
 

 انجنیرعبداهلل عاکف رئیس وقایه وکاهش خطر 

 وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث محترم غالم بهاوالدین جیالنیعالیقدر 

)  پالن ملی مبارزه باحوادث (    استتتتراتی )  ) اداره ملی دماده گی بخش    تکمیل کننده  :   

 مبارزه باحوادث (  میباشد .

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

   : 

الن مرتبه به اساس استراتی ) ملی امادگی مبارزه با تطبیق از پروگرام ها) کار) در مطابقت به الیحه وظایف و پ -1

و تثبیت اسیب پذیر) امادگی  به حوادث  ار) ادارات ذیربط در گاهش خطرات حوادث،حوادث با هماهنگی و همک

 در محالت در اوقات معین.ها 

ه و پالنی امورات یومی تالش ورزیده است تاریاست وقایه و کاهش خطر به منظور بهبود وضعیت کار) خویش  -2

 خویش را تسریع بخشیده تا کدام سگتگی رونما نگردد.

 و تطبیق پروژه ها) وقایو) و اضطرار) ،سرو)، ارزیابی،هماهنگیجادای -3

 اگاهی عامه در رابطه به خطرات حوادث دادن  -4

 سرو) وارزیابی ساحات تحت تهدید خطرات ناشی از حوادث طبیعی . -5

 تشخیص محالت دسیب پذیر. -6

 با نهاد ها) دولتی و موسسات  ت ها) کار)سنش -7

 نظارت وبررسی پروژه ها) کاهش خطرات حوادث ورفع تهدیدات ناشی ازسیالبها -8

 اشتراک درجلسات، ورکشاپ هاو کنفراسها) ملی وبین المللی -9

 .سیجر ها) انسجام بخش مربوط ادارهوارسی منظم از سیستم ها و پرو  -10

بهترین سلوک و برخورد  بهارمند تحت اثرجهت انجام وظایف تنظیم تمام فعالیت ها) مدیریتی بخش مربوطه و ک -11

 نیک.

 ارزیابی خطرات و مرور اطالعات وارقام توانمند) اسیب پذیر) و اقدامات الزم جهت کاهش خطر . -12

 .پالنگزار)  طرح کاهش خطراتارایه مشوره  ها درعرصه  -13

 تطبیق وتعقیب اوامر وهدایات مقامات رهبر). -14



 

 

 موضاعات بحث شده:  

 دولت دراموررسیدگی به حوادث شریک ساختن چارت تشکیالتی جدیدوزارت 

 شریک ساختن لست شعبات مورد ضرورت وزارت 

  

 تعین بردورد احجام ابتدائی بخش ها) ذیل:

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

 زه ها) هنگرمرکز)ترمیم، بازساز)، نوساز)، رنگمالی، سیستم برق و دروا 

 ترمیم و بازساز) گدام پائین دفترادار) ریاست کابل 

 .ترمیمات عمومی ریاست دمادگی مبارزه با حوادث والیت کابل  

 

 

 

  

 
  

ها در دن ساحه  البیس یاصل ریکه مس لبریس نیا 

از  یخطرات ناش دیتهد را تحت یشامل صد ها منزل مسکون

 .باشدیمحل معروض به خطر م نیها قرار داده است. که ا البیس

که در  لبریس نیدو طرف ا نیگشت مهاجراثر ترکم نفوس و بر  به

است  دهیاعمار گرد یشیبود منازل رها یخاک )گذشته تپه ها

 )گونه پالن در قسمت جوابگو چیه لبریس نیاز ا یقسمت کی

طول  نیشتری.  بدهینگرد یشیمنازل رها باتیاز تخر )ریجلوگ

محل از  اشندگانمانده که همه ساله ب یباق )کار میبدون تحک

را  یو جان یها خسارات هنگفت مال  البیشدن س ریرازس هیناح

 گرددیمتقبل م



 

 .باشدیمحل معروض به خطر م نیها قرار داده است. که ا البیاز س یخطرات ناش دیرا  تحت تهد یومنازل مسکون  یزراعت نیزم بیصد ها جر

گونه پالن  چیه لبریس نیاز ا یدر قسمت باشدیم یشیو منازل رها یراعتز )ها نیکه زم لبریس نیدو طرف ا نیاثر ترکم نفوس و بر گشت مهاجر به

مانده که همه ساله  یباق )کار میطول بدون تحک نیشتری.  بدهینگرد یشیو منازل رها یزراعت )ها نیزم باتیاز تخر )ریجلوگ )در قسمت جوابگو

 )استناد واریمتر د 146تا بطول  دینمایم جابی.. اگرددیرا متقبل م ینو جا یها خسارات هنگفت مال  البیشدن س ریسراز هیمحل از ناح اشندگانب

 اعمار گردد. دهیبردورد گرد ی( افغان1,556,140دن مبلغ ) یتخمن متیبا مصاله که ق )دو طرفه سنگار

  د،ینمایاستفاده م از دن لیفام 120و  )اریرا دب نیزم بیجر 600 باًیتقر

که در  ی( اعمار گردد تا اهال2,330,240مبلغ ) ینیتخم متیبه ق تیدهن کانکر فونیمتر ستت 260که به طول  دینمائ یم جابیا بناً

 گردند. دیقرار دارد مستف هیقر نیقسمت راست ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مبارزه ریاستتت کمک و محلی امکانات از استتتفاده با متذکره ها) کانال دبخور) اهالی 4/99ا۲۳ تاریخی ستتبالب و دبخیز) اثر به

 لاق حد تا اند داده جریان باال ده و وزیر) ها) کانال به را شتل دریا) دب غیرفنی شکل موءقتبه صورت به پروان والیت باحوادث

نمیباشد اهالی و مردم مبرم نیازها) جوابگو) ولی باشد، شده تامین ا) اندازه تا شان، زراعتی دشامیدنیو ضرورت مورد دب تکافو)

 

سی نیازمندیها) رفع جهت بناً سا  در رهسربندمتذک مینمایدتا ایجاب باال، ده و وزیر) کانالها) در شتل دریا) دوامدار دب جریان تامین و مردم ا

سناد مطابق )کانال دبگیرسربندهردو ناحیه(چیالنک موقعیت  بردورد که چاریکار  غوربند دریائی محترمحوزه ریاست جانب از شده ترتیب تخنیکی ا

صات مطابق مینماید، احتوا را افغانی ) ۱.۷۳۲.۶9۰ ( مبلغ دن ابتدائی شخ سی شکل شدهبه داده م سا ساز) فنی و ا  یندهدرد تا گردد اعمار و باز

 .باشد گردیده حل دوامدار بصورت دبی کم ناحیه از مردم مشکل

 

 از ناشی دب گلبهار، _ السراج جبل مومیع سرک اطراف غرب شمال ها) کوه دامنه و تپهها شدیددر و موسمی ها) بارندگی مواقع در

 حاالت همچو برا) شرق سمت به سیالبی دب عبور بخاطر هایکه دهانه طریق از و گردیده متذکره جمع سرک عقب در باران بارش

 هموار، ساحات به مسافتی طی از بعد و گردیده )سیلبر(جر داخل است، شده نظرگرفته در عمومی ماندن سرک مصئون و حفظ جهت

 .میدهد قرار خویش تهدید تحت را متذکره مناطق مردم رهایشی منازل معدود) تعداد و اهالی ها) زراعتی زمین اکثراً



 

