
هدف اصلیشماره
مقدار هدف

( Target)
مسوول اجراتاریخ ختمتاریخ آغازشاخصمنابع مورد نیاز به افغانیفعالیت عمده

 وزارت ها و ادارات 

همکار

ی
ل ده

حوی
خ ت

تاری

ی
ع اول سال مال

رب

ی
ع دوم سال مال

رب

ی
ع سوم سال مال

رب

ی
ع چهارم سال مال

رب

نتایج متوقعه

21400/9/30/  ۱/ 1400تعداد محل4,000,000 ناحیه مختلف شهر کابل۶ کتله سنگ در 80تخریب کتله سنگ 180
ریاست های وقایه و کاهش 

خطر،پالن ، مرکز عملیات 

اضطرار و مالی واداری

وزارت معدن وپطرویم، 

شاروالی کابل و قوماندانی 

امنیه

1400/9/30

.30%50%20%

مصؤون سازی ساحات معروض به خطر ناشی از 

سقوط احتمالی کتله سنگها  و رفع خطر و تامین 

. فامیل2000مصونیت برای  

پروژه255
وقایوی در ساحات معروض -    پروژه کوچک اضطراری55 تطبیق 

۱1400/9/30/ ۱۰/ 1399تعداد محل و فعالیت200,000,000 والیت آسیب پذیر کشور 12با خطر حوادث طبیعی در
ریاست های  وقایه و کاهش 

خطر،  پالن و  مالی و اداری

وزارت های احیا و انکشاف 

دهات،زراعت آبیاری و 

مالداری  و اداره ملی تنظیم 

امور آب

1400/9/30

15%30%35%20%

 محل آسیب پذیر شامل منازل 55کاهش خطرات 

مسکونی ،مکاتب، مساجد، زمین های زراعتی و 

.تاسیسات عام المنفعه

 یک پروژه3
تدارک تجهیزات، مواد )انتقال و تطبیق پروژه تکنالوژی مخابراتی 

(TDF)و خدمات از بودجه اداره اترا  
۱1400/9/30/ ۱۰/ 1399پروژه30,000,000

 ریاست های وقایه و کاهش

 خطر ،مالی و اداری و

آمریت تدارکات

  وزارت مالیه، ادارات 

تدارکات ملی و  اترا

1400/9/30

10%30%30%30%
رفع نیازمندی های اداره به وسایل تکنالوژیکی 

معلوماتی در مرکز و والیات

۱1400/9/30/ ۱۰/ 1399تعداد والیت1,500,000 والیت  آسیب پذیر8سروی و ارزیابی نقاط آسیب پذیر در  والیت8  4

ریاست های وقایه و کاهش 

خطر،  پالن و پالیسی،  

مالی و اداری و مرکز 

عملیات اضطرار

ادارات  سکتوری ذیریط در 

سطح والیات

1400/9/30

15%30%40%15%

تشخیص آسیب پذیری های ناشی از خطرات 

حوادث، فراهم آوری تسهیالت الزم جهت پالن 

گذاری، اقدامات و بسیج منابع در محالت نهایت 

معروض به خطر

5
 یک کنفرانس به 

سطح ملی

تدویر یک کنفرانس ملی  مدیریت حوادث با مشارکت نهادهای 

اکادمیک و اعضای کمیسیون عالی دولتی مبارزه با حوادث به 

تن150 روز با اشتراک  ۳مدت 

30/ 6/ ۱1400/ 4/ 1400کنفرانس2,000,000

ریاست های وقایه وکاهش 

خطر، پالن و پالیسی، منابع 

بشری، روابط بین الملل و 

امریت  نشرات

 اعضای کمیسیون عالی 

دولتی مبارزه با حوادث و 

نمایندگان دفاتر ملل متحد 

وموسسات غیر حکومتی

1400/6/30

0%0%100%0%
شناخت خطرات حوادث، دریافت طرح های علمی 

و عملی جهت مدیریت همه جانبه حوادث

6
 نشست  بین المللی  

منطقوی

تدویر نشست مجازی با نمایندگی ملل متحد در امور 

برای مدیریت حوادث با  ( UN_SPIDER)اطالعات فضایی 

اشتراک نمایندگان افغانستان نهاد های ملل متحد سازمان 

غیر دولتی

30/ 3/ 21400/ 1/ 1400نشست بین المللی640,000

ریاست های روابط بین 

الملل،  منابع بشری و  

پالن وپالیسی

 اعضای کمیسیون عالی 

دولتی مبارزه با حوادث و 

نمایندگان دفاتر ملل 

متحد وموسسات غیر 

حکومتی

1400/3/30

0%100%0%0%
 رشد ظرفیت، کسب تجارب و معرفت کامل از 

اهداف جهانی و منطقوی مدیریت حوادث

مانور(۶)7

تطبیق شش مانور حوادث فصلی برای کاهش اثرات حوادث 

و تقویت دانش اجتماعی در راستای واکنش مصؤن در حاالت 

اضطرار

9/30 /1399/۱۰/۱1400مانور1,116,000

 ریاست های  وقایه 

وکاهش خطر، پالن 

وپالیسی،  روابط بین 

المللی و آمریت نشرات

اعضای کمیسیون ها در 

مرکز و والیات و موسسه 

غذائی جهان

1400/9/30

10%30%50%10%

آگاهی دهی پیرامون پاسخدهی سریع و به موقع و 

پوشش همه جانبه کمکها به متضررین حوادث و 

بیجاشدگان داحلی

  هجری شمسی1400اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث بابت سال مالی/        پالن به اساس نتایج دفتر وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث

