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 پیشینه  یا مقدمه:

یوفزیکی خشن ج، اقلیم نامالیم ووضعیت کوهستانیمناطق افغانستان کشوریست محاط به خشکه و دارای ساختار جغرافیائی خاص و 

تلفات و خسارات  هلسابوده وهمه طبیعی، چالش های ناشی از نا امنی ها فوق العاده مستعد و آسیب پذیروحوادث  که در برابر خطرات

 اقتصادی، بهداشتی و محیطی را شدیداً متقبل می گردد. ،هنگفت مالی، جانی

یگی، حریق،افات ،طوفان های راز حوادث طبیعی چون)زلزله، سیالب، لغزش زمین، برفکوچ، خشکسالیناشی بنابرعوامل متعددکشور ما

 هارجیوفزیکی طی چ ، سیاسی، اجتماعی وامنیتی ناگوار شرایطنباتی،وامراض کشنده حیوانی(شدیدا روبرو بوده واز جانبی هم تداوم 

ماین  موجودیت،اه جنگ های تحمیلی، انفجارات بمادامه  چون یجنگبا پیامــد های نهایت ناگوار حوادث این سرزمین رادهه اخیر 

ات ، انفجار ستر سرحدپرآبلم های موجود  عملیات مسلحانه ، ،های کتلوی گیو مهمات منفجر ناشده، عملیات انتحاری ، بیجاشد

ی راسبب شده است. زیاد و خسارات جمعی و پیوسته باالثر آن تلفات مواجه ساختهسائرحوادث مشابه دیگر  شدیداً وماین کنار جاده 

 . سال اخیر چند برابرابعاد گسترده را به خوداختیارنموده است پنجچو حوادث طی ه تکرار همکنیا تاسفبا

حیط زیستی درین ممد های منفی برخاسته ازآلودگی آاز جانب دیگر طی سالهای اخیرتاثیرات ناگوارمعضل جهانی تغیرات اقلیم و پی

 جدیدمواجه ساخته است. چالشهایبی تاثیر نبوده واین سرزمین را بامشکالت ومخصوصا درشهرهای پرنفوس کشور

 ی موجود،احوادث درکشور به هدف مهارساختن خطرات، تهدیدات و چالشهبهترمدیریت  انسجامبناً ضرورت مبرم است تا بمنظور

 انکشاف داده شود.جامعه  وح مختلفدر سط ساختارها ومیکانیزم های موثر آمادگی وواکنش دربرابرحوادث وخطرات

مدیریت همه جانبه  فه هدمیکانیزم ها و ساختار های مدیریتی موجود آنطوریکه نیاز است ب ظرفیتها،منابع،ایل،وستشکیالت،  حاالنکه

ملی، مختلف )ح حوادث در کشور در وضعیتی قرار ندارد تا پاسخگو در تمامی امور مدیریتی حوادث )طبیعی و غیر طبیعی( در سطو

ه موثر و بموقع به گون (بازسازی بهتر از قبلو  دهیجلوگیری، آماده گی، پاسخ کاهش وحادثه) در حاالت مختلفو ی(محل و والیتی

 باشد.پذیرفته شده بین المللی معیاری در مطابقت به استندرد های 

وادث،انکشاف حبنأباذکرمراتب فوق ضروریست تاباایجاد طرح موثرجهت سیاست گذاری وکاربرد پالیسی های جامع درزمینه مدیریت 

تی هماهنگ های کاری برای اداره در بخش های مدیریت حوادث وانسجام امور ماین پاکی وتقویت ساختار های تشکیالطرزالعمل 

ای هکننده مدیریت حوادث حداقل تاسطوح والیتی وولسوالی ها،انکشاف برنامه های ملی مدیریت حوادث،سرمایه گذاری 

ترمیکانیزم های رتی مدیریت حوادث،بسیج بهتر منابع،تقویت هرچه بیشبیشتردرجهت تحقق برنامه ها،تقویت میکانیزم هاونظام نظا

یستم سموثر وکارآدرجهت کاهش دهی به خطرات،کاهش میزان مرگ ومیروخسارات اقتصادی برخاسته ازحوادث، تحکیم وتقویت 

 مساعدگردد.لویت قراردادن مدیریت حوادث درافغانستان وهماهنگی مدیریت حوادث ونهایتأ حمایت سیاسی بیشتردرا

 ریت حوادث وبه تنظیم فعالیتهای مدیدر دو بخش آماده دیده شده است، هرکدام دررابطه که  ترتیب وتدوین این طرزالعمل ها

محمد اشرف  وبتاسی ازهدایت نامه جاللتمآب رئیس جمهور محترم سه کتاب درمطابقت به کارکرد رهنمودیودر  تطهیر ماین در 

 .گردیده است.وین تکمیل وتد "غنی"
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 دیباچه

اسناد تقنینی،   انسجام و تنظیم هرچه بهتر خدمات و فعالیت های ادارات و نهاد های دولتی به ویژه مدیریت حوادث در چهارچوب

 د.پالیسی ها، اصول و موازین اداری از جمله اولویت های دولت جمهوری اسالمی افغانستان میباش، استراتیژی ها 

 ، وی تشکُل یافتنهاد ها و ادارات دولت ، میالدی و متکی بر قانون اساسی کشور 2001بر اساس فیصله های کنفرانس بن در سال  

 بدست آمده است. انجام گردیده و دستاورد های نیز در زمینهزیادی در امر اصالحات اداری و تحقق اصول مردم ساالری تالش های 

روند در  هم های ر طبق نیازمندی ها آنچه توقع برده میشد تا کنون در این راستا کمی ها و کاستیبا توجه بر اهمیت موضوع و ب

 ن وجود دارد.اچگونگی اصالحات اداری کماک

ی اسالمی رئیس جمهور ا.ا و هدایت مقام عالی جالالتمابکابینه ج. 4/2/1398مورخ  3مبتنی بر آن و بر حسب مصوبه شماره 

ت موثر تحقق اصالحا افغانستان دفتر وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث/ اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث به نوبه خویش غرض

ب یک مجموعه قابل مالحظه طرزالعمل های کاری متعدد را در قال مقداریک  لف حادثهمراحل مخت با درنظر داشتو بهتر اداری 

ی آمادگی مبارزه واحد های اداری اداره مل جهت تنظیم بهتر امورورمردم محتنظیم فعالیت های به هدف اجراآت بهتر و ی مود رهن

 با حوادث طرح و تدوین نماید.

مور تطبیقی واحد ازیرا تهیه و ترتیب همچو طرزالعمل ها و رهنمود های کاری برای ادارات سبب میگردد تا فعالیت ها، اجراآت و 

د و ادارات آنچه شفافیت در اجراآت مطمع نظر باش هماستوار باشد و از جانبی  منطقی اداری بر اساس موازین و اصول اساسیهای 

تطبیق و تحقق  اجراآت مینمایند زمینه اصالح و دسترسی مردم در نتایج آن ملموس باشد و مردم عام بخصوص مراجعین به چگونگی

صول ان باشند، تا سبب حآگاه و در جری ادارات کامالاجراات از طرزالعمل ها و شیوه های کاری وه تمامی فعالیت های ادارات وارد بود

 اطمینان از شفافیت در اجراآت اداری گردیده و موجب جلوگیری و کاهش فساد اداری شده بتواند.
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 پیشگفتار!
استوار حقوقی،  مستلزم ایجاد زمینه های مستحکم وبا توجه بر اینکه رشد و تقویت نظام مصئون و مقاوم اجتماعی در قدم نخست 

ر رفاه همگانی و بموفق کاری و انتخاب راهکار های واضح و قابل تطبیق میباشد که تحقق و رعایت دقیق آن میتوان  های طرزالعمل

 .محقق گرددکاهش خطر پذیری فراگیر 

ا حوادث درمطابقت بمندی های کاری اداره ملی آمادگی مبارزه مجموعه طرزالعمل های حاضر که بر حسب نیاز مبتنی بر این امر اینک

لی آمادگی مبارزه با مبه استقامت کاری و اهداف و راهکار های قابل تطبیق برای دفتر وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث/ اداره 

ه تاثیر اندازی بختلف حادثه با توجه رسیدگی به حوادث در مراحل م جهت تحقق اهداف کلیدی درمرتب شده و زمینه ها را  حوادث 

ین مجموعه تدوین ا سایر سکتور ها و نهاد های ذیدخل و مرتبط به سکتور مدیریت حوادث تهیه دیده شده است که در ترتیب و

 ست.اگردانیده شده مبذول  توجهعرضه خدمات عامه آنهم مردم محور درو مصئونیت اجتماعی مین رفاهی،دقت زیاد به تأ

مات ریاست پالن و الثر سعی و تالش ریاست ها و کارمندان مربوط و بطور اخص زحالی آمادگی مبارزه با حوادث این بار بااداره م

یت مصئونیت اجتماعی از طرزالعمل های کاری را جهت تحقق اهداف اداره و تامین امن این افتخار نایل گردیده تا مجموعةپالیسی به 

 رح و تسوید نماید.مردم ساالری طو موثراداره مبتنی بر قانون و مقرراتبهتر برای متضررین ناشی از حوادث طبیعی و ایجاد نظام 

پاک کاری بهتر ای جام بهتر امور مدیریت حوادث وفعالیت هانس هماناطرزالعمل ها از ای این مجموعة اهداف کلی از تدوین فراگیر

در تحقق و  اراضی از وجود ماین و مهمات منفجر ناشده، بهبود و تسریع روند کاری، شفافیت در پروسه های کاری، سرعت عمل

و مهمات  ات ماینتطبیق فعالیت های مربوط به مدیریت حوادث در کشور، مصئون سازی محالت زیست و کشت و کار مردم از خطر

 منفجر ناشده و قانونمند سازی اجراآت میباشد که یک اقدام بی پیشینه تلقی شده میتواند.

گروپ و فغانستانااینجانب منحیث مسئول این اداره از جالالتماب رئیس جمهوری اسالمی افغانستان، کابینه دولت جمهوری اسالمی 

ده ساختن گماشته شده اند کارکرد این اداره را در جهت آما 4/2/1398خ مور 3موظف که بمنظور تحقق اهداف مصوبه شماره 

 وتکمیل طرزالعمل های کاری برای اداره حمایت و پشتیبانی داشته اند سپاس گزاری و قدردانی مینمایم.

هنمود های قابل ر شایان ذکر است که انجام این وظیفه از جمع مسئولیت های ادارات عامه است تا اسناد تقنینی، طرزالعمل ها و

انون مدیریت تطبیق را در راستای کاری شان بصورت شفاف و واضح طرح و در پرتو قانون اساسی و سایر اسناد تقنینی بخصوص ق

 نمایند، حوادث طی مراحل

آمادگی  ره ملیترتیب و تکمیل این مجموعه تحت عنوان مجموعه طرزالعمل های دفتر وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث/ ادا 

ری بین کارمندان، مبارزه با حوادث از جمله نخستین اقدامات عملی در عرصه بهبود امور و انسجام فعالیت ها و تقویت ارتباط کا

بال فراهم آوری رفاه و قرهبری و مراجعین را میسر نموده و بر مبنای قوانین نافذه توقع آن میرود تا نتایج و دستاورد های کاری در 

 گردد.مساعدو کاهش خطر پذیری و فساد اداری  آسایش مردم

نکات بارز در این  دن واولیت بخشی اینکه در عمل قراردادن می دارم اشاره  حایز اهمیتدارای در اخیر به این نکته که فوق العاده 

 مایند.نآن توجه جدی و رهنمود های یست در تحقق احکام ئبا اداره میکارکنان  همهتوجه معطوف گردد العاده  مجموعه فوق

 نجیب آقا فهیم

 وزیر دولت درامور رسیدگی به حوادث/ اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث

 

زیر دولت در امور رسیدگی به حوادثفهرست طرزالعمل های دفتر و  
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باب احکام عمومی    

 

 کتاب اول : طرزالعمل های مربوط به معنیت پالیسی و انسجام

  طرزالعمل مصرف وجوه اضطرار       :اول باب  

 طرزالعمل استفاده از بودجه اضطراری دولت درکمک های عاجل       باب دوم:  

  ضعیت وبیجاشدگان داخلی به هدف رسیدگی به  طرح همه جانبه مساعدت واسکان برای      باب سوم:   

 اضطراری انها

 ناشی از ناامنیحوادث  طرزالعمل رسیدگی به متضررین و آسیب دیدگان  باب چهارم: 

 ضطراریاساعت نهایت  ۷2ساعت تا  24پیش نویس طرزالعمل عملیاتی در زمان حادثه در      باب پنجم: 

 طرح جبران خساره متضررین حوادث آتش سوزی     باب ششم:

ی،تجارتی، ملکطرزالعمل تنظیم فعالیت های کمیته تخنیکی رسیدگی به آتش سوزی درساحات   باب هفتم:    

  صنعتی وجنگالت

جلوگیری از وقوع حوادث آتش سوزی در مراکز تجارتی  طرح   :  باب هشتم  

 جهت کاهش خطرات حوادث طبیعی آگاهی دهی طرزالعمل            باب نهم:

چک اضطراری مواد کاربردی و طرزالعمل استفاده از بودجه اضطراری ملی در پروژه های کو       :باب دهم

 کاهش دهی به خطرات حوادث طبیعی

زحوادث ناشی ا طرزالعمل شناسائی، تشخیص وتثبیت محالت آسیب پذیر و ارزیابی خطرات    باب یازدهم:

 طبیعی

 وادثحطرزالعمل تنظیم سفرهای بین الملل کارمندان وزارت دولت در امور رسیدگی به   باب دوازدهم:

داره ملی آمادگی االیحه سفرهای مقامات )معاونین( دفتر وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث/   باب سیزدهم:

 یمقام عالی ریاست جمهور 20/5/139۷( مورخ 120۷مبارزه با حوادث در مطابقت به فرمان شماره)

 رهنمود ویب سایت و صفحات اجتماعی    باب چهاردهم:

 رهنمود نشراتی فصلنامه حوادث   باب پانزدهم:

 طرزالعمل دسترسی به اطالعات  باب شانزدهم:

 اجراات و فعالیت های پالیسی، استراتیژی و پالنتنظیم    باب هفدهم:
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 وریاست های گزارش دهنده طرزالعمل های مربوط به معینیت مالی واداریکتاب دوم: 

 باب اول رعایت اصول اداری     باب اول:

 چگونگی رسیدگی به اختالفات اداری   باب دوم:

 منابع بشری  باب سوم:

 سفرهای رسمی کارکنان  باب چهارم:

 طرزالعمل معرفی کارمندان اداره در برنامه های آموزشی داخلی و خارج از کشور   باب پنجم:

 طرز العمل) پروسیجر کاری( بخش استخدام  باب ششم:

 طرزالعمل ارزیابی اجراآت، سوانح، دیتابیس، ارتباط کارکنان وحاضری باب هفتم:

 طرزالعمل برای مدیریت امور گدام داری  باب هشتم:

 طرز توزیع استفاده و محافظت از وسایل تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی    نهم:باب 

 تنظیم فعالیت ها و اجراآت آمریت جندر  باب دهم:

  حفظ ومراقبت دارائی های اداره  باب یازدهم:

  امور مالی واداری باب دوازدهم:

 تفتیش داخلی باب سیزدهم:

 و قرارداد های اداره باب چهاردهم: پروسه تدارکاتی داخلی پرچون

 

 

 

 تنظیم وظایف وفعالیتهای اداره ملی آمادگی مبارزه باحوادث

 

 فصل اول 
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 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  

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

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

فظ دارائی های عامه ،دولتی، شخصی موثرحوادث به هدف کاهش مرگ ومیر، به حد اقل رساندن خسارات اقتصادی وحمدیریت  - 4

 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

رائه خدمات موثرومثمر درعرصه های کاری مربوطه .ا -3          

بین          وا سایرادارات دولتی، نهاد های ملی 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 . -۷
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 فصل دوم

وصالحیت هاوظایف   

دارای وظایف  ادثهدر عرصه ها ومراحل مختلف حاداره ملی آمادگی مبارزه باحوادث درمرکزودر والیات ازطریق واحدهای دومی 

: وصالحیت های ذیل میباشد  

 درعرصه انسجام  امور کمیسیون عالی دولتی مبارزه باحوادث   

 ماده چهارم 

میسیون عالی دولتی حوادث مسئولیت تنظیم امورداراالنشاء کمدیریت اداره ملی آمادگی مبارزه باحوادث درمرکز مطابق قانون 

ودروالیات باشد،  (عضو شامل وزارت های سکتوری وزیربط ، ادارات ودفاتر کلیدی ملل متحد می1۷که دارای )مبارزه باحوادث 

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

 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

یت های مدیریت حوادث قبل ازحادثه و در  -6 عال هاد های بین المللی در خصـــوص ف حاالت  هماهنگی بین ادارات ذیربط و ن

 اضطرار.

بااالثر حوادث  و تاســیســات زیربنایی که ها ســرپناهبهتر از قبل جهت اعمار ، بازســازی  واحیای مجدد درهمآهنگی فعالیت ها  -۷

 تخریب گردیده باشند.

 عرصه عملیات اضطراری
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 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

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

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

 گی کمکها درحاالت اضطرار وپاسخدهی  جریان حادثه.همآهن-۷

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

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

ضررین وتحقق آ-14 ساعدت های نقدی برای مت شنهاد م سیون دولطرح پی صدار حکم مقام عالی کمی تی مبارزه با ن درمطابقت به ا

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

 ادث.بردن اثرات ناگوار ناشی از حواتخاذ 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 . -۷

 .(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

 اشی از حوادث.نارائیه مشوره ها ونظریات تخنیکی مرتبط به خطرات حوادث،  بهدف به حد اقل رسانیدن پیآمد های ناگوار  -11

  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

ــر پیام های آگاهی دهی -6 ــدار قبلی نش ــانه ها هش ــی از حوادث از طریق رس ــاجد،  از خطرات ناش ــنتی )مس کایا تومراکز س

 .ومجتمعات مردمی

 تهیه و ترتیب گزارش های خبری، ارسال و هماهنگی برای نشر آنها از طریق رسانه های همگانی. -۷

 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
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 عرصه بازسازی و احیای مجدد

 م نهماده 

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

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

ان، شــفراهم آوری شــرایط برگشــت دوباره متضــررین و بیجاشــدگان ناشــی از حوادث طبیعی به محالت اصــلی و ثانوی     .2

 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.  .۷

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

 ماده دهم

د:اداری دارای وظایف و صالحیت های ذیل میباشادارۀ ملی آماده گی مبارزه با حوادث در عرصة امورمالی و   

  ،ادی و انکشافی ادارهعنیاز سنجی ، تهیه ومصارف  هزینه های  -1

،ستفاده موثر از منابع مالی و مدیریت آن طبق قوانین مالی کشورا -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.

ذیل می باشد:  دارای وظایف و صالحیت های 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
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 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  .۷

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

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

 ی در خصوص 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 ناشدهعرصة انسج

 دهمدواز  مادۀ

 ای ذیل میباشد:هادارۀ ملی آماده گی مبارزه با حوادث در عرصة انسجام و همآهنگی تطهیرماین دارای وظایف و صالحیت 

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

 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

 هیه پالن های دراز مدت و عملیاتی برای پاکسازی ماین و مهمات منفجر ناشده.ت  -۷

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

 

  عرصه مدیریت منابع بشری 
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 دهمه سیزماد

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

 ندان مطابق قوانین و طرزالعمل های مربوطه.تقاعد و انفکاک کارمتقرر، تبدیل ، ترفیع ،  -1

 هیه ،ترتیب وبازنگری تشکیل مطابق نیازمندی های اداره.ت -2

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

 نظیم سوانح  ، ارتقای ظرفیت ، آموزش ومدیریت حاضری کارمندان.ت-4

 داخلی عرصه تفتیش

 همچهاردماده 

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

 بررسی اسناد مالی. -1

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

 

 عرصة نشرات و رسانه ها 

 دهمپانزمادۀ 

 ادارۀ ملی آماده گی مبارزه با حوادث در عرصة 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. نظیم کنفرانس های خبری مقامات اداره و گفتگو های اختصاصی مقامات بات - 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:
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ولتی مبارزه با دکمیسیون عالی دیریت چگونگی از تطبیق وتحقق مصوبات، اوامر،  فرامین، فیصله ها وهدایات مقامات ذیصالح، م-1

 حوادث ومقام رهبری اداره ،

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

بارزه با مکاتیب، هدایات واحکام مقام عالی وزیر دولت دراموررسیدگی به حوادث / متصدی اداره ملی آمادگی مثبت وراجستر -3

 حوادث ،

 صدی اداره،امور اداری مقام عالی وزیردولت دراموررسیدگی به حوادث ومتتنظیم تمام -4

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

 

 

 

 

 فصل سوم

 انسجام واجرای وظایف

 رهبری و انسجام وظایف 

 هفدهممادۀ 

نافذه صالحیت  آمادگی مبارزه باحوادث بوده که مطابق احکام قوانینوزیردولت دراموررسیدگی به حوادث متصدی اداره ملی  -1

  نماید.های خود را اعمال می

را در والیات  وزیر دولت در اموررسیدگی به حوادث ومتصدی ادارۀ ملی آماده گی مبارزه با حوادث وظایف وصالحیتهای خود -2

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

رتباط خارجه با اوزیر دولت دراموررسیدگی به حوادث ومتصدی ادارۀ ملی آماده گی مبارزه با حوادث از طریق ریاست دفتر و  -3

 نماید.     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
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 اداره به حیث رئیس. متصدی اموررسیدگی به حوادث /وزیردولت در   -الف 

 یث اعضاء. حمعاونان اداره به      -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

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

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

 گردد.لسات شورای رهبری با حضور داشت اکثریت اعضای آن دایر میج -2

  تصامیم شورای رهبری

 یکممادۀ بیست و

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

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

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

 باشد.و مرعی االجراء می
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 مسئولیت و پاسخگوئی

 دوممادۀ بیست و

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

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

 گزارش دهی

 سومبیست و ۀماد

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

 .  به حکومت وشورای ملی عندالمطالبه گزارش ارائه مینماید

 چهارمفصل 

 احکام نهائی

 مهر و لوگو

 بیست وپنجم  ۀماد

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

 باشد. مبارزه با حوادث درج می

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

 انفاذ

 بیست وششم ۀماد

 این مقرره ازتاریخ نشر درجریده رسمی نافذ میگردد. 
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 کتاب اول

 طرزالعمل های مربوط به معنیت پالیسی و انسجام
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 باب اول

  طرزالعمل مصرف وجوه اضطرار

 

 فصل اول : احکام عمومی

 

 فصل اول : احکام عمومی

 مبنی

 ماده اول

 ع گردیده است.ماده ششم و ماده بیست  و هشتم قانون آمادگی مبارزه با حوادث وض 6و  5این طرزالعمل به تاسی از فقرات 

 اهداف

 ماده دوم

 اهداف این طرزالعمل قرار ذیل است:

 حوادث.استفاده موثر و بهینه از وجوه اضطرار  -１

 شفافیت در مصرف وجوه اضطرار حوادث. -２

 ارایه خدمات سریع و به موقع به متضررین حوادث  -３

 پیش بینی میکانیزم مشخص برای مصرف وجوه اضطرار حوادث. -４

 تامین صرفه جویی در مصرف وجوه اضطرار حوادث. -５

 اصطالحات

 ماده سوم
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 اصظالحات ذیل درین طرزالعمل معانی ذیل را افاده می کند:

یدگی به ه اضطرار حوادث: مبالغ پیش بینی شده در بودجه دولت جمهوری اسالمی افغانستان به منظور رسوجو -１

یسیون عالی حوادث طبیعی و غیر طبیعی که به پیشنهاد اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث و منظوری مقام کم

حوادث  ی شده و غرض رسیدگی بهدولتی مبارزه با حوادث به حساب بانکی مشخص در والیات انتقال و نگهدار

 پس از  فیصله کمیسیون والیتی مبارزه با حوادث  به مصرف می رسد.  

ر مدیریت حوادث: مجموع سیاست ها و تصمیم های اداری و عملیاتی است که  برای رسیدگی به حوادث د -２

ع حوادث له آن از وقومراحل مختلف از جانب اداره ملی امادگی مبارزه با حوادث  اتخاذ می شود تا به وسی

 جلوگیری و در صورت وقوع، به آن رسیدگی شود.

 خطر : به مفهوم مندرج در فقره هفتم ماده سوم قانون آمادگی مبارزه با حوادث است. -３

 حادثه طبیعی : به مفهوم مندرج در فقره یکم ماده سوم قانون آمادگی مبارزه با حوادث است. -４

 دهم ماده سوم قانون آمادگی مبارزه با حوادث است.جلوگیری : به مفهوم مندرج در فقره  -５

 آمادگی : به مفهوم مندرج در فقره یازدهم ماده سوم قانون آمادگی مبارزه با حوادث است. -６

 بازسازی : به مفهوم مندرج در فقره چهار دهم ماده سوم قانون آمادگی مبارزه با حوادث است. -７

 ه سوم قانون آمادگی مبارزه با حوادث است.امداد : به مفهوم مندرج در فقره دوازدهم ماد -８

قانون  حالت اضطرار : به استثنای حالت مندرج فصل نهم قانون اساسی و مفهوم مندرج فقره سوم ماده سوم -９

ر یک یا چند دآمادگی مبارزه با حوادث، خطر باالقوه و آنی ناشی از حوادث طبیعی که باعث اخالل زندگی مردم 

آن مردم توان رفع نیاز های اولیه خویش را به صورت عادی نداشته و به خطرات اثر منطقه خاص گردیده که از

 جانی و مالی مواجه باشند.

 نخریب کلی : وضعیتی است که  درآن منزل تخریب شده قابل سکونت نباشد. -１０

  تخریب قسمی : وضعیتی است که درآن منزل تخریب شده بدون ترمیم قابل سکونت نباشد.  -１１

 ساحه تطبیق

 ماده چهارم

وادث حتامین مالی کلیه فعالیت های رسیدگی به حوادث در مواقع اضطراری که مستلزم مصرف وجوه اضطرار  (1)

 میباشند مطابق  قوانین نافذه و این طرزالعمل صورت می گیرد.

ف تلزم مصرسایر فعالیت برای رسیدگی به حوادث که توسط ارگان های دولتی و غیر دولتی انجام می پذیر و مس (2)

 وجوه اضطرار حوادث نیست تابع رعایت این طرزالعمل نمی باشد. 

 مرجع تطبیق

 ماده پنجم

 ادارات ذیل مراجع تطبیق این طرزالعمل می باشند:

 اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث -1

 دار االنشاء کمیسیون عالی دولتی مبارزه با حوادث -2

 کیمسیون والیتی مبارزه با حوادث -3

 بارزه با حوادث والیاتریاست های والیتی م -4
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 فصل دوم 

 موارد مصرف وجوه اضطرار حوادث  

 موارد مصرف وجوه اضطرار حوادث

 ماده ششم

یل به مقصد کاهش حوادث دولت جمهوری اسالمی افغانستان در  مطابقت به  قوانین نافذه برای تحقق فعالیت های ذی وجوه اضطرار 

 خطرات حوادث و رسیدگی به آن مصرف می شود. 

ت مانند احداث پل های موقت، تخریب سنگ های معلق، ساخ وقایوی و عاجل کاهش خطر حادثات کوچک پروژه های (1)

سارات ناشی خبخاطر محافظت در برابر سیل و لغزش زمین، پاک کاری سیل برها، انجام ارزیابی های دیوارهای استنادی 

 جاشدگان.از وقوع حوادث، تهیه و انتقال مواد غذایی و غیر غذایی برای متضررین و ایجاد کمپ های موقت برای بی

 تأمین نیاز مندی های عاجل آسیب دیده گان حوادث طبیعی  و غیر طبیعی (2)

 اهی عامه در مورد جلوگیری از خطرات حوادث.آگ (3)

 کرایه و مصارف حمل و نقل مواد برای متضررین حوادث  (4)

 اکرامیه شهدای حوادث طبیعی (5)

 مساعدت برای متضررین حوادث طبیعی (6)

 مساعدت به مجروحین حوادث طبیعی. (7)

 بینی نشده باشد. سایر مصارف اضطراری که در بودجه اداره ملی مبارزه با حوادث و یا ادارات دیگر پیش (8)

 کاهش خطر حوادث ووقایوی اضطراری کوچک پروژه های 

 ماده هفتم

 ند. غرض کاهش خطر حوادث از وجوه اضطرار حوادث ار استفاده شده می توا رای طرح و تطبیق پروژه های کوچکب (1)

 ماده  ششم این طرزالعمل باید حایز شرایط ذیل باشد: ( 1جزء ) مندرج های اضطراری کوچکپروژه  (2)

 عاجل، ضروری و عام المنفعه باشد. -1

 برای جلوگیری از وقوع و کاهش خطرپذیری حادثه موثر بوده و در کوتاه مدت قابل اجرا باشد. -2

 میلیون افغانی نباشد. پنجمصارف آن  بیشتر از   -3

 اشد.برای آن توسط نهادهای ذیربط پیش بینی نشده بشامل پالن نهادهای سکتوری نبوده و بودجه ای  -4

 حفظ  و مراقبت آن باشند.به مردم محل متعهد  -5

 تحت نظارت هییت فنی طرح شده باشد. -6

 
 ی باشد.م( این ماده از صالحیت های کمیسیون والیتی مبارزه با حوادث  1تصویب پروژه پیش بینی شده در فقره )  (3)
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میسیون کالتی که در حوزه کاری هیچ اداره دولتی نباشد در حد معین که توسط مصارف باز نگهداشتن راه های مواص (4)

 می شود از وجوه اضطرار حوادث تادیه شده می تواند.  و تصویب والیتی مبارزه با حوادث تعیین

ردیده ی طرح گهزینه پروژه ها به منظور هشدار دهی و آگاهی دهی که به مقصد جلوگیری از تلفات انسانی و خسارات مال (5)

 باشد به فیصله کمیسیون والیتی مبارزه با حوادث از وجوه اضطرار حوادث تدارک شده می تواند. 

 نیاز مندی های عاجل متضررین حوادث طبیعی

 ماده هشتم

استفاده موارد ذیل  از وجوه اضطرار حوادث برای رفع نیاز مندی های اولیه و عاجل خانواده ها و افراد متضرر از حوادث طبیعی در

 می شود:

 تهیه مواد غذایی. -１

 تهیه مواد غیر غذایی. -２

 تهیه آب آشامیدنی. -３

 هزینه انتقال و نجات آسیب دیده گان به نزدیک ترین محالت مصوون. -４

 تهیه سرپناه موقت برای بیجا شده های داخلی حوادث طبیعی و غیر طبیعی. -５

 د.والیتی مبارزه با حوادث فیصله شده باشکه به صورت مشخص در جلسه کمیسیون عاجل واضطراری سایر موارد  -６

 کرایه و مصارف حمل و نقل مواد برای متضررین حوادث طبیعی

 ماده نهم

به  ن المللیشده از جانب ادارات دولتی و موسسات امداد رسان ملی و بی کرایه و مصارف حمل ونقل مواد و وسایل کمک (1)

 وادث تامین میگردد مشروط بر اینکه :از وجوه اضطرار ح به محل حادثه متضررین حوادث طبیعی

 خالف قانون و یا طرزالعمل های تدارکاتی نباشد. -１

 در بودجه اداره دیگری پیش بینی نشده باشد. -２

 از طرف اداره کمک کننده انتقال آن امکان پذیر نبوده و یا مشکل و زمانگیر باشد. -３

 هزینه انتقال بیشتر از قیمت مواد قابل انتقال نباشد. -４

 مواد برای رفع نیاز مندی متضررین ضروری باشد.انتقال  -５

دست یابی و مقرون  این ماده از محل حادثه و یا نزدیک ترین محل آن قابل (1)فقره در صورتیکه مواد قابل انتقال  مندرج  (2)

ه آن نزدیک ب به صرفه باشد از همان محل خریداری گردد، مشروط بر اینکه قیمت خریداری مواد از محل حادثه و یا محل

 باعث افزایش قیمت مواد مورد نیاز در بازار و تحمیل هزینه های اضافی به مردم نگردد.

 

 

 

 اکرامیه شهدای حوادث طبیعی

 ماده دهم
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دث قابل اکرامیه شهدای حوادث طبیعی از وجوه اضطرار حوادث به اساس فیصله کمیسیون عالی دولتی مبارزه با حوا (1)

 پرداخت است.

 این ماده تابع شرایط ذیل است:  (1)ه اکرامیه مندرج فقر (2)

 فیصله کمیسیون والیتی مبازره با حوادث. -1

 موجودیت وارث درجه اول شهید. -2

 شهادت ناشی از حوادث طبیعی باشد. -3

 موجودیت وثیقه ترتیب شده در محکمه. -4

 تصدیق  شفاخانه ها وکلینیک محل سکونت شهید. -5

جمهوری تثبیت  این ماده توسط کمیسیون عالی مبارزه با حوادث یا حکم مقام ریاست (1)مقدار پول اکرامیه مندرج فقره  (3)

 میگردد.

 در هنگام توزیع اکرامیه به وارثین شهدای حوادث طبیعی تهیه اسناد ذیل حتمی است: (4)

 اخذ تصویر در حین توزیع اکرامیه که بیانگر تادیه پول به وارث شهید باشد. -１

قرابت وی  حاوی مشخصات تسلیم شونده پول به وراثت از شهید بوده و تثبیت کنندهترتیب فرم توزیع اکرامیه که  -２

 باشد.

 موجودیت و ثیقه ترتیب شده در محکمه. -３

 فرم تثبیت شهادت از اثر حادثه طبیعی. -４

 مشخصات و امضای هییت توزیع کننده. -５

 مساعدت برای متضررین حوادث طبیعی

 ماده یازدهم

ضطرار اخانه های شان به صورت کلی تخریب گردیده و قابل سکونت نباشد از وجوه برای متضررین حوادث طبیعی که  (1)

 حوادث ار مساعدت مالی  صورت میگیرد.

 .این ماده تنها برای متضررین ناشی از حوادث طبیعی صورت گرفته می تواند (1)مساعدت مالی مندرج فقره  (2)

ه  تایید بگردد که ضرر ناشی از حوادث طبیعی بوده و این ماده در صورت پرداخت می  (1)مساعدت مالی مندرج فقره  (3)

 فیصله کمیسیون والیتی رسیدگی به حوادث رسیده باشد.

ریاست  ( این ماده توسط کمیسیون عالی مبارزه با حوادث یا حکم مقام1مقدار پول مساعدت پیش بینی شده فقره ) (4)

 جمهوری تثبیت میگردد.

 ذیل حتمی است: و تهیه اسناد  عی تحقق شرایطبرای مساعدت مالی به متضررین حوادث طبی (5)

 ضرر ناشی از حادثه طبیعی باشد. -1

 تخریب منزل کلی باشد. -2

 تصویر منزل با مشخصات و موقعیت آن موجود باشد. -3

 منزل مسکونی بوده، تحت کار و خالی از سکنه نباشد. -4

 از جانب هییت سروی خساره واراه ارزیابی و تایید شده باشد. -5

 در ارتباط موضوع حادثه از طریق دیگری دریافت ننموده باشد. متضرر، مساعدتی -6

 ث.رم سروی خسارات تایید شده از جانب هییت سروی و کمیسیون والیتی مبارزه با حوادوموجودیت ف -7

 تاییدی هییت سروی از مسکونی بودن منزل تخریب شده کلی. -8

 وی خسارات.موجودیت تصویر از منزل تخریب شده  با ذکر مشخصات آن در فروم سر -9
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 مساعدت زخمی ها و مجروحین حوادث طبیعی

 ماده دوازدهم

 برای زخمی های حوادث طبیعی با درنظرداشت شرایط ذیل مساعدت نقدی صورت میگیرد: (1)

 فیصله کمیسیون والیتی مبارزه با حوادث. -１

 تصدیق شفاخانه مبنی بر تداوی یا ضرورت آن در داخل بستر. -２

مقام ریاست  ( این ماده توسط کمیسیون عالی مبارزه با حوادث یا حکم1بینی شده در فقره ) مقدار پول مساعدت پیش      (2)

 جمهوری تثبیت میگردد.

 جهت مجرایی پول مساعدت برای زخمی های حوادث طبیعی تهیه اسناد ذیل حتمی است: (3)

 اخذ تصویر زخمی حین توزیع پول. -1

 موجودیت تصدیق شفاخانه مبنی بر تداوی در داخل بستر. -2

 ترتیب فورم توزیع مساعدت که حاوی مشخصات تسلیم شونده باشد. -3

 مشخصات و امضای هیأت توزیع کننده. -4

 فصل سوم : معیار های مصرف و جه اضطرار

 رعایت قانون وطرزالعمل تدارکات

 ماده سیزدهم

صوص حاالت استعجالیت موضوع در خدر هنگام مصرف وجوه اضطرار حوادث ار حوادث احکام قوانین وطرزالعمل های تدارکاتی و 

 اضطراری و عاجل  مد نظر گرفته میشوند.

 طرح و تنظیم پالن های مصرف بودجه اضطرار حوادث 

 ماده چهاردهم

را  با ادث ها و مصارف وجوه اضطرار حوریاست های والیتی رسیدگی به حوادث مکلف اند که پالن سالیانه نیاز مندی  (1)

 دم محل و نهاسال های قبلی) پیشینه حادثه در محل خاص( در مشوره با ادارات دولتی، مرداستفاده از تجارب و شواهد 

 های کمک کننده و شورا های محلی طرح و تنظیم نمایند.

ف گردیده مشخصات کمی و کیفی مواد با در نظر داشت نیاز مندی و قیمت تقریبی آن درج پالن نیاز مندی ها و مصار (2)

ا حوادث شریک بی رسیدگی به حوادث با ریاست مرکز عملیات اضطرار اداره ملی آمادگی مبارزه بعد از تاییدکمیته والیت

 ساخته شود.

ون والیتی پالنهای مصرف وجوه اضطرار حوادث ار مندرج این ماده با در نظر داشت نیاز مندی های عاجل توسط کمیسی (3)

 رسیدگی به حوادث قابل تعدیل و تغییر می باشد.

 ضمیمه این طرزالعمل گردد.ضطرار حوادث مصرف وجوه انمونه پالنهای  (4)

 هییت تدارک، خریداری و توزیع مواد از وجوه اضطرار حوادث 

 ماده پانزدهم
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واد از وجوه اضطرار مبا در نظر داشت احکام قانون تدارکات ملی، طرزالعمل های تدارکاتی و اسناد تقنینی، هییت خریداری و توزیع 

 حوادث قرار ذیل است:

 رییس مبارزه با حوادث والیت به حیث رییس هییت. -1

 .نماینده مقام والیت و ولسوالی در سطح و لسوالی -2

 نماینده مستوفیت یا شاروالی. -3

 نماینده ریاست عدلیه. -4

 نماینده ریاست امنیت ملی -5

 می است.اگر خریداری در ولسوالی صورت گیرد حضور نماینده ریاست مبارزه با حوادث در ترکیب هییت حت -6

 عضو هییت باشد.باید نماینده مسلکی اداره در صورت خریداری وسایل و تجهیزات تخنیکی  -7

 فصل چهارم : احکام نهایی

 اضطرار حوادث  شفافیت و حساب دهی در مصرف وجوه

 ماده شانزدهم

صرف وجوه مش حاوی اسناد نحوه مصرف وجوه اضطرار حوادث گزارریاست های مبارزه با حوادث والیتی مکلف اند که از  (1)

دث به صورت اضطرار حوادث را پس از تاییدی کمیسیون والیتی رسیدگی به حوادث به اداره ملی آمادگی مبارزه با حوا

 کتبی   ارایه نماید.

 راحل می نماید.مریاست مرکز عملیات اضطرار اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث اسناد واصله محسوبی را ارزیابی و طی  (2)

هیه و ارسال تصرفی وجوه اضطرار حوادث تابع مدت زمان مشخص  بوده و الی آخر ربع اول سال مالی بعدی ارسال اسناد م (3)

ادث می شود.  در صورت عدم ارسال آن در مدت تعیین شده مسوولیت بعدی بدوش مسوول والیتی ریاست مبارزه با حو

 باشد.

 محدودیت مصرف از کود حالت اضطرار 

 ماده هفدهم

 مصارف ذیل قابل اجرا نمیباشند:روجوه احتیاطی اضطرا  900002از کود 

 مساعدت برای کارمندان، تداوی مریضان و اشخاص بی  بضاعت. (1)

 معاشات کارمندان. (2)

ادث و هیأت مصارف سفر هیأت بازدید کننده جزء در موارد)صرفاً مصارف سفر رئیس کمیسیون عالی دولتی مبارزه با حو (3)

 ی مبارزه با حوادث جهت بازدید از ساحات آسیب پذیر مستثنا میباشد( عالیرتبه اداره مل

 ست.های ارزیابی خسارات و عملیات جستجو و نجات مورد نیاز ای به استثنای مصارفی که برای تیممصارف ادار (4)

 طرز نگهداری وجوه اضطرار حوادث  

 ماده هجدهم

ه با حوادث به حساب وجوه اضطرار حوادث، بعد از حکم مقام کمیسیون عالی دولتی مبارزه با حوادث از طرف اداره ملی آمادگی مبارز

سیون والیتی بانکی مشخص که ریاست مبارزه با حوادث والیتی  دارنده آن است انتقال شده و در صورت ضرورت توسط فیصله کمی

 شده و به مصرف می رسد.  رسیدگی به حوادث قابل دریافت
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 آموزش  و آگاهی 

 ماده نوزدهم

ر صورت ضرورت داین طرزالعمل توسط ریاست منابع بشری به همکاری سایر ریاست های مرکزی اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث 

 به کارمندان این اداره آموزش داده می شود.

 تعدیل

 ماده بیستم

حوادث تعدیل شده  آمادگی مبارزه با حوادث و منظوری رییس کمیسیون عالی دولتی مبارزه با این طرزالعمل به پیشنهاد اداره ملی

 می تواند.

 ضمایم

 ماده بیست و یکم

گی مبارزه با حوادث رمه جات مندرج و مورد ضرورت این طرزالعمل از جانب ریاست پالن و پالیسی اداره ملی آمادوکلیه پالن ها و ف

 ضمیمه گردد.تهیه و به این طرزالعمل 

 انفاذ

 ماده بیست و دوم

به حوادث و  این طرزالعمل در چهار فصل و بیست و دو ماده ترتیب و پس از تاییدی جلسه اداری وزارت دولت در امور رسیدگی

 منظوری رئیس کمیسیون عالی مبارزه با حوادث نافذ می گردد.

 

 

 باب دوم

 های عاجلطرزالعمل استفاده از بودجه اضطراری دولت درکمک 

 پیشنه موضوع

دم حــوادث طبیعــی همــواره ماننــد پدیــده جنــگ در نقــاط مختلــف کشــور در فصــول معــین از مــر

ــن ا ــار میــآورد. ای ــه ب ــت مــالی را ب ــارات هنگف ــانی گرفتــه و خس ــتان، قرب ــریف افغانس ــر مســتلش زم م

ـــرای مصـــدومین  ـــت در جهـــت پاســـخگوئی و رســـیدگی ب ـــوط در اســـرع وق ـــا نهادهـــای مرب آنســـت ت

 و دلجوی از آن ها اقدامات الزم و تدابیری را از قبل اتخاذ نمایند.حوادث 
 

ـــه مصـــدومین و متضـــررین ناشـــی از حـــوادث طبیعـــی از بعضـــی  در حـــین رســـیدگی و پاســـخدهی ب

والیـــات کشـــور توســـط نامـــه هـــای کتبـــی و در یافـــت پیـــام هـــای رســـانه ئـــی خبرهـــای مـــنعکس 

ام فعالیــت هــای  پاســخدهی و اتخــاذ گردیــده اســت کــه بعضــی از والیــات بخــاطر تحقــق و انســج
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 اقـــدامات عاجـــل و اضـــطراری امکانـــات پـــولی و تخصـــیص مشـــخص بودجـــوی در اختیـــار ندارنـــد تـــا

حادثـــه  بشـــری در رســـیدگی بـــه آســـیب دیـــدگانهـــای از آن در جهـــت رفـــع مشـــکالت  عاجـــل کمک

 عمالً استفاده نمایند.
 

انهای حـــوادث احتمـــالی زمســـت بنـــابر آن در ســـالهای قبـــل بخـــاطر جوابگـــوئی ســـریع بـــه متضـــررین

ـــارزه  ـــی مب ـــالی دولت ـــات کمیســـیون ع ـــق جلس ـــمی از طری ـــیالبهای موس ـــدن س ـــرازیر ش ـــرد و س س

ــی  ــالغی معین ــات مب ــرای والی ــا ب ــد ت ــادر گردی ــدایت ص ــدد ه ــای متع ــله ه ــی فیص ــاحوادث ط ــه رب ا ب

ه ســت داشــتمنظــور انجــام فعالیتهــای فــوق العــاده عاجــل و تهیــه نیازمنــدیهای فــوری از منــابع د

( دافغانســــتان بانــــک، حســــب احکــــام جداگانــــه ۷00100بودجــــه اضــــطراری دولــــت از حســــاب )

 کمیسیون عالی دولتی مبارزه باحوادث منظور و انتقال شود.
 

ــا  ــال مب ــا الح ــاالنه ت ــهمیه س ــوان س ــه عن ــریع ب ــه س ــدامات بگون ــن اق ــوال ای ــدین من ــاوت لغ مب ــتف رای ب

ال و تشــخیص ســطح نیــاز اجــرا و انتقــبا درنظرداشــت شــدت آســیب پــذیری والیــات آســیب پــذیر

 داده شده است. 

منظــور  قــانون آمــادگی مبــارزه بــاحوادث بــه 28: ایــن طرزالعمــل بــه تأســی از حکــم مــاده مبنــی

 تنظـــیم امـــور مربـــوط بـــه مصـــرف و جـــوه اضـــطراری، تـــأمین شـــفافیت و رفـــع نیـــاز منـــدی هـــای

 متضررین حوادث طبیعی حین حاالت اضطرار و ضع گردیده است.

 اهـــــداف
 

ی وارد کاربردمالی اضطراری که در تحقق فعالیتهای نهایت اضطراری و عاجل، م استفاده موثر و بموقع از منابع

رنتیجه ود گردیده م آوری تسهیالت قابل مالحظهکوچک اضطراری، سبب فراهو انسجام آن در تحقق امور داشته

 حادثه میگردد.منجر به کاهش اثرات 

طبیعی در  منظور استفاده مؤثر و معقول از منابع مالی اختصاص یافته، برای مصدومین حوادثاین رهنمود به 

م بوده که مورد میکانیز 11دارای بند و 12ارد استفاده بودجه اضطراری آن درقید سطح مرکز و والیات که مو

 ترتیب و مرعی االجرا میباشد. 
 

یگیرد، مسخ دهی به حوادث که در مرکز و والیات صورت تمام فعالیتهای اضطراری کوچک و عاجل بشری حین پا

 در روشنای همین رهنمود تنظیم و تحقق میابد. 
 

 بودجه اضطراری جهت مصرف در موارد ذیل تخصیص داده شده است.

 موارد استفاده از بودجه اضطراری

ر که سکتوبرای انجام فعالیت های جستجو و نجات آسیب دیده گان و گیرماندگان حادثه در صورت  .1

 مربوطه آن امکانات نداشته باشد.

 جهت ارزیابی سریع نیازمندیها و خسارات وارده ناشی از حوادث حین حاالت اضطرار. .2
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ریبات بیشتر بخاطر فعالیت های اضطراری در جریان حادثه به منظور کاهش اثرات ناگوار و جلوگیری از تخ .3

 آن. 

نی جهت پنجاه هزار افغا 50,000ارزه باحوادث مبلغ مطابق فیصله های قبلی کمیسیون عالی دولتی مب .4

 دلجوی برای ورثه اشخاصی که در اثر حوادث طبیعی به شهادت رسیده اند، وثیقه خط شرعی جهت

 تکمیل اسناد محسوبی توسط سکرتریت کمیته های مبارزه باحوادث بعداً طی مراحل گردد. 

دث بیست و پنج هزار افغانی جهت دلجوئی برای مجروحین شدید داخل بستر ناشی حوا 25,000مبلغ  .5

 طبیعی.

ابل سکونت قکه کامالً تخریب شده و افغانی جبران خساره برای هرباب منزل پانزده هزار 15,000پرداخت  .6

 نباشد.

یافته نه تخصیص به منظور باز نگهداشتن راه های مواصالتی در صورتیکه بودجه آن در نهادهای مربوط .۷

رسانی عاجل  باشد، دورکردن مخروبه ها، سایر موانع که بگونه مقطعی راه ها را مسدود نموده، مانع کمک

 رأ باشد. ( ساعت مقدور و قابل اج۷2روز ) 4الی  1و اضطراری شود و بازکردن آنها در کوتاه مدت از 

ت که مرجع الی ها برای متضررین، در صورانتقال مواد اولیه عاجل بشری، از مرکز به والیات الی ولسو .8

 کمک کننده هزینه انتقال آنرا نداشته باشد.

 تأمین آب صحی در جریان حادثه برای متضررین حوادث. .9

وقع در غذائی و سایر نیازمندی های اولیه در جهت پاسخگوئی به مخریداری و تدارک موادغذائی، غیر .10

 حاالت اضطرار. 

ابی در حاالت اضطرار برای وسایط که تیم های جستجو و نجات، ارزیخریداری مقطعی روغنیات صرف  .11

 ربوطه.مخسارات و پاسخگوئی را به محل حادثه انتقال میدهد، در صورت نبود امکانات نزد نهاد های 

  جهت انتقال بیجا شده گان ناشی از حوادث در حاالت اضطراری به ساحه مصؤن.  .12

 میکانیزم استفاده از بودجه اضطراری

ی به این بودجه بعد از صدور حکم کمیسیون عالی دولتی مبارزه باحوادث، در حاالت خاص و اضطرار -1

زی انتقال ( کمیته والیتی مبارزه باحوادث و یا در اوقات استثنا توسط هئیت مرک۷00100حساب بانکی )

ل قرار ری عاجو در معرض استفادۀ کمیته های والیتی مبارزه با حوادث، جهت تحقق فعالیت های اضطرا

 گیرد.

 

ه باحوادث این بودجه با درنظر داشت تائید و تصویب فیصله های جلسات اضطراری کمیسیون والیتی مبارز -2

 از طریق هیئات مختلط اعضای کمیسیون در سطح والیت به مصرف رسانیده میشود.

 



27 
 

انات درصورت عدم امکهر فعالیت اضطراری از طریق سکرتریت کمیسیون های والیتی مبارزه باحوادث  -3

بارزه مادارات ذیربط در هماهنگی با اعضای کلیدی کمیته، تشخیص و عنوانی ریاست کمیسیون والیتی 

ستعجالیت اباحوادث پیشنهاد، بعد از تصویب، دریافت حکم و تثبیت هزینه مورد نیاز آن با درنظرداشت 

 موضوع طی مراحل گردد.

ی را که احوادث مکلف اند تا تمام اسناد مصارف وجوه اضطرارسکرتریت کمیسیون های والیتی مبارزه ب -4

از مهر،  رسماً برایشان انتقال داده شده است جمع آوری و تدوین نموده توسط هیت مؤظف تکمیل و بعد

به طور  امضاء و تائیدی ریاست کمیسیون والیتی مبارزه باحوادث )والی والیت( جهت محسوب و مجرائی

ربوطه طی ملی آمادگی مبارزه حوادث ارجاع نمایند و اسناد واصله از طریق بخش کتبی به مرکز اداره م

 مراحل گردد.

     

 اسناد مصرفی پول های اضطراری، جهت محسوب و مجرائی طی دو مرحله )شش ماه اول سال مالی و -5

عدی بدوش ب مرحله دوم ختم سال مالی(  بدون تعلل ترتیب و به مرکز ارسال نمایند، در غیر آن مسئولیت

  سکرتریت کمیسیون های والیتی مبارزه باحوادث خواهد بود.

 

رای تاریخ تولید از این بودجه با درنظر داشت اینکه در فعالیت ها و موارد اضطراری، اجناس )باکیفیت و دا -6

تی یا مرکزی و انقضا( مورد نیاز با نازلترین قیمت توسط هیئت تعین شده کمیسیون مبارزه باحوادث والی

دون خریداری و تدارک میگردد، بعد از جمع و قید جنس متذکره، اسناد آن جهت محسوب و مجرائی ب

   قلم خوردگی، تراشیدگی و استفاده از ادویه تکمیل و به مرکز ارسال گردد.

داره اسکرتریت کمیسیون های والیتی مبارزه باحوادث مکلف اند تا از چگونگی تحقق این طرزالعمل  -۷

 مرکزی را اطمینان دهند. 

ری مشخص سایرکمک ها و مساعدت های مورد نیاز به متضررین که مشمول موارد استفاده از بودجه اضطرا -8

ن توسط آعام المنفعه که اضطراری بودن شده، درین طرزالعمل نباشد، مانند پروژه های کوچک وقایوی 

  هیئت تخنیکی تثبیت شده باشد و طی پیشنهاد های جدا گانه از مرکز مطالبه گردد. 

صارف خالف مبدین وسیله هدایت داده میشود تا موارد فوق را مطابق این طرزالعمل، پیگیری نموده و از  -9

 اصول، جداً خود داری نمایند.

ن عالی دولتی تائید اداره ملی آمادگی مبارزه باحوادث و بعد از منظوری کمیسیوانفاذ این طرزالعمل به  -10

 مبارزه باحوادث نافذ و مرعی االجرا می باشد.

 ملغی قرار داده میشود. 139۷با انفاذ این طرزالعمل رهنمود قبلی نافذه سال  -11
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 بیجاشدگان داخلی به هدف رسیدگی به وضعیت اضطراری انها سکان برایطرح همه جانبه مساعدت وا

 باب سوم

  ،حوادث طبیعی   :ب                         ،جنگها  ها و امنی ناتداوم : الف   داخلی جاشده گی عوامل بی

 ،بیکاری وفقر گسترده : د       ،تنازعات ذات البینی محلی و منطقوی : ج  

وضعیت عمومی 

 بیجاشدگان داخلی

 

 

 

 

 

 

 

 

درحال  افغانستان بیشترین تعداد بیجاشدگان داخلی را به تناسب نفوس خویش در سطح جهان دارا می باشد، چنانچه 

های اجباری  ودتعحاضرحدود بیشتر از یک ملیون انسان بیجاشده داخلی ناشی از درگیری های مسلحانه، جنگها، فقر، بیکاری، 

 درسرتاسرکشور با وضعیت نه چندان خوب بسرمی برند.و حوادث طبیعی 

ک معضل بزرگ یوبه بوده مقایسه سایرکشورها متفاوت  بنابراین موجودیت آمار و ارقام بیجاشدگان داخلی در افغانستان با

 اجتماعی مبدل شده است.

