انجنیرعبداهلل عاکف رئیس وقایه وکاهش خطر

عالیقدرمحترم غالم بهاوالدین جیالنی وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث
 :تکمیل کننده بخش ( پالن ملی مبارزه باحوادث )

استتتتراتی ( ( اداره ملی دماده گی

مبارزه باحوادث ) میباشد .
 :بخش ( مصونیت اجتماعی) استراتی ( ملی افغانستان میباشد .

:
 -1تطبیق از پروگرام ها( کار( در مطابقت به الیحه وظایف و پالن مرتبه به اساس استراتی ( ملی امادگی مبارزه با
حوادث با هماهنگی و همکار( ادارات ذیربط در گاهش خطرات حوادث ،امادگی به حوادث و تثبیت اسیب پذیر(
ها در محالت در اوقات معین.
 -2ریاست وقایه و کاهش خطر به منظور بهبود وضعیت کار( خویش تالش ورزیده است تا امورات یومیه و پالنی
خویش را تسریع بخشیده تا کدام سگتگی رونما نگردد.
 -3ایجاد،سرو( ،ارزیابی،هماهنگی و تطبیق پروژه ها( وقایو( و اضطرار(
 -4دادن اگاهی عامه در رابطه به خطرات حوادث
 -5سرو( وارزیابی ساحات تحت تهدید خطرات ناشی از حوادث طبیعی .
 -6تشخیص محالت دسیب پذیر.
 -7نشست ها( کار( با نهاد ها( دولتی و موسسات
 -8نظارت وبررسی پروژه ها( کاهش خطرات حوادث ورفع تهدیدات ناشی ازسیالبها
 -9اشتراک درجلسات ،ورکشاپ هاو کنفراسها( ملی وبین المللی
 -10وارسی منظم از سیستم ها و پروسیجر ها( انسجام بخش مربوط اداره.
 -11تنظیم تمام فعالیت ها( مدیریتی بخش مربوطه و کارمند تحت اثرجهت انجام وظایف به بهترین سلوک و برخورد
نیک.
 -12ارزیابی خطرات و مرور اطالعات وارقام توانمند( اسیب پذیر( و اقدامات الزم جهت کاهش خطر .
 -13ارایه مشوره ها درعرصه پالنگزار( طرح کاهش خطرات.
 -14تطبیق وتعقیب اوامر وهدایات مقامات رهبر(.


موضاعات بحث شده:


شریک ساختن چارت تشکیالتی جدیدوزارت دولت دراموررسیدگی به حوادث



شریک ساختن لست شعبات مورد ضرورت وزارت


تعین بردورد احجام ابتدائی بخش ها( ذیل:


هموارکار( ،لیول کار( و جغل انداز( صحن احاطه



ترمیم ،بازساز( ،نوساز( ،رنگمالی ،سیستم برق و دروازه ها( هنگرمرکز(



ترمیم و بازساز( گدام پائین دفترادار( ریاست کابل



ترمیمات عمومی ریاست دمادگی مبارزه با حوادث والیت کابل.



این سیلبر که مسیر اصلی سیالب ها در دن ساحه
شامل صد ها منزل مسکونی را تحت تهدید خطرات ناشی از
سیالب ها قرار داده است .که این محل معروض به خطر میباشد.
به اثر ترکم نفوس و بر گشت مهاجرین دو طرف این سیلبر که در
گذشته تپه ها( خاکی بود منازل رهایشی اعمار گردیده است
یک قسمتی از این سیلبر هیچ گونه پالن در قسمت جوابگو(

جلوگیر( از تخریبات منازل رهایشی نگردیده .بیشترین طول
بدون تحکیم کار( باقی مانده که همه ساله باشندگان محل از
ناحیه سرازیر شدن سیالب ها خسارات هنگفت مالی و جانی را
متقبل میگردد

صد ها جریب زمین زراعتی ومنازل مسکونی را تحت تهدید خطرات ناشی از سیالب ها قرار داده است .که این محل معروض به خطر میباشد.
به اثر ترکم نفوس و بر گشت مهاجرین دو طرف این سیلبر که زمین ها( زراعتی و منازل رهای شی میباشد در قسمتی از این سیلبر هیچ گونه پالن
در قسمت جوابگو( جلوگیر( از تخریبات زمین ها( زراعتی و منازل رهای شی نگردیده .بی شترین طول بدون تحکیم کار( باقی مانده که همه ساله
باشندگان محل از ناحیه سرازیر شدن سیالب ها خسارات هنگفت مالی و جانی را متقبل میگردد ..ایجاب مینماید تا بطول  146متر دیوار استناد(
دو طرفه سنگار( با مصاله که قیمت تخمنی دن مبلغ ( )1,556,140افغانی بردورد گردیده اعمار گردد.

تقریباً  600جریب زمین را دبیار( و  120فامیل از دن استفاده مینماید،
بناً ایجاب می نمائید که به طول  260متر ستتیفون دهن کانکریت به قیمت تخمینی مبلغ ( )2,330,240اعمار گردد تا اهالی که در

قسمت راست این قریه قرار دارد مستفید گردند.

به اثر دبخیز( و ستتبالب تاریخی ۲۳ا 99/4اهالی دبخور( کانال ها( متذکره با استتتفاده از امکانات محلی و کمک ریاستتت مبارزه
باحوادث والیت پروان به صورت موءقتبه شکل غیرفنی دب دریا( شتل را به کانال ها( وزیر( و ده باال جریان داده اند تا حد اقل
تکافو( دب مورد ضرورت دشامیدنیو زراعتی شان ،تا اندازه ا( تامین شده باشد ،ولی جوابگو( نیازها( مبرم مردم و اهالی نمیباشد

بناً جهت رفع نیازمندیها( ا سا سی مردم و تامین جریان دب دوامدار دریا( شتل در کانالها( وزیر( و ده باال ،ایجاب مینمایدتا سربندمتذکره در
موقعیت چیالنک)ناحیه دبگیر سربندهردو کانال (مطابق ا سناد تخنیکی ترتیب شده از جانب ریا ست محترمحوزه دریائی غوربند چاریکار که بردورد
ابتدائی دن مبلغ )  ( ۶9۰.۷۳۲.۱افغانی را احتوا مینماید ،مطابق م شخ صات داده شدهبه شکل ا سا سی و فنی باز ساز( و اعمار گردد تا دردینده
مشکل مردم از ناحیه کم دبی بصورت دوامدار حل گردیده باشد.

در مواقع بارندگی ها( موسمی و شدیددر تپهها و دامنه کوه ها( شمال غرب اطراف سرک عمومی جبل السراج _ گلبهار ،دب ناشی از
بارش باران در عقب سرک متذکره جمع گردیده و از طریق دهانه هایکه بخاطر عبور دب سیالبی به سمت شرق برا( همچو حاالت
جهت حفظ و مصئون ماندن سرک عمومی در نظرگرفته شده است ،داخل جر) سیلبر (گردیده و بعد از طی مسافتی به ساحات هموار،
اکثراً زمین ها( زراعتی اهالی و تعداد معدود( منازل رهایشی مردم مناطق متذکره را تحت تهدید خویش قرار میدهد.