وقایه و کاهش 

خطر



هدف اصلیشماره
مقدار هدف

( Target)
مسوول اجراتاریخ ختمتاریخ آغازشاخصمنابع مورد نیاز به افغانیفعالیت عمده
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خ ت
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  هجری شمسی1400اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث بابت سال مالی/        پالن به اساس نتایج دفتر وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث

(شلتر) سرپناه1000 8
 سرپنا برای متضررینکه منازل شان بصورت کلی 1000اعمار 

بنا بر وقوع حوادث طبیعی تخریب شده باشد
30/ 9/ 21400/ 1/ 1400شلتر/ سرپناه 300,000,000

 ریاست های  وقایه 

وکاهش خطر، پالن 

وپالیسی،  روابط بین 

المللی و آمریت نشرات

موسسات همکار و تمویل 

کنندگان

1400/9/30

0%30%40%30%
 رفع نیازمندی های عاجل به بی سرپنائی  

متضررین حوادث

 مانور950
 مانور در راستای مصؤنیت شاگردان مکاتب در 50اجرای 

برابر زلزله در سه والیت
11,550,000

تعداد برنامه و تعداد 

والیات
1400 /1 /230/9/1400

 ریاست های  وقایه 

وکاهش خطر، پالن 

وپالیسی، مرکز عملیات 

اضطرار، روابط بین المللی 

و آمریت نشرات

وزارت  معارف، موسسه 

آغاخان در امور اسکان 

(AKAH)  و موسسات

ملل متحد

30/9/1400

0%40%40%20%
مصوون سازی مکاتب در برابر خطرات سیالب ها، 

اتش سوزی و زلزله

 برنامه1  10

 

تطبیق  برنامه شیک اوت جهت  مصوونیت مکاتب در مرکز و 

 والیت2

1,488,000
تعداد برنامه و تعداد 

والیات
1400 /1 /230/9/1400

 ریاست های  وقایه 

وکاهش خطر، پالن 

وپالیسی، مرکز عملیات 

اضطرار، روابط بین المللی 

و آمریت نشرات

وزارت  معارف، موسسه 

آغاخان در امور اسکان 

(AKAH)  و موسسات

ملل متحد

30/9/1400

0%40%40%20%
مصوون سازی مکاتب در برابر خطرات سیالب ها، 

اتش سوزی و زلزله

11

  مرکز 1400  

تجارتی  آسیب پذیر 

و تانگ های تیل و 

گاز

تطبیق مرحله سوم سروی آسیب پذیری مرکز تجارتی وتانگ 

های تیل و گاز  در شهر کابل، جالل  آباد، هرات، بلخ و 

کندهار

500,000
مراکز تجارتی 

آسیب پذیر
1399/۱۰ /۱1400 /6/30

 ریاست وقایه و کاهش 

خطر و ریاست پالن و 

پالیسی

ادارات عضو کمیته آتش 

سوزی

1400/6/30

40%30%30%0%

کاهش معروضیت، مصوون سازی وجلوگیری از 

وقوع احتمالی آتش سوزی ها در بزرگ شهر های 

کشور

12
 ساعته ۲۴فعالیت 

مرکز عملیات اضطرار

در  (سوق واداره  )فعال نگهداشتن مراکز عملیات اضطراری 

 ساعته24مرکز و والیات  بطور 
12,000,000

مرکز عملیات 

EOC/ اضطرار 
1399/۱۰/11400 /9/30

ریاست مرکز عملیات 

اضطرار و ریاست های 

والیتی

اعضای کمیسیون عالی 

دولتی مبارزه با حوادث

1400/9/30

25%25%25%25%

تبادل ارقام ومعلومات بخاطر پاسخدهی سریع و به 

موقع به متضررین حوادث از طریق همآهنگی 

الزمه بین مرکز و والیات  و نهاد های کمک کننده

13
  دیتابیس بین 

الوزارتی
9/30/ 1399/۱۰/11400 دیتابیس120,000(NDMIS) انکشاف سیستم ملی معلوماتی مدیریت حوادث 

ریاست های مرکز 

عملیات اضطرار،  وقایه 

وکاهش خطر، پالن و 

پالیسی

اعضای کمیسیون عالی 

دولتی مبارزه با حوادث و 

موسسات همکار

1400/9/30

10%30%30%30%
 جمع آوری و ثبت اطالعات  خسارات مالی و 

اقتصادی ناشی از حوادث

والیت (34)14

بسیج و انتقال  کمک های بشری به نقاط استراتژیک و 

 (۱5۰،۰۰۰)آسیب پذیر در همآهنگی با ادارات ذیربط، برای  

یکصد پنجاه هزار فامیل متضرر

9/30/ 11400/ 1399/۱۰تعداد والیات40,000,000

ریاست های مرکز 

عملیات اضطرار،  مالی و 

اداری و آمریت تدارکات

وزارت زراعت و مالداری

1400/9/30

20%30%30%20%
اکمال ذخایر اضطراری جهت رسیدگی بهتر و به 

موقع به متضررین حوادث

 