نگرهار، نچون کابل، هرات،  ازجمع ارقام موجود بیجاشدگان داخلی حدود قابل مالحظه آن بشکل کتلوی درشهرهای بزرگ

الیات افزوده ویا هم باگذشت هرمقطع زمانی به تعدادشان درین وهلمند، قندهار، غور، بادغیس، سرپل وجوزجان جابجاشده 

ت دوباره که نسبت نبودیک طرح راهکاری، تداوم متکررعوامل بیجاشدگی ومساعد نبودن شرایط مناسب غرض بازگشمیشود، 

ع حوادث مسکن گزین گردیده که همه ساله درحین زمستان های سرد، وقو ،ها و محله های بیجاشدهبطور دوامدار درشهر

 .قرار داده می شوندتحت پوشش کمکهای اولیه اضطراری  ناگزیرأ آسیب پذیری ها بلندرفتن سطحغیرمترقبه و

ی خیلی زیاد مانند مشکالت و محدودیت هاهکذا آنعده کسانیکه باالثر عوامل جنگی، ناامنی ها و حوادث طبیعی بیجا میشوند با

به  سلما  مهای صحی وفرصت های معیشتی( مواجه گردیده و  بی سرپنائی وعدم دسترسی به نیازهای اولیه )غذا، آب، کمک

 نیازمند میباشند.شدیدأکمک های اضطراری وبشردوستانه 

مل جنگی و مجدد برای بیجاشدگان ناشی از عواسرپناه، زمین، وسایل معیشت و نبود شرایط مناسب غرض اسکان نبودمشکل 

 .ردداتخاذ گ آتی نهایت چالش ساز گردیده که الزم دارد تا درخصوص حل این مشکل طرح جامع وعملی ،حوادث طبیعی
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 اهداف

 

 ،مدیریت حل تدریجی معضل بیجاشدگی های داخلی درکشور 

 نها، آوباره و رسیدگی بهتر از وضعیت اضطراری و اسکان د ها حمایت دولت ج.ا.ا از بیجاشدگان داخلی ازطریق توجیه کمک 

 ،فراهم سازی شرایط مناسب دراسکان و بازگشت دوباره بیجاشدگان داخلی 

 می، پ های دایآن به کم شدن جلوگیری از ایجاد تعدادکمپ های موقت وتبدیل 

 

 

 

               

 تعداد               

 تخمینی

 بیجاشده باذکر   

 انها موقعیت

  

   

ن ز (491320) مرد، ( 5113۷4)مشتمل بر، انسان(1002694معادل) یکصدوچهل وسه هزاردوصدوچهل ودوفامیل /143242

اشده گی جابجا میگردد، که به تفکیک زون ها به محالت آتی باالثرعوامل بیج(286484)( سال آن بالغ بر5که اطفال زیرسن )

 بسرمی برند:ویاهم ازگذشته های دور دراین محالت 

 ( فامیل معادل 23585زون مرکز )سان   165095 ال ( س5زن که اطفال زیرسن ) 8089۷مرد، 84198مشتمل بران

 طفل میگردد. 4۷1۷0آن بالغ بر 

 (شرق شمال شمال و  شتمل بر 198100( فامیل معادل  28300زون  سان م که اطفال  زن، 9۷069مرد، 101031ان

 (طفل میگردد. 56600) ( سال آن بالغ بر5زیرسن )

 (فامیل معادل 22899زون جنوب غرب )شتمل بر 160293 سان م سن )زن، ۷854مرد،  81۷49ان  (5که اطفال زیر

 طفل میگردد. 45۷98 سال آن بالغ بر

 (فامیل معادل41350زون غرب )ل ( سا5که اطفال زیرسن )زن،  141830مرد، 14۷620انسان مشتمل بر 289450

  .طفل میگردد 82۷00 آن بالغ بر

 (شرق شتمل بر 151900( فامیل معادل 21۷00زون  سان م سن )زن،  ۷4431مرد، ۷۷469ان سال5که اطفال زیر  ) 

 طفل میگردد. 43400 آن بالغ بر

 (فامیل معادل 5308زون جنوب )شتمل بر  3۷156 سان م سن )زن،  18206مرد،  18950ان سا5که اطفال زیر ل ( 

  طفل میگردد. 10616 آن بالغ بر

شکرگاه، کندهار،  نوت: سرپل، ل س، غزنی، بادغی بیشترین حضور وتراکم بیجاشدگان داخلی درشهرهای کابل، ننگرهار، هرات، جوزجان، 

  غور، وفراه بوده که باگذشت زمان تعداد آنهادرحال تغیرمیباشد، می تواند تعدادشان در والیت کم وزیادگردد. 
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نوع کمکهای عاجل و 

 اضطراری  

 

 

 

 

  
 

 

 

 

  

 

 

 کمکهای اولیه و اضطراری: 

 
 زمین ملکیت دولت باشد( موقت های  کمپ تعین و تشخیص محالت(، 

  خیمه(، سرپنای موقتتوزیع( 

 ( ساعت۷2برای ) شامیدنی صحیآب های اولیه غذای گرم و آ تنظیم کمک، 

 برای هرفامیل: کمکهای اولیه غذایی 

لوچای و بیسکت وشیر برای کی نیم(کیلوبوره، 5(کیلوبرنج، )۷(کیلولوبیا،) 3(کیلونمک، )2( لیترروغن، )5(کیلوآرد، )50ماهانه) 

  ،اطفال(

 برای هرفامیل شامل:  غیرغذایی کمکهای 

 (دانه.2آفتابه)و(دانه 1(پایه، بوشکه)1(دانه، اریکین)2(جوره، روی پاک)4(تخته فرش، دوشک وبالشت)2( تخته کمپل، )2)

   :کمک سیت های آشپزخانه )پخت وپز( شامل 

( دانه، دسترخوان 1) ( قاب ، دیگ المونیمی4( دانه دیگ بخار،کفگیر، مالقه وکارد، ظروف )یک یکدانه(پایه بالون گاز،)1)

 ( دانه،1وچاینک المونیمی)

 :کمک های مربوط به حفظ الصحه محیطی شامل 

اغذتشناب ک(رول 5(بوطل مایع ظرفشوی، )1قطی، ) یک(کیلو، پودراطفال 3ال)بوطل، پودرکا یک(کلچه صابون، شامپو2)

 وتابلیت کلورین،

 (باب،1(فامیل یک )20الترین سیاربرای هر) 

 :وموادمحروقاتی برای سه ماه درسه کتگوری 

 1- )ویاصندلی همراه )چری  -3 ویا:  وب سوخت()بخاری چوبی معه سه صدکیلوچ -2یا:  )دبه گاز معه یک بالون ده کیلوئی

  .( بوری ذغال(2با)

  پول نقد ماهانه یکهزارافغانی از بودجه اضطراری دولت اختصاص، 

 ،ازطریق کلینیک های سیاروتیم های صحی مخصوص اطفال وزنان، عرضه خدمات صحی 
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ادگی مبارزه با آمداره ملی تمامی کمک های اضطراری درهماهنگی وزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان وا توزیع :یادداشت

 یک مرجع واحدتحقق می یابد.حوادث از

                                

اقدامات الزم درروند اسکان 

مجددویاادغام بیجا شده 

 گان داخلی

  

 

 د،نگردتمام بیجاشده گان بدون استثنأ با استفاده از سیستم بیومتریک ثبت وراجسترمی -1

 ها رکمپعرضه خدمات ددرمحالت اصلی بیجاشدگان،  وفراهم شدن شرایط اسکان مجدد رفع معضل امنیتیبمجرد -2

 شود،می حدود ساخته متدریجأ 

 گردد،میموقت مسدود  های کمپیوم  15بعد از  -3

  ردد،گمی با پرداخت کرایه برگشت برای بیجاشده ها به محالت اصلی شان میسر زمینه انتقال عاجل -4

 شود،میراه اندازی درساحه کمپ ی درجهت بازگشت آبرومندانه دوباره کارتفاهمی وتبلیغات -5

مینه ها مین امنیت وفراهم شدن زتاعتماد سازی بیجاشدگان پیرامون ا درجهتوتبلیغات ها فعالیتیک سلسله  –6

 وتسهیالت اسکان مجدد راه اندازی میگردد،

دواتاق شد)در صورتیکه در محل اصلی تخریب شده با درجهت احیای مجددسرپناهداخلی بیجاشدگان  مالی حمایت -۷

 ،مساعدت وهمکاری میگردد رهایشی بمنظوراسکان مجدد( درمحالت اصلی شان،

 نظیم شده بخاطرت(سه صدهزارافغانی تحت شرایط ومیکانیزم قبآل 300000به مبلغ) پرداخت حد اقل پول نقد )ترجیحاً ویا

ود سرمسدود خوبه مجرد تخلیه، کمپ های  (درنظرگرفته میشود بیجاشدههرفامیل برای تخریب شده سرپناه  احیای مجدد

 ویا تخریب میشوند.

شده درمحالت درمحالت اصلی، دریافت راه حل اسکان مجدد بیجاویاپایداری آن در صورت عدم تامین مجددامنیت  -8

  ، میگرددطه اتخاذ ماه منجانب سکتورمربو ششدر کوتاه مدت حداکثر ت قابل پذیرش اقدام وثانوی ویا ادغام شان در محال

پوشش داده  گانه بیجاشدپ دیکترین امکانات ازطریق )مکاتب( نزدیک به کمدسترسی به خدمات تعلیم وتربیه بااستفاده از نز -9      

  .میشود
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ان به محل موجود شدغام ثانوی وا دائمی در محالت اصلی، ها وامکانات اسکان مجدد بیجاشده گاندر صورتیکه فرصت  -10   

به وزارت مهاجرین  در شهرک های مربوطآورده می شود تا این کتگوری بیجاشده           عمل آن صورت سعی بمتصور نباشد در 

 شود.می نهایتا به این معضل نقطه پایان داده  و جابجادت کنندگان، وعو

ابیجاشدگان تدر محالت اصلی شان شامل می گردد،  در برنامه های حمایتی سکتور زراعتپوشش بیجا شدگان داخلی   -11

 ،عودت داده شده در مناطق اصلی شان ازعدم داشتن وسایل وافزارمعیشتی مشکل نداشته باشند 

ای پذیرفته ههمکاری در جهت حل اختالفات و منازعات ذات البینی بیجا شدگان داخلی در چوکات قانون و پرنسیپ  -12

 ،معطوف ساخته میشود یجا شدگانمحالت اصلی ب محلی شان در شده

 
ختیار ندارنداتخاذ در اجهت اعمار منازل که قطعه زمین  داخلیگان ه تجویز برنامه های حرفوی برای آنعده از بیجا شد -13

 گردد.می

شان در محالت  آنعده بیجاشده این کتگوری که در محالت اصلی شان هنوز تهدیدات امنیتی وجود دارد باید جابجائی -14

 دریکی از شهرک های نزدیک به محل اصلی شان انتقال آبرومندانه داده شوند. ثانوی ویا

ی قوای مسلح تامین امنیت در محالت اصلی بیجاشدگان که آماده برگشت اند درجمع اولویت های برنامه های تصفیو -15

 قرارداده شود.

ایجادکمپ های موقت 

بیجاشده گان به سطح 

والیاتیکه دارای ارقام 

 بیجاشده باشدبیشترین 

  ا وتهدیدات هدروالیات بیشترین معروض با پرابلم گان درزمین ملکیت دولت ه موقت برای بیچاشدهای تثبیت محل کمپ

 بیجاشده گی ،

 ،دریافت سندملکیت موقت از طریق اداره ملی اراضی 

  موقت های شامیدنی درمحوطه کمپآب آاحداث منبع، 

 ترین درمناطق سردسیر،بدون اشپزخانه وال متصل به هم  اعماربالک های یک اتاقه 

 درکمپها از الترین های سیار استفاده شده میتواند. یادداشت:

 مناطق گرمسیر،کمپ های موقت احداث سرپنای موقت)خیمه های شش نفری(در 

 ین تأماخلی کان ده تسهیالت خدمات صحی و معارف باا ستفاده ازنزدیکترین تاسیسات سکتور های یادشده برای بیجاشد

  میگردد.

 :ن آومفروشات  (بعد از اینکه بیجاشدگان به محالت اصلی ویا ثانوی شان بازگشت میکنند سرپنای موقت)خیمه  یادداشت

 .می باشدن برای بیجاشده قابل انتقال
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مسوولیت های حکومت 

ونهاد های کمک کننده 

بین المللی درقبال رساندن 

کمک های اضطراری وحل 

دائمی معضل بیجاشده گی 

ازطریق توصل به تحقق 

 پروسه اسکان مجدد

 

 نقش ومسوولیت های ارگان های دولتی زیربط دراموربیجاشدگان داخلی:

 مادگی مبارزه با حوادث:آاداره ملی  :الف

عاجل مطابق ووبسیج منابع کمکی ومساعدت های اولیه بشری طرف نیاز بیجاشده گان داخلی درحاالت اضطراری هماهنگی  

 پالیسی ملی بیجاشدگان،

 مشارکت در سروی، ارزیابی و توزیع کمکهای بشردوستانه برای بیجاشده گان داخلی. 

ودجه اضطراری ر برطبق رهنمود استفاده ازباجرای مساعدت های نقدی از بودجه اضطرار و موادکمکی دست داشته درذخای 

 دولت درحاالت عاجل واضطراری.

 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان:ب: 

 هماهنگی در بسیج وتشخیص منابع مورد نیاز، سروی وارزیابی، توزیع کمکها برای بیجاشده گان. 

  گان داخلیه تنظیم فعالیت های اسکان وبرگشت دوباره بیجاشد 

شده گان ساختن فعالیت های احیائی وانکشافی درجهت رفع ویابه حداقل رساندن پرابلم های معیشتی بیجاهماهنگ  

 درمحالت اصلی از طریق سکتورهای زراعت، امنیتی، صنایع واشتغال.

 گزارشدهی دوره ئی از وضعیت بیجاشده گان داخلی. 

 .چون اسکان واشتغال استگی داخلی موثر ه فعالیتهای که درجهت حل پرابلم های بیجاشدسایر 

 ایجاد دتابیس بیجاشده گان بادرنظرداشت سیستم بیومتریک. 

 ( ماه درمحالت اصلی بیجاشده.3تداوم مساعدت های بشری برای) 

 

 وزارت احیا ونکشاف دهات:ج:  

 

 رفع مشکل آب آشامیدنی درداخل کمپ های بیجاشده گان داخلی. 

 مشارکت درارزیابی، سروی وتوزیع کمکهای بشری.  

 همکاری درتوزیع سرپناهای موقت)خیمه(در داخل کمپ های بیجاشده گان داخلی.   

 

 وزارت ترانسپورت:  د: 
 

 ظرفیتکاربرد ریق ازطعازم اند،  که به محالت اصلی شان  داخلی گانه بیجاشده بازگشت دوبار انتقال و همکاری در پروسه 

 نسپورت دولتی وخصوصی.اداشته ترهای دست 
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 طریق ثبت نام دردروازه های شهر. داخلی از گانه مشارکت در جهت سروی بیجاشد 

 
 وزارت صحت عامه:: و 

 

دمات خوتیم های عرضه سیارصحی گان داخلی توسط کلینیک های ه عرضه خدمات صحی درداخل کمپ های موقت بیجاشد 

 .ویاهم کلینیک های همجوار با کمپ های موقت بیجاشده گان صحی

 دادن آگاهی وتعلیمات صحی. 

 تطبیق واکسین برای اطفال در کمپ های موقت بیجاشده گان داخلی. 

 تداوم عرضه خدمات صحی در محالت اصلی بیجاشده بعد ازاسکان مجدد. 

 

 

 بیاری:آوزارت زراعت،مالداری و:ز 
 .گان داخلیه اضطراری دست داشته برای بیجاشدذخایرموادغذائی ازهمکاری دررساندن  

ر مناطق اصلی یاری دآبمالداری و گان داخلی بازگشت کننده در برنامه های حمایتی سکتورزراعت،ه پوشش بیجاشد 

  شان.

 اولویت دادن در حمایت ازعودت کننده گان بیجاشده در توزیع کود وتخم های بذری. 

 وزارت مالیه: :ح 

 جرای تخصیصات بودجه کود اضطراری دولت.ا 

گانی که ه بیجاشد سرپناه برای ، احیای مجددهای  تمویل برنامه ویا عادی جهتازبودجه انکشافی اختیاری  اتاجرای تخصیص 

  ت وانتقال میگردند.شبازگ شان اصلی ویا ثانوی تدوباره به محال

  وزارت داخله: :ط 

 بیجاشده گان داخلی.تامین امنیت ساحه کمپ های موقت  

  شاروالی ها: :ظ 

 عرضه خدمات شهری وهمکاری درپروسه ثبت وراجستر بیجاشده هادردروازه های شهر. 

 ارگان های محل: ع: 
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الیات وولسوالی تامین هماهنگی درانسجام اموررسیدگی از بیجاشده های داخلی ازطریق حکومت های محلی وشاروالی های و 

 ها.
 :وزارت دفاع ملیغ:  

 .همکاری درتامین امنیت کمپ های موقت 

 توجیه کمک های بشری از امکانات عایدات داخلی آن وزارت. 

 

امکانات مالی ومراجع 

 تمویل

 

 کمک های عاجل واضطراری انجام شده ودرحال اجرا: 

  سیت حفط الصحه محیطی(، بسته های کمکهای بشری )غذائی، غیرغذائی، سیت اشپزخانه 

 : مادگی مبارزه با حوادث،آاداره ملی  مراجع تمویل  WFP , IOM,UNHCR,UNECIF اشت،، سره می، انجوها 

 بنیاد های خیریه وکلسترمواد غیرغذائی،

  گیه ساعت اول بیجاشد ۷2غذای گرم وآب آشامیدنی طی ، 

 :مادگی مبارزه با حوادث،آبودجه اضطراری از طریق اداره ملی  مرجع تمویل 

  آردمواد غذائی )گندم(یا(،) 

 :وزارت زراعت ومالداری، اداره ملی مبارزه با حوادث وبنیاد های خیریه مراجع تمویل ، 

  شامیدنی،آآب 

 :یونیسیف وانجوهای زیربط، وزارت احیا وانکشاف دهات،  مرجع تمویل 

  ،سرپناه موقت) خیمه ( والترین های سیار 

  :احمرافغانی،وزارت احیا وانکشاف دهات، جمعیت هالل مرجع تمویلUNHCR,IOM, ئی ، کلستر غیر غذا

 ره مبارزه با حوادث.ا،انجوها واد

 ،مواد محروقاتی 

 : انجو ها، بنیاد های خیریه، مرجع تمویل 

 ،مساعدت های نقدی 

 :اداره ملی مبارزه با حوادث بااستفاده از بودجه اضطرار، مرجع تمویل 

 ،عرضه خدمات صحی وراه اندازی کمپاین واکسین 
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 وزارت محترم صحت عامه ، وموسسات غیرحکومتی صحی، مویل:مرجع ت  

کانـــات گـــان داخلـــی بااســـتفاده ازامه هـــای عاجـــل واضـــطراری بـــرای بیجاشـــد قابـــل ذکراینکـــه کمـــکتـــذکر: 

ی نیمـــه توزیـــع ادامـــه داشـــته والـــ غازســـال جـــاری بدینســـوآفـــوق الـــذکر ازمنـــابع یـــاد شـــده تمویـــل کـــه از 

ورت برطبــق ضــر ینــدهآدر گردیــده وادامــه پروســه وبســیج منــابعهاتفــاهم  پروســه توزیــع کمــک 2019ســال

  توسط وزارت عودت مهاجرین واداره ملی مبارزه با حوادث هماهنگ وبسیج خواهدگردید.

 صلی شان،گان بازگشت کننده در مناطق اه احیای وبازسازی مجددمنازل رهایشی تخریب شده برای بیجاشد 

  : دونر ها وانجو های ذیعالقه و دفتر اوچابرای افغانستان، ،وزارت مالیهتمویل کنندگان 

 ،دسترسی به خدمات تعلیم وتربیه 

 :وزارت معارف، مکاتب خصوصی درصورتیکه داوطلبانه سهم گیرند. مسوولین اجرا 

 ،برنامه حمایتی سکتورزراعت 

  :وزارت زراعت ومالداری ونهادهای غیرحکومتی مصروف درسکتورزراعت ،مسوول اجرا 

  نامه حمایتی سکتورکاریابی،بر 

  :گان. ه وزارت کاروامور اجتماعی ووزارت مهاجرین وعودت کنندمسوولین اجرا 

 گان داخلی،ه حل اختالفات ومنازعات ذات البینی بین بیجاشوند 

 ارگانهای محل،مسوولین اجرا : 

 تدویر برنامه های حرفوی، 

 که درزمینه کارمینمایند، : وزارت کارواموراجتماعی وموسسات غیرحکومتیمسوول اجرا 

 ،ایجاد کمپ های موقت درزمین دولتی 

  :وزارت مهاجرین، اداره اراضی واندما،مسوولین اجرا 

 ،الویت دادن به برنامه های تصفیوی در نقاط اصلی بیجاشده گان 

  :قوای مسلح کشور،مسوولین اجرا  
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 محالت اصلی،اعتمادسازی وتبلیغاتی به هدف تشویق برگشت دوباره به  فعالیتهای 

 وزارت مهاجرین وعودت کنندگان،مسوولین اجرا : 

 ،ثبت نام بیومتریک تمام بیجاشدگان 

  :گان،ه ودفتر ملل متحددرامورپناهند گانه وزارت مهاجرین وعودت کنندمسوول اجرا  

 ،ادغام در محالت قابل پذیرش 

  :گان،ه وزارت مهاجرین وعودت کنندمسوول اجرا 

 کمپ های جدید، احداث منابع جدیدآبی در 

 ودفتر یونیسیف، وزارت احیا وانکشاف دهاتمسوولین اجرا: 

 بادغیس، غور، ( والیات ) کا بل،هرات11های موقت در) اعمار بالکهای یک اتاقه درکمپ ،

 ، بقت به نیاز مندیامط(درکندهاروفراهجوزجان،ننگرهار،سرپل، هلمند،غزنی،

 هاووزارت شهرسازی ومسکن،: وزارت عودت مهاجرین، شاروالی مسولین اجرا  

  ،پرداخت کرایه انتقال برای بیجاشدگان برگشت کننده 

  :ت ووزارت عودت اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث ، وزارت ترانسپور ،وزارت محترم مالیهمسوولین اجرا

  مهاجرین.

  ،سروی ،ارزیابی وتثبیت نیازمندان 

  :باحوادث ونماینده دفاتر ملل متحدوانجوها،وزارت عودت مهاجرین، مبارزه مسوولین اجرا 

 ،هماهنگ ساختن جذب منابع کمک های بشردوستانه ازدونار های ملی وبین المللی 

  :مادگی مبارزه آ وزارت مهاجرین وعودت کنندگان واداره ملی، وزارت مالیه، وزارت امورخارجهمسوولین اجرا

 باحوادث،

 ،گزارش دهی از وضعیت بیجاشدگان داخلی 
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 اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادثگان، اندما ه وزارت مهاجرین وعودت کنندول اجرا: مسو(،) 

 ،اگاهی دهی تعلیمات صحی وراه اندازی کمپاین واکسین 

  :وزارت صحت عامه وهمکاری سازمان صحی جهان،مسوول اجرا 

 ،تامین امنیت ساحه کمپ 

  :وزارت امورداخله وزارت دفاعمسوول اجرا، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پالن عمل سه ساله  
 

  شماره
فعالیتهای عمده 

 واساسی

 

مسوولین 

همآهنگ کننده 

 وبسیج کمکها

 

 نهادهای همکار
 نتایج متوقعه 

 

 تاثیرات

 پیشرفت طی سال های مالی تقویمی

 تهدیدات

1398 1399 1400 
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1 

راه اندازی 

کمکهای اولیه 

ورساندن آب 

 وغذای گرم

اداره ملی 

آمادگی مبارزه 

 با حوادث

وزارت عودت 

 مهاجرین

تنظیم 

ومدیریت 

بهترامور 

 بیجاشده

کاهش 

اثرات ناگوار 

 بیجا 

 شده گی

      
مهار ساختن تثبیت 

 واقعی بیجا شده ها

2 

کمک های 

بشری اولیه 

 وعاجل

)غذائی، 

غیرغذائی 

وموادسوخت( 

 دراثنای زمستان

 و اندما

 وزارت

 عودت مهاجرین

 جمعی از نهاد

های کمک کننده 

 دولتی وغیر دولتی

رقع مشکیالت 

ونیازمندی های 

اولیه بیجاشده 

 گی 

بهبود 

وضعیت 

امرار 

معیشت 

بیجاشده 

 گان

      

 کمبود

احتمالی منابع 

وتعددروز افزون 

بیجاشده گی 

 درکشور

3 

کمک های     

حفظ الصحه 

محیطی 

 وهایوجین

 

 صحت عامه،

  

سازمان صحی 

جهان وانجوهای 

 سکتور صحت

تامین حدمات 

 بهداشتی

 

 

جلوگیری از 

 امراض
      

پرابلم های محیط 

 زیستی

4 

عرصه خدمات 

صحی وتعلیم 

 وتربیه

 

 

صحت عامه 

 ومعارف

شفاخانه ها 

 ومکاتب خصوصی

بهبود صحت 

 موزشآو

صحتمندی 

وجلوگیری 

ازوقفه 

 تحصیلی

      
دوربودن موقعیت 

کلینیک هاومکانب 

 ازکمپ ها
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5 

ثبت نام 

بیومتریک 

وتفکیک عوامل 

 بیجاشده گی

 UNHCR عودت مهاجرین

ثبــت یق   ت ق د

 شده گانبیجا

جلوگیری 

ازارقام 

مجازی 

وغیرواقعی 

 بیجاشده

      

 

 

 

نبود تجهیزات 

 بیومتریک

6 

توزیع سرپنای 

موقت والترین 

 های سیار

 

 

 

 اندما

وعودت 

 مهاجرین

 انکشاف دهات

 هالل احمراندماو

 

 

 

رفع مشکالت 

بودوباش 

 شدگانبیجا

کاهش 

 ناگواراثرات 
      

 جهتکمبودبودجه 

 نآتدارک 

۷ 

تنظیم فعالیت 

های تبلیغاتی به 

هدف بازگشت 

 دوباره بیجا شده

وزارت عودت 

 مهاجرین

 

 اندما

آگهی بیجا 

 شدگان

وضعیت درمورد

 وبحران

 تشویق روند

 بازگشت

 کننده گان 

      
هاونا تداوم جنگ  

 امنی ها

8 

اختصاص بودجه  

غرض برگشت 

 دوباره

 

 

 اندما،

 وزارت مالیه 

 یونیسارو

 انجوهای زیربط

تشویق 

بیحاشگان 

وتسهیل انها به 

 بازگشت دوباره

 

کاهش 

پرابلم های 

 بیجاشدگی

      
کمبود اختصاص 

 بودجه

 9 

حمایت مالی به 

هدف بازسازی 

منازل درمحله 

اصلی بیجاشده          

)سه صدهزار 

 افعانی(

 وزارت مالیه،

 
 دونارهای  خارجی

رفع مشکالت 

مالی بیجاشده 

 گان 

دسترسی  

 به سرپناه
      

تمویل  ناکافی بودن

 منابع بودجوی
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(300000 )

 افغانی(

 

10 

جابجائی 

بیجاشده 

درمحالت 

ثانوی،جوامع 

قابل ادغام 

 وشهرکها

وزارت مهاجرین 

وعودت کننده 

 گان

وزارت داخله 

 وترانسپورت

فراهم آوردن 

 آرامش بهتر

حل دایمی 

معضل و 

 مشکل 

بیجاشده 

 گی

      
تکرار مشکالت  

 امنیتی

11  

راه اندازی برنامه 

های تصفیوی به 

هدف تامین 

 امنیت 

 قوای مسلح
نهاد های همکاردر 

 امورامنیت

فراهم آوری 

 شرایط بازگشت

تامین 

 امنیت
 دوام ناامنی ها      

12  

 

پوشش بیجاشده 

ها دربرنامه های 

حمایوی سکتور 

زراعتی 

درمحالت اصلی 

 شان

 وزارت زراعت
FAO 

 وزارت انرژی وآب

توامندسازی 

 بیجاشدگان

دسترسی به 

تخم های 

 بذری وآب
      

موجودیت موانع 

درروند مساعد بودن 

 شرایط کاردرساحه

13 

تنظیم برنامه 

 های حرفوی

 

 

 وزارت کاروامور

 اجتماعی
 کار یابی انجوهای زیربط

کسب 

مهارت های 

 کاری

 ضعف درعالقمندی      
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14 

احداث کمپ 

جدیدواخذ  

ملکیت موقت 

 واعمار شهرک

 

 

 عودت مهاجرین
 شهر اداره اراضی،

 سازی وشاروالی ها

ایجاد کمپ 

 مختص به بیجا

 ندگاش

دسترسی به 

کمپ موقت  

دولتی 

وجلوگیری 

ازمصارف 

متکرردر 

تهیه خیمه 

 ومنابع آبی
 

 کمبود در منابع      

15 

احداث منابع آبی 

جدیددرکمپ 

 موقت

 یونیسیف انکشاف دهات
تامین آب 

 صحی 

جلوگیری 

ازشیوع 

 امراض

      
شرایط سهل در 

 آبدهی چاه

16 

ادغام 

بیجاشدگان 

داخلی درجامعه 

 ویامحالت ثانوی

وزارت  

مهاجرین 

وعودت 

 کنندگان

اداره اراضی 

 وانکشاف شهری

 حل معضل بیجا

 شده

کاهش 

تعداد 

 بیجاشده
      

محدودیت درظرفیت 

 پذیرش
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 باب چهارم

 یناشی از ناامنحوادث  طرزالعمل رسیدگی به متضررین و آسیب دیدگان

 مبنی

 ماده اول: 

 ده است.( قانون مبارزه باحوادث، وضع گردی28( قانون اساسی و ماده )53( و )6این طرزالعمل بتأسی از احکام مواد )

 اهداف

 ماده دوم:

 عبارت اند از:اهداف این طرزالعمل 

 ،کاهش اثرات ناگوار حادثات ناشی از ناامنی و تنظیم فعالیت های اضطراری در حین حادثه 

 ،جلوگیری از تلفات و خسارات حادثات جنگی  و کاهش اثرات ناگوار آن 

 ،تقویت سیستم هماهنگی در چوکات یک نظام مؤثر جوابگو به حوادث غیر طبیعی ناشی از ناامنی 

  و نجات جان انسان ها،تداوی مجروحین 

 ،جلوگیری ازبی نظمی و حادثات ناشی از تهدیدات امنیتی 

 .کمک و همکاری عاجل با قربانیان حادثه و پاسخدهی سریع به متضررین وبیجاشدگان 

 اصطالحات

 :ماده سوم

 اصطالحات آتی در این طرزالعمل مفاهیم ذیل را افاده می کند:

انی و خسارات مصائب فاجعه باریست که از عملکرد ومداخله انسانها ناشی گردیده و باعث تلفات ج حوادث غیر طبیعی: .1

 مالی گردد.

 حالتیست که قوهء ببار آوردن زیان و خسارات جانی یا مالی باالثر حوادث میسر باشد. خطر: .2

حالتی است که جامعه، زیان وخسارات وارد شده از اثر خطرات جنگی، طبیعی و غیر طبیعی را از لحاظ  آسیب پذیری: .3

 فزیکی، اجتماعی و اقتصادی متقبل میگردد.
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 .اتخاذ تدابیریست که جهت متوقف ساختن حادثه و دفع خطرات واثرات  ناگوارآن گرفته می شود جلوگیری: .4

ـــداد: .5 ـــه شـــامل:          کمـــک هـــای ضروریســـت جهـــت پوشـــش ن ام ـــرای مصـــدومین حادث                          یازمنـــدهای اولیـــه ب

 ) آب، غذا، ادویه، البسه، سرپناه و غیره ضرورت های اولیه(.

سیب آعملیات تفحصی و رسانیدن کمک های عاجل است که در حین وقوع حادثه بخاطر رسیدگی با  جستجو و نجات: .6

ادثات بعدی )انتقال اجساد از ساحه، تداوی و معالجه، جلوگیری از وقوع ح: شامل دیدگان و مجروحین عملی میگردد

 تخلیه، پیش بینی ضروریات اولیه و امثال آن(. -

وامل جنگی عاحیای مجدد خدمات ضروری  زیربنائی و عام المنفعه که به اثر حادثات غیر طبیعی ناشی از  بازسازی: .7

 صدمه دیده باشد.

 حادثه و اثرات ناگوار ناشی از آن. دریافت شدت ارزیابی: .8

 دور کردن انسان ها و اموال از محل حادثه به محل مصئون. تخلیه: .9

 اشخاص حقیقی ویا حکمی است که از اثر حادثه خسارات مالی وجانی دیده باشند.مصدومین حادثه:  .10

 شیوه تعیین نوعیت و وسعت خطر را گویند.  ارزیابی خطر: .11

ه بمنظور کجل و رساندن کمک عامه در جریان و یا بالفاصله وقوع یک حادثه را گویند ارایه خدامات عا پاسخدهی: .12

 نجات حیات، کاهش اضرار صحی، مصئونیت عامه و کمک رسانی به افراد متضرراجرا میگردد.

ر دمجموعهء از ارگان های متخصص و ذیربط که مسوولیت ها و مقاصد مشخص  کمک رسانی را  خدمات اضطراری: .13

 اضطراری جهت خدمت و محافظت مردم و دارایی آن ها ارایه میدارد.حاالت 

الخصوص تنظیم و مدیرت منابع و مسوولیت ها برای مورد هدف قراردادن تمامی جهات اضطرار بامدیریت اضطرار:  .14

 واکنش، احیأ و آمادگی.

دی و مادی، اقتصا ناگوار انسانی، از بین رفتن وظایف جدی یک اجتماع یا جامعه که در برگیرنده تلفات و اثراتحادثه:  .15

ت داشته با آن کنار محیطی گردد و بیشتر از حد توانایی های اجتماع یا جامعه متأثره خارج باشد که نتواند با منابع دس

 آید.

 

 

 

 : ماده چهارم

 تهدیدات و خطرات که باعث وقوع حوادث غیر طبیعی میگردد:
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 ناشده،انفجار بم ها و ماین ها و مهمات منفجر  .1

 جنگ ها، تنازعات ذات البینی، حمالت تروریستی و انتحاری درکشور، .2

 بی جاشدن های کتلوی مردم ناشی از عملیات نظامی علیه دشمن، .3

 وقوع اتش سوزی در جریان عملیات های نظامی، .4

 عدم رعایت پرنسیب، موازین و اصول اساسی شهر نیشنی، محیط زیستی و فعالیت های تولیدی، .5

  راجع کمک کننده در رسیدگی به حوادث جنگی وناامنی نهادها و م

 ماده پنجم:

 وزارت ها و ادارات در امر رسیدگی به حوادث جنگی )غیر طبیعی( دارای وظایف و مسوولیت های ذیل میباشند:

 : وزارت امورداخله -1

       ،تأمین امنیت و نظم عامه  در ساحه حادثه در همکاری وزارت دفاع ملی وریاست عمومی امنیت ملی     

  ،اشتراک فعال در عملیات جستجو و نجات 

  ،پیشبرد پروسه انتقال متضررین در محالت مصئون 

   اطفائیه،تأمین خدمات آتش  نشانی ناشی از عوامل جنگی با استفاده از امکانات و ظرفیت های 

 ،آموزش وتربیه تیم های جستجو و نجات درخصوص حادثات جنگی 

 ،تنظیم خدمات امبوالنس 

 ،جلوگیری از سوء استفاده و فعالیت های جنایت کارانه در محل حادثه 

  .تنظیم امور ترافیک درجاده های که با  محل حادثه منتهی میگردد 

 

 

 

 

  امنیت ملی: -2

 ،تحلیل وضعیت خطر در ساحه 
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  وبررسی عوامل حادثه،تحلیل 

  ،در محاصره کشیدن ساحه بمنظور قطع حوادث ثانوی ومداخالت احتمالی بعدی 

  ،همکاری در فعالیت های جستجو و نجات 

 ،عرضه خدمات امبوالنس 

 لی آمادگی مبارزه تهیه گزارش تلفات و خسارات ناشی از حادثه بصورت مشترک با نهاد های امنیتی و ارسال ان به اداره م

 باحوادث،

 : وزارت دفاع ملی -3

 ،سهم گیری در فعالیت های جستجو و نجات 

  ،رفع خطرات احتمالی از محل حادثه 

  ،خاموش ساختن حریق و توجه به کمک های اولیه ضروری 

 ،در صورت ضرورت، ایجاد کلینیک های سیار ساحوی در هماهنگی با سکتور صحت 

  بخاطر رسیدگی به متضررین حوادث ناشی از ناامنی،فراهم آوری عاجل تسهیالت ترانسپورت هوائی 

 دگی مبارزه تهیه گزارش مشترک نهاد های امنیتی از تلفات و خسارات ناشی از حادثه و ارسال آن به اداره ملی آما

 باحوادث،

  وزارت صحت عامه: -4

 ،عرضه خدمات صحی 

 ،عرضه خدمات امبوالنس 

 ،انتقال مجروحین و تداوی آن ها 

 ع امراض در ساحه حادثه،جلوگیری از شیو 

 ،اقدامات فعالیت های وقایوی و ضروری 

 ،پذیرش مجروحین ناشی ازحوادث جنگی توسط شفاخانه های دولتی وخصوصی 

 ،تفاهم روی ایجاد طرزالعمل کاری مشارکت شفاخانه های خصوصی درامر تداوی مجروحین حادثات جنگی 
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 یسات صحی ت زیربناهای صحت والویت دادن در احیای مجدد تآسانجام دادن ارزیابی های فنی و تخنیکی درمورد ضرور

 تخریب شده،

  کمیسیون عالی دولتی مبارزه باحوادث: -5

 مسوولیت رهبری، انسجام، تعیین جهات اساسی مبارزه باحوادث را در تحقق این طرزالعمل بعهده دارد، 

 ،اعالم حاالت اضطرار درصورت ضرورت 

  ،دث پالیسی ها، پالن ها، رهنمود ها درخصوص فعالیت های رسیدگی به حوامنظوری اجرای بودجه اضطراری

 جنگی ونا امنی،

 کمیته رسیدگی به حوادث ناشی از ناامنی: -6

 ،انسجام وتنظیم امور رسیدگی به حوادث ناشی از ناامنی ها 

 ،رهبری و نظارت از امور پاسخدهی و اقدامات احیاء و بازسازی 

  ع پیشنهاد و گردیده، از طریق اداره ملی آمادگی مبارزه باحوادث مراتب موضونیازمندی ها تثبیت و شناسائی

 دگی میدارد،بعد از دریافت منظوری مقام کمیسیون عالی دولتی مبارزه باحوادث در مورد طبقاً اجراآت و رسی

 وزارت عودت مهاجرین: -۷

  ،رسیدگی به امور بی جاشدگان ناشی از حوادث جنگ وسایر آفت غیر طبیعی 

  ز ختم بعد ا  بسیچ  و هماهنگ ساختن امکانات ومنابع کمکی نهاد های کمک رسان برای بی جاشدگان ناشی ازجنگ

 وضعیت اضطراری،

 ،حل اسکان مجدد آسیب دیده گان ناشی از حوادث جنگی درهماهنگی باسکتور های مربوطه 

 شاروالی ها:  -8

 ،تنظیم خدمات شهری 

 ضررین،اقدامات مشترک در امور رسیدگی به مت 

 ،سهمگیری درانتقال زباله هاومواد مخروبه 

 

 ،اقدام به تکفین و تدفین اجساد مجهول الهویت و بال وارث 
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  اداره ملی حفاظت محیط زیست:  -9

 ،جلوگیری ازالودگی های مختلف محیطی و محیط زیستی 

  کیمیاوی،نشر اطالعیه ها و آگاهی دهی عامه در رسانه ها در ارتباط به حوادث ناشی از مواد 

  وزارت حج و اوقاف: -10

 ،راه اندازی تبلیغات وسیع از طریق مساجد ومنابر بمنظور تأمین آرامش وروان مردم 

 ،روشن ساختن اذهان عامه درمورد ارتکاب جنایات جنگی از دیدگاه دین مقدس اسالم 

 ،سهم گیری در مراسم تکفین و فاتحه خوانی شهدأ 

 سره میاشت:  -11

  به محل حادثه در هماهنگی سکتور امنیتی،اعزام تیم های رضاکار 

 دور نباشد،انتقال اجساد تلف شده از میدان جنگ در صورتیکه انتقال توسط دولت و نهادهای امنیتی مق 

 ،اشتراک در پروسه ارزیابی عاجل که در ساحات جنگی و غیر امن گیر مانده اند 

 لت علیه دشمن،سهم گیری در رسیدگی به حادثات  ناشی از عملیات مسلحانه دو 

 کانات به کمک در عملیات نجات و تخلیه، پناگاه مؤقت و توجیه کمک های اولیه ورسیدگی درمحدوده ام

 کسانیکه در محالت ناامن گیر مانده اند،

 وزارت معارف : -12

 ،شمولیت خطرات ناشی ازماین ومهمات منفجرناشده درنصاب تعلیمی 

 ب شده،احیای مجدد فوری تأسیسات تعلیمی ومکاتب تخری 

    ،تثبیت حدود ضایعات و فعال ساختن مؤسسات تعلیمی 

 وزارت اطالعات و فرهنگ: -13

  ،رساندن پیام های آگاهی به مردم 

 

   )انعکاس بموقع آمار و ارقام ناشی از حادثه ازطریق استـفاده رسانه های صوتی، نشراتی و تصویری )دولتی وخصوصی

 طور مجانی،
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  تأمین آرامش افکار عامه،انتشار و پخش اطالعیه ها جهت 

 ،نشربرنامه های معلوماتی درباره حوادث به ویژه حوادث ناشی از ناامنی 

 ،اعزام تیم های مطبوعاتی به محل حادثه جهت تهیه گزارش و تعمیم آگاهی عامه 

 ،نشرمعلومات درباره اتخاذ تدابیر کوتاه مدت و دراز مدت وزارت خانه ها ونهاد های انکشافی واحیائی 

 ر امر تحقق فعالیت ر معلومات درباره تدابیر کوتاه مدت و دراز مدت وزارت خانه ها، ادارات و نهاد های انکشافی که دنش

 های احیای مجدد و بازسازی بهتر از قبل مسوولیت دارند،

  اداره ملی آمادگی مبارزه باحوادث:  -14

 ت ی بیجاشدگان ناشی از جنگ در وضعیبسیچ و هماهنگ ساختن امکانات و منابع کمکی نهادهای کمک رسان برا

 اضطراری،

 ،اشتراک در فعالیت های سروی عاجل و تخنیکی 

 ،استفاده از تجارب مبارزه باحوادث در امر رسیدگی به حوادث ناشی از ناامنی 

 حوادث  طرح پالن های بودجوی، پالیسی ها، پالن ها، رهنمودها و طرزالعمل ها در خصوص فعالیت های رسیدگی به

 ی و ناامنی،جنگ

 ،همآهنگی در فعالیت های ارزیابی خسارات و توزیع کمک ها 

  وزارت کار و اموراجتماعی شهدأ و معلولین: -15

 ،احیای مشاغل وکاریابی برای متضررین 

 ،رسیدگی اضطراری به معلولین ناشی از حوادث ناامنی 

 ،تهیه گزارش مستند از شهدأ و مجروحین حوادث 

 وزارت فواید عامه: -16

  در ارزیابی های تخنیکی ناشی از تخریبات تأسیسات عامه،اشتراک 

 

 

 ،رهنمائی تخنیکی در جهت عمران مجدد تأسیسات تخریب شده 
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 ،اولویت دادن به احیای مجدد تأسیسات مواصالتی تخریب شده 

 

  کمیته های والیتی مبارزه باحوادث:  -1۷

  ن المللی که تشکیالت دولتی وغیر دولتی، ملی وبیدر رأس والی والیت قرار داشته واعضای آن تمامی واحد های دومی

ا در سطح مسوولیت بخشی از امور پاسخدهی وانسجام کمک ها، ارزیابی، فعالیت های جستجو و نجات و عرضه خدمات ر

ای والیتی والیت به عهده دارند، مکلف به رسیدگی عاجل حوادث ناشی از ناامنی در سطح والیت تحت عنوان کمیته ه

 اشی از ناامنی می باشند.رسیدگی ن

 اداره مستقل ارگانهای محلی: - 18

 ،فراهم آوری تسهیالت الزم وتأمین ارتباط مرکز با والیات در حین رسیدگی به واقعات ناشی از ناامنی 

 ،اقدامات جهت تأمین جریان نورمال خدمات اجتماعی و حکومت داری به مردم محل 

 نهادهای مدنی:  – 19

  سهم گیری فعال در رسیدگی به حوادث به خاطر کاهش اثرات ناگوار ناشی از ناامنی،همآهنگ ساختن و 

 اداره مستقل هوانوردی ملکی: -20

 ،)بازنگهداشتن میادین بخاطر پرواز طیارات کشور )باالخص در حاالت اضطراری 

 ،ارایه ارقام و معلومات دقیق اقلیمی )آب و هوا( در سطح کشور 

 ضروریعرضه خدمات اساسی و 

 ماده ششم:

 وزارت ها و ادارات ذیربط مکلف اند حین وقوع حادثه تدابیر الزم را اتخاذ نمایند: (1)

 مهار ساختن ساحه حادثه توسط وزارت های داخله، دفاع ملی و امنیت ملی، .1

 تنظیم فعالیت های جستجو و نجات از طریق سکتور امنیتی و کمیسیون رسیدگی به حوادث ناشی از ناامنی، .2

یت های ال اجساد از محل حادثه با همکاری مستقیم وزارت های دفاع ملی و امورداخله و همآهنگ ساختن ظرفانتق .3

 دست داشته نهادهای سره میاشت و صحت عامه در زودترین فرصت ممکنه،

 

 نجات و انتقال افراد گیر مانده در محل جنگ به محالت مصؤن، .4
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 اموال و تأسیسات تخریب شده از محل حادثه.انتقال زخمیان به شفاخانه ها و دور ساختن  .5

 وزارت ها و ادارات ذیربط بعد از وقوع حادثه مکلف اند تدابیر ذیل را اتخاذ نمایند: (2)

 ارزیابی عاجل تلفات و خسارات وارده توسط کمیته رسیدگی به حوادث ناشی از ناامنی و جنگ، .1

وادث ناشی مجروحین توسط کمیسیون رسیدگی به ح اعطای مساعدت )اکرامیه( برای مصدومین، بازماندگان شهدأ و .2

 از جنگ و ناامنی،

 ارف(،احیای مجدد تأسیسات عام المنفعه تخریب شده از طریق نهاد های سکتوری )آب، صحت، مواصالت و مع .3

ر اسکان ( ساعت تکمیل و کا۷2تحت پوشش قرار دادن کمک ها برای بی جاشدگان ناشی از جنگ و ناامنی الی ) .4

 حد اکثر در مدت شش ماه، مجدد شان

ز دست داده اند، همکاری و حمایت از احیای مشاغل آنانیکه باالثر حوادث بیشترین امکانات و ظرفیت های خود را ا .5

 بعد از ارزیابی دقیق با استفاده از روش های مناسب قرضه های کوچک و متوسط،

 مقدار مساعدت ها برای افراد ملکی متضرر

 ماده هفتم:

 رین حوادث ناشی از جنگ و ناامنی ها طور ذیل مساعدت نقدی اضطراری صورت می گیرد:برای متضر (1)

 فغانی .ا( یکصد هزار 100000برای بازماندگان فامیل های شهدای ناشی از حوادث ناامنی ها مبلغ )  .1

 ( پنجاه هزار افغانی .50000برای کتگوری اول زخمیان ناشی از حوادث ناامنی ها مبلغ ) .2

 ( بیست هزار افغانی .20000کتگوری دوم زخمیان ناشی از حوادث ناامنی ها مبلغ )برای  .3

 افغانی . ( پنجاه هزار 50000برای منازل رهایشی کالً تخریب شده ناشی از حوادث ناامنی ها مبلغ ) .4

 فغانی.ده هزار ا (10000فیصد( ناشی از حوادث ناامنی ها مبلغ ) 50برای منازل قسماً تخریب شده )کمتر از  .5

 ( یکصد هزار افغانی.100000برای منازل حریق شده ناشی از جنگ و عوامل ناامنی ها مبلغ ) .6

 فغانی.ا( پنجاه هزار 50000برای دکاکین تخریب شده و حریق شده ناشی از جنگ و ناامنی ها مبلغ ) .7
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عد ارزیابی دقیق قرضه داده باشند ببرای مالکین دکاکینی که کالً حریق شده و سرمایه و مشاغل خود را کامالً از دست  (2)

ستقامت اهای کوچک تحت شرایط سهل از طریق بانک های دولتی و یا آنعده بانکهای خصوصی که در این موارد 

  کاری دارند اجراآت صورت گرفته می تواند.

 نوت: 

با معیوب  یکی از اعضاکتگوری اول زخمیان شامل کسانی است که باالثر حادثه شدیدًا مجروح گردیده و احتمال قطع  .1

 شدن در آن متصور باشد.

 ماید.نکتگوری دوم زخمیان شامل کسان است که مصدوم دچار جراحات عمیق بوده تداوی آنها ایجاب بستر شدن را  .2

 منازل کالً تخریب شده مفهوم غیر قابل استفاده بودن را میرساند. .3

 ید.دهد و استفاده از آن ایجاب مصارف را نما %( تخریب را نشان 50منازل قسماً تخریب شده که حد اکثر ) .4

را از  در صورتیکه شخص متضرر، سرمایه و مشاغل خویش را کالً از دست دهد، دولت قرضه ممکن تحت شرایط مناسب .5

 طریق بانک ها مهیا می سازد.

رپناه موقت ( شامل بسته های معیاری ) مواد غذایی، غیر غذایی، خدمات صحی، آب آشامیدنی و س کمکهای  جنسی:  (3)

 با در نظرداشت خصوصیات حادثه برای آنانیکه با مشکالت و کمبود امداد ، این کمکها3-1با درنظرداشت شدت حادثه 

ان دفتر ملل عاجل بشری مواجه میگردند، توسط تیم های توزیع که نهادهای کمک کننده سره میاشت شامل نمایندگ

رسی الی عادی شدن والیتی و ولسوالی ها به متضررین توزیع و روند برمتحد، مؤسسات و ادارات خیریه ملی، شوراهای 

 وضعیت اضطراری متضررین توسط اداره ملی آمادگی مبارزه باحوادث رهبری و همآهنگ می گردد.

 کمکهای صحی:   (4)

 آید.مل می توزیع کمک های صحی که در مفردات این طرزالعمل از آن تذکر بعمل آمده است مطابق آن رسیدگی بع

 سایر کمک های ضروری دیگر:  (5)

 داخلی میسر  مطالبه کمک های خارجی در صورتیکه رسیدگی به حادثه بطور مطمئن و بااستفاده از ظرفیت ها و امکانات

هبری نباشد، طرح پیشنهادی این نیازمندی ها در صورت ضرورت توسط اداره ملی آمادگی مبارزه باحوادث تحت ر

الی به ه باحوادث از جامعه جهانی و مؤسسات خیریه بین المللی و کمک کننده گان مکمیسیون عالی دولتی مبارز

 افغانستان مطالبه می گردد.
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 منابع

 ماده هشتم:

انه از مساعدت های نقدی بااستفاده از ظرفیت های موجود کود اضطراری بودجه ملی دولت و امداد عاجل بشردوست (1)

 المللی تمویل می گردد. طریق مؤسسات بشری کمک کننده ملی و بین

شای کمیته استفاده از کود اضطراری بمنظور مساعدت برای متضررین و فامیل های شهدأ بعد از تثبیت توسط داراالن (2)

ه متضرر برسیدگی به حوادث جنگی و ناامنی و دریافت حکم اجرأ برطبق طرزالعمل جداگانه از طریق کمیسیون موظف 

 ن مردم و شوراهای والیتی در ترکیب آن می باشد، توزیع میگردد.توسط تیم های توزیع که نمایندگا

 تثبیت وتشخیص مستحقین 

 ماده نهم:

عایت رتشخیص و شناسایی مستحقین توسط کمیته های کمک رسان که مشتمل بر نمایندگان وزارت ها و ادارات ذیدخل با 

 معیارهای ذیل صورت میگیرد:

 نوع حادثه، زمان و شدت آن تثبیت گردد، .1

 تعداد تلفات ناشی از حادثه دقیق ساخته می شود، .2

 تعداد افراد یکه از آفت  بگونه ای متأثر شده اند شناسایی گردد،  .3

 د،ارزیابی بخاطر تکمیل معلومات و دسترسی به ارقام دقیق تلفات و خسارات در مورد حادثه نهائی می شو  .4

، صحت و الت زیربنائی عام المنفعه مخصوصاً )معارفسروی تخنیکی بخاطر تشخیص نیازمندی ها و فراهم آوری تسهی .5

 مواصالت( توسط اعضای تخنیکی کمیته رسیدگی به حوادث ناشی ناامنی انجام شود،

ی نقدی ( این طرزالعمل به دریافت مساعدت ها۷مجروحین که داخل بستر باشند و شامل دو کتگوری مندرجه ماده ) .6

 پیش بینی شده مستفید می گردد،

ر احیائی مجدد ربنایی عام المنفعه که به اثر حادثه ناشی از ناامنی و جنگ تخریب و یا صدمه دیده باشد دتأسسات زی .۷

 آن از طریق سکتور های مربوطه اقدام و در جهت تطبیق وتحقق  آن  اولویت ها درنظر گرفته می شود،

های  اطفائیه در چوکات وزارت در خاموش ساختن حریق احتمالی ناشی از حوادث جنگی از ظرفیت های دست داشته .8

 دفاع ملی و امور داخله به اسرع وقت ممکنه اقدام و رسیدگی بعمل می آید،

جل گردیده  مصدومین و مجروحین ناشی از انفجارات کنار جاده توسط ترافیک شهرها و مسوولین شاهراه ها رسیدگی عا .9

 داده می شود، و از چگونگی اجراآت آن به کمیته رسیدگی به حوادث جنگی گزارش
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ــ .10 ــدان انج ــت نیازمن ــارات وارده و تثبی ــدت خس ــه ش ــت ب ــی در مطابق ــررین جنگ ــوئی متض ــخدهی و دلج ام در پاس

  میگردد،

  ماده دهم:

وادث  ناشی مدیریت رسیدگی به  حادثات توسط کمیسیون عالی دولتی مبارزه با حوادث رهبری و امور اجرائیوی رسیدگی به ح

حوادث و واحدهای  رسیدگی به حوادث ناشی از ناامنی از طریق همآهنگی اداره ملی آمادگی مبارزه بااز ناامنی توسط کمیته های 

 دومی این اداره در سطوح والیات مطابق این طرزالعمل مدیریت وتنظیم میشود.

