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معینیت امـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوراداری
قوماندانی عمـــــومی جلب و جذب
ریاســـــت ارکـــــان

سالیت معلوماتی پــــروسیجر و شـــــرایط جذب افراد داوطلب به
صفوف قوای پولیس ملی کشور شامل (افسر  ،ساتنمن و سرباز)
در قوماندانی عـمـومی جلب وجذب پولیس.

معیار و شرایط پذیرش یک شخص داوطلب
افراد واشخاصیکه منحیث (افسر  ،ساتنمن وسرباز) شامل خدمت در صفوف پولیس ملی گردند باید واجد شرایط ذیل باشند.
 -1تابعیت افغانستان را داشته باشد.
 -2سن داوطلبان که به ردیف افسر وساتنمن جذب میگردد  18را تکمیل الی  30سال باشد.
 -3سن داوطلبان به خدمت سربازی  18را تکمیل الی  40سال باشد و تجدید قرار داد آن الی  45سالگی شده میتواند.
 -4متولد والدین افغان باشد  ،زوجه یا زوج خارجی نداشته باشد.
 -5عضویت احزاب سیاسی نداشته باشد.
 -6از سالمتی روحی و جسمی برخوردار بوده باشد.
 -7داوطلبان اعم از (افسر ،ساتنمن ،سرباز ) به حبس تنفیذی بیش از یک سال محکوم نشده باشد.
 -8به مواد مخدر ومشروبات الکولی معتاد نباشد.
 -9قد ذکوراز ( )160سانتی متر وقد اناث از ( )150سانتی متر کمتر نباشد.
 -10تضمین گننده گان داوطلب از اشخاص بوده باشد در صورت که شخص داوطلب در جریان دوره خدمت مرتکب عملکرد مغایر به
قانون  ،اصولنامه خدمات داخله  ،فرار مسلحانه  ،خصارات مالی وجانی به افراد جامعه ویا دارائی وملکیت عامه ببار اید مذکور را به
ادارات ذیربط حاضر در غیرآن شخص تضمین کننده مکلف به جبران خصاره میباشد.
 -11مفرورین قطعات اردوملی و امنیت ملی شامل صفوف پولیس ملی شده نمیتوانند در صورتیکه از ارگانهای مربوطه سند افتخاری
(ترخیص) به دست داشته باشند جذب میگردند.
 -12افراد داوطلب به کورس های ساتنمنی وافسری باید فارغین صنوف  12و باالتر از آن باشند وساتونکی ها حد اقل از سواد نسبی
(خواند و نوشتن) برخوردار باشد.
 -13شخص داوطلب متعهد به اجرای وظیفه در هرنوع شرایط و هر نقطه کشور باشد.
 -14صادق  ،وفادار به مردم و نظام جمهوری اسالمی افغانستان باشد.
 -15داوطلبان قشر اناث افسری  ،ساتنمنی و سربازی رضایت کتبی فامیل خویش را به دست داشته باشد.

طرز پذیرش و طی مراحل اسناد جوانان
داوطلب به صفوف پولیس ملی
 -1داوطلب واجد شرایط میتواند طی ورقه در خواستی با تذکره تابعیت  ،ده قطعه فوتو در مرکز به قوماندانی عمومی جلب
وجذب و در والیات به قوماندانی های جلب وجذب مراجع مینمایند.
 -2بعد از کسب احکام برای شخص متقاضی  2ورق فورم قرارداد توزیع میگردد وتوسط دو نفر تضمین کننده قابل دریافت از
جمله (کارمندان ملکی دولتی و یا نظامی) تضمین واز برحالی شان توسط ادارات مربوطه تصدیق گردد.

 -3برای شخص داوطلب استعالم های مسئولیت وعدم مسئولیت به ارگانهای کشفی (جنائی  ،ضد تروریزم  ،استخبارات
پولیس و امنیت ملی)  ،استعالم بایمتریک و فورم صحی ترتیب و رسما ً از طریق قدمه های قوماندانی عمومی جلب وجذب
در مرکز و والیات به مراجع ذیربط ارسال و بعد از کسب معلومات ها شخص داوطلب به صفت ساتونکی سوق و چهره
میگردد.
 -4شخص داوطلب که جهت شمولیت به ردیف افسری وساتنمنی مراجعه می نماید بعد از سپری نمودن موفقانه پروسه
امتحان طبق بند ( )3هذا در قسمت مسئولیت و عدم مسئولیت اجراأت صورت میگیرد.
با احـــــــترام
قوماندان عمومی جلب وجذب پولیس

عالقمندان جهت معلومات مزید به شماره های ذیل به تماس شده میتوانند.
 )0202201585( -1مقام قوماندانی (ع) جلب وجذب.
 ) 0202212505( -2ریاست ارکان قوماندانی (ع) جلب وجذب.
 )0202200163( -3مدیریت (ع) جلب وجذب.
( )Jamshid.kohdamani@moi.gov.afایمیل آدرس مدیریت (ع) جلب وجذب.