پاسخگوئی به 

نیازمندی های 

عاجل 

متضررین ناشی 

از حوادث

وقایه و کاهش 

خطر
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مسوول اجراتاریخ ختمتاریخ آغازشاخصمنابع مورد نیاز به افغانیفعالیت عمده
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خ ت
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  هجری شمسی1400اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث بابت سال مالی/        پالن به اساس نتایج دفتر وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث

15
مساعدت به

 تن مجروح2000

 تن مجروح احتمالی ناشی 20۰۰   توزیع مساعدت نقدی به 

از حوادث طبیعی
30,000,000

افراد و فامیل های 

تحت پوشش 

مساعدت ها

1399/۱۰ /11400 /9/30
 مرکز عملیات اضطرار و 

ریاست مالی

وزارت های  انکشاف 

دهات، زراعت، جمعیت 

افغانی سره میاشت، 

موسسات ملل متحد و 

سایر نهاد های کمک 

کننده بخش حوادث

1400/9/30

30%30%20%20%

رفع نیازمندی های اولیه  بازماندگان شهدا،   

مجروحین و فامیل های  که منازل شان بر اثر 

.حوادث طبیعی  کالً تخریب شده است

16
 مساعدت به

 تن شهید700

 فامیل احتمالی شهدا ناشی از 700توزیع مساعدت نقدی به 

حوادث طبیعی
35,000,000

افراد و فامیل های 

تحت پوشش 

مساعدت ها

1399/۱۰ /11400 /9/30
 مرکز عملیات اضطرار و 

ریاست مالی

وزارت های  انکشاف 

دهات، زراعت، جمعیت 

افغانی سره میاشت، 

موسسات ملل متحد و 

سایر نهاد های کمک 

کننده بخش حوادث

1400/9/30

30%30%20%20%

رفع نیازمندی های اولیه  بازماندگان شهدا،   

مجروحین و فامیل های  که منازل شان بر اثر 

.حوادث طبیعی  کالً تخریب شده است

فامیل متضرر1500  17

 

 مالک منازل مسکونی 1500توزیع مساعدت نقدی به 

تخریب کلی  احتمالی ناشی از حوادث

45,000,000

افراد و فامیل های 

تحت پوشش 

مساعدت ها

1399/۱۰ /11400 /9/30
 مرکز عملیات اضطرار و 

ریاست مالی

وزارت های  انکشاف 

دهات، زراعت، جمعیت 

افغانی سره میاشت، 

موسسات ملل متحد و 

سایر نهاد های کمک 

کننده بخش حوادث

1400/9/30

30%30%20%20%

رفع نیازمندی های اولیه  بازماندگان شهدا،   

مجروحین و فامیل های  که منازل شان بر اثر 

.حوادث طبیعی  کالً تخریب شده است

   فامیل5۸۰،۰۰۰ 18

 عرضه کمک های بشری از قبیل مواد غذایی و غیر غذایی و 

 580,000عرضه  خدمات صحی  در حین بروز حادثه به 

فامیل متضرر از حوادث طبیعی و غیر طبیعی

5,000,000,000
تعداد فامیل های 

متضرر
1399/۱۰ /11400/9/30

ریاست مرکز عملیات   

اضطرار،  مالی و اداری و 

آمریت تدارکات

وزارت های  انکشاف 

دهات، زراعت، ریاست 

سره میاشت و سایر 

نمایندگان مراجع کمک 

.کننده واعضای کمیسیون

1400/9/30

30%20%20%30%

رسیدگی و کمک به فامیل های متضرر ناشی از 

حوادث طبیعی جهت رفع نیازمندی های اولیه 

وجلوگیری از بروز حوادث ثانوی

19
 یکصد 100,000

هزار فامیل

 فامیل  ۱0۰،۰۰۰تهیه و تدارک غذای طبخ شده برای 

 ساعت اول حادثه۷۲بیجاشده داخلی و متضرر حوادث الی 
9/30/ 11400/ 1399/۱۰تعداد فامیل ها100,000,000

ریاست مرکز عملیات 

اضطرار، مالی و اداری  و 

آمریت تدارکات

وزارت های  انکشاف 

دهات، زراعت و مهاجرین

1400/9/30

30%20%20%30%
رفع نیازمندی اولیه متضررین حوادث و مصوون 

سازی افراد آسیب یافته  از حوادث بعدی

 والیت۳۴  20

دوصد وهفتاد و شش میلیون  (۲۷۶،۰۰۰،۰۰۰)  انتقال 

 ۳۴افغانی از کود اضطراری طبق جدول سهمیه بندی به 

والیت به حساب مفتوحه دافغانستان بانک و یا انتقال آن از 

طریق مستوفیت ها جهت رسیدگی به حوادث

6/30/ 1399/۱۰/۱1400تعداد والیات276,000,000
 ریاست های اضطرار و 

مالی و اداری

اعضای کمیسیون عالی 

دولتی مبارزه با حوادث و 

وزارت مالیه

30/6/1400

50%0%50%0%

 رفع نیازمندی کمیته های والیتی مبارزه با 

حوادث برای تحقق فعالیت های اضطراری و 

انسجام هر چه خوبتر پروسه پاسخدهی

 