 ماده یازدهم 

باهً کاًل تخریب می ی هوائی اشتمنازل رهایشی، دکاکین و هر نوع ملکیت قانونی دیگر که باالثر حوادث جنگی و بمباردمان ها

 شوند، توسط مرجع عامل آن در مطابقت به طرزالعمل جداگانه مربوطه جبران خساره می شود.

 ماده داوزدهم:

ل در مرحله اول بخاطر جلوگیری از خسارات زیان بار اقتصادی سکتور خصوصی و حفاظت ملکیت های مردم الزم است تا حد اق

 ناًء طرح این طرزالعمل در نهادینه ساختن آن تأکید و از پروسه قطعاًوسایط در کشور بیمه گردند. بملکیت ها و  -دکاکین ها

 حمایت می نماید.

 ماده سیزدهم:

( وسکرتریت کمیته رسیدگی به وضعیت اضطراری حوادث ناشی از ناامنی ها تحت رهبری )کمیسیون عالی دولتی مبارزه باحوادث

یات( با عضویت مادگی مبارزه باحوادث درسطح ملی و دفاتر والیتی مبارزه باحوادث در سطوح وال)داراالنشاء آن اداره ملی آ

رهنگ، حج و اوقاف، فنمایندگان واحدهای اولی و دومی وزرای امورداخله، دفاع ملی، امنیت ملی، عودت و امورمهاجرین، اطالعات و 

یست، ریاست جمعیت هالل احمرافغانی، ارگان های محل، محیط ز معارف، فواید عامه، رؤسای عمومی امنیت ملی، شاروالی ها،

 عمومی احصائیه فعالیت می نمایند. 

 ماده چهارده م:

 نظارت می گردد. تطبیق این طرزالعمل توسط کمیته های رسیدگی ناشی از ناامنی و اداره ملی آمادگی مبارزه باحوادث مدیریت و

 ماده پانزدهم:

زه باحوادث قابل تطبیق ماده ترتیب و بعد از تصویب شورای وزیران و تأیید کمیسیون عالی دولتی مباراین طرزالعمل در پانزده 

 است.
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 باب پنجم

ت ساع ۷2ساعت تا  24پیش نویس طرزالعمل عملیاتی در زمان حادثه در 
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 مقدمه

 

وظف به ارائیه موزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث ، وزارت ها و ادارات سکتوری نظر به قانون حوادث     

سکتوری این خدم شد، برعالوه ادارات  سوانح می با سیله خدمات امداد و نجات در هنگام بروز حوادث و  ات بو

یه می گردد بر همین مب با جلب خدمات افتخاری ارائ ـــافراد داوطلب و  یدگی به نا وزارت دولت در امور رس

دث و سوانح غیر حوادث از بدو تاسیس تا به امروز با تکیه بر نیت پاک و انسان دوستانه مفتخر است که در حوا

ست در عرصه عملیات مختلف جستجو و نجات و  مترقبه کشور خدمات ارزنده به آسیب دیدگان ارائیه نموده ا

 ست.امداد رسانی، حضور موثری داشده ا

سا     شخص و اح س تعلق و سازماندهی موثر و کاربردی امداد گران در قالب گروپ ها و تیم های عملیاتی م

گی تیمها وظیفه نسبت گروه باعث خواهد گردید در صحنه عملیات کمتر شاهد موازی کاری، خال، به هم ریخت

الی قابل آن نقاط ضعیف احتمو عدم انسجام باشیم و وظیفه هر فرد و مسولیت اعضا مشخص گردد و در کنار 

 برسی و پیگیری خواهد بود.

کتوری سترکیب اعضای تیم ها می توان به فعالیت پرسنل ادارات عالوه بر آن تعیین شرایط ، شرح وظایف،    

الْ نیاز به برای جذب افراد داوطلب، جهت داده و از هدر رفتن منابع و امکانات برای عضـــویت افرادی که عم

 وجود ندارد جلوگیری نماید. خدمات آنها

 

 



57 
 

 کمیته اضطراری والیتی

 

صامیم کمیسیون به اساس ماده یازدهم قانون مبارزه با حوادث تشکیل کمیسیون در والیت به منظور تطبیق ت

وادث تحت ریاست حو انسجام امور مربوط به مبارزه با حوادث در سطح والیت کمیسیون فوق العاده مبارزه با 

 جاد می گردد.والی والیت ای

 تعریف فعالیت

 تدویر جلسه اضطراری تحت مقام والیت در حاالت اضطرار 

 حصول اطمینان از داشتن وجوه نقدی و امکانات کمک های بشری در والیت 

 جهت دهی و تقسیم کار و وظایف تیم های کاری 

 یللهماهنگ نمودن فعالیت های حاالت اضطرار با ادارات سکتوری و موسسات ملی وبین الم 

 تثبیت محالت مصئون برای بیجا شدگان که تحت تهدید قرار دارد 

 نسبی مین رفاهانسانها، تأ ارایه خدمات اضطراری به دنبال وقوع بحران است با هدف نجات جان و مال

 برای آنها و جلوگیری از گسترش خسارات

 مواد زاید  ، دفع، تدفینارتباطات، ،ترابری، تأمین امنیت، درمان، بهداشتامداد و نجات مقابله شامل

 رسانی و هشدار است ،اطالع، سوخت رسانی، کنترل مواد خطرناک، مهار آتشجامد، دفع فاضالب

 اعضای کمیته/گروپ کاری

 اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث 

 دفتر مقام والیت 

 هماهنگ کننده

 اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث 

  دفتر مقام والیت 

  تیم جستجو و نجات

افتاده در  تیم سازماندهی شده جستجو و نجات در آوار، عملیات جستجو و نجات افراد آسیب دیده و گیر

ه ها، کاخانجات و تاسیسات و فضاهای زندگی در شهرها و روستاها)ساختمانها مسکونی، تجاری، تونل ها، کارگا

وزی، انفجار و می بینند مانند زلزله، سیالب، آتش س ...( در اثر حوادث مختلفی که در آن تاسیسات آسیب

 غیره را به عهده دارد.
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 تعریف فعالیت

 هماهنک نمودن تیم های جستجو و نجات در حاالت اضطرار بخاطر موثر بودن فعالیت ها 

  اقدامات الزم برای بیرون آوردن اصولی آسیب دیدگان حوادث 

  اضطراری در جریان حادثه و بعد از حادثهانجام اقدامات حیاتی با همکاری تیم های 

  اشی از حوادثنمهیا نمودن اسکان اضطراری و تامین لوازم و وسایل اولیه زندگی برای آسیب دیدگان 

 تدارک وسایل جستجو و نجات برای تیم های جستجو و نجات 

 نمندی های آنان اسازماندهی تیم های عملیات مقابله، امداد و نجات برای شرایط اضطراری و ارتقاء تو

 والیات و ولسوالی هادر سطح 

  ستجو و جتدوین دستورالعمل های مورد نیاز شرایط بحران ناشی از جنگ و تهدیدهای دشمن برای

  والیتنجات و تعیین نقش و جایگاه دستگاه های ذیربط در سطح 

  طراری بخصوص ط اضایجاد هماهنگی بین سازمان های مرتبط با ارتقاء توان عملیاتی مقابله با شرای

تب آنان در سطح غی از سلسله مراالمراکز مربوط به نیروهای مسلح با استفاده از دستورالعمل های اب

 والیات

  ازمان های سانجام تمرینات و رزمایش های دوره ای به منظور حفظ و ارتقاء تیم های عملیاتی در

 کشورامداد و نجات سایر دستگاه ها و مردم در سطح 

   ه ریزی و اجرای آموزش های عمومی و تخصصی جستجو و نجات برای تیم های مربوطبرنامه 

  طراحی و پیش بینی تجهیزات و امکانات جستجو و نجات برای تیم های مربوطه  

  اضطراری  طراحی و پیش بینی تجهیزات و امکانات جستجو و نجات و بروزرسانی آنها برای شرایط 

 اعضای کمیته/گروپ کاری

 هالل احمرافغانیجمعیت 

 ریاست مبارزه با حوادث اطفائیه وزارت امور داخله 

 سازمان های خیریه داخلی

 سازمان های خیریه خارجی 

 هماهنگ کننده

 اردوی ملی

 جمعیت هالل احمر

 پولیس ملی   
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 تیم صحی

د کمپ های این تیم وظیفه پاسخگویی، ارایه کمک های اولیه، پانسمان مصدومین در صحنه حوادث، ایجا 

 د.درمانی و تخلیه مصدومین و انتقال به مراکز و یا بیمارستان های صحرایی را به عهده دار

 تعریف فعالیت

  هماهنگ نمودن تیم های صحی برای خدمات موثر 

  جمع آوری آمار و ارقام مصدومین 

 جهت دهی تیم های  صحی غرض رسیدگی بهتر به مصدومین حادثه 

 انجام اقدامات حیاتی درست و پیشرفته در محل حادثه 

 تدارک امبوالنس های مجهز با وسایل ضروری غرض انتقال مصدومین 

 پیگیری جهت تجهیز و آماده به کار بودن تجهیزات مورد نیاز 

 مجروحین و آسیب دیدگان به نقاط تعیین شده جهت تداوی مصدومین حمل و نقل 

  رسیدگی درست در حین تداوی و تداوی روحی و روانی 

 ایجاد تیم های دوکتوران صحت روانی برای تداوی شوک دیدگان ناشی از حوادث 

 ی اسکان کانهاتأمین سالمت روانی برای آسیب دیدگان و نیروهای امداد رسان در سایتهای حادثه و م

 موقت

  نظارت بر اجرای کار های خدماتی 

 ارائیه گزارش نهایی فعالیت ها 

 اعضای کمیته/گروپ کاری

 جمعیت هالل احمرافغانی

 وزارت صحت عامه جمهوری اسالمی افغانستان  

 موسسات غیر دولتی که در بخش صحت کار میکنند 

 ایمرجنسی و غیره

 هماهنگ کننده

 وزارت صحت عامه

 سیارکلینیک های 
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 تیم اطفائیه و خنثی سازی مواد منفجر ناشده

 

اکسازی ومصون تیم های انجنیری وزارت دفاع ملی، وزارت امور داخله و دیگر موسسات ماین پاکی مسولیت پ

 سازی محالت را دارند 

 تعریف فعالیت

 کنترول، مهار، اطفأ، ایمن سازی حریق و آسیب های ناشی ازمواد خطرناک 

  های اطفائیه در محالت و اماکن حساساستقرار موتر 

  نجات مصدومین و قربانیان از محل آتش سوزی در موقعیت های خطرناک 

 کنترول کردن نشئت مواد کیمیاوی و خطرناک 

  ارائیه گزارش از فعالیت کاری 

 برقراری امنیت در سایتهای حادثه و مکانهای اسکان مردم 

 حل های اسکان آسیب دیدگان برسی سایت های از لحاظ مواد منفجر ناشده م 

 تامین امنیت تیم های کمک رسان 

 اعضای کمیته/گروپ کاری

 ملی افغانستان پولیس

 اردوی ملی افغانستان 

  و موسسات غیر دولتی که در مورد فعالیت دارند مانند هلوترست

 هماهنگ کننده

 تیم انجنیری پولیس و اردو

 پولیس اطفائیه 

 کاری تخریباتکتیم پا

اهم نماید و موانع پاکاری آوار ناشی از حوادث مسول است تا سهولت ها و زمینه را برای دیگر تیم ها فرتیم 

 ناشی از آوار که سبب کندی یا ایجاد مانع در امور کاری امداد میگردد را مرفوع نماید.

  تعریف فعالیت

 تهیه کروکی ساحه توسط این تیم 

 ی شناسایی وآواربرداری مسیر های کمک رسان 

  جمع آوری آوار در مکان از پیش تعیین شده 
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 امنیت در آن  مکانی را برای نگهداری اجساد در نظر بگیرید که دور از دسترس حیوانات باشد و بحث

 در نظر گرفته شود

 برخاستن  مکانی را برای نگهداری مجروحان در نظر بگیرید که در دسترس بوده و امکان نشستن و

 ر موتر های کمکی برای آن در نظر گرفته شودهلی کوپتر و عبور و مرو

 تأمین ماشین آالت الزم برای آواربرداری 

 هماهنگی با نیروهای جستجو و نجات در آوار برداری 

 آماده نمودن وسایل و ماشینری مورد ضرورت برای انتقال آوار 

 فراهم نمودن وسایل به تیم های رضا کار  

 اعضای کمیته/گروپ کاری

 اطفائیه تیم جستجو تجات

 ریاست های فواید عامه

 شاروالی ها 

 هماهنگ کننده

 ریاست های فواید عامه

 شاروالی ها وتیم اطفائیه

 تیم تامین و توزیع امکانات و منابع

داوم امداد و نجات را تتیم تامین و توزیع امکانات و منابع وظیفه پاسگویی، انبار، تدارکات، ارتباطات، ارزیابی و 

هداشتی، برعهده دارند. تهیه و تامین سبدهای امدادی شامل سبد های غذایی، سبد های ببه دنبال حوادث 

 سبدپوشاک و اقالم زندگی توسط این امداد گران صورت می گیرد

 تعریف فعالیت

 هماهنگ نمودن کمک های بشری با سکتور های کمک کننده 

 دگانتامین، جمع آوری کمک ها،نگهداری و توزیع مناسب آن برای آسیب دی 

 ایجاد مکانیزم عملی وشفاف برای توزیع کمک های بشری 

 درج کمک ها در دیتابس کمک ها بشری 

 ارزیابی عملکرد تیم های امداد گران 

 تامین و ارزیابی تغذیه سالم در سوانح 

 تهیه ارقام دقیق از کمک های بشری و تهیه لست های ضرورت مواد اولیه 

 انجام سایر امور محوله  
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 کمیته/گروپ کاریاعضای 

 اداره ملی آمادگی مبارزه باحوادث والیتی

 جمعیت هالل احمرافغانی 

  همکاران ملی و بین المللی

 هماهنگ کننده

 اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث

 جمعیت هالل اهمر افغانی

 تیم ارتباطات/اطالعات

قیق را برای سازمان ها نیازمندی ها، و ارقام داین تیم معلومات و اطالعات مربوط به حوادث، اقالم امداد شده، 

 و مردم عامه ارئیه نموده تا سازمان های خیریه به نیاز مندیها رسیدگی نماید.

 تعریف فعالیت

 نها و نهاد های تأمین، ارتباطات الزم برای مردم براساس اولویت، تأمین ارتباطات الزم برای سازما

 امدادی

 نه ها شریک ساختن ارقام دقیق با رسا 

 هماهنگ نمودن گزارشات، وتوحید آن به دیگر ادارات و نهاد ها  

 اعضای کمیته/گروپ کاری

 دفتر مطبوعاتی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث 

 اطالعات و فرهنگ

 سخنگویان والی

 سخنگویان پولیس ملی

 وزارت مخابرات

 هماهنگ کننده

 حوادثدفتر نشرات وزارت دولت در امور رسیدگی به 

 تیم ترافیک شهر و حمل و نقل

کمک رسان ها می  تیم ترافیک از لحاظ وظیفوی مسولیت رهنمائی، و پیدا نمودن راهای کوتاه و آسان را برای

 باشد تا کمک های بشری به زود ترین فرصت به آسیب دیدگان فراهم گردد.
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 تعریف فعالیت

  کنترول ترافیک و تردد راهای شهری و مواصالتی 

 رهنمائی نمودن کاروان های کمک های بشری به محالت تعیین شده 

 مسدود نمودن راه های منتهی به کمپ های آسیب دیدگان جهت حفظ بهتر امنیت آنها 

 اعضای کمیته/گروپ کاری

 وزارت محترم امور داخله

  ریاست های ترافیک

 هماهنگ کننده

 وزارت امور داخله

زمینی و هواییتیم هماهنگی در امور لوجستیکی   

راه که ساده باشد  این تیم مسول انتقال کمک های اضطراری از طریق زمین و یا هوا بوده البته هر یک از این

 و به زود ترین فرصت کمک های بشری به آسیب دیدگان حوادث برسد.

 تعریف فعالیت

 برنامه ریزی منظم انتقال مواد از طریق زمین و هوا 

  و نقل برای انتقال کمک های بشریهماهنگ نمودن وسایل حمل 

 تأمین و توزیع وسایل حمل و نقل، ماشین آالت و ادوات الزم برای کمک رسانی 

  نظارت بر اجرای کار ها 

  ارزیابی عملیات پشتیبانی 

  ارائیه گزارشات 

 اعضای کمیته/گروپ کاری 

 وزارت ترانسپورت و هوانوردی

 اردوی ملی افغانستان  

  وزارت صحت عامه

 هماهنگ کننده

 وزارت ترانسپورت و هوانوردی

 اردوملی افغانستان

 تیم آمبوالنس
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 تیم سرپناه موقت

 

ان و کمک به تیم سرپناه موقت وظیفه تامین سردپناه، اسکان اضطراری و ایجاد کمپ های موقت آسیب دیدگ

ا به عهده ده اند رافرادی که پس از وقوع حوادث طبیعی و ساخته دست بشر خانه های خود را از دست دا

 دارند.

 تعریف فعالیت

  انتخاب مکان مناسب برای ساخت سرپناه 

 ئم افرادانجام اقدامات الزم برای سرپناه موقت محلی و منطقه ای و هماهنگی برای سرپناه دا 

 ایجاد کمپ های موقت در هماهنگی با ادارات سکتوری 

 فراهم نمودن خیمه ها و شلتر برای آسیب دیدگان 

 کمیته/گروپ کاریاعضای 

 ریاست محترم هالل احمر افغانی

 وزارت محترم انکشاف دهات

 وزارت محترم شهر سازی و مسکن 

 سازمان ملل

 شاروالی

 هماهنگ کننده

 وزارت امور مهاجرین

 سره میاشت  

 تیم تهیه آب آشامیدنی و حفظ الصحه محیطی

یجاد شده شد که این آب به کمپ های ااین تیم فراهم کننده آب مورد ضرورت برای آسیب دیدگان می با

 آسیب دیدگان انتقال و در تانکر ها ذخیره گردد.

  تعریف فعالیت

  ز اتهیه آب صحی آشامیدنی و خدمات حفظ الصحه محیطی برای آسیب دیدگان و بیجاشده گان

 اثرات حوادث

 اعضای کمیته/گروپ کاری

 وزارت انکشاف دهات
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 وزارت صحت عامه

 ملل متحد 

 موسسات غیر دولتی 

 هماهنگ کننده

 وزارت انکشاف دهات 

  وزارت صحت عامه 

 تیم اطالع رسانی و هشدار دهی قبلی

و کمک ها  این تیم مسول ایجاد محیط مصون، و جلوگری از سواستفاده کمک های بشری بوده تا که خدمات

 در یک محیط کامالْ مصون و پر از اطمینان صورت گیرد.

 تعریف فعالیت

 دگان و از بین اطالع رسانی به تیم پاسخ دهی و ارگانهای ازطریق ارگانها کشفی در کمپ های بیجا ش

 بردن هر گونه حرکات برای سوی استفاده از متضررین

 شناسایی افراد که از کمک های بشری استفاده سو می کنند 

 اعضای کمیته/گروپ کاری

 تیم کشفی پولیس 

 نیرو های امنیت ملی

 وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث 

 هماهنگ کننده

 پولیس ملی

 امنیت ملی 

 تیم ارزیابی و سروی نیازمندیها

ی اولیه و عاجل تیم ارزیابی و سروی نیازمندی ها مسول ارزیابی نیازمندی های متضررین بوده که ضرورت ها

 متضررین را درین پیریود زمانی تثبیت و به آنها رسیدگی نمایند.

 تعریف فعالیت

 ارزیابی سریع متضررین جهت پاسخدهی منظم 

 ارزیابی ضرورت متصررین حوادث و فراهم نمودن ضرورت های آن 
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  تهیه نموده فورم های ارزیابی ضرورت های اولیه  

 اعضای کمیته/گروپ کاری

 اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث

 شرکای ملی و بین المللی امداد رسانی

 هماهنگ کننده

 اداره ملی مبارزه با حوادث 

 کمیته سروی خسارات دفترسازمان ملل 

 تیم مشارکت مردم

رضا کار سازمان  تیم مشارکت مردم در هماهنگی با ادارات سکتور از افراد داوطلب جامعه متضرر و گروپ های

 های بشری ایجاد میگردد که با دیگر تیم دوشادوش کار خواهند کرد.

 تعریف فعالیت

  ی در و عملیات نمودن مشارکت سازمان یافته نیروهای مردمی و تشکل های غیر دولتهماهنگی

 راستای عملیات جستجو، نجات، امداد، اسکان اضطراری و تخلیه مجروحین

 ایجاد تیم های رضا کار از میان جامعه آسیب دیده ناشی از حوادث 

 اعضای کمیته/گروپ کاری

 اداره ملی مبارزه با حوادث 

 دفتر والی

 هماهنگ کننده

 ودفتروالیاداره ملی مبارزه با حوادث 
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 باب ششم

 طرح جبران خساره متضررین حوادث آتش سوزی

 پس منظر پیرامون حوادث درافغانستان

ریبان گست و دخونبار با حاالت اضطرار، منازعات و حوادث پیوسته و بگونه دوامدار همه ساله افغانستان   

ات سنگین به مردم وقایع عاجل همه ساله متاسفانه اتفاق افتیده که از اثر آن تلفات و خساربوده که وقوع همچو 

سال بطور مکرر  و دولت  وارد شده، ازجمله و قوع آتش سوزی ها که فوق العاده ناگوار و زیان آور بوده و همه

ش سوزی ( بوده ایم.آتشاهد اتفاقات متعدد آتش سوزی ها در شهر های بزرگ  و مخصوصأ مرکز کشور )کابل

و  ها به صورت غیر قابل پیش بینی در قسمت های مختلف چون مراکز تجارتی، منازل مسکونی، جنگالت

 تاسیسات  تولیدی رخ داده و باعث از بین رفتن سرمایه های ملی میگردد.

طی ها، یاهرچندآتش سوزی ها در کشور ما منشأ طبیعی کمتر داشته و اغلب آتش سوزی ها در اثر بی احت

بوقوع می پیوندد،  غیرمعیاری بودن تاسیسات عام المنفعه و تجارتی و بعضأ هم بااالثر مداخالت بی رویه انسانها

عه آفتاب اما الزم است تا در مواردی چون تغیرات اقلیم ، افزایش درجه حرارت کره زمین ، شدت تابش اش

وجه مبذول توزی های طبیعی بوده، باید جدآ به آن بارندگی ها و سایر عوامل دیگر که دخیل در وقوع آتش س

 گردیده و در  برابر مخاطرات احتمالی آن آماده باشیم. 

ر سبب شد تا با تاسف حوادث اخیر آتش سوزی در جاده نادر پشتون، کارته پروان، مکروریان ها، بلخ و تخا

ند وارد و مصروف دوکانداری بود خسارات هنگفت مالی به تعدادی از هموطنان ما که مصروف مشاغل تجارتی

 شود.

کاکین وگدام د( 838بگونه مثال به اساس راپور های ابتدائی بدست آمده در اثر این حادثات حدود بیش از )

ارده های کوچک در جاده نادر پشتون طعمه حریق شده که به اساس محاسبات مقدماتی تخمینی، خسارات و

ی کشور که متاسفانه ضربه شدیدی برپیگر اقتصادی و سرمایه مل ( ملیون دالر میگردد41000000بالغ بر)

 میباشد. 

هنگفت  باتوجه بر اینکه بیشترین وقوع آتش سوزی ها در مراکز تجارتی و شهر های بزرگ باعث خسارات

 پیشنهاد میگردد.مالی گردیده و سرمایه های ملی را شدیدا صدمه میزند ، بنأ طرح مواردآتی در زمینه احتراماً
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 راه کار های کمک و جبران خساره متضررین حوادث آتش سوزی

 مفهوم جبران خساره - 1

اره بیشتر در در دایره شرایط مصرحه در قانون مدنی و سایر اسناد تقنینی نافذ در افغانستان بحث جبران خس

وده و طرفیکه بموضوعات مربوط به قرار داد ها  و عقود مطرح می شود که دران طرفین رابطه قرار دادی معلوم 

 ایفای تعهد نکند ملزم به جبران خساره می باشد. 

 .گرددشخصیکه از حق خود تجاوز نماید، ضمان بر او الزم میقانون مدنی   9ماده قرار صراحت  

 :آیدتجاوز از حق در موارد آتی بوجود می

 .اعمال مخالف عرف و عادت – 1

 .داشتن قصد تعرض بر حق غیر – 2

 .سازدجزئی بودن مصلحت شخص نسبت بضرریکه بغیر وارد می – 3

 .غیرمجاز بودن مصلحت – 4

ه مطابق قوانین افغانستان در خصوص جبران خسارات ناشی از آتش سوزی ها )به استثنای حریق عمدی ک

اول باب سوم کود جزا جرم بوده  و قابل پیگرد است ( صراحت  در فصل  349 -344احکام مندرج مواد 

ا الزام تیست چندانی  ندارد دلیل آن این است که  در آتش سوزی ها طرفی که ضرر وارد نموده مشخص ن

ردیده از جمله گناشی از حریق را در روشنی  قوانین به ذمه او گذاشت؛ زیرا آتش سوزی که منجر به خساره 

 واقعات غیر مترقبه پنداشته شده و از اعذار قانونی تلقی میشود.

یا کدام نهاد  وحتی راه جبران ضرر های وارده به تجار و شرکت ها در قانون تجارت نیز تصریح نشده که دولت  

سی از حمایت؛ دیگری را مسوول تادیه ی جبران خساره تلقی کرده باشد؛ اما در ماده دهم و سیزدهم قانون اسا

نی خوبی مصوونیت و تشویق تجار و صنعت کاران صحبت به عمل آمده است که می تواند مبنای حقوقی و قانو

رک و راه های انیم به اساس آن منابع الزم را تدابرای کمک و دست گیری تجار و صنعت کاران  باشد که می تو

مطالعه  جبران ضرر را از طریق کمک و دست گیری تامین کنیم که قبل از آن شرایط جبران خساره را باید

 نماییم.

 رایط جبران خساره متضررین حوادث آتش سوزی ش - 2

رایط شتحقق آن حتمی است. این جبران خساره از طریق اعطای کمک ها تابع یک سلسله شرایط می باشدکه 

 با اتکا به اصول کلی قرار داد ها و قواعد مربوط به تجارت قرار ذیل می باشند:

: برخی مواقع چنین وانمود می شود که حریق به گونه غیر  عمدی نبودن حریق توسط خود شخص  -１

مالیات و یا پنهان کاری جرایم مترقبه واقع گردیده در حالیکه اصل موضوع این نیست و تجار به منظور فرار از 

مالی مانند پول شویی و یا فرار از حکم ورشکستگی تجارتخانه خویش را آتش می زنند؛ تا میزان خسارات 

وارده را به دولت  و یا داینین زیاد نشان داده و خود را از الزامیت و تقصیر برهانند که در همچو موارد نه تنها 
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( نیست بلکه از نظر قوانین تجارتی و جزایی قابل پیگرد است که احکام متخلف مستحق جبران خساره )کمک

 مربوط به این موضوع در فصل اول باب سوم کود جزا تصریح شده است.

ناسالم قرار می  عالوه از آن گاهی اوقات آتش سوزی ها دارای انگیزه سوء  بوده  و وسیلهء برای رقابت خالف و

 دن  و ساقط کردن رقبای خویش دست به حریق عمدی می زنند.گیرد و تجار به منظور ضرر رسان

بران خساره  جدر صورتیکه نهاد های تحقیقاتی عدلی و قضایی قادر به اثبات آن باشند مرتکب نه تنها مستحق 

لف به و کمک نیست بلکه مورد تعقیب عدلی قرار گرفته و به اساس احکام فصل اول باب سوم کود جزا مک

 ز می باشد.جبران خساره نی

بران ج:  به منظور کمک و  تثبیت میزان خسارات وارده توسط هیت دولتی به اساس اسناد و شواهد -２

ر نامه های خسارات  وارده حقیقی باید میزان خسارات به اساس اسناد و مدارک موجوده و اسناد ثبت و اظها

 تامین شود. مالیاتی تثبیت شود تا در تادیه کمک ها به عنوان جبران خساره عدالت

تن جبران : در بسیاری مواقع تجار و متضررین بخاطر گرف تناسب خسارات ادعا شده با میزان دارایی -３

دارایی حقیقی  وخساره و کمک بیشتر خسارات خویش را چند برابر ادعا می کنند که با اظهار نامه های مالیاتی 

الحیت صوارده و ادعا شده توسط هیت با  شان بسیار متفاوت است. روی این ملحوظ ضرورت است تا خسارات

  در مطابقت به اسناد و گزارش های مالیاتی که توسط مودی ارایه می شود  مالحظه و معین گردد.

انون اساسی ق 42: عدم تادیه مالیات عمل خالف قانون بوده و جرم است. چنانچه در ماده تادیه مالیات -４

الکان امالک مکلف ن است بنا بر آن همهء  تجار و صاحبان صنابع و متادیه مالیات یکی از وجایب اتباع افغانستا

وده و شخصی بکود جزا عدم تادیه مالیات جرم  ۷95به تادیه مالیات خویش می باشند. همچنان قرار حکم ماده 

آ شخصیکه ر می گیرد بنکه مالیات خویش را تادیه نکند و یا اظهار نامه مالیاتی ارایه ننماید مورد تعقیب عدلی قرا

 مالیه تادیه نکرده باشد از دولت مقروض بوده و مستحق جبران خساره شده نمی تواند.

ومات فعالیت : با توجه به اوضاع آسیب پذیر کشور  از حوادث داشتن بیمه حریق از لزداشتن بیمه نامه -５

زی بیمه جباری ساشورای وزیران ا 39های تجارتی پنداشته شده و قرار احکام قانون بیمه و مصوبه شماره 

 حریق برای تجار و صنایع  امر ضروری تلقی می شود.

تفاد و بهره : اجاره؛  اس حقوقی و قانونی در اجاره و کرایه امالک ،عدم موجودیت مشکالت قرار دادی -６

به تجارت است  برداری تجارتی و صنعتی از امالک از نظر حقوقی  در  روشنی قوانین تابع اصول و قواعد مربوط

ابقت به قانون لذا هر گونه ادعا و طلب جبران ضرر و خساره از اثر حوادث و مخصوصا آتش سوزی ها باید در مط

رد بهره مشکالت قرار دادی، حقوقی و قانونی در اجاره  امالک مو صورت گیرد پس جبران خساره تجاری که

 برداری و تحت تصرف شان وجود دارد مشکل به نظر می رسد.

ه های مالیاتی و ها: تناسب میزان دارایی با اظهار نام شفافیت در اظهار نامه ها در مورد میزان دارایی -７

حمایت و کمک به  ا دولت  بوده و زمینه قانون پذیری برایاسناد مثبته میزان دارایی بیانگر حسن رفتار تجار ب

میزان  تجار محسوب می شود. منطق حاکم در مورد تناسب اظهار نامه و دارای این است که دولت میتواند

 سرمایه گزاری و تجارت خویش را معلوم نموده و در هنگام وضع مالیات دقت بیشتر نماید.

 
 طرق جبران خساره - 3 
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مات دولت طرق جبران خساره تحت عنوان کمک و حمایت از تجار و صنایع یکی از معمول ترین اقداراه ها و 

ا و های جهان در خصوص حمایت و تقویت تجارت و صنعت داخلی در کشور می باشد دولت ها  به بهانه ه

 ست:یل اعناوین مختلف دست به حمایت تجارت و صنعت داخلی شان می زند که مهمترین موارد آن قرار ذ

چه در مواقع  : راه دیگری که دولت ها می توانند تجار و صنایع داخلی خویش را معافیت های مالیاتی  1 – 3

ن مورد نیز به بحرانی و متضرر شدن و چه در مواقع عادی مورد حمایت قرار دهند معافیت های مالیاتی است. ای

د تا با رقبای ونه مورد معافیت مالیاتی قرار بگیرنسیاست تجاری  دولت ها بستگی دارد که  تجار و صنایع چگ

دت معین مستفید خارجی خویش رقابت کنند. دولت ها؛ صنایع نو پا و تجار تازه کار را از معافیت مالیاتی به م

ی امتیاز معافیت می سازند تا تقویت شوند پس برای تجار که سالها فعالیت کردند و  اعتبار کمایی نمودند اعطا

ی و قانونی در مواقع متضرر شدن از حوادث آتش سوزی  مستدل تر است. ضرورت است تا میکانیزم عمل مالیاتی

 برای معافیت مالیاتی در قوانین پیش بینی گردد.

در کشور گردد  : اعطای قرضه های با تکتانه پایین می تواند باعث رشد و انکشاف تجارت تفویض قرضه ها  2– 3

قرار دهد.  تجار و صنایع خویش را از طریق اعطای قرضه ها مورد حمایت و تشویق و برای دولت بهتر است تا

یای شغل و قرضه ها یگانه راه جبران خساره به تجار متضرر از حوادث بوده و می تواند کمک خوبی برای اح

به تجار لی اعمار دوباره محالت و فعالیت های تجاتی باشد. آتش سوزی ها با وارد نمودن خسارات هنگفت ما

عتبار کمایی آنها را در برابر رقبای خارجی و داخلی آسیب پذیر میسازد. تاجری که سالها زحمت کشیده تا ا

مه داده و نقش نموده با وقوع حریق به شدت متضرر شده است  نیاز مبرم به دست گیری دارد تا به کار خود ادا

 ینی گردد.زم اعطای قرضه در سند تقنینی پیش بخویش را در چرخه اقتصاد کشور بازی کند. منابع و میکانی

ر برای حمایت از تجارت و صنایع در مقابل حوادث آتش سوزی :  راه کار مهم دیگ اجباری سازی بیمه  3 -3

یمه در قرار اجباری سازی بیمه حریق است که از طریق پیش بینی عنصر قانونی می توان آنرا اجباری ساخت. ب

د است. اجباری مللی بخشی از تعهدات طرفین رابطه تجارتی بوده و ضمیمه قیمت قرار داداد های تجارتی بین ال

ی نادیده گرفتن سازی بیمه حریق از نظر برو کراسی در مورد قواعد تجارتی یک اقدام سخت گیرانه تلقی شده  ول

قانون بیمه  به احکامآن با توجه به حجم حوادث آتش سوزی های اخیر در کشور اجتناب نا پذیر است. با توجه 

 .شورای وزیران می توان بیستر قانونی برای اجباری سازی آن را مساعد ساخت 39و مصوبه  شماره 

یرا از یک طرف به دلیل شرایط آسیب پذیر مراکز تجارتی در افغانستان این راه کار اثر بخش تر خواهد بود؛ ز

ین های الزم ست به فعالیت زده و از جانب دیگر تضمتجار و صاحبان صنایع و سرمایه گذاران با خیال راحت د

ت بیشتر شده و برای جبران خسارات احتمالی آتیه فراهم شده می تواند. با توجه به اینکه منابع عایداتی دول

 زمینه برای رشد فرهنگ بیمه و تجارت بین المللی بیمه؛  بهتر خواهد شد.
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ارای اعتبار د ،ارتی در اثر فعالیت های مداوم در محل فعالیت: از اینکه تجار و شرکت های تجسرقفلی   4–3

واهد بخشید خخوب از نقطه نظر  بازاریابی و موقف اشتهاری است لذا سرقفلی آنها را ثبات و اعتبار بیشتر 

ی اش آسان مخصوصا زمانیکه تاجر متضرر حادثه آتش سوزی شده باشد احیای دوباره شغل با توجه اعتبار قبل

 تر خواهد بود. 

اهمیت  نی در حقیقت تقویه ی اقتصاد  و تجارت در کشور است و: اعطای کمک ها تحت هر عنواکمک ها5– 3

جار متضرر تامین آن زمانی بیشتر خواهد شد که تاجران متضرر شده باشند. یکی از بهترین راه تامین حمایت از ت

وان رقابت تکمک ها از مجاری داخلی و بین المللی است که تاجران را در برابر حوادث حمایت خواهد کرد و 

 ست(اقانون اساسی  حمایت از تجار وظیفه دولت  13و  10ا را بلند خواهد برد. ) به اساس ماده آنه

زی ها یکی : برای حمایت از تجار متضرر از آتش سو ایجاد صندوق اعانه برای متضررین آتش سوزی ها 6 – 3

 از راه مهم ایجاد صندوق اعانه و کمک برای متضررین می باشد.

 ذیربطتائیدی ارگانهای 
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 باب هفتم

طرزالعمل تنظیم فعالیت های کمیته تخنیکی رسیدگی به آتش سوزی در ساحات 

 ملکی، تجارتی، صنعتی و جنگالت

 فصل اول

 احکام عمومی

 مبنی

 ماده اول

آمادگی انون ق 28جالالتمآب رییس جمهور در روشنی ماده  13/9/139۷( مورخ 18۷6این طرزالعمل بتاسی از  حکم شماره )

یده است.مبارزه با حوادث به منظور رسیدگی به آتش سوزی ها در ساحات ملکی،  تجارتی، صنعتی و جنگالت وضع گرد  

 اهداف

 ماده دوم

 اهداف این طرزالعمل شامل موارد ذیل میگردد:

ملکی،  به متضررین آتش سوزی ها در ساحات و به موقع  تامین روابط و همآهنگی ادارات جهت رسیدگی موثر .1

 تجارتی، صنعتی و جنگالت به هدف کاهش اثرات ناگوار آن.

ع آتش سوزی در شناسایی ساحات ملکی، تجارتی، صنعتی و جنگالت و اتخاذ تدابیر الزم بموقع جهت جلوگیری از وقو .2

 ساحات متذکره.

 زی ها.کاهش خسارات وارده جانی و مالی ناشی از حوادث آتش سو .3

تفاده از برنامه جنگالت با اساحیای دوباره عرضه خدمات برای فعال ساختن دوباره ساحات ملکی، تجارتی، صنعتی و  .4

 ها، پروگرام ها، نهاد ها و سیستم ها.

 آگهی دهی در روند اتخاذ تدابیر الزم و جلوگیری ممکن از وقوع آتش سوزی. .5

کی، تجارتی، در خصوص جلو گیری و مقابله با حریق در ساحات ملآگهی پیرامون در نظرگرفتن معیارهای وقایوی   .6

 صنعتی و جنگالت.

 رسیدگی عاجل به متضررین و آسیب دیدگان حریق در حاالت اضطراری. .۷

 

 

 

 مرجع تطبیق کننده
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 ماده سوم

یته تحقق فعالیت های وقایوی و رسیدگی به حادثات آتش سوزی توسط اقدامات و فعالیت مشترک اعضای کم .1

 دگی به آتش سوزی ها در مطابقت به ماده ششم این طرزالعمل انجام می شود.رسی

وسط کمیته تتمامی فعالیت های مرتبط به وقایه و رسیدگی به حریق در ساحات ملکی، تجارتی، صنعتی و جنگالت  .2

 رسیدگی به آتش سوزی ها رهبری و نظارت می گردد.

له  تنظیم می ش سوزی ها را اداره اطفاییهء وزارت امور داخانسجام و هم آهنگی امور پاسخدهی به حریق حین آت .3

 نماید.

ای هرسیدگی به چگونگی جبران خساره توسط شرکت های بیمه، شخص خساره مند شده از ریاست عمومی بیمه  .4

 وزارت مالیه نظارت و برسی و بررسی می نماید.

 

 فصل دوم

 کمیته جلو گیری و رسیدگی به آتش سوزی 

 ترکیب کمیته

 ماده چهارم

حت ریاست وزیر تکمیته جلو گیری و رسیدگی به خسارات وارده از اثر آتش سوزی ها در ساحات تجارتی، صنعتی و جنگالت   

 دولت در امور رسیدگی به حوادث و امور بشری متشکل از نمایندگان با صالحیت ادارات ذیل می باشد:

 عت بحیث عضو.ریاست عمومی انکشاف سکتور خصوصی وزارت تجارت و صن .1

 ریاست عمومی جنگالت وزارت زراعت، آبیاری و مالداری بحیث عضو. .2

 نماینده با صالحیت وزارت مالیه بحیث عضو. .3

 نماینده وزارت دفاع ملی بحیث عضو. .4

 نماینده با صالحیت وزارت امور داخله بحیث عضو. .5

 نماینده با صالحیت وزارت صحت عامه بحیث عضو. .6

 بحیث عضو. اراضی شهر سازی و  نماینده با صالحیت وزارت .۷

 نماینده با صالحیت شاروالی کابل بحیث عضو. .8

 نماینده با صالحیت ریاست امنیت ملی بحیث عضو. .9

 نماینده با صالحیت بانک مرکزی بحیث عضو. .10

 نماینده با صالحیت ریاست سره میاشت بحیث عضو. .11

 

 نماینده با صالحیت اتاق تجارت بحیث عضو. .12
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 ریاست عمومی امور بیمه های وزرات مالیه به حیث عضو.نماینده با صالحیت  .13

 نماینده با صالحیت اداره ملی حفاظت از محیط زیست بحیث عضو. .14

 رنوالی بحیث عضو.اڅنماینده با صالحیت اداره عالی لوی  .15

 نماینده با صالحیت اداره هواشناسی بحیث عضو. .16

 و.نماینده با صالحیت اداره مستقل ارگان های محلی به حیث عض .1۷

 نماینده با صالحیت ریاست عمومی بیمه های وزرات مالیه به حیث عضو. .18

 نماینده با صالحیت دفتر وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث بحیث عضو و سکرتر کمیته. .19

 زمان جلسات و نصاب کمیته

 ماده پنجم

تدویر می  گذشت هر دو ماه یک بارحضور نمایندگان باصالحیت عضو کمیته در جلسه حتمی است؛ جلسات عادی کمیته با 

 گردد وجلسات عاجل آن توآم با وقوع حوادث و یا به پیشنهاد سکرتریت برگزار شده می تواند.

 ه اتخاذ می شود.نصاب جلسات با حضور  اکثریت اعضا تکمیل و تصامیم در جلسات با اکثریت مطلق آرای اعضای حاضر در جلس

 وظایف کمیته

 ماده ششم

سارات وارده از اثر ه تفکیک فعالیت ها و استقامت های کاری شان در انسجام رسیدگی به امور وقایوی و جبران خمراجع آتی ب

 آتش سوزی ها دارای مسولیت های ذیل می باشند.

 وزارت صنعت و تجارت 

 تثبیت ساحات تجارتی و صنعتی در همکاری با ادارات ذیربط. -

 از وقوع حادثه آتش سوزی ها. همکاری در تخمین خسارات مالی وارده ناشی -

 وزی.سهمکاری الزم برای عرضه خدمات برای فعال ساختن مجدد ساحات تجارتی و صنعتی بعد از حادثه آتش  -

 ملزم نمودن مالکین صنایع و ساحات تجارتی به دریافت بیمه نامه حریق از یک شرکت بیمه مجوز. -

شوره تخنیکی عتی و نظارت متداوم از آن با همکاری و محصول اطمینان از نصب آالت حریق در ساحات تجارتی، صن -

 ریاست عمومی رسیدگی به حوادث و اطفائیه وزارت امور داخله.

هنگی با اتاق رساندن آگاهی های  مرتبط به چگونگی وقوع و جلوگیری از حریق در ساحات تجارتی و صنعتی در همآ -

 انستان.تجارت، صنابع و معادن و اتاق تجارت و صنایع زنان افغ

 

 

 

 وزارت مالیه
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 همکاری در تخمین خسارات مالی وارده با درنظرداشت فورم مالیه دهی متشبثین تجارتی و صنعتی. -

 امکانات مالیاتی.  ومجرایی خسارات ناشی از آتش سوزی ها برای متضرر مطابق قوانین نافذه و با در نظر داشت منابع  -

نین نافذه و طریق دادن قرضه های کوچک به هدف احیای شغل مطابق قواحمایت مالی از متضررین آتش سوزی ها از  -

 با در نظر داشت منابع و امکانات.

 وزارت دفاع ملی

 اشتراک فعال در عملیات جستجو و نجات. -

ابق مقرره تنظیم همکاری از طریق اطفائیه و نیروهای هوایی و زمینی در رابطه به اطفای حریق به  اساس ضرورت مط -

 اییه.امور اطف

 همکاری در پروسه انتقال اموال و افزار در محالت مصئون و مصدومین به مراکز صحی. -

 وزارت امور داخله

 اشتراک فعال در عملیات جستجو و نجات مطابق الیحه وظایف در روشنی مقرره تنظیم امور اطفاییه. -

 نجات و انتقال مجروحین به نزدیک ترین مرکز صحی. -

 غیر مترقبه. وکاری با سایر  ارگانهای دولتی جهت کمک به آسیب دیدگان حوادث طبیعی اتخاذ تدابیر الزم در هم -

 همکاری در پروسه انتقال اموال و افراد به محالت مصئون. -

 تامین خدمات آتش نشانی با استفاده از امکانات و ظرفیت های اطفائیه. -

 جلوگیری از فعالیت های سوء استفاده در محل حادثه. -

 رافیک در جاده هایکه با محل حادثه منتهی میگردد.تنظیم امور ت -

 همکاری در تامین امنیت ساحه حادثه. -

 . 1390میزان سال  5تطبیق مقرره تنظیم امور اطفائیه منتشره  -

 صی.آگاهی دهی توسط پرسونل مسلکی رسیدگی به حوادث و اطفائیه در تمام نهادهای دولتی و سکتور خصو -

 طفائیه.تخنیکی، کنترولی و اوپراتیفی توسط پرسونل مسلکی رسیدگی به حوادث و اانجام سروی های اساسی،  -

و رضاکاران  پیشبرد تعلیم و تربیه مسلکی اطفائیه برای محصلین جدیدالشمول، مداومین )کورس های داخل خدمت( -

 داوطلب ملکی و نظامی طی کورس های قصیرالمدت و طویل المدت.

 آتش سوزی ها. اگاهی دهی در مورد جلوگیری از -

 فائیه.ایجاد ظرفیت مسلکی در رابطه به حریق از طریق مرکز تربیوی ریاست عمومی رسیدگی به حوادث و اط -

متصور باشد از  بر خورد قانونی با متخلفین در صورت عدم توجه بر نصب ابزار ضد حریق در ساحات که احتمال حریق -

 ئیه.طریق موظفین ریاست عمومی رسیدگی به حوادث و اطفا

 ریاست عمومی امنیت ملی 

 همکاری در فعالیت های جستجو و نجات. -

 تحلیل و بررسی عوامل حادثه. -

 

 همکاری در تامین امنیت ساحه حادثه. -
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 جمع آوری معلومات استخباراتی بخاطر شناسایی عوامل وقوع آتش سوزی. -

 وزارت شهرسازی و  اراضی 

 رعایت معیار های اطفاییوی در ساختمان های رهایشی پالنی در همکاری با اداره اطفاییه.  -

و محالت  پیش بینی حاالت حریق و راه های جلو گیری از وقوع آن در طرح، دیزاین و ساختمان بلند منزل ها -

 مسکونی پالنی.

 وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

 تنظیم امور جنگالت. -

ریق افزا در بستر یق وسایل ارتباط جمعی به منظور جلوگیری از حریق و استفاده نکردن از وسایل حآگاهی دهی از طر -

 جنگالت با همکای پرسونل مسلکی رسیدگی به حوادث و اطفائیه وزارت امور داخله.

ومی یاست عمآگهی دهی در رابطه به شیوه های جلوگیری از بروز حریق در جنگالت در همکاری و مشوره تخنیکی ر -

 رسیدگی به حوادث و اطفائیه وزارت امور داخله.

 ترسیم و تنظیم  نقشه های جنگالت و تشخیص مخاطرات مربوط به  احتمال وقوع حریق. -

 مشارکت در پاسخدهی و رسیدگی به حریق جنگالت در چارچوب کمیته موظف. -

 احیای مجدد جنگالت تخریب شده. -

 در جنگالت. ممانعت از تولید بی رویه و غیر قانونی چوب -

 ترتیب رهنمود نحوه تولید چوب از جنگالت. -

 غرس نهال های تعویضی در جنگالت. -

 جلو گیری از قطع غیر قانونی جنگالت در همکاری با نهاد های امنیتی. -

 شناسایی نقاط آسیب پذیر در جنگالت و رفع آن به منظور جلو گیری از حریق. -

 وزارت صحت عامه

 انتقال مجروحین و تداوی آنها در اثنای حریق (. عرضه خدمات صحی ) آمبوالنس، -

ارتی و آموزش کمک های اولیه برای متشبثین غرض جلوگیری از خطرات جانی ناشی از آتش سوزی در ساحات تج -

 صنعتی.

ر مشوره با حصول اطمینان از نصب آالت ضد حریق و عالمه گذاری راه های خروجی در شفاخانه ها و کلنیک ها د -

 رسیدگی به حوادث و اطفائیه وزارت امور داخله. ریاست عمومی

 دفتر وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث/ اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث

تی، صنعتی مساعدت نقدی اضطراری بشردوستانه با متضررین حوادث آتش سوزی واجد شرایط در ساحات ملکی، تجار -

 مل های مربوطه.و جنگالت مطابق به قوانین، پالیسی و طرزالع

 همکاری در قسمت تثبیت خسارات وارده ناشی از آتش سوزی. -

 
آهنگی پرسونل طرح پالیسی ها و طرزالعمل ها غرض جلوگیری از حوادث ناشی از آتش سوزی و رسیدگی به آن، با هم -

 مسلکی رسیدگی به حوادث و اطفائیه وزارت امور داخله.
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 فعالیت ها و بسیج منابع. سهم گیری فعال در تامین روابط و همآهنگی -

 تنظیم و سکرتریت جلسات کمیته. -

 ریاست عمومی بیمه های وزارت مالیه 

 ترویج و تقویه سیستم بیمه در مقابل حریق. -

 نظارت و بررسی کمی و کیفی عرضه خدمات بیمه آتش سوزی برای متشبثین متقاضی خدمات بیمه. -

ل منازعات ناشی تعرفه حق البیمه وجبران خساره، تثبیت خساره، حرسیدگی به شکایات، ادعای جبران خساره، تعیین  -

 از دعاوی علیه شرکت های بیمه و پاسخگویی شرکت ها در روشنی قانون بیمه و بیمه نامه.

 تسهیل خدمات برای متقاضیان بیمه. -

 ارایه معلومات و دایر نمودن برنامه های آگاهی عامه برای متقاضیان و مشتریان بیمه. -

 و تثبیت محالت آسیب پذیر از دیدگاه بیمه.تعیین  -

 اداره ملی حفاظت از محیط زیست
 راه اندازی ارزیابی های محیط زیستی از تاثیرات آتش سوزی در جنگالت. -

 نظارت از روند تخریبات محیط زیست و جنگالت. -

 نصب تابلوهای هشدار دهنده آتش در حاشیه جاده ها. -

 الداری برای احیای جنگالت.همکاری با وزارت زراعت، آبیاری و م -

 شاروالی ها

ت، مجهز با شاروالی ها مکلف اند اطمینان حاصل نمایند تا تمامی ساحات ملکی، شهری، تجارتی، صنعتی و جنگال -

 آالت و ابزار ضد حریق باشد.

ارتی و کی، تجشاروالی ها مکلف اند با همکاری پرسونل مسلکی رسیدگی به حوادث و اطفائیه حین اعمار ساحات مل -

 صنعتی استندرد های ملی و بین المللی ضد حریق را الزامی بسازند.

الی ها در ساختمانهای ملکی، تجارتی و صنعتی که قباًل خالف معیارهای وقایوی حریق، ساخته شده اند، شارو -

تدابیری الزم برای ا و همآهنگی ریاست عمومی رسیدگی به حوادث و اطفائیه، ارزیابی و در مشوره با مالکین آنها  راه ه

 پالنی شدن آنها را جستجو و تطبیق می نماید.

وادث با همکاری شاروالی ها محالت معروض به خطر آتش سوزی در شهرها را که توسط اداره ملی آمادگی مبارزه با ح -

وجود طرات مخریاست عمومی رسیدگی به حوادث و اطفائیه وزارت امور داخله تشخیص داده می شود، در دور ساختن 

 آن اقدام می نماید.

 

 

ه مقرره تنظیم بشاروالی ها مکلف اند تا تمامی سکیج ها و نقشه های اساسی ساختمانی و تاسیساتی را در مطابقت  -

 ند.امور اطفائیه و موافقه ریاست عمومی رسیدگی به حوادث و اطفائیه وزارت امور داخله همآهنگ ساز

سوزی را در نظر  ها، باعالمه گذاری راه های خروجی و هشدار دهنده آتش راه های  خروجی فرار از آتش در ساختمان -

 می گیرد.
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 اداره  مستقل ارگانهای محلی

 همآهنگی با شاروالی های والیات غرض رسیدگی، کنترول، مدیریت و مهار ساختن حوادث آتش سوزی. -

 همآهنگی با والیات و ولسوالی ها  برای رسیدگی به آتش سوزی ها. -

 میاشتسره 

 اعزام تیم رضا کار به ساحه حادثه برطبق نیازمندی. -

 کمک در عملیات جستجو، نجات و انتقاالت. -

 زی.کمک در مساعدت های اضطراری و حمایت از برنامه های آموزشی و آگاهی دهی در مورد خطرات آتش سو -

 اتاق های تجارت
ات تجارتی و وقایوی و مجادلوی حریق در ساح آگاه ساختن تجار و صنعت کاران به منظور در نظرگرفتن معیارهای -

 صنعتی مطابق احکام مقرره تنظیم امور اطفائیه.