دریا( سالنگ از سمت شمال شرق به سو( جنوب غربقریه عزت خیل در جریان بوده و در ساحات ولسوالی سیدخیل با دریا( غوربند
وصل میگردد .قریه عزت خیل در شمال دریا( سالنگ و شرق دریا( غوربند موقعیت گرفته است .سمت جنوب دریا سالنگ که مربوط
ولسوالی سیدخیل میگردد ،تحکیم کار( سواحل دریا با اعمار دیوار استناد( صورت گرفته که تا اندازه ا( تهدیدات ناشی از دبخیز( و
سیالب دریا( را در دنسو کاهش داده و فشارجریان دب را به این سمت استقامت میدهد.
در مواقع سیالبی و دبخیز( در یا( سالنگ  ،زمین ها( زراعتی ،اشجارمثمر و غیر مثمرمردم قریه عزت خیل ولسوالی جبل
السراج والیت پروان تحت تهدید جد( دریا بوده که همه ساله مو جب تخریب و وارد نمودن خسارات هنگفت مالی و دربعضیحاالت
تلفات جانی برا( مردم محل میگردد.

قریه عزت خیل باال در شمال دریا( سالنگ موقعیت داشته که سمت جنوب دریا سالنگ که مربوط ولسوالی سیدخیل میگردد ،تحکیم کار( کنار
دریا با اعمار دیوار استناد( صورت گرفته که تا اندازه ا( تهدیدات ناشی از دبخیز( و سیالبها( دریا( را در دنسو کاهش داده و فشارجریان دب را
به این سمت)قریه عزت خیل باال (استقامت میدهد.
در مواقع سیالبی و دبخیز( در یا( سالنگ  ،زمین ها( زراعتی ،اشجارمثمر و غیر مثمرمردم قریه عزت خیل باال مربوط ولسوالیجبل السراج والیت
پروان تحت تهدید جد( دریا بوده که همه ساله باعث تخریب و وارد نمودن خ سارات هنگفت گردیده ودربع ضی مواقع تلفات جانی را برا( نیز به
همراه دارد.

قریه میدان مناره ول سوالی جبل ال سراج در کنار دریا( سالنگ موقعیت دارد  .صدها جریب زمین زراعتی ،ا شجارمثمرو غیرمثمر و
تعداد( از منازل مسکونی اهالی این قریه در مواقع دبخیز( و سیالبها( دریا( سالنگ شدیداً خسارمند میگردند.
جهت م صئون ساختن ساحه در برابر سیالب و دبخیز( دریا( قبال دیوار( ا ستناد( گبیونی در محل تطبیق گردیده ا ست که به مرور
گذشت زمان و فشار بیشتر مقدارجریان دب دریا ،یک قسمت از دیوار متذکره تخریب و ازبین رفته که دب دریادر مواقع بحرانی و دبخیز(،
به ستمت زمین ها( زراعتی و منازل رهایشتی قریه متذکره جریان پیدا نموده و باعث بمیان دوردن خستارات شتدید ،تخریب زمینها(
زراعتی و حتی باعث تلفات جانی برا( مردم محل و قریه میگردد.

با درنظرداشت موارد ذکرشده ،جهت وقایه وکاهش خطرات ناشی از سیالب و آبخیزی دریای سالنگ در موقعیت قریه میدان
مناره مربوط ولسوالی جبل السراج والیت پروان شروع از دیوار استنادی گبیونی موجود درساحه) به استقامت جریان آب دریا(
در دو نقطه جمله بطول )  (۱۴۰متر ایجاب مینماید تا دیوار استنادی سنگ کاری بامصالح مطابق اسکیچ و مشخصات تخنیکی
ترتیب شده اعمار گردد تا باشد ساحه و قریه مورد نظرتحت تهدید ناشی از سیالب و آبخیزی دریای سالنگ تا اندازه ای
مصئون گردیدهباشند.

ساحه مورد نظر قبالً زمین زراعتی و باغات بوده که دبها( سطحی اضافی زراعتی قریه جات قلعه خواجه ،ده هزاره ،چیکل ،ده مسین،
رباط ،غالم علی و ده مال و بارانها( موسمی خصوصا در فصل بها در یک ساحه جمع شده از طریق مجرا( طبیعی از این ساحه عبور و
به کانال ماهیگیردبریز میگردید.
به اساس تحوالت دو دهه اخیر ساحه متذکره به منازل مسکونی به شکل خامه از مواد محلی تغیر کرده و مجرا( طبیعی عبوردب کوچک
و کوچکترگردیده است.

قریه متذکره در جای پهن و آبگیر قرار دارد در فصلللل بارندگی های و موسلللر آبیاری زمین های زراعتی و باالات باال دسلللت قریه ،آبهای
بارانی و اضافی زراعتی با هر بکجاشده ازطریق جوی که ازقسمت های شمالی قریه ،این آبهارا به سیلبر سنجده که در جنوب قریه موقعیت
دارد ،جریان میدهد.
نسبت کوچک بودن عرض و ارتفاع جوی فوق الذکر وزیاد بودن مقدار جریان آبها درفصل بهار ،جوی مذکور ظرفیت انتقال این آبها را به
سللیلبر سللنجدره نداشللته و به جناحین سللرریزشللده که قسللماو باعب بللدمه و آسللیب به یک تعداد منازل مسللکونی که در جوار آن قراردارد،

میگردد.

این سیلبر که مسیر اصلی سیالب ها در دن مناطق میباشد .از رود قارون اغاز و چندین قریه شامل صد ها منزل مسکونی را تحت
تهدید خطرات نا شی از سیالب ها قرار داده ا ست .در این محل قریه حلو( ،شهرک ابوالف ضل جبرئیل ،محل سید دباد ،شهرک
اسحق سلیمان ،زمین ها( زراعتی و قریه شاد( بره علیا ،مکتب جاللی جقتائی ،پل شیخ رضاء الی زمین ها( زراعتی محد ظاهر
امام داد غوریانی معروض به خطر میباشد.

بناءً ایجاب مینماید تا به ادامه دیوار استناد( کار شده در ساحه به طول  1400متر به طور دو طرفه سیلبر مذکور
دیوار ستتنگکار( با مصتتاله به قیمت تخمینی مبلغ ( )33316400افغانی اعمار گردد تا باشتتد مشتتکل اهالی از ناحیه تخریبات
سیالب به حد اقل برسد.

کانال یا نهری ست که دب زراعتی را از داخل شهر به اطراف دن انتقال میدهد زمان دب خیز( و یا موقع سیالب ها این نهر کنجایش
انتقال دب را ندارد و دب سرریز شده به داخل خانه ها( محل شهر( می شود که همه ساله مردم دچار م شکالت بوده و ارز این
رهگزر زیاد مت ضرر میگردند این ساحه به اعمار ( )117متر دیوار ا ستناد( ضرورت دارد که با ایجاد و تطبیق این پروژه میتوان از
جار( شدن دب باال( منازل مسکونی شهر( جلوگیر( گردد.

