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انداز برنامه  های پس سال سن دارد و متاهل است. وی سه ماه پیش عضویت گروپ ۴۲فریام 

ملی انکشاف اقتصاد روستایی را اخذ کرد و با گرفنت شش صد افغانی قرضه، مقداری 

باغ،  های طفالنه دوخت و آنرا در بازار ولسوالی قره  پوستین خرید و به کمک پدرش، کرتی

افغانی مفاد بدست آورد. حاال فریام و  ۴۰۲۲جهت فروش فرستاد و در اثر فروش آن 

دوزند و در اخیر هر  پدرش، روزانه شش عدد چپن طفالنه را همراه با کاله و پاپوش آن می

فرستند و اکنون ازین طریق ماهانه مبلغ ده هزار افغانی  هفته آنرا به بازارهای شهر کابل می

 عاید دارند. 

 دوزان ولسوالی استالف،  والیت کابل باشنده روستای پوستین ، فریام

 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 انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات، در 

انرداز و  هرای سر  های مقطعی به گررو  ادامه روند توزیع مساعدت

بار مبلغ سنج میلیون افغانی را به  دهی و قریوی، این های قرضه اتحادیه

روستا واقع در مرکز والیت خوست و یک میلیون افغانی دیگر را  ۷۱

خیل مندوزی این والیرت یری  روستا واقع در ولسوالی اسمعیل ۹به 

 اقساط مختلف توزیع کرد. 

هرای  ها بره گررو  ساکنان روستاهای مذکور از توزیع این مساعدت

اندازی  شان خرسنداند و بالغ بر هشتاد در صد آنان، در سی راه مربویه

 تشبثات کوچک و متوسط در سطح روستاهایشان هستند. 

برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات به 

اتحادیه قرضه دهی  ۷۱گرو  س  انداز زنانه و مردانه و  ۶۶۹تعداد 

عضو در شهر ترینکوت والیت ارزکان  ۲۵۲۵و س  انداز قریوی را با 

  .تاسی  کرد

افغانی را س   بیش از یک میلیوناند تا اکنون  این گرو  ها توانسته

ها صدور و  افغانی را منحیث قرضه صد هزار هفتانداز و قریب به 

  .بازسرداخت نمایند

، انداز گرو  س   ۵۷۱تن از اعضای  ۷۶۹۱گفتنی است که برای 

های  ها و کتاب برنامه های افزایش حصول عضویت دایر و صندوق

 .س  انداز توزیع نیز گردید

وزارت   شماری از مستفیدین برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی

احیا و انکشاف دهات، در نمایشگاه بزرگ صنایع دستی زنان که به 

داشت از هفدهمین سال روز تصویب قانون اساسی  مناسبت گرامی

 افغانستان در والیت جوزجان برگزار گردیده بود اشتراک کردند. 

 

های شهر شبرغان برگزار  در این نمایشگاه که در یکی از سالون

گردیده بود، اعضای چهل گرو  تولیدی و سنج اتحادیه قرضه دهی و 

س  انداز قریوی این برنامه اشتراک نموده بودند و در آن تولیدات 

 سازشان را به فروش و نمایش گذاشتند.  دست

 تدویر منایشگاه صنایع دستی زنان در والیت جوزجان
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توزیع شش میلیون افغانی رسمایه مقطعی به 
 دهی در والیت خوست  های قرضه ها و اتحادیه گروپ

۴۲ره شام —خرب نامه       وزارت احیا و انکشاف دهات     ۴۲۴۲جنوری   

 در این شامره:  درباره برنامه: 
 تدویر نمایشگا  صنایع دستی زنان در والیت جوزجان 

  دهی در والیت خوست  های قرضه ها و اتحادیه توزیع دش میلیون افغانی سرمایه مقطعی به گرو 

 دهی در والیت ارزگان های قرضه ایجاد گرو  های پس انداز و اتحادیه  

  برگزاری نشست مشترک میان رهبری برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی و برنامه انرژی پایدار

 وزارت احیا وانکشاف دهات 

 های برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی در والیت کابل جریان فعالیت 

  ایجاد یک مرکز آموزدی سوادآموزی برای بانوان در والیت تخار 

  ... و سایر موضوعات 

 

 برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی 

های تولیدی  قریه  

های  ایجاد گروپ های پس انداز و اتحادیه

  دهی در والیت ارزگان قرضه



تخنیکی برنامه ملی انکشاف اقتصادی روستایی و برنامه   روسا و اعضای تیم

انرژی سایدار وزارت احیا و انکشاف دهات، یی نشست مشترک روی گسترش 

 .های مذکور توافق نمودند ها میان برنامه همکاری

ی میوه و سبزی نیز از سوی  همچنان، یک سایه دستگاه سولری خشک کننده

برنامه انرژی سایدار در اختیار برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی قرار داده 