  
 غوربند دریا) با سیدخیل ولسوالی ساحات در و بوده جریان در خیل عزت غربقریه نوبج سو) به شرق شمال سمت از سالنگ دریا)

مربوط  که سالنگ دریا جنوب سمت .است گرفته موقعیت غوربند دریا) شرق و سالنگ دریا) شمال در خیل عزت قریه .میگردد وصل

 و از دبخیز) ناشی تهدیدات ا) اندازه تا که گرفته ورتص استناد) دیوار اعمار با دریا سواحل کار) تحکیم میگردد، سیدخیل ولسوالی

 .میدهد استقامت سمت این به را دب فشارجریان و داده کاهش دنسو در را دریا) سیالب

 جبل ولسوالی خیل عزت قریه مثمرمردم غیر و اشجارمثمر زراعتی، ها) زمین ، سالنگ یا) در دبخیز) و سیالبی مواقع در

سراج  دربعضیحاالت و مالی هنگفت خسارات نمودن وارد و تخریب جب مو ساله همه که بوده دریا جد) تهدید حتت پروان والیت  ال

 .میگردد محل مردم برا) جانی تلفات

 
 کنار کار) تحکیم میگردد، سیدخیل ولسوالی مربوط که سالنگ دریا جنوب سمت که داشته موقعیت سالنگ دریا) شمال در باال خیل عزت هقری

 را دب فشارجریان و داده کاهش دنسو در را دریا) سیالبها) و دبخیز) از ناشی تهدیدات ا) اندازه تا که گرفته صورت استناد) دیوار اعمار با دریا

 .میدهد استقامت )باال خیل عزت قریه(سمت این به

 والیت السراج ولسوالیجبل مربوط باال خیل عزت قریه مثمرمردم غیر و اشجارمثمر زراعتی، ها) زمین ، سالنگ یا) در دبخیز) و سیالبی مواقع در

سارات نمودن وارد و تخریب باعث ساله همه که بوده دریا جد) تهدید تحت پروان ضی دهگردی هنگفت خ  به نیز برا) را جانی تلفات مواقع ودربع

 .دارد همراه



 

سوالی مناره میدان قریه سراج جبل ول سالنگ کنار در ال شجارمثمرو زراعتی، زمین جریب صدها .دارد موقعیت دریا)   و غیرمثمر ا

 .میگردند خسارمند شدیداً سالنگ دریا) سیالبها) و دبخیز) مواقع در قریه این اهالی مسکونی منازل از تعداد)

صئون جهت ستناد) دیوار) قبال دریا) دبخیز) و سیالب برابر در ساحه ساختن م ست گردیده تطبیق محل در گبیونی ا  مرور به که ا
 دبخیز)، و بحرانی مواقع دریادر دب که رفته ازبین و تخریب متذکره دیوار از قسمت یک دریا، دب مقدارجریان بیشتر فشار و زمان گذشت

 زمینها) تخریب شتدید، خستارات دوردن بمیان باعث و نموده پیدا جریان متذکره قریه رهایشتی منازل و زراعتی ها) زمین ستمت به
 .میگردد قریه و محل مردم برا) جانی تلفات باعث حتی و زراعتی

 میدان قریه موقعیت در سالنگ دریای آبخیزی و سیالب از ناشی خطرات وکاهش وقایه جهت ذکرشده، موارد درنظرداشت با

 )دریا بآ جریان استقامت به( درساحه موجود گبیونی استنادی دیوار از شروع پروان والیت السراج جبل ولسوالی مربوط مناره

 تخنیکی مشخصات و اسکیچ مطابق بامصالح کاری سنگ استنادی دیوار تا مینماید ایجاب متر) ۱۴۰ ( بطول جمله نقطه دو در

 ای اندازه تا سالنگ دریای آبخیزی و سیالب از ناشی تهدید نظرتحت مورد قریه و ساحه باشد تا گردد اعمار ترتیب شده

 .گردیدهباشند مصئون

 

 



 

ساحه مورد نظر قبالً زمین زراعتی و باغات بوده که دبها) سطحی اضافی زراعتی قریه جات قلعه خواجه، ده هزاره، چیکل، ده مسین، 

فصل بها در یک ساحه جمع شده از طریق مجرا) طبیعی از این ساحه عبور و  رباط، غالم علی و ده مال و بارانها) موسمی خصوصا در

 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 

بهارا به سیلبر سنجده که در جنوب قریه موقعیت بارانی و اضافی زراعتی با هر بکجاشده ازطریق جوی که ازقسمت های شمالی قریه،  این آ

 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 

ک تعداد منازل مسللکونی که در جوار آن قراردارد، سللیلبر سللنجدره نداشللته و به جناحین سللرریزشللده که قسللماو باعب بللدمه و آسللیب به ی

 .میگردد



 

را  تحت  یشامل صد ها منزل مسکون هیقر نی. از رود قارون اغاز و چندباشدیها در دن مناطق م البیس یاصل ریکه مس لبریس نیا

ش دیتهد س یخطرات نا ست. در اها قرار داده  البیاز  ضل جبرئ ،)حلو هیمحل قر نیا س ل،یشهرک ابوالف شهرک  دیمحل  دباد، 

محد ظاهر  یزراعت )ها نیزم یرضاء ال خیپل ش ،یجقتائ یمکتب جالل ا،یبره عل )ه شادیو قر  یزراعت )ها نیزم مان،یاسحق سل

 .باشدیمعروض به خطر م یانیامام داد غور

 مذکور  لبریمتر به طور دو طرفه س 1400کار شده در ساحه به طول  )استناد واریتا به ادامه د دینمایم جابیا بناءً

 باتیتخر هیاز ناح یاعمار گردد تا باشتتد مشتتکل اهال ی( افغان33316400مبلغ ) ینیتخم متیبا مصتتاله به ق )ستتنگکار وارید

 به حد اقل برسد. البیس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 شینهر کنجا نیها ا البیموقع س ایو  )زیزمان دب خ دهدیرا از داخل شهر به اطراف دن انتقال م یکه دب زراعت ستینهر ایکانال 

سرر شهر )شده به داخل خانه ها زیانتقال دب را ندارد و دب  شکالت بوده و ارز ا شودیم )محل  ساله مردم دچار م  نیکه همه 

ض ادیرهگزر ز ستناد واری( متر د117به اعمار ) احهس نیا گردندیرر ممت از  توانیپروژه م نیا قیو تطب جادیضرورت دارد که با ا )ا

 گردد. )ریجلوگ )شهر یمنازل مسکون )شدن دب باال )جار

 

داده شده بود. که دب رود خانه را  انیدب جر ریو مس میتحک )استناد )ها وارید )و پخته دارا یتوسط مردم بطور اساس لبریس نیقبالً ا

متره به طرف  40حرکت نموده که  میبه دو تقس دیگردیم )ها جار البیس کهینموده بودند زمان میمتر تقس 20متر و  40به دو حصه 

و  باتیباعث تخر رودینقره م ینو و ال زیکار نمایمتره به داخل اسحق سل 20و   زدیریبره و محله باال م )شاد مان،یاسحق سل ل،یجبرئ

را  ادیجبران ز ندهیکانال شده در ا بینگردد باعث تخر ماتیاست اگر تحک تیمتره در حال تخر 40 لبری. فعالً سشدیمشکالت مردم نم

و  یزراعت )ها نیزم ل،ی( فام20000دکه با عث متضتترر شتتدن ) نیا بیدر صتتورت تخر رددا میخواهد ببار دورد که ضتترورت به تحک