قبالً این سیلبر توسط مردم بطور اساسی و پخته دارا( دیوار ها( استناد( تحکیم و مسیر دب جریان داده شده بود .که دب رود خانه را
به دو حصه  40متر و  20متر تقسیم نموده بودند زمانیکه سیالب ها جار( میگردید به دو تقسیم حرکت نموده که  40متره به طرف
جبرئیل ،اسحق سلیمان ،شاد( بره و محله باال میریزد و  20متره به داخل اسحق سلیمان کاریز نو و الی نقره میرود باعث تخریبات و
مشکالت مردم نمی شد .فعالً سیلبر  40متره در حال تخریت است اگر تحکیمات نگردد باعث تخریب کانال شده در اینده جبران زیاد را
خواهد ببار دورد که ضتترورت به تحکیم دارد در صتتورت تخریب این دکه با عث متضتترر شتتدن ( )20000فامیل ،زمین ها( زراعتی و
سیفون ته رو اسحق سلیمان که دب را از رود خانه انتقال میدهد میگردد.

-

مسیر سیلبر میباشد قبالً دفتر  CCPزراعت دیوار کبیونی و دیوار استناد( در دو قسمت جهت جلوگیر( از تخریب سیالب ها اعمار
نموده بود که به اثر سرعت سیالب به طول (  ) 65دیوار کبیونی و بطول (  ) 75دیوار استناد( سنگار( تخریب گردیده که باید دوباره
اعمار گردد تا از تخریب دیوار ها( اعمار شده جلوگیر( نموده مشکالت مردم مرفوع گردد.

-

دشت جشمه توتک یکی از ساحات سیل زا میباشد که در موقع باران ها دب را جمع نموده از شهرک معلمین و مسیر سرک

عمومی هرات اسالم قلعه گذشته به شهر میریزد و تقریباً ( )750منزل مسکونی تحت تهدید این سیالب ها قرار دارد .در باال( سرک
عمومی از اسحق سلیمان الی شهرک معلیمن جهت مصئون نمودن منازل رهای شی و مسیر دادن سیالب ها ایجاب مینماید تا به طول
( )1700متر ،عرض طور اوسط  4متر و ارتفاع  3متر به قیمت تخمینی  2463000افغانی بشکل سیلبر کندنکار( گردد.
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محل ابوالف ضل  :یک وایه پل پیاده رو که ا سحق سلیمان را به شهرک جرئیل و صل مینمود و تو سط مردم در م سیر سیلبر

اعمار گردیده بود در سال ( )1398به اثر سیالب ها تخریت گردیده که در هنگام سیالب ها عبور و مرور مردم به خ صوص شاکردان
مکتب از سیلبر نا ممکن ا ست که در این مسیر شاکردان مکتب نیز از رفتن به مکتب باز میماند .ایجاب مینماید تا پل مذکور دوباره به
صورت فنی و اساسی اعمار گردد .که هزینه دن مبلغ ( ) 2170030افغانی تخمین گردیده است
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سیفون دب رو اسحق سلیمان :این سیفون تقریباً  60000جریب زمین را دبیار( و  7000فامیل از دن استفاده مینماید

در اثر سیالب ها( سال  1398نشت نموده ،اگر تحکیمات نگردد .و به اندک سیالب امکان تخریب شدن دن میرود و دب قطع گردیده
امکان خشک شدن زراعت  60000جریب زمین میباشد .این سیفون به هزینه تقریبی ( )892820افغانی امکان تحکیمات است و
در اینده میتواند از زیان بسیار زیاد جلوگیر( گردد.
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قریه اسفغان ولسوالی گذره :این قریه تحت تهدید سیالب ها قرار دارد و همه ساله در این قریه سیالب جار( میگردد .قبالً

سیالب از ناحیه قریه جات چشمه خونی و شاه بید باال( قول اردو جار( بود فعالً به اثر دباد( ساحات قول اردو  207ظفر و شهرک
صنعتی هرات دب برگشت داده شده و باال( این قریه میریزد در این قریه تقریباً ( )344منزل مسکونی بوده که باغ ها( مثمر و غیر
مثمر نیز موجود است و همیشه از اثر سیالب ها خسارات زیاد( را متحمل میگردند .این سیالب ها با ایجاد و اعمار ( )250متر دیوار
استناد( و هزینه ( )1396000افغانی میتوانیم تا حد اقل مسیر سیالب را از باال( قریه تغیر و به دشت کول جنگ رجعت داده و از

خسارات مالی و جانی تا حد( جلوگیر( گردد که نظر موسفیدان و مردم منطقه نیز همین میباشد.
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قریه جات استایچه ولسوالی گذره :نهر (جو() لر منزل استایچه که تقریباً  20قریه ،شامل ( )500فامیل و هزار ها جریب

زمین را که از پ شتون زرغون گذ شته قریه جات را الی پل م ستان گذره دبیار( مینماید و در ح صه پل م ستان به رود خانه یکجا شده
عبور مینماید.
این نهر در زمان سیالب ها قابلیت انتقال دب را ندا شته و دب سیالبی به دو طرف نهر جریان پیدا مینماید و با عث تخریبات و خ ساره
مند ساختن زمین ها( زراعتی و منازل م سکونی اهالی میگردد .جهت جلوگیر( و تهدید سیالب ها اعمار دیوار ا ستناد( در دو طرف
مستتتیر نهر (جو() که تقریباً پنج کیلومتر طول دارد اعمار گردد .قرار بردورد و دیزاین این پروژه مبلغ ( )108250000افغانی هزینه
مالی را در بر میگیرد .و یک پروژه تقریباً انکشتتافی بوده به ستتکتور مربوط (وزارت محترم احیا و انکشتتاف دهات ،وزارت محترم زراعت،
ابیار( و مالدار( و یا وزارت محترم انرژ( و دب) محول گردد.

.1

ازاثرجاری شدن سیالب های موسمی در منطفه کوتل تیره ،تعداد ازمنازل مسکونی  ,زمین های زراعتی  ,پلچک ها وسرک
عمومی در موقعیت قریه زعقران خیل درمسیرسرک عمومی تحت تهدید جدی قرارداشته و ایجاب در دونقطه اعمار
دیواراستنادی صورت گردد.
 -1اعماردیواراستنادی به طول ( )176متر درقریه زعفران خیل .
 -2اعمار دیواراستنادی به طول( )78متر درقریه زعفران خیل وهم چنان پلچک های قریه زعفران خیل وکفتره خانه

کوچه نخود پزی گذر  ۱۴مربوط ناحیه شانزدهر یک ساحه الیر پالنی است که بصورت خود سر منازل رهایشی بصورت خام و از مواد
محلی ،بدون در نظرداشت معیارهای خطرات حوادث طبیعی و محیط زیستی  ،اعمار گردیده است.
کوچه ایکه در آن اهالی محترم خواهان اعمار جوی یا آبرو ،جهت عبور آبهای بارانی هستند ،تقریباو به شکل کاسه مانند میباشد که فعال سطح
اکثر حویلی خانه های مردم که در دو سمت کوچه قرار دارد ،حدوداو  ۷۰تا  ۸۰سانتی متر از سطح کوچه پاپین تر می باشد.
جوی یا آبرو ایکه در اخیر کوچه به شکل سنگ کاری بامصالحه موجود است ،سطح آن حدودآ ۷۰سانتی متر از سطح کوچه بلند بوده که
به هیچ وجه ،فعالو آب کوچه متذکره قابل انتقال به آن نمیباشد.
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اثر ریزش باران های موسمی و سیالبها همه ساله دو طرف دریای فرزه تخریب میگردد ،مکتب نسوان پایانده و پل عمومی ولسوالی فرزه که
همجوار یکدیگر قرار دارد و همه قریجات ولسوالی را با هر وبل ساخته است ،به تحکیر کاری دیوار استنادی ضرورت دارد.
ایجاب مینماید که در قسمت که مکتب نسوان پایان ده موقعیت دارد به طول ( ) 155متر و در قسمت که ریتینگ وال پل عمومی موقعیت
دارد به طول (  ) 115متر دیوار استنادی که جمله شد به طول ( )270متر اعمار گردد.

