژه ترویج و توسعه تشبثات بانس یک ابتکار مشترک وزارت احیا و انکشاف دهات و سازمان همکاری

سارک بوده که هدف آن ایجاد شغل برای روستانشینان و ارتقای میزان تولیدات داخلی در برابر -ای جنوب آسیا منطقه

 تولیدات بیرونی است. 

برنامه ملی انکشاف ااقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف 

 ۹۶انداز و  دهی و پس اتحادیه قرضه ۲به تعداد ، اخیراٌ دهات

های زرنج و چهار برجک والیت  انداز را در ولسوالی گروپ پس

 نیمروز ایجاد کرده است. 

 

تن  ۹۶۱را برای متعددی همچنان، این برنامه کارگاه آموزشی 

را انداز  پسصندوق  ۴۴۹انداز دایر و   های پس از اعضای گروپ

 ها توزیع کرد.  برای این گروپ

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

های مندوزی  روستای ولسوالی ۴۶انداز واقع در  گروپ پس ۳۶

، کارگاه آموزشی مقدماتی حصول خیل و مرکز والیت خوست اسمعیل

 راه اندازی کرد. عضویت را 

چون:  موضوعاتی هم رگاه مدت دو یوم دوام یافت و در آناین کا

انداز، توضیح اهداف برنامه  های پس گی حصول عضویت در گروپ چگونه

انداز بر روند اقتصاد خانواده، آموزش  در روستاهای کشور و ارزش پس

 داده شد. 

ها را بر افزونی دانش  راه اندازی چنین کارگاهها،  اعضای این گروپ

ها در سطح  شان موثر دانسته و خواهان تداوم این کارگاه مالی

 روستاهایشان شدند.  

انداز  گروپ پس ۹۰۶برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات، به تعداد 

تن عضویت دارند را در مرکز و ولسوالی گوسفندی والیت سرپل  ۶۲۶۹زنانه و مردانه که در آن 

 ایجاد کرده است. 

انداز منظم و  اند تا بیش از دوصد هزار افغانی را از طریق پس ها اخیراً توانسته این گروپ

گیری، تشبثات کوچک و متوسط را در سطح  مورد قرضه ۴۳وارشان جمع آوری نموده و در  هفته

 اندازی کنند.  روستاهایشان راه

اند،  تاسیس شده های نامبرده شورای انکشافی واقع در ولسوالی ۶۴ها که در  تعدادی ازین گروپ

 اند.  های آموزشی متعددی را از جانب کارمندان ساحوی این برنامه نیز دریافت کرده کارگاه

 مرکز تسهیالت عامه تولیدات بانس در والیت ننگرهار ایجاد خواهد شد

انداز قریوی  دهی و پس تاسیس اتحادیه های قرضه
 در والیت نیمروز

تدویر کارگاه آموزشی تخصصی مدیریت 
 کار  گان موسسات هم اطالعات برای مناینده

تن از  ۲۵۲تدویر کارگاه آموزشی حصول عضویت برای 
 انداز در خوست  های پس اعضای گروپ

 انداز در والیت رسپل های پس ایجاد گروپ
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برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات 

تر از یک میلیون افغانی  بار اضافه های خود این در سلسله فعالیت

انداز قریوی در مربوطات  دهی و پس قرضه  اتحادیه ۴۶را برای 

 خیل والیت خوست تزریق کرد.  مرکز و ولسوالی مندوزی اسمعیل

 

قابل ذکر است که مساعدت نقدی انتقال یافته، جهت پیشبرد 

اندازی تشبثات کوچک و متوسط برای  امور اقتصادی و راه

 گردد.  روستاییان تحت پوشش این برنامه توزیع می

برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات در سلسله برگزاری 

در والیت بلخ برگزار  «بازار روستایی »بار نمایشگاهی را با عنوان  های محلی، این نمایشگاه

  .نمود

انکشاف   گان از ریاست شنبه)ششم قوس( با حضور داشت نماینده این نمایشگاه به روز پنج   

ها و شماری از شهروندان بلخ در مارکیت رابعه بلخی  دهات این والیت، فعالین مدنی، رسانه

  .واقع در شهر مزار شریف این والیت گشایش یافت

دهدادی واقع در والیت  های چارکنت، نهرشاهی، بلخ و تن از زنان روستانشین از ولسوالی  ۶۲     

  .سازشان را به فروش و نمایش گذاشتند شان درین نمایشگاه، تولیدات دست بلخ با اشتراک

  .گفتنی است که نمایشگاه مذکور، به مدت دو یوم دیگر در شهر مزار شریف ادامه یافت  

برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیاا و اناکاشااف 

انداز را برای  های پس های مکمل قرطاسیه و صندوق دهات بسته

تن عضویت دارند را   ۱۶۲انداز که در آن  گروپ پس ۱۹اعضای 

 در مرکز والیت سرپل توزیع کرد.

 

اناداز باا  گروپ پاس ۴۶قابل یادآوری است که اخیراً، به تعداد 

 عضو در این والیت نیز ایجاد گردیده است.  ۴۰۶

برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا انکشاف دهات، یک 

 ۶۲۶را برای  «حصول عضویت»کارگاه آموزشی یک روزه تحت عنوان 

های پس انداز در مربوطات شهر لشکرگاه مرکز  تن از اعضای گروپ

 والیت هلمند دایر کرد.

 

های آغاز  معلومات مفصل درباره برنامه، طرق پس انداز پول و روش

های کوچک از جمله عناوینی بود که در این کارگاه با اشتراک  تشبث

 گان به بحث گرفته شد. کننده

 تدویر کارگاه آموزشی حصول عضویت در والیت هلمند

 منایشگاه بازار روستایی در والیت بلخ برگزار شد

انداز  های پس های قرطاسیه به گروپ توزیع بسته
 در والیت رسپل

تزریق مساعدت بالعوض برنامه ملی انکشاف 
 متاس با ما اقتصاد روستایی در والیت خوست
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