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 فصل اول

 احکام عمومی

 مبنی

 ماده اول

نون آمادگی مبارزه با قا ۲۸جالالتمآب رییس جمهور در روشنی ماده  13/9/1397( مورخ 1۸7۶شماره ) حکم  رزالعمل بتاسی ازاین ط

صنعتی و جنگالت وضع گردیده است. تجارتی،  ،رسیدگی به آتش سوزی ها در ساحات ملکی حوادث به منظور  

 اهداف

 ماده دوم

ذیل میگردد:اهداف این طرزالعمل شامل موارد   

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

 صنعتی و جنگالت به هدف کاهش اثرات ناگوار آن.

تجارتی، صنعتی و جنگالت و اتخاذ تدابیر الزم بموقع جهت جلوگیری از وقوع آتش سوزی در  ملکی، ساحاتشناسایی  .۲

 .همتذکر ساحات

 تش سوزی ها.آمالی ناشی از حوادث  جانی و خسارات وارده کاهش .3

 ،هابا استفاده از برنامه  جنگالتاحیای دوباره ارتی، صنعتی و ملکی، تج عرضه خدمات برای فعال ساختن دوباره ساحات .4

 .نهاد ها و سیستم ها ،پروگرام ها

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

ملکی، تجارتی، صنعتی و  حریق در ساحاتدر خصوص جلو گیری و مقابله با  وقایوی  پیرامون در نظرگرفتن معیارهای آگهی .۶

 .جنگالت

 اضطراری. حاالتحریق در عاجل به متضررین و آسیب دیدگان رسیدگی  .7

 مرجع تطبیق کننده

 سومماده 

 رسیدگی به کمیتهمشترک اعضای دثات آتش سوزی توسط اقدامات و فعالیت تحقق فعالیت های وقایوی و رسیدگی به حا .1

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



رسیدگی به  کمیتهتوسط  در ساحات ملکی، تجارتی، صنعتی و جنگالت حریقتمامی فعالیت های مرتبط به وقایه و رسیدگی به  .۲

 آتش سوزی ها رهبری و نظارت می گردد.

 .اطفاییهء وزارت امور داخله  تنظیم می نمایدامور پاسخدهی به حریق حین آتش سوزی ها را اداره و هم آهنگی انسجام  .3

 

 

 فصل دوم

 کمیته جلو گیری و رسیدگی به آتش سوزی 

 کمیتهترکیب 

 چهارمماده 

تحت ریاست وزیر دولت  ساحات تجارتی، صنعتی و جنگالت  خسارات وارده از اثر آتش سوزی ها دررسیدگی به جلو گیری و  کمیته 

 می باشد: با صالحیت ادارات ذیل متشکل از نمایندگاندر امور رسیدگی به حوادث و امور بشری 

 حیث عضو.وزارت تجارت و صنعت بتور خصوصی عمومی انکشاف سک ریاست .1

 .عمومی جنگالت وزارت زراعت، آبیاری و مالداری بحیث عضو ریاست .۲

 .وزارت مالیه بحیث عضونماینده با صالحیت  .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 .۶

 .بحیث عضو اراضی با صالحیت وزارت شهر سازی و  نماینده .7

 .بحیث عضو نماینده با صالحیت شاروالی کابل .۸

 صالحیت ریاست امنیت ملی بحیث عضو.نماینده با  .9

 ه با صالحیت بانک مرکزی بحیث عضو.نمایند .10

 .نماینده با صالحیت ریاست سره میاشت بحیث عضو .11

 بحیث عضو. حیت اتاق تجارتنماینده با صال .1۲

 نماینده با صالحیت ریاست عمومی امور بیمه های وزرات مالیه به حیث عضو. .13

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

 .بحیث عضو رنوالیاڅنماینده با صالحیت اداره عالی لوی  .15



 .بحیث عضو شناسیانماینده با صالحیت اداره هو .1۶

 های محلی به حیث عضو.نماینده با صالحیت اداره مستقل ارگان  .17

 نماینده با صالحیت شرکت بیمه ملی افغان به حیث عضو. .1۸

 .کمیتهو سکرتر  بحیث عضو دفتر وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادثنماینده با صالحیت  .19

 کمیتهجلسات و نصاب زمان 

 ماده پنجم

یک بار تدویر می گردد با گذشت هر دو ماه  کمیتهجلسات عادی در جلسه حتمی است؛  حضور نمایندگان باصالحیت عضو کمیته

 برگزار شده می تواند. سکرتریتوجلسات عاجل آن توآم با وقوع حوادث و یا به پیشنهاد 

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

 کمیتهوظایف 

 ماده ششم

خسارات وارده از اثر آتش امور وقایوی و جبران رسیدگی به  ها و استقامت های کاری شان در انسجاممراجع آتی به تفکیک فعالیت 

 سوزی ها دارای مسولیت های ذیل می باشند.

