
 

 تنظیم وظایف وفعالیتهای اداره ملی آمادگی مبارزه باحوادث

 
 فصل اول 

 احکام عمومی 

 منظوروضع  

 ماده اول :

.این مقرره به منظورتنظیم وظایف وفعالیتهای اداره ملی آمادگی مبارزه باحوادث وضع گردیده است   

 اهداف

 ماده دوم

:ازاهداف این مقرره عبارت اند   

وفعالیتهای اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث . وتنظیم  وظایف تشخیص، تعین - 1  

وقایه وجلوگیری ازوقوع احتمالی حوادث طبیعی وغیرطبیعی وکاهش خطرات ناشی ازآن . - 2  

 حفاظت انواع ملکیت ها وتامین رفاه ومصئونیت عامه دربرابرحوادث طبیعی وغیرطبیعی . - 3

موثرحوادث به هدف کاهش مرگ ومیر، به حد اقل رساندن خسارات اقتصادی وحفظ دارائی های عامه ،دولتی، مدیریت  - 4

 شخصی وخصوصی.

. ای بهترامورمربوطهاجر جهت باحوادث مبارزه آمادگی ملی اداره سالم رهبری – 5  

 رعایت اصول

 ماده سوم  

 نماید:اصول ذیل را رعایت میادارۀ ملی آماده گی مبارزه با حوادث دراجرای وظایف خویش 

 رعایت احکام قانون اساسی ، قانون آمادگی مبارزه باحوادث طبیعی، سایرقوانین واحکام این مقرره. -1

 شفافیت وحساب دهی .  -2

ارائه خدمات موثرومثمر درعرصه های کاری مربوطه . -3          

ا سایرادارات دولتی، نهاد های ملی و         بین رعایت اصول همآهنگی در انجام تمامی فعالیت ها ی مدیریت حوادث ب -4

 المللی ، جامعه مدنی وسایر مراجع ذیربط.

 رعایت توازن ، تناسب و عدم تبعیض درتوزیع مواد وعرضه خدمات .  -5

 ادغام کاهش خطردرفعالیت های احیائی وانکشافی . -6

 تقویت مصوونیت ورفاه عامه دربرابرخطرات وحوادث . -7



 فصل دوم

وصالحیت هاوظایف   

دارای  در عرصه ها ومراحل مختلف حادثهاداره ملی آمادگی مبارزه باحوادث درمرکزودر والیات ازطریق واحدهای دومی 

: وظایف وصالحیت های ذیل میباشد  

 درعرصه انسجام  امور کمیسیون عالی دولتی مبارزه باحوادث   

 ماده چهارم 

حوادث مسئولیت تنظیم امورداراالنشاء کمیسیون عالی دولتی مدیریت اداره ملی آمادگی مبارزه باحوادث درمرکز مطابق قانون 

ودروالیات (عضو شامل وزارت های سکتوری وزیربط ، ادارات ودفاتر کلیدی ملل متحد میباشد،  17که دارای )مبارزه باحوادث 

به  مدیریت حوادث را والیتیهای داراالنشا کمیته سکرتریت مسئولیت تنظیم امورریاست های والیتی مبارزه با حوادث که 

 عهده دارند . 

 درعرصه هماهنگی

 ماده پنجم

  :اداره ملی آمادگی مبارزه باحوادث درعرصه هماهنگی دارای وظایف وصالحیت های ذیل میباشد 

 فعالیت های مدیریت حوادث .هماهنگی ومدیریت تمام  -1

 هماهنگی درانسجام وتحقق مفاهیم اساسی مدیریت حوادث در مراحل مختلف حادثه. -2

  ازماین ومهمات منفجرنا شده. اراضی هماهنگی و نظا رت درامورپاکسازی -3

 .یکه در عرصه فعالیت های انکشافی کار می نمایندئهمآهنگی در جهت تحقق فعالیت های کاهش خطر با نهادها -4

 همآهنگی ونظارت از چگونگی  تحقق اولویت ها واهداف چارچوب سندای پیرامون کاهش خطرات. -5

هماهنگی بین ادارات ذیربط و نهاد های بین المللی در خصووووع فعالیت های مدیریت حوادث قبل ازحادثه و در حاالت   -6

 اضطرار.

و تاسوویسووات زیربنایی که بااالثر  ها سوورپناهبهتر از قبل جهت اعمار ، بازسووازی  واحیای مجدد درهمآهنگی فعالیت ها  -7

 حوادث تخریب گردیده باشند.