 انعکاس دادن نظریات و پیشنهادات متشبثین به کمیته رسیدگی به خسارات ناشی از آتش سوزی. -

لکی رسیدگی به سهمکاری و همآهنگی الزم با تمام ادارات متذکره در قسمت اتخاذ تدابیر الزم با مشوره پرسونل م -

 حوادث و اطفائیه غرض جلوگیری از وقوع آتش سوزی ها.

 تشویق متشبثین و تجار ملی جهت بیمه نمودن اموال و دارایی های شان. -

 خله.تشویق متشبثین برای معرفی رضا کاران جهت فرا گیری آموزش ها به اداره اطفاییه وزارت امور دا -

 اداره هواشناسی

بوط به تغیرات اقلیم گذاشتن اطالعات مربوط به اوضاع جوی )آب و هوا( و پیامدهای ناگوار مرهمکاری برای در اختیار  -

 و پیش بینی های احتمالی حوادث طبیعی.

 تشریک معلومات در مورد آب و هوا، درجه حرارت، رطوبت نسبی. -

 نوالیرسااداره عالی لوی 

 بررسی عوامل آتش سوزی ها. -

 عمدی. تعقیب عدلی عاملین آتش سوزی های -

 

 

 

 

 فصل سوم

 احکام متفرقه

 ارایه گزارش



79 
 

 ماده هفتم

 سکرتریت کمیته گزارش ساالنه اجراآت خویش را به مراجع ذیربط و ذیصالح ارایه می نماید.

 تعدیل و تجدید نظر بر طرزالعمل

 

 ماده هشتم

 این طرزالعمل با توافق اکثریت مطلق اعضای کمیته قابل تعدیل می باشد.

 تطبیق

 نهمماده 

 این طرزالعمل در سه فصل و نه ماده ترتیب گردیده و پس از تصویب کمیته قابل تطبیق است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 باب هشتم

 جلوگیری از وقوع حوادث آتش سوزی در مراکز تجارتی  طرح  

  قدمه
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ایه گذاران مخصوصا سرم برای هموطنان  آتش سوزی یک پدیده ویرانگر است که صدمات مالی و جانی آن در طی سالیان متمادی 

 . وارد نموده استو آنانیکه به کسب و کار مشغول اند 

دومیت را هم در جانی ومصبلکه  تلفات د گردمیاین پدیده شوم نه تنها باعث از بین رفتن اموال و دارایی های شخصی و دولتی  

 قبال دارد .

تی و شخصی گرفته  ثر گردیده از سوختن اموال و کاال های تجارافغانستان طی سالیان متمادی از این پدیده به اشکال مختلف متا

 تا آتش سوزی درجنگل ها ومراتع طبیعی باعث از بین رفتن سرمایه های ملی در این کشور گردیده است.

ازی حریق ممکنه درجهت خاموش ستالش های پیوسته  افغانستان با در نظر داشت موارد ذکر شده فوق جمهوری اسالمی دولت 

ز وقوع همچو اجلوگیری  جهتجلوگیری از وقوع حوادث در مقاطع مختلف زمانی نموده است ولی از آنجاییکه یک راهکار مناسب  و

 .ه استگردیدبه میزان بلند  جانی افراد اجتماع تلفات مالی و  خساراتحوادث وجود نداشته است در بعضی اوقات باعث 

اجران و سرمایه صدمات هنگفت مالی به ت واردشدنالمناک آتش سوزی بود که با عث  در این اواخر شهر کابل شاهد چندین حادثه 

ردید تا گدولت مصمم آتش سوزی درکابل، غزنی اخیر  دلخراش با در نظر داشت حوادث ه کهگذاران در بخش های مختلف گردید

دث و همچنان ه گی به متضررین همچو حوارسیدبه هدف دولت در امور رسیده گی به حوادث  دفتروزیرکمیته دایمی را تحت نظر 

میته موظف این ک سپرد کهترتیب و تنظیم لوایح و رهنمود ها برای جلوگیری از وقوع حوادث آتش سوزی در سطح کشور وظیفه 

 وزیاست تا طرح های مشخص را جهت رسیده گی به متضررین حوادث آتش سوزی و همچنان برای جلوگیری از وقوع  آتش س

 .نمایندترتیب  ها

 ای :همتشکل از نماینده  اینک مسوده طرح چگونگی جلوگیری از حوادث آتش سوزی درمراکز تجارتی توسط کمیته فرعی  

رشد ریس جمهور در دفتر مشاور ا  ،وزارت داخله، اداره ملی امادگی مبارزه با حوادث، شاروالی کابل، وزارت شهر سازی و اراضی

 است .  ترتیب گردیدهامور بیمه های وزارت مالیه   ریاست عمومی  ،امور توسعه شهری

 مبنای طرح

ل کمیته مقام عالی ریاست جمهوری اسالمی افغانستان در مورد تشکی  139۷/09/13مورخ (  18۷6)به تاسی از حکم شماره 

،کاهش تیمراکز تجاردایمی به منظور دریافت راه حل های قابل تطبیق جهت کمک به متضررین ناشی از حوادث آتش سوزی در 

ه ذکرتکم محماده سوم  ذعانا درمطابقت به و جلوگیری از تکرار همچو حوادث و تعین ادارات مربوطه  زیان های ناشی از آن

ی در مراکز تا جهت جلوگیری از وقوع حوادث آتش سوزشده  ساخته( ماده اول این حکم موظف 1کمیته مندرج فقره ) : طوریکه

  روز به ریاست جمهوری ارایه نمایند. 20مشخص پیشنهادی خویش را طی مدت  تجارتی کشور طرح های

 

 ت کمیته فرعی برای ایجاد طرح آاجرا

، ریاست عمومی  اداره ملی امادگی مبارزه با حوادثوزارت شهر سازی و اراضی ، اداره محترم شاروالی کابل، وزارت امور داخله ، 

و دفتر مقام مشاور ارشد ریس جمهور در امور توسعه شهری جلسه مشترک را در مقر معینیت ساختمانی  امور بیمه های وزارت مالیه

از دیدگاه شهری و  وجلوگیری از ان ابعاد مختلف حوادث آتش سوزیروی در جلسه مذکور  دویرووزارت شهر سازی و اراضی ت
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  حریق جلوگیری از وقوع جهترا ذیل ته متذکره طرح مشخص و کمی دادقرار  مداقهساختمانی و چگونگی اطفا حریق مورد بحث و 

 می دارد. ارایه درمراکز تجارتی به شرح ذیل 

 شهر سازی -1

 تعمیرات و ساختمان سازی -2

 مواد و محصوالت جابجا شده در ساختمان های تجارتی و مجتمع ها  -3

 اطفا حریق و رسیده گی به حادثه  -4

 بیمه  -5

  شهرسازی  -1

یربنای های از دیدگاه شهری یک شهر زمانی میتواند خدمات اساسی را به شهر وندان خویش ارایه نماید که دارای ز 

یتوان خدمات ماز این جمله که این خدمات زیربنایی بتواند جوابگوی خواسته های شهروندان باشد  تااساسی شهری باشد 

د یادشده از لزومات زیرا هریک از موارو خدمات آبرسانی را نام برد  گاز ، تهویه و تسخین مناسبتمدید لین برق رسانی ، 

 . حریق  باشدایجاد   یک شهر است که عدم استاندارد بودن آن باعث

 شبکه برق   

مده به عاساسی شهری بشماره رفته و موجودیت آن در جهان امروزی یکی از ضروریات ه های یکی از شبک

    شمار 

 و تخنیکی در شهر ها تمدید گردند  علمیصورت  الزم است تا به ،میرود

تش سوزی آ تا عوامل مراعات گردند جدآ  شبکات برق شهری  مواردی را برمیشماریم که الزم است تا در تمدید

 به حد اقل برساند .

  فلزی  ن هایساختمان ها برق طوری در نظر گرفته میشود که مرطوب نباشد، دارای حرارت بلندتر نباشد و به ساختما

 متصل نباشد؛

  ث گرددباید احدا المنفعه معاتاسیسات برق درفواصل معین ازساختمان های رهایشی، تجارتی، صنعتی و های  برج . 

   شوند. در نظر گرفته ومحفوظ مخصوص نقاط در  جریان برقمیتربکس ها، پنل بوردها و پنل بورد های تقسیماتی 

  ی، به منظور تامین تیشن ها، پنل بورد ها، میتربکس ها و پنل بورد های تقسیماتتمام تجهیزات داخل اتاق ترانسفارمر اس

 ایمینی، آرت زمین شوند.

 

 

  قطع و اتصال،  در آینده، آالت مخصوص عایقی بخاطر در روند دیزاین شبکات برق، به منظور مصئون ماندن از خطر

 و فیوزها، در نظر گرفته شوند.  بریکرها

   شبکات ولتاژ متوسط، حین دیزاین صاعقه گیرها و جرقه گیرها در نظر گرفته شوند.جهت تامین ایمنی 

   .ارتفاع و حریم های درجه اول و درجه دوم، در دیزاین شبکه های هوایی رعایت گردند 
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  ر نداشته باشند قرا اتساحات مسکونی و نبات درحین دیزاین شبکه های هوایی سعی گردد که در حریم و مسیر لین ها

 کاشت درختان و اعمار تعمیرات جلوگیری صورت گیرد.غرس و و در آینده از

   .استندردهای حریم کیبل های زمینی، حین دیزاین شبکه در معابر و پیاده روها رعایت گردند 

  مدید شود.تجهت جلوگیری از بروز حوادث برق گرفتگی باالی تمام کیبل های برق که در زمین دفن میگردد نوار خطر 

 ترنت و نظیر در صورت که کیبل های برق با سایر تاسیسات شهری از قبیل پایپ های آب، فاضالب، لین های تیلفون، ان

شبکات برق  مینماید حین دیزاین با مراجع مربوطه هماهنگی صورت گیرد و مطابق ستندرد های متداول     آن تقاطع 

 رسانی رعایت شود.

 قابل دسترس باشد حفظ و مراقبتکمک های اولیه در اتاق  های جعبه، 

  نصب گردد اشاره ها و تابلوهای راهنمایی و اخطاریه در تمام تاسیسات برقی، 

 های  تمام وسایل تخنیک بیخطر از قبیل کاله، دستکش، عینک، لباس مخصوص و غیره، حین تطبیق و نظارت پروژه

 برق رسانی در نظر گرفته شده و الزامی باشد.

  ون پوش موقعیت درست برج های زمینی و هوایی ، عدم استفاده از کیبل های بد ،نیکی کیبل هاتمدید دقیق و تخ

هت و عایق بندی درست و تخنیکی شبکه برق از جمله مواردی است که میتوان از آن ج ،اتصاالت دقیق تخنیکی

 از بروزخطرات موثرباشد.جلوگیری 

 شبکات تهویه و تسخین 

ختمان در شهر های مدرن و پیشرفته این شبکه عبارت از سیستم تسخین مرکزی میباشد که توسط پایپ فلزی به سا

ضا ها را در فصل ده ودر رادیاتور ها گردش نموده و در اثر تبادله جریان حرارتی فنموها و منازل مسکونی آب گرم پمپ 

 .سرما گرم مینماید

ولتی افغانستان شبکات مذکور صرف در چند شهرک محدود و ادارات د اما در کشورهای جهان سوم خصوصا در

ماکن استفاده موجوده بوده و سایر ساختمان ها اعم از مسکونی و تجارتی از بخاری های منفرد جهت گرم نمودن ا

 که به انواع گازی، تیلی و چوبی تقسیم میگردد.  شودمی

 

 

 

 حاضر که ایجاد  تخنیکی تسخین اماکن را تشکیل داده ولی در شرایطاین بخاری ها به نوبه خود یکی از وسایل غیر 

 ایمنی ذیل را مواردهمچوبخاری ها ستهلکین دراستفاده م تاداردسیستم های مرکزی هزینه بردار میباشد الزم همچو

    گیرند. مدنظر لزومآ

 

رد خطر ساز قابل اشتعال سروکار داگذاشتن بخاری های چوبی ، گازی و یا تیلی در اماکن که مستقیما با مواد  -１

 بوده و اجتناب گردد.
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نشود که  در اماکن عمومی استفاده از بخاری های متذکره توسط افراد مشخص صورت گیرد و به هرکس اجازه داده -２

  .به آنها مواد سوخت اضافه نمایند

گهداشته شود زیرا د باشد دور نبخاری ها گازی و بالون های آنها در محالت که اجتماعات عامه و تردد اشخاص زیا -３

 در هنگام آتش سوزی یکی از عوامل آتش زا به حساب میاید.

فضا آلوده  واز گاز های با کیفیت بازار برای تسخین استفاده صورت گیرد زیرا در هنگام استفاده ممکن خاموش  -４

 .به گاز شود  که با یک جرقه با عث ایجاد آتش سوزی میگردد

بعدا بخاری  و یهو خانه ها اوال هوای داخل فضا توسط بازگذاشتن پنجره ها تخل کینه دکادر هنگام داخل شدن ب -５

 گردد. ها در اماکن روشن

تا از فضا  ودشکوشش  گردداز مردم غذا آماده می یآشپز خانه های عمومی و رستورانت ها که برای تعداد زیاد -６

  .امکان دور قرار داشته شود  های داد و ستد تا حد

 .های تیلی و گازی از دسترس اطفال دور نگهداشته شوند بخاری  -７

ر ارگان تا حد امکان استفاده از سیستم های متمرکز سرمایش و گرمایش در شهر ها توسط شاروالی ها و سای -８

ات محیط خطرات ناشی از آتش سوزی کاهش یابد و از سوی دیگر تاثیر طرفهای مربوطه ترویج گردد تا از یک 

  زیستی مواد سوختنی که به صورت منفرد استفاده میگردند کمتر گردد.

 

 سیستم های آبرسانی و اطفاییه شهری 

تش سوزی نیز زیر بنا های اساسی شهری را تشکیل میدهد اگر چه این سیستم با ایجاد حوادث آ یسیستم های آبرسانی شهر

ت شرایط فعلی سروکاری ندارد ولی یکی از موارد مهم در چگونگی مهار آتش سوزی به شمار میرود الزم است تا با در نظر داش

 نیز باشد. تواند جوابگوی اطفای حریق در حاالت خاصکشور اصالحات الزمه ذیل در خدمات آبرسانی شهری به وجود آید تا ب

ه محل حریق ایستگاه های آتش نشانی به شعاع پنج کیلومتر در مناطق مختلف شهر ایجاد گردد تا مدت زمان رسیدن ب  -１

 ( رادربرگیرد. 5الی  3)

الت در حا حداقل یک سرک فرعی خدماتی در جوار سرک های عمومی درشهرهای مزدحم ایجاد گردد تا بتواند -２

 اضطراری موتر های آتشنشانی وامبوالنس از آنها استفاده نمایند.

 

 

 

شامیدنی در نظر گرفته فیصد آب آ 30-20نظر به نورم های بین المللی حجم ذخیره آب برای  مقاصد آتش نشانی  -３

به  شانی نظرمیشود این در حالیست که سیستم آب آشامیدنی و حریق یکی باشد در غیر آن حجم ذخیره آب آتش ن

 نورم  تعین میگردد.

 ساعت مد نظر گرفته میشود. 3-2مقدار آب برای مقاصد آتش نشانی برای مدت  -４

 متر در نظرگرفته شود.  200الی  150هایدرانت ها برای اطفای حریق در شهرها به فاصله  -５
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ر شهرها دآتش سوزی نظر به موارد ذکر شده فوق تدابیر ذیل از جانب کمیته برای جلوگیری از وقوع حوادث 

 پیشنهاد میگردد:

 شاروالی های مکلف اند تا موارد ذیل را تامین نمایند: -1

 دد.تمام جاده های که د راطراف آن ساختمان های تجارتی قرار دارند از وجود دست فروشان پاک کاری گر 

 هر انتقال داده ه بیرون از شانبار های ساختمان های تجارتی که دارای مواد قابل اشتعال میباشد ازمناطق تجارتی ب

 شود.

 ناسب انتقال تیل فروشی ها،گاز فروشی ها و تانک های تیل از جاده های تجارتی بیرون کشیده شده و به جا های م

 گردد و یا فاصله های ایمنی ان رعایت گردد .

 ین گردد.فاصله ایمنی بین تعمیرات تجارتی از لحاظ نورم های اطفاییوی از جانب شاروالی کابل تام 

 

 اداره ترافیک مکلف است تا تدابیر ذیل را برای تامین خواسته های ضد حریق تامین نمایند   -2

 ممنوع  در جاده های مزدحم که در اطراف آن ساختمان های تجارتی بنایافته اند پارکینگ موتر های شخصی را

 قرار داده و مداومااز ان مواظبت بعمل اید.

  ه پارکینگ دوطرف جاده های اصلی قرار دارند به طور مداوم باز نگهداشته شوند و اجازسرک های خدماتی که در

تش نشانی و دست فروشی در جاده خدماتی ممنوع قرار داده شود تا در هنگام وقوع حوادث آتش سوزی موتر های آ

 از جاده مذکور بتوانند خود را به محل حادثه برسانند .

   تش نشانی امنیت در شهر ها کارگذاشته شده است متناسب به ارتفاع موتر های آموانع ترافیکی که جهت تامین

 ساخته شوند .

 

 شرکت آبرسانی مکلف است تا موارد ذیل را تامین نماید: -3

 ییه هماهنگی الزم تعبیه هایدرانت ها به فواصل معین در جاده های تجارتی بهتر است تا در این مورد با اداراه اطفا

 صورت گیرد.

  شامیدنی برای اطفای حریق در شهر ها در نظر گرفته شود در آفیصد آب  30 -20ذخیره آب به اندازه حجم

 حاالتیکه منبع تامین آب آشامیدنی و حریق از هم جدا استند نظر به نورم ها تعین گردد.

  ساعت مد نظرگرفته شود. 3-2مقدار آب برای مقاصد آتش نشانی برای مدت 

 

 وصی ترس الزم است تا شبکه موضعی اطفای حریق از جانب شرکت با همکاری سکتور خصدر ساحات غیر قابل دس

 ساخته شود.

 

 شرکت برشنا الزم است تا موارد ذیل را تامین نمایند: -4

 لزی فو به ساختمان های  ودهدارای حرارت بلندتر نبو د که مرطوبنساختمان برق طوری در نظر گرفته شو

 متصل نباشد؛
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  شوند ه گرفتبرق با در نظرداشت حریم آن در فواصل معین از ساختمان های تجارتی در نظرساختمان برج های. 

 شتر در نظر میتربکس ها، پنل بوردها و پنل بورد های تقسیماتی را در جاها و اتاق های مخصوص جهت ایمنی بی

 گرفته شوند.

 یماتی، به منظور ها و پنل بورد های تقس تمام تجهیزات داخل اتاق ترانسفارمر استیشن ها، پنل بورد ها، میتربکس

 تامین ایمینی، آرت زمین شوند.

 ه شوند.صاعقه گیرها و جرقه گیرها در نظر گرفت تمدید شبکه  جهت تامین ایمنی شبکات ولتاژ متوسط، حین 

  اشته باشند و نبات قرار ند تجارتیشبکه های هوایی سعی گردد که در حریم و مسیر لین ها، ساحات  تمدیدحین

 کاشت درختان و اعمار تعمیرات جلوگیری صورت گیرد. غرس و و در آینده از

  شبکه در معابر و پیاده روها رعایت گردند.  تمدیداستندردهای حریم کیبل های زمینی، حین 

 انترنت ی تیلفوندر صورت که کیبل های برق با سایر تاسیسات شهری از قبیل پایپ های آب، فاضالب، لین ها ،

تداول مبا مراجع مربوطه هماهنگی صورت گیرد و مطابق ستندرد های تمدید و نظیر آن تقاطع مینماید حین 

 شبکات برق رسانی رعایت شود.

   نصب گردد اشاره ها و تابلوهای راهنمایی و اخطاریه در تمام تاسیسات برقی 

 کیبل های  خود داری گردد. و کیبل های موجوده نیز با از تمدید کیبل های بدون عایق در مجتمع های تجارتی

 دارای عایق تبدیل گردند.

 .االرم های خطر در تمام برج های برق نصب گردد 

 .تا حد امکان اطراف ساختمان برج برق آزاد ساخته شود 

  .در برج های برق اله ضد حریق اتومات ونوع پودر و کاربن دای اکساید نصب گردد 

 جارتوزارت صنعت و ت -5

تندرد جلوگیری در هماهنگی با تصدی مواد نفتی و گاز مایع الزم است تا از واردات مواد نفتی و گاز مایع غیر اس -

 نمایند.

ز یکی شرکت اقبل از صدور و تمدید جواز تجارتی کمپنی های تجارتی را وادار نماید تا بیمه نامه آتش سوزی را  -

 های مجوز بیمه  در  کشور خریداری نماید. 

 

 

 

 تعمیرات -2

خدمات  وبحث ساختمان ها و ساختمان سازی در شهر ها یکی از چالش های عمده را در شرایط کنونی برای اطفاییه 

 ساختمان های -1آتش نشانی تشکیل میدهد در این بحث ساختمان های تجارتی را به سه بخش تقسیم مینمایم 

 ساختمان های که هنوز ساخته نشده اند . وختمان اختمان های تجارتی تحت ساس -2تجارتی قبال ساخته شده 

 .به تفکیک هریک از ساختمان های فوق الذکر تدابیر جداگانه برای آنها در نظر گرفته میشود
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 ساختمان های تجارتی قبال ساخته شده : -１

 :در این نوع ساختمان ها الزم است تا تدابیر ذیل مد نظر گرفته شود 

  تجارت به تفکیک توسط شاروالی های بررسی و لیست گردندکار تعداد ساختمان های تجارتی و نوعیت . 

 گردد. نوعیت ساختمان )آهنکانکریتی ، فلزی ، خشتی و یا چوبی ( به تفکیک تعداد منازل در لیست اضافه 

 سیستم برق در ساختمان بررسی فنی گردد. 

 سیستم تسخین درموسم سرما مطالعه گردد. 

 تفکیک گردد ها به تفکیک محل و مواد پخت و پز در ساختمان. 

  شده مشخص شود . ذخیره  ونوع موادانبار های ساختمان موقعیت 

 موجودیت تانکر های تیل و ذخایر مواد قابل اشتعال در ساختمان تفکیک گردد. 

  شود.ساختمان با سیستم سپرینکلر ویا آبپاش های خودکار مجهز 

  تعبیه گردد.ن و اماکن خصوصی بالون های ضد حریق نظر به نورم ها کیدکادر 

 

  بر حریق تشخیص ودرجه مصوون بودن در براساختمانی در دیوار ها و سقف ها شده  مواد به کار رفته نوعیت

  اطمینان حاصل گردد.

  رعایت گردد.راه های رسیدن موتر های آتش نشانی به تعمیر مطابق نورم ها 

 در نظرگرفته شود.سازی آن از ساختمان های مجاور مطابق نورم  و جدا رموقعیت تعمی 

 .تعمیر یا ساختمان باید سروی و در مقابل آتش سوزی بیمه گردد 

 استفاده صورد گیرد. به صورت نمونه  برای دست یافتن به معلومات فوق الزم است تا از جدول ذیل

فنی و تخنیکی  برای سایر مشخصات تعمیر نیز میتوان  به صورت جداگانه جداول را ترتیب داد تا بتوان تمام مشخصات 

 ساختمان ها را دران جابجا نمود. 

دست آمده هر تعمیر به صورت مشخص تدابیر الزم ذیل که مطابق به نورم بعد از راجستر ساختمانها الزم است تا نظر به ارقام به 

 های اساسی تعمیراتی باشد اتخاذ گردد.

 شماره 

و کود 

 تعمیر

شهر 

مرب

 وطه

ناحیه 

 مربوطه

کروکی 
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 برای جلوگیری از وقوع حوادث آتش سوزی درساختمان های قبال اعمار شده پیشنهاد میگردد که :

 شاروالی ها مکلف اند که : -１

 های تجارتی عمل نمایند. منحیث مرجع نظارت کننده از ساخت و ساز ساختمان 

  ه ب تمام ساختمان های تجارتی سروی گردد و نظر به درجه خطر به کتگوری های مشخص دسته بندی گردند

 پر خطر -3ابل اصالح       ق -2مصون      -1طور مثال : 

 دارند در  اتمام ساختمان های تجارتی در شهر ها از وجود پارتیشن های چوبی و مواد که قابلیت مشتعل شدن ر

 تفاهم با مالکین مارکیت ها پاک کاری گردد.

 ساختمان  در مارکیت های قبال ساخته شده در تفاهم با مالک مارکیت زینه فرار نظر به طول ،عرض و ارتفاع

 ایجاد گردد.

 جهز نباشندتمام مارکیت های تجارتی بررسی گردند که آیا به خدمات اطفاییه مجهز اند یا خیر در صورت که م 

 ردند.الزم است تا با یکی از شبکه های اطفای حریق ) عمومی و یا موضعی( که قبال اشاره گردید وصل گ

  کانداران تامین دنماینده دایمی مارکیت ها به شاروالی ها معرفی گردد تا از طریق ایشان ارتباط با مستاجرین و

 گردد.

 جلوگیری  گهبانان به صورت وقفه ای جهت تریننگنگهبانان مارکیت ها دارای تضمین معتبر باشند و همچنان ن

 از وقوع آتش سوزی به اداره اطفاییه معرفی گردند.

 .بعد از تامین شبکه اطفای حریق حد اقل برای هر تعمیر یک یا دو وال هایدرانت نصب گردد 

 .ایجاد یک تیم تربیه شده اطفای حریق  رضا کار از محل الطامی گردد 

 عیاری ست فروشان موقت  و باز کردن راه های که توسط مالکین مارکیت ها  غیر مدور ساختن دکان ها و د

 جهت مفاد بیشتر ایجاد گردیده باشد.

 ا در در ساختمان های بلند منزل که از شیشه کاری استفاده صورت گرفته جالی های محافظتی نصب گردد ت

 هنگام وقوع حوادث باعث تلفات جانی نگردند.

 

 تش سوزی باعث که در طبقات باالیی ساختمان ها ساخته شده اند غیر مصون بوده و در هنگام آ دیپو و انبار های

 اده شود.تلفات مالی هنگفت میگردد تا حد امکان از تعمیر تجارتی کشیده و یا به منازل پایینی انتقال د

 سونل اطفاییه ای فعالیت پراموال و اجناس گدام شده در صحن ، بام ، بالکن و راه های زینه  که باعث موانع بر

 میگردد از نقاط متذکره دور کرده شوند 

 نتقال داده کلچه پزی ها ، قنادی ها و خبازی ها از بین مارکیت های تجارتی کشیده شده و به ساحات دورتر ا

 شود.
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 گروپ  گاز فابریکات صنعتی و تولیدی از احداث ذخایر نفتی منع شوند و همچنان ذخایر نفت و گاز کمپنی های

 ویا سایر کمپنی ها از ساحات تجارتی و صنعتی دور ساخته شود.

  ای بزرگ هآنتن های مخابراتی که در باالی بام های ساختمان های تجارتی نصب گردیده اند و توسط جنراتور

 تامین برق آنها صورت میگیرد خالف نورم بوده و دور کرده شوند.

 ه اند مصون نبوده تدابیر الزم اتخاذ گردد.سقف های ساختمان های که از چوب ساخته شد 

 ی که به شکل از ایجاد مارکیت های تجارتی از مواد غیر مصون آتش سوزی مانند چوب ، بوریا ، و گادر های فلز

 طاق ضربی اعمار میگردند جلوگیری به عمل آید.

 حریق محافظت  د توسط مواد ضدساختمان های تجارتی که از مواد فلزی مانند گادر و انگالرن ساخته شده اند بای

 .گردند

 آتش سوزی  در هوتل های که در آن مراسم عروسی برگزار میگردد الزم است تا تدابیر جلوگیری از وقوع حوادث

 جدآ در نظر گرفته شود. 

 مالکین مارکیت ها مکلف اند که : -２

 ایند.تدابیر الزم جهت جلوگیری از وقوع آتش سوزی را در مارکیت های خویش اتخاذ نم 

 د.ساختمان و اموال تجارتی آنرا به شکل جداگانه در یکی از شرکت های بیمه مجوز کشور بیمه نماین 

 .سیستم های برق خویش را بازنگری نموده و حد اقل نظر به خواسته های کارایی عیار نمایند 

 ه ال تذکر داداز سیستم های اطفای حریق موضعی در صورت عدم موجودیت سیستم واحد اطفای حریق که قب

 شد استفاده نمایند.

 .از ساخت و ساز دیوار های پارتیشن چوبی و سایر مواد آتشزا جلوگیری گردد 

 .از ذخیره مواد قابل اشتعال در انبارها و همچنان در دکان ها جلوگیری شود 

 .جهت تسخین دکان ها و مراکز تجارتی کوشش گردد تا از سیستم مرکزی تسخین استفاده صورت گیرد 

  .پخت و پز غذا به صورت مجموعی از مارکیتها دور ساخته شود 

 .دکانداران مکلف به نصب آله ضد حریق گردند 

  .راهرو ها و معابر ساختمان از وجود کاال های تجارتی پاک سازی شود 

 .از کرایه دادن جایداد به دستفروش ها و کپه های غیر معیاری خودداری گردند 

 ن برق برای مارکیت ها استفاده میشود به صورت درست عایق  و نصب گرددجنراتور های که جهت تامی. 

 

 .راه های عبور موتر های آتش نشانی را در هرزمان بازبگذارند 

 .در صورت امکان فضای امن در مقابل حریق را در ساختمان خویش ایجاد نمایند 

  ده نمایند.ها وپرده های ضد حریق استفابرای محدود ساختن انتشار حریق از مواد ناسوز و سخت سوز ، دیوار 

 .تا حد امکان از سیستم آبپاش خود کار در مارکیت های خویش استفاده نمایند 

 یرد.از سیستم هشدار حریق و دستگاه اتومات کشف کننده و اطالع دهنده در مارکیت ها استفاده صورت گ 

 یند.راه های فرار اضطراری و زینه های فرار در ساختمان تعبیه نما 
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 .دکان ها و ملکیت تجارتی خویش را بدون بیمه به اجاره ندهند 

 مستاجرین مکلف اند که :  -３

  فغان امطابق به مواد ذکر شده فوق دکان های خویش و همچنان اموال تجارتی خویش را در شرکت بیمه ملی

 بیمه نمایند.

 د باشند.آله ضد حریق را در دکان خویش نصب نموده و طرز استفاده آن را نیز بل 

 .از لین دوانی های خود سر در دکان ها جلوگیری نمایند 

 .از وسایل غیر استندرد برق استفاده ننمایند 

  ود غذا بیاورند (خاز پخت و پز در داخل دکان ها توسط بالون های گاز اجتناب نمایند ) از هوتل و یا از خانه با 

 شد به برق وصل نکنند.وسایل برقی که بیش از حد توان لین کشی ساختمان میبا 

 .بالون های گاز را جهت گرم کردن باالی بخاری و یا دیگر وسایل گرم کننده نگذارند 

 گردد بعدا  در هنگام داخل شدن به دکان ها و خانه ها اوال هوای داخل فضا توسط بازگذاشتن پنجره ها تخلیه

 بخاری ها در اماکن روشن گردد.

  دکان ها جلوگیری نمایند.از ذخیره نمودن گاز و تیل در 

  ا تمام موارد تآنعده از دکانداران که مصروف تجارت مواد نفتی ، گاز و سایر مواد شعله زا میباشند الزم است

لوگیری از وقوع ایمنی را در مقابل آتش سوزی مراعات نموده و در تریننگ های که از جانب اداره اطفاییه برای ج

 ی اشتراک نمایند.حوادث دایر میگردد به صورت جبر

 .از انبار نمودن کاال های تجارتی خویش در راه های عامه خودداری نمایند 

 .قوانین و مقررات نافذه در سکتور بیمه را رعایت نمایند 

 یه مکلف است تا :ئاداره اطفا -４

 .ایستگاه های آتش نشانی را نظر به ساحه پوشش گسترش دهد 

 دویر تهه و یا یک ساله را برای یونت های آتش نشان رضا کار تریننگ های آگاهی دهی با گذشت هر شش ما

 نماید.

  نماید فیصد و حتی بیشتر از آن را در جلوگیری از وقوع حوادث بازی می 50جهت آگاهی دهی عامه که رول

 طرح مشخص خویش را ترتیب نماید.

 د. برسانی ایجاد نمایجهت نصب هایدرانت ها و تمدید شبکه اطفای حریق همآهنگی الزم را با اداره آ 

 

 .تطبیق مقرره تنظیم امور اطفاییه 

 اجرای وظایف ذیل است: مکلف به ریاست عمومی امور بیمه های وزارت مالیه  -5

 سوزی  ساحات آسیب پذیر از لحاظ آتش سوزی را با همکاری ادارات ذیربط شناسایی و تحت پوشش بیمه آتش

 قرار دهد.

  بیمه آتش سوزی نظارت و تفتیش به عمل آورد.از چگونگی و روند استفاده و خرید 

  .از کمیت، کیفیت، شفافیت،  قیمت و عرضه خدمات بیمه آتش سوزی نظارت و بررسی نماید 
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 های بیمه  از نحوه رسیدگی به دعاوی و شکایات، ایفای تعهدات بیمه کننده و بیمه شونده و پاسخگویی شرکت

 اطمینان حاصل نماید. 

 مه ای را برای بیمه شونده ها و مشتریان تسهیل نماید. استفاده از خدمات بی 

 خساره  از چگونگی تعیین حق البیمه، جبران خساره، تعین و تثبیت خساره و زیان و حدود و شرایط جبران

 نظارت و بررسی نماید. 

  .آگاهی و اطالعات الزم از حقوق و مکلفیت های بیمه شونده و بیمه کننده را فراهم نماید 

 طمینان حاصل اای تعهدات بیمه کننده و بیمه شونده در مقابل یک دیگر مطابق اسناد تقنینی و قرارداد از ایف

 نماید. 

 

ی ذیل از جانب برای ساختمان های تجارتی در حال اعمار و ساختمان های که تا هنوز ساخته نشده  اند نورم ها

 ادارات مربوطه تطبیق گردد:

 و مهندسی:  در بخش پالنگذاری

باشد و هیچ  رسانتیمت 80در های دو گانه یک در آن حداقل  ،داشته باشند هعرض مفید سانتی متر 80باید حداقل  :درها -１

 .ون بازشوندتر باشد تمام درها باید لوالیی باشند و در مواقع ذیل به طرف بیر زیاد سانتی متر 120در نباید از 

 .درهای واقع در دوربندی های خروجی  -الف

 .واقع در فضا های پرمخاطره    -ب

 .نفر و بیشتر 50مربوط به اتاق های با تراکم     -ج

 .سطح کف باید افقی و هم لیول باشد  -２

 :  خروجی های افقی -３

 .خروجی از یک بنا به مکان امن در برابر حریق در بنا دیگر میباشد  مجرایعبارت از

 

 

 

  زینه ها -４

دارای عرض  همسان باشد حداقل انلغزنده نبوده ارتفاعات خیزباید ساختار  پایدار و ثابت داشته باشند 

 سانتیمتر 90باشد میتواند الی  50باشند در صورتیکه تعداد استفاده کننده گان کمتر از  سانتیمتر 110

اه زینه حد رمیباشد و ارتفاع  سانتیمتر 10حد اکثر و حداقل  سانتیمتر 18 بایدکاهش یابد . ارتفاع خیز

ه به فیصد باشند . زینه ها داخلی و خارجی در صورتیکه ک 2باشد حد اکثر شیب  یمترسانت 205اقل 

ساعت  2 عنوان خروج استفاده میشود دود بند گردد. مقاومت حریق دیوار های زینه زیادتر از سه طبقه

 باشد می سانتیمتر ۷5و کمتر از سه طبقه یک ساعت در نظر گرفته میشود ارتفاع کتاره زینه حد اقل 
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 یجاد زینه های فرارا  -５

 لک های فرار یخما  -６

  ظرفیت راه های خروجی

 به تناسب مساحت ساختمان و تعداد نفر برای هر یک از کارایی ها تعین میگردد. 

 حداقل تعداد راه های خروجی

نفر باشند  1000الی  500حد اقل تعداد راه های خروجی دو راه خروجی مجاز میباشد در صورتیکه تعداد مصرف کننده گان  

 .راه پیش بینی شود 4راه خروجی دور از هم و برای بیشتر از آن  3

  روشنایی راه های خروجی 

 .اید در تمام اوقات که مصرف کننده گان موجود میباشند روشنایی به طور مداوم و پیوسته برقرار باشد ب

   عالمت گذاری راه های خروجی

د نیز سمت و جهت راه های خروجی توسط عالمت ها باید مشخص گردند در ها که ضد حریق هنگام خروج استفاده میشون

 باید عالمت گذاری گردند .

 ختصاصی راه های خروجی در اماکن کسبی و تجارتیمقررات ا -７

اهرو رعرض  متر 30متر و اگر سیستم ضد حریق بارشی باشد  23متر مربع  280حد اکثر طول خروجی در اماکن با 

 .باشد سانتیمتر 90ها نباید کمتر از 

 150 عرض آن باید ساختمان های بیشتر از سه طبقه یک راه ارتباطی که مستقیما به خروج منجر شود ضروری و

 باشد . سانتیمتر

 مقررات اختصاصی راه های خروجی در اماکن انبار ها  -８

  باشد  سانتیمتر 110عرض مفید از ابتدای دسترسی تا انتهای تخلیه خروج باید. 

 

 حد اقل دوراه خروجی داشته باشد. 

  متر بیشتر نشود 60طول دسترسی به خروجی از. 

 طراری داشته باشند ضروشنایی ا. 

 مقررات اختصاصی استقرار موتر های اطفاییه -９

  متر میباشد 8متر و به زیادتر از آن  6متر کمتر باشد عرض معبر  23ارتفاع ساختمان اگر از. 

  10محوطه ای به اندازهx10 متر برای استقرار اطفاییه در نظر گرفته شود. 

  اشد.متر میب 10متر و حد اکثر  4.5فاصله استقرار اطفاییه از ساختمان 
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  تن میباشد 26حد اقل مقاومت زمین محل استقرار اطفاییه. 

 مقررات اختصاصی فضای امن -１０

 در طبقات ساختمان فضای امن ایجاد گردد. 

  متر تعین گردیده در ساختمان های بلند 40الی  25فاصله بین این فضا ها.  

 ت.شبکه تهویه و اطفای حریق فضای امن لزومی اس 

 در بخش ستراکچر

وده که از ساختمان های موجوده در شهر های افغانستان اکثرا دارای اسکلیت آهنکانکریتی باسکلیت ساختمان :  -１

رات خاص جمله عناصر خوب مقاوم در مقابل آتش سوزی به شماره میرود ولی ساختمان های آهنکانکریتی نیز مقر

عایت گردند ریجاب مینماید تا مقررات مذکور خود را برای جلوگیری از پخش و انتشار آتش در ساختمان دارد که ا

 ازجمله میتوان موارد ذیل را برشمرد:

  200مارک کانکریت به کار رفته در هیچ ساختمانی نباید از kg/cm2 .کمتر در نظر گرفته شود 

 به م است تا سیخ های مورد استفاده در عناصر اساسی وزن بردار ساختمان از نوع رخدار بوده و در غیر آن الز

کانکریت  صورت دقیق مطابق نورم ها چنگگ شده باشد تا در هنگام آتش سوزی عدم کار دو ماده اصلی ) سیخ و

 ( باعث تخریب ساختمان نگردد.

  رارت بلند حقشر محافظوی در عناصر اصلی وزن بردار باید مطابق نورم ها در نظر گرفته شود در غیر آن درجه

 ردیده و باعث تخریب ساختمان میگردد.آتش باعث ذوب و یا نرم شدن سیخ گ

 

 بقات ضخامت سقف های آهنکانکریتی نیز یکی از عوامل موثر در جلوگیری از انتشار آتش سوزی به سایر ط

  .میباشد ضخامت سقف نظر به نورم آتش سوزی سنجیده شده باشد

اخته خشتی وزن بردار س بعضی از ساختمان ها در کشور ما خصوصا ساختمان های کم منزل به شکل دیوار های

 شده اند که برای آنها نیز میتوان جهت جلوگیری از خسارات بعضی موارد را بر شمرد:

  سانتی متر.12ضخامت دیوار های داخلی حد اقل 

  سانتی متر. 35ضخامت دیوار های بیرونی حد اقل 

 

 

  اشد نورم بدنه ساختمان وصل میبسقف از آهنکانکریت که توسط رینگ های افقی و عمودی در کنج دیوار ها به

نیز  های ضخامت و قشر محافظوی کانکریت و همچنان استفاده از سیخ رخدار در این نوع سقف و اجزای آن

 حاکم میباشد.

 از سقف های طاق ضربی که توسط گادر های فلزی و پرکاری آن توسط خشت صورت میگیرد خالف نورم ها 

  میباشد.

 در بخش تامین برق

  از سیستم های آالرم ضد حریق.استفاده 
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 شتر در نظر میتربکس ها، پنل بوردها و پنل بورد های تقسیماتی را در جاها و اتاق های مخصوص جهت ایمنی بی

 گرفته شوند.

 یماتی، به منظور تمام تجهیزات داخل اتاق ترانسفارمر استیشن ها، پنل بورد ها، میتربکس ها و پنل بورد های تقس

 آرت زمین شوند.تامین ایمینی، 

 ه شوند.صاعقه گیرها و جرقه گیرها در نظر گرفت تمدید شبکه  جهت تامین ایمنی شبکات ولتاژ متوسط، حین 

 باشد. قابل دسترس  کمک های اولیه در اتاق حفظ و مراقبت جعبه 

 نصب اشاره ها و تابلوهای راهنمایی و اخطاریه در تمام تاسیسات برقی. 

 روژه پاز قبیل کاله، دستکش، عینک، لباس مخصوص و غیره، حین تطبیق و نظارت  تمام وسایل تخنیک بیخطر

 های برق رسانی در نظر گرفته شده و الزامی میباشد.

 در بخش سیستم آبرسانی و اطفاییه 

 ته شود.تمدید سیستم آبپاش های خود کار ) سپرینکلر ( به صورت جبری در ساختمان های تجارتی  درنظرگرف 

 سیستم های رایج حریق داخلی ساختمان ها یکی سیستم تفنگچه ای اطفای حریق  سیستم فعالHose Reel) 

مترمربع  800است که معموال دردهلیز های عمومی ساختمان ها جا بجا میشود.که معموال یک عدد هوسریل به  )

 .مساحت کافی است

 .استفاده از بالون های ضد حریق در فواصل معین در ساختمان 

 پیشنهاد

ادارات محترم  در اخیر پیشنهاد میگردد که در هنگام بررسی و ویزه نقشه های تعمیرات تجارتی و سایر تعمیرات نماینده های

ا حضور داشته باشند مبارزه باحوادث ، اطفاییه ، آبرسانی و شرکت برشنا در ترکیب کمیته ویزه نقشه های تعمیراتی در شاروالی ه

 ا که فوقا ذکر شد بررسی نموده و جواز برای شان صادر گردد.تا هریک به سهم خویش موارد ر

 

 

 

 همباب ن

جهت کاهش خطرات حوادث طبیعی آگاهی دهی طرزالعمل  
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 فهرست                                      

 مقدمه: 

 ی مبن             ماده اول  :

 ماده دوم :              اهداف

 وضع              ماده سوم: 

 ماده چهارم:           اصطالحات

 بودجه     ماده ششم:         

 اگاهی عامهموارد تطبیق و کاربرد های ماده هفتم:               

 موارد انضباطی :             هشتمماده 

 اصول کاری              : نهمماده 

 

     

 

 

 

 

 مقدمه:

زمین شناسی افغانستان از لحاظ ساختمانی بسیار پیچده و در هم تنیده است طبیعت خشکین و وجود 

شکستگی های بزرگ تکتونیکی همواره باعث وقوع حوادث بزرگ طبیعی هم از زلزله، سیالبها، لغزش زمین، 

 برف کوچ، خشکسالی و غیره که تلفات جانی و خسارات هنگفت مالی بجا گذاشته است.
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ارات را بلند پائین بودن ظرفیت و سطح آگاهی مردم از خطرات احتمالی حوادث نامبرده میزان تلفات و خس

ورت اشد به ارتقأ برده است، با توجه به نتایج سؤ حوادث متذکره وارزیابی اثر بخشی اقدامات انجام شده ضر

جه به اسناد حوادث طبیعی با توآمادگی جامعه برای کاهش آسیب پذیری و بلند بردن سطح آگاهی مردم از 

ن و معلمین ( در خصوص ضرورت تاب آوری با رویکردی پائین به باال شاگرداSDGهای بین المللی )سندای 

 مکاتب، در برنامه مانور زلزله و ایمنی مشارکت داده شود.

گاهی و آمادگی در این رویکرد ضمن ارایه آموزش های الزم به معلمین مکاتب کشور اقدامات موثر که سطح آ

دوده مجاور معلمین مکاتب ارتقأ یابد وظرفیت مکاتب به عنوان پایگاه پیشگیری و مدیریت بحران در مح

 استفاده شود.

ن در برابر زلزله به بدین ملعوظ تالش میشود تا مکاتب، مدارس، شفاخانه ها و سائیر مراکز تجمعاتی دایمی ایم

 ریت بحران در سطوح محلی مورد توجه قرار گیرد.عنوان کانون ارتقأ ایمنی و پایگاه مدی

مادگی مقابله با آن با توجه به اضرار و پیامد های ناگوار حوادث طبیعی از جمله زلزله ارتقأ سطح آگاهی و آ

الی آنرا به وظیفه همه مردم در کل بخصوص مسؤلین بوده تا بتوانند در محدود زمان معقول، خطرات احتم

 ش داد.میزان قابل قبول کاه

ساً با انجام مدیریت بحران تنها چاره اندیشی در خصوص اثرات یک حادثه نیست و می بایست از ابتدا اسا

مبادرت  ر حادثهاقدامات پیشگیرانه و ارتقأ سطح آگاهی مردم و آمادگی برای ممانعیت و کاهش اثرات ناگوا

 .ورزید

 

 

 

 

 

 مبنی 

 ماده اول:

 طبیعی. قانون مبارزه با حوادث بیست وسوم طرزالعمل به اساس حکم،  ماده نیا 
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   ر قبال افغانستان د یاسالم یجمهور یها یسیپالاستراتیژی ملی کاهش حوادث و از  یو بتاس

منابع  دارد ، در خصوص نحوه استفاده موثر از یعیاز خطرات حوادث طب یناش یها یریپذ بیآس

 است. دهیوضع گرد یاضطرار

 اهش هدات بین المللی بخصوص چارچوب سندای در خصوص کعد و تاین طرزالعمل مبتنی بر اسنا

 خطرات حوادث طبیعی.

  یسازد طرح ماین طرزالعمل یکی از اهداف عمده کاری اداره در راستای کاهش آسیب پذیری برآورده

 و ترتیب گردیده است.

 اهداف

 :دومماده 

هش کاکوچک اضطراری به هدف کاهش اسیب پذیری و یپروژه ها قیتطب طرزالعمل نیاهداف عمده ا

عامه مردم  یواجتماع یو منابع اقتصاد یاز تلفات انسان یریخطرات حوادث به خاطر نجات مردم، جلوگ

 .باشدیم یودولت

و  لهبخصوص زلز یعیمردم از خطرات حوادث طب ارتقأ ظرفیته ،عام یطرزالعمل به هدف آگاه نیا

 .است دهیگرد بیطرح و ترت سیالبها

 سکتور مربوطه

 ماده سوم:

آمار جهانی  با در نظر داشت اینکه به اساس باشدیم یاجتماع تیمربوط به سکتور مصون طرزالعمل این   

و رشد  خطرات حوادث ممتد گرتداومید یدرجهان است و از سو زیکشور زلزله خ افغانستان دوازدهمین

نًا اقدامات و ب سازدیمردم را متاثر م یفعل طیدرکشور، درشرا ینیفرهنگ شهر نش هیسرسام آور نفوس و تقو

ادث، در از حو یو خطرات ناش ی ریپذ بیآس یعرصه ها رد  یو آگاه یآموزش یو طرح پالن ها یگ دهیرس

 برخوردار است .   تیسکتور از اولو نیچوکات ا

 

اتب شهرکابل  درسطح مک نیو معلم نیمسئول تیاز خطرات زلزله و ارتقاء ظرف یده یبرنامه آگاه کهیدرصورت

 یازآموخته هاوحاصل نموده  یههنگام و بعدازوقوع زلزله آگاشیاقدامات پ یدرموارد چگونگ توانندیتحقق  م

 . دینما فایرا ا یرول خوب تواندیبرنامه م نیاز ا شان 
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 تامین کننده اهداف ذیل میباشد. روش های رسیدن به هدف

اشی تصاویر ، رادیو ، نقازطریق رسانه ها چاپی، ژورنال های دیواری، انداختن اوراق از هوا ، تلویزیون  _      

تضرر شدن انسانها، مووقوع حوادث ناشی از توزیع کتابچه ها که در آن تصاویر تخریبات حوادث روی دیوار ها ، 

 مزارع ، منازل مسکونی و مواشی نقاشی شده باشد.

 الفعل حوادث.ادن تمرینات جهت جلوگیری و نجات مردم و دارای های آن از خطرات بالقوه و بانجام د -

ار از محل انجام دادن فعالیت ها از منابع موجود در ساحات تحت تهدید خطرات حوادث از قبیل فر -

در ا بیشتر هحادثه، جابجایی فامیل ها در جاهای مصؤن که قبالً تعین شده باشد، این نوع فعالیت 

 زمان وقوع سیالبها صورت میگرد، و همچنان تا حدود کار های ساختمانی انجام میشود.

ف شود از قبیل انداختن دکه در کنار دریا ها در قسمت های که فشار آب که مسیر آب را منحر

 استفاده میشود.

 دیوار استنادی اعماردر برابر برف کوچ ها 

ر موسم دثمر و غیر مثمر از شکارچیان ممانعت شود زیرا همچنان بسیار احتیاط شود که در جنگالت م

 خطرات آتش سوزی بیشتر میگردد. تابستان 

 ود.شبرای جلوگیری از همچو حوادث آتش سوزی در منازل رهایشی از بالون ضد حریق استفاده  -

 الزمی وظیفه بدین منظور آماده ساختن مردم در شرایط خطرات بالقوه حوادث که هنوز آغاز نگردیده یک

 نهاد های ذیدخل حوادث میباشد.

انه ها، میدان آگاهی دهی در رابطه به حوادث طبیعی و غیر طبیعی برای شاگردان و معلمان مکاتب، شفاخ

 اجرا گردد. های هوایی و مساجد داده شود، و همچنان تمرینات گوناگون در برابر خطرات حوادث مختلف

ت ایجاد یک مقدار وسایل و دفاتر حوادث در مکاتب و محالر داشت تجو و نجات با در نظتیم های جس

 گردد.

 

 

 لی بخاطر آگاهی عامه بخصوص شورا های همبستگی ، گروپ های مدنی، مال امامان، معماران مح

برنامه های آگاهی عامه و آموزش ها برای والیات با سنجش مصارف رویدست گرفته میشود ، شاخص ها نیز 

 .باید درنظر گرفته شود 
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 پیامد های بعدی آن توسط گروپ های رضا کاران آموزش دیده در محالت دریافت گردد.

عکاسات جمع مثمریت و پایداری این نوع فعالیت ها در بین مردم محالت و موسسات تعلیمی جستجو و ان _

 آوری شود نواقص موجود به موقع مرفوع گردد.

 گرددیم نیتام لیذ قیعامه از طر یآگاه هیارا و ءاجرا

 : چهارمماده 

  اجرای مانور های زلزلهDrill در مسیر  در مکاتب شهر کابل و بزرگ شهر های افغانستان که

 شکستگی ها قرار داشته زلزله خیز میباشند.

 ه خیز دادن آگاهی و آموزش های مسلکی به معلیمن مکاتب شهر کابل و شهر های بزرگ زلزل

 بعداز زلزله.بمنظور اقدامات معلم هنگام زلزله و 

 ز طریق اوادث طبیعی پخش و نشر ویدیو کلیپ ها و پیام های حاوی اضطرار و پیامد های سؤ ح

 ی اعم از چاپ، صوتی و تصویری.رسانه های جمع

  گاهی آپخش و نشر پیام های آگاهی از خطرات حوادث در صفحات اجتماعی و سپانسر آن جهت

 هرچه بیشتر.

 ا و تصاویر حاوی آگاهی از خطرات حوادث.چاپ و پخش پوستر ها، بلبورد ه 

  جه م شهر ها جهت جلب توحوادث در اماکن عمومی و نقاط مذدحنقاشی های حاوی تصاویر

 حوادث. مردم به اضطرار و پیامد های ناگوار

 ر.پخش و پرداختن اوراق از طریق طیارات به کمک اردوی ملی در نقاط شدید آسیب پذی 

 ویر و پیام های آگاهی از خطرات حوادث.توزیع کتابچه های حاوی تصا 

  وادث.حانجام دادن تمرینات فرضی جهت یادگیری مردم از نجات جان انسان ها هنگام وقوع 

 ار دارند، انتخاب ساحه امن برای خانواده های که در معرض حوادث طبیعی بخصوص سیالب ها قر

 تا هنگام وقوع حوادث ساحه را ترک نمایند.

 

 

  مکاری هفعالیت های ساختمانی که در معرض وقوع حوادث که پالن شده باشد با منع و توقف

 ادارات دولتی.

 .منع قطع جنگالت در هماهنگی ادارات ذیربط 
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 د منزل ها نصب بالون های ضدحریق ودر نظر گرفتن را های خروج اضطراری در اپارتمانها، بلن

 وهوتل های عروسی و غیره.

 بلند منزل ها  ز کود های انجنیری در تاسیسات عام المعنفه بزرگ وتطبیق و نظارت از استفاده ا

 در هماهنگی ادارات ذیربط.

 تی و پخش و تبلیغ آگاهی از خطرات حوادث از منبر های مساجد تکایا و سایر تجمعات سن

 عنعنوی در محالت آسیب پذیر.

  آن.پخش و نشرتهیه و ترتیب متن علمی و ادبی آگاهی عامه به کمک بخش های مربوط جهت 

 ه.تثبیت نقاط آسیب پذیر جهت اولویت بخشیدن ارایه و تطبیق برنامه های آگاهی عام 

 .نظارت و کنترول از پیشرفت صحیح، موثر، بجا و بموقع برنامه های آگاهی عامه 

 

 اصطالحات آتی در این طرزالعمل مفاهیم ذیل را میرساند.

