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 پس منظر

برای مدیریت همه تحقق  اهداف و پالیسی دولت جمهوری اسالمی افغانستان اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث جهت 

افزایش تاب آوری جوامع در برابر حوادث، حفظ  ،آسیب پذیری خطر و کاهشوقایه،  راستایدر  ،جانبه حوادث در کشور

 فعالیت می نماید.حوادث ناشی از و رسیدگی عاجل به متضررین  عامه ، آگاهیملکیت های عامهجان مردم و 

دیریت حوادث مرتبط به م هنده و همآهنگ کنندۀ تمامی امورانسجام دمدیریت کننده، مثابه یگانه مرجع ه باین اداره 

 را دارا می باشد. مسوولیت داراالنشای کمیسیون عالی دولتی مبارزه با حوادث

 اهداف:

 کشور؛ مدیریت حوادث در 

 ه باسخدهی پتسریع روند سیستم  امداد عاجل بشری و ،طریق بسیج منابع اثرات ناگوار حادثه از دهی کاهش

 موقع از حوادث؛

 ؛ارتقای سطح آگاهی جامعه پیرامون آن شناخت خطرات و 

 ای در مطابقت به تعهدات بین المللی سند های کاهش خطر نظارت از تحقق فعالیت حصول اطمینان و

(SFDRR) اهداف انکشاف پایدار و (SDGs؛) 

 ؛حوادث طبیعی کاهش خسارات اقتصادی ناشی از ها و نجات جان انسان 

 کی در سطح کشور.رهبری انسجام و هماهنگی امور ماین پا 

  گزارشخالصه 

معضالت با وجود ه کبود پالن نموده  1399مالی فعالیت عمده را برای سال  45مجموعاً ادگی مبارزه با حوادث اداره ملی آم

آغاز فعالیت  6 وشده معطل عالیت ف 2،  فعالیت درحال اجرا 6 ،فعالیت تکمیل 31 از جملۀقرنطین،  و 19-کویدناشی از

 افزون ه است.رسید% 75 به سال مالیتمام فعالیت های این اداره طی تحقق  اوسط فیصدی پیشرفت وکه باقی ماند ناشده 

 پذیرفته است. ضرورت تحقق حسب نیاز و پالن بر ازخارج غیر قابل پیش بینی حوادث طبیعی  فعالیت 10به تعداد  این بر

 

مجموع فعالیت های 

 پالن شده

فعالیت های 

 تکمیل شده

 فعالیت های

 در حال اجرا

 فعالیت های

 معطل شده

 فعالیت های 

 آغاز ناشده

45 31 ۶ 2 ۶ 
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 تحقق فعالیت های پالن شده گزارش

  :نشان میدهدمیزان پیشرفت فعالیت های عمده را جدول ذیل 

 اصلی هدف

مقدار هدف 

(Target)  سال  در

  1399مالی 

 عنوان فعالیت عمده

فیصدی 

پیشرفت 

پالن مطابق 

 ساالنه

وقا
هی

و 
 

ش خطر
کاه

 

کتله سنگ مواجه  30 

 با سقوط احتمالی

 ناحیه شهر کابل که قبال شناسائی گردیده 6کتله سنگ در  11تخریب  

 %37 .است

پروژه کوچک  45 

و اضطراری جدید 

  انتقالی از سال گذشته

 والیت 12در 

از وجوه   پاک کاری سیلبرها و تحکیماتی، محافظتیپروژه  45تطبیق 

پیسا، غور، کا  پروان، پنجشیر، بامیان، سمنگان، والیات در اضطراری دولت

 و بدخشان. هرات، دایکندی لوگر، ، بغالن،تخار
100% 

 %0 کاهش خطر در نصاب تعلیمی  پیام شمولیت و ادغام  پیام کاهش خطر  12

اطلس و پخش  چاپ

  والیت 34خطرات در 
 کشور والیت  34خطرات حوادث در پخش  اطلس  چاپ وتدوین،  

100٪ 

فعالیت  31تطبیق 

 پروژه انتقالی  جدید و

 مخابراتی   کیتکنالوژی

 ودیجهب مخابراتی از انتقالی تکنالوژی معلوماتی و جدید و پروژه 31 تطبیق

(TDF  )20 اداره اترا% 

تثبیت نقاط اسیب پذیر 

والیت  چهار شهر کابل و

 دیگر

، ، لغماننقاط آسیب پذیر شهر کابل و والیات سمنگانارزیابی  سروی  و

 ٪70 بامیان و نیمروز 

 مرکز 2000سروی 

های تیل  تانگتجارتی، 

 آسیب پذیرگاز  و

 مراکز تجارتی گاز و،تطبیق مرحله دوم سروی آسیب پذیری تانگهای تیل

 %100  .در شهر کابل

 

 

 

 

 

 

ساعته مرکز  24فعالیت 

 عملیات اضطرار 

ضطراری در شتن مراکز عملیات ا سوق ) والیات و مرکز فعال نگهدا  ومراکز

 ساعته 24 اداره( کشور بطور
100٪ 

 ایجاد یک دیتابیس

 بین الوزارتی   
 %100 خسارات و باتیتخر یالوزارت نیب سیتابیانکشاف د و جادیا

به انتقال منابع  بسیج و

 والیت  34

یر انتقال و بسیج محموله کمک های بشری برای نقاط استراتژیک آسیب پذ

 فامیل متضرر  150000در همآهنگی با ادارات مربوط برای 
100% 
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به  یپاسخگوئ

 یها یازمندین

عاجل 

 نیمتضرر

 حوادث

 متضرر لیفام  13500

 تن  مجروح 900

 وبازماندگان شهدا  لیفام  500تن مجروح، 900به  یمساعدت نقد عیتوز

 بیخرت ویا قسماً  کالً یعیکه منازل شان بر اثر حوادث طب لی( فام13000)

