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 موارد کاربردی وطرزالعمل استفاده ازبودجه اضطراری ملی 

  ب دیده گان حوادثبرای متضررین وآسی

 

 مقدمه : 

افغانستان کشوریست که به صورت مکرر ومتداوم شاهد وقوع حوادث گوناگون بوده که منجر به تلفات جانی ،خسارات مالی وبرهم 

 این مرزوبوم گردیده است . خانواده هادرخوردن سیستم معیشتی 

روز مشکالت ودشواری درنتیجه سبب بکه بیشتر شده  چند برابره ها وپدیداین عوامل ناگوار ناشی ازطی دو دهه اخیر تاثیرات  مخصوصا

کثرت ، کتلویازدیاد تلفات جانی ،خسارات هنگفت مالی ،عدم مصونیت غذائی ،مهاجرت های  در یش ازحد وغیر قابل پیشبینیهای ب

لند فقر ،تخریب محیط زیست ،کاهش پرابلمهای حاد صحی ،تهدیدات امنیتی ،باالرفتن سطح بشیوع  بیجاشدن های داخلی ،روزافزون 

 ردیده است .وبسا مشاکل وپدیده های منفی دیگرگمحصوالت وفرصت های تولید وعواید ،افزایش میزان آسیب پذیری 

امد با نتایج منفی وپیرا معروض به خطر ساخته وافغانستان  محالت آسیب پذیر بنا دربرابر چالش ها ومشکالت ذکر شده که همه ساله

 . د را سازمان دابشری خدمات عرضه تا دررسیدگی به آن حد اقل اقدامات و وار همراه است الزم داردهای ناگ

کمیسیون عالی دولتی مبارزه که گردیده نهادینه ایجاد و  طوریبدین ملحوظ ساختارهای مدیریتی رسیدگی به حوادث درکشور

ث قرار دارد تا درحساس ترین ودشوار ترین حاالت با آسیب دیده باحوادث در رهبری این ساختار )چارچوب سازمانی ( مدیریت حواد

 گان دلجوئی ورسیدگی الزم بعمل آورد .

با استفاده به همین منظور دولت مقادیری ازامکانات مالی وظرفیتی را در اختیار کمیسیون عالی دولتی مبارزه باحوادث قرار داده تا 

 واجراآت الزم نماید . رسیدگی دوده امکاناتحتی االمکان در رسیدگی به حوادث در محازآن 

 



 )مبنی( 

 اول : ماده 

دولت جمهوری اسالمی افغانستان که در قبال متضررین  هایپالیسی بتاسی از وقانون مبارزه باحوادث  درمطابقت با این طرزالعمل

 گردیده است .نحوه استفاده مؤثر ازمنابع اضطراری وضع  در خصوصوآسیب دیده گان ناشی ازحوادث دارد 

  اهداف()

 ماده دوم :

 وضع این طرزالعمل تامین کننده اهداف ذیل میباشد :

 . دلجوئی دولت جمهوری اسالمی افغانستان ازبازماندگان شهدای ناشی از حوادث 

  وموارد ضروری . عاجلاستفاده مؤثر وبموقع ازمنابع اضطراری بودجه ملی درتحقق فعالیت های نهایت 

  دولت برای آسیب دیده گان ومصدومین حوادث .ومساعدت های نقدی رساندن کمک ها 

  فراهم آوری تسهیالت وامکانات الزم وضروری در امر تحقق پروسه های پاسخ دهی در حین حادثه. 

  تآمین نیازمندی های اساسی وعاجل برای حفظ زندگی آنانیکه به حوادث ،مصیبت وجنگ مواجه اند رسیدگی نموده وآنرا

   ت مالی دولت قرار می دهد .تحت حمای

 )اصطالحات (

 :  ماده سوم

 اصطالحات آتی در این طرزالعمل مفاهم ذیل را میرساند :

 ست که به منظور نیل به اهداف مشخص ومعین تدوین گردیده است سله قواعد،معیارات وفعالیت های: عبارت ازسل طرزالعمل 

 یات در نتیجه وقوع حوادث از ووسایل عایداتی شانرا جهت ادامه ح عادی زندگی ست که مردم وضع: وضعیت وحالتی حادثه

 د .ندست می ده



 عباره دیگر :به ای

  جدی وظایف یک اجتماع یاجامعه که دربرگیرنده تلفات واثرات ناگوار انسانی ،مادی ،اقتصادی ومحیطی گردد.ازبین رفتن             