ماده پنجم

هداف امعیارات وفعالیت میباشدکه به منظور عبارت از یک سلسله قواعد، طرزالعمل  : .1

 مشخص تدویر گردیده است.

 ،یع انسانجامعه به  سبب از دست دادن مناب کی یها تیدر فعال یاختالل جد کی حادثه :  .2

ع دست داشته که توان مقابله با آنرا ،  مردم با استفاده از مناب باشدیم یطیو مح یاقتصاد

 ندارند شیخو

ق کننده فعالیت های است که دارای بودجه، وقت و محل تطبیق آن، تطبیعبارت از  پروژه: .3

 آن وضاحت داشته باشد.

ث که منجر به حواد یدانش مردم در قسمت خطرات حوادث. فکتور ها :  آگاهی عامه .4

بل خطرات را در مقا یرا گویند که آسیب پذیر یو دسته جمع یانفراد یمیگردد و  فعالیت ها

 کاهش دهند.

 

 

وژه در پر یطیمح ستیو ز یاجتماع ،یاقتصاد یو محسوب یکل جیعبارت از نتا تاثیرات  : .5

 .باشدیطول مدت م



100 
 

اف ضروری فعالیت های است که از نگاه کیفیت و مفیدیت برای بدست آوردن اهد مثمریت  : .6

 باشد.

کمترین  وفعالیت های پالن شده پروژه که با بهترین کیفیت با کمترین مصرف  موثریت  : .۷

 زمان اجرأ میگردد.

ظ دست حد توانمندی شدن مستفیدین است که بعد از ختم پروژه قادر به حف پایداری  : .8

 آورد های پروژه باشد.

طبیعی  حالتیست که قوه ببار آوردن زیان و خسارات جانی یا مالی باالثر حوادث خطر:  .9

 وغیرطبیعی را داراباشد. 

بیعی و زیان و خسارات وارد شده از اثر خطرات ط حالتی است که جامعه، : آسیب پذیری .10

 غیر طبیعی را ازلحاظ فزیکی، اجتماعی و اقتصادی متقبل گردند.

فتن  سطح بوده که به اثر بلند ر یجیوتدر یحادثه ان کیعبارت از  البیس سیالب: .11

اقع و دیشد یبه اثر باران ها ایسال و  ی، اب شدن برف ها در فصلها ایاب در

 . شودیم

ه دوره ممتد کمبود بارش ک کیعبارت است از  یدر مجموع خشکسال خشکسالی: .12

 .شود،یو کاهش عملکرد م اهانیمنجر به صدمه زدن به گ

 نیمزتحت  یکیتکتون یها تیپل دیزلزله عبارت از تکان ها و حرکات شد زلزله: .13

      .دینمایاثر م نیدر سطح زم یعیطب یتکانها نیا جهءیکه درنت باشدیم

 یکیولوجیج اتیبوده که در اثر عمل یحادثه ان کیزلزله عبارت از  گرید ریبه تعب   

 یفواثرات من دهیواقع گرد یروز  بدون هشدار قبل ایدر سال ، شب  یتحت االرض

 .گذاردیبجا م نیدرسطح زم

ثر ابوده که به  نیزم یعبارت از حرکت سخره ها و کتله ها نیلغزش زم لغزش: .14

 . گرددیرفتن اتکآ شان به حرکت امده و واقع  م نیوزن  وازب ادیازد

 

اه با هوا و کتله بزرگ از برف بوده که  همر آنی شدن ریبرف کوچ عبارت از سراز برف کوچ: .15

 .گرددیم ریسراز  نیکوه به پائ یاب از قلعه ها
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 یکثراً بااز حد و  شیکه از اثر حرارت  ب باشدیم یعیطب ریو غ یعیعبارت از حادثه طب ی:اتش سوز .16

د از دست دادن انسانها تا حدو یو باعث خساره مند شدن مال ردیگیافراد، خانواده ها صورت م یاطیاحت

 .گرددیم رهی، منازل و غ راتیتعم یکیفز باتیها، تخر یشان، دارائ اتیح

 :  ششمماده 
 بودجه:

ن  ساالنه صدمات و افغانستان در برابر خطرات حوادث طبیعی وغیر طبیعی نهایت آسیب پذیر بوده که  باالثر آ

الی مشخص ) قبل میشوند، لذا  دولت دربودجه ملی یک انداره منابع مخسارات هنگفت مالی وجانی  را مت

پذیری ناشی ازخطرات حوادث، اضطرار( بمنظور رسیدگی به متضررین  وکاهش دهی آسیب  91کود

 درنظرگرفته شده است.

نت های جهت دریافت وجوه مالی بهتر خواهد بود یک تعداد ادارات دولتی و موسسات تعلیمی دیپارتم

طح کشور سجلوگیری از خطرات، کاهش الودگی هوا وعاملین آن ایجاد گردد، و ساالنه بودجه معینی به 

د و تطبیق ایجارویدست گرفته شود، وهمچنان به موسسات ذیدخل حوادث نیز در این عرصه پالنهای موثری 

 نمایند. 

 آگاهی عامهموارد تطبیق پروژه های 

 هفتمماده 

وادث والیات اسناد پروژه های آگاهی عامه و پرزینتیشن ها برای آموزش بدسترس ریاست های مبارزه با ح

 نفر از مرکز در همچوفعالیت ها اشتراک میکنند. 3-2گذاشته 
 وسه اشتراک نمایند.برای تطبیق پروژه ها از سکتور های دیگری والیات نیز دعوت به عمل می اید تا در این پر

طر حوادث نظارت از تحقق این طرزالعمل از مکلفیت های کمیسیون های والیتی و آمریت وقایه وکاهش خ

 میباشد.

 

 

 

  ماده هشتم 
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گاهی عامهآطی مراحل پروژه های 

یق آن بادرنظرداشت شدت آسیب پذیری ساحات معروض به خطرات بالقوه حوادث طبیعی با تطب .1

 درساحه که بتواندجان ومال مردم وتاسیسات عام المنفعه را مصئون سازد.

لزله و ایجاد سیستم منظم جمع آوری معلومات پیرامون تشخیص نقاط آسیب پذیر سیالبها، ز .2

گرام  ورکشاپ های آموزشی در هماهنگی با معارف و انیستیوت ها پرودیگر حوادث طبیعی، 

 ی شان گردد.آگاهی پیشبرده و همچنان انتشار آن از رسانه ها تا مردم متوجه جان و ملکیت ها

سانه های رمکلف نمودن رسانه ها بر نشر موضوعات مرتبط به آلودگی هوا از طریق مخابرات و  .3

 جعمی.

شوره با دفتر مگمارد و در  یاداره حوادث ناگواری یحیث نقطه رابطه برایک  کارمند ارتباط به  .4

اکولته ها و مکاتب، ف یحوادث مضامین مربوط به حوادث نا گوار را در نصاب درس یاداره اضطرار

اگردان شآموزش استادان و  یرا برا یمیگنجاند و هم ترتیبات مقتض یتخنیک یموسسات آموزش

مراحل  یراب یبعد  یحوادث نا گوار آسیب پذیر باشند اتخاذ و گامهامناطق که در مقابل  یابر

نجات، تخلیه  یها برا یمختلف حوادث نا گوار را تنظیم نموده و به همین سان در مشوره با شورا

 ییرهامینماید. این وزارت این اطمینان حاصل میکند که تمام تعم یو کمک اقدامات مقتض

 خیز باید در مقابل زلزله مقاومت داشته باشند. در ساحات زلزله یآموزشموسسات 

ت مجموعه ظرفیت های ضروری برای تولید و پخش معلومات هشداری به موقع و منطقی جه .5

ر وقت کافی تا آماده ساختن افراد، جوامع و موسسات معروض به اتفاقات برای اقدامات مناسب و د

ه انجام امات در حالت قبل از حادثاقد نیاز خسارت و زیان ممکنه جلوگیری صورت گیر که ا

 .ابدیم

 نهمماده 

 موارد انضباطی:     

 ود.غفلت در تهیه اسناد نظارت از تطبیق پروژه ها در والیات عدم تطبیق قوانین پنداشته میش

 

 

 

 دهمماده 
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 اصول کاری:

ادقانه، رهبری وزارت دولت در امور رسیدگی )اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث( اجراآت ص

 ق مینماید.ز خطرات حوادث نجات میدهد تشویفداکارانه، وبه موقع که اهالی محالت اسیب پذیر ا

 یازدهمماده 

 نظارت:

زه باحوادث، وزارت دولت در اموررسیدگی به حوادث، کمیسیون های والیتی مبار این طرزالعمل توسط  

  و نظارت میگردد. تطبیق

 دوازدهمماده 

تائید و  طرزالعمل ترتیب شده در مورد آگاهی عامه و آموزش در موسسات تعلیمی به منظور  این 

بارزه با حوادث مماده ترتیب و بعد از تائید و منظوری مقام عالی کمیسیون دولتی  (12 ) دوازده درتطبیق 

 قابل تطبیق است.
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رت مکرر وریست در خاور میانه و جنوب شرق آسیا،نسبت داشتن طبیعت خشن وجغرافیائی مغلق، به صوافغانستان کش

ــ ــارات مالی و برهم خوردن س ــاهد وقوع حوادث مختلف طبیعی بوده که منجر به تلفات جانی، خس ــتم و متداوم ش یس

ی مواصالتی چک و انسداد راه هاوگاهی همین حوادث باعث تخریبات تاسیسات زیربنائی کومعیشت خانواده ها گردیده 

  گردیده، زمینه آسیب پذیری را تشدید می بخشد.

تایج منفی نچالش ها و مشکالت ذکر شده که همه ساله محالت آسیب پذیر افغانستان را معروض  به خطر ساخته و با 

آسیب ات و هت کاهش خطراسرع وقت در ج به، مستلزم آن است تا نهاد های مربوط میباشدو پیامد های ناگوار همراه 

 اقدامات الزم و تدابیری عملی را انجام دهند. امکان ( محدوده)در   پذیریها

بارزه با مسـاختار مدیریت حوادث در کشـور، طوری ایجاد و نهادینه گردیده که کمیسـیون عالی دولتی  به همین هدف

شته و در مراحل سازمانی( قرار دا ساختار)چارچوب   کوچک های مختلف حادثه، با تطبیق پروژه حوادث در رهبری این 

 الزم به عمل آورد. ناشی ازخطرات حوادث طبیعی، رسیدگی هاآسیب پذیری  ودورساختن کاهش

تا با  میدهدار به همین منظور دولت امکانات مالی و ظرفیتی را در اختیار کمســیســون عالی دولتی مبارزه با حوادث قر

 .یابداستفاده از آن حتی االمکان در تطبیق  پروژه های کوچک اضطراری،آسیب پذیری ها کاهش 

سیب پذیر حوادث طبیعی به اساس سروی، ارزیابی وتثبیت نقاط آناشی ازتطبیق پروژه های کوچک اضطراری انتخاب و

رسیدگی به حوادث ام محترم وزارت دولت دراموربعدازتائید مقام محترم کمیسیون والیتی مبارزه باحوادث والیات، به مق

 جهت تمویل و تدارک بودجه مورد نیاز،مواصلت میورزد.

  

ساس حکم،  فقره ششم، ماده دوم قانون مبارزه با حوادث  و ب این طرزالعمل به ا سوم، چهارم و  سی دوم،  سی از پالی تا

نحوه  ، در خصوص بودههای جمهوری اسالمی افغانستان در قبال آسیب پذیری های ناشی از خطرات حوادث طبیعی 

 استفاده موثر از منابع اضطراری وضع گردیده است

 وضع این طرزالعمل تامین کننده اهداف ذیل میباشد.

به موارد کاربردی  موثر و به موقع از منابع اضـــطراری بودجه ملی در تحقق فعالیت های کوچک اضـــطراری کاربرد -

 ری ها .هدف دورساختن مشکالت و آسیب پذی

 ردد.پروژه های کوچک اضطراری که منجر به کاهش اثرات ناگوار حادثه گ درروندتحقق فراهم آوری تسهیالت-
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ضطراری  - سان ها ،  بدون خطر حفظ زندگی باعثتطبیق پروژه های کوچک ا سات تتحفظ زیربنا ها، تحکیم ان سی ا

 .یگرددممبتنی برمعیشت  زراعتیمین محصوالت رشد و تاً ، منازل مسکونیدورساختن پرابلم های عامه المنفعه، 

 پذیری برخاسته ازحوادث طبیعی.دوساختن خطر و آسیب  -

اصطالحات آتی در این طرزالعمل مفاهیم ذیل را میرساند.

هداف مشخص اه قواعد، معیارات و فعالیت ها میباشد که به منظور رسیدن به عبارت از یک سلسل طرزالعمل  : .1۷

 و معین تدوین گردیده است.

ــاد حادثه : .18 ــانی، اقتص ــت دادن منابع انس ــبب از دس ی و یک اختالل جدی در فعالیت های یک جامعه به  س

 خویش ندارندمحیطی میباشد که توان مقابله با آنرا ،  مردم با استفاده از منابع دست داشته 

شخص بااهداف م، وقت ومحل معین مشخص فعالیت های است که دارای بودجهتحقق جمع عبارت از  پروژه  : .19

 تشکیالت پروژه از بین میرود. ، تطبیق میگردد بعداز انجام کارقبالً پیش بینی شده، 

ه تخنیکی و فزیکی پروسه دوامدار بررسی از تطبیق فعالیت های پروژه از نگا نظارت وارزیابی از تطبیق پروژه  : .20

 مطابق لست مشخصات، شرایط قرار داد وثبت جریان کار از شروع الی ختم پروژه.

 میباشد. پروژه در طول مدت محیط زیستیعبارت از نتایج کلی و محسوبی اقتصادی، اجتماعی و  تاثیرات  : .21

 اشد.باست که از نگاه کیفیت و مفیدیت برای بدست آوردن اهداف پروژه ضروری فعالیت های  مثمریت  : .22

صرف و کمترین زمان د موثریت  : .23 شده پروژه که با بهترین کیفیت با کمترین م سه با فعالیت های پالن  ر مقای

 سایر پروژه های مشابه اجرأ میگردد.

 روژه باشد.وژه قادر به حفظ دست آورد های پحد توانمند شدن مستفیدین است که بعد از ختم پر پایداری  : .24

ـــارات جانی یا مالی باالثر حوادث طبیعی وغیرطبی خطر:  .25 بار آوردن زیان و خس ـــت که قوه ب عی را حالتیس

 داراباشد. 

ــیب پذیری .26 ــده از اثر خطرات طبیعی و غیر طبیع : آس ــارات وارد ش ــت که جامعه، زیان و خس ی را حالتی اس

 اقتصادی متقبل گردند. ازلحاظ فزیکی، اجتماعی و

 اتخاذ تدابیراحتیاطی است غرض جلوگیری وکاهش خطرات احتمالی ازوقوع حادثه. وقایه : .2۷

رایط که عبارت از پروژه اســت که از جانب اهالی به ادارات دولتی یا موســســات خارجی و شــپروژه اضــطراری: .28

 و دیزاین میشود. هدف از نجات فامیل ها و منابع مربوط به آن در حاالت عاجل طرح ریزی

ـــورتتنظیم جلوگیری:  .29 یت های جلوگیری در ص عال باالقوه حوادث از طرف ارگایف ن های که در برابر خطرات 

 و یا بکلی جلوگیری مینماید. سازددولتی رویدست گرفته و وسعت خطر را محدود 

و برآورد  میشود که از آغاز سروی، ترتیب نقشه، دیزاین اطالقبه گروپ اشخاص فنی و مسلکی تیم تخنیکی : .30

 جمع آوری و نگارش پروپوزل را نیز در بر میگرد. راپروژه تمام فعالیت را انجام داده اسناد آن
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ـــاحه پروژه  نظارت: .31  باننده کدریافت چالش ها، تخطی ها و ارزیابی مراقبت  به هدفتبازدید وقفه ای از س

ساختمانی و نحوه کار  های شرکت قراردادی بوده و ارایه نظریات و راه راقبت کننده محل ها جهت بهبود امورات 

  ، راه اندازی میگردد.و شرکت قراردادی

یک پروژه،  عبارت ازمشاهدات ساحوی پروژه است که ازپشرفت، دست آورد ها ومعیارهای انجام کاری ارزیابی: .32

 تحقق می یابد.

 عبارت ازجدول مشخصات است که اهمیت و اضطراری بودن پروژه را توضیح میدهد. چک لست: .33

 عبارت از اضطراری شدید. Aکتگوری  .34

شده  این کتگوری شامل پروژه های کوچک و اضطراری است که عدم تطبیق عاجل آن باعث وقوع حوادث ثانوی

 ر باشد.درکوتاه مدت با هزینه کمترمتصوو مردم را با چالش ها ومشکالت جدی مواجه میسازد که تطبیق آن 

 عبارت از اضطراری متوسط.    Bکتگوری  .35

آن ممکن  این کتگوری که شامل اولویت دوم میباشد که تطبیق آن ازوقوع حوادث ثانوی جلوگیری و عدم تطبیق

 باعث بروزچالش های محلی گردد.

 اضطراری نمیباشد.   Cکتگوری  .36

صورت که  ضطراری کتاین کتگوری میتواند در  شرایط تطبیق پروژه های کوچک ا شد و  گوری منابع کافی با

 تطبیق گردد. اول و دوم را داشته باشد قابل تطبیق است در غیر آن میتوان در چهار چوب پروژه های انکشافی

 بودجه اضطراری ملی:     

دمات و خسارات صاالثر آن  ساالنه افغانستان در برابر خطرات حوادث طبیعی وغیر طبیعی نهایت آسیب پذیر بوده که  ب

شود، لذا  دولت دربودجه ملی یک اندا شخص ) زهنگفت مالی وجانی  را متقبل می ضطرا 92ه منابع مالی م ر( بمنظور ا

 شده است. پیش بینیناشی از حوادث،  های پذیریرسیدگی به متضررین  وکاهش دهی آسیب 

شری ملی برای امداد بودجه .1 در اثر  که نجات و مسـاعدت جوامعیجسـتجو، تمویل فعالیت ها و اقدامات برای : ب

 حادثه آسیب می بینند استفاده میگردد .

ــیب پذیری ملی برای کاهش بودجه .2 ــاختن خطروآس ــطراری  تاثی: ودورس ر بمنظور تمویل پروژه های کوچک اض

ابل تطبیق گذار، تطبیق پالن ملی مبارزه با حوادث و دیگر فعالیت های جلوگیری و کاهش که در کوتاه مدت ق

 باشند استفاده میشود. 

 اند:استفاده شده میتو جهت تحقق وتطبیق پروژه ها وفعالیت های کوچک اضطراری ذیل یبودجه اضطرار 

لتی مبارزه م محترم کمیســیون عالی دوئیدی مقااین بودجه درمطابقت به رهنموداســتفاده ازپول اضــطرار بعدازتا

 باحوادث، توضیح و تکثیر گردیده است.

زه با حواد ث غرض انجام فعالیت کمیته های والیتی مبار عنوانیاجرای تخصــیص از بودجه اضــطرار ملی ازطریق  -1

 شامل:های کوچک اضطراری 
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 .بازساختن راه های مواصالتی که بااالثرحوادث مسدود شده باشد 

 محموله های کمک های بشری. انتقال 

 که عدم  ، ارزیابی و برآورد نقاط تخریب شده و مطالعات ساحوی پروژه ها وفعالیت های اضطراریسروی

 تحقق آن باعث ازدیادآسیب پذیری وایجاد زیانهای مالی و جانی گردد

سیب پذیری راکاهش-2    ضطراری که اکمال آن خطرات را رفع و آ صورت عدم  دهد و در تمویل پروژه های کوچک ا

 تکمیل و احیاء مجدد آن مشکالت و موانع جدی را برای باشندگان محل ایجاد نماید. 

سیب پذیری  را رتمویل  -3 ضطراری که اکمال آن خطرات را کم وآ صورت عدم تکمیل و پروژه های کوچک ا فع و در

 تطبیق آن مشکالت وموانع اقتصادی واجتماعی را ببارخواهد داشت.

اه  باهزینه )اعظمی( الی چهار م ریف پروژه های کوچک اضـــطراری:  شـــامل فعالیت هایســـت که درکوتاه مدتتع -4

اعی، اقتصادی، تحقق یابدو عدم تطبیق آن باعث بروزمشکالت اجتم افغانی "پنج ملیون "ملیون افغانی  (5اعظمی الی )

 صحی وحتی منازعات گردد.

 موارد تطبیق پروژه های کوچک اضطراری

ـــرپنا وتدارک .1 ـــده گان  و خانواده های که معروض به خطرات جدی حوا احیأ مجدد س دث زمین برای بیجاش

 اسکان مجدد. به هدفطبیعی باشند، 

وغیره  ین زمراه های مواصــالتی در برابرخطرات ناشــی از برفکوچ ها، لغزش  فعالیت های تحکیماتی و وقایوی .2

 .بدرجه اول و اضطراری معروض به خطر باشد حوادث طبیعی

ای آن حیتخریب و ا از خطرات حوادث طبیعیکه ناشی  مصئون ساختن تاسیسات عام المنفعه ، قرأ وقصبات، .3

 .ه بتواندمشکالت و آسیب پذیری های موجود دور شد با تطبیق پروژه های کوچک اضطراریدر الویت قرار داشته 

 هی به اهالی آسیب پذیر ناشی از خطرات حوادث.دادن آگا .4

 تشخیص وتثبیت  نقاط آسیب پذیر ناشی از حوادث طبیعی. .5

 .داشته باشدارزیابی محالت که تحت تهدید خطرات جدی حوادث قرار تحقق پروسه های  .6

سط .۷ ضطراری کوچک و یا متو سیب پذیری موثر  که پروژه های ا  ردو تطبیق آن تحقق آن در کاهش میزان آ

 .کوتاه مدت متصور باشد

گونه ب تاســـیســـات عام المنفعه که باعث بروز مشـــکالتاحتمالی و جلوگیری از تخریب  فعالیت های وقایوی .8

  .ظربرسدوامکانات آن ازطریق تطبیق پروژه های انکشافی ازلحاظ زمانی بعیدبن گردد اضطراری در کوتاه مدت

 

 

 

 

 دهی خطرات حوادث طبیعی، رفع آسیب پذیریها چک لست پروژه های کوچک اضطراری جهت وقایه وکاهش             

   اسم پروژه :



108 
 

 والیت 

ل
مح

 

 

 ولسوالی 
 قریه 
 جیولوجیکی 

نوع خطر
 هایدرومترولوجیکی  

 ناشی ازمداخله انسانها و ناامنی ها 
 سایرموارد 
 حیات انسانها 

ت تهدید
منابع تح

 

 تاسسات عام المنفعه 
 منازل مسکونی 
 زمین های زراعتی به طیف وسیع 

 اشجار مثمر وغیر مثمر درساحات وسیع 
 مواشی  
 نوع پروژه 

Latitude               N- 

 -Longitude            E کوردینات

High                     H = 
 مستقیم 

 مستفیدین
 غیر مستقیم 
 سکتور مربوطه)مرجع ترتیب کننده اسناد تخنیکی( 
مرجع  مردم 

 اداره دولتی  تقاضا
 بودجه تخمینی 

 نتایج متوقع:

 
 

 A 
 کتگوری

 

 B 
 C 

          یاداشت: کتگوری های فوق دربخش اصطالحات تعریف گردیده است.             

 تیمقام والنظوری  م                  هیآت موظف تخنیکی                               تائید ریاست مبارزه باحوادث                                        

 :پروژه های کوچک اضطراری و ارزیابی حلمرا

 تطبیق آن درسـاحه کهو لقوه حوادث طبیعی ابادرنظرداشـت شـدت آسـیب پذیری سـاحات معروض به خطرات با .6

 ردم وتاسیسات عام المنفعه را مصئون سازد.بتواندجان ومال م
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ساحه .۷ سکتوری والیات، درمحل موردنظر پالن تطبیق پروژه درعین  ست های  ضو را ریا شند. مو شته با سمًا ندا ع  ر

 ازآنها معلومات اخذگردد.

ــیون والیتی .8 ــط تیم های تخنیکی کمیس ــروی و ارزیابی پروژه های کوچک کاهش دهی از حوادث طبیعی توس  س

 باحوادث صورت گیرد، پروژه های مورد نظر، باید کوردینات آن ذکرگردد. مبارزه

های استندرد ورد ودیزاین( مطابق نورم وآ، بر ، اسکیج، قطع)سروی اضطراری کوچک اسناد اداری و تخنیکی پروژه .9

شده ضطراری قبول  کز ارسال رمتیم تخنیکی، تائیدی ومهرمقام والیت به اعضای انجینری ترتیب و بعد ازامضای  ا

 گردد.

شــمول ب پروژه )گزارشــات، چک لســت، دیزاین، احجام کارو قیمت های فی واحد مرتبط به پروژهاســناد تمام  .10

نان تیم تخنیکی تحت ریاســت یکی ازمعیتوســط ســند تحلیل اضــطراری بودن آن(که ازوالیات مواصــلت میورزد، 

  .گرددمی دقیق وهمه جانبه، تائید ویا رد بازنگریبعداز وزارت 

 کوردینات پروژه درمرکز چک و نقشه آسیب پذیری آن دربرابرحوادث احتمالی ترتیب گردد. 

  طبیق آن  تارزش اجتماعی واقتصادی پروژه  ازطریق ریاست وقایه وکاهش خطربادرنظرداشت دالیل،  تطبیق وعدم

 مشخص گردد.

چگونگی وو مواردتحلیل اشــته باشــداداری ند درصــورتیکه اســناد پروژه های کوچک اضــطراری ، نواقص تخنیکی و-1

 پیشنهاد میگردد اداره  بمقام عالی اضطراری بودن آن توضیح شده باشد،

  گردد.میدرصورتیکه اسنادپروژه،  نواقص تخنیکی یا اداری داشته باشد، جهت اصالح مسترد 

 ز به والیت وزارت  تیم تخنیکی مرکصالحه ات ویا هدایت مقامات ییتی دروالدرصورت عدم  امکانات تخنیکی وظرف

 گردد. میاعزام 

 

ست های مبارزه باحوادث والیات درهمآهنکی مقام وال  سط ریا شکالت اجتماعی پروژه قبل از تطبیق تو یت  رفع م

 .گردد

 ک اضطراری میکانیزم تطبیق پروژه های کوچ
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ــیون عالی دولتی مبارزه با  .1 ــدور حکم مقام رهبری کمیس ــطراری بعد از ص ، وادثحبودجه برای پروژه های اض

 تخصیص داده میشود.عالیت های اضطراری تحقق ف وتطبیق پروژه ها جهت 

طابق قانون م پروسه تدارکات آن ، توسط کمیسیون های والیتی مبارزه باحوادث، طی مراحل قراداد پروژه ها و .2

 وحکم مقام محترم کمیسیون عالی دولتی مبارزه باحوادث صورت میگیرد.تدارکات 

 گردد.مراقبت قتاً جریان کارپروژه ازابتدا تا انتها توسط تیم تخنیکی کمیسیون والیتی مبارزه باحوادث وقتآ فو .3

کز، نظارت ازمر پروژه درحال تطبیق ،  درآغاز، وسط و ختم کار، توسط وزارت دولت دراموررسیدگی به حوادث .4

 صورت گیرد.می ارزیابی کیفی وک و

تیب و بعد از مبارزه با حوادث مکلف اند تا اسناد پروژه های اضطراری خویش راتر سکرتریت های کمیسیون والیتی

ســـوبی مهر، امضـــاء و تائیدی مقام محترم ریاســـت کمیســـیون والیتی مبارزه با حوادث )والی والیت(، جهت مح

 ومجرائی به مرکزارسال گردد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فورم ارزیابی پروژه های کوچک اضطراری وقایوی جهت کاهش خطرات حوادث و آسیب پذیری ها

 اسم پروژه

 فیصدی پیشرفت کارپروژه:

ل والیت  مالک پروژه 
مح

 

 ولسوالی  تمویل کننده 

 قریه  تطبیق کننده 
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ت -N مدت پروژه 
کوردینا

 

 -E تاریخ عملی آغاز پروژه 

 =H ختم پروژهتاریخ  

 آیا پروژه تعدیل شده؟

 جزئیات تعدیل پروژه

 دالیل به تعویق افتادن کارپروژه

 
 نوع پروژه

 جیولوجیکی 
نوع خطر

 

 هایدرولوجیکی  

 
 مستفدین پروژه

 
ناشی ازمداخله انسانها و ناامنی 

 ها

 تاسسات عام المنفعه  

ت تهدید
منابع تح

 

 منازل مسکونی  تخنیکی پروژه:مرجع ترتیب کننده اسناد 

 مردم 

 مراجع تقاضا کننده

 زمین های زراعتی به طیف وسیع 

  اداره دولتی 
اشجار مثمر وغیر مثمر درساحات 

 وسیع

 ژورنال 
اسناد الزمی موجود 

 درپروژه

 مواشی 

نواقصات  قبلی  اسناد تخنیکی 

 فعلی    پروژه

 بسیارخوب 
تعین کیفیت ازنگاه 

 ظاهری

کارمندان  انجنیرساحه 

ی 
کلید

پروژه
 

 کارگرفنی  خوب 

 کارگرغیرفنی  ضعیف 

 هدایت الزم جهت بهبود پروژه:

 خلص گزارش:

 

 جدول فیصدی پیشرفت کار عکس گزارش تفصیلی سایراسناد
 ضمایم:

 )                      ( ورق )                ( قطعه )                ( ورق 

 مالحظات: 

 ائید کننده:ت                                                         هیاًت ارزیابی:                                                                                               

ئیس وقایه ر                                                                                                                                                            وامضا  اسم

 وکاهش خطر

 یانضباطموارد      

رکات، نظارت پروســه تدارعایت قانونی تفاوتی در  تخطی از احکام کمیســیون عالی دولتی مبارزه با حوادث غفلت و بی

 .از تطبیق پروژه های اضطراری در والیات عدم تطبیق قوانین پنداشته میشود

 اصول کاری
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صادقانه، سیدگی )اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث( اجراآت  وقع که اهالی موبه  شفاف رهبری وزارت دولت در امور ر

 مینماید. حمایتمحالت اسیب پذیر از خطرات حوادث نجات میدهد 

 نظارت:

سط  سیدگی به حوادث، ک این طرزالعمل تو سیون عالی دولتی مبارزه باحوادث، وزارت دولت در امورر سیون کمی می

 و نظارت میگردد.  والیتی مبارزه باحوادث، تطبیق

 یاداشت 

مل در )این  هاردهطرزالع ماده چ حه، (  ـــف قام و )ده( ص ید و منظوری م تائ عد از  یب و ب لت محترم وزارت دترت و

 قابل تطبیق است.دراموررسیدگی به حوادث، 

******* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یازدهم باب

 اتطرزالعمل شناسائی، تشخیص وتثبیت محالت آسیب پذیر و ارزیابی خطر

 ناشی ازحوادث طبیعی

 مقدمه :
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غزش زمین، لات طبیعی منجمله زلزله، سیالب، و خطر داتیبه شدت و بطور مستمر با تهد کشوریست کهافغانستان     

اً مواجه بوده برعالوه این کشور با حوادث ناشی از فعالیت های بشری شدید  برفکوچ، خشکسالی وغیره مواجه میباشد.

دیدات، که منتج به خســارات پیهم جانی، معیشــتی و مالی میگردد. بدین ملحوظ دســترســی به اطالعات مربوط به ته

 معروضیت، آسیب پذیری و خطرات ارکان اصلی مدیریت موثرکاهش خطرات حوادث محسوب میگردد.

ست، را باتهدیدات جدی مواتغیرات  سته ا جه نموده و با اقلیمی منابع طبیعی کشورکه معیشت اکثریت مردم به آنها واب

ــرفت، ترقی را نهایت م ــاخته که روند پیش ــازد.  اثرات قابل مالحظه تغیرات اقلیمی و حوادث طبیعی روبه رو س تاثرمیس

 ست.ارات حوادث طبیعی بیشتر آسیب پذیرساخته سطح پائین انکشاف اجتماعی، اقتصادی، کشور را در برابر اث

و باعث  به علت صــعب العبور بودن مناطق کوهســتانی درافغانســتان، وقوع حوادث طبیعی در مجموع مصــبیت بار بوده

های  ایجاد نیازمندیهای بشــری میگردد. کوه های هندوکش که بخشــی از کوه های همالیا اســت کشــور را به وادی

شمال و ستان ازاقلیم بری به نیمه ب هموارجنوب، و  سیم میکند.  آب و هوادر افغان ری تغیر نموده و ارتقاعات مرکزی تق

سوس ا سرد مح صول گرم و  سطح بحر با ف شی از تغیر اقلیم نظر به ارتفاع از  ست که به تفاوت فاحش درجه حرارت نا

ــیا  ــورما در منطقه آس ــاس درجه بندی جهانی کش ــپفیک در بلند ترین درج –اس ــیب پذیر در مقابل حوپاس ادث ه آس

فغانســتان در اطبیعی قراردارد و این امر کشــور را در برابر تهدیدات مختلف طبیعی، آســیب پذیر میســازد. بطور مثال 

ست وهم ساس آمار بین المللی دوازدهمین کشور زلزله خیز، درجهان ا شده، به ا شاهد منطقه ای لرزه خیزواقع  ساله  ه 

 بزرگ درنقاط مختلف کشور هستیم. رخداد زلزله های کوچک و

میگیرد. پدیده  همچنان خطری  دیگری که کشور را تهدید مینماید سیالب است که ساالنه جان بسیاری از افراد را 

آسیب  طبیعی که زیانها جانی و مالی توسط آن از هر  خطر طبیعی دیگری بیشتر است و بیست وچهارم کشور

ایم. ضمناً بیست رای درک بیشتر این پدیده طبیعی بهتر است به آن توجه بیشترنمپذیردربرابر سیالب؛ میباشد که ب

   میباشد. آسیب پذیردر برابر لغزش زمین ودوم کشورآسیب پذیر از ناحیه خشکسالی و سی ام کشور

 

ــده و عوامل متعدد طبیعی وغیرطبیعی دربرابرحوادث ناگواربناً    ــت فکتورهای فوقاً ذکرش ــور ما ، با درنظرداش فوق کش

ارات سنگین شده دچار تلفات و خس که مردم ، العاده آسیب پذیربوده و میزان فقرو تهی دستی بی نهایت باال رفته است

شی از آن ارزیابی گردد.اند سیب پذیر در برابر حوادث تثبیت و خطرات نا ساحات آ ین ابدین منظور  ، ایجاب مینماید تا 

 همچو موارد  در روشنی منابع  قانونی طرح گردد.طرزالعمل میتواند نقشه راه برای 

 مبنی

 ماده اول 

 این طرزالعمل بتاسی از موادقانون مبارزه با حوادث تدوین گردیده است. 

  : ان زا ناشی خطرات طبیعیوکاهش رــغی و یــطبیع وادثــح الیــاحتم،  ازوقوع جلوگیری و وقایهماده اول 
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  :غیرطبیعی و طبیعی  حوادث دربرابر عامه مصئونیت ورفا  أمینـوت ها ملکیت انواع حفاظتماده دوم 

  :نباتی و حیات وحشحفاظت  و نباتی پوشش،  شده حفاظت ساحات ،زمین تخریب از جلوگیریماده سوم 

  :ـــی فعالیت انجام، پذیر سیبا محالت تثبیتماده نزدهم ـــتطبی اـ ـــپ قـ   تمانیساخ ،دولتی تأسیسات احداثها  روژهـ

   ندارد جواز اتـده و شهرها پذیر آسیب محالت در سکونیــم التــمح، شافــوانک

  :ــداش نظر اداره با، هایساختمانی فعالیت منعماده بیستم ــم تـ ــشورۀ هیئـ   اداراتو ها وزارت از متشکل تخصصی تـ

   مینماید واعالن تثیبت،  را ذیرـپ آسیب محالت
 

 گردیده:این طرزالعمل براساس استراتیژی ملی اداره تدوین  

 تنظیم فعالیت های امادگی مبارزه با حوادث طبیعی و غیر طبیعی در کشور 

  ــیب پذیری ها اماده گی جهت جواب گوئی ــاعدت وایجاد هماهنگی ارگانهای ذیربط جهت گاهش آس ــانیدن مس ا هرس

 .رد حوادثاحیاء مجدد زیر بناها که از اثر حوادث از بین رفته و اگاهی عامه در مو ، برای اسیب دیده گان حادثه
 

 این طرزالعمل با درنظرداشت چهارالویت ذیل شامل در سند جهانی سندای تدوین گردیده: 

  سنداالویت سیب پذیر ی :درک واول چهارچوب  اختن سها، معروض  تیظرف ،یفهم از خطرات حوادث در تمام ابعاد آ

 میباشد.(خطر  صیها، تشخ ییافراد و دارا

  یدوم چهارچوب سندا تیالو : 

 یراب یو جهان یمنطقو ،یخطرات حوادث در ســطوح مل تیریکنترول خطر(  مد یخطرات حوادث )برا تیریمد هیتقو 

 .باشدیبرخوردار م یادیز تیموثر کاهش خطر حوادث از اهم تیریمد

 

 

  :الویت سوم چهر چوب سندای 

 و  یریدر جلوگ یو خصوص یدولت یها یگذار هیسرما یریسرمایه گذاری روی کاهش خطرات حوادث جهت انعطاف پذ

 یصح ،یاعاجتم ،یاقتصاد یریانعطاف پذ یارتقا یبرا یرساختاریو غ یساختار یها زمیکانیم قیکاهش خطر حوادث از طر

 است. یضرور شان ستیز طیها و مح ییدارا زیافراد، جوامع، کشورها و ن یو فرهنگ

  یچهارم چهارچوب سندا تیاولو :  

 بهتر از  مجدد یایحو ا ی( در زمان بازساز  ی)بازساز میدوباره بهتر بساز"ارائه پاسخ مؤثر و اصل  یبرا یآمادگ یارتقا (

سخده یبرا یعیدر برابر حوادث طب یآمادگ تیقبل( تقو ساز ،یپا شرا یایو اح یباز ص یبرا یحتم طیمجدد از  دوباره "ل ا

 .باشدیم "(  میبهتر بساز
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 سکتور مربوطه

 ماده دوم

ضعیت تغیراقلیم در طرزالعمل این     شت اینکه و شد با درنظردا صونیت اجتماعی میبا سکتور م سر دنیا سمربوط به  رتا

شــد منجمله افغانســتان بطور قابل مالحظه و محســوس موجود اســت و از ســوی دیگرتداوم خطرات حوادث ممتد و ر

شت شرایط گذ سکتور مربوطه در شرایط متوقعه را در شور ایجابات و  سام آور نفوس درک سازد بناً ه و فعلی متاثر مسر ی

ــکتور از ا اقدامات  ــیب پذیر در چوکات س ــه های آس ــافی در عرص ــیده گی و طرح پالن های احیائی و انکش ولویت رس

عبات ، شدرصورتیکه برنامه شناسائی، تشخیص وتثبیت محالت آسیب پذیر درسطح کشورتحقق پذیرد، . برخوردار است

ربرابرحوادث مبارزه حوادث میتوانند دروقایه کاهش خطرات و آسیب پذیری هاد ادارت وسکتورهای ذیربط درامرمدیریت

شی ازخطرات حوادث مرفوع ویابه ح سارات وارده نا سطح تلفات وخ سانیده طبیعی اقدام مثمری را انجام داده تا  داقل ر

 شود. 

 اهداف

 ماده سوم

 وضع این طرزالعمل تامین کننده اهداف ذیل میباشد:

ربرابر دی ناشـی ازحوادث طبیعی گوناگون درکشـور ایجاب مینماید تاآنعده از محالت که آسـیب پذیروضـعیت موجود  

دث طبیعی شناسائی، تشخیص وتثبیت گردیده و ارزیابی خطرات ناشی ازحواحوادث طبیعی فوق العاده آسیب پذیراند 

وادث احتمالی را حدرآینده بتوانند خطرات  تابرویت آن ادارات وشعبات ذیربط بااستفاده ازامکانات موجود  ،صورت گیرد

 کاهش و وقایه نمایند. ،درساحات مورد نظر

 

سات عام المنفعه  سی سان ها تا سی برای حفظ زندگی ان سا شی وزمین هاتامین نیازمندی های ا ی زراعتی ، منازل رهای

 عرضه خدمات موثر برای اهالی که در ساحات معروض به خطر زیست دارند.و

 اصطالحات

 ماده چهارم

 اصطالحات آتی در این طرزالعمل مفاهیم ذیل را افاده مینماید:

ش طرزالعمل؛ سیدن به اهداف م شد که به منظور ر سله قواعد، معیارات و فعالیت ها میبا سل خص و معین عبارت از یک 

 تدوین گردیده است.

 آسیب پذیرشناختن ساحات معروض به خطر و جدا ساختن ساحات امن از ساحات تشخیص؛  

 ارزیابی پروسه تشخیص کردن تاثیرات خطر باالی جامعه یا اجتماع استارزیابی؛  
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سیع میگردد و این یک پدیده طبیعی و یا فعالیت هاخطر؛   سانی بوده یک واقعه فزیکی بالقوه که باعث تخریبات و ی ان

سانها ، ملکی سیع باعث تاثیرات منفی باالی زنده گی ان صورت و صاد که میتواند ب ضیعت  وت ها ، اجتماع ، اقت اختالل و

 در محیط گردد.

ن میگردد وضیعت منفی که توسط فکتور ها یا پروسه های اجتماعی ، فزیکی ، اقتصادی و محیطی تعیآسیب پذیری؛  

 هادث غیر مترقبکه باعث ازدیاد ضعف جامعه در مقابل خطرات میگردد و یا به عباره دیگر عدم توانمندی مقابله با حو

شری ، ترکیب تمامظرفیت؛   جود در یک ، مشخصات منابع موامکانات و منابع موجود توانمندی های های اقتصادی / ب

 .استفاده شود ظرفیت گفته میشود متوقعه اهداف سازمان که برای بدست اوردن، اداره / جامعه 

شد که بخاطر کاهش و یا اداره و مؤسسه میابمجموعه از امکانات ومنابع موجود در یک اجتماع ، جامعه یا به عباره دیگر

جتماعی ، اقتصادی ، سطح خطرویا تأثیر یک حادثه  مورد استفاده قرار میگیرد. بطور مثال : اامکانات فزیکی ، نهادی ، ا

 پرسونل مسلکی ویا چهره های اجتماعی چون رهبری ومدیریت شامل این امکانات میگردد

 سیالب؛

ر فصلهای سال نی وتدریجی بوده که به اثر بلند رفتن  سطح اب دریا ، اب شدن برف ها دآ سیالب عبارت از یک حادثه

 و یا به اثر باران های شدید واقع میشود .

یشتر از ان خشکسالی از جمله حوادث طبیعی به شمار میاید که از اثر عدم ریزش باران در یک فصل یا بخشکسالی؛  

 وضروریات انسان ها ، نباتات و حیوانات را تکافو نمیکند.ادامه میابد به میان میاید/ 

 

ست، روی همرفته پائ شوار ا سیار د شخیص ؛اغاز و خاتمه ان ب شد  ت سالی از جمله حوادث تدریجی میبا ین امدن خشک

ــدن چاه های اب، دریا ها ، مخازن اب و تولیدات ناچیز  ــک ش ــطح بارندگی، کاهش اب های زیر زمینی، خش راعتی زس

  ر اغاز خشکسالی نامیده شده است.هشدا

ــد که درنتیجهء    زلزله؛ ــدید پلیت های تکتونیکی تحت زمین میباش این تکانهای  زلزله عبارت از تکان ها و حرکات ش

    طبیعی در سطح زمین اثر مینماید.  

ال ، شب یا روز  سرضی در نی بوده که در اثر عملیات جیولوجیکی تحت االآبه تعبیر دیگر زلزله عبارت از یک حادثه     

 بدون هشدار قبلی واقع گردیده واثرات منفی درسطح زمین بجا میگذارد.

ـــخره ها و کتله های زمین بوده که به اثر ازدیاد وزن  وازبلغزش زمین؛   ین رفتن اتکآ لغزش زمین عبارت از حرکت س

 شان به حرکت امده و واقع  میگردد .

شکل تدریجی واقع  سیالب و لغزس زمین به  ضاً بدون هشدار بطور انی به وقوع میپیوندد  به اثر وقوع زلزله ،  شده و بع

 اتش فشان نیز رخ میدهد
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ـــت که از نقاط مرتفع ببرف کوچ؛   ـــریع برف کوچ عبارتند از : توده ای بزرگی از برف، یخ و پارچه ها ی اس ه طور س

اشیائی میباشد که از  ارتند از کتله متحرک  برف یا یخ و دیگروسرا زیر میگردد. و یا به عباره دیگر برف کوچ عب لغزیده 

 دامنه های کوه ها به پائین جریان مییابد.

حتیاطی افراد، اعبارت از حادثه طبیعی و غیر طبیعی میباشــد که از اثر حرارت  بیش از حد و اکثراً بی  آتش ســوزی؛  

ئی ها، تخریبات انها تا حدود از دست دادن حیات شان، داراخانواده ها صورت میگیرد و باعث خساره مند شدن مالی انس

 فزیکی تعمیرات ، منازل و غیره میگردد.

 حوادث در افغانستان عوامل و موارد آسیب پذیری در برابر

 ماده پنجم

 سیالب 

 پائین بودن سطح آگاهی از خطرات سیالب  

 موقعیت محالت مسکونی در ساحات معروض به خطر سیالبی 

 و ازبین رفتن پوشش گیاهی قطع جنگالت 

   کاهش درجه ظرفیت جذب آب توسط زمین 

 ساختمان ها با تهداب های ضعبف وغیر مقاوم 

 ذوب شدن برف ها و شکست یخچال ها 

 

 تغیرات اقلیمی 

 

 زلزله: 

  اند. زلزلهمسکن گزین شدن در مناطق و ساحات که معروض و مواجه به 

  .ساختمان های که قابلیت مقاومت را در برابر لرزش زمین ندارند 

  تراکم بلند منزل ها در یک ساحه محدود و نزدیک به یکدیگر 

   عدم دسترسی به معلومات پیرامون خطرات زلزله 

 وجود شکستگی ها در افغانستان 

 

 خشکسالی: 

 کمبود  بارندگی 

 کمبود آب  و  زمین  هایی المزروع 

  برای بهبود حاصالتفقدان هزینه 
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 فقدان ذخایر تخم بذری 

 تغیر اقلیم 

 .ساحات که ظرفیت کم حفظ رطوبت دارند 

 عدم شناخت از اضرار خشکسالی و تعیین نکردن منابع برای آن 

 

 لغزش زمین: 

 اعمار منازل رهایشی باالی سراشیبی ها، خاک های نرم و باالی صخره ها 

 شیب دار، در دهانه رودخانه و دره های کوهی اعمار منازل رهایشی در قاعده و دامنه های 

  اعمار سرکها و تمدید لینهای مخابراتی در ساحه کوهی 

 شکستگی های زمین و بارندگی های طوالنی 

 سستی و ناپایداری زمین 

 زلزله 
 

 برفکوچ: 

 که شامل میل و شکل میالن سطح و غیره می باشد. : عوارض زمین 

  ان ها و غیره می شود.که شامل حرارت. باد ، بار:وضع جوی 

 

  سنگه:کتله برف ستحکام و ارتباط ان با  ضخامت و یا ارتفاع طبقه برف ، ترکیب برف، ا شامل  ا، درختان و که 

 غیره می باشد.

 شکار، تفریح یا سیاحت، تحقیق و غیرهفعالیت های بشری : 

 زلزله 

 عناصر آسیب پذیری

 ماده ششم

 فزیکی. /آسیب پذیری مادی  

 . اجتماعی/نهادیآسیب پذیری  

 آسیب پذیری انگیزشی / نگرشی  

 منابع معلوماتی

 ماده هفتم
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 از محالت اسیب پذیرمشاهدات مستقیم  

 )وزارت خانه ها و ادارات دولتی و نهاد های شخصی( از طریق مراجع دیگر 

 مسئولین کلیدی محلی 

 امچ/ تصاویر فضائی ستالیت 

 

 ASDCپورتل  

 تصاویر و فلم های تصویری 

 مصاحبهبطور  

 بطور مذاکره گروهی 

 نقشه برداری 

  در این طرزالعملدالیل موجه 

 ماده هشتم

ــیب پذیر و ارزیابی خطرات دربرابروقو  ــخیص وتثبیت محالت آس ــائی، تش ــناس ــور  جهت ش ع نیازمندی مبرم کش

 احتمالی حوادث طبیعی .

 مسؤلیت های وظفیوی ریاست وقایه وکاهش خطر. 

 

 زآن.ا  دقیق ازمحالت درمورد وقوع احتمالی حوادث طبیعی وساحات آسیب پذیریجمع آوری ارقام ومعلومات  

 تعین میزان آسیب پذیری وخطرات احتمالی وارده درمحالت. 

 داشتن نقشه محالت آسیب پذیری و خطرات دربرابروقوع احتمالی حوادث طبیعی. 

به ســطح  لی حوادث طبیعی در ادارهداشــتن یک دیتابس یا بانک معلوماتی محالت آســبب پذیردربرابروقوع احتما 

 کشورباتفکیک محالت، ولسوالیها ووالیات.

رپالن اراته معلومات های بدســت آمده به ادارات وشــعبات ذیربط جهت روی دســت گرفتن پروگرام های رفاهی د 

 های بعدی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث.

 شریک ساختن معلومات با ادارات سکتوری ذیدخل . 

  ادغام ساختن کاهش خطرات حوادث طبعی درپروگرام های وپالن ها. 

 میکانزم ها و شیوه های کاری در تطبیق این طرزالعمل

 ماده نهم

 این میکانیزم در چهار بخش اجراء میگردد
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سائی:    - سائی گردد شنا شنا شخیص باید  ساحه مورد نظر قبل از ت شد  ستن ایمرحله اول میبا ست کهضرورت به دان                    ن

 ناخته شود()چی شناخته نشده که باید ش

 تا رسیدن به هدف  تیم را کمک نماید.  

سیب آهمان گونه که تذکر رفته شناختن ساحات معروض به خطر و جدا ساختن ساحات مصئون از ساحات تشخیص:    -

 ساحات آسیب پذیر.سی قرار گیرد تا کمک نماید به تثبیت رپذیرتشخیص میباشد، ساحه مورد بر

صر به مقیاس  تثبیت :   - ست   هر عن سیب پذیر ا صر تحت تهدید تثبیت گردد تا از ناحیه کدام خطر آ ندازه گیری اعنا

تن نقشه ها شود تا  در ارزیابی خطرات، تثبیت ساحات آسیب پذیر و ساخ  (GPS)ان و خطرات درج فورم گردد ، ساحه  

 کمک نماید.

آن باالی  ت در ســاحات متفاوت میباشــد باید هر خطر نظر به نوعیت ، درجه شــدت و تاثیراتخطراارزیابی خطرات:    -

  محیط ارزیابی گردیده درج جدول گردد

 اشخاص سرویر باید فنی و مسلکی باشند -:     میتود/روش 

 بشکل تیم ارزیابی شود -

 تیم ها از ارگانهای مختلف باشد -

 د باشد.کاغذ، فورمه جات و غیره ضروریات( نزد شان   موجو، کمره، قلم ، GPSابزار ارزیابی مانند) -

 هماهنگی داشته باشند هیچ وقت خود سر به ساحه نروند -

 در رس تیم یک نفر به عنوان رئیس قرار داشته باشد   -

 تیم حد اقل سه نفر و الی پنج نفر میتواند باشد -

 فورم

  ماده  دهم
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 ماده یازدهم

مبارزه با این طرزالعمل توسط آمریت های ذیربط ریاست وقایه و کاهش خطر، درهمکاری و همآهنگنی ریاست های و  

ـــیدگی  با حوادث والیتی اجرا ومقام محترم وزارت دولت در امور رس ه حوادث بحوادث والیات و کمیته های مبارزه 

 مدیریت ونظارت میگردد .

 ماده دوازدهم  :

ـــفحه ترتیب، بعد از منظوری )دوازداین طرزالعمل طی  ـــیدگی به  مقام عالی وزیر دولت در اموره( ماده در )ده( ص رس

 قابل تطبیق است.حوادث 
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 باب دوازدهم

به  طرزالعمل تنظیم سفرهای بین الملل کارمندان وزارت دولت در امور رسیدگی

 حوادث

 س منظر:

 آ مواجه است.افغانستان به دالیل مختلف و مبتنی بر عوامل متعدد طبیعی و غیر طبیعی با مخاطرات و حوادث گوناگون شدید 

در اختیار داشته تا  الزم دارد تا بمنظور مدیریت بهتر حوادث در کشور میکانیزم ها، ساختارها و ظرفیت های تخصصی مورد نیاز را

 .و تقلیل میزان ارقام تلفات و خسارات اقتصادی ناشی از حوادث موثر واقع شود در کاهش دهی اثرات ناگوار آن

از سوی دیگر به تناسب موجودیت بلند سطح آسیب پذیری در کشور متاًسفانه امکانات و ظرفیت های الزم کاری آنطوریکه نیاز 

عدم موجودیت نهادهای اکادمیک و است وجود ندارد، مخصوصآ کمبود متخصصین مسلکی رشته های مختلف مدیریتی بنابر 

در داخل کشور مارا نیازمند ساخته است تا در برنامه  (DISASTER MANAGEMENT)تحصیلی مختص به مدیریت حوادث 

های آموزشی و نشست های بین المللی در کشور های همجوار و منطقه در عرصه های مختلف مدیریت حوادث اشتراک داشته 
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توجه براینکه تاثیرات حوادث گاهی فرامرزی و حتی منطقوی است لذا ایجاب می نماید تا در سازمان های باشیم و از جانبی هم با 

 منطقوی چون، سارک، ایکو و سایرین اشتراک فعاالنه وجود داشته باشد.

دات ماین عضویت یهمچنان افغانستان در بیشترین کنوانسیون های بین المللی مربوط به حوادث، محیط زیست، تغیرات اقلیم و تهد

دگی از افغانستان حاصل نموده و ایجاب می نماید که در کنفرانس ها، سمینارها، نشست ها و ورکشاپ های منعقده آن آن به نماین

 اشتراک فعاالنه داشته باشد.