های تولیدی  برنامه ملی  شد که قرار است از آن، جهت آشنایی اعضای گرو 

انکشاف اقتصاد روستایی با تکنالوژی انرژی قابل تجدید، استفاده بهینه 

 .صورت گیرد

به ادامه این همکاری ها، در نظر است تا برنامه انرژی سایدار در آینده 

های تولیدی   نزدیک چندین سایه دستگاه سولری دیگر را نیز به گرو 

برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی توزیع کنند تا مستفیدین مذکور با 

بکارگیری از آن مانع فاسد شدن محصوالت زراعتی و افزایش عوایدشان 

 گردند. 

تزریق رسمایه مقطعی برنامه ملی انکشاف اقتصاد 

 روستایی در والیت بامیان

 برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات

انداز زنانه و  گرو  س  ۵۲۲میلیون افغانی را برای   بیش از سه

اتحادیه قرضه دهی و س  انداز قریوی در ولسوالی  ۲مردانه و 

 یکه ولنگ والیت بامیان تزریق کرد.

های  هدف از توزیع مساعدت نقدی انتقال یافته، ایجاد تجارت

کوچک و متوسط برای روستاییان و بهبود وضعیت اقتصادی آنان 

 باشد.  می

 برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات،

بار     های مقطعی به مستفیدینش، این در سلسله توزیع مساعدت

هزار افغانی را یی قسط اول برای هشت گرو  زنانه   ۶۵بیش از 

 و دو گرو  مردانه در ولسوالی مرکز والیت کاسیسا تزریق کرد.

قابل ذکر است که مساعدت نقدی انتقال یافته، جهت سیشبرد 

اندازی تشبثات کوچک و متوسط برای  امور اقتصادی و راه

 گردد.  روستاییان تحت سوشش این برنامه توزیع می

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

انداز قریوی را از مجموع چهل گرو   دهی و س  قرضه  تعداد سنج اتحادیه

 انداز در ولسوالی تالقان والیت تخار ایجاد کرد. س 

 

ها، برای ایجاد  انداز شده در این گرو  گفتنی است که از سول س 

 تشبثات کوچک و متوسط برای روستاییان قرض داده خواهد شد. 

تزریق رسمایه مقطعی برنامه ملی انکشاف اقتصاد 
 روستایی در والیت کاپیسا

 توافق صورت گرفتها  های ملی انکشاف اقتصاد روستایی و  انرژی پایدار وزارت احیا وانکشاف دهات بر مبنای گسرتش همکاری در نشست مشرتک میان رهربیت برنامه

های  برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات در ادامه روند توزیع مساعدت

تر  انداز، اضافه گرو  س  ۷۲۲مقطعی به مستفدینش، بیش از یک میلیون افغانی را یی قسط اول به 

 دوانداز قریوی و بالغ بر  دهی و س  اتحادیه قرضه ۷۲میلیون افغانی را یی قسط دوم به  سهاز 

 در مرکز والیت سرسل توزیع کرد. انداز  گرو  س  ۱۶میلیون افغانی دیگر را یی قسط سوم برای 

گی به این برنامه  انداز در والیت مذکور، به تازه گرو  س  ۷۵۲تن در چوکات  ۷۱۲۶همچنان 

 اند.  سیوسته

انداز قرویوی در والیت  دهی و پس های قرضه ایجاد اتحادیه

 تخار
 تزریق رسمایه مقطعی به مستفیدین برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی در والیت رسپل 
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 های پس انداز برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی در والیات رسپل و سمنگان ایجاد گروپ

انداز  گرو  س  ۲۱برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات، به تعداد 

در مرکز و ولسوالی گوسفندی والیت سرسل و  دارند را تن زن و مرد عضویت ۲۷۲که در آن 

های ایبک و حضرت سلطان والیت سمنگان  عضو در ولسوالی ۹۱۱گرو  دیگر را با  ۱۹

 تاسی  کرده است.

