
 

 

 

 
 شهر کابل   –برنامه ریزی ، پالنگذاری، نظارت و  علمیاتی ساختن برنامه دسترخوان ملی  در   نقش و مسوولیت های نهاد  ذیدخل                                           

اداره پروگرام   بانک جهانی  شاروالی کابل 
انکشافی شهر  

 کابل

 شورای گذر   موسسات همکار 

 
دسترخوان ملی، یکی از برنامه های بشردوستانه است که از   

جانب حکومت افغانستان در هماهنگی با همکاران بین المللی اش  
طراحی شده است ، از جانب بانک جهانی تمویل می شود. و از  
جانب وزارت انکشاف دهات، اداره مستقل ارگان های محلی و  

نستان در سرتاسر شاروالی کابل به نمایندگی از حکومت افغا
کشور  به شمول پایتخت به همکاری موسسات همکار و به 

رهبری مدیریت مستقیم مردم از طریق شورای های گذر عملیاتی 
 می گردد. 

 
شاروالی کابل مسوولیت عام و تام رهبری ، مدیریت، تطبیق  و  

  را گانه شهر کابل 22چارچوب نواحی  درنظارت این برنامه را 

دارا بوده و از اجرائات خویش در این زمینه  به نهاد های ذیربط  
 به شمول نهاد های تمویل کننده گزارش میدهد. 

 
تدارک منابع لوژیستیکی، منابع بشری و سایر تسهیالت مورد  

نیاز برای تطبیق و نظارت از این برنامه در شهر کابل،  
 مسوولیت شاروالی کابل می باشد.  

 
 در قسمت های : شاروالی کابل 

 تهیه پالن کاری برای عملیاتی ساختن این برنامه ؛ •
استخدام موسسات همکار به منظور فراهم اوری   •

 تسهیالت در راستای عملیاتی ساختن این برنامه ؛
 ایجاد شورا های  گذر ؛  •
 انتخاب مستفیدین ؛ •
نظارت و اطالع دهی از جریان تطبیق این برنامه  •

 مسوولیت دارد.  
 
 
   
 
 
 
 
 

بانک جهانی تمویل کننده برنامه 
دسترخوان ملی بوده و وظایف آن   

 به شرح زیر می باشد : 
 

فراهم اوری وجوه   •
مالی برای تطبیق این 

 برنامه ؛
ارایه کمک های   •

تخنیکی ) پالن سازی 
، استراتیژی سازی ،  

و مشوره دهی ( به 
اداره های تطبیق کننده 

به منظور تطبیق 
هرچه بهتر این برنامه 

 ؛
گزارش گیری از   •

پیشرفت کار مطابق  
 پالن های تهیه شده؛ 

انجام نظارت و    •
ارزیابی از جریان 
 تطبیق این برنامه ؛

و گزارش دهی در   •
پیوند به اجرائات  

انجام شده   در 
چارچوب برنامه  

دسترخوان ملی برای  
 دونر های خودش . 

اداره پروگرام انکشافی شهر  

( زیر  KMDP)کابل 

یکی از  مجموعه و در واقع 
ریاست های شاروالی کابل  
می باشد که برنامه های که  

از جانب بانک جهانی تمویل  
می شود را تطبیق و  
 عملیاتی می سازد .  

 
برنامه دسترخوان ملی چون 
یکی از برنامه های است که  
از جانب بانک جهانی تمویل  

می شود بنا به نمایندگی از  
شاروالی کابل و تحت  

  رهبری ونظر  ،  اشراف
شاروالی کابل مسوولیت  

عملیاتی سازی برنامه 
دسترخوان ملی را عهده دار  

 می باشد. 
 

 
 
  
 
 

اداره انکشافی شهر    – شاروالی کابل
به تعداد چهار موسسه همکار   کابل 

را به منظور فراهم اوری تسهیالت  
و تطبیق برنامه دسترخوان ملی در  

 شهر کابل استخدام می کند .  
تحت نظر شاروالی  موسسات همکار 
تمام برنامه  کابل تطبیق کننده 

دسترخوان ملی در زمین میباشد . به 
  صورت مشخص مسوولیت های

به شرح زیر   موسسات همکار را
 برجسته می سازیم : 

انجام سروی اجتماعی   •
 از ساحات تحت پوشش؛ 

ایجاد شورا های گذر در   •
 نواحی مربوطه ؛ 

تقسیم  شورا های گذر   •
به کمیته های مختلف  

چون تداراکات ،  
 شکایات ، و نظارت  

آگاهی دهی برای مردم   •
و مستفدین در مورد 

ویروس کرونا و برنامه  
و   دسترخوان ملی

   میکانیزم تطبیق آن
تشریح معیار های   •

 انتخاب مستفدین ؛
تهیه گزارش های خبری   •

 ؛
  و تسهیل فرایند تدارکات 

خرید اقالم بسته های 
کمکی و رساندن ان 

   .برای مستفدین
 

 
 

مردم اجرایی کننده برنامه دسترخوان ملی  
می باشد و این برنامه از مجرای شورای  

گذر عملیاتی می شود . حکومت             
کننده و  شاروالی کابل (  نقش نظارت) 

 باشد .  داشته  می تسهیل کننده را 
 

شورای گذر به کمیته های مختلف از  
جمله تدارکات ، نظارت ، رسیدگی به  

 شکایات تقسیم می شود 
 

برای شورای های گذر حساب بانکی در 
دافغانستان بانک ساخته می شود و بدین  

وب  گونه  از جانب خود  مردم در چارچ
  غذایی و بهداشتی  شورای های  گذر مواد

تدارک شده و برای مستحقین در 
از قبل تعیین شده   های  چارچوب معیار

 توزیع می گردد.  
 

لیست مستحقین نیز از جانب شورای گذر  
 تهیه می شود . 

 
شاروالی کابل،  جامعه مدنی ، متنفذین 
محلی و  رسانه ها و تیم نظارتی بانک 

ات شورای گذر طبق  جهانی  از جرائ
میکانیزم و پالن های از قبل طراحی شده 
 اجرائات شورای گذر را نظارت می کنند. 



 

 

 