 .ه استدیگرد
100٪ 

 ومتضرر  لیفام 23000

 تن مجروح 2500

 شهدا و هبازماند لیفام 1000تن مجروح،  2500به  یمساعدت نقد عیتوز

گردیده  بیتخربه گونه کلی که منازل شان بر اثر جنگ  لیفام 22000

 است

100% 

 فامیل  380000 
 عرضه کمک های بشری از قبیل مواد غذایی و غیر غذایی در حین بروز 

 طبیعی و غیرطبیعی حوادث فامیل متضرر ناشی از  380000حادثه به 
100% 

 لیفام 120000
 یداخل جاشدگانیاز ب لیفام 120000 یطبخ شده برا یتدارک غذائ و هیته

 .ساعت 72 یحوادث ال نیمتضرر و
100% 

 نقدی ازانتقال منابع 

 34بودجه اضطرار به 

 والیت 

  تقالارائه پیشنهاد به کمیسیون عالی دولتی مبارزه باحوادث در مورد ان

افغانی از کود اضطراری طبق  (دوصد وهفتاد وشش میلیون) 276000000

تان بانک والیت به حساب مفتوحه د افغانس 34جدول سهمیه بندی به 

 سطح والیات.جهت رسیدگی متضررین در 

100% 

 والیت  25
 25در  ( (NDMIS  از سیستم ملی مدیریت حوادث کاربرد  واستفاده 

 کشوروالیت 
100٪ 

  هجلس 24تدویر 
 و کمیسیون عالی دولتی مبارزه باحوادثدر سطوح جلسه  24تدویر 

  سیدگی به وضعیت متضررین حوادثجهت ر داراالنشای کمیسیون
100٪ 

باز نگهداشتن راه های 

والیت  25مواصالتی در 

 برف گیر 

؛ راه رفوالیت که به اثر ب 25سرک ها از وجود برف در  پاک کاری راه ها و 

 .های مواصالتی آن مسدود گردیده است
100% 

 عامه یآگاه

نور  قیتطب ششششش مششا

 کاهش خطرات ناتیتمر
 ٪50 مانور کاهش خطرات در حاالت اضطرار 3اجرا و تطبیق 

 برنامه  –3
 و غور، بدخشان ه درمانبر 9 مکاتب در مرکز و تیبرنامه مصوون 3 قیتطب

 هرات
100% 

انکشاف ویب سایت  

تکنالوژی  اداره و

 معلوماتی

آسیب  درج نقشه های نقاط تکنالوژی معلوماتی اداره و انکشاف ویب سایت و

 پذیر در ویب سایت اداره 
100% 

ورکشاپ آگاهی  200

 دهی

و مهمات منفجر ناشده ورکشاپ آگاهی دهی از خطرات ماین  200تدویر 

 ماین اتدر ساحات و محالت معروض با خطر
100% 
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 والیت  5
 5عامه در محالت در  یآگاه در مکاتب و یآموزش یورکشاپ ها ریتدو

 تن 5000 یبرا تیوال
100 ٪ 

 یساز قانونمند

روند اجراآت امور 

 ارائه گزارش و

 ٪100 منابع بشری وپالیسی های مربوط تدوین یک نسخه استراتیژی انکشاف یک نسخه استراتیژی 

 نسخه پالن 6

 نسخه پالن فصلی )سیالب های بهاری و زمستان سرد 2طرح و ترتیب 

پالن ، ( و یک  نسخه پالن ساالنه به اساس نتایج  پالن مستهلک1399

 پالن افزایش مشارکت زنان  مبارزه علیه فساد اداری و

100٪ 

پالن مدیریت حوادث و  

 معلومات خطر
 ٪100 معلومات خطرو مدیریت حوادث  استراتیژیک پنجساله انکشاف یک پالن

 %50 رات اقلیم یانکشاف پالن مقاوم سازی در برابر خطرات تغی یک پالن مقاوم سازی  

یک رهنمود   

 پالنگذاری 
 ٪100          انکشاف یک رهنمود پالنگذاری                                   

پالن کاهش خطرات   

 برای مخاطرات مشخص 

 

 ٪100 پالن های کاهش خطرات برای مخاطرات مشخص ساخت 

 قینظارت از تطب

و تحقق پروژه ها، 

پالن ها و پروسه 

 کارمندان یابیارز

 ٪100 تن کارکنان اداره در مرکز و والیات. 380پروسه ارزیابی اجراآت  تن کارکنان  380

 %0 منطقوی  بسیج منابع برای اشتراک پلتفورم جهانی و تمویل و بسیج منابع  تمویل و

 پالن 40

 نظارت از تطبیق پالن های ریاست های مرکزی و والیتی

   (اداره ملی مبارزه باحوادث )
100٪ 

 %100     فعالیت کوچک اضطراری  76نظارت از تطبیق  فعالیت 76

پروژ های 

 ئیبناریز

اعمار تعمیر مرکز ملی 

مدیریت حوادث در 

 کابل  

 اعمار تعمیر وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث در ساحه کمپلکس

 اداری داراالمان 

 

7% 

اداری  ساختمان اعمار

 والیت  4 در

 یاب وفار ،اکاپیسی مبارزه باحوادث والیات پروان، اعمار تعمیر ریاست ها

 کنر

 

12% 

و   نیمحو ما

مهمات منفجر 

 ناشده

 کیلومتر مربع 51
ملوث  کیلومتر مربع ساحه  51از بین بردن ماین و مهمات منفجر ناشده در 

 به ماین بشمول عالمت گذاری آن 
100% 
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 تیظرف یارتقا

 کارمندان

 

تجدید یک نسخه سند 

 تقنینی 
 %50 حوادث  مرور و بازنگری قانون مبارزه با

فعالیت تقویت  -12

 ظرفیت 

 راستای  استراتیژی کاهش خطرات در سطحایجاد ظرفیت های تطبیقی در 

 تجهیزات  موزش وملی و والیتی  از طریق آ
100% 

 تن  270
ر دتن از کارمندان مرکزی و والیتی به برنامه های آموزشی  270معرفی 

 کشور  خارج از داخل و
100% 

 ستمیس جادیا

 واحد و هماهنگ

 معلومات اداره
 2و  یاصل ستمیس 1

 یفرع ستمیس

 100% (  HR - MISانکشاف سیستم معلوماتی منابع بشری )

 %0  انکشاف سیستم الکترونیکی مکاتبات اداری

 %100 به فعالیت های اداره  احصائیه ها و معلومات مربوط انکشاف سیستم

 یفراهم ساز

مراجعه  تیرضا

 کنندگان

 0%  (Process maps )  نیمراجع ینحوه ارائه خدمات برا ینصب تابلوها تابلو نصب شده  1

   

تابلوی منشور  7

 نصب شده

 

ندان تابلوی منشور اخالقی حقوق و وظایف متقابل مراجعین و کارم 7 نصب 

کمیسیون که در همکاری مستقیم  در تمامی دفاتری که مراجعین دارند

 خدمات ملکی  اصالحات اداری و

0% 

 %0 انکشاف سیستم تلفنی رسیدگی به شکایات تیلفونی ستمیس 2

 مجموع
 

فعالیت – 45  57%  

 



 

8 
 

و نتایج آن فعالیت های تکمیل شده طبقه بندی  
شماره

 طبقه بندی 

)عرصه( 

 فعالیت ها

 نتایج فعالیت های تکمیل شده

1 
وقایه و کاهش 

 خطر

و پاک  یمحافظت ،یماتیپروژه تحک 45 قیتطب

دولت در  یاز وجوه اضطرار  لبرهایس یکار

 سمنگان،  غور، ان،یبام ر،یپروان، پنجش اتیوال

و  یکندیتخار، بغالن، لوگر، هرات، دا سا،یکاپ

 بدخشان.