 .گرددیم دهدیکه دب را از رود خانه انتقال م مانیته رو اسحق سل فونیس

 

 

 



 

-  

ها اعمار  البیس بیاز تخر )ریدر دو قسمت جهت جلوگ )استناد واریو د یونیکب واریزراعت د   CCPقبالً دفتر  باشدیم لبریس ریمس

دوباره  دیکه با دهیگرد بیتخر )سنگار )استناد واری( د 75و بطول )  یونیکب واری( د 65) به طول  البینموده بود که به اثر سرعت س

 نموده مشکالت مردم مرفوع گردد. )ریاعمار شده جلوگ )ها وارید بیخراعمار گردد تا از ت

 

 

سرک  ریو مس نیعلمکه در موقع باران ها دب را جمع نموده از شهرک م باشدیزا م لیاز ساحات س یکیدشت جشمه توتک  -

سالم قلعه گذشته به شهر م یعموم سرک  )ها قرار دارد. در باال البیس نیا دیتحت تهد ی( منزل مسکون750) باًیو تقر زدیریهرات ا

تا به طول  دینمایم جابیها ا البیدادن س ریو مس یشیجهت مصئون نمودن منازل رها منیشهرک معل یال مانیاز اسحق سل یعموم

 گردد.   )کندنکار لبریبشکل س یافغان 2463000 ینیتخم متیمتر به ق 3متر و ارتفاع  4عرض طور اوسط  ( متر،1700)

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ضل :  -6 سل ادهیپل پ هیوا کیمحل ابوالف سحق  شهرک جرئ مانیرو که ا صل م لیرا به  س نمودیو سط مردم در م  لبریس ریو تو

سال ) دهیاعمار گرد س1398بود در  س دهیگرد تیتخر ها البی( به اثر  شاکردان  البیکه در هنگام  صوص  ها عبور و مرور مردم به خ

ست که در ا لبریمکتب از س تا پل مذکور دوباره به  دینمایم جابی. اماندیاز رفتن به مکتب باز م زیشاکردان مکتب ن ریمس نینا ممکن ا

 است دهیگرد نیتخم ی(افغان  2170030دن مبلغ )   نهیاعمار گردد. که هز یو اساس یصورت فن

 

 دینمایاز دن استفاده م لیفام 7000و  )اریرا دب نیزم بیجر 60000 باًیتقر فونیس نی: امانیدب رو اسحق سل فونیس -7

 دهیو دب قطع گرد رودیشدن دن م بیامکان تخر البینگردد. و به اندک س ماتینشت نموده، اگر تحک 1398سال  )ها البیدر اثر س

است و  ماتیامکان تحک ی( افغان892820) یبیتقر نهیبه هز فونیس نی. اباشدیم نیزم بیجر 60000ت امکان خشک شدن زراع

 گردد. )ریجلوگ ادیز اریبس انیاز ز تواندیم ندهیدر ا

 

. قبالً گرددیم )جار البیس هیقر نیها قرار دارد و همه ساله در ا البیس دیتحت تهد هیقر نیگذره:  ا یاسفغان ولسوال هیقر -8

ظفر و شهرک  207ساحات قول اردو  )بود فعالً به اثر دباد )قول اردو جار )باال دیو شاه ب یجات چشمه خون هیقر هیاز ناح البیس

 ریمثمر و غ )بوده که باغ ها ی( منزل مسکون344) باًیتقر هیقر نیدر ا زدیریم هیقر نیا )شده و باال ههرات دب برگشت داد یصنعت

 واری( متر د250و اعمار ) جادیها با ا البیس نی. اگردندیرا متحمل م )ادیها خسارات ز البیاز اثر س شهیهمموجود است و  زیمثمر ن

و به دشت کول جنگ رجعت داده و از  ریتغ هیقر )را از باال البیس ریتا حد اقل مس میتوانیم ی( افغان1396000) نهیو هز )استناد

 .باشدیم نیهم زیو مردم منطقه ن دانیه نظر موسفگردد ک )ریجلوگ )تا حد یو جان یخسارات مال



 

 

 بیو هزار ها جر لی( فام500شامل ) ه،یقر 20 باًیکه تقر چهی(  لر منزل استا)گذره:   نهر )جو یولسوال چهیجات استا هیقر -9

شته قر نیزم شتون زرغون گذ ستان گذره دب یجات را ال هیرا که از پ ستان  دینمایم )اریپل م شده  کجایبه رود خانه  و در حصه پل م

 .دینمایعبور م

س نیا س تیها قابل البینهر در زمان  شته و دب  ساره  باتیو با عث تخر دینمایم دایپ انیبه دو طرف نهر جر یالبیانتقال دب را ندا و خ

ساختن زم سکون یزراعت )ها نیمند  ست واریها اعمار د البیس دیو تهد )ری. جهت جلوگگرددیم یاهال یو منازل م در دو طرف  )نادا

 نهیهز ی( افغان108250000پروژه مبلغ ) نیا نیزایطول دارد اعمار گردد. قرار بردورد و د لومتریپنج ک باًی( که تقر)نهر )جو ریمستتت

و انکشتتاف دهات، وزارت محترم زراعت،  ایبوده به ستتکتور مربوط )وزارت محترم اح یانکشتتاف باًیپروژه تقر کی. و ردیگیرا در بر م یمال

 و دب( محول گردد. )رژوزارت محترم ان ایو  )و مالدار )اریاب

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.  

 

, پلچک ها وسرک  تعداد ازمنازل مسکونی , زمین های زراعتیدر منطفه کوتل تیره، موسمی  سیالب های جاری شدن اثراز
در دونقطه اعمار و ایجاب  تحت تهدید جدی قرارداشته  سرک عمومیدرمسیردر موقعیت قریه زعقران خیل عمومی 

 گردد.صورت دیواراستنادی 

 .درقریه زعفران خیل  ( متر176اعماردیواراستنادی به طول ) -1
 لچک های قریه زعفران خیل وکفتره خانه( متر درقریه زعفران خیل وهم چنان پ78اعمار دیواراستنادی به طول) -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

مربوط ناحیه شانزدهر یک ساحه الیر پالنی است که بصورت خود سر منازل رهایشی بصورت خام و از مواد  ۱۴کوچه نخود پزی گذر 

 اعمار گردیده است.، در نظرداشت معیارهای  خطرات حوادث طبیعی و محیط زیستی  محلی، بدون

سطح  کوچه ایکه در آن اهالی محترم خواهان اعمار جوی یا آبرو، جهت عبور آبهای بارانی هستند،  تقریباو به شکل کاسه مانند میباشد که فعال 

 سانتی متر از سطح کوچه پاپین تر می باشد. ۸۰تا  ۷۰حدوداو  اکثر حویلی خانه های مردم که در دو سمت کوچه قرار دارد،

سانتی متر از سطح کوچه بلند بوده که  ۷۰موجود است، سطح آن حدودآ جوی یا آبرو ایکه در اخیر کوچه به شکل سنگ کاری بامصالحه

 به هیچ وجه، فعالو آب کوچه متذکره  قابل انتقال به آن نمیباشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- 

 

و پل عمومی ولسوالی فرزه که  اندهیمکتب نسوان پااثر ریزش باران های موسمی و سیالبها همه ساله دو طرف دریای فرزه تخریب میگردد، 

 قریجات ولسوالی را با هر وبل ساخته است، به تحکیر کاری دیوار استنادی ضرورت دارد.همجوار یکدیگر قرار دارد و همه 