  از اثر حادثه خسارات مالی وجانی دیده باشند . اشخاص حقیقی یاحکمی است که   حادثه :مصدومین 

 : احساس مسؤلیت در برابر جوانب ذیدخل ،بخصوص افراد متآثر ازحوادث که نیازمند مساعدت های بشری   جوابگوئی

 باشد . شدهبرطبق موازین واستندردهای پذیرفته 

 : ازمندی های مردم متآثر شده ازحوادث باشد .مقدار سهمیه که بتواند ممد وتکمیل کننده خآل موجود بین نی  نیازمندی 

 : آنعده مردم که زندگی وصحت شان تحت تهدید مصائب قرارگیرد چه بی جاشده باشند ویا  جامعه متضرر ازحوادث

 درمنازل شان زیست نمایند .

 : مردمیکه وضعیت آسیب پذیری به خصوص را دارا باشند . گروپ های تحت خطر 

 : تواند ضروریات مردم را در رابطه به ضروریات اولیه فراهم سازد .بنیازمندی های اساسی که  تامین مساعدت های بشری 

 : صورت میگیرد وهیچ تفکیک در رابطه به نژاد ها نیازمندی  رفع یکه صرفا در برابرئمساعدت ها  مساعدت های بی طرفانه

 آن در نظر گرفته نمی شود .ویا ناتوانی های روانی در ت فزیکی ، عقیده ،ملیت ، جنس ، سن ،حاال

 : طرزتوزیع مساعدت ها باید متناسب ، مساویانه ودرمطابقت به شرایط محلی باشد ، مستفدین باید ازسهمیه  توزیع عادالنه

 آگاه باشند .ان استحقاق وموادشامل در سهمیه واوقات توزیع 

 : د ند درمحیط جدید آنها را عیار وآشناسازنند تابتواناعضای متآثر شده ازحوادث باید ازحمایت مناسبی برخوردار باش حمایت

 وهم چنان ازمساعدت های داده شده استفاده خوب کرده بتوانند .

 : حالتیست که قوه ببار آوردن زیان وخسارات جانی یا مالی باالثر حوادث میسر باشد . خطر 

 : رات طبیعی غیر طبیعی وجنگی را از لحاظ از اثر خطزیان وخسارات وارد شده حالتی است که جامعه ،   آسیب پذیری

 فزیکی ، اجتماعی واقتصادی متقبل گردند.

 

 

 



 )تعریف توضیحی ازبودجه  اضطراری ملی(

 ماده چهارم : 

   رسیاشخاص وجوامع متضرر وآسیب دیده باالثر حوادث تاحد زیادی وابسته به موجودیت دست ازکارآئی ومؤثریت کمک وحمایت دولت 

وتحقق کمک مساعدت هاراستائی تسریع  در افغانستان نقش کلیدی را حکومت در که میباشد ملی ودجه اضطراریب وگسترش کمیت

 ها ایفا مینماید .

که توانائی وظرفیت رسیدگی به  یکمک های بشری به اشخاص وجوامع وتوجیه آوریفراهم  وجوه اضطراری ملی میتواند درجهت

 د استفاده میگردد.نرحوادث را با استفاده ازعواید خویش ندا

که افغانستان دربرابر خطرات طبیعی ،غیرطبیعی وناامنی ها نهایت آسیب پذیر است وباالثر آن صدمات همچنان با درنظر داشت این

متقبل میشود لذادر پالن ملی دولت یک مقدار منابع مالی مشخص بمنظور دلجوئی ،رسیدگی ،مواظبت ،وارسی  نگفت راوخسارات ه

ومؤثربرای رسیدگی بموقع  در امرتا با استفاده از آن رهبری دولت  پیشنهاد ومنظور گردیده است ،حوادث سیب دیده گان آحمایت ازو

 الزمبه گونه شان نیازمندی های اضطراری رفع کاهش مصائیب وجهت  پاسخگوبوده ودر اندمعروض به خطر وآسیب  آنعده کسانیکه

 د .نرسیدگی به عمل آور

 ی متشکل ازدوبخش است :وجوه اضطراری مل

بینند استفاده  که در اثر حادثه آسیب میقدامات برای نجات ومساعدت جوامعیتمویل فعالیت ها وا وجوه ملی برای اعاده وامداد:

 میگردد،این وجوه هشتادفیصد وجوه اضطراری ملی را تشکیل میدهد .

