
 دستاوردهای عمومی برنامه ملی میثاق شهروندی از ماه حمل الی ماه سنبله سال ۱۳۹۸ 

 

 آبرسانی، حفظ الصحه و تعلیمات صحی، آبیار، ترانسپورت و انرژی سکتورها کاری:

  :34تعداد والیات تحت پوشش 

  :123تعداد ولسوالی های تحت پوشش 

  :1920تعداد پروژه های تایید شده 

  782های تکمیل شده: تعداد پروژه 

  :1690تعداد پروژه های تحت کار 

  :4394تعداد مجموعی پروژه های پالن شده 

  :افغانی 7649465381بودیجه مجموعی پروژه های فوق الذکر 

  :658420تعداد خانواده های مستفید شونده 

  :4365613تعداد افراد مستفید شونده 

  :6930077تعداد روزهای کاری ایجاد شده برای کار گران ماهر و غیر ماهر 

 

 شرفت در بخش اقرا:یپ

  قریه در حال تطبیق است. 2077ولسوالی و  178والیت و  17پروژه  اقرا در 

  آب  شورا میشد تکمیل گردیده است. که پروژه های مذکور شامل ساختمان مکتب, مبرز, چاه 10پروژه های که مربوط به

 و دیواراحاط میشود.

  پروژه  آن تکمیل گردیده است. 10پروژه از اول حمل الی برج جاری تحت کار است  که از جمله  1111به تعداد 

 تعداد پروژه ها به اساس پیشرفت فزیکی :

Subproject Physical Progress 

#SPs 1-
10% 

#SPs 11-
20% 

#SPs 21-
30% 

#SPs 31-
40% 

#SPs 41-
50% 

#SPs 51-
60% 

#SPs 61-
70% 

#SPs 71-
80% 

#SPs 81-
90% 

#SPs 91-
99% 

#SPs 
100% 

231 180 193 180 117 59 63 36 27 15 10 

 

  873029روز کاری ایجاد خواهد شده. که  3007570پروژه مکاتب که در حال تطبیق است به تعداد  1111در تطبیق 

 کارگر غیر ماهرایجاد میشود. برایروز کاری آن  2134541روز کاری برای کارگرماهر و 

   افغانی که شامل قسط اول 3,293,030,716شورا مبلغ  1144در حساب بانکی  1398-6-25از اول حمل سال جاری الی

 میگردد انتقال پیدا کرده است.

  افغانی میشود. 5,728,798,722پروژه مکاتب تخمین شده است مبلغ  1111مجموع بودجه که برای تکمیل 

  افغانی میشود. 5,687,677,595بودجه تخمین شده پروژه های تحت کار مبلغ  مجموع 

 

 ۱۳۹۸در سال ( MCCG) وجوه مالی برای حفظ و مراقبت  مهبرنا



 

 : سکتورهای کاری: آبیاری، ترانسپورت، تعلیم و تربیه1

 و ننگرهار(گان، بغالن، تخار، غزنی، فراه، کندز، لغمان، لوگر )ارز ۹: تعداد والیات تحت پوشش: 2

 256: تعداد پروژه های تایید شده: 3

 1: تعداد پروژه های تکمیل شده: 4

 102: تعداد پروژه های تحت کار: 5

 359: تعداد مجموعی پروژه ها: 6

 افغانی 528718700: بودیجه اختصاص شده به این پروژه ها: 7

 1056556: تعداد روزهای کاری ایجاد شده برای کارگران ماهر و غیر ماهر: 8

 

 اکنون تا  1398 حمل ماهکوچی ها از  در بخشدستاوردها ی برنامه میثاق شهروندی 

  ونیز  ها تا اکنون انتخاب شده کوچی ایلنبد های انکشافی شورا 226شورا ی پالن شده، به تعداد  902ازجمله

 شورا ترتیب گردیده اند.   169پالن های انکشافی 

  جریان دارد.به شدت کار باالی پالنهای انکشافی شوراهای کوچی ها 

  کوچی ها تحت پوشش قرار گرفته اندوالیت  32ولسوالی  80در تاکنون. 

 اکنون تا  1398 حمل ماه از بانک های غله جاتدر بخش ستاوردهای برنامه میثاق شهروندی د

  غله جات یا به شکل پول و یا هم به شکل اجناس به   ملیون دالر توسط  خود مردم به بانک های 2.8در مجموع

 این بانک ها کمک شده است.

  خانواده از بانک های غذائی در سراس کشور مستفید شده اند. 54789به تعداد 

  در سراس کشور ایجاد گردیده است.غله جات  بانک 7818تاالحال به تعداد 

  رتا اکنون به این بانک های غله جات کمک نموده است.ملیون دال 1.3خود برنامه ملی میثاق شهروندی مبلغ 

 145  سال از طرف مردم  تا اکنون برای این بانک های غله جات در سراسر  5الی  2جریب زمین برای مدت

 کشور وقف گردیده است.

  ستملیون دالرمواد غذایی و غیر غذایی به خانواده های مستحق تا اکنون مساعدت صورت گرفته ا 4.1به ارزش.  

 

  

 