و در قسمت که ریتینگ وال پل عمومی موقعیت  ( متر  155به طول )در قسمت که مکتب نسوان پایان ده موقعیت دارد  ایجاب مینماید که 

 اعمار گردد. ( متر270)که جمله شد به طول  یاستناد وارید( متر  115دارد به طول )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

کوه  ستتتنگی درباال) قریه متذکره قرار گرفته که به اثر گذشتتتت زمان و حوادث هایدرومترولوجیکی و جیولوجیکی حالت 

قریه در دو جناح سرک عمو.می پنجشیر موقعیت داردکه ایندست داده است. استحکامیت خویش را از

ازاینکه حجم بدنه سنگی کوه بی نهایت زیاد است، پس بناً به هیچ وجه قابل دست زدن وشکستاندن نمیباشد،  چون با مداخله 

مشکل اهالی  در دراز مدت به  و شکستاندن سنگها) بدنه کوه متذکره، این ساحه اصطالحاً به سنگ خانه تبدیل میگردد و

 نخواهد گردید.ل هیچ وجه ح

درقریه استایچه ولسوالی عنابه والیت پنجشیردرحدود 

، جریب زمین زراعتی ۵۰منزل مستتکونی و حدودد ۲۰

درکنار دریا) پنجشیرموقعیت دارد که همه ساله حین 

دبخیز) دب دریا و سیالبها) موسمی، قسمتی از زمین 

شان ها) زر سکونی  شجار وتعداد) از منازل م اعتی، ا

 تحت تهدید جد) قراردارند. 

بنتاً جهتت جلوگیر) ازتخریبتات احتمتالی نتاشتتتی 

ازسیالبها ودبخیز) دریا و رفع دسیب پذیر) ها، ایجاب 

(متر دیواراستتتتناد) ستتتنگ ۲۰۰می نماید تا بطول )

کار) بامصتتالا ازستتنگ پارچه کوهی درموقعیت قریه 

ردد تامشتتکالت اهالی ازناحیه تهدیدات متذکره اعمارگ

، به حد دبخیز) وستتیالبها) موستتمی دریا) پنجشتتیر

  اقل رسانیده شود.

قسلللمیکه سلللاحه را ازنزدیک مشلللاهده گردید، 

یه ملسللل ه  یت قر یای پنجشلللیر درموقع بسلللتردر

جاری  مان،   به اثرمرورز یت پنجشلللیر  مرکزوال

شدن سیالب وآبخیزی های فصلی ازموادرسوبی 

وجغل پرگردیده که آب ازمسلللیرجریان  و ریگ

حات ابللللی خویش انحنا نموده وبه سلللمت سلللا

وده اسلللت، که چمن زار کنارسلللرر جریان پیدا

ایلن جلریللان بللاعللب تلخلریللب چلملن زارهللا، 

هدید  مال ت ها احت نده  که درآی اشلللجارگردیده 

 سرر عمومی پنجشیرنیزخواهد گردید.



 

بارزه باحوادث ازطریق کمیسیون والیتی م ، دنقرار دار لغزش احتمالی بدنه سنگی کوه تعداد خانه ها) که در معرض مستقیم 

 تشخیص وشناسائی گردند

 تدارک ببینداطراف قریه ، دریک جا) مصئون دنعده مالکین منازل رهایشی رامحلی ، زمینه انتقال  اداره

 یک ساحه ممنوعه برا) ساخت و ساز اعالن گردد مورد نظرساحه 

  انتقال تشکیل شودو پروسه  ، تدارک جا) یک کمیسیون والیتی برا) دریافت ارقام دقیق خانه وار



 

 
 به اساس هدایت شفا) رئیس جمهور اسالمی افغانستان و همکار) شاروالی کابل در نواحی اول، دوم ، سوم ، پنجم،هفتم و هفدهم.

 رزیابی گردیده  جدولی سروی کتله سنگها که توسط تیم حوادث، شاروالی و ناحیه ها سروی و ا

 شماره تعداد ناحیه ها درجه اول درجه دوم درجه سوم مجموعه مالحظات

 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 ناحیه هفتم  18 9 0 27 

 6 ناحیه هفده هم  7 10 0 17 

 موعه سنگها سروی شده مج 112 105 21 238 



 

 

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

 ا. اجمهوری 

 در شهر کابل یدر مقابل آتش سوز یاطیاحت ریتداب تیاز نظر رعا مراکز تجارتی )مختلط( یسرو یها افتهیجدول 

 معیار) تعداد سرو) شده ناحیه شماره
نسبی 

 معیار)
 مالحظات غیر معیار)

  172 256 3 431 ناحیه اول 1

  48 184 18 250 ناحیه دوم 2

  71 153 13 237 ناحیه سوم 3

  138 319 28 485 ناحیه چهارم 4

  94 70 2 166 ناحیه پنجم 5

  110  28 0 138 ناحیه ششم 6

   139 19 0 158 ناحیه هفتم 7

  70 139 7 216 ناحیه هشتم 8

   365 131 1 497 ناحیه نهم 9

   38 153 21 212 ناحیه دهم 10

  138 262 26 426 ناحیه یازدهم 11

  117 80 8 205 ناحیه دوازده 12

  56 108 14 178 ناحیه سیزدهم 13

  12 80 0 92 ناحیه پانزدهم 14

  مرکز سرو) شده و فعالً نیز ادامه دارد 70 ناحیه شانزدهم 15

 43 55 5 103 ناحیه هفدهم 16
 

 

یافته ها) عمومی مراکز 

 تجارتی
3796 146 2037 1611  

 252 تانگهای تیل و گاز

 4048 ارتی و تانگ ها) تیل و گاز در نواحی شهر کابلمجموع سرو) شده مراکز تج
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زلزله،  جادیا یزلزله، امواج زلزله، چگونگ ن،یبا علوم زم انیدانشجو ییو دشنا )دگاه ساز ،یدموزش_کارگاه نیا ریهدف از تدو

 باشد یم یمنیو ا )ریگقبل، هنگام و بعد از وقوع زلزله  و نحوه پناه )در زمان ها یمنینکات ا

برگزار  "ص" نیو مشارکت دانشگاه خاتم النب )خطر در همکار وکاهش هیوقا استیر کارگاه به همت نیقابل ذکر است که ا

 .دیگرد

 

 

 



 

 

و همچنان به  خوستتت، لوگر، کندهار و بدخشتتان ن،ایبام ر،یپنجشتت اتیدر وال )ادار ریپروژه تعم 6به تعداد 

 هنگر جهت مواد غذایی و غیر غذایی. 4تعداد 

 
 موضوعات بحث شده:

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

 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 

  دراین مورد بیشتربسازیم، ازهرطریق ممکندگاهی عامه را 

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

 

 

  کشور. تیوال 14 )ها البزدهیس )برا یکه هدف دن طرح منازل مسکون نیروزه انال 3اشتراک در ورکشاپ 

    یانکشاف )پروژه ها یگزارش ده )در وزارت اقتصاد در رابطه به سهولت ساز روزه 2اشتراک در ورکشاپ. 

 دن در شهر کابل. قیو طب )ریانجن )جلسه نورم و استندرد در رابطه به کود ها نیاشتراک در سوم 

  توسط وزارت شهر ساز اتیدر وال )ادار ریتعم 4 قیدر رابطه به طب یکیتخن تهیاشتراک در جلسات کم(. 