تطبیق پالن ملی مبارزه باحوادث  ،اما تاثیر اندازضطراری اکوچک بمنظور تمویل پروژه ها ی  وجوه ملی برای آمادگی وکاهش :

استفاده میشود ،این وجوه بیست فیصد مجموع وجوه که در کوتاه مدت قابل تطبیق باشدودیگر فعالیت های جلوکیری وکاهش 

 اضطراری ملی را مطابق پالیسی فعلی دولت تشکیل میدهد .

وهم از نظر مالی نظارت میگردد تا از رسیدن به  صورت دوره ئی هم ازنظر برنامه هدریافت کننده گان وجوه اضطراری ملی ب نظارت :

، اجراآت  هاتحلیل مالی ،برنامه نظارت شامل بررسی بکاربرده شده اطمینان حاصل گردد طوریکه  آن  اهداف که وجوه برا ی

 وموضوعات اداری مربوط به هر کمک بال عوض باشد.



 ماده پنجم: بودجه اضطرار ملی درموارد آتی استفاده شده می تواند:

 اجرای مساعدت های نقدی برای خانواده های شهدای ناشی از حوادث غرض دلجویی از بازماندگان. 

 های نقدی برای انانیکه منازل شان باالثر حادثه تخریب و یا شدیداً خساره مند شده باشد.  تتوزیع مساعد 

 وحین حادثاتاجرای مساعدت های نقدی بمنظور تداوی مجر. 

  اجرای تخصیص از منابع بودجه اضطراری ملی برای کمیته های والیتی مبارزه با حوادث غرض انجام فعالیت های کوچک

 وانسجام بهتر امور رسیدگی به آسیب دیده گان . اضطراری

 تحت شرایط متضریرین  ازین منابع میتوان درجهت تدارک مواد اولیه در حاالت استثنایی و پروسه انتقاالت غرض توزیع به

 ستفاده نمود. اص اخ

  عدم تکمیل درصورت کاهش دهد و  راآسیب پذیری خطرات را رفع وتمویل پروژه های کوچک اضطراری که اکمال آن

  برای باشنده گان محل ایجاد نماید .جدی را وموانع آن مشکالت  واحیاء مجدد

 

 )تثبیت،تشخیص وتفکیک مستحق(

 ماده ششم:

  از حادثه دقیق ساخته شود.تلفات ناشی 

 .برطبق ضرورت سروی تخنیکی بمنظوردریافت تخصیص نیازمندیها تکمیل شود 

  شوند .حوادث متضررمعی که باالثر اوجتثبیت افراد ویا 

 . جمع اوری معلومات مربوط به ارقام دقیق تلفات وخسارات وپیامد های ناگوار حادثه 

 رایط حاد اضطراری را داراست .تثبیت وعلم آوری اینکه کدام فعالیت ها ش 

 

 

 



 (استفاده از بودجه اضطرار نحوه)

 ماده هفتم:

کمک به مالکین منازل تخریب و یا خسارمند شده و رسیدگی ،ارائه مساعدت های نقدی غرض دلجویی بازماندگان شهدا

 اجرا شده میتواند: ذیال از بودجه اضطراری ملی حسب ضرورت به مجروحین ناشی از حوادث

 ف: شهدای ناشی از حوادث:ال

 ( یکصد هزار افغانی. 011111اجرای مساعدت نقدی از بودجه اضطراری دولت برای بازماندگان شهدا مبلغ ) 

 آماده ترتیب وزیربط  مسؤل و فهرست شهدای ناشی از حوادث بعد از تصدیق و تائید کمیته مبارزه با حوادث والیات و مراجع

 گردد. 

 پرداخت میباشد.  قابلشرعی شهید  حقوق مساعدت برای ورثه 

  وارائیه ان هویت شهید در حین حادثه تثبیت شده نتواند در آن صورت موجودیت وثیقه شرعی اگردر حاالت استثنایی

 .ضروری پنداشته میشود

 ب: زخمیان ناشی از حوادث: 

 باشد به  متصور شانیا معلول شدن  برای زخمیان داخل بستر )ریکوری( که شدیدًا مجروح شده و احتمال قطع یکی از اعضا

 میشود. نقدی  ( سی هزار افغانی مساعدت 01111شمول تداوی رایگان مبلغ )

