
 

 

 

 

:  معرفی برنامه    

ردیده است،  گیر مردم بخصوص اقشار آسیب پذیر جامعه  گبا در نظرداشت معظالت اقتصادی ناشی از عوامل مقابله با ویرویس کرونا که دامن  

  حکومت افغانستان برنامه دسترخوان ملی را به هدف مبارزه با ویروس کرونا را در شهرها و دهات افغانستان طرح و آغاز کار عملی آن را به

  5تر از  برنامه بیشپوشش این  تحت     د. میگرددشکل تدریجی در تمام افغانستان تطبیق می نماید. این برنامه از طریق شوراهای انکشافی تطبیق  

مستفید    (به شمول شهر کابل  مراکز والیات  33ولسوالی،    ۳۵۸)محل در سرتاسر افغانستان    401  در دو مرحله یعنی در  میلیون خانوده در

 خواهند شد. 

 

 ( Social Inclusion Grants) یشهروند   ثاق ی م  ی ساحات تحت پوشش برنامه ملمرحله نخست:   -1

 ۳۴ والیات  تعداد

 ۱۲۳ تعداد ولسوالی ها

 ۱۲۸۹۶ قریه  تعداد

 خانواده  میلیون ۱.۸۵ ها  خانواده مجموعی تعداد

 خانواده   ونیلیم  ۱.۶۷ (٪۹۰)  خواهد شد  دی مستف  یتعداد خانواده ها

 دالر    ونیلیم  ۸۶ شده  نیتخم  جهیبود

 افغانی(   4000دالر معادل به   50) ارزش بسته برای هر خانواده  

 

 ی بسته غذا و مواد بهداشت  .1.1

 مالحضات  مجموعه  قیمت به افغانی  واحد  مقدار  مورد 
به   نظر مورد  هر مقدار  و قیمت 1900   38 کلیو گرام   50 آرد  

 1190 85 کلیو گرام  14 برنج   والیت قابل تغیر میباشد 

 420 140 کلیو گرام  3 لوبیا/نخود  

 400 100 لیتر   4 روغن  

 90 30 دانه   3 صابون 

  افغانی   4000 مجموعه 

 

 

 

 در شورا ها   اجتماعی   فعالیت های .1.2

 جمهوری اسالمی افغانستان  

 برنامه دسترخوان ملی  

 



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

 شوندگان  مستفید  لیست  ساختن  اماده  و  قریه  معلومات  تکمیل  :دوم   مالقات

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

 غذایی های بسته توزیع   :چهارم  مالقات

 تطبیقی  پالن  .1.3

 تعداد شوراها  تاریخ ختم  تاریخ شروع  فعالیت ها  مراحل 
 آگاهی دهی • مرحله اول  

 معلومات کلی در مورد قریه  •

 مستفیدین    لیستتعین   •

 ایجاد کمیته های نظارت، تدارکات و توزیع   •

 پالن گذاری و توزیع غذا   •

 راپور دهی   •

 ۳۷۱۰ ۲۰۲۰ سپتمبر ۳۰ ۲۰۲۰ جوالی ۱۹

 ۴۳۰۰ ۲۰۲۰ اکتوبر ۲۵ ۲۰۲۰ اگست ۵ مرحله دوم  

 ۴۸۸۶ ۲۰۲۰نومبر    ۲۵ ۲۰۲۰ جوالی ۳۰ مرحله سوم  

 ۱۲۸۹۶ مجموعه 

 

 (  باقیمانده  ساحات)  ملی  دسترخوان  برنامهمرحله دوم:  .2

 ۳۴ تعداد والیات
 )شامل ولسوالی های نا امن نمیباشد(   ۲۳۵  تعداد ولسوالی ها  

 ۲۱۸۴۲  تعداد قریه  
 میلیون خانواده    ۲.۷  تعداد مجموعی خانواده ها  

 میلیون خانواده    ۲.۵ (٪۹۰تعداد خانواده های مستفید خواهد شد )

 دالر میلیون    ۱۵۸  بودیجه تخمین شده  

 افغانی(   ۴۰۰۰دالر معادل به    ۵۰)   ارزش بسته برای هر خانواده 
 

 بسته غذا و مواد بهداشتی   .2.1

 مالحضات  مجموعه  قیمت به افغانی  واحد  مقدار  مورد 

به   نظر مورد  هر مقدار  و قیمت 1900   38 کیلو گرام   50 آرد  

 1190 85 کیلو گرام  14 برنج   والیت قابل تغیر میباشد 

 420 140 کیلو گرام  3 لوبیا/نخود  

 400 100 لیتر   4 روغن  

 90 30 دانه   3 صابون 

  افغانی   4000 مجموعه 

 

 