درقریه استایچه ولسوالی عنابه والیت پنجشیردرحدود
۲۰منزل مستتکونی و حدودد  ۵۰جریب زمین زراعتی،
درکنار دریا( پنجشیرموقعیت دارد که همه ساله حین
دبخیز( دب دریا و سیالبها( موسمی ،قسمتی از زمین
ها( زراعتی ،ا شجار وتعداد( از منازل م سکونی شان
تحت تهدید جد( قراردارند.
بنتاً جهتت جلوگیر( ازتخریبتات احتمتالی نتاشتتتی
ازسیالبها ودبخیز( دریا و رفع دسیب پذیر( ها ،ایجاب
می نماید تا بطول ()۲۰۰متر دیواراستتتتناد( ستتتنگ
کار( بامصتتالا ازستتنگ پارچه کوهی درموقعیت قریه
متذکره اعمارگردد تامشتتکالت اهالی ازناحیه تهدیدات
دبخیز( وستتیالبها( موستتمی دریا( پنجشتتیر ،به حد
اقل رسانیده شود.

قسلللمیکه سلللاحه را ازنزدیک مشلللاهده گردید،
بسلللتردر یای پنجشلللیر درموقع یت قر یه ملسللل ه
مرکزوال یت پنجشلللیر به اثرمرورز مان ،جاری
شدن سیالب وآبخیزی های فصلی ازموادرسوبی
و ریگ وجغل پرگردیده که آب ازمسلللیرجریان
ابللللی خویش انحنا نموده وبه سلللمت سلللاحات
چمن زار کنارسلللرر جریان پیداوده اسلللت ،که
ایلن جلریللان بللاعللب تلخلریللب چلملن زارهللا،
اشللل جارگردیده که درآی نده ها احت مال ت هدید
سرر عمومی پنجشیرنیزخواهد گردید.

کوه ستتتنگی درباال( قریه متذکره قرار گرفته که به اثر گذشتتتت زمان و حوادث هایدرومترولوجیکی و جیولوجیکی حالت
استحکامیت خویش را از دست داده است.که اینقریه در دو جناح سرک عمو.می پنجشیر موقعیت دارد
ازاینکه حجم بدنه سنگی کوه بی نهایت زیاد است ،پس بن ًا به هیچ وجه قابل دست زدن وشکستاندن نمیباشد ،چون با مداخله
و شکستاندن سنگها( بدنه کوه متذکره ،این ساحه اصطالحاً به سنگ خانه تبدیل میگردد و مشکل اهالی در دراز مدت به
هیچ وجه حل نخواهد گردید.

تعداد خانه ها( که در معرض مستقیم لغزش احتمالی بدنه سنگی کوه قرار دارند ،ازطریق کمیسیون والیتی مبارزه باحوادث
تشخیص وشناسائی گردند
اداره محلی  ،زمینه انتقال دنعده مالکین منازل رهایشی را ،دریک جا( مصئون اطراف قریه تدارک ببیند
ساحه مورد نظر یک ساحه ممنوعه برا( ساخت و ساز اعالن گردد
یک کمیسیون والیتی برا( دریافت ارقام دقیق خانه وار ،تدارک جا( و پروسه انتقال تشکیل شود


به اساس هدایت شفا( رئیس جمهور اسالمی افغانستان و همکار( شاروالی کابل در نواحی اول ،دوم  ،سوم  ،پنجم،هفتم و هفدهم.
جدولی سروی کتله سنگها که توسط تیم حوادث ،شاروالی و ناحیه ها سروی و ارزیابی گردیده

درجه اول

درجه دوم

درجه سوم

مجموعه

شماره

تعداد ناحیه ها

1

ناحیه اول

35

36

11

82

2

ناحیه دوم

34

40

8

82

3

ناحیه سوم

11

6

1

18

4

ناحیه پنجم

7

4

1

12

5
6

ناحیه هفتم

18

9

0

27

ناحیه هفده هم

7
112

10
105

0
21

17
238

مجموعه سنگها سروی شده

مالحظات


بتا سی از حکم شماره  1876مورخ  1397/9/13و هدایت شماره  1125مورخ  1397/7/9مقام عالی ریا ست
جمهوری ا .ا

جدول یافته های سروی مراکز تجارتی (مختلط) از نظر رعایت تدابیر احتیاطی در مقابل آتش سوزی در شهر کابل

شماره

ناحیه

تعداد سرو( شده

معیار(

نسبی
معیار(

غیر معیار(

1

ناحیه اول

431

3

256

172

2

ناحیه دوم

250

18

184

48

3

ناحیه سوم

237

13

153

71

4

ناحیه چهارم

485

28

319

138

5

ناحیه پنجم

166

2

70

94

6

ناحیه ششم

138

0

28

110

7

ناحیه هفتم

158

0

19

139

8

ناحیه هشتم

216

7

139

70

9

ناحیه نهم

497

1

131

365

10

ناحیه دهم

212

21

153

38

11

ناحیه یازدهم

426

26

262

138

12

ناحیه دوازده

205

8

80

117

13

ناحیه سیزدهم

178

14

108

56

14

ناحیه پانزدهم

92

0

80

12

15

ناحیه شانزدهم

16

مالحظات

 70مرکز سرو( شده و فعالً نیز ادامه دارد

ناحیه هفدهم

103

5

55

43

یافته ها( عمومی مراکز
تجارتی

3796

146

2037

1611

تانگهای تیل و گاز

مجموع سرو( شده مراکز تجارتی و تانگ ها( تیل و گاز در نواحی شهر کابل

252

4048
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هدف از تدویر این کارگاه_دموزشی ،دگاه ساز( و دشنایی دانشجویان با علوم زمین ،زلزله ،امواج زلزله ،چگونگی ایجاد زلزله،
نکات ایمنی در زمان ها( قبل ،هنگام و بعد از وقوع زلزله و نحوه پناهگیر( و ایمنی می باشد
قابل ذکر است که این کارگاه به همت ریاست وقایه وکاهش خطر در همکار( و مشارکت دانشگاه خاتم النبین "ص" برگزار
گردید.


به تعداد  6پروژه تعمیر ادار( در والیات پنجشتتیر ،بامیان ،خوستتت ،لوگر ،کندهار و بدخشتتان و همچنان به
تعداد  4هنگر جهت مواد غذایی و غیر غذایی.


موضوعات بحث شده:


بررسی وتشخیص دسیب پذیر( منازل مسکونی دردوشهربزرگ کشور(سه گذردرشهرکابل و سه گذردرشهربلخ)



ساحات و اراضی شهرها به اساس کدام حوادث متضررمیگردد



چطورمیتوانیم کود ها( ساختمانی را ایجاد نمایم



چطورمیتوانیم ساختمانها( اعمارشده را دسیب شناسی نمودو فهمیده شود تا مقاومت دنها تا چنددرجه ریشتراست



ساختمانها( بلندترازپنج طبقه تشخیص گردند



دگاهی عامه را دراین مورد بیشتربسازیم ،ازهرطریق ممکن



انتخاب ساحه درشهرکابل بادنظرداشت( ساحه تحت تاثیرسیالب باشد ،ساختمانها( بلندمنزل و دامنه ها( کوهی)



اشتراک در ورکشاپ  3روزه انالین که هدف دن طرح منازل مسکونی برا( سیالبزده ها(  14والیت کشور.



