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دافغانستان اسالمی
جمهوریتدعدلیی وزارت

رسمی جریده
• له پی و سـره د مبـارزی د چمتووالـی قـانـون

• قــانون آمـــادگــی مبــارزه با حـوادث

• د افغانستان داسالمی جمهوریت دجمهور رئیس فرمان • فرمان رئیس جمهوري اسالمی افغانستان

دخپریدو نی ه د ۱٩٣۱هـ ش کال دتلی دمیاشتی ( )۱٠پرله پسی نمبر ()۱٠٠٣

تاریخ نشر )۱٠ ( :میزان سال  ۱٩٣۱هـ .ش نمبرمسلسل ()۱٠٠٣

٩٩١٩/
٧/٩٨

رسمي جریده

مسلسل نمبر ()٩٨٠١

در این شماره :
.1

قانون آمادگی مبارزه با حوادث صفحه ()٣٩ -۱

.2

فرمان شماره ( )٦٦مورخ  ۱٩٣۱/٦/٣٦رئیس ج.ا.ا درباره تقرر دوتن وزرای کابینه ورئیس عمومی
امنیت ملی ج .ا.ا صفحه
)(٣٢-٣٢

د امتیاز خاوند  :دعدلیی وزارت
مسؤل چلوونکی  :قانونمل محمدرحیم :دقیق:
٠٧٠٠٢٠٧٢٢٧
ددفتر تیلفون ٣۱٠٩٩٧٢ :
مرستیال  :نور علم ٠٧٠٠۱۱٧۱٧٠مهتمم:
محمدجان ٠٧٠٠٩٣۰٣٣٣ویب سایت :
www.moj.gov.af

قیمت این شماره )٩٨(........ .. . .......................... :
افغانیتیراژ چاپ اول . . .............................:
)٩٨٨٨(........جلدآدرس :وزارت عدلیه  ،ریاست نشرات ،
چهارراهی پشتونستان  ،کابل

له پې و سره د مبارزې د
چمتووالي دقانون د توشېح په

هكله ،د افغانستان اسالمي
جمهوریت د رئیس فرمان

٩٩١٩/ ٧/٩٨

رسمي جریده

ه:
()۸٠نې ه:
/٩
/٩٧

٩٩١٩لوم
ماده:
د افغانستان د اساسي قانون د ()۴۶
مادې د ( )٩۴فقرې او د ( )٩٨٨مادې
د حكم له مخې ،له پې وسره د مبارزې
شوري د
د چمتووالي قـانونچې د ملي
ٰ
مجلسینو د
هیئت د ٩٩١٩ /٩ /۸٨نې ې
( )۸٧ې پرېك ې پر بنس  ،په ()۶
فـصلونو او ( )۸١مـادو كې تصویب
شوى ،توشېح كوم.

دوه یمه ماده:
دغه فرمان دې له قانون او د ملي
هیئت له
شوري دمجلسینو د
ٰ
پرېك ې سره یـو اى په رسمي جریده
كې خپور او د خپرېدو له نې ې خه دې
 ،نافذ شي.
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رئیس جمهوری اسالمی افغانستان
در مورد توشیح قانون آمادگی
مبارزه با حوادثشماره)۸٠( :
تاریخ٩٩١٩/٩/٩٧ :مادۀ اول:
به تأسی از حکم فقرۀ ( )٩١مـادۀ ()١٦
و مادۀ ( )٩٨٨قانون اساسی
افغانـستانقانون آمادگی مبارزه با حوادث
را که بر
اس اس فی صلۀ ش ماره ( )۸٧م ؤرخ
مختلط
هیئت
٩٩١٩/٩/۸٨
مجلـسینشورای ملی به داخل ( )٦فـصل
و ( )۸١ماده به تصویب رسیده ،توشیح
می دارم.

مادۀ دوم:
این فرمان همراه با قانون و فیصلۀ
هیئـتمختلط مجلسین شورای ملی در
جریـدۀرسمی نـشر و از تـاریخ نـشر
نافـذگردد.

حامد کرزیرئیس
جمهوری اسالمی افغانستان

حامد كرزىد
افغانستان د اسالمي جمهوریت
رئیسفرمان
ال
ف
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مصوبۀ
له پې و سره د مبارزې د
شورای ملی
چمتووالي د قانون په
هكله جمهوری اسالمی افغانستان
د افغانستان د اسالمي در مورد قانون آمادگی مبارزه
باحوادث
جمهوریت د ملي
ٰ
شوریمصوبه
شماره)۸٧( :

ه)۸٧( :

تاریخ٩٩١٩/٩/۸٨ :

نې ه٩٩١٩ /٩ /۸٨ :

د افغانستان د اساسي قانون د سلمې مادې به تأسی از حکم مندرج مـادۀ
صـدمله درج شوي حكم سره سـم ،د ملـي قانون اساسی افغانستان ،هیئت
مختلطشوري د دوا و غون و له نهونه و غـ و مجلسین شورای ملی مرکب
از نه نه نفر خه جو شوي

هیئت له پې و سره از اعضای هر جرگه

قـانون آمـادگی دمبارزې دچمتووال ي قانون پـه لـورو مبارزه با حوادث را
به داخل چهار فصل فصلونو او نهه ویشتو مادوكې له یو شمېر وبیست ونه
ماده توأم با یک سلـسلهتعدیـلونو او ایزاد سره د ٩٩١٩كال د تعدیالت و ایزاد
به تاریخ بیستم ماه حمل وري د میاشتې په شلمه نې ه فیصله ك  .سال ٩٩١٩
فیصله نمود.
د
د

هیئت رئیسعبیداﷲ رامین

هیئت مرستیال
اكتر احمد شبیر صمیمرئیس هیئت مختلطعبیداﷲ

رامین
معاون هیئت مختلط
داکتر احمد شبیر صمیم

ب

الف

رسمي جریده
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فهرست قانون آمادگی مبارزه
باحوادث فصل اول
احکام عمومی
صفحه
عنوان
ماده
وضع ………..................................................
مادۀ اول:
اهداف………..................................................
٩.....مادۀ دوم:
٩..مادۀ سوم:
۸..مادۀچهارم:

اصطالحات………..............................................
مرجع تطبیق………............................................

٥...مادۀ پنجم:

انواع حوادث ………...........................................
١...

مادۀ ششم:

فعالیت های مبارزه با حوادث٠.. ………............................

فصل دوم
کمیسیون عالی مبارزه باحوادث
مادۀ هفتم:

تشکیل کمیسیون١.... ………................................... ..

مادۀ هشتم:

وظایف وصالحیت های کمیسیون ٩٩. ………......................

مادۀ نهم:

عملی نمودن تصامیم کمیسیون ٩٩. ……….........................

مادۀ دهم:

سهم گیری در امر مبارزه باحوادث ٩٩. ……….....................

مادۀ یازدهم:

تشکیل کمیسیون در والیت ٩٦.. ……….........................

مادۀ دوازدهم:

تشکیل کمیسیون در ولسوالی ٩١.. ………........................
ج

فصل سوم
تنظیم امور مالی
مادۀ سیزدهم:

منابع تمویل٩٧......... ………....................................

مادۀ چهاردهم:

پیشبینی بودجۀ عادی و انکشافی ٩٧..... ………..................

مادۀ پانزدهم:

تمویل حالت فوق العاده ٩٧.... ………..........................
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مادۀ شانزدهم:

صندوق پولی عاجل ٩٠ ....………...............................

مادۀ هفدهم:

کمک های نقدی و جنسی ٩٠... ………..........................

فصل چهارم
احکام متفرقه
مادۀ هجدهم:

حمایت از فیصله های ملل متحد ٩١... ………....................

مادۀ نزدهم:

مساعدت دولت با کشور های خارجی ٩١... ……….............