پاسخگوئی به 

نیازمندی های 

عاجل 

متضررین ناشی 

از حوادث
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( Target)
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  هجری شمسی1400اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث بابت سال مالی/        پالن به اساس نتایج دفتر وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث

مدیرت حادثه21

همآهنگی انسجام و مدیریت حادثه از طریق اعزام تیم های 

ارزیابی سریع و تیم های سروی تخنکی به ساحات وقوع 

حوادث

9/30/ 11400/ 1399/۱۰تعداد والیاتبودجه اضطراری
 ریاست های اضطرار و 

مالی و اداری

اعضای کمیسیون عالی 

دولتی مبارزه با حوادث و 

وزارت مالیه

30/6/1400

30%20%20%30%

 رفع نیازمندی کمیته های والیتی مبارزه با 

حوادث برای تحقق فعالیت های اضطراری و 

انسجام هر چه خوبتر پروسه پاسخدهی

 والیت34 22
 تن 50,000انتقال و اکمال کمک های بشری در برگیرنده 

به  ذخایر والیات مشمول مواد غذایی و غیر غذایی
۹/30 /1399/۱۰/۱1400تعداد والیات150,000,000

ریاست های مرکز 

عملیات اضطرار،  مالی و 

اداری، روابط بین الملل و 

آمریت تدارکات

وزارت های زراعت و 

انکشاف دهات

1400/9/30

25%25%25%25%
بسیج منابع بخاطر رسیدگی سریع وتوزیع 

کمکهای بشری به متضررین ومصدومین حوادث

 حادثه احتمالی23140

همآهنگی، انسجام و مدیریت حادثه از طریق  اعزام تیم های 

ارزیابی سریع و تیم های سروی تخنیکی به ساحات وقوع 

حوادث

10,000,000
تعداد حوادث 

احتمالی
1399/۱۰/۱1400/ ۹/30

کمیته های والیتی 

مبارزه با حوادث

اعضای کمیسیون عالی 

دولتی مبارزه با حوادث

1400/9/30

25%25%25%25%
پاسخدهی سریع و به موقع  جهت کاهش مرگ و 

.میر آسیب دیدگان

5000  بکس گبیون  24

 (نوع هفت تاره)بکس گبیون و توزیع آنها  - 5000تهیه 

جهت  فعالیت های عاجل و اضطراری دگه ها، بند ها  و 

دیوار های استنادی

7,000,000
۹/30 /1399/۱۰/۱1400بکس گبیون

ریاست های  وقایه و 

کاهش خطر، مرکز 

عملیات اضطرار، مالی و 

اداری و  آمریت تدارکات

تدارکات ملی و وزارت 

ترانسپورت

1400/9/30

0.250.250.250.25

کاهش خطر و آسیب پذیری و جلوگیری ممکن از 

تخریب اراضی و سواحل دریاهای معروض با 

مخاطرات طبیعی

 والیت25۲۵

 کیلومتر  راه ها وسرک ها از وجود 9500 پاک کاری حدود 

 والیت که به اثر برفباری های شدید  مسدود ۲۵برف در 

.میگردد

بودجه از ریاست حفظ و 

مراقبت سرکها،  و وزارت 

احیا و انکشاف دهات  

تامین می گردد

30 /9 /1/6/14001400والیات برفگیر

وزارت  های محترم  

فواید عامه، ترانسپورت، 

انکشاف دهات و اداره 

ملی امادگی مبارزه با 

حوادث

 وزارت  های دفاع،  

داخله، اداره مستقل ارگان 

های محل و شاروالی های 

والیات

30/9/1400

0%0%0%100%

 جلوگیری از وقوع حوادث ثانوی جهت ایجاد 

سهولت، دسترسی مردم به مراکز تجارتی و مراکز 

شهرها، خدمات صحی در فصل زمستان و 

جلوگیری از صعود قیم

 برنامه20 26
  برنامه آگاهی دهی از خطرات طبیعی و 20تطبیق  

رهنمودی در حاالت اضطرار
1/10/13991400/۹/۳۰تعداد برنامه12,000,000

ریاست وقایه و کاهش، 

ریاست مالی واداری و 

آمریت نشرات

 وزارت های سکتوری و 

موسسات همکار

1400/9/30 

10%30%30%30%

 شناخت خطرات، کاهش اثرات ناگوار ناشی از 

حوادث طبیعی و باال بردن سطح اگاهی مردم در 

مورد خطرات

(درامه)  سپات 276
تولید و پخش پیام های مدیریت حوادث از طریق رسانه های 

تصویری و شنوائی
7,000,000

تعداد سپات و درامه 

ها
۱۳۹۹/10/۱1400/۹/۳۰

ریاست وقایه و کاهش 

خطر وآمریت نشرات

وزارت اطالعات و فرهنگ 

و موسسات همکار

۱۴۰۳/9/30

20%25%25%35%

بلند بردن سطح دانش وآگاهی  مردم درمورد 

خطرات حوادث به هدف کاهش اثرات حوادث و 

تقلیل ارقام تلفات و خسارات

آگاهی دهی 

عامه

 