اشتراک در ورکشاپ  2روزه در وزارت اقتصاد در رابطه به سهولت ساز( گزارش دهی پروژه ها( انکشافی.



اشتراک در سومین جلسه نورم و استندرد در رابطه به کود ها( انجنیر( و طبیق دن در شهر کابل.



اشتراک در جلسات کمیته تخنیکی در رابطه به طبیق  4تعمیر ادار( در والیات توسط وزارت شهر ساز(.



اشتراک در جلسه انالین سازمان منطقو( سارک در رابط به کوید  19و پیامد ها( دن.






تدویر جلسه تخنیکی با مشاور وزارت محترم مخابرات وتکنالوژ( معلوماتی
اشتراک درجلسات ادار( وزارت دولت درامور رسیدگی به حوادث به اساس لزوم دید مقامات وزارت
تدویر جلسات ادار( ریاست وقایه وکاهش خطر که بصورت هفته وار تدویرمیگردید،



بد سترس قراردادن دیتا ،ارقام ،معلومات ونق شه ها( د سیب پذیر( حوادث طبیعی برا( دان شجویان بخش لی سانس و
ماستر( که به این اداره مراجعه مینمایند،



همکار( تخنیکی و ارائه مشوره علمی با بخش ها( اداره



عضتتتویت در ترکیب هئیات وزارت دولت در امور رستتتیدگی به حوادث به منظور تطبیق حکم شتتتماره  1896مورخ
 1399/7/29مقام عالی معاونیت اول ریاست ج.ا.ا ،جهت رسیدگی به متضررین سیالبها( والیات کیدان وردگ ،لوگر
 ،پروان  ،پنجشیر و کاپیسا.



پی شبرد سکرتریت کمیته تخنیکی پروژه ها( وقایو( جهت طی مراحل ا سناد وا صله از ریا ست ها( دمادگی مبارزه با
حوادث.



تهیه و ترتیب طرح پیشتتنهاد( موارد کاربرد( پروژه ها و فعالیت ها( کوچک اضتتطرار( وقایو( برا( ستتال مالی

 1400به کابینه محترم ریاست ج.ا.ا،



بدستتترس قرار دادند کاپی استتناد پروژه ها( وقایو( که این اداره مقروض میباشتتد به مقام محترم معاونیت اول

ریاست ج.ا.ا،



تدویر دوجلسه کمیته تخنیکی دایمی جلوگیر( از دتش سوز( ،به اشتراک ادارات عضو کمیته



تدویر دوجلسه همآهنگی با شاروالی کابل در رابطه به چگونگی اجرا( مانور مدیریت حوادث شهر( در شهرکابل
-



ترتیب سناریو( مدیریت شهر( در شهر کابل
گنجانیدن سه پروژه کاهش خطرات سیالب در والیت هرات در پروژه ها( موسسه ا( او ام




اعمار دیوار استناد( کبیونی

کاپیسا

4827875

اعمار دیوار استناد(

کاپیسا

3650980

ترمیم شبکه اب رسانی

پروان

1992900

اعمار دیوار استناد(

تخار

9373600

اعمار دیوار استناد(

کاپیسا

4374300

پاک کار( ساحه لغزش

بغالن

54000000

اعمار دیوار استناد(

پنجشیر

987200

اعمار دیوار استناد(  2پروژه

کاپیسا

(908910
)1380200

اعمار دیوار استناد(

کاپیسا

3208587

مسترد گردد

کندن کار( کانال عمومی

کنذز

486400

موضوع به مقام محترم کمیته عالی دولتی مبارزه

اعمار دیوار استناد( گبیونی

سرپل

3036000

از طریق سکتور مربوط رسیده گی صورت گیرد

اعمار تحکیمات کانال وسر بند ها

بغالن

317137137

توسط کمیته والیتی مربوط پروژه ها( اضطرار(

اعمار دیوار استناد(

پنجشیر

468450

اعمار دیوار استناد(

پنجشیر

4974000

اعمار دیوار محافظو(

پروان

4963715

تحکیم کار( دیوار استناد(

پنجشیر

5670200

ازطریق سکتور مربوط رسیده گی صورت گیرد

اعمار یک پایه پل موتر رو

کنذز

821304

از طریق سکتور مربوط به مشکل هذا رسیده گی

اعمار کانال اب

بامیان

2657520

نظر با تفاوت گزارشتتات هیت موضتتوع به والیت
مربوط راجع گردد
موضتتوع جهت اتخاذ تصتتمیم به کمیته والیتی
کاپیسا محول گردد
جهت اخذ فیصتتله کمیته والیتی وتکمیل اصتتل
اسناد بوالیت مربوطه راجع گردد
قیمت پروژه از سقف بودیجه اضطرار( بلند بوده
از طریق سکتور مربوط رسیده گی صورت گیرد
ب عد از تکم یل فیصتتت له کمی ته والیتی اجراات
صورت گیرد
پول موضتتتوع از ستتتقف پروژه ها( وقایو( بلند
بوده مسترد گردد
مستتتترد گردد و از طریق ستتتکتور ها( مربوط
رسده گی شود
صتتترف پروژه قر یه قالوته تاجی که بمقام محترم
کمی سون پی شنهاد گردد.موضوع به والیت مربوط
جهت پیشنهاد مجدد راجع گردد

به حوادث پیشنهاد گردد

ان تشتتخیص و استتناد الزم مطابق چک لیستتت
اماده سازند
به ن سبت عدم تکمیلی ا سناد پروژه مطابق چک
مسترد گردید ریاست والیتی موضوع را از طریق
کمیته والیتی وسکتور مربوط رسیده گی نماید
از طریق سکتور مربوط رسیده گی صورت گیرد
واسناد ارایه شده اضطرار( نبوده مسترد گردید.
موضتتوع جهت اتخاذ تصتتمیم به کمیته والیتی
مربوط راجع گردد  .تا از طریق ستتتکتور مربوط
رسیده گی صورت گیرد.

