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جلَگیشی اص غذٍس جَاص فؼبلیت پوپ استیطي ّب دس 

سبحبت غیش پالًی
اداسُ تٌظین ًفت ٍ گبص افغبًستبى، ٍصاست 

غٌؼت ٍ تجبست، اداسُ هلی حفبظت 

هحیط صیست ٍ ضبسٍالی وببل

ٍصاست اهَس داخلِ ٍ اداسُ لَی 

سبسًَالی

جلَگیشی اص غذٍس جَاص سبختوبى ّب  دس سبحبت غیش 

پالًی دس سشاسش وطَس

ضبسٍالی وببل، ٍصاست ضْشسبصی ٍ اساضی، 

اداسُ اسگبى ّبی هحلی

ٍصاست اهَس داخلِ ٍ اداسُ لَی 

سبسًَالی

تطخیع ٍ تَلف وبس سبخت ٍ سبص هبسویت ّبی 

تجبستی ٍ پوپ استیطي ّبی وِ فؼال دس حبلت سبخت 

ٍ سبص هیببضٌذ

ضبسٍالی وببل، اداسُ تٌظین ًفت ٍ گبص ٍ 

ٍصاست غٌؼت ٍ تجبست
√√√√√√ٍصاست اهَس داخلِ

وویتِ تخٌیىی دایویتشتیب ٍ اسایِ گضاسش بِ همبم ػبلی
دفتش ٍصیش دٍلت دس اهَس سسیذگی بِ 

حَادث
√

اًفبر طشح ّب ٍ دستَسالؼول ّبی تْیِ ضذُ تَسط 

وویتِ تخٌیىی دایوی
√ٍصاست ّب ٍ اداسات ریشبطوویتِ تخٌیىی دایوی

اػوبل همشسُ تٌظین اهَس اطفبیِ ٍ سبیش طشصالؼول ّب ٍ 

 هشوض تجبستی ۶۸۶ پوپ استیطي ٍ ۲۴۶لَایح ببالی 

سشٍی ضذُ ضْش وببل تَسط وویتِ تخٌیىی دایوی

سیبست ػوَهی سسیذگی بِ حَادث ٍ 

اطفبئیِ ٍصاست اهَس داخلِ ٍ اداسُ تٌظین 

ًفت ٍ گبص

وویتِ تخٌیىی دایوی ٍ اداسُ لَی 

سبسًَالی
√√√√√√√√√√

اسایِ پیطٌْبد تؼذیل همشسُ تٌظین اهَس اطفبییِ دس 

غَست ضشٍست

سیبست ػوَهی سسیذگی بِ حَادث ٍ 

اطفبییِ ٍصاست اهَس داخلِ
√√√وویتِ تخٌیىی

اػوبل همشسُ تٌظین اهَس اطفبئیِ ببالی پوپ استیطي 

ّب ٍ هبسویت ّبی وِ جذیذآ اػوبس ٍ احذاث هیطًَذ

سیبست ػوَهی سسیذگی بِ حَادث ٍ 

اطفبیِ ٍصاست اهَس داخلِ ٍ  اداسُ هلی 

حفبظت هحیط صیست

ضبسٍالی وببل، اداسُ تٌظین ًفت ٍ گبص 

افغبًستبى، ٍصاست غٌؼت ٍ تجبست
فؼبلیت دٍاهذاس

فؼبلیت دٍاهذاس

فؼبلیت دٍاهذاس

  هقام عالی پیراهَى طرح پیشٌْادی تذابیر ٍقایَی برای جلَگیری از آتش سَزی در هراکس تجارتی، رّایشی ٍ پوپ استیشي ّا1398.7.9هؤرخ  (1125)پالى تطبیقی تحقق ّذایت شوارُ 