پاسخگوئی به 

نیازمندی های 

عاجل 

متضررین ناشی 

از حوادث



هدف اصلیشماره
مقدار هدف

( Target)
مسوول اجراتاریخ ختمتاریخ آغازشاخصمنابع مورد نیاز به افغانیفعالیت عمده

 وزارت ها و ادارات 

همکار

ی
ل ده

حوی
خ ت

تاری

ی
ع اول سال مال

رب

ی
ع دوم سال مال

رب

ی
ع سوم سال مال

رب

ی
ع چهارم سال مال

رب

نتایج متوقعه

  هجری شمسی1400اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث بابت سال مالی/        پالن به اساس نتایج دفتر وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث

28

 جلد مجله،2000 

 ورق بروشر  20,000

و 

  پایه بیلبورد 10 

اشاعه پیام

طرح و پخش بروشر های رهنمودی در مورد تدابیر - 1

احتیاطی سیالب، زلزله، لغزش زمین، خشکسالی و برفکوچ    

چاپ و پخش فصلنامه مدیریت حوادث   - 2  

اشاعه و پخش پیامهای حوادث طبیعی  از طریق -  3 

بیلبورد هادر شهر های بزرک و پرتجمع

5,000,000
تعداد بروشرها، 

مجالت و بیلبورد ها
1399/۱۰/11400 /9/30

ریاست وقایه و کاهش 

خطر، ریاست پالیسی و 

پالن و آمریت  نشرات

 موسسات همکار و 

شاروالی ها

1400/9/30

20%20%30%30%
باال بردن سطح دانش مردم، در مورد خطرات 

وتهدیدات موجود    وتشریک دستاورد ها با مردم

 والیت34در 29
پخش معلومات و آگاهی جمعی مربوط به پیش بینی های 

آب و هوایی شامل پیام های هشدار قبلی
 منابع داخلی اداره

 آسیب پذیر ترین 

مناطق کشور به 

اساس پیشبینی 

های هواشناسی

1399/1۰/۱1400/ ۳/ 30

ریاست مرکز عملیات 

اضطرار و ریاست قایه و 

کاهش خطر

/ اداره  هوانوردی ملکی 

ریاست هواشناسی

۳۰/۰۹/1400

25%25%25%25%
  آگاهی دهی عامه و هشدار دهی قبلی از حادثه 

جهت کاهش تلفات و خسارات حوادث

30
هشت برنامه  آگاهی 

 100دهی از طریق 

محراب مسجد

 برنامه تبلیغات آگاهی دهی در مورد خطرات 100راه اندازی 

حوادث جهت جذب مشارکت مردم بطور رضا کارانه  در 

رسیدگی به حوادث

30 /1399/1۰/۱1400/۹تعداد فعالیت ها300,000

ریاست وقایه و کاهش 

خطر، ریاست نظارت و 

ارزیابی، آمریت اطالعات 

و ارتباط عامه

وزارت حج و اوقاف

۳۰/۰۹1400

25%25%25%25%
بلندبردن سطح آگاهی مردم محل  در مورد 

حوادث طبیعی

600000تن 31

راه اندازی برنامه آگاهی دهی عامه  از خطرات ماین و 

مهمات منفجر ناشده  در ساحات و محالت معروض با 

  تن افراد ملکی آسیب پذیر و ۶۰۰،۰۰۰خطرات ماین برای 

نشر پیام های آگاهی دهی از خطرات، تدویر آگاهی دهی از 

.  تن معلم و راننده1000خطر مهمات منفجر نا شده برای 

372,000,000
تعداد افراد تحت 

پوشش
1399/1۰/۱1400/۹/ 30

ریاست انسجام و 

همآهنگی تطهیر ماین

نهادهای ماین پاکی ، 

وزارت امورداخله

1400/۳ /30

25%25%25%25%

آگاهی در مورد خطرات ماین و مهمات منفجر 

ناشده به هدف کاهش مرگ ومیر وخسارات 

اقتصادی

 نسخه پالن32۶

طرح و ترتیب پالن رسیدگی  به خشکسالی و سیالب ها در 

صورت وقوع،  یک  نسخه پالن ساالنه به اساس نتایج، پالن 

مبارزه علیه فساد اداری و پالن افزایش مشارکت زنان
با استفاده از منابع داخلی

تعداد پالن های 

ترتیب شده
ریاست پالن و پالیسی1399/10/11400/6/30

وزارت های احیا و انکشاف 

دهات، ترانسپورت، صحت 

عامه، امور داخله، دفاع 

ملی، زراعت، آبیاری و 

مالداری و جمعیت افغانی 

سره میاشت

1400/6/30

70%0%30%0%
تنظیم، هماهنگی و پیشبرد هرچه بهتر  امور  و 

حصول اطمینان از دسترسی به دستاوردها

33
 یک نسخه پالیسی 

ملی مدیریت حوادث
2,976,000انکشاف یک نسخه پالیسی ملی مدیریت حوادث

تعداد پالن ترتیب 

شده
1399/10/11400/6/30

ریاست  پالن وپالیسی و 

ریاست های مرتبط

اعضای عضوکمیسیون 

عالی دولتی مبارزه با 

حوادث  و همکاران بین 

المللی

6/1400 /30

40%60%0%0%
تقویت و حمایت از  مدیریت موثر و همه جانبه 

حوادث در کشور

 