و اشتراک  ثمبتنی بر دالیل فوق حتی االمکان تعدادی از بورس های آموزشی و کسب مهارتهای تخصصی مرتبط به مدیریت حواد

یگر برای اداره ددر محافل، مجالس، کنفرانسها و سمینارهای بین المللی از کشور های همسایه و منطقه و بعضآ از سایر ممالک 

ر بخش امور حوادث به دمواصلت می نماید تا کارکنان عالیرتبه و کارمندان اداره و آنانیکه در سایر وزارت ها و ادارات کلیدی که 

 دارند توزیع و معرفی شوند.گونهً فعالیت 

 موضوع: 

، تخصص، تنظیم سفرهای خارجی کارمندان عالیرتبه و کارکنان مدیریت حوادث کشور در برنامه های آموزشی، کسب مهارتها

 ی جداگانه.تجارب، کنفرانس ها، نشست ها و سمینار ها در ممالک همسایه و کشورهای منطقه و جهان به اساس دعوت نامه ها

  هدف:

 DISASTER)ارتقای ظرفیت های کاری و عملی، کسب مهارتها، تخصص و تجارب مسلکی مرتبط به مدیریت حوادث 

MANAGEMENT)  کارمندان و کارکنان اداره و مراجع ذیربط(STICKHOLDERS)  

 

 

 مقاصد:

  استفاده موثر از بورس ها و برنامه های اموزشی و تخصصی 

  تربیه کادر های مسلکی در مدیریت حوادث 

 و ایکو اشتراک فعاالنه در پروگرام های آموزشی، کسب مهارت و تخصص در چوکات مدیریت حوادث سازمان های سارک 

 

  کاربرد هرچه بهتر ظرفیت ها و قابلیت های مسلکی در مدیریت حوادث برای افغانستان 

 الف: اصول کاندید و نحوه معرفی! 

 کاندیداتوری موارد ذیل در نظرگرفته می شود: در معرفی

 دعوت نامه ها حینیکه توسط ریاست روابط بین المللی اداره دریافت می گردد، ثبت و راجستر گردد. .1

 ید.دقت الزم روی دعوت نامه های واصله )موضوع، تاریخ، مرجع، مدت زمان آموزش، محل و شرایط آن( بعمل آ .2

 .ارمند یا کارمندان )کاندیدان( که در آن بخش دعوت شده اند مشخص گرددتفکیک رشته مربوطه که تعداد ک .3
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در تنظیم  به مالحظه قرار دادن دعوت نامه ها به مقام رهبری و اخذ هدایت در محول ساختن آن به کمیته معین که .4

ند شده ابورس های خارجی برنامه های آموزشی، کسب مهارت، تخصص و تجارب مسلکی قبآل در سطح وزارت توظیف 

 اجراات صورت گیرد

کاری اداره  کمیته موظف بعد از بررسی و مطالعات الزم و تثبیت اینکه بورس متذکره به کدام دیپارتمنت و بخش های .5

د واقع می ارتباط می گیرد و در ارتقای ظرفیت کدام اشخاص و ریاست های مربوطه و سایر مراجع همکار موثر و مفی

 نرا ارجاع می دارند.شود، جهت معرفی کاندیدان آ

ریافت و واحد های دومی مدیریت حوادث در والیات به مجرد د (steckholders)ریاست های مربوطه، مراجع ذیربط  .6

عرفی می نموده کاندید واجد شرایط خود را به کمیته م (Need Assessment)آن بعد از بررسی و ارزیابی های الزم 

 یدان نکات ذیل جدآ رعایت می گردد:دارند و در حین معرفی کاندید یا کاند

 .الیحه وظایف کارمند با رشته تحصیلی پیشنهاد شده مطابقت داشته باشد 

 .کارمند ظرفیت جذب دریافت مواد آموزشی را داشته باشد 

 .کارمند با لسان هایکه برنامه آموزشی مورد نظر تدریس می گردد بلدیت داشته باشد 

  نظر به شایستگی و مرتبط به وظیفه باشد.معرفی بگونه سلیقه ئی نبوده و 

 .واجد شرایط مطالبه شده )رشته تحصیل، بلدیت به لسان، تفکیک جندر و سن( باشد 

 ری شده باشد و در حین کاندید باید زمان اشتراک قبلی کارمند به یکی از برنامه های اموزشی دیگر حد اقل دو ماه سپ

 از تکرار آن جلوگیری نماید.

 دیدان قراردادی و یا مشاورین جلوگیری شود.از معرفی کان 

 ی و ریاست بورسیه های اشتراک در کنفرانس ها، نشست های بین المللی و سمینارها با در نظرداشت موقف هیات رهبر

 ها تفکیک می گردد.

 

 ب: تنظیم سفرهای مقامات ) و هیاًت رهبری( و روئسای وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث:

ر کنفرانس با در نظرداشت خصوصیات کاری ویژه ئی که در مدیریت حوادث مالحظه می گردد اکثرآ ضرورت دیده می شود تا د 

ازی می ها، مجالس، سمینارها و نشست های بین المللی در کشور های منطقه و جهان که در خصوص مدیریت حوادث راه اند

رت را نماید رهبری و مدیریتی که ایجاب اشتراک روئسا و هیات رهبری وزا گردد اشتراک بعمل آید هکذا بورسیه های تخصصی،

مدیریتی شرایط  وسطح بلند رهبری  و تقاضا شود تا در آن کاندید معرفی گردد بدین ملحوظ در همچو موارد در تنظیم سفر ها از

 :ذیل مدنظر گرفته می شود

 تصمیم گیری،  رار گرفته و تفکیک می شود که برنامه به سطحدعوت نامه های واصله در قدم نخست دقیقآ مورد مطالعه ق

نان و یا رهبری، پالیسی و برنامه ها و پروگرام ها است تا مبتنی برآن مشخص گردد که اشتراک شخص وزیر یا معی

بی این ید، ارزیاروئسای بخش های مختلف پالن گذاری، پالیسی، مدیریت، برنامه ها، پروگرام ها و پروژه ها اشتراک نما

بخش توسط هیات رهبری تحت ریاست شخص وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث صورت گرفته مشخص می گردد 

 تا کاندید معرفی شود.
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 و معینان(  سعی می گردد تا در اشتراک به سمینارها، کنفرانس ها و نشست های بین المللی تمام هیات رهبری )وزیر

 نگردند.در برنامه های مختلف همزمان معرفی 

 .در صورت سفر وزیر یکی از معینان منحیث سرپرست انجام خدمت نماید 

 .سفرهای مقامات عالیرتبه مطابق روحیه برنامه تنظیم می شود 

 در امور  توجه صورت می گیرد تا معینان اغلبآ در مسایل بین السکتوری و مرتبط به رشته های کاری شان و روئسا

 نامه ها و پروگرام ها معرفی و اعزام می گردند.پالنگذاری، پالیسی، مدیریت، بر

 ه فارمت طرح شده مقام و هیاًت رهبری بشمول روئسا بعد از انجام سفر مکلف به ارائه گزارش از دستآوردها در مطابقت ب

 می باشند.

 .در همچو سفرها از اعزام مشاورین و کارشناسان قراردادی جلوگیری می شود 

  عالیرتبه در اداره ایجاد می گردد.دیتابیس سفر های کارمندان 

 .حکم سفر های کارمندان عالیرتبه از مقام عالی ریاست جمهوری اخذ می گردد 

 .در سفر هایکه مصارف بدوش دولت جمهوری اسالمی افغانستان می باشد از تعداد کاسته می شود 

 گیری می شود.از همسفر شدن سکرتر، یاور و اعضای فامیل در سفر های رسمی هیًات رهبری جلو 

 .سفرهایکه نتایج متوقعه مرتبط به مدیریت حوادث ندارد صرف نظر می گردد 

 تحلیل بودجه: 

وضوع از ابعاد متطبیق برنامه های آموزشی و سایر دعوت نامه )بورسیه ها( در خارج از کشور ایجاب مصارفات را می نماید که 

 مختلف و مقرره مالی مطالعه و بررسی می شود.

  ن ارزیابی و آصورتیکه تمامی مصارفات از جانب دعوت کننده باشد اشکالی ندارد صرفآ از لحاظ اهمیت و مهم بودن در

 اجراات می گردد

 

  وضوع مدر صورتیکه تمامی مصارفات از جانب دولت جمهوری اسالمی افغانستان باشد در آن صورت موضوع و اهمیت

 حکم در اجرای آن اقدام می شود. دقیقآ بررسی و تحلیل گردیده بعد از دریافت

 ته موظف در صورتیکه یک بخش از مصارفات بدوش دولت جمهوری اسالمی افغانستان باشد در آنصورت هم از طریق کمی

ود، آیا بودجه اوآل اهمیت اشتراک در مجلس یا برنامه مورد ارزیابی قرار می گیرد و در صورت مهم بودن آن دقت می ش

 داخت مصارفات کافی است.داخلی اداره برای پر

 روند طی مراحل پروسه: 

 بعد از اینکه کاندیدان تثبیت می گردد باید روند طی مراحل پروسه قرار دیل تعقیب گردد:

 یا کاندیدان را ریاست روابط بین المللی اداره مکلف است تا در قدم نخست موضوع را به اطالع کاندید رسانده موصوف و

 در جریان قرار دهد.
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 ا در موردگرفته آل همه نوع بورسیه ها ضرورت دارد تا موافقه وزارت امور خارجه دولت جمهوری اسالمی افغانستان راصو

 شود که این پروسه با ترتیب و ارائه مکتوبی عنوانی وزارت امور خارجه بدست آمده می تواند.

  ی کارمندان در آنصورت جهت تنظیم سفرهادر صورتیکه وزارت امور خارجه موافقه خود را مبتنی به سفر ارائه نماید

ه کاندیدان عالیرتبه نیاز به دریافت حکم مقام عالی ریاست جمهوری را می نماید که باید اتخاذ شود و در صورتیک

ی به حوادث باشد در آنصورت پیشنهاد حکم سفر از مقام وزارت دولت در امور رسیدگ 6،5،4،3کارمندان تحت بست های 

 بط بین المللی آماده می گردد.توسط ریاست روا

 یازمندی های فوکل پاینت اداره در وزارت امورخارجه مکلف است تا جهت دریافت پاسپورت کاندیدان اقدام نموده با ن

ت کاندیدان را با الزم چون عکس، تذکره، مکتوب موافقه و سایر اسناد الزم دیگر به وزارت امور خارجه مراجعه و پاسپور

 زه دریافت نماید.یادداشت اخذ وی

 .بعدآ یادداشت و پاسپورت با سفارت خانه کشور دعوت کننده سپرده شده ویزه اخذ می شود 

  ای آموزشی کاندید هریاست روابط بین المللی مکلف است تا، تاریخ سفر کاندیدان را به اطالع رسانده آنهایکه در برنامه

ا کاندیدان مبذول بد سفر، شرایط ایجابی میادین هوایی و غیره را اند یک روز قبل فرا خوانده رهنمایی های الزم در مور

 می دارد.

  یدان های مریاست روابط بین المللی از طریق ایمل )تماس الکترونیکی( موضوع تکت های رفت و برگشت، پذیرایی از

 هوایی کشور های دعوت کننده و سایر معلومات اضافی را با کاندید شریک و تسهیل می نماید.

 لکترونیکی ایاست روابط بین المللی تسهیالت الزم ممکنه را در جهت سفر و محل بود و باش کاندید از طریق تماس ر

 در اختیار قرار می دهد.

  سکیجول برنامه ااشتراک کنندگان بعد از ختم معیاد سفر مکلف به بازگشت دوباره بوطن شده و در مطابقت به پروگرام و

 د.ریزی شده راهی کشور می شو

 و تسلیم می  زمانیکه از سفر بازگشت صورت می گیرد کارمندان که به سفر های آموزشی رفته اند گزارش خود را آماده

ر انتقال ظرفیت دارد. همچنان از آموخته ها و دستآورد های سفر به کارمندان اداره معلومات می دهد و از این طریق د

 کمک می نماید.و مهارت های تخنیکی و علمی با سایر همکاران 

 

 یمت نموده و به کارمندان عالیرتبه بعد از بازگشت همچنان مطابق اسکیجول برنامه بدون قید و شرط به کشور دوباره عز

رمت منظور مجرد آمدن طی سه روز گزارش سفر و دستآورد های خویش را با اداره شریک و گزارش سفر را مطابق به فا

 شده ترتیب و ارایه می دارد.

 بی نهایی نتایج ) محاصل (:ارزیا

تایج آن با تمام در ختم هر برنامه آموزشی یا سفر های هیات رهبری که به مقاصد دیگر تنظیم شده ارزیابی نهایی گردیده ن

 شریک ساخته می شود.از طریق ارائیه پرزنتیشن اداره در سطوح مختلف 
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 باب سیزدهم

ملی آمادگی  )معاونین( دفتر وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث/ ادارهالیحه سفرهای مقامات 

ست جمهوریمقام عالی ریا 20/5/139۷( مورخ 120۷مبارزه با حوادث در مطابقت به فرمان شماره)  

ر ارزه با حوادث دالیحه سفرهای مقامات )معاونین( دفتر وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث/ اداره ملی آمادگی مب

مقام عالی ریاست جمهوری 20/5/139۷( مورخ 120۷مطابقت به فرمان شماره)  

 پس منظر: 
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دث ناگوار طبیعی و آسیب پذیر ترین کشور های منطقه و جهان در برابر حوا یکی ازاز آنجائیکه کشور عزیز مان افغانستان     

د و هم چنان انسانی بوده و همه ساله هموطنان عزیزمان جان های شیرین شان را بر اثر وقوع حوادث طبیعی از دست میدهن

را دارد که  و ادارات مسئول خسارات زیادی اقتصادی را متحمل میگردند که چنین وضعیت نیاز مبرم به توجه جدی دولت ها

ستفاده امیتوان با استفاده از کمک ها، جلب همکاری های تخنیکی و تجارب جهانی در خصوص کاهش خطرات حوادث طبیعی 

خصوص در  میکانیزم ها، ساختارها و ظرفیت های تخصصی، موجودیت و تقویت مدیریت بهتر حوادث در کشورکرد و در قسمت 

اساسی  وآن یک ضرورت مبرم تقلیل میزان ارقام تلفات و خسارات اقتصادی ناشی از  ث طبیعی وکاهش اسیب پذیری حواد

 سکتور مدیریت حوادث و در کل در سطح کشور میباشد.

ود از انجائیکه کدرهای متخصص و کارشناس و نهاد های اکادمیک تحصیلی در عرصه مدیریت حوادث درسطح کشور محد

گردد در قسمت سمینارها، ورکشاپ ها و کنفرانس های بین المللی که خارج از کشور تدویر می میباشد، برنامه های آموزشی،

ث را در کشور تجارب و اندوخته های مسلکی کارمندان و نمایندگان این اداره تاثیرات بسزای داشته و سیستم مدیریت حواد

 تقویت می نماید. 

وادث و چارچوب سندای برای کاهش خطر ح"هدات بین المللی چون در چارچوب تع از جمله کشور هایست که افغانستان   

ای هداشته و در خصوص کاهش خطرات حوادث و ادغام خطرات حوادث در برنامه چارچوب اهداف انکشاف پایدار عضویت 

ریت مدی همچنان در کنوانسیون های بین المللی و منطقوی در عرصه های مختلف و انکشافی در سطح کشور متعهد میباشد

قدامات علمی، به سهم خویش ا زمینهحوادث، محیط زیست، تغیرات اقلیم و تهدیدات ماین عضویت داشته و ناگزیر است تا در 

لی و منطقوی تخصصی، مسلکی و عملی را انجام دهد و عندالضرورت در مجالس، کنفرانس ها، سمینارها و نشست های بین المل

 و سهم فعال داشته باشد. مرتبط به سکتور مدیریت حوادث اشتراک 

 

ر فرموده هدایت اصدا خویش 20/5/139۷( مورخ 120۷فرمان شماره)مقام عالی ریاست جمهوری اسالمی افغانستن اخیراً طی 

ق به فرمان فوق اند تا در مورد سفر های خارجی معین صاحبان و معاونین ادارات مستقل یک الیحه وظایف ترتیب گردد و مطاب

 برنامه های شان را عملی و تطبیق نمایند.الذکر سفرها و 

 بناً به منظور تحقق مواد شامل فرمان مقام عالی ریاست جمهوری، الیحه هذا ترتیب و تقدیم است.  

 اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادثصاحبان  تنظیم سفرهای خارجی و داخلی معین موضوع:

 استفاده موثر و تخصصی از سفرهای خارجیهدف: 

 معاونین اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث موارد آتی رعایت گردد: و اشتراکفی در معر
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 راز مدت.داجتناب از اشتراک در برنامه های اموزشی مانند: ورکشاپ ها، کورس ها و سمینار های متوسط المدت و   .1

 .راک ورزندمی باشد اشتساحه وظیفوی شان  و مغایر معاونین اداره نمی توانند در برنامه های خارجی که غیر مرتبط .2

وده ( این الیحه نب2) در مغایرت با بندمیتوانند در سفر ها و برنامه های خارج از کشور اشتراک ورزند که اداره  معاونین  .3

 و به اساس هدایت مقام رهبری اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث باشد.

جی، چهارسفر هوری اسالمی افغانستان، معاونین محترم قبل از هر سفر خاردر مطابقت به هدایت مقام عالی ریاست جم  .4

 ء نمایند.والیتی را در جهت تقویت سیستم مدیریت حوادث و استفاده از اندوخته های خارج از کشور تنظیم و اجرا

 در سفرهای خارجی سطح اشتراک کنندگان باید مشخص و دقیقاً در نظر گرفته شود.  .5

اشد صرف نظر آنعده سفرهایکه مصارف آن به دوش اداره باشد و از لحاظ محتویات و اهمیت در ارجعیت قرار نداشته ب  .6

 گردد.

ظرداشت رشته دعوت نامه ها دقیقاً مطالعه و در صورتیکه برنامه به سطح تصمیم گیری، رهبری و پالیسی باشد با درن .۷

 تخصص و الیحه وظایف تصمیم گرفته شود.

ای کاری بمالحظه بخش ه معاونیناشتراک در سمینارها، کنفرانسها و نشست های بین المللی  صورت گیرد تاتوجه   .8

 شان توظیف گردد.

ای داخلی توجه صورت گیرد تا معاونین اغلباً در مسایل بین السکتوری و مرتبط بر رشته های کاری شان در سفره  .9

 اشتراک نمایند.

 

 

دیت ها صحبت به ارایه پرزنتیشن توضیحی از دستآوردها، اهمیت، چالش ها و محدو معاونین مکلف اند، بعد از سفر .10

 های علمی و تخنیکی داشته و گزارش شان را به مراجع ذیصالح ارایه دارند

  ( قبل از سفر باید نهایی شود.معاونینحکم سفرهای کاندیدان عالیرتبه ) .11

 در سفر های خارج از کشور شامل باشند. سکرتر و اعضای خانوانده مقام معاونیت ها نمیتوانند  .12

بیاشد خارج از موضوع مدیریت حوادث میباشد و مصارف آن به عهده دولت جمهوری افغانستان ماز سفرهائیکه  .13

 اجتناب گردد. 
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دث فعالیت دعوت نامه های که از طرف نهادهای ملل متحد، موسسات ملی و بین المللی که در راستای مدیریت حوا .14

واصلت ورزد، مطریق ایمیل به آدرس افراد و اشخاض مشخص ارسال میگردد الی اینکه از طریق مراجع ذیربط دارند و از 

 فاقد اعبتار بوده و از طی مراجل آن اجتناب به عمل آید.

 میتوانند.ندر سفرهای که میعاد طی مراحل آن کمتر از پانزده روز کاری باشد، معاونین و روسا معرفی گردیده  .15

وابط بین رروسا، مکلف اند در بازگشت از سفر الی مدت پنج یوم کاری، گزارش سفرشان را به ریاست  معاونین و .16

 الملل ارسال دارند.

ن به مقام گزارش ریاست روابط بین الملل مسئولیت تطبیق این الیحه را در ساحهء مربوط به عهده دارد و از تطبیق آ .1۷

 میدهد.

( ماده 1۷)ادث شامل اونیت ها و در بعضی موارد روساء اداره ملی آمادگی مبارزه با حوسفر های مقام معالیحه ، قرار شرح فوق

 ترتیب غرض تطبیق مرعی االجرا است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 باب چهاردهم

 رهنمود ویب سایت و صفحات اجتماعی

 : مقدمه

آن گونه که الزم است برخورد مسئوالنه صورت نمی گیرد. گاهی فکر  اجتماعی شبکه های و سایت ویب با افغانستان در هنوز   

می کنند همین کافی است که یک نهاد چه دولتی یا غیر دولتی چیزی به نام ویب سایت داشته باشد، اما کمتر به این امر می 

است. نشرات یک ویب  اندیشند که ویب سایت در حقیقت خود یک رسانه است و بر بنیاد اهداف نشراتی مشخصی ایجاد شده

 است. از ان برخوردار سایت از نظر پالیسی نشراتی یک نهاد همان قدر مهم است که نشرات یک مجله یا روزنامه 
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کشور ها، تخطی  در تمام کشورها ویب سایت در چارچوب قانون رسانه های آن کشور فعالیت می کند. در قانون رسانه ها در سایر

ی را نیز در بر مربوط به نشرات چاپی نمی شود؛ بلکه تخطی رسانه یی ویب سایت ها و شبکه های اجتماعرسانه یی تنها و تنها 

رد، تخطی در مورد پی گرد قرار می گی ها می گیرد. همان گونه که یک نشریه چاپی در صورت تخطی رسانه یی در قانون رسانه

 د.ویب سایت و سایر شبکه های اجتماعی نیز پی گرد قانونی دار

ایر نشریه های امروز که مردم در جهان بیشتر به انترنت دسترسی دارند، بیشتر به ویب سایت و شبکه های اجتماعی نسبت به س

 هتری قرار دارند.از جایگاه ب که های اجتماعی نسبت به نشریه هاچاپی مورد استفاده قرار میگیرد. بنآ ویب سایت ها و سایر شب

وزه و هر ساعت و سیاسی می تواند نوشته ها اعالمیه ها و تصاویر بیشتری را در ویب سایت همه ریک نهاد چه تجارتی، دولتی 

 شان دهند.ندین میلیون انسان می تواند مطالب آن را ببیند، بخواند و واکنش حتی چننشر کند که هم زمان چندین هزار و 

یداری، شنیداری دتمام رسانه ها چه  یجاد می شود. بطور کلخصی طرح و اشبکه های اجتماعی یک نهاد بر بنیاد اهداف نشراتی مش

 عمدتا دارای سه هدف نشراتی می باشند:باشد و چاپی 

 اطالع رسانی 

 آگاهی دهی 

 ذوق پروری 

ین گونه با ه همیعنی هر رسانه در یک بخش با نشر مطالب آموزشی به مردم اگاهی می دهد. سطح آگاهی آنان را باال می برد. ب

 از کار کردها و دستاورد های کلیدی مردم را آگاه میسازد. و گزارش ها نشر خبرها

ایر موضوعات سدر بخش سوم یک رسانه ذوق سلیم را درمیان مردم پرورش می دهد. یعنی با نشر موضوعات ادبی، هنری، ورزشی و 

 بند.ت روحی بهتری دست یاتالش می کند، تا سطح ذوق همکاری مردم را با حکومت و نهاد باال برود و مردم به حاال

 

 

 

 رهنمود نشراتی ویب سایت وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث 

اتی این وزارت این ویب سایت یکی از ارگان های نشراتی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث است، که تابع پالیسی نشر   

 از ان پیروی می کند. "دیریت حوادثم"میباشد. اهداف نشرات ویب سایت همان اهدافی است که فصلنامه 

 معلومات و ژانرهای رسانه یی

وارد مدیریت حادثه معمده ترین اهداف نشراتی ویب سایت همان آگاهی و اطالع رسانی به خواننده گان در پیوند به معلومات به    

نشر نوشته  تالش می کنند تا با )کاهش خطر، جستجو نجات، رسیدگی و احیاء مجدد( در کشور است. ویب سایت به مانند مجله

ب سایت را می توان های و مطالب علمی میزان آگاهی مردم را در پیوند به معلومات های حادثه باال ببرد. معلومات و موضوعات وی

 این گونه فشرده شاخت:

 آگاهی مردم را در برابر حوادث بلند ببرد اینکهنشر نوشته های علمی، گفتگوهای اختصاصی، به منظور 
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 نشر پالیسی، قوانین و طرزالعمل ها مربوط به کار وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث 

 نشر دیدگاه های اشخاص مسلکی در بخش مدیریت حوادث در پیوند به کاهش خطرات حوادث 

 ردم در مورد حوادث ا و ویدیو ها به منظور سطح آگاهی منشر مقاله، گزارش، اعالمیه، داستان ها موفق، تصاویر، انیمشن ه

 )سیالب، برفگوچ، زلزله، لغزش زمین، خشکسالی و .....(

 نشر گزارشات از کارکرد و دستاورد های ریاست های مرکزی و والیتی وزارت 

 )نشر و بخش موضوعات به سه زبان )دری، پشتو و انگلیسی 

 طریقه های نشر اطالعات در ویب سایت

این امر از اینجا  در بسیاری از نهادهای دولتی در پیوند به نشر مطالب در ویب سایت ها با مسئولیت برخورد نمی شود. شاید   

میشود که از  برخیزد که هنوز در چینین نهادها ویب سایت را به گونه یک نشریه جدی تلقی نمی کنند. بنآ همین موضوع باعث

 ا در سطح قابل قبولی قرار نگیرد.نظر شیوه نگارش و محتوای نوشته ه

ک ساختار هر ویب سایت همان گونه که در چارچوپ یک پالیسی نشراتی به نشرات خود ادامه می دهد به همان گونه دارای ی

 تشکیالتی نیز می باشد. و ضرورت به تشکیل هیت تحریر به منظور ادیت و مشخص کردم معلومات های قابل نشر.

 سایتمشکالت کنونی ویب 

ه در ویب سایت انچه کلومات و ژانراهای نشراتی است. چنیکی از مشکالت که ویب سایت وزارت از آن رنج می برد، کمبود مع   

ت هنوز وجود تنها به نشر گزارش ها اتکاء شده است. بخش آگاهی دهی و بخش پیام های خبری و پیام های اموزشی در ویب سای

 ندارد که باید ایجاد شود.

 

 

 

 اب پانزدهمب

 رهنمود نشراتی فصلنامه حوادث

 مقدمه

 دهی آگاهی امر در می تواند فصلنامه مدیریت حوادث، ارگان نشراتی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث،

نمی  مردم همه کشور، در بیسوادی بلند میزان سبب به هرچند. باشد داشته توجه قابل اهمیت رسانی اطالع و

 میتواند خانواده یک در باسواد انسان یک و دانشگاه دانشجوی هر مکتب، شاگرد هر اما کنند؛ استفاده آن از توانند
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 مستقیم غیر و مستقیم مندان بهره فصلنامه بدینگونه. سازند شریک خانواده اعضای دیگر با را فصلنامه موضوعات

 .برد می باال را آن ثمربخشی دامنة که دارد

 باقی خانه ها در میتواند کتاب یک گونة کرد چون هم به استفاده  باربار میشود فصلنامه یک از این بر افزون

 . است مدت دراز آموزشی وسیلة یک فصلنامه نظر نقطه  این از. بماند

 :کرد بندی دسته بخشها این به میتوان را فصلنامه نشراتی موضوعات

  :)ر پیوند دمصاحبه ها کوتاه علمی به زبان ساده در این بخش نوشته ها و آگاهی دهی )آموزش مدنی

گاهی به شناخت حوادث )سیالب، برفگوچ، زلزله، خشکسالی لغزش زمین و ....(، مدیریت حوادث )آ

وضوعات مدهی، کاهش خطرات و ....( و موضوعات دیگر نشر می شود تا آگاهی مردم در پیوند به این 

 ی و مالی کاسته شود.بلند رفته تا در هنگام حوادث از تلفات جان

  :عرصه  در بخش دیدگاه ها، طرح ها و اندیشه متخصصین و کارشناسان مدیریت حوادث دردیدگاه ها

ای ههای کاهش خطرات حوادث، بلند بردن آگاهی های الزم برای مردم و شیوه های جدید در بخش 

 مختلف مدیریت حوادث به منظور آگاهی اذعان عامه نشر و بخش میگردد.

 در این بخش بیشتر روی فعالیت های موسسات که در بخش مدیریت حوادث همکار: رش شرکایگزا 

نشر  فعالیت دارند، به منظور جلب توجه و توسعه کمک های دونرها در بخش مدیریت حوادث بخش و

 میگردد.

 

 در این بخش فعالیت ها، کارکرد و دستاورد های کلیدی وزارت در بخش کاهش :بخش گزارش ها 

ر مورد آگاهی مردم د سایر موضوعات کلیدی وزارت به منظورات حوادث، پاسخگویی، ماین روبی وخطر

 موضوعات فوق.

 :وتاه علمی در این بخش بیشتر روی مسایل چون سرمقاله، مقاله های ک ژانرا ها یا گونه های نشراتی

راژ و شمار ، تصاویر، تیآموزشی، گزارش، پیام های و اعالمیه های وزارت، پیام های کوتاه آگاهی دهی

 صفحه های فصلنامه در برمیگیرد.
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 تیراژ و شمار صفحه ها

اژ فصلنامه در تیراژ بلند فصلنامه سبب می شود تا قریه، ولسوالی و والیت های کشور برسد. هم اکنون تیر   

ت غیر دولتی، ادارامیان هزار نسخه است. این تیراژ برای شهر کابل به )مکاتب، شفاخانه ها، ادارات دولتی، 

 موسسات و مساجد( توزیع میگردد.

بخش  وبه همین سبب در صورت امکان مالی، فصلنامه باید بیشتر چاپ و نشر گردد تا در سطح کشور نشر 

پیدا کردن  دارد بنآ ضرورت به 2018گردد. اکنون بودجه چاپ فصلنامه را دفتر اسکان آغاخان تا اخیر سال 

وهنتون ها ش می باشد تا هم تیراژ و هم همکاران قلمی در بخش مدیریت حوادث از پبودجه بیشتر در این بخ

صفحه  40 – 35نامه در یک دوره به صل و دانشکده های بخش حوادث استفاده گردد. و تعداد صفحه ها هر ف

 نشر می شود.

ت توزیع شود، برای امکانات وزارفصلنامه در شهر کابل باید با استفاده از  :توزیع فصلنامه در کابل و والیت ها

 عی فصلنامه تهیه شود.یتوزیع آن در شهر کابل باید فهرست توز

گانه نهاد توزیع ی، که یک نهاد غیر دولتی و یتوان با استفاده از شبکه توزیع در والیات کشور فصلنامه را می

 یتی انتقال داد.به ریاست های وال نشرات در کابل است، از این طریق میتوان فصلنامه و سایر موضوعات چاپی را

 

 پالن نشراتی

 فصلنامه طوریکه از نامش معلوم است در هر فصل یک بار نشر می گردد 

  ودر هر فصل چند نشست کاری راه اندازی می گردد، در نخست جمع آوری موضوعات قابل نشر 

 مطمح نظر باشد. بخش

 ر می گیردقیت های کاری مورد ارزیابی قرانشست هیت تحریر که از نظر نوشته ها، اشتباهات و موف 
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 باب شانزدهم

 طرزالعمل دسترسی به اطالعات

 مقدمه:

در راستای تحقق اهداف پالیسی دولت جمهوری اسالمی افغانستان به منظور مدیریت  ،وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث

کننده تمامی فعالیت های مرتبط به مدیریت حوادث، را در مراحل مختلف بهتر حوادث در کشور نقش بسیج، انسجام وهمآهنگ 

حادثه  بعهده داشته و بخاطر دسترسی به اهداف از طریق تطبیق برنامه هماهنگ ساختن فعالیت ها و بسیج منابع در پاسخدهی 
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نظیم امور داراالنشای کمیسیون عالی به حوادث، برنامه وقایه وکاهش خطر به شمول طرح پالیسی ها، رهنمود ها وطرزالعمل ها وت

 .دولتی مبارزه باحوادث، در مشارکت با تمام مراجع ذیدخل در رسیدگی حوادث فعالیت مینماید

ولت در امور دح و مشخص است هر اداره ی دولتی در مقابل مردم، رسانه ها و نهادهای مدنی پاسخگو است. وزارت آنچه که واض

مقابل مردم  شفافیت در پروسه های کاری و پاسخگویی از فعالیت ها، کارکردها و مصارف شان دررسیدگی به حوادث نیز برای 

 پاسخگو بوده، در این راستا نیز گام های موثر و عملی برداشته است.

رت به ای این وزاآمریت اطالعات و ارتباط عامه بانک دسترسی به اطالعات و دفتر مرجع اطالع رسان که نمونه بارزی از حرکت ه

سانه های همگانی و سوی پاسخگویی است. همواره این وزارت تالش نموده تا نکته به نکته و مو به مو از فعالیت های خود را به ر

 مردم شریک نماید.

اده و راحت کند، امیدواری است که دفتر مرجع اطالع رسان، می تواند زمینه ی دسترسی به اطالعات را س خوشبختانه آنچه مایه 

 فرد کشور که نیاز به اطالعات داشته باشد می تواند از این مرجع به سادگی و راحتی بدست آورد.هر 

 دکررز فعالیت و کاآمریت اطالعات و ارتباط عامه همواره تالش می نماید، که در کنار سهولت اطالع رسانی به مردم گزارش های ا

 م و رسانه ها شریک نماید.های خویش از مرکز و والیت های جمع آوری نموده و با مرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معاونیت مالی و اداری

 آمریت اطالعات و ارتباط عامه

 کارشناس اطالع رسانی
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 اهداف، دیدگاه و ماموریت دفتر مرجع اطالع رسانی:

 اهداف:

 داشتن یک وزارت پاسخگو به مردم و رسانه ها 

  اطالعات در مورد فعالیت ها، کارکردها و دستاورد های وزارت از ریاست های مرکزی و جمع آوری

 والیت جهت پاسخگویی دقیق به مردم و استفاده از اطالعات جهت تصمیم گیری در وزارت

 دیدگاه:

  داشتن یک مرجع اطالع رسانی دقیق، پاسخگو و شفاف در مورد فعالیت ها و دستاورد های وزارت به

 مردم

 موریت:ما

 جمع آوری اطالعات، گزارش، خبرها از والیات و مرکز 

 تجزیه و تحلیل گزارش ها و خبرها 

 تهیه گزارش و خبر از تمام نقاط کشور، توسط خبرنگار فعال در اداره 

 ویرایش خبر و گزراش ها 

 به اشتراک گذاری خبرنامه ها، گزارشات و اعالمیه هیا وزارت به منظور تسخیر اذعان عامه 

 

 

 راحل کاری:م

برای اینکه بتوانیم یک مرجع واقعآ پاسخگو باشیم و تمام فعالیت ها و دستاوردهای وزارت را با رسانه های    

م شریک کنیم، و در عین حال بتوانیم یک ارتباط دقیق، موثر و بجا با کارمندان وزارت داشته دهمگانی و مر

هیم، تا در امور کاری روزانه موفق بوده و بتوانیم در باشیم مراحل ذیل را به صورت سیستماتیک انجام می د

 جریان چند سال آینده تغییرات قابل مالحظه ای در روش کاری وزارت رونما نموده باشیم.

 مرحله اول:

 مدیر ارتباط داخلی و خارجی
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اد هماهنگی قوی، این مرحله هماهنگی و ارتباطات با گزارشگر و مسئولین مرکزی و والیتی است، که با ایج  

ورد های وزارت در اشتراک گزاری اطالعات تهیه و ترتیب گزارش ها و خبرنامه ها از دستا زمینه همکاری و به

 مرکز و والیات می باشد.

 مرحله دوم:

 توسعه گزارش و خبرنامه از فعالیت های اداره و ویرایش آنها   

 مرحله سوم:

ت، دفتر به اشتراک گذاشتن خبرها و گزارشات در صفحات اجتماعی و شریک ساختن آن به مقام وزار   

ای برای مردم هسخنگو و آمر اطالعات و ارتباط عامه تا بتوانند طی کنفرانس های خبری مصاحبه با رسانه 

 انتقال دهند.

ه منظور بصوتی و چاپی(  )تصویری،فرستادن خبر و گزارش از طریق ایمیل آدرس به رسانه های همگانی 

  ان عامه.تسخیر اذه

 مرحله چهارم:

ه مشکالت و نظارت و تطبیق پالن و معیار های از قبل تعین شده برای مرجع اطالع رسان و رسیدگی ب   

 چالش های 

 روش کسب معلومات:

ای ذیل را در هباید روش برای این که زمینه دسترسی به اطالعات برای تمام شهروندان کشور مساعد شود    

 پیش گرفت:

 رت به صورت روزمره تمام فعالیت ها، دستاورد ها، عملکردها، پالیسی ها، قرارداد ها و کارکرد های وزا

 ( و صفحات اجتماعی وزارت نشر و بخش گردد.www.andma.gov.afدر ویب سایت )

 دارد،  حه ویب سایت وجودنام مسئول مرجع اطالع رسان، شماره های تماس و ایمیل آدرس در صف

 در صورت ضرورت به اطالعات می توانید به ایمیل و یا زنگ بزنید.

 

 ی به حوادثکسانی که به اطالعات بیشتر ضرورت دارند، به دفتر مرکز وزارت دولت در امور رسیدگ 

ه مات خواستتشریف آورده، با اخذ فورمه درخواستی معلومات طبق قانون دسترسی به اطالعات، معلو

 شده شان را اخذ نمایند.

o ( افغانی از10برای اخذ اطالعات، نخست باید فورمه اخذ اطالعات را با قیمت )  دفتر مرجع

 اطالع رسان اخذ نمائید.
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o سترسی به بعد فورمه را خانه پوری نموده و معلومات درخواستی و حجم اطالعات و میزان د

 روز کاری اخذ نمائید. 10اطالعات طی مدت 

 یات:ثبت شکا

 در صورت داشتن هر نوع شکایت، میتوانید شکایت تان ار به روش های ذیل ثبت نمائید:   

 مائیدنشکایت تان را مستقیمآ در صندوق شکایات وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث ثبت  .1

 شکایت تان را در دفتر ارتباطات این وزارت و مسئول ثبت شکایات تسلیم نمائید،  .2

 مود.مشکالت، پس از بررسی مشکالت به یکایک مشکالت تان رسیدگی خواهد ن تیم بررسی و حل .3

 نتیجه گیری:

ورد نیاز و قانونی مرجع دسترسی به اطالعات تا حد امکان تالش می نماید تا هر نوع اطالعات و معلومات م   

 هموطنان عزیز را در اختیار شان قرار دهد.

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 باب هفدهم

 تنظیم اجراات و فعالیت های پالیسی، استراتیژی و پالن

 فصل اول 

 احکام عمومی

 مبنی،
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 ماده اول:

به طرح پالیسی ربوط معایت اهداف، دیدگاه، ماموریت و استقامت های کاری و مقرره اداره جهت تنظیم امور این طرزالعمل با ر

ردیده است.ها، استراتیژی ها، پالن ها، طرزالعمل ها و نظارت از چگونگی تطبیق اسناد تقنینی و پالیسی ها وضع گ  

 ماده دوم:

 اهداف؛

 پالن ها و پالیسی های مربوط به ادارههاتنظیم امور راهکار ، 

 .نظارت از تطبیق استراتیژی ها، پالن ها و پالیسی های منظور شده 

 پالن ها و  هنگی با مراجع ملی و بین المللی جهت جلب کمک های مالی و تخنیکی غرض تطبیق استراتیژی ها،همآ

 پالیسی های اداره.

 به ضرورت ها، کارهای انجام شده و ارایه گزارشات کاری اداره. جمع آوری ارقام و معلومات راجع 

 ماده سوم:

 اصطالحات؛

 مفاهیم ذیل را افاده مینماید:بکاربرده شده این طرزالعمل  اصطالحات

 

 این طرزالعمل به ریاست پالن و پالیسی اداره اطالق می شود.ریاست:  .1

مشخص و  هدف، پیش بینی شده برای انجام فعالیت های اساسی جهت رسیدن بهی از قبل  ، طرح و دیدگاه ها : پالن .2

 عین می باشد.م

ضعیت مطلوب، وتعین فعالیت ها توام با زمان بندی، طراحی پالنگذاری: عبارت از پروسه تشخیص و تعریف اهداف،  .3

 تدارک اقدامات و وسایل جهت تطبیق اهداف، سنجش و ترتیب مصارف می باشد.

 ل و منطقی می باشد.پالیسی: عبارت از پالن محتاطانه اجراات جهت رهنمایی در اخذ تصامیم و دستیابی به نتائج معقو .4

ابراز و شیوه های است که اداره از طریق و کاربرد آن به اهداف تعین شده دراز مدت و استراتیژی یا راهکار: عبارت از  .5

 میان مدت خویش نایل می گردد.
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 مرجع تطبیق:

 .ریاست پالن و پالیسی اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث مسئولیت تطبیق احکام این طرزالعمل را دارد

 فصل دوم

 وظایف و مسئولیت ها:

  ی و مشخص نمودن پالن های کاری ریاست پالن و پالیسی به اساس نتائج ساالنه اداره، پالن های فصلتهیه و ترتیب

 شاخه ها در آن.

 .تهیه و ترتیب پالن های عمل زمستانی 

  بیعی.طارایه مشوره در طرح پالیسی ها و استراتیژی انکشافی اداره به هدف کاهش خطرات ناشی از حوادث 

 الن ها، پالیسی ها، استراتیژی ها و طرزالعمل های کاری اداره.نظارت از تحقق و تطبیق پ 

 ر اداره و حصول جمع آوری معلومات و ارقام از ریاست های مربوطه؛ ارایه و تدوین گزارشات کاری ساالنه و ربعوا

 اطمینان از تحلیل دقیق راپورها.

 .مدیریت کارکنان تحت اثر 

 یسیون عالی دولتی مبارزه با حوادث.همکاری در تامین ارتباطات و تنظیم امور کم 

 .تهیه و ترتیب پالن های انکشافی و نظارت از تطبیق آن 

 

 راه اندازی منظم ارزیابی پروگرام ها، سیستم ها، پروسیجر ها و ارایه پیشنهادات غرص اصالح آن. 

 .تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی و مالی به اساس پالن کاری ساالنه 

  اسناد تقنینی و توسعه پالیسی ها و طرزالعمل ها در همکاری با مراجع ذیربط.طی مراحل 

 حول میگردد.اجرای سایر وظایف که منجانب مقامات اداره مطابق قوانین، مقررات و اهداف استراتیژیک اداره م 

 مسئولیت های سایر ریاست ها و واحدهای اداره در قبال ریاست پالن و پالیسی:

ت در زمینه ارایه های دومی اداره طبق احکام قانون و طرزالعمل مکلف به همکاری و همآهنگی با این ریاسریاست ها و واحد

 ط اداره می باشند.تطبیق پالن ها، پالیسی ها و استراتیژی های مربو طرح وگزارشات کاری، تشریک ارقام و معلومات بمنظور

 ارایه مشوره به مراجع مربوط:
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یاست ها و مکلف به ارایه مشوره های سودمند مسلکی غرض تطبیق و تحقق پالن های اداره به رریاست پالن و پالیسی 

 واحدهای دومی اداره می باشد.

 توسعه پالن ها، پالیسی ها و استراتیژی ها:

  مطروحه وه اهداف بریاست پالن و پالیسی مکلف به طرح و توحید پالن ها، پالیسی ها و استراتیژی اداره در مطابقت 

 دولت در عرصه مدیریت حوادث می باشد.پالیسی ها مرعی االجرای 

  یاست های تخنیکی و رریاست ملکف است تا اسناد پالیسی ها و پالن ها را مورد بازنگری، ارزیابی و تحلیل در همکاری

 ریاست های والیتی قرار دهند.

 زارش دهی:گ

طبق فارمت های  ساالنه به مقام ریاست دولت و شورای ملی بر ریاست پالن و پالیسی مکلف به ارایه گزارشات میان سال و

 می باشد.ده استندرد قبالً تنظیم ش

 تامین ارتباط با ادارت:

رقام احصائیه و طرح اریاست مکلف به تامین ارتباط با اداره احصائیه مرکزی و سایر بخش ها و نهادهای زیربط جهت جمع آوری 

 پالن های مشترک می باشد.
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 کتاب دوم

 اداری مالی ونیت یطرزالعمل های مربوط به مع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 باب اول 

 رعایت اصول اداری 

 فصل اول

 :اصول 

ندرج طرز سلوک کارمندان ریاست اداری و دفاتر والیتی حین فعالیت و پیشبرد امور برعالوه رعایت امور احکام م

 اند:کارمندان خدمات ملکی مکلف به رعایت مراتب آتی 

 داشتن برخورد نیکو -1

 رعایت اصل سلسله مراتب. -2

 پابندی به حاضری. -3
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 تحقق موارد قانونی و هدایات مقامات ذیصالح -4

 سهم گیری موثر در پیشبرد امور اداری. -5

 ارائه پیشنهادات جهت رفع چالش ها. -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دومباب 

 چگونگی رسیدگی به اختالفات اداری

 مرحله ابتدائی:

رسیدگی به این  محوله، اصول اداری نقض شود ویا اختالف بین متقاضی و کارمند بروز نماید هرگاه در جریان امور

 معضل در قدم نخست از صالحیت کاری محسوب میشود.

 رسیدگی:

 مسئول مربوط مکلف به بررسی موضوع بوده و در صورت اندک بودن معضل، در حل آن اقدام نماید.

 ؛تشخیص عامل
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لطمه وارد  کارمند و متقاضی، به حیثیت، کرامت و شخصیت کارمند ویا متقاضیدر صورت بروز معضل میان  -1

ی محول شود در این صورت بعد از اثبات عوامل اصلی مسئولیت حل قضیه به آمریت عمومی تفتیش داخل

 میگردد.

کلف است مدر صورتیکه موضوع بزرگتر باشد و حل آن خارج از حیطه صالحیت ریاست مربوطه باشد ریاست  -2

 ا قضیه را به تفتیش داخلی محول نماید.ت

 ارجاع قضیه:

ناعت طرفین در صورت بروز اختالف باالی موضوع واحد میان متقاضیان ریاست مکلف به بررسی دقیق بوده و به ق

راجع ذیصالح ممطابق اسناد تقنینی و این طرزالعمل پرداخته و در حالت عدم قناعت یکی از طرفین حل موضوع به 

 دد.محول میگر

 رعایت احکام:

والیتی الزامی بوده و  تطبیق احکام اسناد تقنینی مربوط و این طرزالعمل باالی تمامی کارمندان و دفاتر نمایندگی های

 در صورت سهل انگاری و غفلت برخورد قانونی میشود.

 تاَمین همکاری:

عت نموده و در تطبیق تقنینی نافذه را مرامتقاضیان حین مراجعه به ریاست، مکلف اند تا تمامی دساتیر و رهنمود های 

 آن مسئوالنه برخورد نمایند.

  

 کمیسیون شکایات

 

 ترکیب :

 .کمیسیون رسیدگی به شکایات به تاسی از حکم جداگانه مقام اداره ایجاد و حسب ذیل تشکیل میگردد

 رئیس کمیسیون        رئیس منابع بشری -1

 عضو                امرجندر -2

 عضو              داخلیامرتفتیش  -3

 منشی     امراارزیابی، اجراات ،سوانح  و دتابیس -4
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 وظایف کمیسیون:

  صمیم اتخاذ تکمیسیون میتواند اعتراض متقاضی را مطابق قانون از لحاظ شکلی ماهیوی بررسی و در مورد

 نماید.

  اض را حفظ موضوع اعترکمیسیون میتواند با ارائه دالیل قانونی موجه، قناعت متعرض را حاصل نموده و

 نماید.

 حکمه تصمیم کمیسیون رسیدگی به شکایات نهائی نبوده و معترض میتواند در صورت عدم قناعت به م

 مراجعه نماید.

 

 

 

 

 

 

 

  سومباب 

 منابع بشری

 فصل اول

 احکام عمومی

 مبنی:

ظیم امور مربوط باالمقطع جهت تناین طرزالعمل در روشنایی قانون کارکنان خدمات ملکی، قانون کار و مقرره کار 

 منابع بشری وضع گردیده است.

 اهداف:

 یل.تاَمین نیازمندی های اداره به نیروی کار دایمی و موقت از طریق استخدام و بازنگری تشک -1
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 بسیچ و استفاده موثر از منابع بشری. -2

 تنظیم حقوق و وجایب قرارداد کار به شمول کارفرما و کارکن. -3

 مرجع تطبیق:

 را به عهده دارد. ریاست منابع بشری، بنابر مسئولیت وظیفوی و تنظیم کارکنان اداره مسئولیت تطبیق این طرزالعمل

 وظایف و مسئولیت های ریاست منابع بشری:

  رخواستی دتسلیمی درخواست های متقاضیان بست های دائمی و باالمقطع، حصول اطمینان از تکمیل بودن

ابع بشری و طی آن، ارائه درخواستی و اسناد متقاضی کار باالمقطع به کمیته منها و اسناد منضمه الزمی 

 مراحل استخدام کارکنان دائمی اداره مطابق به احکام قانون کارکنان خدمات ملکی.

 ریق بازبینی تشکیل و ارائه تشکیل غرض بررسی و پیشنهاد آن، طی مراحل تشکیل منظور شده از ط

های  اری و خدمات ملکی و حصول اطمینان از استخدام کارکنان در بستکمیسیون مستقل اصالحات اد

 خالی.

 یس، برگزاری طی مراحل درخواستی رخصتی مطابق احکام قانون و این طرزالعمل، تهیه دفتر سوانح و دیتاب

آوری شکایات  برنامه های آموزشی هفته وار و ماهوار کارکنان ، حصول اطمینان از ارزیابی اجراآت، جمع

 ارکنان.ک

 

 . ارائه گزارش از اجراآت و فعالیت های ریاست منابع بشری و مراجع ذیربط 

 ر وظایف و سایر موارد در مطابقت به اسناد تقنینی، الیحه وظایف و طرزالعمل های مربوط و تحقق سای

 مسئولیت های که بنابر لزوم دید مقامات رهبری اداره محول میشود.

 وقت کار:

  است منابع در هفته هماهنگی ری ،( ساعت40نظرداشت ماده سی ام قانون کار طور اوسط الی )وقت کار با در

یا مضر صحت  بشری با وزارت کار، رعایت وقت کار کارکن نوجوان، حامله و یا کارکنان مشغول در کار ثقیل و

 یباشد.قانون کار م – 40 – 39با در نظرداشت ماده سی و یکم قانون کار و رعایت احکام مواد 

 کارکنان دائمی:

 شرایط و شیوه های استخدام کارکنان دائمی!

 ملکی استخدام  کارکنان دائمی اداره با درنظرداشت شرایط مندرج مواد هفتم تا دهم قانون کارکنان خدمات

 شده میتواند.
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 رد.روند استخدام کارکنان دائمی با در نظرداشت احکام قانون کارکنان خدمات ملکی صورت میگی 

 حقوق و امتیاز :

 ( قانون کارکنان دارای حقوق و امتیازات ذیل میباشند.1۷کارکن دائمی با توجه بر ماده )

 نهایی شدن قرارداد دائمی ماموریت . -1

 تدوین الیحه وظایف. -2

 دریافت مزد و ضمایم. -3

 اضرار بست و ارتقای قدم. -4

 رخصتی قانونی -5

 دریافت حقوق تقاعد. -6

 قانون کار. 119و  11۷ – 113حق تاَمین رفاه و صحت مطابق احکام.   -۷

 قانون کار. 144الی  134حق تاَمینات اجتماعی بر مبنای مواد  -8

 

 

 حق آموزش داخل خدمت. -9

ــاده ) -10 ــا در نظرداشــت م ــدم مصــئونیت و حــق اســتعفاَ ب ــان18حــق شــکایت از ع ــانون کارکن خــدمات  ( ق

 ملکی.

 رخصتی ها:

دی و مستحق رخصتی های عمومی، ساالنه )تفریحی، مریضی، ضروری(، رخصتی های والکارکنان دائمی  -1

 رخصتی مراسم حج میباشد.

منابع بشری  رخصتی کارکن جدید التقرر، رخصتی های ساالنه بر مبنای سال مالی محاسبه میگردد و ریاست -2

 ماید.کار تنظیم مینشیوه استفاده از رخصتی های ساالنه ، حج و والدی را با درنظرداشت قانون 

 استخدام کارکنان باالمقطع:
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ا کارکن باالمقطع ب( مقرره کار باالمقطع در یکی از حاالت ذیل 5ریاست منابع بشری میتواند با در نظرداشت ماده )

 قرارداد نماید:

 موجودیت تخصیص و بودیجه. -1

 ضرورت موجه اداره. -2

 عدم انتقال در وظایف دیگر. -3

 خدمات ملکی در تشکیل منظور شده برای انجام کار مورد نظر.عدم موجودیت بست خالی  -4

باالمقطع استخدام  معتمد جنسی یا نقدی با در نظرداشت ماده پنجم کار باالمقطع نمی تواند بر اساس قرارداد -5

 گردد.

 شرایط استخدام کارکن باالمقطع:

 کارکن باالمقطع در صورت تکمیل شرایط ذیل استخدام شده میتوانند.

 تابعیت افغانستان . داشتن 

  سالگی. 18حد اقل سن 

 .داشتن سند تحصیلی 

 

 . داشتن تجربه کار 

 .داشتن مهارت و فن مسلکی و تحصیالت 

 .داشتن موافقت حکم اداره در مورد استخدام بگونه باالمقطع 

 . عدم مبتاَل به مرض مزمن 

 .عدم ارتکاب جرم به حکم محکمه 

 اندازه مزد کارکن باالمقطع :

 رار ذیل میباشد.ق( ماده شانزدهم فقره کار باالمقطع 3( و )2مزد کارکن باالمقطع با رعایت فقره )اندازه  -1

داری، حسابی و الف. شخص متقاعد، فنی و با تجربه دارای سند تحصیلی لیسانس ویا باالتر از آن در بخش ا

 ( افغانی.13000کمپیوتر مبلغ )
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 نی.( افغا11000ل دارای سند بکلوریا با معاش ماهوار )ب. شخص با تجربه و مسلکی احداق            

 افغانی. 8000احداقل دارای سند بکلوریا با معاش ماهوار  ج: شخص بدون تجربه             

 ( افغانی بیشتر باشد.15000ج. در هیچ صورت مزد کارکن باالمقطع نمی تواند از )           

رکن باالمقطع فسخ  مقرره کا 12 -11 –د. قرارداد کارکن باالمقطع در صورت تخطی با درنظرداشت مواد             

 شده میتواند.