 عرصه عملیات اضطراری

 ماده ششم



 فعال نگهداشتن مرکزملی عملیات اضظرارومراکزوالیتی مبارزه با حوادث.-1

 تدویر جلسات اضطراری واتخاذ تصامیم واقدامات عاجل درجهت پاسخدهی به حادثه.-2

 ارزیابی سریع وعاجل بعداز وقوع حادثه.-3

 سروی وارزیابی خسارات وارده ناشی از حادثه.-4

 تنظیم تسهیالت ترانسپورت هوائی به هدف نجات گیرماندگان حادثه وانتقال محموله های اولیه عاجل واضطراری.-5

 تشریک معلومات وارقام مربوط به حادثه به وزارت ها ونهاد های زیربط.-6

 گی کمکها درحاالت اضطرار وپاسخدهی  جریان حادثه.همآهن-7

 بسیج منابع کمکهای بشری )نیازمندی های اولیه(.-8

 همآهنگ ساختن وزارت های سکتوری، ادارات زیربط ونهاد های کمک کننده بین المللی دررسیدگی وپاسخدهی به حادثه.-9

 انسجام اعزام تیمهای جستجوونجات به ساحه حادثه.-10

 م وتنظیم امور مربوط به نجات آسیب دیدگان حادثه وانتقال زخمیان ومصدومین .انسجا-11

 نظارت ساحوی از چگونگی تحقق فعالیت های نجات وکمک رسانی .-12

 بسیج منابع کمک رسانی و رسیدگی به وضعیت عاجل واضطراری بیجاشدگان داخلی. -13

ن درمطابقت به اصدار حکم مقام عالی کمیسیون دولتی مبارزه طرح پیشنهاد مساعدت های نقدی برای متضررین وتحقق آ-14

 با حوادث.

 محسوبی مصارفات بودجه اضطرار. -15

 درعرصه وقایه وکاهش خطر

 مهفتماده 

 : اداره ملی آمادگی مبارزه باحوادث درعرصه وقایه وکاهش خطردارای وظایف وصالحیت های ذیل میباشد

 وجلوگیری ازوقوع احتمالی حوادث .اتخاذ تدابیر به منظوروقایه  - 1

 اتخاذ تدابیر پیشگیرانه به منظورکاهش اثرات ناگوارحوادث . -2

 پیشبینی حوادث احتمالی وکاهش پیامد های آن . -3

 و آماده ساختن اطلس خطرات.، شناخت خطر تشخیص نقاط آسیب پذیر  -4

 بردن اثرات ناگوار ناشی از حوادث.اتخاذ تدابیر الزم برای بلند بردن موثریت کار جهت جلوگیری و از بین  -5

 خطر.ا تطبیق پروژه های کوچک کاهش خطرات در محالت شدیداً معروض ب -6



 انسجام فعالیت های پاک سازی اراضی از وجود ماین و مهمات منفجرناشده . -7

 .(NDMIS)معلوماتی مدیریت حوادث مرکز تقویت و انکشاف سیستم   -8

 ات حوادث به هدف حدا قل رسانیدن پیآمدهای ناگوار ناشی از آن.ارایه مشوره های تخنیکی مرتبط به خطر  -9

 همآهنگی درتحقق فعالیتهای کاهش خطرونظارت دوامدار ازادغام کاهش خطردر برنامه های توسعوی. -10

ارائیه مشوووره ها ونظریات تخنیکی مرتبط به خطرات حوادث،  بهدف به حد اقل رسووانیدن پیآمد های ناگوار ناشووی از  -11

 حوادث.

  وآمادگی قبل از حادثه عرصه آ گاهی عامهدر

 تمشما ده ه

 :اداره ملی آمادگی مبارزه باحوادث درعرصه آگاهی عامه دارای وظایف وصالحیت های ذیل میباشد 

 آگاهی عامه پیرامون عوامل خطرات و آسیب پذیری های طبیعی وغیرطبیعی. -1

 آگاهی عامه در مورد خطرات و حوادث .  -2

 های آگاهی از خطرات ماین .راه اندازی برنامه  -3

 شامل سازی پیامهای کلیدی کاهش خطرات وحوادث درنصاب تعلیمی نهادهای آموزشی. -4

 عالمه گذاری ساحات موجودیت خطرماین و اراضی پاک شده از ماین. -5

شر پیام های آگاهی دهی -6 شدار قبلی ن سانه ها ه شی از حوادث از طریق ر ساجد، تکایا  از خطرات نا سنتی )م ومراکز 

 .ومجتمعات مردمی

 تهیه و ترتیب گزارش های خبری، ارسال و هماهنگی برای نشر آنها از طریق رسانه های همگانی. -7