 ( پانزده هزار 00111برای زخمیان که دچار جراحات عمیق گردیده و ایجاب بستر شدن را نماید تداوی رایگان شده و مبلغ )

 می گیرد.افغانی مساعدت نقدی صورت 

  ج: منازل تخریب و یا خساره مند شده:

 من اینکه تحت کمکهای اولیه ض در آن ممکن نباشدنشمین  شده و برای آنانیکه منازل شان کاًل تخریب و غیر قابل استفاده

 د. نمیشو نقدی ( سی هزار افغانی از بودجه اضطراری دولت مساعدت01111مبلغ ) بشردوستانه قرار میگیرند

 مبلغ  ضمن ارائیه کمکهای بشری تخریب و قسماً غیر قابل استفاده گردیده  %01زل شان حد اکثر برای آنانیکه منا

 شده میتواند.  نقدی ده هزار افغانی از بودجه اضطراری ملی دولت مساعدت  (01111)



 یتی مبارزه با لست منازل تخریب و یا شدیداً خساره مند شده ناشی از حوادث بعد از سروی دقیق و تائیدی کمیته های وال

 حوادث آماده و قابل اجرا میباشد. 

 ضرورت دیده میشودفوتو از محل حادثه  اخذضرورت به در بعضی موارد استثنایی  و اسناد ملکیت در حین سرویالحظه م. 

 ماده هشتم:

در  ،ه حریق کالً از بین رفته برای انانیکه دکاکین ، محالت تجارتی و یا سرمایه های دورانی شان باالثر حوادث طبیعی به ویژ الف:

همچو حاالت بمنظور احیای شغل برای متضرر بعد از بررسی همه جانبه و تصدیق مراجع زیربط برای مالک جایداد قرضه های بانکی 

 تحت شرایط مناسب داده میشود تا متضرر حد اقل بتواند در احیای مشاغل خویشیا با در نظر داشت کمترین فیصدی ربح بدون ربح 

 به گونه ابتدایی اقدام نماید. 

به هیچ عنوان  ود را ازدست دهندجایداد خین درحاالتیکه باالثر حوادث شخص حکمی مالک زمین ،موتر ،سرای ،دکان وسایرب: 

 پرداخته نمی شود.موارد همچوجبران خساره در

 

 مواد اولیه با استفاده از بودجه اضطرار ملی()تدارک 

 ماده نهم: 

   تدارک شده میتواند که :زمانی با استفاده از بودجه اضطرار ملی مواد اولیه 

o  مواد    در ذخایر اضطراری در سطح والیت یا محالت که حادثه در مربوطات آن اتفاق افتاده کمبود مواد اولیه (

 . محسوس باشدجداغیر غذایی و ادویه (  ،غذایی 

o نرخگیری به روئیت نازلترین نرخ بدست به سیستم  اناداسن تیبتر و میگرددضرورت پیشنهاد تدارک مواد بر اساس

توسط کمیته های والیتی مبارزه با  ( دو ملیون اضافه نباشد۰۲۲۲۲۲۲امده مشروط براینکه وجوه مورد نیاز ان از)

 حوادث والیات انجام در تمویل آن از بودجه اضطراری استفاده شده میتواند.

 

 



 (  یتمویل پروژه های فوق العاده اضطرار)

  

 ماده دهم: 

 باعث ازدیاداحیا و بازسازی آن  درو تاسیسات عام المنفعه ایکه باالثر حوادث تخریب شوند و عدم اقدام عاجل ی مواصالتی راه ها 

توام با خسارات  ثانوی آسیب پذیری مردم محل گردد ویا احتمال صدمه رسیدن به مردم کامالً مشهود باشد و ناشی از آن وقوع حوادث

 .د در آن صورت پروژه اضطراری تلقی شده تمویل شده میتواندمتصور باش تلفات  و

در امکان پذیرباشد  (اعظمی چهار هفته الی  یک هفته )ازاین نوع پروژه های اضطراری معموال حد اکثر زمان تطبیق قابل تذکر اینکه

 :آن صورت با استفاده ازبودجه اضطراری ملی تحت شرایط ذیل تمویل میگردد

  .پروژه ایکه کامالً شرایط حاد اضطراری را دارا باشد 

  در کاهش میزان آسیب پذیری مؤثر باشد ان  متوسط بوده تحقق یاکوچک وهای اضطراری  احجام پروژه. 