مادۀ بیستم:

تثبیت محالت آسیب پذیر۸٨... ………...........................

مادۀ بیست ویکم :منع فعالیت های ساختمانی۸٨........ ………............... ......
مادۀ بیست ودوم :صدور سریع ویزه۸٨........ ………................. .............
مادۀ بیست وسوم :آگاهی عامه۸٩....... ……….....................................
مادۀ بیست وچهارم :معافیت مالیاتی وگمرکی ۸٩...... ………........................
مادۀ بیست وپنجم :ارایۀ گزارش ۸٩..... ………......................................
مادۀ بیست وششم :تصفیه صورت حساب ۸۸... ……….............................
مادۀ بیست وهفتم:

ارجحیت ۸۸.... ………..........................................

مادۀ بیست وهشتم:
۸۸.....

وضع مقرره  ،طرزالعمل ها و لوایح ………..............

مادۀ بیست ونهم:

انفاذ۸٩..... ………...............................................

د

له پې و سره د
مبارزې د
چمتووالي
قانونلوم ى فصل

عمومي حكمونه
وضع
لوم ماده:
دغه قانون په هېواد كې له طبیعي او
غیرطبیعي پې و سره د مبارزې د

٩٩١٩/ ٧/٩٨
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چمتووالي د فعالیتونو د تنظیم په
منظور ،وضع شوىدى.

این قانون به منظور تنظـیم
فعالیتهـای آمادگی مبارزه بـا حـوادث
طبیعـیوغیرطبیعی درکشور وضـع
گردیـدهاست.

ددې قانون موخې عبارت دي له:
 -٩د طبیعي او غیر طبیعـي پېـ و

اهدافماد
ۀ دوم:

داحتمالي پې ېدو وقایه اومخنیوى او

اهداف این قانون عبارت اند از:

لـههغو خه د راپیدا شوو خطرونو

 -٩وقایه و جلوگیری ازوقوع

را ي ول.
اود طبیعي او غیر طبیعي پې و پر

احتم الی ح وادث طبیع ی و غی
رطبیعی و کاهش خطرات ناشی از
آن.

او

ها

موخې
دوه یمه ماده:

 -۸د ول ول ملكیتون و س اتنه
و اندې دعامه
خوندیتوب تاْمینول.

سوكال

 -۸حفاظت انواع

ملکیت

 -٩د مكې  ،ساتل شوو ساحو او

وتـأمینرفاه و مصئونیت عامه
دربرابر حوادثطبیعی و غیرطبیعی.

له ویجا ېدو خه مخنیوى

 -٩جلوگیری از تخریب زمین،

نباتیپو

ساحات حفاظت شده  ،پوشش نباتی
و حفاظت

او د

قانون آمادگی
مبارزه با
حوادثفصل
اول
احکام عمومی

د

وضع
مادۀ اول:
٩
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ژویو له ژوند خه ساتنه .
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 -۶تنظیم ،انسجام و هماهنگی فعالیت
های آمادگی
درمراحلمختلف.

 - ۶په مختلفو پ اوونو كې له پې و

مبارزه

باحوادث

سره د مبارزې د چمتووالي د
فعالیتونو تنظیمول ،سمون او
همغ ي.

پالنهـایآمادگی مبارزه با حوادث.

 -۵له پې و سره د مبارزې د

 -۴ایجاد میکانیزم عملی مبـارزه

چمتووالي د پالنونو په تطبیق كې د
خلكـو ـ ون.

بـاحوادث طبیعی و غیرطبیعی مبتنی
بـرنیازمندی های مبرم جامعه.

 -۵مش ارکت مردم درتطبیق

 -۴د ولنې د ثابتو ا تیاوو پربنس

 -٧حفاظت صحت

لـهطبیعي او غیر طبیعي پې و سره

حادثـهوجلوگیری از مصدومیت.

دمبارزې د عملي میكانیزم جو ول.

 -٠حمایت از زنان ،اطفال ،کهن

 -٧د پې و د مصدومینو سـاتنه او

ساالن و اشخاص دارای معلولیت
ومحالتی کهدر برابر حوادث مندرج
این قانون بیشتر آسیب پذیر اند.

لـهمصدومیت خه مخنیوى.
 -٠له

و ،اطفالو ،ز و اود

مصدومین

اصطالحا
ت مادۀ
سوم:

معلولیتلرونكو اشخاصو اوهغو
ایونو خه مالت چې په دې قان
ون كې د درج شوو پې وپر و اندې
زیات زیان منونكي وي.

اصطالحات آتی دراین قانون مفاهیم
ذیل را افاده می نماید:

اصطالح ا
نېدرېیمه
ماده:

 - ٩حوادث طبیعی :مصایب فاجعه بار

په دې قانون كې الندې اصطالح انې

طـبیعی است که باعث تلفات یا ایجاد
خسارات جانی یا مـالی ویـا هـر
دورامن ته كېدو باعث ر ي .

 -٩طبیعي پېـ ې:طبیعـي نـاورین

 -۸غیر طبیعي پې ې :هغه غیر

راو ونكي مصیبتونه دي چې د

طبیعـیناورین راو ونكي مصیبتونه

تلفاتو یا د اني یا مالي او یـا د دوا و

دي چـې دتلفاتو یا د اني یا مالي او

زیـانونو داز حیات و حش.

یـا د دوا وزیانونو د رامن ته كېدو

دغه مفاهیم افاده كوي:

باعث ر ي.
2
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 -٩فوق العاده حالت :هغه بحراني

-٩

وضعده چې د طبیعي یا غیر طبیعي
پې و لـه ر ندېدو یا وا سره

بحرانـیاست که متصل به ظهـور یـا
تهدیـدحوادث طبیعی یا غیر طبیعـی
مطـابقاحکام این قانون اعالن می
گردد.

 -۶ا كلول  :د پې ې لـه
پېـ دو خهمخكې دهغې د احتمالي

 -۶پیشبینی  :مطالعه وتحلیل
تـأثیرات احتمالی حادثه است ،قبـل از
وقـوعآن.

-۵له مخكـې مخنیـوى :د پېـ ې د

 -۵پیــشگیری :اقــداماتی اســت به

اغېزو د دفع یا را ي ولو په منظور

منظور دفـع یـا کـاهش اثـراتحادثه.

اقدامات دي.

 -۴وقایه  :اتخاذ تدابیر احتیاطی است

 -۴وقایه  :د پې ې له پې ېدو خـه

غرض جلوگیری وکـاهش خطـرات
احتمالی از وقوع حادثه.

یو ـاى ددېقانون د حكمونو مطابق
اعالنې ي.

اغېزو كتنـه اوتحلیل دى.

داحتمالي خطرونو د مخنیوي او
را ي ولو په غرض داحتیاطي

حالت

مسلسل نمبر ()٩٨٠١

فوق

العاده :وضع

 -٧خطر  :حالتی است که قوۀ به
بـارآوردن زیان وخسارات جانی یا
مـالیباالثر حوادث طبیعی یا
غیرطبیعی را دارا باشد.

تدبیرونو نیول دي.
 -٧خطر  :هغه حالت دى چې د طبیعي
یاغیر طبیعي پې و له املـه د ـاني

-٠آسیب پذیری  :حالتی اسـت
کـه ولنه،له فزیكى ،ـولنیز او
اقتـصادیپلــوه د طبیعــي یــا غیــر
طبیعــیپې و د خطرونو له امله

یـامالي زیان او تاوانونو د را من ته
كېدو قوه ولري.
 -٠زیانم نوالی :هغه حالـت دى
چـېمی گردد.

اوو تي زیان او تاوانونه الي.

 -۸حوادث غیر طبیعی :مصایب فاجعه

 -١ظرفیت  :د طبیعي یا غیر طبیعي

بار غیرطبیعی است که باعث تلفات
یاایجاد خسارات جانی یا مالی و یا
هردومی گردد.

