
 سواالت و جواب های مکرر برنامه دسترخوان ملی 

 جوابات  سواالت  شماره 

 

 

۱ 

یک دسترخوان   چگونه  ملی 

بوده و به دنبال کدام اهداف  برنامه

 می باشد؟

 

با در نظرداشت معظالت اقتصادی ناشی از عوامل مقابله با ویرویس کرونا که دامن گیر   •

گردیده است، حکومت افغانستان برنامه دسترخوان  مردم بخصوص اقشار آسیب پذیر جامعه  

ملی را به هدف مبارزه با ویروس کرونا را در شهرها و دهات افغانستان طرح و آغاز کار  

طریق  از  برنامه  این  نماید.  می  تطبیق  افغانستان  تمام  در  تدریجی  شکل  به  را  آن  عملی 

 شوراهای انکشافی تطبیق میگردد. 

 

 

۲ 

 

مه دسترخوان  بودجه که برای برنا

چه   ملی مدنظر گرفته شده است؛

 ؟است مبلغ

 میلیون دالر   280 •

 

 

۳ 

در مجموع  دستخوان ملی  برنامه 

در چه مدت زمانی تطبیق گردیده 

و روند عملیاتی شدن آن عمال چه  

 وقت آغاز میگردد؟ 

 

 میلیون خانواده را تحت پوشش قرار میدهد.   ۴.۳ماه  ۴در  •

 ؟ •

 

 

 

 

 

 

 

۴ 

کمکی که قرار است از بسته های  

ملی  دسترخوان  برنامه  مجرای 

برای مستحقین توزیع گردد، شامل  

کدام اقالم بوده و میکانیزم توزیع 

 آن چه گونه میباشد؟

 بسته های کمکی غذایی شامل اقالم و مقدار ذیل میباشد:  •

 

 آرد   ✓

 برنج  ✓

 نخودیا  لوبیا  ✓

 روغن    ✓

 صابون  ✓

 افغانی میباشد  ۴۰۰۰ارزش بسته های کمکی معادل 

 

 ایجاد شوراهای انکشافی محلی/ شوراهای گذر  ✓

 افتتاح حساب بانکی شوراهای انکشافی محلی/ شوراهای گذر در افغانستان بانک ✓

 تهیه لست مستفید شوندگان   ✓

 مستند سازی   ✓

 تدارک / خریداری بسته های غذایی   ✓

   توزیع بسته های کمکی ✓

 

 

 

 

 

 

۵ 

خانوار های مستحق که بتوانند از 

بسته های کمکی برنامه دستخوان  

کدام   دارای  شوند،  مستفید  ملی 

معیار ها بوده و کدام خانوار ها از 

برنامه   این  کمکی  های  بسته 

 مستفید نمیشوند؟

 

 گان:مستفید شوند 

 اولویت اول: خانواده های فقیرترین به اساس تحلیل معیشت  •

 ماه اخیر عودت نموده باشند  ۳خانواده های عودت کننده که در اولویت دوم:  •

 شامل نباشند   ذیلاولویت سوم: خانواده های فقیری که در شرایط  •

 

 خانواده هایکه یکی از دو معیار ذیل را داشته باشد واجد شرایط شمرده نمیشود. 

 خانواده های که محافظین شخصی دارند •

 نمبر پلیت دولتی باشند. خانواده های که مالک موتر داری  •

 خانواده های که اگر معیار های ذیل، دو معیار آنرا دارا باشد، واجد شرایط شمرده نمیشوند. 

 خانواده های که خانه کانکریتی بیشتر از یک طبقه دارند.  •

خانواده های که یک یا دو عضو شان مالک فروشگاه ها یا کارخانه های شخصی و   •

 بزرگ استند.

 باشد.  ه شخصی )نه تکسی(ه مالک وسایط نقلی خانواده های ک  •

رنطین فعال بوده و یا هم عضو کارمند ملل  مالکان کاروبار )تجارت( که در جریان ق •

 متحد و یا کدام سازمان غیر دولتی دیگر باشد. 



 

 بخش سواالت مربوط به رسانه ها:

در    ر؟ یخ  ایآن توجه صورت گرفته    تیریمد  یاز فساد و به نحو  یریجلوگ  ت،یبه شفاف  یدر برنامه دسترخوان مل  ایآ .1

 ست؟ی چ شما برای مبارزه با فساد و تامین شفافیت راه کار نهیزم نیا

ی اساسی یک خانواده را  ف بجای توزیع بسته های کمکی که شاید بیشتر از یک ماه نیازمندگزاچرا این مقدار پول   .2

 ؟کند؛ برای پروژه های زیربنایی اختصاص داده نشده استتکافو ن

 جریب زمین و یا بیشتر باشد.   5خانواده های که مالک حداقل  •

 

 

 

۶ 

روند توزیع بسته های کمکی برای 

ملی  دستخوان  برنامه  مستفیدین 

 شامل کدام مراحل میباشد؟ 

 

  اول: مرحله آگاهی دهی در مورد وایرس کرونا و پروژه دسترخوان ملی مرحله  •

  دوم: تکمیل معلومات قریه و اماده ساختن لست مستفید شوندگان مرحله  •

  سوم: پالن گذاری توزیع کمک ها و بررسی مجدد لیست مستفید شوندگان مرحله  •

 چهارم: توزیع بسته های غذایی  مرحله  •

توزیع بسته های غذایی از سوی مراکز توزیع شورا های انکشافی در محالت مربط صورت  

 میگیرد. 