پالن گذاری و 

توسعه پالیسی

آگاهی دهی 

عامه



هدف اصلیشماره
مقدار هدف

( Target)
مسوول اجراتاریخ ختمتاریخ آغازشاخصمنابع مورد نیاز به افغانیفعالیت عمده

 وزارت ها و ادارات 

همکار

ی
ل ده

حوی
خ ت

تاری

ی
ع اول سال مال

رب

ی
ع دوم سال مال

رب

ی
ع سوم سال مال

رب

ی
ع چهارم سال مال

رب

نتایج متوقعه

  هجری شمسی1400اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث بابت سال مالی/        پالن به اساس نتایج دفتر وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث

    پالن مقاوم سازی34
انکشاف پالن مقاوم سازی در برابر تهدیدات و پیامد های 

تغییرات اقلیم
1399/10/11400/9/30تعداد پالن595,200

ریاست  پالن وپالیسی و 

ریاست های  مرتبط

اعضای عضوکمیسیون 

عالی دولتی مبارزه با 

حوادث  و اداره ملی 

حفاظت محیط زیست

1400/9/30

10%40%30%10%

آمادگی های الزم جهت انطباق پذیری و سازگاری 

با تغییرات اقلیمی به هدف مقاوم سازی در برابر 

پیامد های ناشی از تغییرات اقلیمی

35
 طرح میکانیزم کار 

رضاکاران
1/10/139931/3/1400یک سند6,000,000تدوین طرح امتحانی سهمگیری رضاکارانه در مدیریت حوادث

ریاست پالن وپالیسی، 

مشاوریت حقوقی و 

آمریت تفتیش داخلی

تمام وزارتهای 

عضوکمیسیون وهمکاران 

بین المللی

31/3/1400

50%50%0%0%
تعمیم سهمگیری ومشارکت رضا کارانه در 

رسیدگی به حوادث

والیت (10)  36
 10تجدید  وترتیب پالن  های مدیریت حوادث در سطح  

والیت
2/1/140030/9/1400تعداد و محل3,720,000

ریاست پالن وپالیسی  و 

ریاست های  والیتی 

مبارزه با حوادث

AKEH

30/9/1400

0%40%40%20%

بازنگری و فر هنگ سازی ایجاد پالن از پایین به 

باال جهت فراهم آوری تسهیالت در روند مدیریت 

حوادث

دو طرزالعمل37
نهائی سازی طرزالعمل رسیدگی به حوادث غیر طبیعی، 

طرزالعمل استفاده از بودجه اضطراری و ذخایر موجود  والیات

با استفاده از بودجه  عادی 

1400منظور شده سال 
1/10/13992/1/1400تعداد طرزالعمل

ریاست پالن و پالیسی و 

مشاوریت حقوقی

اعضای کمیسیون عالی 

دولتی مبارزه با حوادث

2/1/1400

100%0%0%.%
رسیدگی موثر و به موقع  به حوادث غیر طبیعی و 

مدیریت همه جانبه منابع  موجود در والیات

38
 یک نسخه سند 

تقنینی
۱۳۹9/۱۰/۱۱400/6/۳۰چارچوپ قانونی200,000مرور وبازنگری قانون مبارزه باحوادث

ریاست پالن و پالیسی و 

مشاوریت حقوقی

ریاست های داخلی و 

سایر مراجع ذیربط

1400/6/30

30%30%40%0%
انکشاف و بروزرسانی قانون مبارزه با حوادث به 

هدف قانون مندسازی فعالیت های مدیریت حوادث

 تن کارکنان39۳۸۰

 تن کارکنان اداره در مرکز و ۳۸۰پروسه ارزیابی اجراآت 

والیات و اجرای  پروسه نظارت از ارزیابی اجراآت  آنها  در 

.مرکز و والیات

با استفاده از بودجه عادی 

1400منظور شده  سال 
1399/1۰/۱1400/9/30تعداد کارکنان

ریاست منابع بشری و 

ریاست نظارت و ارزیابی
کمیسیون اصالحات اداری

1400/9/30

20%30%30%20%
تطبیق دقیق و بموقع پروسه ارزیابی اجراآت 

کارکنان  وحصول اطمینان از آن

40
نظارت از عملیات و 

فعالیت های ماین 

پاکی

 زون کشور به طور 7نظارت از تیم های ماین پاکی در سطح 

دوامدار

بودجه خارجی منظور شده 

1400برای سال 

تعداد تیم ها  و 

فعالیت ها
1/10/139930/9/1400

ریاست  های  انسجام و 

همآهنگی تطهیر ماین و  

نظارت و ارزیابی

موسسات دخیل در امور 

ماین روبی

1400/9/30

20%30%30%20%
تطبیق دقیق و بموقع پروسه ماین روبی، اجراآت 

موسسات ماین روبی  وحصول اطمینان از آن

41
نظارت و ارزیابی از 

 پالن40تطبیق 

 نسخه  پالن های ریاست های مرکزی و 40نظارت از تطبیق 

والیتی اداره ملی مبارزه باحوادث

بودجه عادی منظور شده 

1400سال 

سند گزارش نظارت 

و ارزیابی
1399/1۰/۱1400/9/30

ریاست های نظارت و 

ارزیابی و پالن و پالیسی
ریاست های والیتی

1400/9/30

20%30%30%20%
حصول اطمینان از تطبیق مؤثر پالن و رفع نواقص 

کار

 

