
گزارش مختصر در رابطه به تشکیل رسمی و کارکنان قراردادی 

 1398اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث سال 

نفر  383اداره ملی آمادگی مبارزه باحوادث دارای سقف تشکیل  .1

 224بست در مرکز و  159در مرکز و والیات میباشد. که از جمله 

گانه تقسیم  34بست در ریاست های مبارزه باحوادث والیات 

 گردیده است.

رئیس این اداره در مرکز دارای یک بست خارج رتبه تحت عنوان  .2

و دو بست معاونیت با  عمومی اداره ملی آمادگی مبارزه باحوادث

و  معاونیت پالیسی و انسجام درجه فوق رتبه تحت عنوان 

 میباشد. معاونیت مالی  و اداری

 7دفتر مرکزی دارای  اداره ملی آمادگی مبارزه باحوادث در .3

آ 4ریاست، 

 مریت مستقل، یک بست واحد جندر و یک بست مشاور حقوقی میباشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ریاست که عبارت اند از: 5معاونیت پالیسی و انسجام دارای  .4

 ریاست پالن و پالیسی 

 ریاست وقایه و کاهش خطر 

 ریاست مرکز عملیات اضطرار 

 ریاست انسجام و هماهنگی تطهیر ماین 

 ریاست روابط بین المللی 

به شمول معاونیت پالیسی و بوده که مجموع تشکیل این ریاست ها 

 بست میباشد. 51انسجام به 

 

 

 

 

آمریت مستقل میباشد  2ریاست و  2معاونیت مالی و اداری دارای  .5

 عبارت اند از: که

 ریاست منابع بشری 

  ریاست مالی و اداری 

 آمریت اطالعات و ارتباط عامه 

 آمریت تدارکات 

به شمول معاونیت مالی و اداری بوده که مجموع تشکیل این ریاست ها 

 میباشد. بست 92

 

 

 

 

 

 

آمریت های تفتیش داخلی، آمریت دفتر مقام، مشاور حقوقی و   .6

گانه مستقیمًا به مقام  34ریاست های مبارزه با حوادث والیات 

باحوادث گزارشده  محترم ریاست عمومی اداره ملی آمادگی مبارزه

 میباشند.

اداره ملی آمادگی مبارزه باحوادث در تمام والیات افغانستان  .7

دارای ریاست های مبارزه با حوادث بوده که تشکیل هر والیت 

 بست دارد جدول آن قرار ذیل است. 224متفاوت میباشد که جمعًا 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

بست  383جمعًا اداره ملی آمادگی مبارزه باحوادث سقف تشکیالتی  .8

 34بست در والیات  224بست در مرکز و  159میباشد که از جمله 

 گانه تقسیم بندی گردیده است.

 در دفتر مرکزی تشکیل قرار ذیل میباشد: .9

  ریاست عمومی اداره ملی آمادگی مبارزه باحوادث )خارج

 رتبه(

  رتبه(معاونیت پالیسی و انسجام )فوق 

 )معاونیت مالی و اداری )فوق رتبه 

 )ریاست پالیسی و انسجام )بست دو 

 )ریاست وقایه و کاهش خطر )بست دو 

 )ریاست انسجام و هماهنگی تطهیر ماین )بست دو 



 )ریاست مرکز عملیات اضطرار )بست دو 

 )ریاست منابع بشری )بست دو 

 )ریاست روابط بین المللی )بست دو 

 ( ریاست مالی و اداری)بست دو 

 )آمریت دفتر مقام )بست سه 

 )آمریت تفتیش داخلی )بست سه 

 )آمریت اطالعات و ارتباط عامه )بست سه 

 )آمریت تدارکات )بست سه 

 )مشاور حقوقی )بست سه 

 20  بست سه آمریت، سکرتر مقام و کارشناس تحلیل و

 ارزیابی خطرات حوادث

 50 بست چهار مدیریت های عمومی، کارشناسان و سکرتریت 

 های معاونیت ها

 25 مدیریت ها و کارشناس پروتول های مؤسسات پنج بست 

 6 مامور 6 بست 

 35  پرسونل خدماتی دریوران، خانه سامان ها، برقی  7بست

 جنراتور کار، معتمدین نقدی و جنسی و میکانیک وسایط

 8  پرسونل خدماتی امربر ها 8بست 

تشکیل قرار ذیل گانه  34در ریاست های مبارزه باحوادث والیات  .10

 میباشد:

 34  گانه 34ریاست مبارزه باحوادث والیات دو بست 

 34 مدیریت عمومی مالی و اداری  4 بست 

 73  مدیریت های وقایه و کاهش خطر، ارزیابی خسارات  5بست

 و روابط و انسجام

 83  پرسونل خدماتی متمعد نقدی و جنسی، خانه سامان  7بست

 و دریور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

میباشد که  103قراردادی بالمقطع این اداره جمعا  .تعداد کارکنان11

 قرار ذیل تقسیمات گردیده است:

  تن  96کارکنان قراردادی دفتر مرکزی اداره 

  تن 7کارکنان قراردادی ریاست مبارزه با حوادث والیت کابل 

 

 با احترام 