 رخصتی:

یوه استفاده از شکارکن باالمقطع بادر نظرداشت احکام قانون کار مشخص رخصتی عمومی و ساالنه قانونی میباشد. و 

 ارداد کار باالمقطع معین میگردد.( این ماده در قر1رخصتی فقره )

 تعهدات طرفین:

 .طرفین قرارداد باالمقطع،کارکن و ریاست میباشد 

 ر احصول اداری کارکن باالمقطع مکلف به رعایت اصول اداری،اوامر قانونی آمرین مستقیم مافوق وسای

 .مطابق اسناد تقنینی مربوط میباشند

  ،طبق وظیفه بوده و میباشد.کارکن متعهد در رعایت اوقات کاری تطبیق 

 

 کن مین خط،یک کارخل اداره مکلف به آوردن تضکارکن جهت اصول اطمینان از حفظ امنیت دا

 دولتی است.

 مقطع توجه اداره از طریق واحد های مربوط در مورد اجراآت کاری و حاضری روزمره کارکنان باال

 جدی مبذول نمایند.

  نماید  سه روزه پی در پی بدون دلیل موجه غیرحاضریهرگاه کارکن باالمقطع بدون اخذ رخصتی

 کارکن باالمقطع بعد از تایید ریاست منابع بشری منفک شده میتواند.

 

 وظایف ، مسئولیت ها و ارزیابی کارکنان

 وظایف و مسئولیت های کارکنان:

 وظایف:
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 اجرای وظیفه مطابق الیحه وظایف، اسناد تقنینی و طرزالعمل های مربوط. .1

 ( ماده سیزدهم قانون کارکنان خدمات ملکی.16 الی 1شرایط مندرج اجرای )رعایت  .2

 ( قانون کار.92( ماده )13الی1رعایت شرایط مندرج اجرای ) .3

 تنظیم طرز سلوک. .4

 امضأ تعهد نامه. .5

 مسئولیت ها.

ناد تقنینی کارکنان باالمقطع مانند سایر کارکنان دولتی در برابر وظایف مسئولیت ها مطابق اس .1

 ل اند.مسئو

شخیص دهد قانون خدمات ملکی هرگاه کارکن امر آمر را خالف قانون ت 14( ماده 2بر طبق فقره ) .2

ماید کارکن مکلف مکلف است تا موضوع را کتبی به اطالع آمر برساند هرگاه آمر بعد از اطالع تاکید ن

 به اجرای امر نیست.

 

 

 ارزیابی اجراآت کارکنان:

رزیابی ا( قانون کارکنان خدمات ملکی 16نظرداشت احکام مندرج ماده )اجراآت کارکنان با در  .1

 میگردد.

ئمی ریاست منابع بشری مکلف بر حصول اطمینان از ارزیابی شدن اجراآت نهایی کارکنان دا .2

 وباالمقطع در ساالنه میباشد.

مستقیم و آمر  ریاست منابع بشری یک نقل از فورم ارزیابی را بعد از امضا فورم ارزیابی توسط آمر .3

 مافوق در دفتر سوانح کارکن نگهداری نماید.

اصالحات الزم  اذمکلف به اتخریاست منابع بشری بعد از دریافت نتیجه ارزیابی کارکنان دائمی اداره،  .4

 بر مبانی نتیجه ارزیابی مطابق احکام قانون کارکنان خدمات ملکی میباشد.

 دفتر سوانح کارکنان:



152 
 

هیه و ترتیب تاست تا برای تمامی کارکنان دائمی و باالمقطع دفتر سوانح  ریاست منابع بشری مکلف .1

 نمایند.

تاَدیب  واین دفتر شامل نقل تذکره، قرارداد استخدام، تظمین خط، اسناد نشان دهنده مکافات  .2

ی اسناد کارکن، جدول نشان دهنده سفر های خارجی و داخلی کارکن و سایر اسناد الزم بر مبنا

 ط .تقنینی مربو

ورت صریاست منابع بشری مکلف است تا یک نقل از تمامی اسناد شامل در دفتر سوانح را به  .3

 الکترونیکی نیز ثبت و نگهداری نماید.

ر یک بانک ریاست منابع بشری مکلف است تمامی معلومات مربوط به کارکن دائمی و باالمقطع را د .4

 دیت نماید.( نگهداری نماید و ماهوار آنرا آبdatabaseمعلوماتی)

 اضافه کاری:

ارکنان و سقف ک( قانون کار مقرره تنظیم امور اضافه کاری 38کارکن دائمی بادرنظرداشت ماده سی و هشتم)

 تعیین شده اضافه کاری برای اداره توسط وزارت مالیه، مستحق دریافت اضافه کاری میباشد.

 

 

 

 برنامه های آموزشی:

ای آموزشی ( قانون کار برنامه ه۷6( ماده )1مندرج فقره )ریاست منابع بشری بمنظور تحقق حکم  .1

 داخل خدمت را برای کارکنان بطور انفرادی و گروهی فراهم مینماید.

ن اجراآت آریاست منابع بشری برای برنامه های آموزشی انفرادی جدول زمان بندی تهیه و برطبق  .2

 نماید.

 یکبار برگزار نماید.ریاست منابع بشری برنامه های گروهی را هر دو هفته  .3

ها برای  ریاست منابع بشری هر ماه حد اقل یکبار برنامه آموزشی را در مورد آموزش طرزالعمل .4

 کارکنان برگزار نماید.

   چهارم باب



153 
 

 سفرهای رسمی کارکنان

 مبنی:

عالی ( مقام ۷81این طرزالعمل در روشنایی مقرره تنظیم امور کرایه، سفریه و جیب خرج و هدایت شماره )

 ت.ریاست جمهوری بمنظور تنظیم امور مربوط بودجه ها و سفریه های رسمی کارکنان وضع شده اس

 اهداف:

 تأمین روابط کاری موثر و دوامدار کاری با کشورها و نهاد های بین المللی. .1

 تأمین شفافیت در تنظیم سفر های رسمی کارکنان اداره به خارج از کشور. .2

 ارتقاع ظرفیت کارکنان. .3

 الحات:طاص

 وست وسازمان ها تفریحی : عبارت از اشتراک مقامات، روسا و کارکنان اداره بنا بر دعوت دولت های د

نشست های بین  بصورت انفرادی و یا به ترکیب هیات بین المللی و سایر ادارات ذیربط در کنفرانس و

 المللی.

 

 

 تری ویا وره های لیسانس، ماسبورسیه های تحصیلی: به سفر های نامزدان بورسیه های تحصیلی د

 دکتورا تلقی میشود که از طرف کشور های خارجی و کارمندان اداره اعطا میگردد.

 وت سفر های کوتاه مدت آموزش: عبارت از سفر های داخلی و خارجی است که از طرف انستیت

ای منطقوی هخدمات ملکی و سایر نهاد ها و ادارت همکار جهت ارتقای ظرفیت کارمندان در سازمان 

مسلکی  و بین المللی، کنفرانس ها، کمپوزیم ها، ورکشاپ های آموزشی و برنامه های تخصصی و

 فرستاده میشود. که کمتر از یک سال باشد.

  نجام ماموریت اسفر های کاری:سفرهایی است که کارکنان بنا بر لزوم دید اداره و تایید کمیته جهت

 سفر نماید. یخارج از کشور بعد از طی مراحل قانون
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 است پالیسی کمیته تنظیم سفر های رسمی، کمیته متشکل از کارمندان ریاست روابط بین المللی، ری

ورسیه ها و بو انسجام، واحد جندر و ریاست منابع بشری تحت ریاست یکی از معینان بمنظور تنظیم 

 سفرهای خارجی ایجاد میگردد.

 ق میگردد.میباشد اطال 2-1تصدی بست های کارکنان عالی رتبه: شامل روسای میگردد که م 

 ف اصلی بوده کارکنان : به اشخاصی اطالق میگردد که مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی اداری موق

 و بصورت بالفعل در اداره موظف به اجرای امور میباشد.

 

 شرایط سفر برای کارکنان:

 الف: 

 .داشتن تابعیت افغانستان 

 .داشتن سند فراغت 

  سابقه کاری حد اقل یک سال.داشتن 

 .برخورداری از اهلیت الزم کاری لیاقت و حسن سلوک 

 .داشتن سایر شرایط و مشخصات پیشنهادی مرجع دعوت کننده 

 

 .مرتبط بودن موضوع سفر با بخش کاری و رشته تحصیلی 

 .از سفر قبلی مامور حد اقل شش ماه گذشته باشد 

رج استفاده نماید ادی و پروژه نمیتواند از تسهیالت سفر رسمی خاب: طبق احکام این طرزالعمل، کارکن قرارد

 مگر اینکه در سند تقنینی مربوط طور دیگری حکم شده باشد.

اشند و یا از بج: در انتخاب کارکنان برای سفر های خارجی به کارمندان که به سفر های رسمی اعزام شده 

 ه میشود.سفر قبلی شان مدت بیشتر سپری شده باشد اولویت داد

رسمی ، بعد از  د: کارکنان بعد از برگشت از سفر خارجی نمی تواند حد اقل از سپری شدن معادل زمان  سفر

 حضور رسمی در وظیفه از وظیفه استعفا دهد.
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 ه: کارمندان قراردادی نمیتوانند از بورسیه های تحصیلی استفاده کنند.

 تعهدات کارمندان:

 د داشته باشند.سفر های خارجی معرفی میشوند مکلف اند موارد آتی را تعه کارمندانیکه برای بورسیه ها و

 رنامه های تعهد کارکن به شرکت در برنامه های مشخص شده در سفر خارجی و یا اشتراک کامل در ب

 آموزشی یا تحصیلی در کشور میزبان .

 .رعایت اسناد تقنینی کشور، آداب دپلوماتیک و قوانین 

 ات اداره بعد از ختم دوره آموزشی و تحصیلی.ایفای وظیفه در چوک 

 .بازگشت به وطن بعد از ختم دوره آموزشی و سفر رسمی 

 .ارائه گزارش مفصل در مورد سفر 

 .رعایت میعاد سفر 

 .در صورت تخطی برخورد قانونی صورت میگیرد 

 .کارکنان نمی توانند در جریان سفر رسمی به اجرای وظایف شخصی بپردازند 

 

 

 

 سفر:ممنوعیت 

رتبط به وظیفه مطبق احکام این طرزالعمل، معین ها، روسا و کارکنان وزارت از رفتن به سفر های رسمی که 

 نبوده ویا از جانب مقام اداره غیر حاضری محسوب پنداشته شود اجتناب ورزند.
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پنجم باب  

رج از و خا طرزالعمل معرفی کارمندان اداره در برنامه های آموزشی داخلی

 کشور

 فصل اول

 احکام عمومی

 مبنی:

 ماده اول 
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و  1385دلو سال  15( مورخ 914این طرزالعمل بر مبنای مواد فصل ششم قانون کار منتشره جریده رسمی )

سمی ) شره جریده ر شور منت صیالت عالی در خارج از ک یزان م 15( مورخ 929همچنان مقرره بورس ها و تح

 است.وضع گردیده  1386سال 

 اهداف این طرزالعمل:

 ماده دوم: 

 این طرزالعمل دارای اهداف ذیل میباشد:

 تحقق احکام قانون در حمایت از مسلکی سازی و ارتقاء ظرفیت کارکنان اداره. .1

 رج از کشور.توزیع عادالنه برنامه های آموزشی داخلی و خارجی )بورس، فیلوشپ، ورکشاپ، تریننگ ...( خا .2

ــته های ممعرفی کارمندان به  .3 ــافات در رش ــی به هدف آگاهی از تحوالت و انکش ختلف برنامه های آموزش

شدۀ بین المللی جهت صول و تجارب قبول  ستفاده مؤثر از ا صر و ا ارتقای  مدیریت حوادث، تکنالوژی معا

 ظرفیت مسلکی کارکنان اداره و عرضه خدمات مفید و مؤثر.

 اصطالحات

 ماده سوم:

 ر این طرزالعمل مفاهیم ذیل را افاده می نماید:اصطالحات بکار برده شده د

 

ابر دعوت ســفر رســمی: عبارت از اشــتراک مقامات رؤســا و کارکنان اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث بن .1

 کشور های دوست و سازمان

ا، گرد همایی ها، ها به صورت انفرادی یا در ترکیب هیئت های بین الوزارتی یا سایر ادارات ذیربط در کنفرانسه 

 ورکشاپ ها، سمپوزیم ها و برنامه های تخصصی و مسلکی میباشد.

تورا گفته بورسیه های تحصیلی: به سفر نامزدان بورسیه های تحصیلی دوره های لیسانس، ماستر و یا دوک .2

ق مراجع شـود که از طرف کشـور های خارجی به کارمندان اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث از طریمی 

 ذیربط اعطا می گردد.

سفر های کوتاه مدت آموزشی: عبارت ای سفر های داخلی و خارجی است که از طرف انسیتیتوت خدمات  .3

ــایر نهاد ها و ادارات همکار جهت ارتقای ظرفیت کارمندان  ــازمان های ملکی و س ــان در س ــتراک ش و اش
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منطقوی و بین المللی، کنفرانس ها، سمپوزیم ها، ورکشاپ های آموزشی و برنامه های تخصصی و مسلکی 

 فرستاده شده مدت آن کمتر از یک سال باشد.

شکل از نمایندگان اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث .4 سمی: کمیته مت سفر های ر ست که  کمیته تنظیم  ا

 تنظیم بورسیه ها و سفر های خارجی ایجاد می گردد. به منظور

 گردد. کارکنان عالی رتبه: شامل رؤسای می گردد که متصدی بست های اول و دوم می باشند، اطالق می .5

ص .6 صی اطالق می گردد که مطابق به قانون کارکنان خدمات ملکی دارای موقف ا شخا لی بوده کارکنان: به ا

 آمادگی مبارزه با حوادث مؤظف به اجرای امور محوله باشند. و بصورت بالفعل در اداره ملی

 مرجع تطبیق

 ماده چهارم: 

 ریاست منابع بشری مرجع تطبیق احکام این طرزالعمل می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 فصل دوم

 آموزش های خارجی

 سفر ها و بورسیه های تحصیلی

 انواع سفر های خارجی آموزشی

 ماده پنجم:

 :کارمندان اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث شامل انواع ذیل می گرددسفر های خارجی آموزشی 

 اشتراک کارمندان در برنامه های تحصیلی دراز مدت )بورسیه( لیسانس، ماستری و دوکتورا. .1
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شاپ های آموزش و  .2 سازمانها در ورک ست و  شور های دو شتراک کارمندان اداره بنابر دعوت ک ایر سا

 .برنامه های آموزشی مشابه

 معیارات برای استفاده کننده بورس:

 ماده ششم:

جد شرایط شخصی از بورس های آموزشی کوتاه مدت و میان مدت خارج از کشور استفاده نموده میتواند که وا

 ذیل باشند:

 تابعیت افغانستان را داشته باشد. .1

 کارمند رسمی اداره باشد. .2

عوت دشرایط و مشخصات پیشنهاد شده مرجع  داشتن سند فراغت لیسانس ویا باالتر از آن در صورت که .3

 کننده ایجاب نماید.

 بلدیت به زبان انگلیسی ضروری می باشد.  .4

 از اهلیت، لیاقت و حسن سلوک برخودار باشد. .5

 حد اقل شرایط و مشخصات مرجع بورس دهنده را دارا باشد. .6

 تحت تعقیب عدلی و قضایی قرار نداشته باشد.  .۷

 

کر شده ای از تسهیالت سفر های رسمی خارجی که در سند تقنینی مربوط ذ کارمندان قراردادی و پروژه .8

 باشد استفاده نموده می تواند.

ه باشند در انتخاب کارمندان جهت اشتراک در سفر های خارجی به کارمندانیکه به سفر رسمی اعزام نشد .9

 و یا از سفر قبلی شان مدت بیشتری گذشته باشد اولویت داده می شود.

 دانی اولویت داده شود که بورس در مطابقت با وظایف شان باشد.به کارمن .10

 کاندید باید صحتمند بوده و توانایی اشتراک در تمامی برنامه های بورس را داشته باشد. .11

 به کارمندان واجد شرایط اناث اولویت داده شود. .12

 سال بیشتر نباشد. 50سن داوطلب باید از  .13

شرایط مطابق .14 شخص واجد  صورتیکه که  ست مربوط موجود  در  به معیارهای مرجع بورس دهنده در ریا

ست های دیگر اداره  ست و یا ریا ستگی بوده از همان ریا شای صی دیگری که دارای اهلیت و  شخ شد،  نبا

 حوادث نیز معرفی شده می تواند.
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 شرایط برای بورسیه های دراز مدت تحصیلی

 ماده هفتم

 العمل مستلزم رعایت شرایط ذیل می باشد:استفاده از بورسیه های تحصیلی طبق این طرز

نوط به بورسیه های تحصیلی خارجی برای یک دوره تحصیلی اعطا می شود، ادامه تحصیل در دوره بعدی م .1

 موافقه مقام اداره با در نظرداشت نیازمندی ریاست و یا واحد مربوطه اداره می باشد.

مندرج  عده کارمندان اعطا می گردد که احکامبورســیه های تحصــیلی دراز مدت در خارج از کشــور به آن  .2

 ماده ششم این طرزالعمل را رعایت نموده باشند.

 مایند.نکارمندان قراردادی و پروژه نمی توانند از بورسیه های دراز مدت مربوط به اداره استفاده  .3

سناد  .4 سایر ا صیلی و  سناد تح سوانح، ا سیه های دراز مدت خلص  ه ماده مندرجکارمندان عالقه مند به بور

 یند.هشتم این طرزالعمل را بصورت هارد کاپی و سافت کاپی به دفتر ریاست منابع بشری تسلیم نما

ند را مریاســت یا کمیته که به اســاس حکم مقام اداره مؤظف می گردد مکلف اســت اســناد کارکنان عالقه  .5

 ارزیابی و افراد واجد شرایط را شارت لیست نمایند.

شخاص که واج .6 ست ا ست یا کمیته مندرج فقره فهر شده از طرف ریا سته  سیه دان شرایط بور اده ماین  5د 

 غرض اخذ منظوری به مقام اداره پیشنهاد می گردد.

 

 

یالت مطابق به مقرره بورس های و تحصــ 20کارمندان بعد از تکمیل دوره آموزشــی مکلف اســت در خالل  .۷

 ردد.خارج از کشور به اداره مربوط غرض ایفای وظیفه حاضر گ

ن منظور ریاست منابع بشری در هماهنگی با ریاست روابط بین الملل مکلف است پروسه فرستادن کارمندا .8

 شده به بورسیه تحصیلی را طی مراحل نماید.

سمی در وظیفه با در  .9 ضور ر ستان و ح شت به افغان شی و بازگ شت نکارمندان بعد از تکمیل دوره آموز ظردا

صیلی از وظیفه ر نمی تواند قبل از تکمیل معیاد معادل دوره آموزشی یا تح( ماده هشتادم قانون کا4فقره )

ا به اداره راستعفا دهند. در صورت استعفای قبل از معیاد متذکره کارمند مکلف است مصارف دوره آموزشی 

 پرداخت نماید.

 اسناد مورد ضرورت در بورسیه های تحصیلی دراز مدت

 ماده هشتم:
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ــرنامزدان در هنگام ثبت  ــیه های دراز مدت این اداره می توانند، بعد از تکیمل ش ــفر نامه در بورس ایط ذیل س

 نمایند:

 مکتوب معرفی نامزد از جانب مرجع دعوت کننده از مجرای وزارت امور خارجه عنوانی اداره. .1

 کاپی تذکره تابعیت. .2

 کاپی رنگه دیپلوم و ترانکرپت تحصیلی. .3

 .Recommendation letterتوصیه نامه را  .4

ر امکانات خانه پری فورم های مربوط در وقت معین و تســـلیمی دوباره آن از طریق مکاتبه، ایمیل ویا ســـای .5

 دست داشته.

 رعایت شفافیت در بورسیه ها

 ماده نهم:

 اشخاص و افراد تحت شرایط ذیل نمی توانند از بورس ها استفاده نمایند.

 میل ننموده باشند.اشخاصی جدیدالتقرر که یک سال خدمت در اداره را تک .1

شورای وزیران ج.ا.ا. در  .2 صله  شت فی شتراک مقامات و کارمندان عالی رتبه با در نظردا یمینار ها و سسفر و ا

 ورکشاپ های آموزشی مجاز نمی باشد. 

 

صمیم ماه سپری شده باشد )در صورتیکه اعضای کمیته گزینش ت 6اشخاصیکه از سفر قبلی شان کمتر از  .3

 شتراک نماید(.بگیرند می تواند ا

 خانم های باردار در بورس های خارجی اشتراک نموده نمی توانند. .4

 واند.تکارمندان بالمقطع، قراردادی )غیر پروژه ای( و پرسونل خدماتی از بورس ها مستفید شده نمی  .5

شد، بار دوم از  .6 ست آورده با سند مؤفقانه را بد ستفاده نموده و  صی که یک مرتبه از بورس ا  ین بورسعشخ

 استفاده نموده نمی تواند.

 فصل سوم

 کمیته گزینش

 ایجاد کمیته

 ماده دهم:
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ــفاف برنامه های آموزشــی کوتاه مدت و میان مدت )بورس، فیلوشــپ، و رکشــاپ، به منظور توزیع عادالنه و ش

و فیصــله  20/2/1396( مورخ 3( مصــوبة شــماره )1۷تریننگ ...( و دراز مدت در اداره کمیته بر اســاس فقرۀ )

ورســیه های اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث، کمیته گزینش کارمندان به ب 13/3/139۷جلســه اداری مورخ 

 آموزشی به ترکیب ذیل ایجاد می گردد:

 معاون مالی و اداری بحیث رئیس کمیته، .1

 رئیس منابع بشری بحیث سکرتر و عضو کمیته، .2

 رئیس روابط بین المللی بحیث عضو، .3

 بحیث عضو، رئیس پالن و پالیسی .4

 کارشناس جندر بحیث عضو، .5

 نظر به نوع بورس، رئیس همان بخش عضو مؤقتی کمیته می باشد. .6

 آمر انکشاف اداره و آموزش بحیث منشی کمیته. .۷

 مکلفیت های کمیته گزینش کارمندان به برنامه های آموزشی و بورسیه های خارجی:

 ماده یازدهم:

ــای کمیته مؤظف اند تا به منظور تنظیم .1 ــت  امور بورس ها و تطبیق مواد این طرزالعمل با در اعض نظرداش

 شرایط مرجع بورس دهنده عندالموقع تشکیل جلسه دهند.

 

س .2 صوبه ها و هدایات مقام عالی ریا سفر ها با قوانین، مقرره ها، م صول اطمینان از مطابقت  ت جمهوری، ح

 کابینه، شورای وزیران و طرزالعمل های موجود.

نه با در مه های آموزشـــی مکلف اســـت بورس ها را بعد از مطالعه و ارزیابی بطور عادالکمیته گزینش برنا .3

 نظرداشت نیازمندیهای عینی تقسیمات نموده به اسرع وقت در زمینه اجراآت و رسیدگی نمایند.

 

شت نیازهای ع .4 ست را با در نظردا سهمیه هر ریا ست که  شی مکلف ا ینی، کمیته گزینش برنامه های آموز

ش سرع وقت جهت معرفی کارمندان واجد  سهمیه مرکز و والیات تثبیت و به ا شی و  سنجی آموز رایط نیاز

 به ریاست های مربوطه اطالع دهد.

ــرایط را غرض آموزش به برنامه های خارجی معر .5 ــت کارمند ممتاز و واجد ش فی کمیته گزینش مکلف اس

 نماید.
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شتراک افرادیکه با ز .6 ست تا ا سفر هاکمیته گزینش مکلف ا شنایی کمتر دارند در  سی آ ی گروهی بان انگلی

 بیشتر سهم دهند.

 کمیته گزینش مکلف است تصامیم خویش را طی یک گزارش به مقام اداره تقدیم نماید. .۷

زارش آن را گکمیته مکلف اســـت تأخیر در ارایه دعوت نامه را در کمیته گزینش مورد ارزیابی قرار داده و  .8

 به مقام ارایه نماید.

ر قید دیته گزینش مکلف است برنامه سفر های رسمی را طور تنظیم نماید که تمام کارمندان مستحق کم .9

سفر های خارجی م شان در اداره اعم از بخش های مرکزی و والیتی از  ستفید نوبت در طول دوره خدمت 

 گردد.

 وظایف و مسئولیت های ریاست روابط بین المللی

 ماده دوازدهم:

ست روابط بین  .1 ست منابع ریا سیه، ریا سیدن مکتوب بور صله بعد از ر ست تا بالفا شری را بالمللی مؤظف ا

 جهت برگزاری جلسه کمیته اطالع دهد.

رجمه نموده ریاست روابط بین المللی مکلف است تا در صورت نیاز اسناد ضروری و معلوماتی بورس ها را ت .2

 و در اختیار کمیته گزینش برنامه های آموزشی قرار دهد.

 

 

 

سیه ها، به ا .3 شرایط بور ست تا بعد از گزینش کارمندان واجد  ست روابط بین المللی مکلف ا سرع وقت ریا

چنان تمام اســناد و مدارک مورد نیاز را تکمیل و به مرجع بورس دهنده ارســال نموده اطمینان داده و هم

سناد مورد ضرورت کاندیدان را تا مرحله پاسپورت و سایر نیازمندی ها تکمیل اندیدان قرار کو در اختیار  ا

 دهد.

شور معلومات  .4 ست روابط بین المللی وظیفه دارد تا قبل از اعزام کارمندان به خارج از ک صری را در مریا خت

ک کننده مورد موضــوعات برنامه، فرهنگ، آب و هوا باید ها و نباید های کشــور بورس دهنده برای اشــترا

 ارایه نماید.

نشست های  ظیفه دارد تا برای اشخاصیکه به کنفرانسها، جلسات، سمینار ها وریاست روابط بین المللی و .5

 بین المللی حوادث 

 ماید.ناشتراک می نمایند، مواد برای پرزنتیشن و یا سخنرانی شان تهیه نموده و در زمینه همکاری  .6

 وظایف و مسئولیت های ریاست منابع بشری 
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 ماده سیزدهم:

شری وظیفه دارد  .1 ست منابع ب ضاریا ست روابط بین المللی اع ی کمیته را تا بعد از دریافت معلومات از ریا

 جهت برگزاری جلسه اطالع دهد.

شده را از طریق تلیفون، ایمیل و مکتوب در .2 ست تا کارمندان معرفی  شری مؤظف ا ست منابع ب مرکز و  ریا

 والیات اطالع دهد.

صورت نیاز کارمندان  .3 شری وظیفه دارد تا در  ست منابع ب شیریا شده به برنامه های آموز خارجی  معرفی 

 استعالم صحی اصدار نماید.

های  ریاســت منابع بشــری وظیفه دارد تا حکم ســفر و اجرای جیب خرچ کارمندان اعزام شــده به برنامه .4

 آموزشی خارجی را از مقام اداره اخذ نماید.

فرشان وزشی خارجی گزارش سریاست منابع بشری مکلف است بعد از بازگشت کارمندان از برنامه های آم .5

 را طی مراحل نموده و جهت اجرای جیب خرچ به ریاست محترم مالی و اداری ارسال نماید.

شن معلوماتی در مورد اداره و فعالیت  .6 صورتیکه پرزنتی شری وظیفه دارد تا در  ست منابع ب ای آن در هریا

 ماید.تیشن رهنمایی و همکاری نکشور بورس دهنده ضرورت باشد با اشتراک کننده در تهیه مواد پرزن

سیه ها  .۷ ست تا بانک معلوماتی را جهت ثبت نام کارمندانیکه در بور شری مکلف ا ست منابع ب سفر ها  وریا

 معرفی شوند ایجاد نماید.

تایج امتحان نریاست منابع بشری مؤظف تا در صورت نیاز از نامزدان بورسیه امتحان انگلیسی اخذ نماید و  .8

 نش ارایه نماید.را به کمیته گزی

 

ــمینا  .9 ــری وظیفه دارد تا برای تعیین زمان و دعوت همکاران اداره مرکزی به س ــت منابع بش ر که از ریاس

شن جهت انتقا شور و ارایه پرزنتی شتراک کنندگان برنامه های خارج از ک شتراک کننده/ ا ل تجارب طرف ا

 کسب شده را مهیا سازد. 

فر شان سخدمتی بودن کارمندان والیتی که جهت طی مراحل اسناد ریاست منابع بشری وظیفه دارد تا از  .10

 به مرکز مراجعه می نمایند بعد از تکمیل اسناد رسماً به وظایف اصلی شان معرفی نماید.

 ماده چهاردهم:

امل معیارات قابل ذکر است که بورسیه های که از طریق انستیتوت خدمات ملکی به این اداره ارسال میگردد ش

 هفتم این طرزالعمل نبوده و مطابق شرایط ذکر شده در مکتوب اقدام می گردد.ماده 

 



165 
 

 فصل چهارم

 تعهداد کارمندان نامزد بورسیه ها و سفر های رسمی

 مکلفیت ها و تعهدات اشتراک کننده بورس:

 ماده پانزدهم:

 شد: اشتراک کننده بورس حین اقامت در مرجع بورس دهنده، مکلف به رعایت نکات ذیل می با

 حفظ شئونات، حیثیت ملی و ارزش های مندرج قانون اساسی و سایر اسناد تقنینی کشور. .1

 رعایت قوانین و مقررات مرجع بورس دهنده )کشور میزبان(. .2

 توجه جدی به آموزش و تعهد به اداره. .3

ست ب .4 شاپ و تریننگ های کوتاه مدت...( مکلف ا شپ، ورک شی ) فیلو شتراک کننده بورس های آموز از عد ا

ن ماده م به حکم  طابق  جارب خود را م ید و ت ما یه ن به وطن عودت نموده، گزارش ته درج ختم پروگرام 

 هشتادم قانون کار )طی یک پرزنتیشن( در اختیار کارکنان اداره قرار دهد.

 

 

 

 

 تنبیه و مجازات در صورت تخلف حین اقامت در کشور خارج و یا از دست دادن بورس. 

 ماده شانزدهم:

 2مدت  کارمند معرفی شــده از اشــتراک در بورس معرفی شــده بدون دلیل موجه اباء می ورزد برای هرگاه .1

 سال دیگر نمی تواند از هیچ نوع بورس خارجی استفاده نماید.

ـــور بورس دهنده از مواد مندرجه ماده پانزد .2 ـــتراک کننده در حین اقامت در کش این  همهرگاه کارمند اش

ز هیچگونه سال نمی تواند ا 3توصیه )شفاهی یا کتبی( صادر شده و به مدت  طرزالعمل تخلف نماید برایش

 بورس خارجی استفاده نماید.

 فصل پنجم

 آموزش های داخلی
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 استفاده از ظرفیت های کارمندان اداره

 ماده هفدهم:

مه ی برناهرگاه شخص آموزش دهنده در داخل اداره موجود باشد ریاست منابع بشری بعد از هماهنگی با و .1

 آموزشی را برگزار می نماید.

ص .2 شی کوتاه مدت و تح شور اعم از برنامه های آموز شی خارج از ک صیکه از برنامه های آموز شخا یلی دراز ا

ا غرض همدت فارغ میگردند بعد از برگشــت به افغانســتان و حضــور در وظیفه، مکلف به برگزاری برنامه 

 ه می باشند.آموزش اندوخته های خویش به سایر کارمندان ادار

ر هماهنگی د( این ماده را 2ریاست منابع بشری مکلف است جدول زمانی برگزاری برنامه های مندرج فقره ) .3

 با کارمندان متذکره آماده و برنامه ها را در اسرع وقت برگزار نماید.

شی دولتی و غیر .4 ست با نهاد های آموز شری مکلف ا ست منابع ب شاف اداره ریا دولتی  آمریت آموزش و انک

 هماهنگی های الزم را جهت تدویر برنامه های آموزشی انجام دهد.

 ماده هجدهم:

کدام مادۀ آن  این طرزالعمل طی پنج فصل و هجده ماده ترتیب و بعد از تاریخ منظوری نافذ بوده، در صورتیکه

 شود. در مغایریت با قانون در این بخش باشد ملغی پنداشته می

 

 ششمباب 

 پروسیجر کاری( بخش استخدامطرز العمل) 

 طرز العمل) پروسیجر کاری( بخش استخدام

 در بخش استخدام کارکنان دایمی

ت ی کمبود هشتم الی سوم ازطریق رقابت آزاد) مطابق  ماده پانزدهم قانون خدمااعالن بست ها-1

 ملکی( حد اقل برای مدت ده یوم کاری )طبق طرزالعمل تعیینات کارکنان خدمات ملکی(.

 وزیع و تسلیمی دوباره فورمه های درخواستی و اسناد متقاضیان بست های کمبود.ت -2

 ن از صحت و تکمیل بودن درخواستی ها و اسناد الزمه مطابق شرایط استخدام.حصول اطمینا -3

 رایه درخواستی ها و اسناد متقاضیان به کمیته تعیینات منابع بشری.ا -4

 بمالحظه الیحه وظایف و مکتوب اعالن بست. طی مراحل شارت لست کاندیدان – 5
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 نی و الکترونیکی نتایج شارت لست به کاندیدان واجد شرایط و غیر واجد شرایط.اطالع تلیفو -6

ری و تقریری کاندیدان از طریق کمیته تعیینات داخلی با حضور داشت کارشناس امتحان تحری -۷

 نظارتی بورد تعیینات ملکی.

 متحان نهایی به کاندیدان موفق و ناموفق.الکترونیکی نتایج اطالع تلیفونی و ا -8

 ( قانون کارکنان خدمات ملکی.8و ۷رر کاندیدان موفق مطابق به احکام مواد )طی مراحل تق -9

 در بخش استخدام کارکنان قرار دادی) باالمقطع(

 الف: شرایط قرارداد مطابق ماده پنجم مقرره کار باالمقطع:

 در بودیجه اداره.موجودیت تخصیص  -1

 رورت موجه اداره برای استخدام کارکنان باالمقطع.ض -2

 دم اشتغال کارکن باالمقطع)کار روز مکمل( در وظایف دیگر.ع -3

 بودن بست خدمات ملکی در تشکیل اداره برای انجام وظیفه مورد نظر.ن -4

االمقطع س قرار داد بب:  طبق ماده پنجم مقرره کار باالمقطع، معتمد جنسی ویا نقدی بر اسا

  استخدام شده نمی توانند.

 شرایط استخدام کارکن باالمقطع) طبق ماده پنجم مقرره کار باالمقطع(:

 داشتن تابعیت افغانستان. -1

 

 ال.( س18داشتن سن حد اقل) -2

 داشتن سند تحصیلی. -3

 داشتن تجربه کاری جهت اجرای امور.4

 مسلکی الزم. داشتن مهارت فنی -5

 موافقه اداره در مورد استخدام کارکن باالمقطع. -6

 مراجع معتبر. داشتن سند صحی از -۷

 اشتن سند عدم مسؤلیت جرمی از مراجع معتبر.د -8

 ( مقرره کار باالمقطع:16( ماده)3و2اندازه مزد کارکن باالمقطع) مطابق فقره)

( 13000ی کافی مبلغ)خص داری سند تحصیلی لیسانس وباالتر از آن و دارای تجارب کارش -1

 افغانی.

 ( افغانی.12000الی 11000خص با تجربه کافی مسلکی دارای سند بکلوریا مبلغ) ش -2
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 ( افغانی.10000الی ۷000سند بکلوریا بدون تجربه کاری و پرسونل خدماتی از مبلغ) اشخاص دارای -3

وه کافی برای فغانی تعیین گردد که وج( ا13000زد کارکنان باالمقطع در صورتی می تواند بیشتر از مبلغ)م -4

 پرداخت آن از طریق اداره موجود بوده و ریاست مالی به پرداخت آن موافق باشد.

( افغانی 15000زد کارکنان باالمقطع از پروژه ها نیز پرداخت گردد، به هیچ صورت از مبلغ )مدر صورتیکه  -5

 در ماه بیشتر بوده نمیتواند.

یا (  مقره کار باالمقطع و11و  10از شرایط قرار داد طبق مواد ) لمقطع در صورت تخطیقرار داد کارکن باا -6

 در صورت عدم امکانات یودیجوی فسخ شده می تواند.

 تعهدات طرفین قرار داد :

 قطع مکلف به رعایت اصول اداری، اوامر قانونی آمرین مستقیم و مافوق میباشند.کارکن باالم -1

 عیین شده وظیفه سپرده شده را به وجه احسن انجام دهد.تلف است در اوقات کاری کارکن باالمقطع مک -2

 ارکن مکلف به ارایه تضمین خط) ضمانت سر( از یک تن کارمندان دولتی میباشد.ک -3

بذول یق واحد مربوط در مورد اجراآت کاری و حاضری روز مره کارکنان باالمقطع توجه جدی ماداره از طر -4

  می دارد.

 

 

 

  

 هفتم باب

 طرزالعمل ارزیابی اجراآت، سوانح، دیتابیس، ارتباط کارکنان وحاضری

 شامل بخش های 

 ارزیابی اجراآت کارکنان، سوانح و دیتابیس، ارتباط کارکنان وحاضری

 فصل اول 

 مبنی

 ماده اول: 

باالمقطع جهت تنظیم بهتر این طرزالعمل در روشنایی قانون کارکنان خدمات ملکی، قانون کار و مقرره کارکنان 

 امور مربوط به منابع بشری وضع گردیده است.
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 اهداف

 ماده دوم:

 اهداف این طرزالعمل قرار ذیل است:

 ن.تأمین امتیازات کارکنان، تنظیم حقوق و وجایب طرفین قرار داد بشمول کارفرما و کارکنا .1

هبود بف مهارت های کارکنان، بهبود اجراآت کارکنان، ارتقأ سطح مسؤلیت پذیری کارکنان، انکشا .2

 کیفیت خدمات و انکشاف فرد.

 انکشاف نقاط قوت و رفع نقاط ضعف کارکنان. .3

 ارزیابی اجراآت کارکنان :

 ماده سوم:

ــا درنظرداشــت احکــام مــاده شــانزدهم قــانون کارکنــان خــدمات م .1 لکــی اجــراآت تمــام کارکنــان ب

 مورد ارزیابی قرار می گیرد.

 

 

ــف  .2 ــابع بشــری مکل ــریاســت من ــان ب ــابی اجــراآت تمــام کارکن ــق اصــول درپروســه ارزی ــه تطبی ه ب

 صورت ارزیابی آزمایشی و ساالنه می باشد.

 ی گیرد.مارزیابی اجراآت به اساس الیحه وظایف، پالن کار و گزارش اجراآت ساالنه صورت   .3

 ریاست منابع بشری موظف به توزیع فورم های ارزیابی اجراآت کارکنان می باشد. .4

بع بشـری ارزیابی اجراآت پـائین رتبـه بـا حضورداشـت آمـر مسـتقیم و نماینـده ریاسـت منـاجلسه  .5

 بطور حضوری صورت می گیرد.

ــتقل .6 ــیون مس ــارتی کمیس ــناس نظ ــت کارش ــور داش ــا حض ــه ب ــدان عالیرتب ــراآت کامن ــابی اج  ارزی

 .اصالحات اداری و نماینده ریاست منابع بشری و آمر مستقیم کارمند صورت می گیرد

 ی گردد.نهایی ارزیابی اجراآت کارکنان، جهت تطبیق عنوانی مقام اداره پیشنهاد مپیامد  .۷

فـع نقـاط ربعد از منظوری، نتیجه نهـایی ارزیـابی اجـراآت کارکنـان، جهـت انکشـاف نقـاط قـوت و  .8

 ضعف، به شعبات ذیربط و کارکن ارزیابی شونده ابالغ می گردد.

 تی کمیته ارزیابی اجراآت کارکنان عالیرتبه والی
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یون نماینـده بـا صــالحیت کمیسـیون مسـتقل اصــالحات اداری ویـا نماینـده دفتــر سـاحوی کمیســ .1

 به حیث نظارت کننده ارزیابی اجراآت کارکنان عالیرتبه والیتی می باشد

ریاسـت  نماینده با صالحیت اداره غـرض نظـارت و نمـره دهـی بـه کارکنـان سـاحوی، بـه پیشـنهاد .2

 عیین می شود.منابع بشری و حکم مقام اداره ت

حیت نمـره نماینده با صالحیت اداره بـه حیـث آمـر مـافوق کـارکن ارزیـابی شـونده کـه دارای صـال .3

 دهی و تصمیم گیری باشند.

 والی و یا نماینده با صالحیت والی به حیث آمر مستقیم. .4

زیـر و  منظوری ارتقأ قدم کارکنان بسـت هـای رتبـه اول الـی ششـم در مرکـز از صـالحیت هـای و .5

 یس عمومی اداره می باشد.یا رئ

یـت منظوری ارتقأ قدم بسـت هـای ششـم، هفـتم و هشـتم در والیـات از صـالحیت هـای والـی وال .6

 مربوط می باشد.

ــای  .۷ ــا از صــالحیت ه ــتم و هشــتم در ولســوالی ه ــای هف ــان بســت ه ــدم کارکن ــأ ق منظــوری ارتق

 ولسوال والیت مربوط می باشد.

ئیـد بعـداز تا یـابی اجـراآت سـاالنه تمـام کارکنـان راریاست منابع بشری یک نقل از فـورم هـای ارز .8

 آمرین مستقیم و مافوق شان در دفترسوانح کارکنان نگهداری می نماید.

 

ــه  .9 ــف ب ــی اداره، مکل ــان دایم ــابی کارکن ــه ارزی ــت نتیج ــداز دریاف ــابع بشــری بع ــاذ  اریاســت من تخ

 واقدام الزم بر مبنای نتیجه ارزیابی مطابق به احکام قانون می باشد.

 

 دفتر سوانح کارکنان:

 ماده چهارم:

 ریاست منابع بشری مکلف است برای تمام کارکنان دایمی دفتر سوانح تهیه و ترتیب نماید. .1

 اسناد که در دفتر سوانح کارکنان درج و معامله می شود قرار ذیل است:

 معامله شهرت کارکنان برویت تذکره تابعیت. .2

 مبنای آن استخدام می گردد.) اسناد مقرری( که بر  2معامله فورم پ .3

 ثبت اسناد نشان دهنده مکافات و مجازات. .4
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 معامله وضم اسناد تحصیلی . .5

 معامله استعالم صحی و عدم مسؤلیت جنائی. .6

 معامله تبدالت کارکنان به دفتر سوانح. .۷

 معامله ارتقای قدم کارکنان. .8

 تثبیت ادوار خدمت. .9

 حاالت تقاعد:

 ماده پانزدهم:

 تی متقاعد میگردد:کارکنان در حاالت آ

 ( سالگی.65در صورت کبر سن بعد از تکمیل سن ) .1

 ( سال خدمت باالفعل.40درصورت تکمیل ) .2

فته باشد  ( فیصد و یا بیشتراز آن کاهش یا60در صورت مریضی و یا معلولیت که توانائی کارکن را ) .3

 بادرنظرداشت تصادیق هیئت )کمیسیون ( های صحی.

 مت مستحق تقاعد داوطلبانه.( سال خد25در صورت تکمیل ) .4

 درصورت فوت. .5

 

 درخواست تقاعد:

 ماده شانزدهم:

 کارکنان درحاالت ذیل میتواند درخواست تقاعد نماید:

 ( سالگی.65بعداز تکمیل ) .1

 ( سال خدمت باالفعل.40بعداز تکمیل ) .2

 درحاالت انتظار بدون معاش. .3

 ه باشد.و یا بیشتر از آن کاهش یافت( فیصد 60درحالت مریضی و یا معلولیت که توانائی کارشان ) .4

 سیستم دیتابیس:

( ثبت و ریاست منابع بشری مکلف است که معلومات تمام کارکنان را در سیستم معلوماتی ) دیتابیس .1

 نگهداری نماید.
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میسیون ریاست منابع بشری مکلف است سیستم معلوماتی )دیتابیس( را مطابق به معیارات استندرد ک .2

 دمات ملکی آبدیت نماید.اصالحات اداری و خ

کترونیکی ریاست منابع بشری مکلف است که یک نقل از تمامی اسناد شامل دفتر سوانح را به صورت ال .3

 درج دیتابیس نماید.

 ریاست منابع بشری مکلف است، زمینه دسترسی کارکن را به دفتر سوانح اش مساعد نماید. .4

تم آنالین به تقاعد را طی مراحل و نیز درج سیسریاست منابع بشری مکلف است، امور کارکنان معروض  .5

 نماید .

 ماید.نریاست منابع بشری مکلف است تا فورم های ثبت دارائی کارکنان واجد شرایط را طی مراحل  .6

 ریاست منابع بشری مکلف است، موضوع تقاعد را به کارکن متقاعد اطالع رسانی نماید. .۷

 ایجاد کمیته ها

 ماده پنجم:

 افه کاری کارکنان.ایجاد کمیته اض .1

 ایجا کمیته حل منازعات. .2

 ایجاد کمیته تثبیت ادوار خدمت متقاعدین. .3

 

 ایجاد کمیته تصحیح دفاتر سوانح کارکنان. .4

 ایجاد کمیته معاش استثنائی ) سوپر اسکیل(. .5

6.  

 ارتباط کارکنان

 ماده ششم:

 رسیدگی به شکایات عموم کارکنان. .1

 شکایات کارکنان. تدویر جلسات متداوم در ارتباط رسیدگی به .2

 طی مراحل اسناد و مدارک اثباتیه رسیدگی به شکایات کارکنان. .3

 ایجاد صدوق شکایات و جمع آوری شکایات کارکنان. .4

 ارسال مدارک شاکی به کمیسیون اصالحات اداری وخدمات ملکی. .5

 مصؤنیت
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 ماده هفتم:

هت جوسایل وتخنیک ایمنی ریاست منابع بشری مکلف به تأمین شرایط صحی و ایمنی کار، کاربرد  .1

از امراض  جلو گیری از حوادث مرتبط به کار و تولید و تأمین شرایط حفظ الصحه غرض وقایه کارکنان

 حرفوی ناشی از کار می باشد.

 ریاست منابع بشری مکلف است تا جهت سهولت برای اطفال کارکنان کودکستان ایجاد نماید. .2

 صحی می باشد. ریاست منابع بشری مکلف به ایجاد کلینک .3

 وقت کار

 ماده هشتم:

 ساعت در هفته می باشد. 40وقت کار با درنظرداشت ماده سی ام قانون کار طور اوسط الی  .1

تنظیم  ریاست منابع بشری مکلف است مطابق اطالعیه وزارت کارامور اجتماعی اوقات کاری خویش را .2

 نماید.

ه صورت روز کارکنان دایمی و کارکنان باالمقطع که ببا درنظرداشت مواد سی نهم و چهلم قانون کار،  .3

 کار مکمل، کارمی نمایند مستحق یک ساعت وقفه نان و نماز می باشد.

 

 ریاست منابع بشری مکلف به کنترول و نظارت دفتر حاضری کارکنان می باشد. .4

صتی کارکنان دایمی مستحق رخصتی های عمومی، ساالنه ) تفریحی، مریضی و ضروری( و نیز رخ .5

 والدی وحج با در نظرداشت احکام مواد چهل یکم تا پنجاه هفتم قانون کار می باشد.

رار اجرا رخصتی های کارکن جدیدالتقرر، با درنظرداشت حکم ماده پنجاه ششم قانون کار، حسب ذیل ق .6

 می باشد:

رده می کده هرگاه کارکن در نیمه اول سال استخدام شده باشد از رخصتی ساالنه به طور مکمل استفا .۷

 توانند.

ده می هرگاه کارکن در نیمه دوم سال استخدام شده باشد، از نصف رخصتی های ساالنه استفاده گر .8

 تواند.

انون کار قریاست منابع بشری شیوه استفاده از رخصتی ساالنه، حج و والدی را با درنظرداشت احکام  .9

 تنظیم می نماید.
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 .هدف1

 تنظیم  بهترذخایر اضطراری به اهداف:

 پوشش بموقع کمکهای اضطراری برای متضررین حوادث 

 کاهش اثرات ناگوار جادثه 

 جلوگیری از تلفات بیشتر  

ـــکتوری نظر به قانون حوادث وزارت دولت     . مقدمه :2 ـــیدگی به حوادث ، وزارت ها و ادارات س در امور رس

موظف به ارائیه خدمات امداد و نجات در هنگام بروز حوادث و ســوانح می باشــد، برعالوه ادارات ســکتوری این 

ـــیله افراد داوطلب و با جلب خدمات افتخاری ارائیه می گردد بر همین مبنا وزارت دولت د ر امور خدمات بوس

رسیدگی به حوادث از بدو تاسیس تا به امروز با تکیه بر نیت پاک و انسان دوستانه مفتخر است که در حوادث 

ــه عملیات مختلف  ــت در عرص ــیب دیدگان ارائیه نموده اس ــور خدمات ارزنده به آس ــوانح غیر مترقبه کش و س

 جستجو و نجات و امداد رسانی، حضور موثری داشده است.

ساس تعلق و سازماند     شخص و اح هی موثر و کاربردی امداد گران در قالب گروپ ها و تیم های عملیاتی م

وظیفه نسبت گروه باعث خواهد گردید در صحنه عملیات کمتر شاهد موازی کاری، خال، به هم ریختگی تیمها 

ف احتمالی قابل و عدم انسجام باشیم و وظیفه هر فرد و مسولیت اعضا مشخص گردد و در کنار آن نقاط ضعی

 برسی و پیگیری خواهد بود.
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نل ادارات سکتوری سترکیب اعضای تیم ها می توان به فعالیت پرعالوه بر آن تعیین شرایط ، شرح وظایف،    

الْ نیاز به برای جذب افراد داوطلب، جهت داده و از هدر رفتن منابع و امکانات برای عضـــویت افرادی که عم

 جلوگیری نماید. خدمات آنها وجود ندارد

ر غذایی عبارت از ایجاد ذخایر وجابجا نمودن مواد غذایی و غی دولت در امور رسیدگی به حوادثهدف دفتر وزیر 

 است ازرساندن به موقع کمک های بشری به متضررین حوادث ناگوار میباشد.

قوع هنگام و دیپو عبارت از یک محل مشخص برای جابجا کردن و نگهداری مصؤن مواد کمکی بوده تا

 حوادث به متضررین توزیع گردد. 

 :میباشدذیل مدیریت گدام داری دارایی چهار مرحله روند 

یح و قیمت گذاری اموال: دراین مرحله اموال از مرجع تحویل دهنده تسلیم تسلیمی، تشر -اول

 که بعداً به واسطه هیات مؤظف تشریح وقیمت گذاری میگردد. گرفته میشود

ال مواد ذخیره شده هنگام وقوع حوادث جهت توزیع به نیازمندان متضرر شده از حوادث ارس 

 میگردند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . روند گدام داری1شکل 

 قیمت گزاری مواد  

گزاری تشریح و قیمت اداره و یک نفر نماینده از وزارت مالیه  در مرحله اول مواد کمکی توسط سه نفر هیأت

 میگردد و در جدول تشریح با ذکر جزئیات درج میگردد.  

 ذخیره یا جابجا کردن اموال اری زتشریح و قیمت گ 

 و اجناس
و  بسته سازی اموال

 اجناس

و  دسته بندی اموال

 اجناس

بندی مجدد  بسته

 و اجناس اموال

 اجناس و ارسال اموال
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که اجناس بواسطه اداره خریداری ) در صورت درخواست خریداری  سند رسید اموال و اجناس کمکی  1.2

 گردیده باشند(.

  گزارش دریافت اجناس ) توسط ریاست مالی و اداری تهیه میگردد ( )ه(

 )و(        سند حمل ونقل یا بارنامه 

درا حاصل نماید که با قبل از آوردن مواد به دیپو رئیس مالی و اداری در هماهنگی با مدیردیپو بایداطمینان خو

پیش ارگران آماده و دآیاجای کافی دردیپو موجود است و نیزبرای پائین کردن مواد به اندازه کافی کرسیدن موا

 گردیده است.  بینی 

تشریح و قیمت  رسید، هیأت توظیف شده در حضورداشت معتمد جنسی مواد و اموال را دیپوزمانیکه اموال به 

 اموال مذکور (3مه ) ضمی هکارت ثبت ذخیرو (  1)ضمیمه  پور رسید را.  بعدا   با استفاده از مینمایدگذاری 

ور باید یاد آ  را خانه پوری مینماید.(  1)ضمیمه  پور رسید رامسئول گدام قید میگردند. در جمع معتمد 

، توسط مسؤل گردید که کمبودات و کاستی های اموال رسیده که در مغایرت با بارنامه و سند خرید باشند

به مدیریت تهیه و  ید درج میگردد. هر راپور رسید توسط راننده الری امضاء و کاپی های آنگدام در راپور رس

 تداراکات ارسال میگردد.  

 

 

آنها را از  به نظر برسند، پس و خالف مشخصات اجناس خراب مواد خریداری شده باشد و در میان آن اگر 

وال شکسته وا موال اجناس دیگر جدا و پس به فروشنده و راننده واسطه نقلیه باربری تسلیم داده میشوند.  ام

قعات باید در راپور که مطابق با فرمایش نباشند، باید از تسلیمی آن در دیپو جلوگیری شود. ثبت  این نوع وا

 ط اطالع داده شود. رسید ذکر شود و به مراجع زیرب

 ز مارکیتاگذاری آن توسط سه تن هیات در صورتیکه مواد و اجناس از کمک های بین المللی باشد قیمت 

 باشد آنرا نرخ گیری و ثبت میگردد.  بازار آزاد

داره در حضور داشت از حکم مقام افرارسیده باشند، باید آنها بعد  اجناس در دیپودر صورتیکه تاریخ انقضای 

  دفن گردند. شاروالی حریق یا  و ارنوالی، صحت عامهڅلوی  هیأت

شند واجناس که حضور داشته با دیپوباید در مدیر دیپو وسه نفر هیأت اداره  دروقت تسلیمی اموال واجناس

د، میتوان آنها را به د نمایند. اگر مقدار اجناس بسیار زیاد باشمستر مطابق با رسید خریداری وفرمایش نباشند

 صورت متفرقه چک نمود.
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 ید.وارد مینما (2موجودی دیپو )ضمیمه  مدیر دیپو به اساس گزارش رسید تغیرات الزم را درسند

 کارتای هر قطار مدیر دیپو اموال و اجناس را در قطار های مختلف نظر به نوعیت آنها جابجا مینماید و بر

مذکور حاوی  دید نزدیک قطار میگذارد. کارت را تهیه و آنرا درجای مناسب وقابل (3)ضمیمه  ذخیره ثبت

سید و خروج آنها رتعداد اموال  و اجناس موجود در قطار، اموال خارج شده همراه با  تاریخ مانند معلومات 

 میباشد. 