 دن. )ها امدیو پ 19 دیسارک در رابط به کو )سازمان منطقو نیر جلسه انالاشتراک د 

 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 



 

   سانس و شجویان بخش لی سیب پذیر) حوادث طبیعی برا) دان شه ها) د سترس قراردادن دیتا، ارقام، معلومات ونق بد

 مراجعه مینمایند، اداره ماستر) که به این 

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

  مورخ  1896عضتتتویت در ترکیب هئیات وزارت دولت در امور رستتتیدگی به حوادث به منظور تطبیق حکم شتتتماره

مقام عالی معاونیت اول ریاست ج.ا.ا، جهت رسیدگی به متضررین سیالبها) والیات کیدان وردگ، لوگر  29/7/1399

 ، پروان ، پنجشیر و کاپیسا.

 سکرتریت کمیته تخنیکی پرو شبرد  ست ها) دمادگی مبارزه با پی صله از ریا سناد وا ژه ها) وقایو) جهت طی مراحل ا

 حوادث.

  برا) ستتال مالی ویوقا )کوچک اضتتطرار )ها تیپروژه ها و فعال )موارد کاربرد )شتتنهادیطرح پتهیه و ترتیب (

 به کابینه محترم ریاست ج.ا.ا، 1400

 ین اداره مقروض میباشتتد به مقام محترم معاونیت اول بدستتترس قرار دادند کاپی استتناد پروژه ها) وقایو) که ا

 ریاست ج.ا.ا،

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

  با شاروالی کابل در رابطه به چگونگی اجرا) مانور مدیریت حوادث شهر) در شهرکابلتدویر دوجلسه همآهنگی 

 ریت شهر) در شهر کابلترتیب سناریو) مدی -

  سه پروژه  کاهش خطرات سیالب در والیت هرات در پروژه ها) موسسه ا) او امگنجانیدن  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 تیموضتتوع به وال تینظر با تفاوت گزارشتتات ه 4827875  سایکاپ     یونیکب )استناد واریاعمار د

مربوط راجع گردد

 یتیوال تهیبه کم میجهت اتخاذ تصتتمموضتتوع  3650980  سایکاپ     )استناد وارید اعمار

محول گردد سایکاپ

اصتتل  لیوتکم یتیوال تهیکم صتتلهیجهت اخذ ف 1992900 پروان    یشبکه اب رسان میترم

مربوطه راجع گردد تیاسناد بوال

بلند بوده  )اضطرار جهیپروژه از سقف بود متیق 9373600 تخار    )استناد وارید اعمار

ردیصورت گ یگ دهیوط رسسکتور مرب قیاز طر

عد از تکم 4374300  سایکاپ    )استناد وارید اعمار لهیف لیب اجراات  یتیوال تهیکم صتتت

 ردیصورت گ

بلند  )ویوقا )پول موضتتتوع از ستتتقف پروژه ها 54000000 بغالن    ساحه لغزش  )کار پاک

بوده مسترد گردد

مربوط  )ستتتکتور ها قیگردد و از طرمستتتترد  987200 ریپنجش    )استناد وارید اعمار

 شود یرسده گ

 908910)  سایکاپ   پروژه  2  )استناد وارید اعمار

1380200) 

بمقام محترم  کهیقالوته تاج هیصتتترف پروژه قر

مربوط  تیگردد.موضوع به وال شنهادیپ سونیکم

مجدد راجع گردد شنهادیجهت پ

سترد گرددم 3208587  سایکاپ    )استناد وارید اعمار

مبارزه  یدولت یعال تهیموضوع به مقام محترم کم 486400 کنذز   یکانال عموم )کار کندن

گردد شنهادیبه حوادث پ

ردیصورت گ  یگ دهیسکتور مربوط رس قیاز طر 3036000 سرپل    یونیگب )استناد وارید اعمار

 )اضطرار )مربوط پروژه ها یتیوال تهیتوسط کم 317137137 بغالن    کانال وسر بند ها ماتیتحک اعمار

 ستتتیو استتناد الزم مطابق چک ل صیان تشتتخ

اماده سازند

سبت عدم تکم 468450 ریپنجش    )استناد وارید اعمار سناد پروژه مطابق چک  یلیبه ن ا

 قیموضوع را از طر یتیوال  استیر دیمسترد گرد

دینما یگ دهیوسکتور مربوط رس یتیوال تهیکم

 ردیصورت گ  یگ دهیسکتور مربوط رس قیاز طر 4974000 ریپنجش    )استناد وارید اعمار

.دینبوده مسترد گرد )شده اضطرار هیواسناد ارا

 یتیوال تهیبه کم میموضتتوع جهت اتخاذ تصتتم 4963715 پروان    )محافظو وارید اعمار

ستتتکتور مربوط  قیمربوط راجع گردد . تا از طر

.ردیورت گص یگ دهیرس

ردیصورت گ یگ دهیسکتور مربوط رس قیازطر 5670200 ریپنجش    )استناد وارید )کار میتحک

 یگ دهیسکتور مربوط به مشکل هذا رس قیاز طر 821304 کنذز   پل موتر رو هیپا کی اعمار

ردیصورت گ

 تیموضوع به والبودن اسناد الزم  یبه نسبت کاپ 2657520  انیبام   کانال اب  اعمار

تا از طر ستتتکتور مربوط  قیمربوط راجع گردد 

شود یگ دهیرس



 

غور بند  )ها ایدر )کار پاک

 وسالنگ ری,پنجش

( راجع گردد ییایبه سکتور مربوط ) حوزه در 33000000 پروان  

وعدم  یکیاستتتناد تخن یلیبه نستتتبت عدم تکم 4970000 هرات    یونیگب وارید اعمار

. به ستتکتور دیدن ان مستتترد گردبو )اضتتطرار

مربوط راجع گردد

 یدولت یعال ستتونیگردد . به مقام کم شتتنهادیپ 487600 کنذز   شکن کانال  )کار میتحک

 مباره با حوادث

 )پروژه ها کیوتفک )بند تیموضتتتوع جهت اول 19957963  ابیفار    )استناد وارید اعمار

راجع  مربوط تیبه وال  یو انکشتتتاف )اضتتتطرار

گردد

مبارزه با  یدولت یعال ستتتونیبه مقام محترم کم 5679050 لغمان     )محافظو )استناد وارید اعمار

گردد شنهادیحوادث پ

موضوع  به انکشاف دهات راجع گردد 4267680 کابل     )استناد وارید اعمار

مسترد گردد 170000 ریپنجش   چشمه  )کار کندن

مستردد گردد 5869500 ریپنجش    )استناد رواید اعمار

به سکتور مربوط راجع شود 953375 ریپنجش   سرک موتر  اعمار

ها  لبریکانال س )پروژه ها اعمار

 وسرک ها 

پروژه ازستتقف پول اضتتطرار بوده مستتترد  متیق 6428000 بغالن   

گردد

نظر  دیمربوط جهت تجد تیبه وال یکیتخن تیه 339467.5 ریپنجش    )استناد وارید اعمار

به ساحه اعزام گردد متیبه ق

مبارزه با  یتیوال تهیکم میبه نسبت نداشتن تصم 4767000 ریپنجش    )استناد وارید اعمار

حوادث و نداشتن چک لست مسترد گردد

 ردیرت گصو یگ دهیسکتور مر بوط رس قیاز طر 745380 ریپنجش    یدنیشبکه اب  اشا م میترم