صورت گیرد
به نسبت کاپی بودن اسناد الزم موضوع به والیت
مربوط راجع گردد تا از طریق ستتتکتور مربوط
رسیده گی شود

پاک کار( دریا ها( غور بند
,پنجشیر وسالنگ

پروان

33000000

به سکتور مربوط ( حوزه دریایی ) راجع گردد

اعمار دیوار گبیونی

هرات

4970000

به نستتتبت عدم تکمیلی استتتناد تخنیکی وعدم

تحکیم کار( شکن کانال

کنذز

487600

اعمار دیوار استناد(

فاریاب

19957963

اعمار دیوار استناد( محافظو(

لغمان

5679050

اضتتطرار( بودن ان مستتترد گردید .به ستتکتور
مربوط راجع گردد
پیشتتنهاد گردد  .به مقام کمیستتون عالی دولتی
مباره با حوادث
موضتتتوع جهت اولیت بند( وتفکیک پروژه ها(
اضتتتطرار( و انکشتتتافی به والیت مربوط راجع
گردد
به مقام محترم کمیستتتون عالی دولتی مبارزه با
حوادث پیشنهاد گردد
اعمار دیوار استناد(

کابل

4267680

موضوع به انکشاف دهات راجع گردد

کندن کار( چشمه

پنجشیر

170000

مسترد گردد

اعمار دیوار استناد(

پنجشیر

5869500

مستردد گردد

اعمار سرک موتر

پنجشیر

953375

به سکتور مربوط راجع شود

اعمار پروژه ها( کانال سیلبر ها
وسرک ها

بغالن

6428000

قیمت پروژه ازستتقف پول اضتتطرار بوده مستتترد

اعمار دیوار استناد(

پنجشیر

339467.5

اعمار دیوار استناد(

پنجشیر

4767000

ترمیم شبکه اب اشا میدنی

پنجشیر

745380

از طریق سکتور مر بوط رسیده گی صورت گیرد

اعمار دیوار استناد(

بامیان

4876200

به مقام محترم کمیستتتون عالی دولتی مبارزه با

پاکار( چشمه

بدخشان

450000

ترمیم سرک موتر رو

پنجشیر

491671

اعمار دیوار استناد(

پنجشیر

3199710

بنابر مشکالت یاداشت شده مسترد گردد

اعمار دیوار استناد(

پنجشیر

11634000

قیمت پروژه از ستتقف پولی اضتتطرار و مشتتکالت

اسکان مجدد

بدخشان

37717200

اعمار دیوار استناد( ویک پایه پل
 11پروژه

کاپیسا

39363831

اعمار دیوار استناد( گبیونی

پروان

4162788

اعمار دیوار استناد( سیلبر

تخار

4636731

تحکیمات کانال

تخار

2112825

کندن کار( سیلبر  ,اعمار دیوار
استناد( وسنگ کار(

سرپل

5560528

اسکان مجدد

بدخشان

1500800

اعمار پروژه ها( اضطرار( سی
پروژه

پروان

105087453

تحکیمات دریا( امو ولسوالی شور
تپه

بلخ

4242473

گردد
هیت تخنیکی به والیت مربوط جهت تجدید نظر
به قیمت به ساحه اعزام گردد
به نسبت نداشتن تصمیم کمیته والیتی مبارزه با
حوادث و نداشتن چک لست مسترد گردد

حوادث پیشنهاد گردد
موضتتوع جهت ترتیب استتناد تتخنیکی به والیت
مربوط راجع گردد
موضتتوع جهت رستتیده گی از طریق ستتکتور مر
بوطه به والیت مربوطه راجع شود

یاد داشت شده مسترد گردد
موضتتتوع جهت رستتتیده گی از طریق ستتتکتور
مربوطه رسیده گی صورت گیرد و تابع روز زمان
قرار گرفت اضطرار( نمی باشد
موضتتتوع جهت اولیت بند( وتفکیک پروژه ها(
اضتتتطرار( و انکشتتتافی به والیت مربوط راجع
گردد
از طریق ستتتکتور مربوطه به مشتتت کل نامبرده
رسیده گی صورت گیرد
از طریق ستتتکتور مربوطه به مشتتت کل نامبرده
رسیده گی صورت گیرد
از طریق ستتتکتور مربوطه به مشتتت کل نامبرده
رسیده گی صورت گیرد
قیمت پروژه از ستتقف پولی اضتتطرار بلند بوده
مسترد گردد
ازین که تا به مرور ز مان قار گرف ته واضتتتطرار(
نمیباشد مسترد گردد
قیمت پروژه ها( خوا سته شده از سقف بودیجه
اضتتطرار و چک لیستتت پروژه ها( وقایو( بلند
بوده مسترد گردد
از اینکه پروژه پی شنهاد( ا ضطرار( ا ست وعدم
تطبیق ان سبب تخریبات منازل و زمین ها( زر

اعتی مربوط اهالی میگردد بنا موضتتتوع غرض
تمویل مراتب پیشنهاد می گردد
تخار

4636731

اعمار دیوار گپیونی و پاک کار(
سیلبر

دهن زو و
پاجمان

تاله برفک

بغالن

5449000

اعمار دیوار تحکیمات گبیون

جرکچی

تالقان

تخار

1015400

پاککار( کانال داد شان ولسوالی
گذره

داد شان

گذره

هرات

1227000

پروژه ترمیم سرک و اعمار دیوار
استناد(

تندخو(

دره

پنجشیر

1324278

بوزارت محترم انکشاف دهات راجع گردد.

اعمار دیوار ها( استناد(،
تحکیمات دریا و سیلر

محمد علم و
عاشور خیل

مرکز

کاپیسا

14665851

موضتتتوع بوالیت مربوط راجع شتتتود تا از طریق

پروژه اعمار دیوار استناد(

کور دبه

شتل

پنجشیر

499260

اعمار دیوار استناد( کنار سرک

خار

حصه اول

پنجشیر

5869500

اعمار دیوار استناد( کور دبه

کور دبه

حصه اول

پنجشیر

1775000

پروژه شبکه دب رسانی قریه نو اباد

نودباد

عنابه

پنجشیر

382846

پروژه تحکیم کار( کانا قریه دق
تپه

اق تپه

قلعه ذال

کندز

432540

پروژه تکیمات جناح چپ سیلبر
میدان هوائی

جواجه مختار

تالقان

تخار

4041400

اعمار پروژه ها( تحکیم کار(
دیوار استناد( در قره ها( شاغسی،
ده مظفر و قول جمال

شاغسی ،ده
مظبفر و قول
جمال

حصه دوم

کاپیسا

4589362

پروژه کندنکار( چشمه در قریه
سرخ دنگان

سرخ دنگان

حصه اول

پنجشیر

170000

پروژه اعمار دیوار استناد(

سنجد دره

مرکز

پروان

4506600

پروژه تحکیمات خاکی کنار دریا در
قریه جات شغاب و کوک

شغاب و کوک

قرقین

جوزجان

430000

اعمار  350متر دیوار استناد( قریه
مموز(

مموز(

بگرامی

کابل

3333175

اعمار پروژه دیوار استناد( قریه
بابکر خیل

بابکرخیل

سروبی

کابل

21526581

اعمار پروژه دیوار استناد( قریه
مشوانی

مشوانی

میربچه کوت

کابل

1342270

پروژه تحکیم کار( سواخل دریائی
پنجشیر

صیاد وهرو کی
علیا

مرکز

پنجشیر

2070579

پروژه تحکیمات بند برق دشت
ارجی

دشت ارچی

مرکز

کندوز

5111767

پروژه اسکان مجدد قریه شولشک و
سر گردنه

گردنه و شولشک

تشکان

بدخشان

5750000

اعمار  170پروژه دیوار استناد(
قریه تی کمر

تی کمر

شینوار(

پروان

4213500

حفر کانال دب دشامیدنی صحی
بطول  60متر و عرض  10متر و
ارتفاع  59/1متر

صوفی خیل

شینوار(

پروان

1620000

اعمار پروژه یک پایه پلچک در قریه
خواجه برهان

جواجه برهان

مرکز

جوزجان

0

اعمار دیوار استناد( سیلبر قریه
کنجک تالقان

موضوع جهت منظور( بودیجه به مقام کمی سون
عالی دولتی مبارزه با حوادث پیشنهاد گردد
موضتتوع بوالیت مربوط راجع شتتود تا از طریق
سکتور مربوط رسیدگی صورت گیرد
موضتتتوع بوالیت مربوط راجع شتتتود تا از طریق
سکتورها( ذیربط رسیدگی صورت گیرد .
بوالیت مربوط راجع شود ا از طریق سکتور ها(
ذیربط رسیدگی صورت گیرد