 خطر برای باشندگان دو  بروزاحتمال باعث بروز مشکالت ، آسیب  و تاسیسات تخریب شده  عدم بازگشایی و احیای مجدد

 ت گردد. محل متقاو

 است و عدم تطبیق آن مشکالت  اضطراریو تمویل آن در کوتاه مدت از بودجه انکشافی دولت به دلیل اینکه پروژه عاجل

 در قبال دارد .اجتناب ناپذیر را 

 پروژه مطالعه تخنیکی گردیده و بعد از  ان تاسیسات عام المنفعه تخریب شده باید سروی دقیق شده تمامی موارد اضطراری

 . اتخاذ شوددر مورد احیای مجدد آن تصمیم آن 

  و سایر نیازمندی های جوامع ملی اضطراری بودجه ساالنه بودن منابع منظور شده  محدودبا توجه بر ها پروژه همچو هزینه

 ( ده ملیون افغانی بیشتر شده نمی تواند. 00111111آسیب پذیر افغانستان حد اکثر از )

 ماده یازدهم:

  از حوادث   ناشیاضطراری و رساندن کمک های بشری برای آسیب دیدگان های که در تحقق فعالیت افراد و اشخاص

خساره مند و متضرر میشوند از عین  و ظیفه و یا باالثر حوادث به نحویو در حین انجام  مصروف اندطبیعی و غیر طبیعی 



نیازمندی شان مطابق معیار های پذیرفته شده  در رفعشده میتوانند و مستفیداین طرزالعمل حقوق امداد رسانی مندرجه 

 . دندمساعدت میگرملی از بودجه اضطراری  ومبتنی بر اسناد 

 ماده دوازدهم: 

تخصیص اجرا میگردد(    ازمنابع بودجه اضطراری  والیات برای کمیته های والیتی مبارزه باحوادث که)مبالغ اضطراری

 تحت شرایط ذیل در موارد آتی بمصرف میرسد:

 :تفاده الف: موارد اس

 در ارزیابی سریع نیازمندی ها. 

 در تحقق فعالیت های جستجو و نجات. 

 و حد اکثر الی  بوده( این طرزالعمل  0)شرایط ماده توضیحات  در فعالیت های کوچک تحکیماتی که شرایط اضطراری مطابق

 . باشدتطبیق  قابلیک هفته 

 تکفین و تدفین را نداشته باشند. تامین مصارفاتانمندی اقتصادی بخاطرپرداخت حقوق بازماندگان آنعده شهدا که تو 

  و اقدام در بازکردن آن به گردیده های مواصالتی ه و دور کردن مخروبه ها که باعث انسداد را ی مواصالتی باز ساختن راه ها

 امکان پذیر باشد.  ی الی یک هفتهآن اعظم حققتو باشد ممکناساس شرایط اضطراری 

  کرایه انتقاالت مواد اولیه به محل حادثهدر. 

  مصرف شده میتواند . آب صحی و غذای گرم در اولین ساعات وقوع حادثه بر طبق ضرورت و نیازمندی تهیهدر  

 به ساحات امن    در انتقال بیجاشده گان داخلی ناشی از حادثه . 

 :ب: میکانزم استفاده

 متضررین مطابق  رسیدگی بهو انسجام و تنظیم فعالیت های کوچک ظوربمنحادثه  جریاندر  اضطراری صرف این بودجه

 نیازمندی مصرف میشود. 

  .این بودجه بعد از تائید و فیصله جلسه اضطراری کمیته های والیتی از طریق هیئت مختلط بمصرف میرسد 



 درقدم بوطه د های سکتوری مرهر فعالیت اضطراری از طریق سکرتریت کمیته های والیتی مبارزه با حوادث در اشتراک نها

شناسایی گردیده و نتایج آن به مقام کمیته پیشنهاد و بعد از تصویب با در نظرداشت درجه استعجالیت آن اقدام نخست 

 . بعمل می آید 

  سکرتریت کمیته های والیتی تمام اسناد بودجه اضطراری مصرف شده را ازمراجع مصرف کننده جمع آوری وبعد ازتکمیل

 ومهر مسؤلین غرض محسوبی به زود ترین فرصت ممکنه به مرکز اداره ارسال می دارد .امضاء 

 ودرصورتیکه  پول تخصیص داده شده در امتداد سال مالی مصرف واسنادمکمل آن به اداره غرض محسوبی ارسال میگردد

مصرف گردد در غیرآن بودجه باقی اند الی ختم ربع اول سال بعد میتواند ممقداری ازآن بنابر دالیلی مصرف ناشده باقی ب

 مانده اصوال مسترد میگردد.