  کاهش آسیب پذیری محالت

 .خطر معروض با

  جلوگیری ممکن از زیان های مالی

 .انسانی و

پخش پروفایل یا اطلس  چاپ وتهیه، تدوین،  

عمومی خطرات حوادث  )زلزله، سیالب، لغزش 

  34خشکسالی( برای  زمین، برفکوچ؛ ماین و

 والیت

 راهم ساختن تسهیالت کاری در ف

 پالیسی ها گذاری ها وپالن

    رسیدگی و پاسخگویی بهتر و

 بموقع، 

  برابر  شناخت نقاط آسیب پذیر در

 .خطرات

   پالن گذاری امورکاهش دهی به

 .خطرحوادث

تطبیق مرحله دوم سششروی آسششیب پذیری تانگهای 

 تیل وگاز ومراکز تجارتی در شهر کابل 

 

  مصؤن سازی در برابر خطرات آتش

 .سوزی

  مه وئوال، داراحفظ ام عا های   ی 

 .شهر کابل خصوصی در

 شهری. های لوگیری از بی نظمیج 

 2 

به  یگوئ پاسخ

 یازمندین

عاجل  یها

 نیمتضرر

 حوادث

 

فعال نگهداشتن مراکز عملیات اضطراری در مرکز 

 24 مراکز سوق و اداره( در کشور بطورو والیات ) 

 ساعته   

 معلومات با مراجع  تشششریک ارقام و

   .ذیدخل

   سریع پاسخگویی سیستم داشتن

 .موقعه بو 

  استفاده موثر از منابع اضطراری در

 رسانی.کمک 

 و باتیتخر یالوزارت نیب سیتابیانکشاف د و جادیا

 خسارات

  خسششارات وارده دسششترسششی به ارقام

در سشششکتور های  ناششششی از حوادث

 .مختلف
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شماره
 طبقه بندی 

)عرصه( 

 فعالیت ها

 نتایج فعالیت های تکمیل شده

 

 

  تشششخیص تاثیرات خسششارات وارده

ناششششی از حوادث درعواید ناخالص 

 ،(GDPملی )

انتقال و بسیج محموله های کمک های بشری 

برای نقاط استراتژیک آسیب پذیر در همآهنگی با 

  فامیل متضرر 150000ادارات مربوط برای 

 ی به متضررین بسیج منابع و رسیدگ

 حوادث به اسرع وقت؛

 ؛کاهش اثرات ناگوار حادثه 

  تقلیل تلفات جانی، خسارات مالی و

 بیجاشدگان داخلی.

  500 تن مجروح، 900به  یمساعدت نقد عیتوز

که منازل  لیفام 13000شهدا و  هبازماند لیفام

 به گونه کلی و قسمی یعیشان بر اثر حوادث طب

  ه استدیگرد بیتخر

  دلجوئی از خانواده های شهدا؛ 

  یل فام یه  های اول ندی  یازم رفع ن

 ؛بازماندگان شهدا

 رسیدگی به مجروحین؛ 

 فامیل های که منازل  مسششاعدت به

شششششان بر اثر حوادث طبیعی کاًل 

 تخریب شده است.

 1000  تن مجروح 2500 توزیع مساعدت نقدی به

 فامیل که منازل 22000فامیل بازماندگان شهدا و 

 است. قسمًا تخریب شده شان بر اثر جنگ کالً و

  دلجوئی از خانواده های شهدا؛ 

 ه ندی  یازم یل رفع ن فام یه  ای اول

 بازماندگان شهدا؛

 رسیدگی به مجروحین؛ 

 فامیل های که منازل  مسششاعدت به

شششششان بر اثر حوادث طبیعی کاًل 

 تخریب شده است.

عرضه کمک های بشری از قبیل مواد غذایی و   

فامیل  380000غیر غذایی در حین بروز حادثه به 

 غیر طبیعی متضرر از حوادث طبیعی و

  ضررین حوادث شتی مت حمایت معی

 ؛طبیعی

   .جلوگیری از وقوع حوادث ثانوی 

غذائ هیته تدارک   120000 یطبخ ششششده برا یو

حوادث  نیمتضششرر و یداخل جاشششدگانیاز ب لیفام

 .ساعت 72 یال

 ضششرر ناشششی از نجات فامیل های مت

 .حوادث از خطر گرسنگی

   باش برای تامین ششششرایط بود و 

 .داخلی بیجاشدگان

 برای های اولیه در آغاز حادثه  کمک

 متضررین.
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شماره
 طبقه بندی 

)عرصه( 

 فعالیت ها

 نتایج فعالیت های تکمیل شده

ارائه پیششششنهاد به کمیسشششیون عالی دولتی مبارزه 

 دوصششد و (276000000) باحوادث در مورد انتقال

شش میلیون افغانی از کود اضطراری طبق  هفتاد و

والیت به حسشششاب  34جدول سشششهمیه بندی به 

 مفتوحه د افغانستان بانک 

  جهت تامین بموقع منابع مورد نیاز

 ؛والیات کمیسیون اضطرار در

  انسشششجام بهتر رسشششیدگی عاجل به

 ؛حوادث

  جسشششتجو وعملیششات تنظیم موثر 

 نجات؛

 های ارزیابی عاجل  اعزام عاجل تیم

 تیم های کمک رسان. و

  استفاده از سیستم ملی مدیریت حوادث   

NDMIS) )  والیت 25در 

 فراهم سششازی زمینه تصششمیم گیری 

مات  بهتر قام  وبر اسششششاس معلو ار

جهششت یق  ق تر  د ه ب یریششت  مششد

 پاسخدهی به حوادث.

کمیسیون عالی دولتی در سطوح جلسه  24تدویر 

جهت  داراالنشای کمیسیون و مبارزه باحوادث

   سیدگی به وضعیت متضررین حوادثر

  سیدگی همآهنگی و مدیریت بهتر ر

 حین بروز حوادث به متضششررین  در

 .به اسرع وقت

 25برف در سرک ها از وجود  پاک کاری راه ها و 

د ای مواصالتی آن مسدووالیت که به اثر برف راه ه

 میگردد.

 سه سازی  ولت ها در رفت و فراهم 

 آمد راکبین، 

 و یارتباطات بازنگهداششششتن راه های 

 میر. جلوگیری ازمرگ و

   مواد غذایی و غیر جلوگیری از قلت

 محل حادثه درغذایی 

 آگاهی عامه  3

 9 مکاتب در مرکز و تیبرنامه مصوون 3 قیتطب

 هرات غور و، انبدخش در برنامه

  خانواده  اگاهی ششششاگردان مکاتب و

 ؛در مورد خطرات زلزله ها

  کاهش تاثیرات ناشی از حادثه زمین

 لرزه.