سکتور مربوط رسیدگی صورت گیرد .
بوالیت مربوط راجع شتتتود تا از طریق ستتتکتور
مربوط به مشکل هذا رسیدگی صورت گیرد
بوالیت مربوط راجع شود تا از طریق سکتور ها(
ذیربط رسیدگی صورت گیرد
بوال یت مربوط راجع گردد تا از طریق ستتتکتور
مربوط به مشکل هذا رسیدگی صورت گیرد
بوالیت مربوط محول شتتود تا از طریق ستتکتور
مربوطه دن رسیدگی صورت گیرد .
بوالیت مربوط راجع شود تا از طریق سکتورها(
ذیربط رسیدگی صورت گیرد.
بوال یت مربوط راجع شتتتود ا از طریق ستتتکتور
مربوط رسیدگی صورت گیرد
بوالیت مربوط راجع شتتتود تا از طریق ستتتکتور
مربوط رسیدگی صورت گیرد
بوالیت مربوط راجع شتتتود تا از طریق ستتتکتور
مربوط رسیدگی صورت گیرد
بوالیت مربوط راجع شتتتود تا از طریق ستتتکتور
مربوط رسیدگی صورت گیرد
بوال یت مربوط محول به ر یاستتتت حوزه در یا(
والیت مربوطه راجع گردد
موضتتتوع بعد از رفع نواقص به ستتتکتور مربوطه
راجع گردد.
بوال یت مربوطه محول به ستتتکتور مربوطه راجع
گردد .
بوالیت مربوطه راجع و به سکتور مربوطه محول
گردد
بوالیت مربوطه راجع شتتود تا از طریق ستتکتور
مربطه به مشکل رسیدگی صورت گیرد
بوالیت مربوطه راجع گردد تا از طریق ستتتکتور
مربوطه به مشکل مذکور رسیدگی صورت گیرد .
بوالیت بدخ شان محول گردد تا از طریق شکتور
مربوطه رسیدگی صورت گیرد.
بوالیت مربوط راجع شتتتود تا از طریق ستتتکتور
مربوطه رسیدگی صورت گیرد .
بوالیت مربوط راجع شتتتود تا از طریق ستتتکتور
مربوطه به مشکل هذا رسیدگی صورت گیرد .
بوالیت مربوطه راجع شتتتود تا از طریق ستتتکتور
مربوطه به مشکل هذا رسیدگی صورت گیرد

سرو( تخنیکی پروژه دیوار
استناد( و دو پایه پلچک در قریه
جات شوره خاک ،علی خیل ،ذاخیل
خمدان و کوران.

علی خیل و
ذاخیل

مرکز

کندوز

3090074

سرو( تخنیکی اعمار پروژه دیوار
استناد(

قطم

مرکز

تالقان

4737200

سرو( تخنیکی پروژه اعمار دیوار
استناد( و پل در قریه قرا غوز

قراغوز

خنچ

پنجشیر

1061361

سرو( تخنیکی اعمار پروژه دیوار
استناد( در قریه ها( ولسوالی
دولت یار و ساحات تحت شهر فیروز
کوه

دولت یار و شهر
فیروز کوه

مرکز

غور

28971148

سرو( تخنیکی پروژه تغییر مسیر
دریا و تحکیم کار( سواحل دریا در
قریه افغان دوشی

افغان دوشی

دوشی

بغالن

3550000

سرو( تخنیکی سیلبر قریه توب
خلچک ولسوالی ورس

توب خلچک

ورس

بامیان

8152500

سرو( تخنیکی پروژه پاک کار(
کاریز قریه تنگی غار

تنگی غار

ده سبز

کابل

897363

سرو( تخنیکی پروژه ها( وقایویدر
ولسوالی چغانسور و خاشرود

ندارد

چغان سور و
خاشرود

نیمروز

0

سرو( تخنیکی پروژه دیوار
استناد( حسنگی مرکز گردیز

حسنکی

مرکز

گردیز

21110520

اعمار پروژه دیوار استناد( قریه
کیوج ولسوالی دره

کیوج

دره

پنجشیر

6154511

پروژه تحکیم کار( پلچک در قریه
دوست علی

دوست

دبشار

پنجشیر

722950

اعمار پروژه دیوار استناد( سنکار(
بامصالا قریه چشمه دب

چشمه دب

شتل

پنجشیر

4779600

سرو( تخنیکی ده پروژه وقایو(
تحکیمات ،پاککار( ،کندن کار(
درولسوالی ها( مختلف والیت
بغالن.

سیاه دره ،تاوه
شخ ،رو( دبه ،
جنگل ،حصارک
 ،خیلر ،چوراق،
کنده و چقمق

اندراب ،دوشی،
نهرین ،تاله
وبرفک بغالن
مرکز( و ده
صالح

بغالن

5983069

پروژه پاککار( مواد سیالبی در
ساحات مسکونی مرکز شهر چاریکار

مرکز

مرکز

پروان

3665000

سرو( تخنیکی پروژه دیوار
استناد( در قریه حاجی بازار و عطا
گل

حاجی بازار و
عطاگل

شرن

پکتیا

11494900

پروژه اعمار دیوار استناد( و پل در
قریه کلوله سنگ و چهار مغز ک

کلوله سنگ و
چهار مغزک

جبل السراج

پروان

4689770

اعمار پروژه دیوار استناد( قریه نو
دباد سه کوتی

نودباد

جبل السراج

پروان

1149300

پروژه اعمار دیوار گپیونی و تحکیم
کار( ساحل دریا( سالنگ

عزت خیل

سالنگ

پروان

8747270

پروژه تحکیم کار( کنار دریا
سالنگ و اعمار دیوار استناد(
سنگکار( با مصاله در قریه عزت
خیل

عزت خیل

سالنگ

پروان

25992170

پروژه حفظ مراقبتی سربند کانال
وزیر( قریه گلبهار

گلبهار

جبل السراج

پروان

1732690

بوالیت مربوط محول و به ستتکتور مربوطه راجع
گردد .