 هماهنگی و ایجاد ارتباط موثر با رسانه ها . -8

 تنظیم کنفرانس های خبری مقامات اداره و گفتگو های اختصاصی مقامات با رسانه ها. -9

 امداد عاجل بشری در پاسخدهی به حوادث احتمالی. بسیج منابع -10

  انکشاف سیستم هشدارقبلی . -11

 

 عرصه بازسازی و احیای مجدد

 م نهماده 

 باشد: ادارۀ ملی آمادگی مبارزه با حوادث در عرصۀ  بازسازی واحیای مجدد دارای وظایف و صالحیت های ذیل می



 اتخاذ تدابیر و اقدامات درجهت امور بازسازی نقاط تخریب شده از اثر حوادث.  .1

شان،     .2 صلی و ثانوی  شی از حوادث طبیعی به محالت ا شدگان نا ضررین و بیجا شت دوباره مت شرایط برگ فراهم آوری 

 سکتوری. اتدرهمآهنگی ادار

 استفاده معقول از منابع در اعمار مجدد تاسیسات و منازل تخریب شده ناشی از حوادث طبیعی.  .3

 ادغام، تجزیه، تحلیل و انتشار اطالعات در مورد تخریبات، خسارات و تهیه گزارش از آن.  .4

 انسجام فعالیت های احیائی واعمار مجدد با وزارت ها ونهاد های سکتور امور انکشافی. .5

 احیاء و بازسازی بادرنظرداشت اصل اعمار بهتر از قبل. های نظارت از فعالیت  .6

 عالمه گذاری ساحات خطرباماین و اراضی پاک شده از ماین.  .7

 وارتباط خارجه پالنگذاری ، عرصه امور مالی،حسابی ، تدارکاتی ، پالیسی

 ماده دهم

اداری دارای وظایف و صالحیت های ذیل میباشد:ادارۀ ملی آماده گی مبارزه با حوادث در عرصۀ امورمالی و   

  ،نیاز سنجی ، تهیه ومصارف  هزینه های عادی و انکشافی اداره -1

،استفاده موثر از منابع مالی و مدیریت آن طبق قوانین مالی کشور -2  

اجناس مورد ضرورت اداره، تدارک .3  

.قوانین و طرزالعمل های مربوطهاجرای معاشات و امتیازات مالی کارکنان اداره مطابق  -4  

 عرصه پالیسی ، پالن وارتباط خارجه 

 ماده یازدهم.

دارای وظایف و صالحیت های ذیل می باشد:  وارتباط خارجه پالن، اداره ملی آماده گی مبارزه با حوادث در عرصه پالیسی  

 طرح پالیسی ها، رهنمودها، مقرره ها و قوانین برای مدیریت حوادث در کشور. .1

 سیاست گذاری وتعین پالیسی های جامع مرتبط به مدیریت حوادث. .2

 طرح پالنهای عملیاتی به اساس نتایج وپالن های انکشافی. .3

 طرح پالن آماده گی های پیشگیرانه و احتیاطی در برابر حوادث فصلی. .4

 تشریح وترویج روش های نوین مبارزه با حوادث. ت،دریاف .5

 اسنادتقنینی ، پالیسیها و  پالن ها برای حوادث احتمالی.طرح ، ترتیب  وبازنگری  .6

 ساالنه اداره ملی آمادگی مبارزه باحوادث. ماهانه، ربعوارو تهیه گزارش از اجراآت  .7



 نظارت از تطبیق وتحقق پالن ها، پالیسی ها، .8

 جلب کمکهای ملی و بین المللی از کشورها و موسسات رضاکار خیریه. .9

 ی در خصوع مبارزه با حوادث.توسعه همکاری های منطقو .10

 تهیه ، ترتیب وارائه پروپوزل ها برای جذب کمکها به دولت ها و نهاد های کمک کننده بین المللی. .11

 تنظیم امورفعالیت های  مهمانان خارجی . .12

 تنظیم امورکارمندان داخلی که به غرض انجام کارهای رسمی و آموزشی به خارج ازکشورسفر می نمایند. .13

 

 ام وهمآهنگی تطهیرماین ومهمات منفجر ناشدهعرصۀ انسج

 دهمدواز  مادۀ

ادارۀ ملی آماده گی مبارزه با حوادث در عرصۀ انسجام و همآهنگی تطهیرماین دارای وظایف و صالحیت های ذیل 

 میباشد:

انسجام، هماهنگی و نظارت از فعالیت های موسسات وادارات ماین پاکی )دولتی و غیردولتی(  که در عرصه  -1

 پاکسازی اراضی افغانستان از ماین ها و مهمات منفجر ناشده فعالیت می کنند.