 

۷ 

آیا این برنامه تمام کشور و نفوس 

 آن را تحت پوشش قرار میدهد؟  

 

  ۳۵۸)  شهر به شمول شهر کابل  ۳۳فیصد جمعیت افغانستان را در    ۹۰این برنامه حدود   •

 ولسوالی( تحت پوشش قرار میدهد 

 

 

۸ 

رس و  طرح  به  کارشیوه  یدگی 

چ  برنامه  این  در  گونه  شکایات 

 میباشد؟ 

 

 شکایت حضوری  •

 ایمیل از طریق  •

 صفحات اجتماعی  •

 صندوق شکایات در محالت  •

 ۰۷۲۹۰۷۷۷۸۰/ ۰۷۰۵۵۵۲۷۲۷شماره های تماس بخش دهات:  •

 ۳۳۳۰شماره تماس بخش شهری:  •

 

 

 

 

 

 

۹ 

روند تطبیق برنامه دستخوان ملی 

از آغاز الی فرجام، از سوی کدام  

اشخاص حقوقی و حقیقی نظارت 

گردیده و میکانیزم این عملیه چه  

 میباشد؟گونه 

 

 نهاد های تطبیق کننده: 
والیت و تمامی ولسوالی ها   19وازرت احیا و انکشاف دهات برنامه دسترخوان ملی را در   •

 بدون مناطق نا امن تطبیق می نماید. 

 شهر میباشد.  14اداره مستقل ارگان های محلی مسوول تطبیق در  •

 شاروالی کابل شهر کابل را تحت پوشش قرار میدهد.  •

 

 :نظارت چگونگی

 می گیرد نظارت توسط شورای های انکشافی صورت   •

ادارات محلی و مؤسسات همکار به رهبری دولت، مسؤلیت تخنیکی و تسهیل برنامه را به   •

 عهده دارند.  

رهبری دولت، قدم به قدم از مراحل مختلف دسترخوان ملی نظارت جدی خواهد کرد تا بسته   •

 .  به نیازمندان و مستحقین توزیع گردد  های غذایی به شکل شفاف و عادالنه

 

 

 

۱۰ 

همک  این  موسسات  تطبیق  در  ار 

 برنامه چه نقش دارند؟ 

 

 نیز میباشد.  های انکشافی محل و گذر و کمیته های نظارتی  ایجاد و بسیج سازی شورا •

بر اساس تفاهم نامه با جامعه بین المللی، برای برنامه متذکره موسسات همکار برای شهرها   •

والیات استخدام گردیده و روند تطبییق برنامه را قدم به قدم با شورا های انکشافی تطبیق و  

 می نمایید. 

 

 

۱۱ 

دریافت   هنگام  نیازمند  های  خانواده 

بسته های کمکی کدام نکات صحی را 

 رعایت کنند؟ 

 پوشیدن ماسک یا پیچاندن یک دستمال یا پتو بر روی دهن و بینی  •

 داشتن دستکش •

 عفونی کردن تمام مواد ضد  •

 متر ۲رعایت فاصله اجتماعی تا اندازه 

 

۱۲ 

ولسوالی    نهاد های محلی )مقام والیت، 

چه   برنامه  این  تطیبق  در  و شاروالی( 

 نقش دارند؟

این ؛ همچنان دارند ینظارت  ی وتسهیل سطح محل نقش در  شاروال هاوالی ها، ولسوال ها و  •

شکایات و مشکالت برنامه در سطح محل رسیدگی نموده از شفافیت  نهاد ها مسوول اند تا به  

 پروسه اطمینان حاصل نمایند 



این را به گونۀ شفاف دارد، طوری که مانع سؤ استفاده افراد   تیریمد تیو ظرف ییتوانا ی محل یانکشاف ی شورا ها ایآ .3

   ؟زورمند و با نفوذ در پروسه تطبیق این برنامه گردد

اکثر کاربران شبکه های اجتماعی    ، نموده و در عین حالآرا رد    تیبرنامه را با اکثر  ن یپارلمان بودجه ا  کهیوجود  با .4

 این برنامه را رسماً آغاز نموده است؟  دولت  چرابناً، ؛ اند نسبت به نحوۀ تطبیق برنامه و شفافیت آن نگران

با توجه به کاستی های که در برنامه توزیع نان خشک موجود بود، چه تضمینی وجود دارد که برنامه دسترخوان ملی   .5

 با عین سرنوشت دچار نشود؟

 

 