ًیوِ دٍم )زهاى کَتاُ هذت برای  تطبیق پیشٌْادات کویتِ هَظف 

(هاُ هیساى ٍ هاُ عقرب

زهاى دراز هذت برای  تطبیق پیشٌْادات 

کویتِ هَظف
پیشٌْادات کویتِ هؤظف شوارُ 

تطبیق کٌٌذُ پالى
فعالیت ّای هراجع هربَطِ

2

اػوبل اجببسی همشسات ٍ تذابیش 

ایوٌی دس بشابش آتص سَصی دس 

هَسد هشاوض تجبستی ٍ پوپ 

استیطي ّب

1

جلَ گیشی اص سبخت ٍ سبص هشاوض 

تجبستی ٍ پوپ استیطي ّب دس 

.سبحبت غیش پالًی
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ًیوِ دٍم )زهاى کَتاُ هذت برای  تطبیق پیشٌْادات کویتِ هَظف 

(هاُ هیساى ٍ هاُ عقرب

زهاى دراز هذت برای  تطبیق پیشٌْادات 

کویتِ هَظف
پیشٌْادات کویتِ هؤظف شوارُ 

تطبیق کٌٌذُ پالى
فعالیت ّای هراجع هربَطِ

جشیوِ ًمذی، تَلف ) اػوبل همشسات اجببسی ٍ هَیذات 

بِ  (وَتبُ هذت فؼبلیت ٍ تَلف دساص هذت الی یىسبل

اسبس تػوین وویتِ تخٌیىی دایوی

وویتِ تخٌیىی دایوی
اداسُ لَی سبسًَالی ٍ ٍصاست اهَس 

داخلِ
√√√√

اػوبل دستَسالؼول ّبی تْیِ ضذُ تَسط وویتِ 

تخٌیىی دایوی  بشای جلَگیشی اص ٍلبیغ آتص سَصی 

دس سطح ٍالیبت

وویتِ تخٌیىی دایوی ٍ سّبشی ٍالیبت 

هشبَطِ

اداسُ هستمل اسگبًْبی هحلی، ٍصاست 

اهَس داخلِ ٍ اداسُ لَی سبسًَالی
√√√√√√

اػوبل دستَسالؼول ّبی تْیِ ضذُ تَسط وویتِ بشای 

جلَگیشی اص ٍلبیغ آتص سَصی دس ضْش وببل
وویتِ تخٌیىی دایوی

ٍصاست اهَس داخلِ ٍ اداسُ لَی 

سبسًَالی
√√√√√√

 تَلف فؼبلیت هشاوض تجبستی ٍ پوپ استیطي ّبی 

هتخلف
وویتِ تخٌیىی دایوی

اداسُ لَی سبسًَالی ٍ ٍصاست اهَس 

داخلِ
√√

تَلف فؼبلیت هشاوض تجبستی ٍ پوپ استیطي ّبی فبلذ 

بیوِ تب سػبیت تذابیش احتیبطی بشای جلَگیشی اص آتص 

سَصی الی هذت یىوبُ اص غذٍس اخطبس اٍلی دس ضْش 

وببل ٍ ٍالیبت

وویتِ تخٌیىی دایوی ٍ سّبشی ٍالیبت

اداسُ هستمل اسگبًْبی هحلی، اداسُ 

تٌظین ًفت ٍ گبص، ٍصاست اهَس داخلِ 

ٍ اداسُ لَی سبسًَالی

√√√√√√

 ضَسای هحتشم ٍصیشاى ۱۳۹۱ سبل ۳۹تطبیك هػَبِ ضوبسُ 

دس خػَظ اجببسی ضذى بیوِ آتص سَصی
√√√√√√√اداسات جَاص دُ، ٍ ضشوت ّبی بیوِسیبست ػوَهی اهَس بیوِ ّبی ٍصاست هبلیِ

ًظبست اص داضتي بیوِ آتص سَصی دس هشاوض تجبستی ٍ 

پوپ استیطي ّب
سیبست ػوَهی اهَس بیوِ ّبی ٍصاست هبلیِ

ضبسٍالی وببل ٍ  اداسُ تٌظین ًفت ٍ 

گبص
√√√

تسْیل ٍ ّوبٌّگی بشای اسایِ خذهبت بیوَی ٍ اسایِ 

آگبّی
√√√√√√ضشوت ّبی بیوِسیبست ػوَهی اهَس بیوِ ّبی ٍصاست هبلیِ

تطبیك اجببسی بیوِ آتص سَصی

تَلف فؼبلیت هشاوض تجبستی ٍ 

پوپ استیطي ّبی وِ حذ الل 

تذابیش ایوٌی دس بشابش آتص سَصی 

.سا سػبیت ًٌوَدُ اًذ

4
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اػوبل اجببسی همشسات ٍ تذابیش 