 تکنالوژی معلوماتی اداره و انکشاف ویب سایت و

درج نقشه های نقاط آسیب پذیر در ویب سایت 

 اداره 

  معلومات مرتبط گانی سششاختن همه

 خطرات. به حوادث و

  مات دسشششترسشششی بهت به معلو و ر 

به حوادث و  طه  مه در راب عا آگاهی 

 خطرات آن.
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شماره
 طبقه بندی 

)عرصه( 

 فعالیت ها

 نتایج فعالیت های تکمیل شده

ورکشاپ آگاهی دهی از خطرات ماین   200تدویر

 در ساحات و محالت معروض با خطر ماین

 گان محالت ه آگاه سششاختن باشششند

ماین و مهمات  به خطرات  معروض 

از مرگ و جلوگیری  و منفجر ناشده

 میر و معلولیت.

 در مکاتب و یآموزش یورکشاپ ها ریتدو

 5در  تن 5000 یبرا در محالتعامه  یآگاه

 والیت

 ؛کاهش دهی به اثرات ناگوار حادثه 

 ؛معرفی خطرات 

 ات ورشد آگاهی عامه در مورد خطر 

 آسیب پذیری ها.

 یقانونمند ساز

روند اجراآت 

ارائه  امور و

 گزارش

نسخه استراتیژی انکشاف منابع بشری تدوین یک 

 پالیسی های مربوط آن و

  متخصشششص  و تقررکارمندان مجرب

 در مدیریت حوادث.

  مدیریت بهتر تخصششص سششازی روند

 در افغانستان.حوادث 

نسخه پالن فصلی )سیالب های  2طرح و ترتیب 

بهاری و زمستان سرد( و یک  نسخه پالن ساالنه 

ه پالن مبارزه علی مستهلک وبه اساس نتایج  پالن 

 پالن افزایش مشارکت زنان  فساد اداری و

  چه بتنظیم به  هر هتر امور مربوط 

 مدیریت حوادث؛

 نیل و دسترسی به دستاورد ها؛ 

 دسترسی به نتایج مطلوب؛ 

 کاهش موارد فساد در اداره؛ 

 مشارکت بیشتر زنان. افزایش و 

مدیریت نکشاف یک پالن استراتیژیک پنجساله ا

  حوادث و معلومات خطر
 قابل  و داشششتن یک دیدگاه مناسششب

 در مدیریت حوادث حصول

                           انکشاف یک رهنمود پالنگذاری                  
 یک پالن منظم یب  یه و ترت  و ته

 قابل تطبیق.

   جامع و قابل تطبیق.داشتن پالن 

  حوادث طبیعی های کاهش خطرات ساختن  پالن
 خاطرات به م کاهش دهی  یه و قا  و

 .مشخص طبیعی

 .مدیریت بهتر حوادث طبیعی 

نظارت از 

و تحقق  قیتطب

پروژه ها،  پالن 

 تن کارکنان اداره در 380پروسه ارزیابی اجراآت 

 مرکز و والیات.

  اطمینششان از اجراآت کششارکنششان در

 .مطابقت به الیحه وظایف

 جابجائی کارکنان واجد ششششرایط و 

 متخصص.
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شماره
 طبقه بندی 

)عرصه( 

 فعالیت ها

 نتایج فعالیت های تکمیل شده

ها و پروسه 

نظارت از تطبیق پالن های ریاست های مرکزی و    یابیارز

  والیتی

 مات از چگونگی تطب خذ معلو یق ا

 ؛پالن

  صول اطمینان از چگونگی تطبیق ح

 پالن.

 فعالیت کوچک اضطراری     76نظارت از تطبیق 

 سیب پذیری ها و ضیت  رفع آ معرو

 با خطر؛

  تطبیق فعالیتحصششول اطمینان از 

 های کوچک اضطراری.

  

  

  

  

و   نیمحو ما

مهمات منفجر 

 51 از بین بردن ماین و مهمات منفجر ناشده در  ناشده

کیلومتر مربع ساحه ملوث به ماین بشمول عالمت 

 گذاری آن

  پاک سازی اراضی از وجود ماین

 .ومهمات منفجر ناشده

 خطرات  دور ساختن تهدیدات و

 ناشده. منفجرمهمات  ماین و

 جلوگیری از تلفات، معلولیت و 

 گسترش ساحات زراعتی.

ارتقای ظرفیت 

 کارمندان

ایجاد ظرفیت های تطبیقی  در راستای  

استراتیژی کاهش خطرات در افغانستان در سطح 

  تجهیزات موزش وآملی و والیتی  از طریق 

 ارتقای قابلیت های کاری؛ 

 .باالبردن توانائی های کاری 

 دادن به کاهش خطر. اولویت 

تن از کارمندان مرکزی و والیتی به   270معرفی 

 کشور  خارج از برنامه های آموزشی در داخل و

 مهارت؛ بلند بردن سطح دانش و 

  یت و آگاهی کارمندان قای ظرف ارت

 از پیشرفت های جهانی. 

ایجاد سیستم 

واحد و 

همآهنگ 

 معلومات اداره

 - HRمعلوماتی منابع بشری )انکشاف سیستم 

MIS  ) 

 وقت و اسششتفاده  لو گیری از اتالفج

 .از منابع بشری مؤثر

 .مدیریت موثر منابع بشری  

به  علومات مربوطماحصائیه ها و  انکشاف سیستم

 فعالیت های اداره

  لت آفراهم در جمع  هاوری سشششهو

 .معلومات وری ارقام وآ

 قابل  ارائه دادن گزارششششات جامع و

کارکرد های  قبول از دسششتاورد ها و

 اداره.
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اجراآتتحلیل   

 فعالیت های درحال اجراالف: 

فیصدی  گزارش چگونگی تحقق فعالیت شماره

 پیشرفت 

 دالیل عدم تکمیل فعالیت مطابق پالن

انتقالی تکنالوژی  جدید وفعالیت  31تطبیق  1

( اداره TDF) بودیجه مخابراتی از معلوماتی و

 اترا

30%  به تدارکات ملی انتقال گردیده  پروژه متذکره 

 ومعضشششل  زمانگیر ششششدن پروسشششه تدارکات

 .قرنطین

ارزیابی نقاط آسیب پذیر شهر کابل  سروی  و 2

 ، بامیان و نیمروز ، لغمانو والیات سمنگان
70٪ 

شکالت امنیتی  ساحات معروض م ضی  در بع

 به خطر این فعالیت تکمیل نشده است 

مانور تمرینی کاهش خطرات  3تطبیق اجرا و  3

 در حاالت اضطرار

50%  ؛محدودیت های مالی 

 قرنطین. مشکالت امنیتی و 

4 

اعمار تعمیر وزارت دولت در امور رسیدگی به 

 حوادث در ساحه کمپلکس اداری داراالمان 

7%  سناد تنخیکی پروژه تاکنون تکمیل نگردیده  ا

 است؛

 محول ششششده اداره انکششششاف ملی  ن بهآ کار

 ؛است

 سفانه شده  قرار اولویتدر  آناعمار  متا داده ن

 است؛

 19ناشی از کوید  قرنطین. 