های مذکور توزیع و از  های مکمل قریاسیه برای گرو  انداز و بسته صندوق س    ۱۱همچنان 

 ها نیز نظارت به عمل آمد.  جریان جلسات هفته وار این گرو 

گرو   ۱۵گرو  تولیدی و  ۱برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات، 

 در ولسوالی استالف والیت کابل ایجاد کرده است. عضو  ۵۲۵با انداز زنانه و مردانه را  س 

 

انداز این برنامه در سطح سنج شورای انکشافی واقع در  های س  الزم به یادآوری است که گرو 

 اند.  مقطعی را یی قسط اول نیز دریافت کرده  ولسوالی استالف، سرمایه

 های برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی در والیت کابل جریان فعالیت



برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و 

گی به تعداد شش گرو   انکشاف دهات، به تازه

عضو در مرکز والیت سرسل  ۱۵انداز را با  س 

 تاسی  کرد.

 

کارمندان موظف درین والیت همچنان 

در سطح سه شورای انکشافی برای اند تا توانسته

 ۲۵۵انداز زنانه و مردانه که در آن  گرو  س  ۲۱

های مکمل  عضویت دارند، بسته تن روستانشین

های  انداز و صندوق های س  قریاسیه، کتاب

 انداز را توزیع کنند.  س 

توزیع رسمایه مقطعی به مستفیدین برنامه ملی انکشاف 
 اقتصاد روستایی در والیت دایکندی

کارمندان ساحوی برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی بیش از 

های  میلیون افغانی را تحت عنوان سرمایه مقطعی برای گرو 

 ۷۵انداز قریوی واقع در  دهی و س  های قرضه انداز و اتحادیه س 

شورای انکشافی در مربویات ولسوالی نیلی والیت دایکندی 

 توزیع کردند. 

 

شمار مستفیدینی که این مساعدت را دریافت نموده اند به 

آنان را زنان تشکیل    ٪۱۵رسد که بیش از  تن می ۷۱۵۷

 دهند.  می

کارمندان ساحوی برنامه ملی انکشاف اقتصاد روسرترایری وزارت 

احیا و انکشاف دهات، چهار کارگاه آموزشی تحت عناوین رهبری 

داری را در سطح چهار شورای انکشافی واقع در شرهرر  و حساب

انرداز راه  گرو  سر  ۲۱آباد والیت بدخشان برای اعضای  فیض

 اندازی کردند. 

 

ترن  ۷۲۲ها که تعدادشان بره  گان درین کارگاه اشتراک کننده

رسید، موضوعات بنیادی مرتبط به عناوین ذکر شرده را فررا  می

 گرفتند. 

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

های مرکز و مندوزی  گرو  تولیدی را در ولسوالی ۷۱تعداد 

 خیل والیت خوست تاسی  کرد.  اسمعیل

 

های  های اتحادیه همچنان یی یک سروسه نظارتی از جریان فعالیت

های  انداز واقع در ولسوالی های س  انداز قریوی و گرو  دهی و س  قرضه

 مذکور در این والیت دیدار به عمل آمد. 

داری در  تدویر کارگاه آموزشی رهربی و حساب

 بدخشان 
های تولیدی برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی  ایجاد گروپ

 در والیت خوست
 تزریق رسمایه مقطعی برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی در والیت بلخ

 دهی در والیت نیمروز  های قرضه ها و اتحادیه ایجاد گروپ

های  در سلسله توزیع مساعدت  برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات

عضو گرو   ۲۱۲صد هزار افغانی را یی قسط اول، برای  بار بیش از سه مقطعی به مستفیدینش، این

های واقع درین  صد هزار افغانی را یی قسط دوم برای شماری از اتحادیه انداز و قریب به شش س 

های  تن از اعضای گرو     ۱۵هزار افغانی را یی قسط سوم برای  چنان بیش از صد والیت و هم

 انداز در ولسوالی دهدادی والیت بلخ تزریق کرد.  س 

 

اندازی تشبثات  قابل ذکر است که مساعدت نقدی انتقال یافته، جهت سیشبرد امور اقتصادی و راه

 گردد.  کوچک و متوسط برای روستاییان تحت سوشش این برنامه توزیع می

 ۹۵۹برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی اکنون به تعداد 

انداز زنانه و مردانه را با ده هزار عضو فعال در  گرو  س 

 شهر زرنج و ولسوالی چهاربرجک والیت نیمروز دارد. 

هزار افغانی را از  ۱۵۵اند تا قریب به  ها توانسته این گرو 

وار و منظم خویش جمع  یریق راه اندازی جلسات هفته

آوری نموده و زمینه آغاز تشبثات کوچک و متوسط را در 

 سطح روستاهایشان فراهم سازند.  