ایوٌی دس بشابش آتص سَصی دس 

هَسد هشاوض تجبستی ٍ پوپ 

استیطي ّب

3
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زهاى دراز هذت برای  تطبیق پیشٌْادات 

کویتِ هَظف
پیشٌْادات کویتِ هؤظف شوارُ 

تطبیق کٌٌذُ پالى
فعالیت ّای هراجع هربَطِ

تثبیت هَلؼیت هشاوض تجبستی ٍ پوپ استیطي ّب بب 

 دس ضْش وببلGISاستفبدُ اص سیستن 
ضبسٍالی وببل ٍ ٍصاست غٌؼت ٍ تجبست

اداسُ تٌظین ًفت ٍ گبص، ٍصاست 

ضْشسبصی ٍ اساضی ٍ ٍصاست اهَس 

داخلِ

√√√√√√√√√√

تثبیت هَلؼیت هشاوض تجبستی ٍ پوپ استیطي ّب بب 

 دس ٍالیبت ٍ ضشیه سبختي GISاستفبدُ اص سیستن 

آى بِ اداسات ریشبط

ٍالیت هشبَط

وویتِ تخٌیىی دایوی، ٍصاست 

ضْشسبصی ٍ اساضی ٍ اداسُ اسگبى 

ّبی هحلی

√√√√√√√

ضبسٍالی وببل ٍ ٍالیبت هشبَطِضشیه سبصی اطالػبت جوغ آٍسی ضذُ بب سبیش هشاجغ
اداسُ هستمل اسگبًْبی هحلی ٍ ٍصاست 

غٌؼت ٍ تجبست
√

تؼیي هسیش ّبی دستشسی ٍسبیط اطفبی حشیك
سیبست ػوَهی سسیذگی بِ حَادث ٍ 

اطفبییِ ٍصاست اهَس داخلِ

ضبسٍالی وببل، ٍصاست ضْش سبصی ٍ 

اساضی
√

ًظبست دٍاهذاس اص سػبیت تذابیش احتیبطی بشای 

جلَگیشی اص آتص سَصی دس استمبهت وبسی

سیبست ػوَهی سسیذگی بِ حَادث ٍ 

اطفبیِ ٍصاست اهَس داخلِ، ضبسٍالی وببل ٍ 

اداسُ تٌظین ًفت ٍ گبص

وویتِ تخٌیىی دایوی

 36ّفتِ 

هبسویت ٍ 

پوپ 

استیطي

 36ّفتِ 

هبسویت ٍ 

پوپ 

استیطي

 36ّفتِ 

هبسویت ٍ 

پوپ 

استیطي

 36ّفتِ 

هبسویت ٍ 

پوپ 

استیطي

 36ّفتِ 

هبسویت ٍ 

پوپ 

استیطي

 36ّفتِ 

هبسویت ٍ 

پوپ 

استیطي

 36ّفتِ 

هبسویت ٍ 

پوپ 

استیطي

 36ّفتِ 

هبسویت ٍ 

پوپ 

استیطي

 36ّفتِ 

هبسویت ٍ 

پوپ 

استیطي

 36ّفتِ 

هبسویت ٍ 

پوپ 

استیطي

فؼبلیت دٍاهذاسٍصاست اهَس داخلِ ٍ اداسُ لَی سبًَالیوویتِ تخٌیىی دایویبشخَسد لبًًَی بب هتخلفیي اص همشسات اطفبیَی

ًظبست دٍاهذاس بش فؼبلیت هشاوض 

تجبستی ٍ پوپ استیطي ّب جْت 

حػَل اطویٌبى اص سػبیت همشسات 

اطفبییَی ٍ بشخَسد بب هتخلفیي

 تثبیت هَلؼیت هشاوض تجبستی ٍ 

  GISپوپ استیطي ّب اص طشیك  

ٍ تىثیش آى ّب بشای هشاوض اطفبی 

حشیك، حَصُ ّبی پَلیس ٍ 

ضبسٍالی ّب

5
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زهاى دراز هذت برای  تطبیق پیشٌْادات 