  صنعت و تجارتوزارت 

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

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

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

 .مطابق قوانین نافذه الکین صنایع و ساحات تجارتی به دریافت بیمه نامه حریقملزم نمودن م -

رتی، صنعتی و نظارت متداوم از آن با همکاری و مشوره تخنیکی ریاست تجاحصول اطمینان از نصب آالت حریق در ساحات  -

 وزارت امور داخله. عمومی رسیدگی به حوادث و اطفائیه

در همآهنگی با اتاق تجارت،  وقوع و جلوگیری از حریق در ساحات تجارتی و صنعتیمرتبط به چگونگی  رساندن آگاهی های  -

 .افغانستان صنابع و معادن و اتاق تجارت و صنایع زنان

 وزارت مالیه

 ثین تجارتی و صنعتی.با درنظرداشت فورم مالیه دهی متشبر تخمین خسارات مالی وارده همکاری د -

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



 ترویج و تقویت سیستم بیمه در مقابل حریق. -

قرضه های کوچک به هدف احیای شغل مطابق قوانین نافذه و با در نظر  از طریق دادن ها حمایت مالی از متضررین آتش سوزی -

 داشت منابع و امکانات.

 وزارت دفاع ملی

 و نجات. اشتراک فعال در عملیات جستجو -

مقرره تنظیم امور  رابطه به اطفای حریق به  اساس ضرورت مطابقهمکاری از طریق اطفائیه و نیروهای هوایی و زمینی در  -

 اطفاییه.

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

 داخلهوزارت امور 

 در روشنی مقرره تنظیم امور اطفاییه. ابق الیحه وظایفمط اشتراک فعال در عملیات جستجو و نجات -

 نجات و انتقال مجروحین به نزدیک ترین مرکز صحی. -

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

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

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

 جلوگیری از فعالیت های سوء استفاده در محل حادثه. -

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

 .همکاری در تامین امنیت ساحه حادثه -

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

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

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

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

 ملکی و نظامی طی کورس های قصیرالمدت و طویل المدت.

 .اگاهی دهی در مورد جلوگیری از آتش سوزی ها -

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

از طریق  ت عدم توجه بر نصب ابزار ضد حریق در ساحات که احتمال حریق متصور باشدبر خورد قانونی با متخلفین در صور -

 موظفین ریاست عمومی رسیدگی به حوادث و اطفائیه.

 



 امنیت ملیریاست عمومی  

 همکاری در فعالیت های جستجو و نجات. -

 تحلیل و بررسی عوامل حادثه. -

 همکاری در تامین امنیت ساحه حادثه. -

 معلومات استخباراتی بخاطر شناسایی عوامل وقوع آتش سوزی.جمع آوری  -

 وزارت شهرسازی و  اراضی 

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

 مسکونی پالنی.در طرح، دیزاین و ساختمان بلند منزل ها و محالت و راه های جلو گیری از وقوع آن پیش بینی حاالت حریق  -

 وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

 تنظیم امور جنگالت. -

وسایل حریق افزا در بستر جنگالت  و استفاده نکردن از ه منظور جلوگیری از حریقآگاهی دهی از طریق وسایل ارتباط جمعی ب -

 وزارت امور داخله. با همکای پرسونل مسلکی رسیدگی به حوادث و اطفائیه

جلوگیری از بروز حریق در جنگالت در همکاری و مشوره تخنیکی ریاست عمومی  رابطه به شیوه هایآگهی دهی در  -