پې وپر و اندې د مبارزې لپـاره د
فزیكـي ،بشري او مالي توانمن لرل
٩
دي.
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 -٩٨مخنیوى :د پې ې د درولو اود

 -٩٨جلوگیری  :اتخاذ تدابیر ی است

هغې د اغېزو د دفع لپاره د تـدبیرونو
نیـولدي.

جهت متوقف ساختن حادثـه و دفـع
اثرات آن.

 -٩٩چمتووال ى :د پې و ،خطرونو

-11

آمادگی  :اتخاذ تـدا بیری

اودهغو د وروستي جبران پـه
و انـدې د مبارزې لپاره د تدبیرونو

اسـتجهت مبارزه درمقابل حوادث،
خطرات وجبران بعدی آن.

نیول دي.

-11

 -٩۸مرسته  :د پې ې مصدومینو

اسـتجهت پوشش نیازمندی های
اولیه برایمصدومین حادثه ( .شـامل

خو و ،درملو،جامو ،مؤقتې سرپناه

آب ،غـذا،ادویه ،البسه ،سرپناه مؤقت
و امثال آن).

تـه دلوم نیو ا تیاوو (د اوبو،
او هغو ته د ورته پهشمول) د پو
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لپاره الزمې مرستې دي.

امداد  :کمک های الزم

ج ستجو و نج ات :عملی

 -٩٩ل ول اوژغورنه :زیان منونكو

اتتفحـصی و رسـانیدن کمـک ه
ایعاجلی اسـت حین وقوع حادثه جهت
رسیدگی به آسیب رسیدگان (.شامل،

تشول،د لوم نیو ا تیاوو د برابرولو

تداوی و معالجه ،جلـوگیری
ازآتـشسوزی ،تخلیه  ،تهیه
ضروریات اولیه ومرستو رسول دي.

اود

 -٩۶بیارغول  :د پې ې له

بي نیـوجامعه ،زیان وخسارات

پې ېدو

خهدمخه حالت ته د

وارد شده از اثرخطرات حوادث
طبیعی یا غیر طبیعی را از لحاظ
فزیکی ،اجتماعی واقتـصادیمتقبل
می گردد.

بنس یزو ا ینو خدمتونو ،ولنیزو

 -٩۵فصلي پې ې :په خاصه زماني

 -١ظرفیت  :داشتن توانـائی

موقع ،د طبیعي پې ې پې ېدل دي.

فزیکـی،بشری و مالی اسـت جهـت
مبـارزهدرمقابل حوادث طبیعی یا
غیرطبیعی.

 -٩۴د مخه خبردارى :د طبیعي یا

ته درسید

( د تـداو او درملنـې،

لـهاور اخیست نې خه د مـخنیوي،
او هغو ته دورته په شمول) لپاره د
پې ې د پې ېدو په وخت كې
ل وونكي

عملیات

او اقتصادي فعالیتونو راسـتنول
(بیارغول) دي.

غیرطبیعي پې ې له پې ېدو دمخه،

4

رسمي جریده
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د عالیمو او اغېزې ترمن مخکن

-11

خبرتیا ده.

اسـتبین عالیم قبل از وقوع و تأثیر
حادثـۀطبیعی یا غیر طبیعی.

 -٩٧ارزونه :د پې ې د شدت او له
هغې
خه دراپیدا شوو ناو و اغېزو

-11

هشدار قبلی  :آگاهی قبلی

ارزیابی  :دریافت شدت حادثه

واثرات ناگوار ناشی از آن است.

میندل دي .

-11

 -٩٠تشول  :د پې ې له ـاى

وپراگندهنمودن مال است از محل
حادثه به محلمصئون.

خـهخوندي اى ته د انسان لرې

تخلیه  :دورکردن انسان

مصدومین حادثه :اشخاص

كـول اودمال شیندل دي.

-11

 -٩١د پې ې مصدومین :هغه حقیقي

حقیقییا حکمی است که ازاث ر وقوع
حادثه بهآنهاخسارات جانی یا مالی
ویا هـردورسیده باشد.

اوحكمي اشخاص دي چـې د پېـ ې
دپې ېدو له امله ورته اني یا مالي
او یـادوا ه زیانونه رسېدلي وي.

د تطبیق
مرجع لور
مه ماده:

مرجع
تطبیق مادۀ
چهارم:
( )٩تنظــیم ،انــسجام وهمــاهنگی

( )٩له پې و سره د مبارزې د
فعـالیتونو امثال آن ).
-11

بازسازی  :احیای مجدد

خدماتضروری زیربنائی و فعالیت
های اجتماعی و اقتصادی است به
حالت قبل از وقوعحادثه.
-11

حوادث

فصلی:

وقـوع

حادثـۀطبیعی است در موقع زمانی
خاص.

٥
تنظیم ،سمون اوهمغ ي اود هېواد
په كچهددې قانون د حكمونو
تطبیقول له پې وسره د مبارزې د
چمتووالي د ادارې پـرغا ه دي ،نور
وزارتونه او ا وندې ادارې ،هم ددې

٩٩١٩/ ٧/٩٨

رسمي جریده
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قانون دحکمونو پرتطبیق باندېمكلف
دي.

( )1ادارۀ آمادگی مبارزه با
حـوادثمنبعد دراین قانون به نـام اداره
یـادمی گردد.

چمتووالیاداره ،له دې وروسته په
دې قانون كې دادارې په نوم
یادې ي.

( )1تشکیل وطرز فعالیت اداره
توسطمقررۀ جداگانه تنظیم می گردد.

( )۸له پې و سره د مبارزې د

انواع
حوادث مادۀ
پنجم:

( )٩د ادارې تشكیل اود فعالیت ول
دجال مقررې په واسطه تنظیمې ي.

د پې و
ولونهپن م
ه ماده:

()٩

حوادث

طبیعی

که

با

نظرداشـتوضعیت خاص جیولوژیکی،
داشتن جو و اقلیم متفاوت و موقعیت
جغرافیائی ،به وقوع می پیوندد،
عبارت اند از:

( )٩طبیعي پې ې چې د خاص
جیولوژیكي وضعیت ،بیل بیل اقلیم او
هوا د لرلو اوجغرافیایي موقعیت ته
په پام سره را من ته كي ي ،عبارت

 -1سیالب .

دي له:

 -1آب خیزی.

 -٩وچكالي.

 -1زلزله.

 -۸سېالو.

 -1توفان.

 -٩د اوبو لو ېدل (ج ېدل).

 -۴واورې ویېدل.

 -۶زلزله.

 -٧ل

 -۵توپان.

 -٠په خپل سر اور اخیستل.

فعالیـت ه ای مب ارزه ب احوادث و
تطبیق احکام ایـن قـانون در
سـطحکشور به عهدۀ ادارۀ آمادگی
مبارزه باحوادث بوده ،سایر وزارت
ها و ادارات ذیربط نیز مک لف به
تطبیق احکام ایـنقانون می باشند .

 -١د مكې ننوتل ( كته تلل).

 -1خشک سالی.

 -٩٨د مكې ویېدل.
 -٩٩نور طبیعي ناورینونه.
( )۸غیر طبیعي پې ې چې د انسان
د الس زې ندې دي ،عبارت دي له:
 -٩اور اخیستل.
 -۸د الوتكې لوېدل او ستر كر.
6
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 -٩چاودنه.
 -۶ج
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-11سایر آفات طبیعی.

ه.

( )۸حوادث غیر طبیعی که زادۀ

 -۵تكنالوژیكي خطر.

دستانسان بوده ،عبارت اند از:

 -۴نور غیر طبیعي ناورینونه.

 -1آتش سوزی.