مبارزه با  یدولت یعال ستتتونیبه مقام محترم کم 4876200  انیبام    )استناد وارید اعمار

گردد شنهادیحوادث پ

 تیبه وال یکیاستتناد تتخن بیموضتتوع جهت ترت 450000 بدخشان   چشمه  )پاکار

مربوط راجع گردد

ستتکتور مر  قیاز طر یگ دهیموضتتوع جهت رستت 491671 ریپنجش   سرک موتر رو میترم

مربوطه راجع شود تیبوطه به وال

شده مسترد گردد اداشتیبنابر مشکالت  3199710 ریپنجش    )استناد وارید اعمار

اضتتطرار و مشتتکالت  یپروژه از ستتقف پول متیق 11634000 ریپنجش   )استناد  وارید اعمار

داشت شده مسترد گردد ادی

ستتتکتور  قیاز طر یگ دهیموضتتتوع جهت رستتت  37717200 بدخشان   مجدد اسکان

و تابع روز زمان  ردیصورت گ یگ دهیمربوطه رس

باشد ینم )قرار گرفت اضطرار

پل  هیپا کیو )استناد وارید اعمار

 پروژه 11

 )پروژه ها کیوتفک )بند تیموضتتتوع جهت اول 39363831  سایکاپ  

مربوط راجع  تیبه وال  یو انکشتتتاف )اضتتتطرار

دگرد

نامبرده  قیاز طر 4162788 پروان     یونیگب )استناد وارید اعمار به مشتتتکل  ستتتکتور مربوطه 

ردیصورت گ یگ دهیرس

نامبرده  قیاز طر 4636731 تخار    لبریس )استناد وارید اعمار به مشتتتکل  ستتتکتور مربوطه 

ردیصورت گ یگ دهیرس

نامبرده  ستتتکتور قیاز طر 2112825 تخار   کانال  ماتیتحک به مشتتتکل  مربوطه 

ردیصورت گ یگ دهیرس

 واری, اعمار د لبریس )کار کندن

 )وسنگ کار )استناد

اضتتطرار  بلند بوده  یپروژه از ستتقف پول متیق 5560528 سرپل  

مسترد گردد

کهیاز 1500800 بدخشان   مجدد اسکان ته واضتتتطرار ن قار گرف مان  به مرور ز  )تا

مسترد گردد باشدینم

 یس  )اضطرار )پروژه ها اعمار

 پروژه

سقف بود )پروژه ها متیق 105087453 پروان    شده از  سته   جهیخوا

بلند  )ویوقا )پروژه ها ستتتیاضتتطرار و چک ل

بوده مسترد گردد

شور  یامو ولسوال  )ایدر ماتیتحک

 تپه 

ضطرار  )شنهادیپروژه پ نکهیاز ا 4242473 بلخ   ست وعدم  )ا ا

زر  )ها نیمنازل و زم باتیبب تخران س قیتطب



 

بنا   موضتتتوع غرض  گرددیم یمربوط اهال یاعت

گردد یم شنهادیمراتب پ لیتمو

 هیقر  لبریس )استناد وارید اعمار

 کنجک تالقان

 سونیبه مقام کم جهیبود )موضوع جهت منظور 4636731 تخار  

گردد شنهادیمبارزه با حوادث  پ یدولت  یعال

 )و  پاک کار یونیگپ اروید اعمار

   لبریس

دهن زو  و 

 پاجمان

 قیمربوط راجع شتتود تا از طر تیموضتتوع  بوال 5449000 بغالن  تاله برفک

ردیصورت گ یدگیسکتور مربوط رس

 قیمربوط راجع شتتتود تا از طر تیموضتتتوع بوال 1015400 تخار تالقان یجرکچ  ونیگب ماتیتحک وارید اعمار

 .ردیصورت گ یگدیرس ربطیذ )سکتورها

 یکانال داد شان  ولسوال )پاککار

 گذره 

شود ا از طر تیبوال 1227000 هرات گذره  داد شان   )سکتور ها قیمربوط راجع 

ردیصورت گ یدگیرس ربطیذ

 واریسرک و اعمار د میترم پروژه

  )استناد

.بوزارت محترم انکشاف دهات راجع گردد 1324278 ریپنجش دره  )تندخو

 ،)استناد )ها وارید اعمار

 لریو س ایدر ماتیتحک

محمد علم و 

 لیعاشور خ

 قیمربوط راجع شتتتود تا از طر تیموضتتتوع بوال 14665851  سایکاپ مرکز

 .ردیصورت گ یدگیسکتور مربوط رس

ر ستتتکتو قیمربوط راجع شتتتود تا از طر تیبوال 499260 ریپنجش شتل کور دبه   )استناد واریاعمار د پروژه

ردیصورت گ یدگیمربوط به مشکل هذا رس

 )سکتور ها قیمربوط راجع شود تا از طر تیبوال 5869500 ریپنجش حصه اول  خار کنار سرک   )استناد وارید اعمار

ردیصورت گ یدگیرس ربطیذ

ستتتکتور  قیتا از طرمربوط راجع گردد  تیبوال 1775000 ریپنجش حصه اول  کور دبه  کور دبه   )استناد وارید اعمار

ردیصورت گ یدگیمربوط به مشکل هذا رس

ستتکتور  قیمربوط محول شتتود تا از طر تیبوال 382846 ریپنجش عنابه  نودباد  نو اباد  هیقر  یشبکه دب رسان پروژه

 .ردیصورت گ یدگیمربوطه دن رس

دق  هیکانا قر  )کار میتحک پروژه

 تپه 

شود تا از طر تیبوال 432540 کندز قلعه ذال  اق تپه   )سکتورها قیمربوط راجع 

.ردیصورت گ یدگیرس ربطیذ

 لبریجناح چپ س ماتیتک پروژه

  یهوائ دانیم

ستتتکتور   قیمربوط راجع شتتتود ا از طر تیبوال 4041400 تخار تالقان جواجه مختار

ردیصورت گ یدگیمربوط رس

  )کار میتحک )پروژه ها اعمار

 ،یشاغس )ره هادر ق )استناد وارید

 ده مظفر و قول جمال 

ده  ،یشاغس

مظبفر و قول 

 جمال 

ستتتکتور  قیمربوط راجع شتتتود تا از طر تیبوال 4589362  سایکاپ حصه دوم 

ردیصورت گ یدگیمربوط رس

 هیچشمه  در قر )کندنکار پروژه

 سرخ دنگان 

ستتتکتور  قیرمربوط راجع شتتتود تا از ط تیبوال 170000 ریپنجش حصه اول  سرخ دنگان 

ردیصورت گ یدگیمربوط رس

ستتتکتور  قیمربوط راجع شتتتود تا از طر تیبوال 4506600 پروان مرکز سنجد دره   )استناد واریاعمار د پروژه