های مذکور تا  قابل یاددهانی است که از مجموع گرو 

انداز ایجاد شده و  دهی و س  اتحادیه قرضه ۱۲کنون 

باب الزم  انداز و قریاسیه های س  ها صندوق اکثر آن

 اند.   جهت سیشبرد امورشان را بدست آورده

 های پس انداز برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی در والیت رسپل تشکیل گروپ
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برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت 

گرو   ۱۱احیا و انکشاف دهات، به تعداد 

 ۲۱۷انداز زنانه و مردانه را که در آن  س 

های  اند را در ولسوالی تن عضویت گرفته

سلطان والیت سمنگان  ایبک و حضرت

 ایجاده کرد. 

 

گرو   ۲۶انداز برای  های س  توزیع صندوق

شورای انکشافی از  ۲انداز دیگر واقع در  س 

هایی بود که از جانب این  سایر فعالیت

فته یرانجام سذ سمنگانبرنامه در والیت 

 است.  

 انداز برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی در والیت سمنگان های پس تشکیل گروپ



بیش از دو میلیون افغانی را ، برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات

یی قسط اول در  قریوی دهی و س  انداز قرضه  انداز و شش اتحادیه گرو  س  ۷۵۲برای 

 ولسوالی بلخ والیت بلخ تزریق کرد. 

اتحادیه،  ۲همچنان یی یک محفل جداگانه، بیش از سه صد هزار افغانی یی قسط اول برای

اتحادیه و قریب به هفت صد هزار افغانی را در  ۱یی قسط دوم به  تر از دو میلیون افغانی اضافه

 اتحادیه در ولسوالی نهر شاهی والیت بلخ توزیع کرد.  ۱قسط سوم به 

گرو  س  انداز دیگر مبلغ سه صد هزار افغانی یی قسط اول در  ۹قابل ذکر است که برای 

 نیز تزریق گردید.  این والیت ولسوالی دهدای

های کوچک و  گفتنی است که هدف از توزیع مساعدت نقدی انتقال یافته، ایجاد تجارت

 باشد.  متوسط برای روستاییان و بهبود وضعیت اقتصادی آنان می

 داری اسالمی در والیت بغالن  تدویر کارگاه آموزشی بانک

برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات، 

های آموزشی مختلف چون: حصول عضویت، رهبری و  برنامه

تن از مستفیدین برنامه در شهر  ۲۵داری اسالمی را برای  بانک

 سلخمری والیت بغالن دایر کرد.

انداز،  اهداف برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی، ارزش س 

گی بکارگیری از روش اسالمی قرضه و بازسرداخت از  چگونه

موضوعات قابل بحث درین ورکشا  بود که برای اشتراک 

 گان به توضیح گرفته شد.  کننده

های س  انداز و  ها صندوق همچنان برای شماری از گرو 

 در این والیت توزیع گردید. نیز های قریاسیه  بسته

برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات 

بیش از یک و نیم میلیون افغانی را به اعضای هفت اتحادیه قرضه 

اند را  انداز شامل گرو  س  ۱۹انداز قریوی که در آن  دهی و س 

 در ولسوالی رودات والیت ننگرهار توزیع کرد. 

 

نقدی انتقال یافته، جهت سیشبرد  های گفتنی است که مساعدت

اندازی تشبثات کوچک و متوسط برای  امور اقتصادی و راه

 گردد.  روستاییان تحت سوشش این برنامه توزیع می

 ۱۹برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف دهرات، 

هرای حضررت  عضو در ولسوالی ۱۱۲انداز زنانه و مردانه را با  گرو  س 

 سلطان و ایبک والیت سمنگان ایجاد کرده است.

 

انداز زنانه و مرردانره واقرع در  گرو  س  ۵۷۱قابل ذکر است که برای 

انداز و بسته های قریاسیه نیرز از  های س  های مذکور، صندوق ولسوالی

 .جانب این برنامه توزیع گردیده است

آغاز روند توزیع رسمایه مقطعی برنامه ملی انکشاف 
 ننگرهاراقتصاد روستایی در ولسوالی رودات والیت 

 انداز قریوی در والیت نیمروز دهی و پس های قرضه ها و اتحادیه گروپتاسیس  انداز در والیت سمنگان  های پس تاسیس گروپ

 

انداز زنانه و مردانه  گرو  س  ۵۵۲برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات 

های زرنج و چهار برجک  انداز قریوی را در ولسوالی دهی و س  اتحادیه قرضه ۲۶عضو و  ۷۱۲۵را  با 

 والیت نیمروز تاسی  کرده است. 