5 
اعمار ساختمان ریاست های مبارزه با حوادث 

 کنر والیات پروان، کاپیسا، فاریاب و

12%  اشتباه در سند بودجه ملی؛ قرنطین و 

 وزارت  زمان گیر بودن پروسشششه تدارکاتی در

 شهرسازی و اراضی.

 زمانگیر بودن پروسه کمبود منابع و  %20 حوادث نگری قانون مبارزه بامرور و باز 6

 

 

 شده معطل فعالیت های ب: 

فیصدی  گزارش چگونگی تحقق فعالیت شماره

 پیشرفت

 دالیل معطل شدن فعالیت

1 
سنگ در   بیتخر سائ که قبالً شهر کابلنواحی کتله   دهیگرد یشنا

 است

37% جه   حدود ومنظور نششششدن بود  م

 اضطرار درکاربرد از آن. وجهشدن 

2 
 رات اقلیمیانکشاف پالن مقاوم سازی در برابر خطرات تغی 

 

توسط   ( AKDNقرنطین )قرار بود  0%

(ADPC.تطبیق نماید ) 
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 شده آغاز نفعالیت های ج: 

 دالیل عدم آغاز فعالیت عنوان فعالیت شماره

یت و ادغام 1 یام 12 ششششمول کاهش خطر در نصشششاب پ

 تعلیمی  

 .قرنطین وعدم دسترسی به منابع مالی 

تمویل و بسششیج منابع برای اشششتراک پلتفورم جهانی و  2

 منطقوی

 کشور آماده و نسبت شیوع افغانستان در اهش خطرپلتفورم ک

 ویروس کرونا و ادامه قرنطین رونمایی نگردیده است.

 مناسب انترنت نداشتن تعمیر ثابت و مکاتبات اداریانکشاف سیستم الکترونیکی  3

لوهششا 4 ب برا ینصششششب تششا حوه ارائششه خششدمششات   ین

                 نیمراجع

 دارد.ناداره تعمیر ثابت  تابلوها در اختیار قرار داده نشده و

5 
تابلوی منشور اخالقی حقوق و وظایف متقابل  7 نصب 

مراجعین مراجعین و کارمندان در تمامی دفاتری که 

 دارند.

تابلوی منششششور اخالقی حقوق و وظایف متقابل  7 نصشششب 

ند که مراجعین دار مامی دفاتری  ندان در ت کارم  مراجعین و 

خدمات ملکی  که در همکاری مسشششتقیم اصشششالحات اداری و

 انجام می یافت تطبیق نشده است .

6 
 انکشاف سیستم تلفنی رسیدگی به شکایات

این عدم تحقق فعالیت های ارتباطی اترا باعث اجرا ناششششدن 

 فعالیت گردیده است.
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 مشکالت عمده و طرح های پیشنهادی

 راه حل ها چالش ها

واحد های بر عالوه اکثریت دفتر مرکزی و 

کان  ادارهاین دومی  نمی دایمی دارای م

 باشد.

ازی و تسهیل و تسریع کار طرح، دیزاین و آغاز کار عملی پروژه توسط وزارت شهرس

نکشافی اراضی و شمولیت پروژه ساختمانی تعمیرات مرکز و والیات در برنامه های ا

سند بودجه ملی درج گردیده 99سال  ست،  شامل و در  سفانه تا الحا کار  الاما متا

مور امتذکره اقدام گردیده و  چالش رفعجهت  اسشششت. بناً تطبیقی آن آغاز نیافته

 آغاز و اراضی توسط وزارت شهر سازی 1400سال  درساختمانی تعمیرات متذکره 

  .گردد

 ث ورسششیدگی به حواد دولت در امورپیشششنهاد وزیر  توجه و ثرباالاسششت  قابل ذکر

ارداده قراین اداره  ریاسششت جمهوری اخیراً دفاتر مناسششب در اختیار مقام عالیحکم 

 گردیده است. مرفوعدر کوتاه مدت چالش متذکره  شده و

بعضششی سششاحات حادثه خیز و دور  در نا امنی 

 دست

 وقوع حادثهمحالت  در همکاری در تأمین امنیت از جانب سکتورهای امنیتی

شکیال  کمبود تشکیل ستان و طرح ت شنهاداره تی  جدید طرح جامع مدیریت حوادث در افغان اد پی

 محکج.ا.ا تطبیق آن مقام عالی ریاست  وضرورت است تا در قسمت منظوری وشده 

  عنایت فرمایند.

سرمایه گذاری اندک  کمبود منابع مالی و 

 در بخش مدیریت حوادث.

ماین در کششششور طبق ضشششرورت از  تمویل پروژه های کاهش دهی خطرات و تطهیر

ویل اختیاری و توجه تمجانب وزارت های اقتصشششاد و مالیه با اسشششتفاده از بودجه 

 .اشد ضرورت است کنندگان بین المللی با استفاده از بودجه خارجی

جراآت   گزارش ا قع  مو عششدم ارائششه بششه 

نهادهای تطبیق کننده در امور مرتبط به 

 حوادث.

نیزم مشخص مرتبط به حوادث با استفاده از مکاامور  از اجراآت ارائه به موقع گزارش

تحد مر ملل وزارت خانه ها، ادارات، مؤسششسششات غیرحکومتی، دفاتو متداوم از جانب 

یک نیاز  مبارزه با حوادثعالیت دارند به اداره مدیریت حوادث ف که به گونه ای در

 .مبرم است

؛ ویت قرار نداشششتن مدیریت حوادثدر اول

نبود تمرکز کمششک هششای بین المللی در 

مدیریت حوادث و کاهش دهی راسشششتای 

طرات ) نکششه(، DRRخ ی بر ا توجششه   بششا 

ناشششی از شششدید  افغانسششتان با خطرات 

 حوادث طبیعی و غیر طبیعی مواجه است.