 اعطای اعتبار نامه های تخنیکی به موسسات ماین پاکی و شرکت های تجارتی ماین پاکی. -2

 تائید گزارش تکمیلی پاکسازی و سروی کشتزار های ماین و مهمات منفجر ناشده. -3

 رزالعمل های مربوط به فعالیت های ماین پاکی.تهیه و تنظیم پالیسی ها، استندرها و ط -4

 ارایه گزارش به مراجع مربوط در مورد پیشرفت فعالیت های ماین پاکی. -5

 بررسی وتائید پروپوزل ها ی ماین پاکی درسطح کشور. -6

 تهیه پالن های دراز مدت و عملیاتی برای پاکسازی ماین و مهمات منفجر ناشده.  -7

 .تهیه، ترتیب و ارسال گزارش های مربوط به معاهدات بین المللی از طریق وزارت امور خارجه -8        

 

  عرصه مدیریت منابع بشری 

 دهمه سیزماد

 ادارۀ ملی آماده گی مبارزه با حوادث در عرصۀ امورمنابع بشری دارای وظایف و صالحیت های ذیل میباشد:

 تقاعد و انفکاک کارمندان مطابق قوانین و طرزالعمل های مربوطه.تقرر، تبدیل ، ترفیع ،  -1



 تهیه ،ترتیب وبازنگری تشکیل مطابق نیازمندی های اداره. -2

 ارزیابی اجراآت کارکنان اداره و ارزیابی نیازهای آموزشی کارمندان. -3 

 تنظیم سوانح  ، ارتقای ظرفیت ، آموزش ومدیریت حاضری کارمندان.-4

 داخلی عرصه تفتیش

 همچهاردماده 

 اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث در عرصه تفتیش ادارات داخلی خویش دارای وظایف و صالحیت های ذیل می باشد:

 بررسی اسناد مالی. -1

 تفتیش از امور مالی وحسابی اداره وارائه ان به مقام اداره وارجاع ان به اداره عالی تفتیش وبررسی. -2

 

 عرصۀ نشرات و رسانه ها 

 دهمپانزمادۀ 

 ادارۀ ملی آماده گی مبارزه با حوادث در عرصۀ نشرات و رسانه ها وظایف و صالحیت های ذیل میباشد:

 .  نشر تمام دستاوردها، اخبار و گزارشات اداره از طریق وبسایت و و سایل چاپی والکترونیکی.1

 ز حوادث طبیعی و غیر طبیعی از طریق رسانه های همگانی.. نشر پیام های آگاهی دهی از خطرات ناشی ا2

 .  تهیه و ترتیب گزارش های خبری، ارسال و هماهنگی برای نشر آنها از طریق رسانه های همگانی.3

 .  هماهنگی و ایجاد ارتباط موثر با رسانه ها .4

 رسانه ها. تنظیم کنفرانس های خبری مقامات اداره و گفتگو های اختصاصی مقامات با - 5

 

 عرصه دفتر داری

 ماده شانزدهم

ادره ملی آمادگی مبارزه با حوادث از طریق دفترداری مقام دفتروزیر دولت در اموررسیدگی به حوادث دارای وظایف وصالحیت 

 های ذیل میباشد:

کمیسیون عالی دولتی مدیریت چگونگی از تطبیق وتحقق مصوبات، اوامر،  فرامین، فیصله ها وهدایات مقامات ذیصالح، -1

 مبارزه با حوادث ومقام رهبری اداره ،

 حصول اطمینان از تحقق مصوبات، اوامر،  فرامین، فیصله ها وهدایات ،-2



ثبت وراجستر مکاتیب، هدایات واحکام مقام عالی وزیر دولت دراموررسیدگی به حوادث / متصدی اداره ملی آمادگی مبارزه -3

 با حوادث ،

 امور اداری مقام عالی وزیردولت دراموررسیدگی به حوادث ومتصدی اداره،تنظیم تمام -4

 تهیه گذارشات مطالبه شده از طرف مقامات ذیصالح دولتی پیرامون اجراات اداره،  -5

 

 

 

 

 فصل سوم

 انسجام واجرای وظایف

 رهبری و انسجام وظایف 

 هفدهممادۀ 

آمادگی مبارزه باحوادث بوده که مطابق احکام قوانین نافذه وزیردولت دراموررسووویدگی به حوادث متصووودی اداره ملی  -1

  نماید.صالحیت های خود را اعمال می

وزیر دولت در اموررسوویدگی به حوادث ومتصوودی ادارۀ ملی آماده گی مبارزه با حوادث وظایف وصووالحیتهای خود را در  -2