انرداز  تر از یک میلیون افغانی را یی جلسات هفته وار س  اند که تاکنون، اضافه ها توانسته این گرو 

 یی صادر نمایند. های وقفه نموده و بالغ بر شش صد هزار افغانی را یی قرضه

های خرود ترا اکرنرون  قابل یاددهانی است که برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی از آغاز فعالیت

عضویت دارند را در این والیت ایجاد کرده  ۷۷۱۲۹انداز زنانه و مردانه  که در آن   گرو  س  ۷۷۱۷

 دهند.  آن را زنان تشکیل می % ۱۵است که 

 تزریق رسمایه مقطعی برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی در والیت بلخ
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 تزریق رسمایه مقطعی از سوی برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی در والیت هرات

در   برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات

تر  بار اضافه های مقطعی به مستفیدینش، این سلسله توزیع مساعدت

اتحادیه قرضه  ۱۱از شش میلیون افغانی را یی قسط اول برای 

دهی و س  انداز قریوی، مبلغ هشت میلیون افغانی  را یی قسط 

اتحادیه و قریب به سه صد هزار افغانی را یی قسط  ۵۲دوم برای 

 سوم برای دو اتحادیه دیگر در والیت هرات تزریق کرد. 

 

قابل ذکر است که مساعدت نقدی انتقال یافته، جهت سیشبرد امور 

اندازی تشبثات کوچک و متوسط برای روستاییان  اقتصادی و راه

 گردد.  تحت سوشش این برنامه توزیع می



برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات 

میلیون افغانی را یی قسط اول و دوم برای شماری از  سهبیش از 

انداز قریوی در  دهی و س  های قرضه انداز و اتحادیه های س  گرو 

 ولسوالی شیبر والیت بامیان توزیع کرد.

 

ها، فراهم آوری  ملزوم به ذکر است که هدف از توزیع این مساعدت

های خوب اقتصادی برای روستاییان و راه اندازی تشبثات  فرصت

 باشد.  کوچک و متوسط برای آنان می

سابقه مروفرق  تن از مستفیدین برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی در یک اقدام بی ۵۵۵

 به تاسی  یک نهاد سوادآموزی برای بانوان در ولسوالی تالقان والیت تخار گردیدند. 

با اخذ قررضره از اترحرادیره  ،دهند این اعضا که اکثریت مطلق آنان را زنان تشکیل می

گان این مرنرطرقره  تن از باشنده ۱۵شان دست به این ابتکار زدند و اکنون برای  مربویه

 اند.  صنوف آموزشی سواد آموزی را به گونه رایگان دایر کرده

ها یری چرنردیرن  ، اعضای این گرو اندازی این مرکز ملزوم به ذکر است که در کنار راه

هزار افغانی را جمع آوری کنند کره برعردهرا   صد اند تا قریب به یک هفته معدود توانسته

 اندازی تشبثات کوچک و متوسط از آن کار گرفته خواهد شد.  جهت راه

برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف 

ها و روند باز سرداخت آن در  قرضهصدور دهات از جریان 

انداز قریوی در شهر میمنه والیت  های قرضه دهی و س  اتحادیه

 فاریاب نظارت به عمل آورد.

های  ، بستهدر این ولسوالی انداز گرو  س  ۶۵همچنان برای 

 مکمل قریاسیه نیز توزیع گردیده است. 

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

انداز را جدیداً در والیات بغالن و تخار ایجاد کرده  گرو  س   ۲۲تعداد 

 است. 

 

انداز در والیات  گرو  س  ۹۵همچنان یی یک سروسه نظارتی برای 

های مکمل قریاسیه نیز توزیع  انداز و بسته های س  مذکور، صندوق

 گردیده است. 

 

 ایجاد یک مرکز آموزشی سوادآموزی برای بانوان در والیت تخار 

های برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی  جریان فعالیت
 در والیت فاریاب 

تزریق رسمایه مقطعی برنامه ملی انکشاف اقتصاد 
 روستایی در والیت بامیان

 تشکیل گروپ های پس انداز در والیات بغالن و تخار
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 متاس با ما

برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و 

های  انکشاف دهات  در ادامه توزیع مساعدت

 سنجمقطعی به مستفیدینش، این بار بیش از 

میلیون افغانی را یی قسط اول و دوم برای 

دهی و  های قرضه انداز و اتحادیه های س  گرو 

انداز قریوی در مرکز )متون، شمل و لکن( و  س 

ولسوالی مندوزی اسمعیل خیل والیت خوست 

 تزریق کرد.

 

قابل یادآوری است که، مساعدت نقدی انتقال 

اندازی  یافته، جهت سیشبرد امور اقتصادی و راه

تشبثات کوچک و متوسط برای روستاییان تحت 

 گردد. سوشش این برنامه توزیع می

 تزریق رسمایه مقطعی در والیت خوست