پالن گذاری و 

توسعه پالیسی

 

نظارت از 

تطبیق و تحقق 

پروژه ها ،  

پالن ها و 

پروسه ارزیابی 

کارمندان
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  هجری شمسی1400اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث بابت سال مالی/        پالن به اساس نتایج دفتر وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث

نظارت وارزیابی از روند تطبیق فعالیت های پالن شده  فعالیت۷۶ 42
بودجه عادی منظور شده 

1400سال 

های  تعداد نظارت

انجام شده
ریاست نظارت وارزیابی2/1/140014009/30

ریاست های مرکزی و 

والیتی

1400/9/30

0%40%40%20%

حصول اطمینان از تطبیق موفقانه  پروژه های 

کوچک اضطراری  برای مصؤنیت باشنده گان 

محل و همچنان حصول اطمینان از ایجاد سیستم 

ارتباطات فعال

تعمیر اداری43
آغاز کار اعمار تعمیر وزارت دولت در امور رسیدگی به 

حوادث در ساحه کمپلکس اداری داراالمان
2/1/140030/9/1402ساخت تعمیر اداری120,000,000

ریاست  های وقایه و 

کاهش خطر، پالن 

وپلیسی و مالی واداری

وزارت مالیه ،  واحد 

عملیاتی انکشافی ریاست 

جمهوری  و وزارت 

شهرسازی و اراضی

1402/9/30

10%35%35%20%

دسترسی به ساختمان و محل کار دایمی جهت 

جلوگیری از پرداخت  کرایه های هنگفت، تنظیم 

و پیشبرد هرچه بهتر امور مربوط به مدیریت 

حوادث کشور از یک مرجع واحد

تعمیر والیتی44۶

 تعمیر والیتی واحد های دومی 10آغاز کار اعمار ساختمان 

اداره ملی مبارزه با حوادث در  والیات بامیان، بدخشان، 

کندهار، لوگر، پروان، کاپیسا، فاریاب، کنر، خوست و پنجشیر
62,400,000

تعداد تعمیر و 

والیت پالن شده
1399/1 /31401/9/30

ریاست  های وقایه و 

کاهش خطر، پالن 

وپلیسی و مالی واداری

وزارت های مالیه ،  

شهرسازی واراضی  و اداره 

واحد عملیاتی ریاست 

جمهوری

30/9/1401

10%35%35%20%

دسترسی به دفاتر اداری در والیات و صرفه جویی 

از مصارف کرایه و پیشبرد هرچه بهتر امور مربوط 

به مدیریت حوادث از یک مرجع واحد وهمآهنگ  

با داشتن یک ارتباط مستحکم ودایمی در سطح 

والیات

 هنگر در والیات4 45
 هنگر در والیات سرپل، هلمند دایکندی و 4اعمار ساختمان 

لغمان
31400/9/30/ 1399/1هنگر24,000,000

ریاست  های وقایه و 

کاهش خطر، پالن 

وپلیسی و مالی واداری

وزارت مالیه و وزارت 

شهرسازی و اراضی

30/9/1401

10%35%35%20%
 دسترسی به محالت جهت ذخایر اضطراری به 

هدف بسیج منابع

کیلومتر مربع (60)46
  کیلومتر مربع 60پاک کاری ماین و مهمات منفجر ناشده از 

ساحه ملوث به ماین بشمول عالمت گذاری آن
7,840,000,000

مساحت  کیلومتر 

مربع
1399/10/11400/9/30

ریاست انسجام و 

همآهنگی تطهیر ماین

وزارت داخله، موسسات 

UN و سایر موسسات 

ملی و بین المللی ماین 

روبی

1400/9/30

10%35%35%20%

کیلومتر مربع ساحه ملوث به (60)پاک سازی 

ماین و مهمات منفجر ناشده و مصونیت شهروندان 

از خطر ات ماین ومهمات منفجر ناشده

ولسوالی (25)47
سروی جهت تشخیص ساحات ملوث با ماین و مهمات 

منفجر نا شده

ازبودجه خارجی منظور 

1400شده برای سال 
2/1/140030/9/1400تعداد ولسوالی

ریاست انسجام و 

همآهنگی تطهیر ماین

موسسات دخیل در امور 

ماین روبی

30/9/1400

25%25%25%25%
تعین ساحات ملوث از وجود ماین و مهمات 

منفجر نا شده

48
یک نسخه پالن 

استراتیژیک ماین 

پاکی

 سال آینده5تهیه پالن استراتیژیک ماین پاکی برای 

این فعالیت با استفاده 

ازبودجه خارجی منظور 

1400شده برای سال 

2/1/140030/9/1400یک نسخه

ریاست های  انسجام و 

همآهنگی تطهیر ماین  و 

پالن و پالیسی

موسسات دخیل در امور 

ماین روبی

30/9/1400

25%25%25%25%
پیش بینی و تحقق فعالیت های ماین روبی در 

کشور

 

زیر بناها

 