  مکلف به تطبیق  طبقا والیاتباشد  سایراحکامیکه درخصوص کاربرد بودجه اضطراری ملی ازمقام عالی کمیسیون صادر شده

 را غرض محسوبی به وقت معینه محول میسازد .بعد از تکمیل پروسه اسناد آنآن بوده و

بعد از  یند که باالثر حادثات شدیدًا صدمه دیده و بگونه انفرادی غرض اخذ مساعدت های نقدی مراجعه می نما عده هموطنانآن  :ج

دارالنشاء کمیسیون عالی  ازطریق میتوان ر و ترتیب اسناد ضروری ضمیموی آن ت متضریتثبیت کامل و علم آوری همه جانبه وضع

( افغانی از کود اضطراری 01111-01111دی در محدوده )نقارات وارده مساعدت دولتی مبارزه با حوادث با در نظرداشت ابعاد خس

 . ددرگملی اجرا 

 ملی( میکانزم ها و شیوه های کاری دریافت مساعدت از بودجه اضطراری)

 ماده سیزدهم:

رایط پیشبینی شده مطابق شوارده شامل لست شهدا، تخریب منازل و خسارات استفاده ازبودجه اضطراری ملی تمامی اسناد  الف:

( این طرزالعمل تکمیل و از طریق اداره ملی آماده گی مبارزه با حوادث ارزیابی دقیق گردیده و بعداً به مقام  8 ( و  )  7موادات )   

 کمیسیون غرض منظوری و اجرا پیشنهاد میگردد. محترم 

 پرداختاصولی  ات تخصیص اجرا شده برویت اسناد که برای والیای در خصوص مجروحین ناشی از حادثه از منابع اضطراری  ب:

 . میشود



تمامی پیشنهادات وزارت خانه ها که تقاضای دریافت بودجه اضطراری را غرض تطبیق پروژه های اضطراری و یا تحقق فعالیت های  ج:

دارالنشای کمیسیون عالی دولتی بعد از ارزیابی همه جانبه در  نمایند بگونه ئی اضطراری در مطابقت با استقامت های کاری خویش 

مجالس ی باشد پیشنهاد و در غیر آن موضوع شامل اجندا کمتر ( ملیون افغانی 0مبارزه با حوادث در صورتیکه هزینه مورد نیاز آن از )

 و در مطابقت به تصویب اجراآت صورت میگیرد.  گردیدهنوبتی و یا اضطراری کمیسیون عالی دولتی مبارزه با حوادث 

همه  النشای کمیسیون ارجاع وبعد ازارزیابی وبررسی رابودجه اضطراری به دامساعدت ازدریافت غرض عرایض و مکاتیب انفرادی  :د  

 .رسیدگی میشوددر ترتیب پیشنهاد آن عنوانی کمیسیون جانبه 

داراالنشاء اسناد مورد نظر را ایجاب ترتیب اسناد مصرفی را مینماید که  دردتمویل می گ تمامی مصارف که ازبودجه اضطراری  ه:

 رسیدگی واقدام مینماید .اصوال، ادارات وسایر مراجع مصرف کننده دریافت ودر محسوبی ان ازمراجع مختلف والیات ، وزارت خانه ها 

تاخیر طی مراحل محسوبی بودجه اضطراری اعظمی الی ختم ربع اول سال مابعد باید تکمیل ونهائی گردد ودر غیر آن موجبات   و: 

مسولیت ازجوانب  درغیرآن اجرای محسوبی آن تجدید نظرگردد  درگزارش داده شود ودرصورت داشتن دالیل موجه در زمان معین 

 هدبود .اتاخیرکننده بوده درمورد پاسخگوخو

 ماده چهاردهم :

اجرائیه دولت ریاست مقام دفتر یتی وکمیته های وال ،دولتی مبارزه باحوادث  عالی داراالنشای کمیسیون تطبیق این طرزالعمل توسط 

 وحدت ملی افغانستان مدیریت ونظارت میگردد .

 ماده پانزده هم :

( ماده ترتیب وبعد ازتائید ومنظوری مقام عالی کمیسیون دولتی مبارزه باحوادث وتصدیق شورای وزیران قابل 00این طرزالعمل در )

 .تطبیق است 

 منظور است 

 

 