 .رسیدگی به حوادث و اطفائیه وزارت امور داخله

 احتمال وقوع حریق. به  ت و تشخیص مخاطرات مربوطنقشه های جنگال ترسیم و تنظیم  -

 موظف. کمیتهخدهی و رسیدگی به حریق جنگالت در چارچوب مشارکت در پاس -

 احیای مجدد جنگالت تخریب شده. -

 ممانعت از تولید بی رویه و غیر قانونی چوب در جنگالت. -

 ترتیب رهنمود نحوه تولید چوب از جنگالت. -

 غرس نهال های تعویضی در جنگالت. -

 ی امنیتی.جلو گیری از قطع غیر قانونی جنگالت در همکاری با نهاد ها -

 شناسایی نقاط آسیب پذیر در جنگالت و رفع آن به منظور جلو گیری از حریق. -

 وزارت صحت عامه

 (.اثنای حریق  در عرضه خدمات صحی ) آمبوالنس، انتقال مجروحین و تداوی آنها -

 تجارتی و صنعتی.آموزش کمک های اولیه برای متشبثین غرض جلوگیری از خطرات جانی ناشی از آتش سوزی در ساحات  -

در شفاخانه ها و کلنیک ها در مشوره با ریاست  خروجیهای و عالمه گذاری راه  حصول اطمینان از نصب آالت ضد حریق -

 .عمومی رسیدگی به حوادث و اطفائیه وزارت امور داخله



 

 

 حوادث اداره ملی آمادگی مبارزه بادفتر وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث/ 

تجارتی، صنعتی و ملکی، ساحات  واجد شرایط در با متضررین حوادث آتش سوزی بشردوستانه اضطراری مساعدت نقدی -

 .جنگالت مطابق به قوانین، پالیسی و طرزالعمل های مربوطه

 همکاری در قسمت تثبیت خسارات وارده ناشی از آتش سوزی. -

آهنگی پرسونل ، با همآنوزی و رسیدگی به غرض جلوگیری از حوادث ناشی از آتش سو طرزالعمل ها طرح پالیسی ها  -

 وزارت امور داخله. مسلکی رسیدگی به حوادث و اطفائیه

 سهم گیری فعال در تامین روابط و همآهنگی فعالیت ها و بسیج منابع. -

 تنظیم و سکرتریت جلسات کمیته. -

 شرکت های بیمه  سایر ، شرکت بیمه ملی افغان وست عمومی بیمه های وزارت مالیه ریا

 تجار و صنایع متقاضی.عرضه خدمات بیمه آتش سوزی برای  -

 ره در روشنی قانون بیمه و مطابق بیمه نامه.جبران خسا -

 تنظیم امور مربوط به بیمه آتش سوزی در روشنی اسناد تقنینی نافذه. -

 .نظارت و بررسی کمی و کیفی عرضه خدمات بیمه آتش سوزی برای تجار و صنایع متقاضی -

شکایات، ادعای جبران خساره، تعیین تعرفه حق البیمه وجبران خساره، تثبیت خساره، حل منازعات ناشی از دعاوی رسیدگی به  -

 علیه شرکت های بیمه و پاسخگویی شرکت ها در روشنی قانون بیمه وبیمه نامه.

 ترویج و تقویه سیستم بیمه در مقابل حریق. -

 تسهیل خدمات برای متقاضیان بیمه. -

 مورد اهمیت بیمه. آگاهی دهی در  -

 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. -

 اشیه جاده ها.صب تابلوهای هشدار دهنده آتش در حن -

 جنگالت.برای احیای  وزارت زراعت، آبیاری و مالداریهمکاری با  -

 

 



 شاروالی ها

تجارتی، صنعتی و جنگالت، مجهز با آالت و  ملکی، شهری، شاروالی ها مکلف اند اطمینان حاصل نمایند تا تمامی ساحات -

 حریق باشد.ضد ابزار 

تجارتی و صنعتی  ملکی، حین اعمار ساحاتبا همکاری پرسونل مسلکی رسیدگی به حوادث و اطفائیه شاروالی ها مکلف اند  -

 ملی و بین المللی ضد حریق را الزامی بسازند. استندرد های

 ساخته شده اند، شاروالی ها در همآهنگی ریاست ،وقایوی حریق و صنعتی که قبالً خالف معیارهایتجارتی ملکی، ساختمانهای  -

را الزم برای پالنی شدن آنها تدابیری ها  راه ها و لکین آنمابا ارزیابی و در مشوره  ،اطفائیه عمومی رسیدگی به حوادث و

 د.می نمایتطبیق جستجو و 

با همکاری  شاروالی ها محالت معروض به خطر آتش سوزی در شهرها را که توسط اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث -

ساختن خطرات موجود آن تشخیص داده می شود، در دور  ریاست عمومی رسیدگی به حوادث و اطفائیه وزارت امور داخله

 اقدام می نماید.