سولویت قرار دادن مدیریت حوادث در ا سازی این امر در پالی شامل  ی ها، از طریق 

ستراتیژی ها شرNPPs) برنامه های دارای اولویت ،ا کای ( و جلب حمایت دونرها و 

سرمایه گذار ستا می تواند به گونهبین المللی جهت  سانی درین را ای  ی و کمک ر

 قابل توجهی تاثیر گذار باشد.
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شینری و تجهیزات جهت مدیریت  نبود ما

 بهتر حوادث 

 فراهم سازی ماشینری، تجهیزات جستجو و نجات از بودجه ملی 

 

 فعالیت های تکمیل شده خارج از پالن

شماره
عنوان فعالیت تکمیل شده خارج از  

 پالن

 دالیل عدم شمولیت در پالن نتایج

های بشری از کشور  کمکجذب و دریافت  1

وغن،  ر هزار لیتر 400تن آرد،  1900 قزاقستان:

 مکرونی.تن   500هزار قطی شیر و 200

  .انتقال به مرکز و والیات 

  سازی ذخایر مواد عاجل غنی

 بشری.

  به متضررین و مساعدت

 نیازمندان.

 از طرح پالن ساالنه به اساس نتایج بعد

 وتوسط کشور کمک کننده تعهد 

 گردیده است.انتقال 

بشری از کشور  کمک هایجذب و دریافت  2

 11500باب خیمه،  11500 چین: جمهوری 

هزارتخته کمپل، سطل، روی  60تخته ترپال، 

 برس دندان، لوازم غذاخوری هرکدام پاک، کریم و

 سیت. 20000

  مرکز و والیات.انتقال به 

  غنی سازی ذخایر مواد عاجل

 بشری.

 مساعدت به متضررین و 

 نیازمندان.

 بعد از طرح پالن ساالنه به اساس نتایج

 وتوسط کشور کمک کننده تعهد 

 گردیده است.انتقال 

3 

 

دریافت مساعدت های بشری از کشور  جذب و

 ازبکستان:

تن شکر،  50تن برنج،  150تن آرد،  300

تن صابون و شش قلم  5روغن، تن  50

 اجناس بهداشتی

 .انتقال به مرکز و والیات 

  غنی سازی ذخایر مواد عاجل

 بشری.

 مساعدت به متضررین و 

 نیازمندان.

 بعد از طرح پالن ساالنه به اساس نتایج

 وتوسط کشور کمک کننده تعهد 

 گردیده است.انتقال 

 

4 

 

سفر رسمی تیم کمک رسان تحت ریاست وزیر 

والیت  20به  در امور رسیدگی به حوادث دولت

 کشور 

ماهنگی  -1 کاری و ه لب هم ج

نهششاد هششای مردمی، جششامعششه 

مدنی و رسششانه ها برای ایجاد 

کار در امر  های رضششششا گروه 

 مدیریت حوادث.

های بشری  انتقال کمک -2

غیر  مشمول مواد غذائی و

 و پول نقد  غذائی

   اضطراری  پاسخ رسیدگی و  -3

 

 غیر قابل پیش بینی بودن حادثه 

مرکز تجارتی در شششهر کابل ناشششی   1750ارزیابی  5

 از خطرات آتش سوزی 

تششششخیص  آسشششیب ششششناسشششی و 

 مخاطرات

یابی در  ید ارز جد ندی   یاز م جاد ن  ای

    رابطه به مراکز تجارتی 
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یر سششاحات در والیات نقاط آسششیب پذ  23سششروی  6

 کابلو ولسوالی فرزه هرات، پکتیا 

تششششخیص  آسشششیب ششششناسشششی و 

 مخاطرات

 مندیت و نیازمبنای ضرور بر

راه اندازی ورکششششاپ اموزششششی پیرامون معلومات  7

 استفاده از ستالیت دتا    ( وGISجغرافیائی)

به  طه  دسشششترسشششی دقیق در راب

 احصائیه معلومات و

نابع    99در جریان سشششال  دریافت م

  مالی آن 

ضررین حوادث  8 سخدهی به مت سیالب های آنی پا

به در  یت کششششور 15غیر مترق  254توزیع  و وال

ملیون افغانی مسششاعدت های نقدی به متضششررین 

 تخریب منازل .

کاهش اثرات ناگوار ناشی از سیالب 

یان عاده ز که فوق ال بار  های آنی 

همچنان جلوگیری ممکن از  بود و

 تکرار حوادث ثانوی.

به و بل پیش  حوادث غیر مترق قا غیر 

 بوقوع پیوست.بینی 

مآهنگی یتغی 9 قال پول در ه وزارت  بار روش انت

  مالیه

وجوه ایجاد شششفافیت در مصششارف 

  اضطراری 

  حسب هدایت رهبری 

زمسشششتانی به  پاسشششخدهی به حوادث ترتیب پالن 10

  اساس زون بندی 

نقاط ضششعف و قوت در  تشششخیص

مدیریت حوادث جهت رسشششیدگی 

 بهتر.

 در فارمت پالن  تغییر
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  1400مالی پالن شده برای سال  عمده برنامه های

 فعالیت ها /عنوان برنامه ها  شماره

 مختلف شهر کابل هیناح 6کتله سنگ در  80 بیتخر 1

 شورک ریپذ بیآس تیوال  12 در یعیدر ساحات معروض با خطر حوادث طب یویوقا - یکوچک اضطرار پروژه  55 قیتطب 2

 )TDF(مواد و خدمات از بودجه اداره اترا   زات،ی)تدارک تجه یمخابرات یپروژه تکنالوژ قیانتقال و تطب 3

 ریپذ بیآس تیوال 8در   ریپذ بینقاط آس یابیو ارز یسرو 4

شارکت نهادها تیریمد  یکنفرانس مل کی ریتدو 5 ضا کیاکادم یحوادث با م ا حوادث بمبارزه  یدولت یعال ونیسیکم یو اع

 تن150روز با اشتراک   3به مدت 

دیریت حوادث با اشششتراک برای م (UN-SPIDER)مجازی با نمایندگی ملل متحد در امور اطالعات فضششایی نشششسششت  ریتدو 6

 نمایندگان افغانستان، نهاد های ملل متحد و سازمان های غیر دولتی 

صلی برای کاهش اثرات حوادث شش مانور  قیتطب 7 صوون در حو تقویت دانش حوادث ف ستای واکنش م االت اجتماعی در را

 اضطرار

 شده باشد. بیتخر یعیحوادث طب به صورت کلی بنابر وقوعمنازل شان  کهی نیمتضرر یبرا سرپناه 1000 اعمار  8

 شاگردان مکاتب در برابر زلزله در سه والیت. تیمصوونمانور در راستای  50اجرای  9

ت، بلخ و و گاز  در شششهر کابل، جالل  آباد، هرا لیت یتانگ ها و یکز تجارتامر یریپذ بیآسشش یمرحله سششوم سششرو قیتطب 10

 کندهار  

 ساعته    24ر بطو اتیدر مرکز و وال( اداره سوق و) یاضطرار اتیفعال نگهداشتن مراکز عمل 11