ردیصورت گ یدگیمربوط رس

در  ایکنار در یخاک ماتیتحک پروژه

 جات شغاب و کوک  هیقر

به رمربوط  تیبوال 430000 جوزجان نیقرق شغاب و کوک  )ایحوزه در استتتتیمحول 

مربوطه راجع گردد تیوال

 هیقر )استناد واریمتر د 350 اعمار

  )مموز

موضتتتوع بعد از رفع نواقص به ستتتکتور مربوطه  3333175 کابل یبگرام  )مموز

.راجع گردد

 هیقر )استناد واریپروژه د اعمار

  لیبابکر خ

ه محول به ستتتکتور مربوطه راجع مربوط تیبوال 21526581 کابل یسروب لیبابکرخ

 .گردد

 هیقر )استناد واریپروژه د اعمار

  یمشوان

سکتور مربوطه محول  تیبوال 1342270 کابل کوت  ربچهیم یمشوان مربوطه راجع و به 

گردد

 یائیسواخل در )کار میتحک پروژه

 ریپنجش

 یوهرو ک ادیص

 ایعل

ستتکتور  قیود  تا از طرمربوطه راجع شتت تیبوال 2070579 ریپنجش مرکز

ردیصورت گ یدگیمربطه به مشکل رس

بند برق دشت  ماتیتحک پروژه

  یارج

ستتتکتور  قیمربوطه راجع گردد  تا از طر تیبوال 5111767 کندوز مرکز  یدشت ارچ

 .ردیصورت گ یدگیمربوطه به مشکل مذکور رس

شولشک و  هیاسکان مجدد قر پروژه

 سر گردنه 

شان محول گردد تا از طر تیبوال 5750000 بدخشان  تشکان   گردنه و شولشک شکتور  قیبدخ

.ردیصورت گ یدگیمربوطه رس

 )استناد واریپروژه د 170  اعمار

 کمر یت هیقر

ستتتکتور  قیمربوط راجع شتتتود تا از طر تیبوال 4213500 پروان   )نواریش کمر  یت

 .ردیصورت گ یدگیمربوطه رس

 یصح یدنیمحفر کانال دب دشا 

متر و  10متر و عرض  60بطول 

 متر  1/59ارتفاع 

ستتتکتور  قیمربوط راجع شتتتود تا از طر تیبوال 1620000 پروان   )نواریش  لیخ یصوف

 .ردیصورت گ یدگیمربوطه به مشکل هذا رس

 هیپلچک در قر هیپا کیپروژه  اعمار

 خواجه برهان

ستتتکتور  قیاجع شتتتود تا از طرمربوطه ر تیبوال 0 جوزجان مرکز جواجه برهان 

ردیصورت گ یدگیمربوطه به مشکل هذا رس



 

 واریپروژه د یکیتخن )سرو

 هیپلچک در قر هیو دو پا )استناد

 لیذاخ ل،یخ یجات شوره خاک، عل

 خمدان و کوران. 

و  لیخ یعل

 لیذاخ

مربوط محول و به ستتکتور مربوطه راجع  تیبوال 3090074 کندوز مرکز

 .گردد

 واریاعمار پروژه د یکیتخن )سرو

  )استناد

شود تا از طر تیبوال 4737200 تالقان مرکز قطم سکتور دن  قیمربوط راجع 

 .ردیصورت گ یدگیرس

 واریپروژه اعمار د یکیتخن )سرو

 قرا غوز  هیو پل در قر )استناد

ستتتکتور  قیمربوط راجع شتتتود تا از طر تیبوال 1061361 ریپنجش خنچ قراغوز 

 .ردیصورت گ یدگیبه مشکل هذا رس مربوطه

 واریاعمار پروژه د یکیتخن )سرو

 یولسوال )ها هیدر قر )استناد

 روزیو ساحات تحت شهر ف اریدولت 

 کوه  

و شهر  اریدولت 

 کوه  روزیف

تا از طر تیبوال 28971148 غور مرکز ستتتکتور  قیمربوط راجع گردد 

ردیصورت گ یدگیمربوط رس

 ریمس رییوژه تغپر یکیتخن )سرو

در  ایسواحل در )کار میو تحک ایدر

 یافغان دوش هیقر

تا از طر تیبوال 3550000 بغالن  یدوش یافغان دوش حوزه  قیمربوط راجع شتتتود 

 .ردیصورت گ یدگیبه مشکل هذا رس یائیدر

توب  هیقر لبریس یکیتخن )سرو

 ورس یخلچک ولسوال

انکشتتاف  قیبوط راجع شتتود تا از طرمر تیبوال 8152500  انیبام ورس توب خلچک

.ردیصورت گ یدگیدهات به مشکل رس

 )پروژه پاک کار یکیتخن )سرو

 غار  یتنگ هیقر زیکار

ستتتکتور  قیمربوط راجع شتتتود تا از طر تیبوال 897363 کابل ده سبز غار  یتنگ

 .ردیصورت گ یدگیمربوطه رس

 دریویوقا )پروژه ها یکیتخن )سرو

 ور و خاشرود چغانس یولسوال

چغان سور و  ندارد

 خاشرود

ستتتکتور  قیمربوط راجع شتتتود تا از طر تیبوال 0 مروزین

 .ردیصورت گ یدگیمربوطه رس

 واریپروژه د یکیتخن )سرو

 زیمرکز گرد یحسنگ )استناد

ستتتکتور  قیمربوط راجع شتتتود تا از طر تیبوال 21110520 زیگرد مرکز یحسنک

 .ردیصورت گ یدگیمربوطه رس

 هیقر )استناد واریپروژه د اعمار

 دره  یولسوال وجیک

ستتتکتور  قیمربوط راجع شتتتود تا از طر تیبوال 6154511 ریپنجش دره  وجیک

ردیصورت گ یدگیمربوط رس

 هیپلچک در قر )کار میتحک پروژه

  یدوست عل

ستتتکتور  قیمربوط راجع شتتتود تا از طر تیبوال 722950 ریپنجش دبشار دوست

 .ردیصورت گ یدگیمشکل هذا رس مربوطه به

 )سنکار )استناد واریپروژه د اعمار

 چشمه دب هیبامصالا قر

ستتتکتور  قیمربوط راجع شتتتود تا ازطر تیبوال 4779600 ریپنجش شتل چشمه دب

ردیصورت گ یدگیمربوط به مشکل هذا رس

 )ویده پروژه وقا یکیتخن )سرو

 )کندن کار ،)پاککار مات،یتحک

 تیمختلف وال )ها یدرولسوال

 بغالن. 

دره، تاوه  اهیس

دبه ،  )شخ، رو

جنگل، حصارک 

چوراق،  لر،ی، خ

 کنده و چقمق

 ،یاندراب، دوش

تاله  ن،ینهر

وبرفک بغالن 

و ده  )مرکز

 صالح

ستتتکتور  قیرمربوط راجع شتتتود تا از ط تیبوال 5983069 بغالن 

ردیصورت گ یدگیمربوط رس

 در یالبیمواد س )پاککار پروژه

  کاریمرکز شهر چار یساحات مسکون

ستتتکتور  قیمربوطه راجع شتتتود تا از طر تیبوال 3665000 پروان مرکز مرکز

ردیصورت گ یدگیمربوطه به مشکل هذا رس

 واریپروژه د یکیتخن )سرو

بازار و عطا  یحاج هیدر قر )استناد

 گل

بازار و  یحاج

 عطاگل

ستتتکتور  قیتا از طرمربوط راجع شتتتود  تیبوال 11494900 ایپکت شرن

 .ردیصورت گ یدگیمربوطه به مشکل هذا رس

و پل در  )استناد واریاعمار د پروژه

 کلوله سنگ و چهار مغز ک  هیقر

کلوله سنگ و 

 چهار مغزک

طر تیتتبوال 4689770 پروان جبل السراج  جع شتتتتود تتتا از  بوط را  قیمر

.ردیصورت گ یدگیسکتورمربوطه رس

نو  هیقر )ستنادا واریپروژه د اعمار

  یدباد سه کوت

و انکشتتتاف دهات  ایموضتتتوع بوزارت محترم اح 1149300 پروان جبل السراج  نودباد 

 .راجع شود

 میو تحک یونیگپ واریاعمار د پروژه

 سالنگ  )ایساحل در )کار

 ایارتباط به وزارت محترم اح ثیموضتتتوع از ح 8747270 پروان سالنگ لیعزت خ

 .گردد انکشاف دهات راجع

 ایکنار در )کار میتحک پروژه

 )استناد واریسالنگ و اعمار د

عزت  هیبا مصاله در قر )سنگکار

 لیخ

ستتتکتور  قیمربوط راجع شتتتود تا از طر تیبوال 25992170 پروان سالنگ لیعزت خ

ردیصورت گ یدگیمربوط به مشکل هذا رس

سربند کانال  یحفظ مراقبت پروژه

 گلبهار  هیقر )ریوز

 گلبهار

 