 در شوراها  اجتماعی  فعالیت های   .2.2



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

زمان همبستگی منسجم ساختن شوراهای قبلی )همبستگی ملی( و تکمیلی اسناد افتتاح حساب بانکی. قریه جات که در    :دوم   مالقات

 ایجاد شوراهای جدید   ملی تحت پوشش نبوده

 تکمیلی معلومات قریه به اساس هر مرحله      مالقات سوم:

   آماده ساختن لیست مستفید شوندگان :مالقات چهارم 
 غذا   توزیع  جهت  گذاری  پالن  همچنان  توزیع،  کمیته  و  تدارکات  نظارت،  های  کمیته  ایجاد  :پنجم   مالقات

 غذایی های بسته توزیع مالقات ششم: 
 .میگیرد صورت  شورا ایجاد جهت  جداگانه  جلسات/ مالقات ندارد وجوده شورا  و  نبوده ملی همبستگی برنامه پوشش تحت که جات قریه :نوت 

 پالن تطبیقی   .2.3

 تعداد شوراها  تاریخ ختم  تاریخ آغاز  فعالیت ها 

 دهی اگاهی •

 قریه  مورد در کلی معلومات •

 ملی  همبستگی های شورا  انسجام •

 مستفیدین  لیست تعین •

 توزیع  و تدارکات  نظارت، های  کمیته ایجاد •

 غذا  توزیع  و گذاری پالن •

 دهی  راپور •

 ۲۱۸۴۲ ۲۰۲۰دسمبر    ۱۵ ۲۰۲۰ آگست ۱۵

 

 پروسه آگاهی دهی اجتماعی در شوراها و نحوی توزیع بسته غذایی   .3

 

از    بازار  نگهداشتناز اینکه وزارت احیا و انکشاف دهات مسوولیت تطبیق این برنامه را دارد بناء قیمت مواد موجودیت مواد و ثابت   نوت:

از مشکالت    جلوگیریجمله مسوولیت های وزارت محترم تجارت بوده و به همین اساس وزارت احیا و انکشاف دهات تفاهم نامه را جهت  

 حترم تجارت و در حالی تکمیلی و امضا میباشد. فوق الذکر با وزارت م

مؤسسات همکار

ایجاد و بسیج 
سازی شوراهای 
انکشافی محل و 
گذر و کمیته های

نظارتی

شوراهای 
انکشافی محل و 

گذر

تهیه لست خانوار
های نیازمند و 

مستحق

ی شوراهای انکشاف
محل و گذر

دریافت پول از 
طریق حساب های 

بانکی مشخص

شوراهای 
انکشافی محل و 

گذر

خریداری بسته 
های غذایی از 
سوی متشبثین 

محلی

ه مراکز توزیع بست
های غذایی

توزیع بسته های
های غذایی از 
سوی مراکز 

توزیع شوراهای 
انکشافی



  و کنترول آمانات  تطبیقی مراحل اساسی   .4

 
 سیستم نظارت و اطمینان از شفافیت:  .5

 می گیردنظارت توسط شورای های انکشافی صورت   •

 پول بسته های کمکی از طریق حساب بانکی شوراها انتقال می یابد.  •

، و از شفافیت پروسه به دولت و مردم  شناسایی  خانواده های نیازمند،  خریداریرا    غذاییشافی مسؤل اند تا بسته های  شوراهای انک •

 . اطمینان دهند

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

ا بسته های غذایی به شکل شفاف و عادالنه به  رهبری دولت، قدم به قدم از مراحل مختلف دسترخوان ملی نظارت جدی خواهد کرد ت •

 .   نیازمندان و مستحقین توزیع گردد

 

 نقش و توقعات از مقام والیت، ولسوالی ها و شاروالی ها:  

 تر برنامه نقش کلید دارند.  والی ها، ولسوال ها و شارواالن در تسهیل، نظارت و تطبیق مو •

 

 نهاد های تطبیق کننده: 

 والیت و تمامی ولسوالی ها بدون مناطق نا امن تطبیق می نماید.  19انکشاف دهات برنامه دسترخوان ملی را در  وازرت احیا و   -1

 شهر میباشد.   14اداره مستقل ارگان های محلی مسوول تطبیق در   -2

 شاروالی کابل شهر کابل را تحت پوشش قرار میدهد.  -3

 

 

 

ایجاد
شوراهای 
انکشافی 

/ محلی
شوراهای گذر

افتتاح حساب 
بانکی شوراهای
/ انکشافی محلی

شوراهای گذر در 
کافغانستان بان

تهیه لست 
مستفید 

شوندگان 

مستند
سازی 

/ تدارک 
خریداری 
بسته های 

غذایی 

پرداخت پول 
انکشافی 
/ شورای گذر
شورای محل