  )NDMIS(حوادث  تیریمد یمعلومات یمل ستمیانکشاف س 12

ستراتژ یبشر یو انتقال  کمک ها جیبس 13 و  کصدی (001500) یبرا ربط،یبا ادارات ذ یدر همآهنگ ریپذ بیو آس کیبه نقاط ا

 متضرر لیهزار فامپنجاه 

 احتمالی ناشی از حوادث طبیعی تن مجروح 2000به  یمساعدت نقد عیتوز 14

 ناشی از حوادث طبیعی  شهدا  بازمانده احتمالی لیفام  700 توزیع مساعدت نقدی به 15

 مالک منازل مسکونی تخریب کلی احتمالی ناشی از حوادث 1500  توزیع مساعدت نقدی به  16

شر یعرضه کمک ها 17 صح ییغذا ریو غ ییمواد غذا لیاز قب یب  لیفام 580،000بروز حادثه به  نیدر ح  یو عرضه  خدمات 

 یعیطب ریو غ یعیحوادث طب ناشی ازمتضرر 

  ساعت اول حادثه  72 یو متضرر حوادث ال یداخل جاشدهیب  لیفام 100000 یطبخ شده برا یو تدارک غذا هیته 18

صد و( 276،000،000انتقال ) 19 شش م دو ضطرار یافغان ونیلیهفتاد و  سهم یاز کود ا به  تیوال 34به  یبند هیطبق جدول 

 به حوادث یدگیها جهت رس تیمستوف قیانتقال آن از طر ایحساب مفتوحه دافغانستان بانک و 
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 ییغذا ریو غ ییمشمول مواد غذا اتیوال ریتن به  ذخا 50،000 رندهیدر برگ یبشر یانتقال و اکمال کمک ها 20

ت وقوع به سششاحا یکیتخن یسششرو یها میو ت عیسششر یابیارز یها میاعزام ت  قیحادثه از طر تیریانسششجام و مد ،یهمآهنگ 21

 حوادث

دگه ها، بند ها  و ششششامل  یجل و اضشششطرارعا یها تیآنها )نوع هفت تاره( جهت  فعال عیو توز ونیبکس گب - 5000 هیته 22

 یاستناد یهاوارید

سشششدود م  دیششششد یها یکه به اثر برفبار تیوال 25سشششرک ها از وجود برف در  راه ها و  لومتریک 9500حدود  یپاک کار 23

 .گرددیم

 در حاالت اضطرار یو رهنمود یعیاز خطرات طب یده یبرنامه آگاه  20  قیتطب 24

 یو شنوائ یریتصو یرسانه ها قیحوادث از طر تیریمد یها امیو پخش پ دیتول 25

 و برفکوچ      یخشکسال ن،یزلزله، لغزش زم الب،یس یاطیاحت ریدر مورد تداب یرهنمود یطرح و پخش بروشر ها -1 26

 حوادث    تیریچاپ و پخش فصلنامه مد -2 

 تجمع   رپبزرک و  یدر شهر ها هالبوردیب قیاز طر یعیحوادث طب یها امیپخش پو اشاعه   -3 

 پیشبینی های آب و هوایی شامل پیام های هشداردهی قبلی مربوط بهو آگاهی جمعی معلومات  پخش 27

 یدگیدر رس مشارکت مردم بطور رضا کارانه جهت جذب در مورد خطرات حوادث یده یآگاه غاتیتبل برنامه 100 یراه انداز 28

 به حوادث

 نیطرات ماخو مهمات منفجر ناشششده  در سششاحات و محالت معروض با  نیعامه  از خطرات ما یده یبرنامه آگاه یراه انداز 29

همات ماز خطر  یده یآگاه ریاز خطرات، تدو یده یآگاه یها امیو نششششر پ ریپذ بیآسششش یتن افراد ملک  600،000 یبرا

 تن معلم و راننده.  1000 یمنفجر نا شده برا

س بیطرح و ترت 30 سال  یدگیپالن ر شک س یبه خ صورت وقوع،   البیو  ساس نتا  کیها در  ساالنه به ا سخه پالن  پالن  ،جین

 مشارکت زنان شیو پالن افزا یفساد ادار هیمبارزه عل

 حوادث تیریمد یمل یسینسخه پال کیانکشاف  31

 میاقل راتییتغ تهدیدات و پیامدهایدر برابر  یانکشاف پالن مقاوم ساز 32

 حوادث تیریرضاکارانه در مد یریسهمگ یطرح امتحانتدوین  33

 تیوال 10حوادث در سطح   تیریمد یها پالن بیترت و دیتجد 34

 اتیالوموجود   ری، ذخایطرزالعمل استفاده از بودجه اضطرار و یعیطب ریبه حوادث غ یدگیطرزالعمل رس یساز ینهائ 35

 حوادث قانون مبارزه با یبازنگر مرور و 36

آنها  در مرکز و   اجراآت یابیپروسششه نظارت از ارزاجرای  و اتیتن کارکنان اداره در مرکز و وال 380اجراآت  یابیپروسششه ارز 37

 .اتیوال

 زون کشور به طور دوامدار 7در سطح  یپاک نیما یها مینظارت از ت 38

 مبارزه باحوادث   یاداره مل یتیو وال یمرکز یها استیر ینسخه  پالن ها 40 قینظارت از تطب 39
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 فعالیت های پالن شده  قیطبروند تاز  یابیارز نظارت و 40

 داراالمان یبه حوادث در ساحه کمپلکس ادار یدگیوزارت دولت در امور رس ریآغاز کار اعمار تعم 41

هار، بدخششان، کند ان،یبام اتیوال مبارزه با حوادث در یاداره مل یدوم یواحد ها یتیوال ریتعم 10آغاز کار اعمار سشاختمان  42

 ریخوست و پنجشکنر  ،ابیفار سا،یپروان. کاپلوگر، 

 و لغمان یکندیسرپل، هلمند دا اتیهنگر در وال 4اعمار ساختمان  43

 آن یبشمول عالمت گذار نیمربع ساحه ملوث به ما لومتریک 60 ازو مهمات منفجر ناشده  نیما پاک کاری 44

 و مهمات منفجر ناشده با ماینساحات ملوث  تشخیص جهت یسرو 45

 ندهیسال آ 5 یبرا یپاک نیما کیژیپالن استرات هیته 46

 یپاک نیما یمل یها استندردمرور  47

 یپاک نیما یها تیبه معلومات مرتبط به فعال یدسترس نیآنال ستمیس جادیا 48

 حوادث در داخل و خارج تیریمرتبط به مد یمسلللللللل  یآموزش ها قیاز طر ات عامهکارکنان ادار از تن 100 تیظرف تیتقو 49
 نیآنال و یاستفاده از اشتراک حضور کشور با