( )٩هغه بیولوژیكي او نباتي

 -1سقوط طیاره و تصادم بزرگ.

ناورینونه چې د اقتصادي مناسبو
شونتیاوو نه شتون اودكرنې او
ر كې د
روغتیا په

 -1انفجار.
 -1خطر تکنالوژیکی.

تخنیكـیآسانتیاوو كم ت ته په پام

 -1سایر آفات غیرطبیعی.

 -1جنگ.

سره پې ې ي،عبارت دي له:

()٩

 -٩ساري او انتاني ناروغ .

کـهبانظرداشت عـدم امکانـات
مناسـباقتصادی وکمبود سهولت های
تخنیکیدرعرصۀ زراع ت وصحت به
وقوع میپیوندد ،عبارت اند از:

-۸

دحشراتو

،ېدونكو

(خزند انو) او حیواناتو یرغل.
 -٩حیواني ناروغ .

آفات

بیولـوژیکی

 -1برف کوچ.

 -1امراض ساری وانتانی.

 -1ژاله.
 -1آتش سوزی خود به خودی.

ۀ حــشرات،
 -1حمل
خزنــدگان و حیوانات.

 -1فرورفتگی زمین.

 -1امراض حیوانی.

-11لغزش زمین.
٧

ونبـاتی

٩٩١٩/ ٧/٩٨

رسمي جریده

 -۶نور بیولوژیكي او نبـاتي آفتونـه
.

له پې و سره د مبارزې
فعالیتونهشپ مه ماده:
ددې قانون په پن مه ماده كـې د
درجشوو پې و له مبارزې سره په
تدبیرونو كې الندې فعالیتونه شامل
دي:
 -٩د پې و له احتمالي پې ېدو خـه
دوقایې او مخنیوي په منظور ،د
تدبیرونونیول.
 -۸د پې و د ناو و اغېزو د
را ي ولو

پهمنظور،

د

مخه

نیوونكو تدبیرونه نیول.
 -٩د احتمالي پې و ا كلول اود هغو
دپایلو را ي ول.
 -۶د پې ې په

ـاى كـې د

ل ـونېاوژغورنې عملیات.
 -۵د پې ې مصدومینو ته پـر
وخـتمرسته.
 -۴دپې ې ،بیارغونې اود عادي

مسلسل نمبر ()٩٨٠١

تدابیر مبارزه با حوادث مندرج
مـادۀپنجم این قانون شامل فعالیت
های ذیلمی باشد:
اتخاذ تدا بیر به منظـور وقایـ
-1
وقــوع
از
وجلــوگیری
ه
احتمــالیحوادث.
اتخاذ تدابیر پیشگیرانه به
-1
منظـور کاهش اثرات ناگوار حوادث.
پیشبینی
-1
وکاهشپیامد ها.

حوادث

احتمالی

عملیات
-1
درمحـل حادثه.

جستجو

ونجات

کمک
-1
مـصدومینحادثه.

به

موقـع

بـه

احیای مـجدد به خاطـر ب
-1
ـهبود وضعیت آسـیب رسـیدگان در
جریانحادثه ،بازسازی واعادۀ زندگی
عادی.

دوه یم فصل
له پې و سره د
مبارزې عالي كمېسیوند
كمېسیون تشكیالوومه ماده:

ژوندانهد راستنولو په بهیر كې د
زیان منونكـووضعیت ته د ه والي

( )٩دهېواد په كچه له پې و سره

په خاطر بیارغونه -٦.سایر آفات

دمبارزې دچارو دالر وونې ،سمون

بیولوژیکی ونباتی.

فعالیت های مبارزه
باحوادث مادۀ ششم:

او همغ

پهمنظور ،دجمهور رئیس

د مرسـتیال تـرریاست الندې  ،په
الندې تركیب سـرهعالي دولتي
كمېسیون جو ې ي:
8
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 -٩د دفاع وزیر د غ ي په تو ه.

 -٩وزیر دفاع به حیث عضو.

 -۸د بهرنیو چارو وزیر د غ ي په

 -۸وزیر امور خارجه به حیث

تو ه .

عضو.

 - ٩د كورنیو چارو وزیر د غ ي په

 -٩وزیر امور داخله به حیث عضو.

تو ه .

 -۶وزیر مالیه به حیث عضو.

 -۶د مالیې وزیر د غـ ي پـه تو ـه.

 -۵وزیر صحت عامه به حیث عضو.

 -۵د عامې روغتیا وزیر د غ ي په

 -1وزیر انرژی وآب به حیث
عضو.

 -۴داوبو او انرژ وزیر د غ ي په

 -1وزیر زراعت ،آبیاری ومالداری
بهحیث عضو.

 -٧د كرنې ،اوبو ل ولو او مالدار

 -1وزیر فواید عامه به حیث عضو.

تو ه .
تو ه.
وزیر د غ ي په تو ه.
 -٠د فواید عامې وزیر د غ ي په
تو ه.

 -1وزیر احیاء و انکشاف دهات
بـهحیث عضو.
-11وزیر معارف به حیث عضو.

 -١د كلیو د بیارغونې او پرمختیا
وزیر د غ ي په تو ه.
 -٩٨د پوهنې وزیر د غ ي په
تو ه.

فصل دوم
کمیسیون عالی
مبارزه با حوادثتشکیل
کمیسیون مادۀ هفتم:

١
 -٩٩د ترانسپورت او ملكي هوایي
چلند وزیر د غ ي په تو ه.
 -٩۸د مهاجرینو د راستنولو وزیـر

( )٩بــه منظــوررهبری ،انــسجام و

دغ ي په تو ه.

هماهنگی امور مبارزه بـا حـوادث
درسطح کشور کمیسیون عالی دولتی
تحت ریاست معاون رئیس جمهور به
ترکیبذیل ایجاد می گردد:

 -٩٩د اطالعاتو او فرهن وزیر د
غ ي په تو ه.
 -٩۶د سیمه ییزې ادارې عمومي
رئیسد غ ي په تو ه.

٩٩١٩/ ٧/٩٨

رسمي جریده
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 -٩۵د ژوند چاپېریال سـاتنې د

 -11رئیس عمومی سره میاشـت
بـهحیث عضو.

تو ه.

 -11شاروال کابل به حیث عضو.

 -٩۴د سرې میاشتې عمومي رئـیس

 -٩٠رئیس اتاق تجارت وصنایع

دغ ي په تو ه.

بـهحیث عضو.

 -٩٧كابل اروال د غ ي په تو ه.

 -٩١رئیس عمومی اداره به حیث

 -٩٠دسودا ر اوصنایعو دخونې

عضوو منشی.

رئیس دغ ي په تو ه .

توانـد
می
( )1کمیسیون
عنـداللزوماز وزارت ها وادارات
دولـتی دیگرنیزدعوت به عمل آورد.

ملـیادارې عمومي رئیس د غ ي په

 -٩١د ادارې عمومي رئیس د غ ي
اومنشي په تو ه.
نور وزارتونو او دولـتي ادارو ته هم
بلنه ورك ي.

( )1کمیسیون عالی دولتـی
مبـارزهباحوادث منبعد درایـن قـانون
بنـامکمیسیون یا د می گردد.

( )٩له پې و سره د مبارزې عالي

( )۶د كمېسیون په سـكرتریت

دولتي كمېسیون له دې وروسته په
دې قانون كې د كمېسیون په نوم
یادې ي.

پـورېا وندې چـارې د ادارې پـه

( )۸كمېسیون كولى شـي عنـداللزوم

و
ترانسپورت
 -11وزیر
هوانـوردیملکی به حیث عضو.
 -11وزیر عودت مهاجرین به
حیـثعضو.
 -11وزیر اطالعات و فرهنگ به
حیثعضو.
 -11رئیس عمومی ادارۀ محلی به
حیث عضو.
 -11رئیس ادارۀ ملی حفاظت
محـیطزیست به حیث عضو.

