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 فعالیت های انجام شده در بخش وقایه و کاهش خطر

به مثابه یگانه مرجع   وادثوزارت دولت در امور رسیدگی به ح

ط به حوادث در سطح کشعور بعه مدیریت کننده فعالیت های مرتب

اعمعار ، اسعننادی هعای دیعوارتحکیم کاری پروژه  011 تعداد

پعا  کعاری ، دیعوار گبیعونی، ترمیم کانعا  زراعنعی، سربند

را  بیجعا دعده خانواده011 اسکانیداری زمین برای خر، سیلبر

، بغعع ن)والیععت کشععور   00افغععانی در  229235224.7بععه هنینععه 

، بامیعان، کنعدز، کابع ، سعمنگان، پنجشعیر، پروان، کاپیسا

اگوار منظور جلو گیری از حعوادث نع ( بهبلخو  هرات، بدخشان

تطبیع  نمعوده طبیعی جهت حفظ جان و ما  هموطنان عنین معان 

 است. 

بعه حعوادث  یدگیوزارت دولت در امور رسعتیم تخنیکی همچنان 

 ،یاسنناد یها وارید که دام  دیگرپروژه  011  یمقدماتسروی 

 ،اعمععار کانعا  هعا، احعداث سعر  ،سی ب ها  ریمس یکار پا 

 هنینعه کعهوالیت کشور  03و آگاهی عامه را در ی ونیگب وارید

هعنار و  یسع کعه انجعا  داده، میشود،  افغانی 219,058,481 آن

 .ندگردیم دیمسنفاز این پروژه ها  ما  یمسنق و ده نفر پنجصد

جریع   3301منن  مسکونی،  0433کیلومنر سر ،  30 ع وه از آن

این پروژه از خطعرات باب مکن  نین به اثر تطبی   03زمین و 

 حوادث طبیعی مصوون میشوند.

 فعالیت های انجام شده در بخش ماین روبی: 

وزارت دولت در امور رسیدگی بعه حعوادث، بعا در نظعر دادعت 

و کشعور هعای کمعن کننعد  افغانسعنان خویش به مرد   اتتعهد

والیعت کشعور )کابع ،  33برنامه معاین روبعی افغانسعنان در 

ننگرهار، پروان، غننعی، کنعدز، تخعار،  قندهار، هرات، بلخ،

، کنعر، پکنیعا، ایسعکاپ ،بغ ن، خوست، لوگر، فعراه، هلمنعد

ولسوالی ملعوث  011میدان ورد ، جوزجان، بادغیس و بدخشان ( 

 است. ت باقیمانده از جنگ را پاکسازی نموده مابا ماین و مه

ملعوث بعا معاین و مهمعات  سعاحه 011همچنان در سعا  جعاری 

که دارای اولویت بلنعد میبادعد پاکسعازی  باقیمانده از جنگ

 ۱0والیععت،  0۱سععاحه ملععوث در  011خواهععد دععد. البنععه ایععن 

 قریه کشور موقعیت دارد. 43لی و ولسوا