 .نیما استیر راک  طیدر مح تیو آزار و اذ اتیبه ش ا یدگیرس زمی انیو م یسیپال نیو تدو هیته 50

 (Call Center) اتیبه ش ا یدگیرس یتلفن ستمیان شاف س 51

 00۹3700۲۸۵۲۵7 شماره های تماس:وE  @gmail.com2016msq.hassani  :) ) –صدیق حسنی  محمدانجنیر 

07071117۹7وشماره تماس:   E :(  kamal.andma@gmail.com) - کمال الدین توحیدیار

 :تایید مالحظه و

 الدین جیالنیءغالم بها

 وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث

 

 

mailto:msq.hassani2016@gmail.com
mailto:msq.hassani2016@gmail.com
mailto:kamal.andma@gmail.com
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 ضمایم 

 ) به افغانی(1399 عواید  سال مالی:  (1ضمیمۀ شماره )
 

 منابع عایداتی شماره

مبلغ عواید پیش بینی 

 شده به افغانی

 

 

عواید خالص بدست آمده 

 به افغانی

 فیصدی ازدیاد/کاهش عواید

 کاهش ازدیاد

 نوع منابع عایداتی ندارداین اداره هیچ  

    مجموع عواید به افغانی
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 1399 بودجه عادی و انکشافی سال مالی؛ (2ضمیمه شماره )

 بودجه به میلون افغانی

مجموع بودجه منظور 

 1399مالی   شده سال

 2 بودجه انکشافی 1 بودجه عادی 1+2

  1۹3.073.7۸4 377.۸73.7۸4 به رقم 
184800.000  

سه صدو هفتادو هفت ملیونو  به کلمات 

هشت صدوهفتادو سه هزارو 

 هفت صدو هشتادو چهار

ی صدو نودو سه ملیون وهفتادو 

سه هزارو هفت صدوهشتادو چهار 

 هزار افغانی

 
و هشتادو  ی صد

چهار میلیون و 
 هشت صد هزار

 

 مبلغ و فیصدبودجه به اساس سال مالی به   مصرف

   مصرف بودجه انکشافی مصرف بودجه عادی مصرف بودجه 

   به فیصد به مبلغ به فیصد به مبلغ

  %0 مصرف نگردیده  %۸۸.۹7 171.7۸7.434 به رقم

یک صدو هفتادو یک  به کلمات

ملیون وهفت صدو 

هشتادو هفت هزارو 

 چهارصدو سی. چهار

هشتادو هشت 

عشاریه نودو 

 هفت فیصد
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 :وزارت / اداره تشکیل ؛ (3ضمیمه شماره )

 

 مالحظات
تعداد شرکت 

 های مختلط

تعداد تصدی 

 ها

تعداد نمایندگی 

 های خارجی 

تعداد نمایندگی 

 های والیتی

تعداد 

 مشاوریت ها

تعداد ریاست های 

2و  1بست  مرکزی  

تعداد 

 معینیت ها

 

0 0 0 0 34 1 7 2 

تشکیل 

 سال 

1398 

0 0 0 0 34 2 9 2 

 تشکیل

 سال

1399 
 

 

  



 

24 
 

 مرکزی بخش کارکنان 

 

 

 

 

 
 

 

 

تشکیل 

منظور 

شده 

1399 

و   مامورین

 استادان 
 کارکنان مرکزی مجموع نظامیان اجیران

مجموع
 کارکنان والیتی 

مجموع
 

  

 کارکنان نمایندگی های خارجی 

مجموع
 

  

سیستم کارکنان شامل 

 رتب و معاش 
 مجموع

  

اصل 

 تشکیل
 307 126   0 433 

 والیات مرکز نظامی اجیر مامور نظامی   احیر  مامور  نظامی اجیر  استاد /مامور

132 
 

43 0 175 83 0 0 0 0 172 258 
 175  258  0  430 

 موجود

مر

 د
   نظامی اجیر مامور   نظامی اجیر مامور   نظامی اجیر مامور زن مرد  زن مرد زن مرد زن

 مرکز

 
   والیات

225  

12  

122 

 3
 

0  

 0
 

347 

15 

م زن مرد زن مرد زن مرد
جموع

 

 زن مرد زن مرد زن مرد

مجموع
 

مر

 د
 زن مرد زن

مر

 د
 زن

مجموع
 

 زن مرد زن مرد
مجمو

 ع

95 8 41 2 0 0 146 130 4 81 1 0 0 216 0 0 0 0 0 0 0 133 10 211 5 359 
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 والیتی:بخش کارکنان 

ت
عی

وق
م

 

 تعداد کارکنان

وع
جم

م
ت 

عی
وق

م
 

 تعداد کارکنان

وع
جم

م
ت 

عی
وق

م
 

 تعداد کارکنان

 نظامیان اجیر مامور نظامیان اجیر مامور نظامیان اجیر مامور

وع
جم

م
 زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد   زن مرد زن مرد زن مرد 

 7 0 0 0 3 0 4 بامیان 8 0 0 0 3 0 5 کابل
میدان 

 6 0 0 0 2 0 4 وردک

 8 0 0 0 3 0 5 پکتیا 8 0 0 0 3 0 5 تخار 8 0 0 0 3 0 5 بلخ

 6 0 0 0 2 0 4 پنجشیر 6 0 0 0 2 0 4 جوزجان 5 0 0  3 0 2 کندهار

 6 0 0 0 2 0 4 سرپل 6 0 0 0 2 0 4 کاپیسا 9 0 0 1 3 1 4 هرات

 6 0 0 0 2 0 4 بادغیس 5 0 0 0 2 0 3 پکتیا 8 0 0 0 3 0 5 ننگرهار

 5 0 0 0 2 0 3 ارزگان 6 0 0 0 2 1 3 خوست 7 0 0 0 3 0 4 کندز

 5 0 0 0 2 0 3 زابل 6 0 0 0 3 0 3 کنر 7 0 0 0 2 0 5 بغالن

 5 0 0 0 1 2 2 دایکندی 5 0 0 0 2 0 3 نیمروز 8 0 0 0 3 0 5 بدخشان

 6 0 0 0 2 0 4 فاریاب 6 0 0 0 2 0 4 هلمند 6 0 0 0 2 0 4 لوگر

 5 0 0 0 2 0 3 نورستان 4 0 0 0 2 0 2 فراه 7 0 0 0 2 0 5 غزنی

 6 0 0 0 2 0 4 سمنگان 6 0 0 0 3 0 3 پروان
 8 0 0 0 3 0 5 غور 6 0 0 0 3 0 3 لغمان 

 مجموع کل والیات

 مجموع کل نظامی اجیر مامور

 5 زنان زن مرد زن مرد زن مرد

 211 مردان 0 0 1 81 4 130

 