 

 
 

بوزارت محترم انکشتتتاف دهات راجع گردد تا به  1732690 پروان جبل السراج 

 .ردیصورت گ یدگیمشکل هذا رس

 پروژه به نسبت مشکالت تخنیکی  بوالیت مربوط  ارسال گردیده و هم چنان بعضی از پروژه ها  90در مجموع اسناد  

 انکشاف دهات ارسال گردیده است. که وقایوی نبوده انکشافی میباشد به وزارت محترم



 

 والیت ولسوالی نوع پروژه
نمبرمکتوب 

 رد شده
 تاریخ

و اعمار سربند  )استناد واریاعمار د

 کانال.

انکشاف دهات مکتوب ارسال  به وزارت محترم 25/10/1399 6756 پروان جبل السراج

.است دهیگرد

 )و پاککار )استناد وارید اعمار

 زیکار

محترم مبارزه با حوادث کابل ارسال  استیبه ر 24/10/1399 6755 کابل یفرزه و سروب

.است دهیگرد

 کیو اعمار  ایکنار در )مکاریتحک

 پلچک هیوا

رم مبارزه با حوادث جوزجان محت استیبه ر 25/10/1399 4554 جوزجان نیمرکز و قرق

.است دهیارسال گرد

محترم مبارزه با حوادث هرات ارسال  استیبه ر 25/10/1399 4558 هرات داد شان  کانال. )پاککار

.است دهیگرد

 هیمرکز و قر )استناد وارید اعمار

 بازار یحاج

ال ارس کایمحترم مبارزه با حوادث پکت استیبه ر 25/10/1399 4555 کایپکت

.است دهیگرد

 اریدولت یولسوال )استناد وارید اعمار

 روزیشهر ف ریو ز

 کوه 

محترم مبارزه با حوادث غور ارسال  استیبه ر 25/10/1399 4559 غور

.است دهیگرد

 )و تحکمکار )استناد وارید اعمار

 تالقان  ییهوا دانیم لبریس

قطم و  هیقر 

 ییهوا دانیم

 تالقان 

تخار  تیمحترم مبارزه با حوادث وال استیبه ر 25/10/1399 4550 تخار

.است دهیارسال گرد

پلچک  هیدو وا ،)استناد وارید اعمار

 یبند برق در اشت ارچ ماتی، تحک

  )مکاریو تحک

و  تیمرکز وال

قلعه  یولسوال

 ذال

کندز  تیمحترم مبارزه با حوادث وال استیبه ر 25/10/1399 4557 کندز

.است دهیارسال گرد

، اعمار پل ،  )استناد وارید اعمار

 یالبیمواد س )حفر کانال و پاککار

 کاریدر شهر چار

پروان  تیمحترم مبارزه با حوادث وال استیبه ر 25/10/1399 4549 پروان  تیمرکز وال

.است دهیارسال گرد

 می، تحک ایدر ریمس رییتغ پروژه

 واریاعمار د ا،یسواحل در )کار

 )و پاککار یونیگپ )استناد

 در ساحات مختلف لبرهایس

 )هایولسوال

 مختلف

بغالن  تیمحترم مبارزه با حوادث وال استیبه ر 25/10/1399 4553 بغالن

.است دهیارسال گرد

شولشک و  هیاسکان مجدد قر پروژه

 سر گردنه 

 تیمحترم مبارزه با حوادث وال استیبه ر 25/10/1399 4551 بدخشان تشکان 

.است دهیگرد بدخشان ارسال

در  ریپنجش ایکنار در )مکاریتحک

 )سنگکار ا،یعل یهروک اد،یص هیقر

 )مکاریو  تحک لبریو س ایکنار در

 )ها هیدر قر )واراستنادیاعمار د

 . تیحصه دوم  و مرکز وال یولسوال

 یمرکز و ولسوال

 حصه دوم 

 سایکاپ تیمحترم مبارزه با حوادث وال استیبه ر   سایکاپ

.است دهیردارسال گ

 هیچشمه  در قر )کندنکار پروژه

 هیدر قر یسرخ دنگان، شبکه دبرسان

 ،)استناد )ها وارینو دباد ، اعمار د

سرک، اعمار پل،  )کار میتحک

و  ز،یکار )دب، پاککار رهیذخ میترم

 اعمار پلچک. 

 )ها یدر ولسوال

 مختلف 

 تیث والمحترم مبارزه با حواد استیبه ر 4/11/1399 4697 ریپنجش

 .است دهیارسال گرد ریپنجش

مکتوب تا حال به والیت مربوط صادر نگردیده 

 است.

و اعمار سربند  )استناد واریاعمار د

 کانال.

به وزارت محترم انکشاف دهات مکتوب ارسال  24/10/1399 6756 پروان جبل السراج

.است دهیگرد

 

                                               نواقص موجود نبود  

 به کدام مشکل جد) مواجه نگردیدیم. 



 

 نبود و کمبود امنیت کافی دربعضی وساحات 

 

   جهت کاهش دسیب پذیر) مردم دربرابر حوادث  ،ذیربطو موسسات هماهنگی وهمکار) همه جانبه الزم بین ادارات

 طبیعی.

 مردم به ستتطا ولستتوالی ها و هی عامه   برا) کارمندان دولتی  و اتدویر ورکشتتاپ ها و کارگاه ها) دموزشتتی و دگ

 محالت دسیب پذیر دربرابر حوادث طبیعی مختلف .

 . ترتیب پالن ها) مبارزه باحوادث ولسوالی ها) کشور 

  ظرفیت اهالی قراء وقصبات دسیب پذیردر برابر حوادث طبیعی گوناگون.بخشیدن ارتقاع 

  (طبیعی      . دسیب پذیر) محالت دربرابر حوادثفیت ها  و شناسائی ظرتطبیق برنامه ها 

 .ترتیب پالن کاهش خطرات حوادث به سطا محالت 

  هر ولسوالی تشکیل  ایجاد یک بست مدیریت امادگی مبارزه با حوادث در 

ست دوردن اهداف فوق الذکردررابطه به کاهش خط با سطا محالت به د رات حوادث و تطبیق پروژه ها) کاهش خطرات در

 تجارب بیشتر) حاصل گردید.

 مطابق اهداف ، توقعات براورده شده است.    

به و  ترتیب بصورت مشرح وخالصه صفحه  (30 )طی  ریاست وقایه و کاش خطریک ساله اجراات قرار شرح فوق گزارش   

 . مقام محترم تقدیم است

 

      

        
  

                
 

                                                                                                        
 

                                                                                                                                                  