نظارت از 

تطبیق و تحقق 

پروژه ها ،  

پالن ها و 

پروسه ارزیابی 

کارمندان

محو ماین  و 

مهمات منفجر 

ناشده



هدف اصلیشماره
مقدار هدف

( Target)
مسوول اجراتاریخ ختمتاریخ آغازشاخصمنابع مورد نیاز به افغانیفعالیت عمده

 وزارت ها و ادارات 

همکار

ی
ل ده

حوی
خ ت

تاری

ی
ع اول سال مال

رب

ی
ع دوم سال مال

رب

ی
ع سوم سال مال

رب

ی
ع چهارم سال مال

رب

نتایج متوقعه

  هجری شمسی1400اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث بابت سال مالی/        پالن به اساس نتایج دفتر وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث

49
 استندر ملی ماین 12

پاکی
مرور استندرد های ملی برای ماین پاکی

 با استفاده ازبودجه 

خارجی منظور شده برای 

1400سال 

2/1/140030/9/1400 سند12

ریاست های  انسجام و 

همآهنگی تطهیر ماین  و 

پالن و پالیسی

موسسات دخیل در امور 

ماین روبی

30/9/1400

25%25%25%25%
تسهیل روند ماین روبی وآگاهی در مورد ماین 

ومهمات به هدف گاهش مرگ ومیر و معلولیت

50
ایجاد یک سیستم 

آنالین

ایجاد سیستم آنالین دسترسی به معلومات مرتبط به فعالیت 

های ماین پاکی

این فعالیت با استفاده 

ازبودجه خارجی منظور 

-1400شده برای سال 

تعدا د کال سنتر و 

ویدو کنفرانس ها
2/1/140030/9/1400

ریاست انسجام و 

همآهنگی تطهیر ماین

موسسات دخیل در امور 

ماین روبی

30/9/1400

0%40،%50%10%
ایجاد سهولت جهت ثبت و به اشتراک گذاری 

دیتای خطرات و حوادث ماین و مواد منفجر ناشده

51
اتقای طرفیت 

کارمندان

 کارکن خدمات 100

عامه

 تن کارکنان ادارات عامه از طریق 100تقویت ظرفیت 

آموزش های مسلکی مرتبط به مدیریت حوادث در داخل و 

خارج کشور بااستفاده از اشتراک حضوری وآ نالین

1/10/139930/9/1400تعداد کارکنان1,500,000

ریاست های،  منابع 

بشری، مالی و اداری، 

روابط بین الملل،

وزارت مالیه و نهاد های 

همکارکمک کننده

30/9/1400

ارتقای ظرفیت کاری و کسب مهارت ها25%25%25%25%

53
تهیه پالیسی 

رسیدگی به شکایات

تهیه و تدوین پالیسی و میکانیزم رسیدگی به شکایات و آزار 

.و اذیت در محیط کا ر ریاست انسجام و تطهیرماین

بودجه خارجی منظور شده 

بخش ماین و مهمات 

منفجر ناشده شامل  

بودجه عمومی بیش از )

.میباشد (یکصد ملیون دالر

1/10/139930/9/1400تعداد نسخه پالیسی
ریاست انسجام و 

همآهنگی تطهیر ماین

موسسات همکار در امور 

ماین پاکی، وزارتهای  

امور داخله و امور خارجه

30/9/1400

فراهم آوری سهولت برای مراجعین  در محیط کار%،20%30%40%10

31400/9/30/ 1/ 1399تعداد سیستم1,000,000انکشاف سیستم تلفنی رسیدگی به شکایات سیستم54

ریاست های منابع بشری، 

مالی و اداری،  و آمریت 

تدارکات

اترا

1400/9/30

فراهم آوری سهولت ها برای مراجعین0%20%40%40%

سایر فعالیت ها

محو ماین  و 

مهمات منفجر 

ناشده



هدف اصلیشماره
مقدار هدف

( Target)
مسوول اجراتاریخ ختمتاریخ آغازشاخصمنابع مورد نیاز به افغانیفعالیت عمده

 وزارت ها و ادارات 

همکار

ی
ل ده

حوی
خ ت

تاری

ی
ع اول سال مال

رب

ی
ع دوم سال مال

رب

ی
ع سوم سال مال

رب

ی
ع چهارم سال مال

رب

نتایج متوقعه

  هجری شمسی1400اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث بابت سال مالی/        پالن به اساس نتایج دفتر وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث

مبلغفیصدی پالن شدۀ تطبیقمبلغ

21.600.000%۱۱۱۷۴8۳۲۳25  ربع اول

21.600.000%۱۱۱۷۴8۳۲۳25  ربع دوم

21.600.000%۱۱۱۷۴8۳۲۳25  ربع سوم

21.600.000%۱۱۱۷۴8۳۲۳25  ربع چهارم

.......................................................................................................

25%

25%

25%

432.000.000

(ارقام  به افغانی)بودجه. 1

پیشبینی پالن مصرف  بودجه به اساس هر ربع به مبلغ و فیصد. 2

ربع

86.400.000 518.400.000

بودجه انکشافیبودجه عادی

فیصدی پالن شدۀ تطبیق

مجموع بودجه منظور شده سال  

1400مالی 

ریاست پالن و پالیسی: ترتیب کننده

(                                                         )محل امضا  (انجنیر محمد صدیق حسنی رئیس پالن و پالیسی  ):  نام و امضا

 

تائیدکننده

الحاج غالم بها ء الدین جیالنی 

وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث

25%

بودجه انکشافی بودجه عادی