واسـطهتنظیمې ي.
( )۵په فوق العاده حاالتو كې د
كمېسیون غون ې د رئیس د تصمیم
یـا د ادارې دو اندیز پربنس
جو ې ي.
( )۴دكمېسیون د غونـ و د فعالیـت
رن والى او د جو ېدو

ول د

كمېسیون له خوا دجـال كـ نالرې پـه
واسـطهتنظیمې ي.
( )٧په ا ونده ساحه كې د
كمېـسیونغ ي وزارتونه او ادارې په
دې قانون كېد درج شوو حكمونو په
10
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پام كې نیولو اواجراء کولو باندې
مكلف دي.
( )٠كمېسیون كو لى شي عنداللزوم
مدني
ولني او غیر دولتي مؤسسو ته هم
پـهغون و كې د

ون او له پې و

سره پـهمبارزه كې د برخې اخیستنې
لپاره بلنـهورك ي.
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غیردولتی نیـزبرای شرکت درجلسات
و سهم گیریدر مبارزه باحوادث
دعوت بـه عمـآلورد.

وظایف وصالحیت
کمیسیون مادۀ هشتم:

های

کمیسیون دارای وظایف وصالحیت
هایلرونكى دى:
 -٩له پې و سره د مبارزې د

د كمېسیون دندې او
واكونهاتمه ماده:

 -۸په وزارتونو او ا وندو ادارو

( )٩كمېسیون د الندې دندو او

پورې له ا وند واك او ظرفیتونو

بنـس یزولوریو اكل.

واكونو( )٦ام ور مرب وط ب ه س

خه په

کرتریت کمیــسیون توســط ادار ه
تنظــیم می گردد.

او عملیـاتي اوبیارغونې د ا كل

( )1جلسات کمیسیون در حاالت
فوقالعاده به اساس تصمیم رئیس یا
پیشنهاد اداره دایر می گردد.

ـېاخیستنې سره د وقایوي

شوو پالنونو منظـوریاود هغو د
تطبیق لپاره د الزمو تدبیرونونیول.
 -٩د وقایوي پروژ و د طرحې

ې ل اوددولت په پرمختیایي پالنونو
٩٩
( )1نح وۀ فعالی ت وط رز ت كې د هغـوا كلول.
دویر جلسات کمیسیون توسـط  -۶د ل ونې اوژغورنې او له
طرزالعمـلجداگانه از طرف کمیسیون پې و خه د راپیدا شوو اغېزو د له
تنظیم مـیگردد.
من ه و لـو پـهمنظور  ،د بي نیو
( )1وزارت ها وادارات عضو
کمیسیون در ساحۀ مربوط مکلف به
رعایـت واجراء احکـام منـدرج ایـن
قـانونمی باشند.
تواند
می
( )1کمیسیون
عنـداللزوم ازجامعۀ مدنی ومؤسسات

تدبیرونو نیول.
ه

 -۵د پې و په ا ه د فوق

العاده حالتپیل او پاى اعالنول.
 -۴له بین المللـي
خیریـهمؤسسو

ولنـو او

خه د پې و د
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رامن ته كېدو پروخت د مرستو او

 -٠دقانون د حكمونو مطابق ،د

كومكونو غو تل.

پې و د پې ېدو پر وخت یو تربلـه د

 -٧د پې و او بیـارغونې د

متقـابلوهمكاریو ،ده و دشریكولو ،د

پـروژوخطرونو د را ي ولو لپاره د

تجربو دراك ې ورك ې او مرستې

لوم یتوبونـوپربنس  ،د وجوهو

رسونې په ا ه  ،د افغانستان او

و

ان

ي كول.ذیل می باشد:

سیمې د هېوادونو ترمن

د دوه

تعیین جهات اساسی مبـارزه
-1
بـاحوادث.

ا خیزو او و ا خیزو موافقه
لیكونود عقدولو تا ْ ْْیید او منظوري.

هـای
پـالن
منظوری
-1
پیـشبینیشدۀ وقایوی و عملیاتی و
بازسازی بـا اســتفاده از نیــرو
وظرفیــت هــای مربــوط بــه وزارت
هــا و ادارات ذیربط واتخاذ تدابیر
الزم جهت تطبیقآنها.

 -١په دې قانون كې د درج شوو

بررسی طرح پروژه های
-1
وقایوی و پیشبینی آن در پالن هـای
انکـشافیدولت.
اتخاذ تدابیر عاجـل بـه
-1
منظـورجستجو ونجات و ازبین بردن
اثـراتناشی ازحوادث.
اعال ن آغاز وختم حالت فوق
-1
العادهدر رابطه به حوادث.
تقاضای مساعدت وکمک
-1
هـایبین المللی حین بروز حوادث از
مجامعبین المللی و مؤسسات خیریه.

الیحواو ك نالرو تصویبول.

د كمېسیون د تصمیمونو عملي
كولنهمه ماده:
اداره ،له پې و سره د مبارزې په
كار كېد كمېسیون تصمیمونه د
وزراتونو ،دولتي او غیر دولتي
ادارو ،سیمه ییزو شـوري انو،
مؤسسو

،ـولنیزو

سـازمانونو

داستازو او د زیان رسیدلي اى
دخلكو په همكار عملي كوي.

له پې و سره د مبارزې په كار
كـېون ه اخیستنهلسمه ماده:
وزارتونه ،دولتي او غیر دولتـي
ادارې،سیمه ییزې شوري ـانې،
مؤسـسې او  -٠تائیـ د ومنظـ وری

اختصاص وجوه بر اساس انعقـ ادموافقت نامه هـای دوجانبـه
-1
اولویت ها برای کاهش خطرات وچنـدجانبه فی مابین افغانستان
وکشورهایمنطقه دررابط ه به
حوادث وپـروژههای بازسازی.
همکـاری متقابـل،تشریک مساعی،
12
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رسمي جریده

تبادل تجارب وکمکرسانی به
همدیگرحین وقوع حـوادثمطابق
احکام قانون.
-١تصویب لوایح و طرزالعمـل هـای
مندرج این قانون.

عملی نمودن
کمیسیون مادۀ نهم:

تصامیم

اداره ،تصامیم کمیسیون را درامر
مبارزه با حوادث بـه همکـاری
نماینـدگان وزارت ها ،ادارات دولتی
٩٩

مسلسل نمبر ()٩٨٠١

وغیردولتی ،شوراهای محلی
،مؤسسات،سازمان های اجتماعی
واهالی محل آسـیب رسـیدهعملی می
نماید.

سهم گیری درامـر مبـارزه
بـاحوادث مادۀ دهم:
وزارت ها ،ادارات دولتی وغیر
دولتی،شورا های محلی ،م ؤسسات و
سازمان
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رسمي جریده

ولنیز سازمانونه او

ایي خلك

مكلـفدي له طبیعي او غیـر طبیعـي
پېـ و خه د راپیدا شوو خطرونو د
را ي ولو اود هغو د پې ېدو د
احتمالي عواملو د لـهمن ه و لو په
منظور ،كارنده ون ه واخلیاو له
ادارې سره الزمه همكاري وك ي.
دچـاپیریال دبیا رغونې او ساتلو
لپـارهالزم اقدامات  ،دچاپېریال
ساتنې دملـیادارې  ،وزارتونو او
ا ونـدو ادارو پـههمكار دجال
ك نالرې سره سم صورت و مومي .

په والیت كې د كمېسیون
تشكیلیوولسمه ماده:
( )٩د كمېسیون د تصمیمونو د تطبیق
اود والیتونو په كچه له پې و سره
دمبارزې دا وندو چارو د سمون په
منظور ،له پې وسره د مـبارزې فوق
العاده كمېسیون د والیت د والي تر
ریاست الندې پـه دې تركیب سره
جو ې ي:
 -٩د ملي اردو د قطعې قدمدار
قوماندان د غ ي په تو ه.
 -۸د امنیې قوماندان د غ ي په
تو ه.های اجتماعی واهالی محـل
مکلـفاند به منظور کاهش خطرات
ناشـی ازحوادث طبیعی و غیر طبیعی
و ازبـینبــردن عوامــل احتمــالی
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وقــوعآن ســهم فـعال گرفته وبـا
ادارههمکاری الزم نمایند.
احیاء
جهت
الزم
اقدامات
وحفاظـتمحیط زیست با همکـاری
ادارۀ ملـیحفاظت محیط زیست ،
وزارت هـا وادارات ذیربط مطابق
طرزالعمل جداگانهصورت گیرد .

تشکیل کمیسیون
والیت مادۀ یازدهم:

در

( )٩به منظور تطبیق تصامیم
کمیسیون وانسجام امور مربوط بـه
مبـارزه بـاحوادث درسطح والیت
کمیسیون فوق
الـعادۀ مبارزه باحوادث تـحت ریاست
والی والیت به ترکیـب ذیـل ایجـادمی
گردد:
 -1قوماندان قدم دار قطعه اردوی
ملیبحیث عضو.
 -1قوماندان امنیه به حیث عضو.
 -٩مــستوفي د غــ ي پــه تو ــه .
 -۶دعامې روغتیا رئیس د غ ي په
تو ه.
 -۵د بهرنیو چارو رئیس د غ ي په
تو ه
( د شتون په صورت كې).
-۴دانرژ او اوبو رئیس دغ ي په
تو ه.

٩٦
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 -٧رئیس زراعت ،آبیاری ومالداری

-٧دكرنې ،اوبو ل ولو او مالدار
رئیسد غ ي په تو ه.

بهحیث عضو.

 -٠د فواید عامې رئیس د غ ي په

-٠رئیس فواید عامه به حیث عضو.

تو ه.

 -١رئیس احیاء وانکشاف دهات

 -١د كلیو د بیارغون او پرمختیا
رئیسد غ ي په تو ه.

بـهحیث عضو.
-٩٨رئیس معارف به حیث عضو.

-٩٨د پوهنې رئیس د غ ي په تو ه.

ترانسپورت
 -11رئیس
وهوانـوردیملکی به حیث عضو.

 -٩٩د ترانسپورت او ملكي هوایي
چلند رئیس د غ ي په تو ه.

 -11رئیس عودت مهاجرین به
حیـثعضو.

 -٩۸د مهاجرینو د راستنولو رئـیس
دغ ي په تو ه.

 -11رئیس اطالعات وفرهنگ به
حیثعضو.

 -٩٩د اطالعاتو او فرهنـ رئـیس
دغ ي په تو ه.

 -٩۶رئیس ادارۀ ملی حفاظت

 -٩۶د ژونــد چاپېـــریال ســاتنېد
ملــي ادارې رئــیس د غــ ي
پــهتو ه (،د شتون په صورت كې).

محـیطزیست به حیـث
(درصـورتموجودیت).

عـضو

-11رئیس نمایندگی سره میاشت
بـهحیث عضو.

 - ٩۵د سرې میاشتې د نمایند
رئیس دغ ي په تو ه.
 -٩۴اروال د غ ي په تو ه.

-11شاروال به حیث عضو.

 -1مستوفی به حیث عضو.

 -٩٧په ا وند والیت كې ،ادارې

 -1رئیس صحت عامه به حیث
عضو.

مسئول د غ ي او منشي په تو ه.
()۸

د

ا وند

كمېسیون

پـه

سـكرتریتپورې ا وندې چارې د

 -1رئیس امور خارجه به حیث
عـضو

ادارې په واسطهتنظیمې ي.
٩٥

(درصورت موجودیت ).
-١رئیس انرژی وآب به حیث
عضو.

په ولسوال كې د كمېسیون
تشكیلدوولسمه ماده:

رسمي جریده
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کمیسیون
ولـسوالیعندالضرورت
فـوق العـادۀمبارزه بـا حـوادث تحـت
ریاسـتولسوال به ترکیـب مـسئولین
اداراتمندرج مادۀ یـازدهم ایـن قـانون
(درصورت
درولـسوالی

( )٩د عالي دولتي كمېسیون او
والیتـیكمېسیون د تصمیمونو د
تطبیـق ،او دولسوال په كچه له
پې و سره په مبارزېپورې د ا وندو
چ ارو د سمون او همغ
عندالضرورت

له

په منظور،
پې و

موجودیت)ایجاد می گردد.

سره

( )1امور مربوط به سکرتریت
کمیسیون در ولسوالی مربـوط توسـط
دفتـراجرائیـــوی ولـــسوالی تنظـــیم
می گردد.

دمبارزې فوق العاده كمېسیون د
ولسوالتر ریاست الندې ،په ولسوال
كې ددېقانون په یوولسمه ماده كې د
درج شویوادارو د مسئولینو په
تركیب (د شتون پهصورت كې)

درېیم فصلد
مالي چارو تنظیمد

جو ې ي.
( )۸په ا ونده ولسوال

مسلسل نمبر ()٩٨٠١

كې د

تمویل سرچینې
دیارلسمه ماده:

كمېسیونپه سكرتریت پورې ا ونـدې
چـارې دولسوال د اجرائیوي دفتر
 -٩٧مسئو ل ادار ه در والیت مربوط

د ادارې مالي سرچینې له الندې
مداركو
خه تمویلې ي:

بهحیث عضوو منشی.

 -٩د ادارې بودجه.

پـه واسـطهتنظیمې ي.

( )۸ام ور مرب وط ب ه س کرتریت
کمیــسیون توســط اداره تنظــیم می
گردد.

تشکیل

کمیسیون

در

 -۸د ملي او بین المللي مراجعو نغدي
او جنسي مرستې.

د عادي او پرمختیایي بودجې

٩١

ولسوالیمادۀ دوازدهم:
( )1به منظور تطبیق تصامیم
کمیسیون عالی دولتـی وکمیـسیون
والیتـی،انسجام و هماهنگی امور
مربـوط بـهمبارزه با حوادث درسـطح

ا كل
وارلسمه ماده:
وزارتونه او ا وندې دولتي ادارې
مكلفېدي له پې و سره د مبارزې په
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رسمي جریده

چمتووالیپورې د ا وندو چارو د
فعالیتونو په منظور له ادارې سره په
كې پـه خپلـهعادي او
همغ
پرمـختیایي بودجه كې مناسب وجوه،
د قانون د حكمونو مطابق ا كـلك ي.

د فوق العاده حالت
تمویلپن لسمه ماده:
( )٩د طبیعي او غیر طبیعي پېـ و پـه

فصل سوم
تنظیم امور
مالیمنابع تمویل مادۀ
سیزدهم:
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همـاهنگی بـااداره ،مطابق احکام
قـانون پیـشبینینمایند.

تمویل حالت فوق
العاده مادۀ پانزدهم:
( )٩حالت

فوق

العاده

جهت

واکـنشو اندې د چ ك غبر ون لپاره
فوق العاده حالت ،د اختصاصي
بودجې اود دولت دكلن بودجې له
الرې تمویلې ي.
( )۸ددې مادې په ( )٩فقره كې د درج
شوو وجوهو د ورك ې لپاره تـصمیم
دادارې د غو تنلیك یـا و انـدیز او
دجمهور رئیس د حكم د اخیـستلو
٩٧

منابع مالی اداره از مدارک ذیل
تمویلمی گردد:
-1

بودجۀ اداره .

-1

کمک های نقدی وجنسی
مراجـعملی و بین المللی.

پیشبینی بودجۀ عادی
وانکشافی مادۀ چهاردهم:
وزارت ه ا وادارات دولت ی ذی ربط
مکلف اند به منظـور فعالیـت
هـایامورمربوط به آمادگی مبارزه
باحوادثوجوه مناسـب را در بودجـۀ
در
خـویش
عـادیوانکشافی

پـربنس  ،د كمېسیون له الرې نیول
كې ي.

بي نى پولي
صندوقشپا سمه
ماده:
اداره مكلفه ده  ،په مركز او والیتونو
كې د پې و د پې ېدو په وخت كې
زیـانمنوشوو ته د مرستې لپاره
بي نى پولي صندوق
ان

ى ك ي.
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رسمي جریده

نغدي او جنسي
مرستېاوولسمه
ماده:
( )٩نغدي مرستې په بانكي حساب او
یا نغدي معتمد او جنسي مرستې د
ا ونـدجنسي معتمد په وجه کې د جال
ك نالرې مطابق تنظیمي ي.
( )۸ددې مادې په ( )٩فقره كـې
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کمک های نقدی
وجنسی مادۀ هفدهم:
( )1کمک های نقـدی بـه
حـساببانکی ویا معتمد نقدی وکمک
هـایجنسی دروجـه معتمدجـنسی
مـربوط
طبق طرزالعمل جداگانه تنظیم می
گردد.
کمک های مندرج فقرۀ ()٩

درجشوې مرستې یوازې له پې و

()1

سره دمبارزې سریع در مقابل حوادث
طبیعی وغیـرطبیعی از طریق بودجۀ
اختصاصی وبودجۀساالنۀ دولت
تمویل می گردد.

ایـنماده صرف غرض پیشبرد امور
مبارزه بااو زیانمنو شوو ته د بي ن

( )۸تصمیم برای پرداخت وجوه

مرستې د چارو دپرمخبیولو په
غرض ،له ا وندو مراجعوسره په
همغ

كې ل ول كې ي.

٩٠
مندرجفقرۀ ( )٩این ماده به اساس
درخواستیا پیشنهاد اداره واخذ حکـم
رئـیسجمهور از طریـق کمیـسیون
اتخـاذمی گردد.

صندوق
عاجل
شانزدهم:

پولی
مادۀ

اداره مکلف است صندوق پولی
عاجلرا جهت کمک به آسیب
رسیدگان حینوقوع حوادث در مرکـز
و والیـاتاختصاص دهد.

لورم
فصلمتفرقه
حكمونه
د مل رو ملتونو له پرېك و
خه مالت اتلسمه ماده:
د افغانستان اسالمي جمهوري دولت
لـهپې و سره د مبارزې په هكله  ،د
مل روملتونو له پرېك و

خه د

بـشپ مالتـ پربنس  ،د مل رو
ملتونو

لـه

همكاري كوي.

ا ونـدوادارو

سره
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له بهرنیو هېوادونو سـره د
دولـتمرسته نولسمه ماده:
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د زیان منونكو ایونو
تثبیتولشلمه ماده:

په بهرنیو هېوادونو كې له پې و

د ارونو او كلیو په زیان منونكو

سـره دمبارزې په غرض د
افغانـستان اسـالمیجمهوري دولت
مرستې د بشر دوسـتانههمکاریو
پربنس  ،صورت مومي.حوادث و

ایونوكې د فعالیتونو سرته رسول یا
د ودانیزوپروژو تطبیقـول ،د دولتـي
تا ْ ْْسیـساتوجو ول اود استو نیزو
سیمو پرمختیـاجواز نه لري.

امداد عاجـل بـه آسـیبرسیدگان در
هماهنگی بامراجع ذیربط بهمصرف
می رسد.

ودانیزو
د
فعالیتونومنعیووي
شتمه ماده:

فصل چهارماحکام متفرقه

اداره  ،د وزارتونو او ادارو د
ا ونـدوبرخو د جو شوي تخصـصي

حمایت ازفیصله های ملل
متحد مادۀ هجدهم:

هیئـت دمشوري له په پام كې نیولو

٩١
دولت جمهوری اسالمی افغانستان سره  ،زیـانمنونكې سیمې تثبیت او
بـرمبنای حمایت کامل از فیصله های اعالنوي.
مللمتحد راجع به مبارزه با حـوادث
د ویزې چ ك
بـاادارات ذیربط ملل متحد همکاری صادرولدوه ویشتمه
مـینماید.

ماده:

م ساعدت دول ت باک شورهای
خارجی
مادۀ نزدهم:

د بهرنیو چارو وزارت مكلـف دى ،د
بهرنیو دولتونو او بین المللي
مؤسسو اوسازمانونو د بـشر
دوسـتانه موخـو دپلي كولو لپـاره ،د
ویـزې د چ ـكصادرېدو په منظـور،

مساعدت های دولت جمهوری
اسالمیافغانستان غرض مبار زه با
حـوادث درکشور های خارجی بر
مبنای همکاریبشردوستانه صورت
می گیرد.

لـه ادارې سـرههمكاري وك ي.

۸٨
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تثبیت محالت آسیب
پذیرمادۀ بیستم:

مسلسل نمبر ()٩٨٠١

اداره  ،له پې و

خه د راپیـدا

شـووخطرونو د را ي ولو او
مخنیوي په منظور،تنویري او
روزنیزې اغېزمنې برنامې ترتیب او
تنظیموي اود ولیزو رسنیو له الرې

انجام فعالیت ها یـا تطبیـق پـروژه
های ساختمانی ،احداث تأسیسات
دولتی و انکــشاف محــالت
مــسکونی در محالت آسیب پذیر
شهرها و دهـاتجواز ندارد.

یې خپروي.

مالیاتي او مركي
معافیت لېریشتمه
ماده:

های
فعالیت
منع
ساختمانی مادۀ بیست
ویکم:

هغه هوایي او مكني ترانسپورتونه

اداره با نظر داشـت مـشورۀ
هیئـتتخصصی متشکل از وزارت ها
واداراتبخش ذیربط  ،محالت آسیب
پـذیر راتثیبت واعالن می نماید.

امتیـازونو خـه بـرخمن اود الوتكو

صدور سریع
ویزه مادۀ بیست
ودوم:

د كوزېدو او د عراده جـاتو دحق
العبـور او د بنـدري خـدمتونو
مركي
دل تونو او نورو

چېمرستندویه مالونه او تجهیزات یا
بهرنیو
له
عملیاتي یمونه
هېوادونو خه لې دوي ،د الوتنې له

محصوالتو لهورك ې

وزارت امورخارجــه مکلــف اســتبه
منظور صدور سریع ویـزه
بـرایتحقــق اهــداف بــشردوستانۀ
دول خارجی و م ـؤسـسات
وسـازمانهایبــین المللــی بــا اداره
همکــارینماید.

خه معاف

دي.

د رپو و اندې
كولپن ه ویشتمه
ماده:
وزارتونه ،دولتي او غیر دولتـي
ولنیز
ادارې،مؤسسې او

عامه
خبرتیادروی
شتمه ماده:

سازمانونه مكلف دي ،د پې ې د
پې ېدو په صورت كې ،له ن

۸٩
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آگاهی عامهمادۀ
بیست وسوم:
اداره به منظور کـاهش و
جلـوگیریخطرات ناشی از حوادث،
برنامه هـایمؤثر تنویری وتربیتی را
ترتیب وتنظـیمنموده واز طریق
رسانه های همگانی بهنشر می
رساند.