بوالیت مربوط راجع شود تا از طریق سکتور دن
رسیدگی صورت گیرد .
بوالیت مربوط راجع شتتتود تا از طریق ستتتکتور
مربوطه به مشکل هذا رسیدگی صورت گیرد .
بوال یت مربوط راجع گردد تا از طریق ستتتکتور
مربوط رسیدگی صورت گیرد

بوال یت مربوط راجع شتتتود تا از طریق حوزه
دریائی به مشکل هذا رسیدگی صورت گیرد .
بوالیت مربوط راجع شتتود تا از طریق انکشتتاف
دهات به مشکل رسیدگی صورت گیرد.
بوالیت مربوط راجع شتتتود تا از طریق ستتتکتور
مربوطه رسیدگی صورت گیرد .
بوالیت مربوط راجع شتتتود تا از طریق ستتتکتور
مربوطه رسیدگی صورت گیرد .
بوالیت مربوط راجع شتتتود تا از طریق ستتتکتور
مربوطه رسیدگی صورت گیرد .
بوالیت مربوط راجع شتتتود تا از طریق ستتتکتور
مربوط رسیدگی صورت گیرد
بوالیت مربوط راجع شتتتود تا از طریق ستتتکتور
مربوطه به مشکل هذا رسیدگی صورت گیرد .
بوال یت مربوط راجع شتتتود تا ازطریق ستتتکتور
مربوط به مشکل هذا رسیدگی صورت گیرد
بوالیت مربوط راجع شتتتود تا از طریق ستتتکتور
مربوط رسیدگی صورت گیرد

بوالیت مربوطه راجع شتتتود تا از طریق ستتتکتور
مربوطه به مشکل هذا رسیدگی صورت گیرد
بوالیت مربوط راجع شتتتود تا از طریق ستتتکتور
مربوطه به مشکل هذا رسیدگی صورت گیرد .
بوالی تت مر بوط را جع شتتتتود تتتا از طر یق
سکتورمربوطه رسیدگی صورت گیرد.
موضتتتوع بوزارت محترم احیا و انکشتتتاف دهات
راجع شود .
موضتتتوع از ح یث ارتباط به وزارت محترم اح یا
انکشاف دهات راجع گردد .
بوالیت مربوط راجع شتتتود تا از طریق ستتتکتور
مربوط به مشکل هذا رسیدگی صورت گیرد

بوزارت محترم انکشتتتاف دهات راجع گردد تا به
مشکل هذا رسیدگی صورت گیرد .

در مجموع اسناد  90پروژه به نسبت مشکالت تخنیکی بوالیت مربوط ارسال گردیده و هم چنان بعضی از پروژه ها
که وقایوی نبوده انکشافی میباشد به وزارت محترم انکشاف دهات ارسال گردیده است.

نوع پروژه

والیت

ولسوالی

نمبرمکتوب
رد شده

تاریخ

اعمار دیوار استناد( و اعمار سربند
کانال.

جبل السراج

پروان

6756

1399/10/25

اعمار دیوار استناد( و پاککار(
کاریز

فرزه و سروبی

کابل

6755

1399/10/24

تحکیمکار( کنار دریا و اعمار یک
وایه پلچک

مرکز و قرقین

جوزجان

4554

1399/10/25

پاککار( کانال.

داد شان

هرات

4558

1399/10/25

اعمار دیوار استناد(

مرکز و قریه
حاجی بازار

پکتیکا

4555

1399/10/25

اعمار دیوار استناد(

ولسوالی دولتیار
و زیر شهر فیروز
کوه

غور

4559

1399/10/25

اعمار دیوار استناد( و تحکمکار(
سیلبر میدان هوایی تالقان

قریه قطم و
میدان هوایی
تالقان

تخار

4550

1399/10/25

اعمار دیوار استناد( ،دو وایه پلچک
 ،تحکیمات بند برق در اشت ارچی
و تحکیمکار(

مرکز والیت و
ولسوالی قلعه
ذال

کندز

4557

1399/10/25

اعمار دیوار استناد(  ،اعمار پل ،
حفر کانال و پاککار( مواد سیالبی
در شهر چاریکار

مرکز والیت

پروان

4549

1399/10/25

پروژه تغییر مسیر دریا  ،تحکیم
کار( سواحل دریا ،اعمار دیوار
استناد( گپیونی و پاککار(
سیلبرها در ساحات مختلف

ولسوالیها(
مختلف

بغالن

4553

1399/10/25

پروژه اسکان مجدد قریه شولشک و
سر گردنه

تشکان

بدخشان

4551

1399/10/25

تحکیمکار( کنار دریا پنجشیر در
قریه صیاد ،هروکی علیا ،سنگکار(
کنار دریا و سیلبر و تحکیمکار(
اعمار دیواراستناد( در قریه ها(
ولسوالی حصه دوم و مرکز والیت.

مرکز و ولسوالی
حصه دوم

کاپیسا

به وزارت محترم انکشاف دهات مکتوب ارسال
گردیده است.
به ریاست محترم مبارزه با حوادث کابل ارسال
گردیده است.
به ریاست محترم مبارزه با حوادث جوزجان
ارسال گردیده است.
به ریاست محترم مبارزه با حوادث هرات ارسال
گردیده است.
به ریاست محترم مبارزه با حوادث پکتیکا ارسال
گردیده است.
به ریاست محترم مبارزه با حوادث غور ارسال
گردیده است.
به ریاست محترم مبارزه با حوادث والیت تخار
ارسال گردیده است.
به ریاست محترم مبارزه با حوادث والیت کندز
ارسال گردیده است.
به ریاست محترم مبارزه با حوادث والیت پروان
ارسال گردیده است.
به ریاست محترم مبارزه با حوادث والیت بغالن
ارسال گردیده است.

به ریاست محترم مبارزه با حوادث والیت
بدخشان ارسال گردیده است.
به ریاست محترم مبارزه با حوادث والیت کاپیسا
ارسال گردیده است.

پروژه کندنکار( چشمه در قریه
سرخ دنگان ،شبکه دبرسانی در قریه
نو دباد  ،اعمار دیوار ها( استناد(،
تحکیم کار( سرک ،اعمار پل،
ترمیم ذخیره دب ،پاککار( کاریز ،و
اعمار پلچک.

در ولسوالی ها(
مختلف

پنجشیر

4697

1399/11/4

به ریاست محترم مبارزه با حوادث والیت
پنجشیر ارسال گردیده است.
مکتوب تا حال به والیت مربوط صادر نگردیده
است.

اعمار دیوار استناد( و اعمار سربند
کانال.

جبل السراج

پروان

6756

1399/10/24

به وزارت محترم انکشاف دهات مکتوب ارسال

نواقص موجود نبود

به کدام مشکل جد( مواجه نگردیدیم.

گردیده است.

نبود و کمبود امنیت کافی دربعضی وساحات

 هماهنگی وهمکار( همه جانبه الزم بین ادارات و موسسات ذیربط ،جهت کاهش دسیب پذیر( مردم دربرابر حوادث
طبیعی.
 تدویر ورکشتتاپ ها و کارگاه ها( دموزشتتی و دگاهی عامه برا( کارمندان دولتی و مردم به ستتطا ولستتوالی ها و
محالت دسیب پذیر دربرابر حوادث طبیعی مختلف .
 ترتیب پالن ها( مبارزه باحوادث ولسوالی ها( کشور .
 ارتقاع بخشیدن ظرفیت اهالی قراء وقصبات دسیب پذیردر برابر حوادث طبیعی گوناگون.
 تطبیق برنامه ها( شناسائی ظرفیت ها و دسیب پذیر( محالت دربرابر حوادث طبیعی

.

 ترتیب پالن کاهش خطرات حوادث به سطا محالت.
 ایجاد یک بست مدیریت امادگی مبارزه با حوادث در تشکیل هر ولسوالی

با به د ست دوردن اهداف فوق الذکردررابطه به کاهش خطرات حوادث و تطبیق پروژه ها( کاهش خطرات در سطا محالت
تجارب بیشتر( حاصل گردید.

مطابق اهداف  ،توقعات براورده شده است.
قرار شرح فوق گزارش اجراات یک ساله ریاست وقایه و کاش خطر طی (  )30صفحه بصورت مشرح وخالصه ترتیب و به
مقام محترم تقدیم است .