 نماید.د اعمال ورهبری میوالیات از طریق ریاست های مربوط که واحدهای دومی این اداره  میباشن

وزیر دولت دراموررسوویدگی به حوادث ومتصوودی ادارۀ ملی آماده گی مبارزه با حوادث از طریق ریاسووت دفتر و ارتباط  -3

 نماید.     خارجه با وزارت ها و ادارات دولتی و مؤسسات ملی وبین المللی امورمحوله را تنظیم و همآهنگی می

  اداری شورای رهبری

 همهجدمادۀ 

 انسجام فعالیت های اداره ملی آمادگی مبارزه باحوادث توسط شورای رهبری تنظیم میگردد. -1

 شورای رهبری ادارۀ ملی آماده گی مبارزه با حوادث متشکل است از:  -2

 اداره به حیث رئیس. متصدی وزیردولت دراموررسیدگی به حوادث /   -الف 

 معاونان اداره به حیث اعضاء.      -ب 

 سای ادارات مرکزی اداره به حیث اعضاء.رؤ  -ج 



 .اعضا حیث به اداره مستقل آمرین –د 

  آمردفتربه حیث منشی.  -ه 

 یوظایف شور 

 منزدهمادۀ 

 :باشدشورای رهبری اداره ملی آمادگی مبارزه باحوادث دارای وظایف ذیل می

 حوادث..  تصویب پالیسیها، استراتیژیها و برنامه های ادارۀ ملی مبارزه با 1

 نماید و اتخاذ تصمیم در موردآنها..  بررسی موضوعاتی که مقام اداره به شورای رهبری محول می2

 .  تصویب طرزالعملها ، لوایح ومقررات ادارات مربوط این اداره.3

 .   استماع گزارش از فعالیت های ریاست هاوادارات  مربوط این اداره.4

 ودستآورد های ریاست هاوادارات مربوط این اداره ..  بررسی وارزیابی فعالیتها 5

 .  بررسی شکایات مرتبط به اجراآت این اداره و اتخاذ تصمیم در موردآنها.5

 تدویرجلسات شورای رهبری

 م       مادۀ بیست

اره یا با پیشنهاد جلسات عادی شورای رهبری در هر ماه دوبار دایر و جلسات فوق العاده آن به  تصمیم وزیر دولت/ متصدی اد -1

 یکی از اعضای شورای رهبری و منظوری وزیر دولت دراموررسیدگی به حوادث دایر میگردد.

 گردد.جلسات شورای رهبری با حضور داشت اکثریت اعضای آن دایر می -2

  تصامیم شورای رهبری

 یکممادۀ بیست و

تصامیم شورای رهبری به اکثریت آرای اعضای حاضراتخاذمیگردد در صورت تساوی آراء، به طرف که وزیر دولت در  -1 

 دهد، مدار اعتبار است.اموررسیدگی به حوادث/متصدی اداره رأی می

رات مربوط اداره تصامیم شورای رهبری بعد از منظوری وزیر دولت/متصدی اداره ملی آمادگی مبارزه باحوادث به تمام ادا -1

 باشد.تکثیر و مرعی االجراء می

 مسئولیت و پاسخگوئی

 دوممادۀ بیست و



وزیر دولت دراموررسیدگی به حوادث/متصدی اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث از اجرا و عدم اجرای وظایف اداره مطابق قانون  

 ر پیشبرد وظایف محوله، مسئولیت فردی دارند. رؤسای ادارات مرکزی و والیتی د مسؤول و جوابگو بوده، معاونین و

 گزارش دهی

 سومبیست و ۀماد

وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث واداره ملی آمادگی مبارزه باحوادث مطابق قوانین نافذه  از اجراآت و فعالیت های   -1

 .  خویش به حکومت وشورای ملی عندالمطالبه گزارش ارائه مینماید

 چهارمفصل 

 احکام نهائی

 مهر و لوگو

 بیست وپنجم  ۀماد

ادارۀ ملی آماده گی مبارزه با حوادث، دارای مهر بوده که در آن نشان جمهوری اسالمی افغانستان و اسم ادارۀ ملی آماده  -1

 باشد. گی مبارزه با حوادث درج می

 باشد که در اسناد رسمی ازآن استفاده بعمل می آید. ادارۀ ملی آمادگی مبارزه با حوادث، دارای لوگو می  -2

 انفاذ

 بیست وششم ۀماد

 این مقرره ازتاریخ نشر درجریده رسمی نافذ میگردد. 

 