کویتِ هَظف
پیشٌْادات کویتِ هؤظف شوارُ 

تطبیق کٌٌذُ پالى
فعالیت ّای هراجع هربَطِ

تٌظین هجبلس هیبى اداسات ریشبط بِ هٌظَس تذٍیي 

طشح استبًذسد بشای احذاث پوپ استیطي ّب ٍ اػوبس 

هبسویت ّبی تجبستی
√√وویتِ تخٌیىی دایویاداسُ هلی استٌذسد

 اًفبر ٍ تطبیك دستَس الؼول ّب بشای سػبیت هؼیبسّبی 

حذ الل جلَگیشی اص آتص سَصی دس هشاوض تجبستی ٍ 

تبًه ّبی تیل
ٍصاست خبًِ ّب ٍ اداسات ریشبطوویتِ تخٌیىی دایوی

ٍصاست ّب ٍ اداسات ریشبطوویتِ تخٌیىی دایویًظبست اص تطبیك دستَسالؼول ّبی تذٍیي ضذُ

 36ّفتِ 

هبسویت ٍ 

پوپ 

استیطي

 36ّفتِ 

هبسویت ٍ 

پوپ 

استیطي

 36ّفتِ 

هبسویت ٍ 

پوپ 

استیطي

 36ّفتِ 

هبسویت ٍ 

پوپ 

استیطي

 36ّفتِ 

هبسویت ٍ 

پوپ 

استیطي

 36ّفتِ 

هبسویت ٍ 

پوپ 

استیطي

8

دٍس سبختي هَاًغ اص ًمبط هضدحن 

ضْشی ٍ ایجبد هسیش ّبی 

هطخع بشای سفت ٍ آهذ هَتش ّب 

ٍ ٍسبیط اطفبی حشیك

√√√√√√ٍصاست ّب ٍ اداسات ریشبطضبسٍالی وببل ٍ ٍصاست اهَس داخلِ دٍس سبختي هَاًغ اص هسیش ّبی هطخع ضذُ

سیبست ػوَهی سسیذگی بِ حَادث ٍ ًیبص سٌجی بشای تذاسن هٌببغ ٍ ٍسبیط

اطفبئیِ
√√√√ٍصاست ّبی هبلیِ ٍ اهَس داخلِ

اسایِ پشٍپَصل بشای تمَیت سیبست ػوَهی سسیذگی بِ 

حَادث ٍ اطفبیِ ٍصاست اهَس داخلِ

سیبست ػوَهی سسیذگی بِ حَادث ٍ 

اطفبئیِ
√√ٍصاست هبلیِ

سیبست ػوَهی سسیذگی بِ حَادث ٍ تذاسن ٍسبیل، ٍسبیط ٍ هٌببغ

اطفبیِ
√√√√ٍصاست اهَس داخلِ

تَاًوٌذ سبصی سیبست ػوَهی 

سسیذگی بِ حَادث ٍ اطفبییِ 

ٍصاست اهَس داخلِ اص لحبظ ووی ٍ 

ویفی بخبطش پبسخگَیی سشیغ ٍ 

بوَلغ حیي ٍلَع آتص سَصی ّب

اًفبر دستَسالؼول ّب هبسویت ٍ پوپ استیطي دس ّش ّفت10ِتطبیك دستَسالؼول ّب ببالی 

9

ایجبد ّوآٌّگی  هیبى ٍصاست ّبی 

ضْش سبصی ٍ اساضی، سیبست 

ػوَهی سسیذگی بِ حَادث ٍ 

اطفبییِ، ٍصاست غٌؼت ٍ تجبست، 

ضبسٍالی وببل، اداسات هلی 

استٌذسد ٍ تٌظین ًفت ٍ گبصت ٍ 

سیبست ػوَهی اهَس بیوِ ّبی 

ٍصاست هبلیِ دس هَسد ایجبد 

استبًذاسد ّبی هطخع جْت 

غذٍس هجَص بشای احذاث هشاوض 

تجبستی ٍ پوپ استیطي ّب ٍ 

ًظبست بش فؼبلیت آًْب

7
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زهاى دراز هذت برای  تطبیق پیشٌْادات 
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10