 اجناسذخیره نمودن و انتقال    2.2 

پو از شیوه های کارمندان دیبرای جابجا نمودن، ترمیم، حفاظت و کنترول اموال از گزند خزنده ها و حشرات 

 ذیل استفاده بعمل می آورند:

 انتقال 1.2.2

تر شدن  ز بارگیری و پایین کردن اموال در هنگام بارند گی در صورت عدم موجودیت پوشش الزم که ازا -الف

 اموال جلوگیری نماید  باید جلوگیری صورت گیرد.  

تا به اموال مذکور  حماالن با تجربه باید استفاده صورت گیرددر هنگام بارگیری، حمل و تخلیه اموال از  – ب

 صدمه وارد نگردد.

 

نمایی مامورین حماالن باید احتیاط نمایند که هنگام انتقال اموال صدمه نبینند و در مطابقت به ره – ج

 مؤظف اموال را در جاهای معین شده بگذارند. 

 اجناس طریقه جابجا کردن 2.2.2

 رسیدن اموال و اجناس پالن جابجایی آنها باید ترتیب گردد.قبل از  - الف

 سانتی کمتر باشد. ۷0اصله بین اموال و اجناس و دیوار ها نباید از ف  - ب

 اموال باید بطور منظم جابجا گردند.  - ج

الی آنها گذاشته قبل از رسیدن مواد تخته ها وکف دیپو پاک کاری گردد و بعدا  اموال و اجناس با -د 

 شوند.

ذخیره  ثبت ایدر وقت رسیدن وارسال مواد باید اطمینان حاصل گرددتا تغیرات به میان آمده درکارت ه-ه 

 گردند. درج

 در هفته یک بار و یا مطابق با ضرورت باید دیپو پاک کاری شود.-و

 اموال و اجناس نباید مستقیما  روی کف گدام گذاشته شوند.  -ز
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 ترمیم 3.2.2 

ی های صدمه دیده باید ترمیم گردندواموال بجا کردن اموال واجناس دردیپو،کارتن ها وبوربعد ازجا -الف

  دوباره بسته بندی شوند. 

 اموال ترمیم شده باید در جای جداگانه جابجا گردند. -ب

  خارج گردند. دیپودر هنگام خروج اموال، باید نخست اموال ترمیم شده از–ج 

 و حفاظتامنیت  4.2.2 

 از داخل شدن  افراد غیر مسئول به دیپو  جلوگیری شود.  –الف 

 و سایل ضد حریق باید در جاهای مناسب قرار گیرند.  -ب 

  اجستر نمایند.مسؤلین امنیتی ورود و خروج وسایل نقلیه را در سند عبوری دروازه ثبت و ر  -ج 

انتقال اموال و اجناس  گان وسایط نقلیه، هنگاممسئولین امنیتی خود را مطمین سازند که تمام راننده  د.            

 دارای بارنامه های اموال میباشند.  

 

 

 نگهداری از دیپوو اظت حف 5.2.2  

پو را پاک و منظم باید همواره دی دیپوو مدیر  شود، معتمد جنسی تربرای اینکه از اموال دیپو نگهداری خوب

ردد. معتمد گنگهدارند. همچنان صحن و اطراف دیپو هم باید از گیاه های هرزه و غیره مواد اضافی پاک 

  از پروسیجر های ذیل استفاده مینماید: پوجنسی دی

 گیری گردد.ترمیم بموقع نواقص سقف ها تا از چکک و ریزش آب باران جلو:  سقف - الف   

 ین و هوا کش ها. ، کلکه هانگهداری خوب از درواز - ب   

 ویچه : پاک نگهداشتن و دور کردن گیاه ها.ج - ج

 هفته یک بار پاک کاری و در وضعیت خوب نگهداشته شود.: ار هادیو -د 

 یری از خزنده ها دواپاشی مینماید.هفته یک بار جاروب و برای جلوگ: سطح زمین دیپو - ه 

  رار دارند.خود را مطمین سازید که تخته ها در وضعیت خوب ق: زمینتخته های سطح  -و

  :سطح و زمین دیپو  به طور ذیل مورد مراقبت قرارمیگیرند 

طح زمین دیپو را معاینه نموده و بخاطر نگهداری هرچه در هفته یک بار دیپو و س معتمد جنسی دیپو - الف

  ضرروت اقدامات را روی دست گیرد. با بهتر دیپو مطابق
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نمایند و نتایج بازدید میدید دیپوبعد از هر سه ماه مشترکاً از دیپو باز مر تهیه و تدارکاتمدیر دیپو و آ - ب

یت ساختمان ارسال میشود که در آن وضع ریاست مالی و اداری شان را در گزارش درج نماید . گزارش به 

فوراً داری یس مالی و ائرها و چراغ ها( و وضیعت اموال واضح میشود.  )دیوارها، سقف، کلکین ، هواکش

  اقدامات اصالحی  را روی دست میگیرد تا مشکالت که در گزارش ذکر شده حل گردد. 

 خزندگان کنترول 6.2.2

  به منظور خوب نگهداشتن کیفیت اجناس مدیر دیپو اقدامات ذیل انجام میدهد: 

 ینمایدمزندگان نگهداری اجناس را از گزند خ - الف

 واسطه خزندگان جلوگیری مینماید.  از میزان خرابی اجناس ب -ب 

 دیپو را از گزند خزند گان نگهدارید.  – ج 

 فعالیت های ذیل را انجام میدهد: معتمد جنسی دیپو به اساس نیازمندی،     

 نگهداشتن پاک  - الف

 ر پاشیدپو  - ب

 

 پاشیدوا   -ج  

 نگهداری پشک خانگی در دیپو   - د

 اجناسارسال  3.2

از دیپو های  بمنظور کمک با فامیل های متضرر ارسال مواد در افغانستان توسط ترانسپورت خصوصی/ دولتی

 روسیجر های ذیلپاداره ملی آماده گی مبارزه با حوادث فرستاده میشود. در وقت انتقال اجناس از دیپو از 

  استفاده میشود:

مواد از جمع معتمد ( 4 ) ضمیمه پوینتقال اجناس از دافورم  بعد از حکم مقام اداره با استفاده از  - الف

  . انتقال میشود خارج و جنسی وضع و از دیپو

تفصیل اموال که  درج مینماید:  ( 4)ضمیمه فورم انتقال اجناسمعلومات ذیل را در  اداره  دیپومدیر  - ب

داره تطبیق کننده اتحویل شونده،  تاریخ انتقال، محل که به آن انتقال میشود، انتقال میشود، شخص یا مرجع 

  پروژه وشرکت انتقال دهنده.

در هماهنگی با مدیر دیپو اجناس را رعایت تقدم ورود  دیپواشخاص درخواست کننده انتقال اجناس از  – ج

اموال از دیپو خارج نمایند. طوریکه  اجناس که اول آورده شده اند، اول انتقال و توزیع شوند. درصورتیکه اموال 

  ترمیم شده وجود داشته باشند در آنصورت نخست اجناس ترمیم شده از گدام خارج یا منتقل میگردند.
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ماالن را آماده سازند تااجناس ذکر شده در ح پو برای بارگیری و تخلیه اموال باید به تعداد کافی مدیر دی - د 

ینماید. واسطه نقلیه فورم انتقاالت را بارگیری نمایند. هر واسطه نقلیه که اول می آید، آنرا اول بارگیری م

با فورم انتقاالت  طه نقلیه را مطابقباربری مطابق  با بارنامه بارگیری شود. مدیر دیپو مسئول است تا واس

  اجناس بارگیری نماید.

  س از دیپو فورم انتقال اجنا -) 4ضمیمه (عد از بارگیری واسطه نقلیه ، مدیر دیپو معلومات را در ب- ه

اننده واسطه نقلیه تهیه مینماید که توسط ر (5بارنامه )ضمیمه درج مینماید و برای هر واسطه نقلیه باربری 

ل تقسیم بندی میشود. سند انتقال اموال دارای چهار کاپی )یک اصل و سه کاپی( میباشد که بطور ذی امضا

 میشود:
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به راننده تسلی داده شد، مدیر دیپو  سند انتقال اجناس بعد ازآنکه مواد در واسطه نقلیه بارگیری گردید و  -ز

 مینماید. درج   کتاب رسید گدامو کارت ذخیره ثبت در مواد انتقال شده را 

وقتیکه واسطه نقلیه باربری از دیپو بیرون میشود، پس مسئولین امنیتی ساعت، تاریخ ، نمبر پلیت واسطه  -ح 

  را ثبت مینمایند. فورم انتقال اجناسنقلیه باربری وشماره 

امضا شده  سند

توسط 

گدام 

فرستنده 

 اموال 

امضا شده توسط 

شرکت ترانسپورتی 

 )راننده(

امضا شده 

توسط شخص 

 تسلیم شونده

 میشود توسطنگه هب -تسلیم شده توسط

 تی ترانسپورشرکت  بلی بلی بلی (اصلی سفید) 

 بهرا با بل  سند سفید

اداره جهت پرداخت پول 

 ارایه نماید

نزد مدیریت گدامداری 

 اداره

برای مسؤل دیپو  تا در  بلی بلی بلی 1 –کاپی )

 دوسیه نگهداری نماید

مرجع دریافت کننده 

 مواد

 2 –کاپی )

  

شرکت ترانسسپورتی به  بلی بلی بلی

اداره ملی مبارزه با 

حوادث  جهت اخذ پول 

 ارایه میکند

مدیریت مالی به مقصد 

شرکت  تپرداخت اجر

 ترانسپورتی

 3-کاپی )

 (زرد

سند زرد با بل برای  نخیر بلی بلی

پرداخت پول ارایه 

 میگردد

دیپارتمنت مالی و 

 اداری

دیپو برای ثبت در همان  نخیر بلی بلی (ابی4-کاپی)

 باقی میماند.

در دیپو انتقال داده 

 شده
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جناس درگدام  در ادر اخیر هر روز مدیر دیپو خود را مطمین میسازد که تغیرات وارد شده به اموال و  - ط

 ه و کارت ذخیر

 

سته نموده و در بکتاب رسید گدام  درج گردیده است. مدیردیپو کارت های ذخیره مواد و کتاب رسید گدام را 

دید ذخیره و جمدیردیپو در شروع هرماه کارت های  همچنان .اخیر هر ماه به ریاست اداری می سپارد

  . نمایدکتاب رسید جدید گدام را باز و مرور می

 کنترول کیفیت  4.2 

ترین روش هاو وزارت دولت در امور رسیده گی به حوادث متعهد است تا جهت نگهداری اموال و اجناس از به

جناس، ستندردهای کنترول کیفیت مواد استفاده بعمل آورد که شامل موجودی فزیکی، بررسی وضعیت ا

  میباشد. دیپو کسته ازو شکسته وهم چنان بیرون کردن اموال فرسوده و ش، تاریخ تیر گزارش اجناس فرسوده 

 موجودی فزیکی و معاینه اجناس 1.4.2

وریکه در مرکز طماه  موجودی فزیکی گردد  12اموال موجود در همه ذخایر مربوط اداره باید حد اقل در هر 

تمد جنسی زیر نظر همراه با مع اداریمدیر دیپو و معتمد جنسی این عمل را انجام میدهند  و در والیات مدیر

وجودی فزیکی مفورم تائیدی رئیس آن والیت موجودی و بررسی را انجام میدهند. نتایج بررسی در   مستقیم

  در ج میگردد.  (6اجناس )ضمیمه 

ا معاینه مینماید. وضعیت گدام و اجناس  ر اداری در سطح والیاتمدیر در مرکز و  در شروع هر ماه مدیر دیپو

شریک دیپو د نتایج بررسی را با ریاست مالی و اداری  توسط نامه رسمی و یا ایمل  همراه با کتاب رسی

 میسازد. 

حد اقل   دارها همراه  با یک نفر کارمند مالی و اداری و تفتیش داخلی والیت اداری و معتمد جنسی مدیر 

 پو دیدن مینماید که در جریان آن موارد ذیل را بررسی مینماید:سال یک مرتبه از دی

 موجودی اجناس :الف

 قایسه اجناس با دیتابیس دیپوم ب :                       

  دیپوکارت ذخیره و کتاب  مقایسه فزیکی اجناس موجود با  :ج

  .دیپوبازدید از طرز ذخیره و ثبت نمودن اجناس در : د                    

 ال مینماید.مدیر تهیه و تدارکات نتایج بازدیدراطی گزارش  به ریاست مالی و اداری ارس :ه
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 زیان دیده و مفقود شده  اجناس  2.4.2

اما باز هم  باوجود اینکه همه اقدامات الزم برای کاهش فرسوده شدن و شکستن مواد روی دست گرفته شده

 ر دیپو اموال فرسودهد  . هنگامیکه گرددشود و یا بشکند و یا هم تاریخ تیر امکان دارد که بعضی مواد فرسوده 

را تهیه نموده و  (۷)ضمیمه  هفرسوده/شکست اجناس گزارش،  مدیر دیپو باید فوراً ، تاریخ تیر  و یا بشکند 

  گزارش مفصل را به رئیس مالی و اداری ارسال نماید. هدف از این گزارش عبارت است از:

 از بین بردن اموال فرسوده و شکسته :الف

در صورت امکان  معلوم کردن دالیل فرسوده شدن و یا شکستن  اموال تا در آینده از آن جلوگیری شود و ب :

 مسئولین آن مجازات شوند. 

 درج گردد. و فرسوده در کتاب رسید  دیپوتاریخ تیر  اموال شکسته  ج: 

رش ته و فرسوده برای تکمیل نمودن گزاتهیه معلومات مفصل از همه اموال شکس د:

  ساالنه اجناس از بین رفته.

 و شکسته ، تاریخ تیراز بین بردن اجناس فرسوده 3.4.2

وع را به آگاهی و شکسته باشند ،مدیر دیپو مسئولیت دارد تا موضتاریخ تیر وقتیکه در دیپو مواد فرسوده 

فورم   - 8ضمیمه  ) تا برای از بین بردن اموال مذکور اقدامات  الزم صورت گیرد ریاست مالی و اداری برساند

سوده و شکسته مربوط به پروسیجر و راهکار ها برای از بین بردن اموال فر ده(.ش ریت خیتار ایرفته  نیمواد از ب

د کنند یستفچگونگی اموال میباشد. هرگاه استفاده ازاموال باعث آلود گی محیط زیست و آسیب به صحت م

اموال  نید. درصورتیکه گان نگردد، میتوان این موادرا به فامیل های متضرر توزیع نموده یا در بازار بفروش رسا

  بطور مطلق قابل استفاده نباشد در آنصورت اموال مذکور باید حریق یا دفن گردد.  

 ها و فعالیت هامسئولیت  5.2   

ت همگانی مدیریت سئولیدر هماهنگی با مدیر دیپو و مدیر جنسی م : ییس مالی و اداریر  -الف 

 دارد.دیپو را 

 دیپو را به عهده دارد. به طور یومیه مدیریت عملیاتی مدیر دیپو :  -ب 

اجناس تاریخ تیر،  وموال برای موجودی، ارسال ،آوردن واز بین بردن ا منظوری امر:  مقام اداره -ج 

 ه فرسود
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چنان در کار  پروسیجر ها و پالیسی ها اطمینان حاصل مینماید و هم از طرزمدیر جنسی:  -1

 امر آموزش کارمندان ذیربط سعی و تالش بخرج میدهد. 

 کار های فزیکی دیپو را به عهده دارند. حماالن : -2

 را بدوش دارند. دیپومسئولیت حفاظت  کارمندان امنیتی: -3

ر اسرع وقت به دیپو به طور محفوظ و د مسئولیت انتقال مواد از راننده واسطه نقلیه باربری: -4

یری و انتقال بارگ سند انتقال اجناس عهده دارد  و همچنان مسئولیت دارد که اموال مطابق با

 گردد.

 دیپووسایل اساسی 

o جاروب ها 

o وسایل ضد حریق 

o بکس کمک های اولیه 

o زینه سیار 

o  وجی های ببخیه زنی( ، وسایل برای بسته بندی دوباره، مانند جوال دوز، ریسمان ) ماشین

 خالی، کارتن ها، ظروف برای روغن، رابرتیب، آله نمونه گیری )بمبو(

o بیل ها 

o )ایلگ )غربال 

o سامان و مواد برای ترمبیم گدام و حفظ و مراقبت ساده 

o  چراغ دستی و ترازو  

 ضمایم:. 3 

  راپور رسید   -1ضمیمه            

 دیپوموجودی فورم  -  2 ضمیمه           

  کارت ثبت ذخیره - 3ضمیمه            

 فورم انتقال اجناس از دیپو  - 4ضمیمه            

 بارنامه – 5 ضمیمه            
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 فورمه تائیدی موجودی فزیکی اجناس  - 6ضمیمه             

                             -گزارش اجناس فرسوده/شکسته  - ۷ضمیمه             

 دهش ریت خیتار ایرفته  نیفورم مواد از ب   -8ضمیمه  

 لست مسئولین دیپو اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث  – 9ضمیمه    

 نهم باب

 طرز توزیع استفاده و محافظت از وسایل تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی

 منظور وضع

 ایمنی، استفاده، محافظت و توزیع وسایل تکنالوژیاین طرزالعمل به منظور انسجام امور مربوط به ایجاد سیستم  

ع گردیده است.معلوماتی و مخابراتی در اداره وض  

 اهداف: 

ظرفیت تخنیکی و تکنالوژیکی  ومات، ایجاد سیستم ایمنی و ارتقایتنظیم امور مربوط به وسایل تکنالوژی معل

اتی.کارمندان جهت استفاده موثر از وسایل تکنالوژی معلوماتی و مخابر  

الحات:طاص  

 آمریت: آمریت تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی اداره میباشد. .1

وسایل تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی عبارت از وسایلی است که به منظور پیشبرد امور اداره قابل استفاده  .2

تیلفون، سوچ و ه برق، پروجکتور، میباشد و عمدتآ شامل کمپیوتر ها، پرنتر، فوتوکاپی، اسکنر، ذخبره کنند

 ال آن میباشد.امث

نرم افزار : عبارت از مجموعه سرمایه های کمپیوتری است که قابل دید بوده اما قابل لمس نمیباشد و بخاطر  .3

 .اداری و تخنیکی استفاده میگرددپیشبرد امور 

د و قابل لمس سخت افزار: عبارت از مجموعه اجزای فزیکی وسایل تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی که قابل دی .4

 ال آن میباشد.هارد دسک، تغذیه کننده برق و امث ، موس، صفحه کیبورد،سی پی یوبوده مانند: مانیتور، 

ون از انترنت و و سایل مربوط به یجاد سیستم ایمنی جهت استفاده مصئسیستم ایمنی: عبارت از نصب و ا .5

 تکنالوژی معلوماتی است.
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علوماتی و مخابراتی بوده که قابل ترمیم نبوده طبق سند تقنینی و داغمه: عبارت از وسایل تکنالوژی م .6

 قابل نگهداری است. ،طرزالعمل مربوط در دیپو لیالم

عمل تمام کارکنان رسمی و قراردادی اداره که از وسایل تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی در این طرزالکارمند:  .۷

 استفاده نمایند قابل تطبیق میباشد.

   ساحه تطبیق:

 این طرزالعمل باالی تمام کارمندان رسمی و قراردادی اداره که از وسایل استفاده مینمایند قابل تطبیق است.

 وظایف و مسئولیت های آمریت:

 یه گیری دقیق از وسایل تخنیکی و تکنالوژی معلوماتی قابل استفاده و ایجاد دیتابیس جهت تثبیت ئاحصا

 مشخصات وسایل.

 تکنالوژیکی اداره با در نظرداشت کیفیت، کمیت، ارزش و  وسایل برای اجناس ون مشخصات یکسان تعی

 دسترسی به آن در بازار داخلی.

 .فراهم نمودن تسهیالت الزم و ارائه خدمات موثر از وسایل تکنالوژیکی و نظارت از آن 

 ایل تکنالوژی حفاظت از شبکه انترنتی و حصول اطمینان از طرز استفاده موثر و آموزش استفاده از وس

 معلوماتی ومخابراتی.

 طرز استفاده از وسایل تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی:

  کارمندان که از کمپیوتر های لب تاپ و دسک تاپ استفاده مینمایند مکلف به حفظ و نگهداری فزیکی

بر اتصال  کمپیوتر پاک کاری هر شش ماه یکبار و حصول اطمینان هنگام شروع استفاده در کمپیوتر، مبنی

 . UPSآن به برق و در صورت امکان ذخیره کننده برق 

 اری رمز کمپیوتر با سایر همکاران.عدم واگذ 

  هرگاه کمپیوتر توسط شخص دیگری مورد سو استفاده قرارگیرد مسئولیت بعدی بدوش کارمندی است که

 کمپیوتر به ذمت وی قید میباشد.

  مشابه در کمپیوتر مربوط در صورت عدم اطمینان.سایر موارد یا عدم استفاده از فکس دیسک و 

 ل توجه به آپدیت نمودن انتی ویروس و ویندوس کمپیوتر مربوط در صورت مشکل تخنیکی جهت فعال بذ

 سازی مجدد آن به آمریت اطالع دهی گردد.

  حصول اطمینان از اسکن نمودن فلش دسک، توسط انتی ویروس قبل از باز نمودن آن در سیستم ویا

 کمپیوتر.
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  هرگاه انتی ویروس کمپیوتر قادر به اسکن فلش نباشد موضوع جهت حل مشکل با آمریت تکنالوژی معلوماتی

 شریک ساخته میشود.

  جلوگیری از ذخیره نمودن فایل های شخصی و ایجاد فایلینگ سیستم منظم جهت تنظیم فایل های مربوط

به فایل های مندرج به سیستم آسیب  دوباره ویندوز رمت نمودن و یا نصب به اداره طوریکه در صورت فا

 نرساند.

  جلوگیری از استفاده سو، عدم نصب سافت ویر های غیر مجاز، جلوگیری از اقدام خودسرانه مبنی بر فارمت و

 یا انستالیشن.

 انترنت:

توزیع میباشد وبرای  طبق احکام این طرز العمل توزیع لین انترنت برای مقام اداره طبق نیاز بدون محدودیت قابل

مسئولین بست های اول و دوم لین انترنت جهت تامین نیازمندی و اجرای وظایف محوله قابل توزیع است. و برای سایر 

کارکنان لین انترنت با محدودیت های که مطابق پیشنهاد آمریت تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی مقام اداره مرعی 

 االجرا میباشد.

 نت: استفاده از انتر

  کارکنان جهت انجام امور که از جانب بخش مربوط اداره برای شان تجویز میگردد از طریق لین های ارتباطی

 و سایر امکانات مشابه انترنتی میتوانند استفاده نمایند.

  آمریت تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی موظف است تا برای کارکنان شعبات مربوط اداره ایمیل آدرس رسمی

 نمایند.ایجاد 

  بمنظور استفاده موثر شبکه انترنیت اداره مکلف است تا یک تن از کارکنان خویش را جهت فعال نگهداشتن

 انترنت بطور دوامدار و بدون وقفه نوکیروال نوبتی طبق لوزم دید توظیف نماید.

 محدودیت های استفاده از انترنت:

 اره توسط شخص و یا اشخاص.وارد شدن به حریم خصوصی استفاده کننده گان انترنت اد .1

 جلوگیری از استفاده سایت های مغایر آداب و اخالق اجتماعی. .2

 جلوگیری از استفاده سایت های مغایر منابع ملی کشور. .3

دوم و سوم این ماده آمریت مکلف به پی گیری موضوع از مجرای قانونی آن  -در صورت تحقق اجرای اول .4

 میباشد.
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  دهمباب 

 و اجراآت آمریت جندر تنظیم فعالیت ها

 منظوری وضع :

این طرز العمل به منظور تأمین مشارکت عادالنه زنان و مردان درامور اجرائیوی ،تصمیم گیری ها و حمایت از حضور فعال زنان 

 در وزارت صنعت وتجارت ترتیب گردیده است .

 اهداف :

  برای حضور زنان .حمایت از حضورفعال زنان در عرصه اداری ایجاد فرصت های مناسب 

 . رسیدگی به چالش ها مشکالت فراراه حضور زنان در اداره 

 . حمایت و تقویت برابری جنسیتی به منظور افزایش فیصدی سهم زنان 

 اصطالحات :

  ،تساوی جنسیتی ؛ به مفهوم رفتار متقابل و منصفانه با زنان و مردان به مقتضیات آنها است واین امر شامل مزایا

 وفرصت ها با زنان و مردان میباشد.تعهدات 

  عدالت جنسیتی ؛ دسترسی زنان و مردان به فرصت ها ،منابع وسایرحقوق تسجیل شده در اسناد و قانونی بصورت برابر

. 

 . خشونت؛ قرار دادن شخص یا اشخاص در وضعیتی که خالف اصول و ضوابط اداری مندرج اسناد تقنینی مربوط باشد 

 مرجع تطبیق:

جندر که تحت اثر ریاست منابع بشری اداره فعالیت مینماید ،بنأبر مسئولیت وظیفوی خویش مسول نظارت از تطبیق آمریت  

 این طرز العمل است .

 وظایف و مسئولیت های آمریت )جندر(:

 دوامدار  ارزیابی وضیعت فعلی زنان در اداره ، تهیه و ترتیب استراتیژی ساالنه برای حضور فعال زنان در اداره و نظارت

 از آن .

 . برگزاری جلسات کمیته جندر وتدویر جلسات ورسیدگی به نظریات آنها جهت دریافت راه حل 

 . همکاری در طرح و تطبیق برنامه های ارتقأ ظرفیت مسلکی کارمندان زن 

 نقش آمریت جندر در پروسه استخدام :

 اشتراک نماینده جندر در پروسه تهیه شارت لست کارکنان _ 

 اشتراک نماینده جندر در پروسه امتحانات و استخدام به حیث عضو ._ 
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 حصول اطمینان از اضافه شدنی نمره امتیازی به خانم ها بعداز اخذ امتحان رقابتی مطابق طرزالعمل استخدام کارکنان ._

 ایجاد زمینه کاری سالم و مناسب برای زنان در اداره ._ 

 اداره بدون در نظرداشت تبعیض جنسیتی .حمایت از حقوق زنان و مردان در  _

 افزایش حضور زنان در عرصه های مختلف مدیریت در اداره .تالش برای _ 

 کمیته جندر :

طبق احکام این طرزالعمل کمیته جندر به پیشنهاد آمریت جندر به منظوری مقام اداره تحت ریاست معین مالی و اداری به 

 ترکیب ذیل ایجاد می گردد.

 ندر به حیث عضو آمر ج -1

 رئیس منابع بشری به حیث عضو -2

 رئیس پالن و پالیسی به حیث عضو -3

 رئیس مالی و اداری به حیث عضو -4

 رئیس دفتر به حیث عضو -5

 آمریت جندر مسئولیت سکرتریت کمیته را به عهده می گیرد .

 وظایف و مسئولیت های کمیته :

 یت زنان در اداره و ارائه راه حل برای رفع چالش ها .ارزیابی گزارش آمریت جندر در مورد وضع -1

 ارزیابی و بررسی استراتیژی تهیه شده توسط آمریت جندر قبل از ارائه آن به مقام اداره . -2

 بررسی شکایات کارکنان زن در مورد آزار واذیت کارکنان زن در اداره و ارائه راه حل آن . -3

 یک جلسه برگزار می نماید . کمیته جندر هر ماه یک بار حداقل -4

 در صورت ضرورت آمریت جندر می تواند تقاضای برگزاری جلسه فوق العاده را به معینیت مالی اداری پیشنهاد نماید . -5

آمریت جندر مکلف است که گزارش جلسات کمیته جندر را در خالل سه روز بعداز برگزاری آن به مقام اداره وسایر مراجع  -6

 سازد.ذیربط شریک 
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  یازدهم باب

 حفظ ومراقبت دارائی های اداره 

 مبنی: 

.این طرزالعمل جهت تنظیم امور مربوط به حفظ ومراقبت دارائی های اداره وضع گردیده است  

 اهداف :

 تنظیم امور مربوط به حفظ ومراقبت های دارائی های اداره. -1

 تامین خدمات مربوط به حفظ ومراقبت دارائی. -2

 ومرجع تطبیق:ساحه 

 .این طرزالعمل در تمامی واحد های اداره قابل تطبیق است 

 .آمریت خدمات مسؤلیت تطبیق احکام این طرزالعمل وریاست مالی واداری مسؤلیت نظارت ازتطبیق آن را دارد 

 وظایف ومسؤلیت هاآمریت حفظ ومراقبت:

 ـــول اطمینان از اتخاذ اقدامات تهیه وترتیب پالن عملیاتی غرض انجام فعالیت ها حفظ ومراقبت، ا ص

الزم غرض عرضه خدمات مربوط به امور ساختمانی، سیستم برق ، کانالیزسیون،صفائی دفاتر، دهلیزها 

 وتشناب ها وتنظیم امور صفائی وسرسبزی در اسرع وقت.

  سونل صوص برای پر صفائی دفاتر،تهیه یونیفورم مخ سایل غرض  کنترول ونظارت ازتهیه زباله دانی، و

 ماتی اعم از برقی، نلدوان،صفا کار وباغبان.خد

 . همآهنگی در زباله ها در همآهنگی شاروالی،ارائه گزارش از اجراآت خدمات حفظ ومراقبت دارائی ها 
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  دوازدهمباب 

 امور مالی واداری 

 مبنی:

قانون مالی ومصـــارف عامه واســـناد این طرزالعمل غرض تنظیم امور مالی واداری در روشـــنائی قانون تدارکات ملی طرزالعمل، 

 تقنینی مربوط وضع گردیده است.

 اهداف: 

 تنظیم امور مالی وجوه نقدی سردستی وپیش پرداخت. – 1

 تأمین شفافیت در طی مراحل وجوه نقدی سردستی وپیش پرداخت. -2

 استفاده مؤثر از وجوه نقدی سردستی وپیش پرداخت جهت تأمین نیازمندی ها. -3

 امور مربوط به تعین وتثبیت مقدار تیل وروغنیات.تنظیم  -4

 تنظیم امور مربوط به توزیع ومصارف تیل وروغنیات. -5

 اصطالحات:

وجوه نقدی سردستی ؛مقدار پول نقد است که از طریـق ریاسـت امـور مـالی واداری بـه منظـور تـأمین نیازمنـدی هـای  -1

 ( افغانی باال ترنباشد قابل پرداخت است.5000)عاجل ومصارفات کوچک غیر مترقبه که ارزش آن از 

وجوه پیش پرداخت ؛مقدار پول اسـت کـه از طریـق ریاسـت امـور مـالی واداری قبـل از انجـام تعهـد،جهت خـدمات یـا  -2

 اجناس که در اینده در یافت میگردد،قابل پرداخت میباشد.

 ت وسجل دارد.وسایط ترانسپورتی: شامل تمامی عراده جاتی که بنام اداره پلی -3

خط وسیر: عبـارت از مسـیری کـه مبـدأ آن مقـر اداره وخـتم آن مقصـدی اسـت کـه واسـطه نقلیـه بـه آن مرجـع بـه  -4

 هدف انجام امور رسمی توظیف میگردد.

 تثبیت خط وسیر: مدیریت ترانسپورت ریاست مالی واداری عهده دار ان می باشد. -5

وروغنیـات در برگیرنـده مبالیـل، هایـدرولیک، ویکم،گـریس، تیل وروغنیـات : شـامل تیـل پطـرول ودیـزل اسـت  -５

 انتی فریز وغیره.

 

 سجل واسطه: عبارت است شناسائی اساسی واسطه بوده که در ان مشخصات درج میگردد. -۷

 مرجع تطبیق :  ریاست مالی واداری     
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 وجوه سردستی:

 .تدارک وجوه نقدی سردستی طبق قانون مالی ومصارفات عامه 

  یا مقدار پرداخت وجه سردستی نمی تواند بیشتر از پنجاهزار باشد.اندازه 

  منابع وجوه نقدی سقف شده از طریق وزارت مالیه با نظر داشت تصفیه مخارج قابل بازپرداخت می

 باشد.

  وجوه نقدی سردستی باید تناسب به تصفیه حسابات پرداخت های قبلی، در خالل پنج روز کاری )دو

 کات؛ یک روز کنترول ویزه و دو روز تصفیه مالی ( صورت گیرد.روز طی مراحل تدار

  درصورت عدم تحقق تصفیه پرداخت های قبلی در خالل پنج روز ، موضوع غرض مالحظه به مقام

 اداره تقدیم میگردد.

  / بوده مگر اینکه در زمینه با وزارت  – 250000سقف تعین شده وجوه نقدی سردستی اداره مبلغ

 ری توافق صورت گرفته باشد.مالیه طور دیگ

 شرایط پرداخت وجوه نقدی سردستی:

ارائه در خواست کتبی غرض حصول وجوه نقدی پیش پرداخت، خانه پری اسناد مربوط توسط خزانه دار 

وپرداخت کننده، پرداخت وجوه نقدی پیش پرداخت توسط خزانه دار وثبت ان وتصفیه هزینه های اداره ازبابت 

   وسردستی.وجوه نقدی 

 وجوه پیش پرداخت:

ـــمول اجرای  ـــت مالی واداری، وجوه پیش پرداخت را طبق قانون تدارکات وطرزالعمل آن جهت نیازمندی های اداره به ش ریاس

سقف ویا مقدار پیش پرداخت برای تدارکات اجناس وخدمات از پنج  ست ها تدارک مینماید،  سایر نیازمندی های ریا سفریه ها و

 الی پنجصد هزار افغانی می باشد.هزار افغانی 

 شرایط وجوه پیش پرداخت:

  ( 10 -( و)م 16م  -ارائه درخواســت کتبی ودریافت منظوری وطی مراحل جهت اجرای پیش پرداخت وترتیب فورم  )

 توسط ریاست مالی واداری وارسال ان به وزارت مالیه پرداخت وجوه نقدی پیش پرداخت توسط خزانه دار .

 ــد آمریت تدارکات طی مراحل وج ــتر از پنج هزار باش ه پیش پرداخت برای تدارکات اجناس وخدمات که ارزش آن بیش

 ( روز کاری به ریاست می باشد.6( در خالل مدت ) ۷ -مکلف به ارائه تمام اسناد الزم غرض تهیه فورم )م

 

 ــدیق ریا ۷-تدارکات مکلف به ترتیب واجرای فورم )م ــت تص ــت نیازمند در خالل )( انجام خدمت با نظر داش ( روز 6س

 کاری می باشد.

 ( در خالل شش روز کاری تکمیل نماید. 16 -( و)م ۷ -ریاست مالی واداری مکلف است تا طی مراحل فورم های )م 
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  ریاست نیازمند بعد از انجام فعالیت مربوطه مکلف به ارائه تمام اسناد جهت تصفیه مالی به ریاست امور مالی واداری در

 ه روز کاری می باشد.خالل س

  سناد حمایوی مربوط انجام شت ا صفیه هزینه هارا با نظر دا سه روز کاری ت ست در خالل  ست مالی واداری مکلف ا ریا

 دهد.

 فورم ماهوار مصارف تیل: 

 (لیتر در ماه.250واسطه مربوط مقام اداره و واسطه تقیبی آن به مقدار ) 

  ( لیتر تیل در ماه.200)واسطه مربوط  به معینان و رؤسا به مقدار 

  مقدار تیل وسایط خدمتی مطابق میزان گردش به اساس کیلومتر واسطه مربوط تعین و توسط مسؤل

ست امور مالی و  شده ریا سند پیش بینی  سطه از وزارت تثبیت، قید ودرج در مربوطه حین خروج وا 

 اداری می گردد.

 معیا ر سنجش روغنیات :

سنجش تیل در روغنیات  سطه طبق فورم معیار  ساس کیلومتر وا سایط مطابق به میزان گردش به ا مورد نیاز و

معینه اداره ملی نورم استندرد تثبیت و مجرائی آن با در نظر داشت مقرره استفاده و حفظ و مراقبت از وسایط 

میشود نقلیه موتری صورت گرفته و در زمینه اجرای روغنیات ،نظر هیئت فنی و تخنیکی نیز ضروری پنداشته 

 :روند درخواست تیل.

ــطه نقلیه برای ماه  -1 ــت های تیل برای واس ــا در آخر هر ماه ،درخواس دریوران مقام اداره معینان و رؤس

 پیش روی را به مدیریت ترانسپورت تسلیم می نماید.

 مدیریت ترانسپورت تمامی درخواست ها را جمع و به ریاست مالی و اداری تسلیم میدارد. -2

ـــت مالی و    -3 ـــتی ، به آمریت خدمات حکم طی مراحل قانونی  ریاس ـــی در خواس اداری ،بعد از بررس

 درخواستی تیل را میدهد .

سپورت فورم  -4 صادر به تحویلخانه تحویل  9ف س )مدیریت تران ضأ و  (را تهیه و ترتیب نموده بعد از ام

 میدهد .
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ـــپس فورم )ف  -5 ( تهیه و ترتیب مینماید وآن را 9 -س-( را برمبنای فورم )ف 5 –س –تحویل خانه س

( را امضأ مینماید 9-س -امضأ و سپس مدیریت جنسی ، آمریت خدمات ،رئیس مالی واداری فورم )ف

 ( سپس به مدیریت عمومی کنترول وزارت مالیه غرض ویزه ارسال میگردد.9-س -.فورم )ف

م -6 نه ت خا عد از ویزه فورم از طرف تحویل ندرج فورم )فب مات م بت 5-س-ام معلو کارت ذخیره ث ( در 

 میشود .

ـــلیم 5-س-تحویلدار برمبنای نقل فورم )ف -7 ( تکت توزیع تیل را به تانک تیل قراردادی غرض ارائه تس

 می نماید .

 تانک تیل با درنظر داشت تکت توزیع فورم استحقاقیه را به هر دریور اجرا می نماید. -8

 گزارش دهی :

ست مالی  ستی پیش ریا سرد صورت گرفته پیرامون وجوه نقدی  و اداری مکلف به ارائه گزارش از اجراآت 

ـــد ، ـــفافیت در توزیع تیل و روغنیات  پرداخت بطور ربعوار میباش ـــت مالی و اداری غرض تأمین ش ریاس

 میکانیزم پیش بینی شده از اجراآت خویش ماهوار گزارش میدهد.

 : جلوگیری از سؤاستفاده تیل و روغنیات

ستفاده  (1 سه آن با میزان تیل ا موظف نمودن هئیت تخنیکی به بررسی میزان گردش موتر کیلومتر مقای

سه ماه یک بار  سی دوره ئی حداقل در خالل هر صور ت دوره ئی، برر سطه نقلیه به  شده توسط هر وا

 انجام می شود.

شده (2 ست ارزش میزان تیل اجرا  سال مکتوب به تانک تیل قرار داری ودرخوا سه ماه یک  ار حداقل هر

 بار پیشنهاد می نماید.

شود ریاست مالی و اداری موضوع را غرض اخذ حکم به  (3 ستحقاق مصرف  هرگاه مصارف تیل باالتر از ا

 مقام اداره پیشنهاده می نماید.

 

 

 

 

 

  سیزدهمباب 
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 تفتیش داخلی

 منظور وضع:

 تفتیش داخلی اداره وضع گردیده است.این طرزالعمل بمنظور تنظیم اجراات و فعالیت های آمریت عمومی 

 اهداف:

 .باالبردن عواید اداره 

  جلوگیری ازضیاع منایع 

 .کاهش  فساد اداری 

 .نظارت در جهت تحقق برنامه ها و فعالیت و رعایت شفافیت در آن 

 اصطالحات:

 تفتیش؛ 

معامالت، عمل کردها، صورت حساب ها،  بادرنظرداشت ماده سوم قانون اداره عالی بررسی ، تفتیش عملیه بازرسی منظم و عینی

طرزالعمل های مالی و حسابی، سیستم معلومات و اطالعات الکترونیکی و سایر اسناد،  جهت حصول اطمینان از صحت و ثقم آن 

 ها با صورت حسابات مالی اداره است.

 اجراات و فعالیت های آمریت تفتیش داخلی:

  ،آمریت تفتیش داخلی اداره 

لیت های خود را مطابق مقرره ادارات تفتیش داخلی وزارت ها و ادارات، تعلیمات نامه تنظیم و اجرای اجراات و فعا

 امورتفتیش، قانون اداره عالی بررسی و تفتیش و سایر اسناد تقنینی مربوط انجام میدهد.

 ت، پالن ربعوار و ساالنه آمریت تفتیش داخلی بادرنظرداشت مواد هشتم و یازدهم مقرره تفتیش داخلی وزارت ها و ادارا

 تفتیش واحدهای اداره را ترتیب و غرض مالحظه به مقام اداره ارایه و پیشکش میدارد.

  آمریت تفتیش داخلی بعد از تکمیل تفتیش واحدهای اداره و طی مراحل آن، گزارش نهایی را غرض اخذ هدایت به

  مقام اداره ارایه میدارد.

 گزارش دهی:

 .اجراات وفعالیتهای خود مستقیما به مقامات رهبری اداره گزارش میدهد آمریت تفیش داخلی از

آمریت تفتیش داخلی اداره مکلف است تا مطابق به حکم مقامات اداره در ذیل گزارش ارایه داده شده به مقام، اجراات مقتضی را 

 روی دست گیرد.

 

   چهاردهمباب 
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 پروسه تدارکاتی داخلی پرچون و قرارداد های اداره

 مبنی:

این طرزالعمل با رعایت قانون تدارکات ملی، مقرره ها و طرزالعمل های مربوط آن جهت تنظیم امور تدارکاتی که ارزش آن الی 

( پنجصدهزار افغانی طور پرچون وسایر روش های تدارکاتی به شمول قرارداد ها که ارزش آن باالتر از پنجصدهزار 500000)

 است.افغانی باشد، وضع گردیده 

 اهداف:

 تنظیم امور تدارکاتی پرچون و قرارداد ها. .1

 تامین شفافیت در طی مراحل تدارکاتی. .2

 کنترول از پروسه های تدارکاتی. .3

 استفاده موثر برای سرعت بخشیدن پروسه های تدارکاتی به هدف رفع نیازمندی ها. .4

 اصطالحات:

 دارد:اصطالحات آتی در این طرزالعمل مفاهیم ذیل را را افاده می 

 .شعبه نیازمند: ریاست یا آمریت پیشنهاد کننده اجناس، خدمات و امورساختمانی میباشد 

 .آمریت تدارکات: عبارت از آمریت عموعی تدارکات اداره می باشد که گزارش دهنده با مقام وزیر و معین می باشد 

 ط صورت گرفته و قسمت آن الی خریداری پرچون: عبارت از خریداری های بوده که به اساس روش تدارکاتی مربو

 پنجصدهزار افغانی می باشد.

  هیات خریداری: متشکل از کارکنان مجرب است که با رعیایت اسناد تقنینی مربوط جهت نرخگیری و خریداری

 اجناس مطابق به حکم مقام آمر اول اداره توظیف میگردند.

 دارکات به منظور ارزیابی و مقایسه آفرها و تشخیص هیت ارزیابی: متشکل از کارکنان مجرب بوده که تحت نظر آمر ت

آفرهای جوابگو و آفر برنده شده و تهیه گزارش ارزیابی از طرف آمر اعطا توظیف گردیده و کمتر از سه نفر بوده نمی 

 تواند.

  هیات معاینه: متشکل از کارکنان مجرب است که جهت حصول اطمینان از چگونگی کمیته و کیفیت تدارکات در

 ابقت با قرارداد توظیف گردیده که کمتر از سه نفر بوده نمی تواند.مط

 مرجع تطبیق: 

 آمریت تدارکات اداره بنابر مسئولیت وظیفوی از اجراء و تطبیق این طرزالعمل نظارت و عمل می نماید.

 

 

 ( پنج هزار افغانی:5000طرزخریداری پرچون الی )

  اداره طبق نیازمندی منظور میدارد.شعبه نیازمند پیشنهاد می نماید و مقام 
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 .شعبه پیشنهاد کننده دو روز قبل از ضرورت به امریت تدارکات آنرا محول میدارد 

  آمریت تدارکات موارد حصول اطمینان از موجودیت و عدم موجودیت جنس تقاضاشده در تحویلخانه؛ خانه پری فورم

 ی( انجام میدهد.موجودیت ویا عدم موجودیت جنس توسط تحویلدار )مدیرجنس

 .ریاست مالی و اداری مکلف به پرداخت پول در همان روز ویا یک روز قبل از وجه سردستی اداره می باشد 

  هیت خریداری مکلف به نرخگیری و تدارک جنس، خدمات ویا امور ساختمانی میباشد و آمریت تدارکات از واقع بینانه

 بودن قیمت ها اطمینان حاصل مینماید.

 اری مکلف به اسناد خریداری و تسلیمی اجناس در صورتیکه مصرفی نباشد در تحویلخانه بالفاصله میباشد.هیت خرید 

 ( و ارایه آن جهت جمع و قید می 2مآمر تدارکات بعد از دریافت اسناد مکمل خریداری شده مکلف به ترتیب فورم )

 باشد.

  صورت موجودیت از تحویلخانه می باشد.شعبه نیاز مند مکلف به ارایه پیشنهاد و درخواست جنس در 

 ( پنجصدهزار افغانی:500000( پنجهزار افغانی ویا پائین تر از )5000طرز خریداری پرچون باالتر از )

  شعبه نیازمند مکلف به ارایه پیشنهاد جهت تدارک اجناس، خدمات ویا امورساختمانی مورد ضرورت بوده و حکم

 و جهت طی مراحل به امریت تداکات می سپارد.خریداری آنرا از مقام اداره اخذ 

  آمریت تدارکات مکلف به کسب نظر تخنیکی، حصول اطمینان از موجودیت ویا عدم موجودیت در تحویلخانه در خالل

 یک روز می باشد.

 آمریت تدارکات بادرنظرداشت قانون تدارکات ملی و طرزالعمل آن مکلف به ترتیب سند درخواست نرخگیری گردیده و 

 آنرا به هیات خریداری تسلیم مینماید.

  هیات خریداری مکلف به نرخگیری، ترتیب امضاء فورم مقایسوی در خالل دو روز کاری می باشد و بعد از آن، آنرا به

 آمریت تدارکات تسلیم می نماید.

 منظم به آمریت  فورم مقایسه به هیات ارزیابی محول و هیات ارزیابی آنرا تحلیل و در خالل یک روز کاری بطور

 تدارکات ارسال می دارد.

  آمریت تدارکات مکلف به ترتیب سند امر خریداری و ارسال ان به ریاست مالی و اداری غرض تثبیت تخصیص بعد از

یابی در خالل همان روز دریافت گزارش میباشد و ریاست مالی و اداری بالفاصله مکلف به دریافت گزارش هیات ارز

 تثبیت تخصیص است.

  آمریت تدارکات مکلف به ارایه اسناد خریداری به مقام وزارت ویا معین مالی و اداری در صورتیکه موضوع در حیطه

صالحیت وی باشد غرض منظوری می باشد، بالفاصله اسناد متذکره را بعد از منظوری به مدیریت کنترول وزارت مالیه 

 ارجاع می نماید.

  ( خریداری نقدی به ریاست مالی و اداری 3متدارکات به روش )طورتحول( باشد فوم )بعد از کنترول اسناد در صورتیکه

 جهت پرداخت ارسال میگردد و ریاست مالی و اداری مکلف به پرداخت پول برای هیات خریداری می باشد.

 

 ری مکلف است تا بعد از دریافت پول، هیات خریداری به تدارک مواد پیشنهاد شده و ارایه بل می باشد و  هیات خریدا

 اسناد فوق را برای تائیدی هیت معاینه و مراجع تخنیکی طی مراحل نماید.

 .سپس تحویلدار جنسی مکلف به تسلیمی اجناس در صورتیکه مصرفی نباشد است 
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  آمریت تدارکات بعد از دریافت اسناد مکمل تدارتی از هیات خریداری مکلف به ارسال آن جهت جمع و قید ویا

 ریاست مالی و اداری می باشد.محسوبی به 

 .شعبه نیازمند بر طبق پیشنهاد جداگانه جنس را از تحویلخانه دریافت و حل مشکل مینماید 

  در صورتیکه تدارکات به روش )طورمصرف قطعی باشد( هیات خریداری مکلف است تا اسناد خریداری را برای تائیدی

 هیت معاینه و مراجع تخنیکی طی مراحل نماید.

 ( و ارایه آن جهت قید و جمع 3آمریت تدارکات بعد از دریافت مکمل اسناد از هیات خریداری مکلف به ترتیب فورم)م

 محسوبی به ریاست مالی و اداری می باشد.

 .هیات معاینه در حین تحویلدهی اجناس و خدمات مکلف به معاینه می باشد 

 طرز تدارکات با ارزش باالتر از پنجصدهزار افغانی:

 ( پنجصدهزار افغانی باشد طی مراحل تدارکاتی آن با 500000رگاه ارزش تدارکات اجناس و خدمات باالتر از )ه

 استفاده از یکی از روش های تدارکاتی مندرج در قانون تدارکات و طرزالعمل آن صورت می گیرد.

 ی میباشد.شعبات نیازمند مکلف به ارایه پیشنهاد با ذکر مشخصات دقیق و اخذ نظریات تخنیک 

  حکم مقام اداره بعد از ثبت به آمریت تدارکات ارجاع و آمریت تدارکات مکلف به اخذ معلومات در رابطه به وجوه مالی

 از ریاست مالی و اداری میگردد و در همان روز معلومات داده می شود.

  مناسب شیوه تدارکاتی یا قرارداد و آمریت تدارکات مکلف به ترتیب و ارایه پیشنهاد به مقام اداره جهت انتخاب نوع

 آغاز روند طی مراحل تدارکاتی می باشد.

  بعد از اغاز پروسه طی مراحل تدارکاتی، آمریت تدارکات مکلف به ترتیب شرطنامه معیاری مطابق قانون تدارکات ملی

می باشد و هرگاه میزان ( روز کاری و ارایه آن غرض تائیدی به معین امور مالی و اداری 2و طرزالعمل ان در خالل)

هزینه تدارکاتی باالتر از صالحیت تفویض شده به معین مالی و اداری باشد، شرطنامه غرض منظوری به مقام اداره 

 تسلیم می گردد.

 .آمریت تداکات مکلف به اعالن پروسه تدارکاتی بعد از منظوری آمر اعطا در همان روز میباشد 

 ایه پیشنهاد به مقام اداره پیرامون تعین زمان آفرکشایی در خالل میعاد نشر به آمریت تدارکات مکلف به ترتیب و ار

 احکام قانون تدارکات ملی و طرزالعمل آن می باشد.

 .هیات آفرکشایی مطابق به قانون و طرزالعمل مربوط، آفرهای دریافت شده را باز و آنرا طی مراحل مینماید 

 تعین هیات ارزیابی را بعد از تکمیل پروسه آفرکشایی عنوانی مقام اداره  آمریت تدارکات بالفاصله پیشنهاد مبنی بر

 ارایه می نماید.

 .هیات ارزیابی اسناد را ارزیابی و به مقام اداره گزارش میدهد 

  در صورت منظوری گزارش هیات ارزیابی توسط آمر اعطا، آمریت تدارکات اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد را ترتیب و از

 از رسانه های کثیراالنتشار به نشر می رساند. طریق یکی

 

 

  بعد از ختم میعاد اطالعیه و تصمیم اعطای قرارداد، آمریت تداکات مکلف به عقد قرارداد با درنظرداشت اطمینان از

 موجودیت تخصیص و بودجه میباشد.
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  را به شرکت برنده ارسال می آمریت تدارکات بعد از دریافت اطمینانیه موجودیت تخصیص و بودجه نامه قبولی آفر

 نماید.

  قرارداد و میعاد آن با رعایت احکام قانون تدارکات و طرزالعمل توسط تدارکات تهیه، تنظیم و اماده امضاء توسط

 جانبین می گردد.

  بعد از آن آمریت تدارکات مکلف به ارسال دوسیه تدارکاتی به مدیریت عمومی کنترول وزارت مالیه غرض ویزه

 ه بعد از امضای قرارداد مربوطه می باشد.بالفاصل

  امریت تدارکات بعد از عقد قرارداد و ویزه دوسیه تدارکاتی، داوطلبان غیر موفق را بعد از عقد قرارداد و عدم موفقیت

 آنان اطالع داده و نتائج را در ویب سایت اداره نشر و تمام تضمینات افر داوطلبان غیر برنده را مسترد می نماید.

 ترکیب و تغییر اعضای هیات:

  آمریت تدارکات مکلف است تا پیشنهاد تغییر اعضای هیات خریداری، ارزیابی و معاینه را به صورت ربعوار به امر اعطا

 غرض منظوری ارایه نماید.

 آمریت تدارکات مکلف است دو نفر هیات جداگانه )گروپ اول برای اجناس تکنالوژی و ساختمانی و گروپ دوم برای 

 اجناس عمومی( را غرض اخذ نرخ تخمینی و خریداری در هر ربع سال مالی پیشنهاد نماید.

 .هیات مندرج فقرات فوق الذکر بعد از حکم مقام اداره صالحیت پیشبرد امور محوله را دارند 

 فهرست خریداری:

 ( جنس که بیشترین ضرورت اداره است را تهیه 50آمریت تدارکات مکلف است فهرستی از ) سه گزینه خریداری برای

 هریک از آنها را غرض تسهیل در پروسه پیشنهاد نماید.

 .آمریت تدارکات بعد از تهیه فهرست، آنرا غرض منظوری به مقام اداره پیشنهاد و منظوری آنرا دریافت نماید 

 گزارش خریداری ساالنه:

 مالی فهرست و تهیه نماید. آمریت تدارکات مکلف است از تمام خریداری های صورت گرفته در یک سال 

 .آمریت تدارکات بر مبنای فهرست مندرجه فوق الذکر نیازهای سال آینده را پیش بینی نماید 
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