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 ۰ احمد شاه بابا

الی سروبیولسو شاه محمود خارمن امر یونت ۱۰۰۲۱۱۲۲۱۱ .  ۰ یونت سروبی 
 

در خدمت همشهریان ساعته همانند سایر ارگان های خدماتی  ۱۲و مسلکی بوده که طور اطفاییه یک ارگان عام المنفعه 

 و طبق الیحه وظایف در دو بخش عمده و اساسی وظایف خویش را به پیش میبرد . کابل قرار داشته 

 وقایه و جلوگیری از حریق   ۶

 مجادله و مبارزه با حریق   ۲

سروی های اساسی واپراتیفی را پیرامون وقایه مدیریت عمومی اطفاییه شهر کابل  :در بخش وقایه و جلوگیری از حریق 

سرای ها  –مارکیت ها  –گدام ها  –شرکت ها  –و جلوگیری از وقوع حریق های احتمالی و سایر حوادث در موسسات 

و هدایت الزم اطفاییوی را برای مالکین و پوهنتون ها دولتی و خصوصی وغیره اجرا می نماید  –وزارت خانه ها  –

ایه نموده و در قدم بعدی آن سروی کنترولی نموده و متخلفین آنرا که مقررات اطفاییوی را مراعات نکرده مسوولین آن ار

 جریمه نقدی نموده و ماخذه میگردد . 

دیگر واقعات جهت  مدیریت عمومی اطفاییه والیت کابل هنگام وقوع حریق و یا  : ریقو مبارزه با حمجادله  در بخش

مهار و خاموش صت  و مسلکی اطفاییه کار گرفته آنرا بزوترین فرخاموش نمودن آن از تکنیک ها و مهارت های خاص 

 می نماید . 

( نفر پرسونل اعم از ردیف ۱۲۲به کمیته ) ۲۰۰۷طبق تشکیل منظور شده سال مدیریت عمومی اطفاییه والیت کابل 

داشته که در هشت استیشن ساحوی در شهر کابل و یک یونت اطفاییوی مقیم  اجیران وسربازان  –ساتنمنان  –افسران 

  لسوالی سروبی فعالیت می نماید. و

 ه والیت کابل :ت های استیشن های ساحوی مدیریت عمومی اطفاییموقعی

 مقابل وزارت مالیه . گاه مدیریت عمومی اطفاییه والیت کابل واقع جاده نادر پشتون استیشن مرکزی و قرار ۲

 .داراالمان : واقع عقب شورای ملی سابقه در ساحه ناحیه سوم  (۲)استیشن نمبر  ۱



 ( خوشحال مینه واقع جوار حوزه پنجم امنیتی پولیس ساحه ناحیه پنجم .۱استیشن نمبر ) ۰

 خانه مینه واقع سه راهی خواجه بغرا ساحه ناحیه یازدهم .( خیر ۰استیشن نمبر ) ۲

 ساحه ناحیه نهم .( پلچرخی واقع پارک های صنعتی ۲استیشن نمبر ) ۷

( پلچرخی اجرای وظیفه ۲فعال در استیشن نمبر )( احمد شاه بابا مینه نسبت نبودن جای زمین مناسب ۷استیشن نمبر ) ۰

 می نماید .

 نو نسبت نبودن جای زمین مناسب غیر فعال میباشد . کارته( ۰استیشن نمبر ) ۰

 . ( سر کوتل نسبت نبودن جای زمین مناسب غیر فعال میباشد۰استیشن نمبر ) ۰

 یوننت اطفاییه مقیم ولسوالی سروبی فعال و آمادده وظیفه میباشد . ۰

 در بخش وسایط :

( عراده وسایط مجادله وی  کمکی ۲۲۰به تعداد )۲۰۰۷مدیریت عمومی اطفاییه والیت کابل طبق تشکیل منظور شده سال 

 فعال و آماده وظیفه میباشد .( عراده وسایط فوق الذکر ۰۷که از ان جمله تعداد )و تیز رفتار گنجانیده شده است 

 

 

 

  

 



 

 