بشسسی هیضاى آسیب سسبًی هَاد 

سَخت آًتي ّبی هخببشاتی وِ دس 

تخت ببم ّبی سبختوبى ّب تؼبیِ 

ضذُ اًذ

ّیئت هتطىل اص ًوبیٌذگبى ٍصاست ّبی هخببشات ٍ 

تىٌبلَطی هؼلَهبتی، اهَس داخلِ ٍ ضبسٍالی وببل توبهی 

آًتي ّبی هخببشاتی وِ ببالی تخت ببم سبختوبى ّب 

تؼبیِ ضذُ اص ًظش آسیب پزیشی بشسسی ًوَدُ ٍ 

الذاهبت الصم سا اًجبم دٌّذ

ٍصاست هخببشات ٍ تىٌبلَطی هؼلَهبتی، 

ضبسٍالی وببل ٍ ٍصاست اهَس داخلِ
√√√√√√وویتِ تخٌیىی

۱۱
هؼیبسی سبصی سیستن بشق 

سبختوبى ّب

سیستن بشق سبختوبى ّبی ضْش وببل ٍ الیبت هَسد 

بشسسی ٍ ًظبست لشاس گشفتِ بِ سفغ آى الذام گشدد
√√√√√√وویتِ تخٌیىی دایوید افغبًستبى بشضٌب ضشوت

۱۲
ًظبست ٍ اسصیببی دٍاهذاس اص تطبیك 

پالى تطبیمی

اص تحمك ّذایت همبم ػبلی ٍ تطبیك پالى تطبیمی ّزا، 

ًظبست ٍ اسصیببی دٍاهذاس غَست گیشد

سیبست ػوَهی دفتش همبم ػبلی سیبست 

جوَْسی
ٍصاست ّب ٍ اداسات ریشبط

۱۳

اسائِ گضاسش اص تحمك ّذایت همبم 

ػبلی بِ سیبست ػوَهی دفتش همبم 

ػبلی سیبست جوَْسی

گضاسش تحمك ّذایت همبم ػبلی بػَست هبَّاس غشؼ 

اسائِ بِ همبم ػبلی اسائِ گشدد
√√√√√ٍصاست ّب ٍ اداسات ریشبطوویتِ تخٌیىی دایوی

فؼبلیت دٍاهذاس



ادارات ّوکارهرجع  اٍلی
ّفتـــِ 

سَم

ّفتــِ 

چْارم
ّفتــِ سَمّفتِ دٍمّفتِ اٍل

ّفتــِ 

چْارم
1398قَس 

جذی

 1398
1398حَت 1398دلَ 

ًیوِ دٍم )زهاى کَتاُ هذت برای  تطبیق پیشٌْادات کویتِ هَظف 

(هاُ هیساى ٍ هاُ عقرب

زهاى دراز هذت برای  تطبیق پیشٌْادات 

کویتِ هَظف
پیشٌْادات کویتِ هؤظف شوارُ 

تطبیق کٌٌذُ پالى
فعالیت ّای هراجع هربَطِ

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

۱۰

11

12

ًوایٌذُ ٍزارت دٍلت در اهَر  رسیذگی بِ حَادث 

ًوایٌذُ ادارُ لَی سارًَالی

ًوایٌذُ ادارُ هلی استٌذرد

اهضاءاسن هکولاعضای اشتراک کٌٌذُ 

ًوایٌذُ ریاست عوَهی رسیذگی بِ حَادث ٍ اطفائیِ ٍزارت اهَر داخلِ 

ًوایٌذُ ٍزارت هالیِ 

ًوایٌذُ ٍزارت صٌعت ٍ تجارت

ًوایٌذُ ادارُ تٌظین ًفت ٍ گاز افغاًستاى

ًوایٌذُ ٍزارت هخابرات ٍ تکٌالَشی هعلَهاتی

ًوایذُ ٍزارت شْر سازی ٍ اراضی 

ًوایٌذُ شارٍالی کابل 

ًوایٌذُ شرکت بیوِ هلی افغاى

ًوایٌذُ د افغاًستاى برشٌا شرکت 