معافیت مالیاتی و
گمرکی مادۀ بیست
وچهارم:
ترانسپورت های هوایی و زمینـی
کـهاموال وتجهیزات امدادی یا تیم
هـایعملیاتی را از کشورهای خارج
انتـقال می دهند ،ازامتیازات پرواز
برخوردار و از پرداخت مصارف
فرود آمدن طیاراتو حق العبورعراده
جـات و خـدماتبندری و میدان هوایی
و سایرمحصوالت گمرکی معاف می
باشند.

ارایۀ گزارشمادۀ
بیست وپنجم:
وزارت هــا وادارات دولتــی وغیــر
دولتی  ،مؤسسات و سازمانهای
اجتماعی مکلف اند درصورت وقوع
حادثه بـالپـرته د هغـې رپو ادارې

مسلسل نمبر ()٩٨٠١

دصورت حساب
تصفیهشپ ویشتمه
ماده:
وزارتونه ،دولتي او غیر دولتـي
او ولنیز
ادارې،مؤسسې
سازمانونه ،په مركز اووالیتونو كـې
مكلـف دي ،د بي نیـومرستندویه
فعالیتونو ،د ل ونې او ژغورنېاو
بیارغونې د عملیاتو د ل

تونو

صورت حساب ،په لن وخت كې
تصفیه او پایله یې ادارې ته و اندې
ك ي.

ارجحیت
اووه ویشتمه ماده:
كه چېرې ددې قانون حكمونه د
نـورونافذو قوانینو له كوم حكم سره
په مغایرت كې راشي ،ددې قانون
حكمونه مـرجح ل كې ي.

د مقررې ،ك نالرو او الیحو
وضـعكول
اته ویشتمه ماده:
اداره كولى شي ددې قانون د حكمونو
د فاصله گزارش آنـرا بـه اداره
ارایـهنمایند.

تصفیه صورت
حساب مادۀ بیست
وششم:

ته و اندېك ي.

۸۸
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وزارت ها ،ادارات دولتی وغیردول
تی،مؤسسات و سازمان های
اجتمـاعی در مرکز و والیات مکلف
انـد ،صـورتحساب مصارف فعالیت
های امـدادیعاجل ،عملیات جـستجو و
نجـات و بازسازی را به اسرع وقت
تصفیه ونتیجه رابه اداره ارایه
نمایند.

ارجحیت مادۀ
بیست وهفتم:
هرگاه حکمی از احکام این قانون
بـاحکمی از احکام سایر قوانین نافـذ
درمغایرت واقع گردد ،احکام این
قـانونمرجح دانسته می شود.

وضع مقـرره ،طرزالعمـل هـا
ولوایح مادۀ بیست وهشتم:
اداره می تواند به مـنظور تطبیق
بـهتر ه تطبیق په منظور ،مقرره
و انـدیز اوك نالرې او الیحې له
ا وندو مراجعو سره په همغ

كې

وضع ك ي.

انفاذ نهه
ویشتمه ماده:
دغه قانون په رسمي جریده كې د
خپرېدوله نې ې خه نافذې ي ،په
نافذېدو سره یېد  ٩۶۸۸هـ .ق كال په
()٧١٧

ـه

مسلسل نمبر ()٩٨٠١
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مسلسل نمبر ()٩٨٠١

رسمي جریده كې خپور شوى د
په اسالمي دولت كې له پېـ و سـره د ( )٧١٧سال  ٩٦۸۸هــ.ق و
سـایرمبارزې قانون او نور مغایر حكمونه ،لغو احکــام مغــایر آن ملغــی
شــمرده
می شود.
ل كې ي.

۸٩
افغانستان
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احکام این قانون ،مقرره را
پیـشنهاد،طرزالعمل ها ولوایح را در
هماهنگی بامراجع ذیربط وضع
نماید.

انفاذ
مادۀ بیست ونهم:
نـشر
ازتـاریخ
قانون
این
درجریـدۀرسمی نافذ می گردد ،با
انفاذ آن قانونمبارزه با حوادث در
دولـت اسـالمیافغانستان ،منتشرۀ
جریدۀ رسمی شماره

د افغانستان اسالمي
جمهوریت د کابینې د دوو
تنو وزیرانواو د ملي امنیت د
عمومي رئیس د مقرر په
هکله،
د افغانستان اسالمي
جمهوریت د رئیس

او د ملیشوري دولسي جر ې د
٩٩١٩/١/۸٥نې ې ()٩٩

ه:
()١١نې
ه:
/٩٩١٩
۸۴/۴
د افغانستان د اساسي قانون د ()۴۶
مادې د ( )٩٩فقرې د حکم له مخې

ې

مصوبې ته په کتنې سره،د افغانستان
اسالمي جمهوریت د کابینې د دوو
تنو وزیرانو او د ملي امنیت د
عمومي رئیس مقرري چې په الندې
ترتیب سره:
 -٩اغلی ستر جنرال بسم اﷲ
"محمدي"د ملي دفاع وزیر په تو ه.
-۸
"پتن

اغلی لوی پاسوال مجتبي
"د کورنیو چارو وزیر په

تو ه.
 -٩اغلی اسداﷲ "خالد "د ملي
امنیت د رئیس په تو ه ،د ملي
شوري د ولـسي
جر ې د تا ْ ْْیید ْراْیې په اخیستلو
سره بریالي

فرمان
۸٦

فرمان

مسلسل نمبر ()٩٨٠١

۸٩

رئیس جمهوری اسالمی
افغانستان دربارۀ تقرر
دو تن
وزرای کابینه و رئیس
عمومی امنیت
اسالمی
جمهوری
ملی
()١١تاریخ:
افغانستانشماره:

٩٩١٩/ ٧/٩٨
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۸۴/۴/٩٩١٩به تأسی از حکم فقرۀ

د متعال خدای (ج) لـه دربار خـه

( )٩٩مادۀ ( )۴۶قانون اساسی

دافغانستان خلکو ته د خدمت کولو په
الره کې د هغوی د ال زیاتو توفیقاتو
غو تنهکوم.

 ٩٩١٩/١/۸٥ولسی جرگه شورای

دغه فرمان د توشېح له نې ې خه

ملی
تقرر دو تن وزرای کابینه و رئیس
عمومی امنیت ملی جمهوری اسالمی
افغانـستانکه به ترتیب ذیل:

نافذ اوپه رسمي جریده کې دې ،خپور
شي.

افغانستان و بـه مالحظـۀ
مـ صوبۀ شـ ماره ( )٩٩مـ ؤرخ

محترم سترجنرال بسم اﷲ
-1
"محمدی" به حیث وزیر دفاع ملی.

حامد کرزیدافغانستان
داسالمي جمهوریت رئیس
اعتبار از تاریخ ٩٩١٩/١/۸١
منظـوراست.

محترم لوی پاسوال مجتبی
-1
"پتنگ" وزیر امور داخله.

از بارگاه خداوند متــعال توفیقـاتمزیــد
شــانرا در راســتای خــدمتگزاری به
مردم افغانـستان مـسئلتمی نمایم.

رئیسعمومی امنیت ملی ،به اخذ رأی
تأییـدولسی جرگه شورای ملی نایل
گردیده اند شوي دي ،له
خـهاعتبار،
۸۴/۴/٩٩١٩نې ې

این فرمان از تاریخ توشـیح نافـذ و
درجریدۀ رسمی نشر گردد.

-1

محترم اسداﷲ "خالد" به حیث

منظور دی.
۸٥

حامد کرزیرئیس
جمهوری اسالمی افغانستان

رسمي جریده
اشتراک ساالنه :
در مرکز ووالیات :

( )٣٠٠افغـــانیبرای

مامورین دولت  :با ( )٣۰فیصد تخفیفبرای
متعلمـین ومحصلین با ارائه تصدیق ،نصف قیمت
برای کتاب فروشی ها با  ۱٠فیصد تخفیف از
قیمت رویخارج از کشور :

( )٣٠٠دالر
امریکائی .
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