و را در مطابقت به مقرره تنظیم امور اطفائیه و تاسیساتی شاروالی ها مکلف اند تا تمامی سکیج ها و نقشه های اساسی ساختمانی  -

 آهنگ سازند.همموافقه ریاست عمومی رسیدگی به حوادث و اطفائیه وزارت امور داخله 

خروجی فرار از آتش در ساختمان ها، باعالمه گذاری راه های خروجی و هشدار دهنده آتش سوزی را در نظر می  های  راه -

 گیرد.

 ارگانهای محلیمستقل  اداره 

 .، کنترول، مدیریت و مهار ساختن حوادث آتش سوزیرسیدگی همآهنگی با شاروالی های والیات غرض -

 برای رسیدگی به آتش سوزی ها. ولسوالی ها  والیات و همآهنگی با -

 سره میاشت

 اعزام تیم رضا کار به ساحه حادثه برطبق نیازمندی. -

 کمک در عملیات جستجو، نجات و انتقاالت. -

 کمک در مساعدت های اضطراری و حمایت از برنامه های آموزشی و آگاهی دهی در مورد خطرات آتش سوزی. -

 های تجارتاتاق 

وی حریق در ساحات تجارتی و صنعتی وقایوی و مجادل ران به منظور در نظرگرفتن معیارهایو صنعت کا تجار ساختن هاآگ -

 مطابق احکام مقرره تنظیم امور اطفائیه.

 رسیدگی به خسارات ناشی از آتش سوزی. کمیتهانعکاس دادن نظریات و پیشنهادات متشبثین به  -

با مشوره پرسونل مسلکی رسیدگی به حوادث و  اذ تدابیر الزمهمکاری و همآهنگی الزم با تمام ادارات متذکره در قسمت اتخ -

 غرض جلوگیری از وقوع آتش سوزی ها. اطفائیه



 .بیمه نمودن اموال و دارایی های شانتشویق متشبثین و تجار ملی جهت  -

 زش ها به اداره اطفاییه وزارت امور داخله.عرفی رضا کاران جهت فرا گیری آموتشویق متشبثین برای م -

 اداره هواشناسی

تغیرات اقلیم و  ( و پیامدهای ناگوار مربوط بههوا )آب واوضاع جوی در اختیار گذاشتن اطالعات مربوط به برای همکاری  -

 .پیش بینی های احتمالی حوادث طبیعی

 ی.نسبتشریک معلومات در مورد آب و هوا، درجه حرارت، رطوبت  -

 نوالیارڅاداره عالی لوی 

 سوزی ها.بررسی عوامل آتش  -

 دی.قیب عدلی عاملین آتش سوزی های عمتع -

 

 فصل سوم

 احکام متفرقه

 ارایه گزارش

 هفتم ماده

 سکرتریت کمیته گزارش ساالنه اجراآت خویش را به مراجع ذیربط و ذیصالح ارایه می نماید.

 تجدید نظر بر طرزالعملتعدیل و 

 ماده هشتم

 قابل تعدیل می باشد.این طرزالعمل با توافق اکثریت مطلق اعضای کمیته 

 تطبیق

 نهمماده 

 قابل تطبیق است. تصویب کمیتهاز  ترتیب گردیده و پسماده  نه این طرزالعمل در سه فصل و

 



 تائیدی ارگانهای ذیربط

      وزارت امور داخله)ریاست عمومی رسیدگی به حوادث و اطفائیه(                                                                          وزارت صنعت و تجارت    

                                       

             م عالی ریاست جمهوری در امور توسعه شهری              مشاوریت مقا  دفتر مقام عالی ریاست جمهوری         اداره ارگانهای محلی                        

 

 وزارت مالیه                                                        د افغانستان بانک                                                             شاروالی کابل       

            

 اتاق تجارت افغانستان                              شرکت بیمه ملی افغان                                           وزارت شهر سازی و اراضی                 

  

دفتر وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث/   

 اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث


