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مقدمه
طــی ســالهای اخیــر طــرح و اجــرای برنامــه
هــای اصالحــی ،از اولویتهــای مهــم وزارت
امــور داخلــه کــه در یکســال اخیــر ایــن
رونــد بــا جدیــت کامــل از جانــب رهــری
ایــن وزارت در حــال تطبیــق مــی باشــد.
بــا توجــه بــه رشــد رسیــع محیــط کاری
و ســطح تقاضــا از وزارت امــور داخلــه
بــه عنــوان یــک نهــاد و پولیــس ملــی بــه
عنــوان یــک نیــروی تنفیــذ کننــده قانــون
و تامیــن کننــده امــن و نظــم عامــه در
کشــور رضورت جــدی احســاس میگــردد
تــا ایــن رونــد بطــور گســرده ،مثمــر
و مســتمرتر از گذشــته عملــی گــردد.
بــدون اصالحــات و تغییــرات اساســی در
ســاختارها ،پالیســیها و روشــهایکاری کــه
بتوانــد حامیــت منطقــی و مــداوم را ارائــه
منایــد ،داشــن نیروهــای پولیــس مفیــد،
موثــر ،مســلکی و قابــل اعتــاد ممکــن
نیســت.
رونــد اصالحــات در یــک ســال اخیــر بــه
ســه عرصــه مهــم ذیــل متمرکــز بــوده
اســت.
ارزیابی ساختارها؛
اصالحات ساختاری و روند کاری؛
اسناد حامیوی (پالیسی ،طرزالعمل و)...
شــیوه هــای موثــر تامیــن امــن و نظــم
عامــه و مبــارزه بــا جرایــم
مرحلــه اول بــه ارزیابــی مشــکالت،

نواقــص ،نارســایی هــا و کاســتی هــا در
عرصــه هــای یــاد شــده اختصــاص داشــته
و در مرحلــه دوم بــه رفــع مشــکالت و
نواقــص در پرتــو ارزیابــی هــای انجــام
گرفتــه توجــه شــده و تثبیــت بخــش هــای
فاقــد الیحــه وظایــف ،تثبیــت بیــکاری
هــای مخفــی ،تثبیــت بروکراســی غیــر
رضوری در ســطوح مختلــف و تثبیــت
ادارات مــوازی ،از مــواردی بــود کــه در
مرحلــه ارزیابــی مشــخص شــد و در
مرحلــه دوم طــوری برنامــه ریــزی شــد
کــه ایــن نواقــص در بخــش هــای مختلــف
برطــرف شــود.
بعــد از ارزیابــی علمــی و مســلکی ،ادارات
کــه بیشــرین مشــکالت در بروکراســی
و عرضــه خدمــات را دارا بــود ،در مرحلــه
اول از اصالحــات ســاختاری قــرار گرفتــه
کــه شــامل ریاســت عمومــی پیژنتــون،
ریاســت شــهدا و معلولیــن ،ریاســت
مخابــره و تکنولــوژی معلوماتــی می باشــد.
ایــن ریاســت هــا کــه در واقــع بیشــرین
مراجعــه کننــدگان درون ســازمانی را
بــه خــود داشــت ،بیشــرینه در معــرض
برچســپ خــوردن اتهامــات چــون فســاد
اداری و مالــی قــرار داشــت.
ســاده ســازی و کاهــش مراحــل کاری در
پیژنتــون؛ انکشــاف ســاختار ریاســت
شــهدا؛ ایجــاد ظرفیــت هــای الزم و ایجــاد
آرشــیف دیجیتالــی در ریاســت مخابــره؛
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ایجــاد مرکــز خدمــات عامــه در وزارت امــور داخلــه؛ ایجــاد تیــم
مســلکی مطالعــات بــرای ارزیابی دقیــق نهادهای اکادمیــک پولیس
ملــی؛ ظرفیــت ســازی و مــدرن ســازی سیســتم هــای صحــی اداره
هــای صحــی پولیــس ملــی؛ بازنگــری پالیســی هــای وزارت امــور
داخلــه بــا عطــف توجــه بــه جلوگیــری از پراگندگــی اســناد پالیســی
و ترتیــب پروفایــل ده ســاله والیتــی در معینیــت پالیســی و
اســراتیژی از اقداماتــی اســت کــه جهــت رفــع مشــکالت و نواقــص
در عرصــه هــای یــاد شــده روی دســت گرفتــه شــده اســت.
اکنــون مــا در موقعیتــی قــرار داریــم کــه خوشــبختانه تیــم هــای
مســلکی جهــت ارزیابــی و شناســایی مشــکالت وجــود دارد و ایــن
تیــم هــا بــه گونــه دوامــدار بــه کار خــود ادامــه میدهند .مشــکالت
قــدم بــه قــدم شناســایی شــده و راه حــل هــای منطقــی و معقــول
جهــت رفــع کاســتی هــا و منطبــق ســازی ســاختارها ،سیســتم هــا
و روشــهای کاری پولیــس ملــی افغانســتان بــا معیارهــای پذیرفتــه
جهانــی ،بــه بخشــی از ماموریــت اصلــی رهــری وزارت امــور داخلــه
تبدیــل شــده اســت.
هــدف ایــن اســت تــا نیروهــای پولیــس ملــی افغانســتان از نقطــه
نظــر عملکــرد مســلکی ،شــفافیت و رسعــت در پاســخگویی ،و
موثریــت و کارآیــی در ســطح عالــی و قابــل قبــول قــرار گرفتــه،
نقطــه وصــل ملــت و دولــت گردنــد.
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برنامه های تطبیق شده اصالحاتی در سال 1398
کلیات روند اصالحات

وزارت امــور داخلــه بهمنظــور رهــری بهــر و ایجــاد اداره ســامل ،انســجام امــور ،جلوگیــری از
تــورم تشــکیالتی ،بازنگــری و تنظیــم بهــر امــور کاری ،تدویــن روشــهای موثــر بــرای مدیریــت
ســامل منابــع بــری و مالــی و بلنــد بــردن ظرفیــت هــای مســلکی جهــت انتقــال مســئولیت
هــا از همــکاران و حامیــان بیــن املللــی بــه جانــب ایــن وزارت ،پــان اصالحــات و رصفــه جویــی
را تحــت چهــار برنام ـهی بــزرگ راه انــدازی منــوده اســت ،تــا بشــکل نقشــه راه ()Roadmap
یــک تصویــر واضــح را بــرای وزارت امــور داخلــه و همــکاران بیــن املللــی تعریــف منایــد .ایــن
برنامــه هــا قــرار ذیــل انــد:

ساختارها

اصالحات ساختاری،
روندکاری و سیستم
آموزشی

اسناد حامیوی

شیوه های موثر
تامین امن و نظم
عامه و مبارزه با
جرایم

 -1ارزیابی ساختارها

مطالعــه و ارزیابــی زیرســاخت هــا ،بــه اســاس معیارهــای  Top-down function reviewدر دو
مرحلــه پالنگــذاری گردیــده اســت:

مرحله اول

در طــی ســال  1398کلیــه ســاختارهای ایــن وزارت بــا درنظرداشــت قوانیــن ،مقــرره هــا،
پالیســی هــا ،طرزالعمــل هــا ،لوایــح وظایــف و رونــد کاری موجــود ،مــورد ارزیابــی دقیــق قــرار
گرفتــه کــه بــه اســاس آن مــوارد ذیــل برجســته گردیــده انــد:
•تثبیت ریاست های فاقد الیحه وظایف؛
•تثبیت بیکاری مخفی؛
•تثبیت پروسه ها غیر رضوری در سطوح مختلف؛
•تثبیت ادارات موازی.

1

کلیات روند اصالحات وزارت امور داخله جمهوری اسالمی افغانستان

مرحله دوم

ایــن مرحلــه از اول جنــوری  2020آغــاز و الــی اکنــون ادامــه داشــته کــه شــامل ارزیابــی
تفصیلــی معینیــت وار متامــی ســاختارها ،لوایــح ،طرزالعمــل هــا ،مشــابهت هــای تشــکیالتی
بصــورت دقیــق و همــه جانبــه طبــق یــک پــان منظــم کاری بــا تعیــن شــاخصه هــا و زمــان
بنــدی مشــخص بــه پیــش بــرده شــده .در نتیجــه مطالعــات ایــن مرحلــه ،ادارات متعــدد
مــوازی و مشــابه در ســطح هــر معینیــت تشــخیص و طــی یــک مکانیــزم واضــح و معقــول
زمینــه ادغــام یــا ملغــی آن فراهــم گردیــده اســت .ایــن مرحلــه بــه مــا کمــک مــی منایــد تــا
سیســتم اداری درون ســازمانی و خدماتــی بــرای شــهروندان را مــدرن ،مســئول و پاســخگو
ســاخته زمینــه هــای انــدازه گیــری واضــح از موفقیــت و عــدم آنــرا در مقاطــع مختلــف فراهــم
مناییــم.

2.اصالحات
 اصالحات در بخش کادری و اداری2.1
•پیژنتون

براســاس ارزیابــی هــای صــورت گرفتــه از شــکایات منســوبین پولیــس ملــی ،امــور کادری
یکــی از بخشــهای پرچالــش در ایــن وزارت تلقــی گردیــده کــه ریاســت عمومــی پیژنتــون در
محــراق ایــن موضــوع بــا داشــن پروســه هــای مغلــق و پیچیــده قــرار داشــت.
بــا درک اهمیــت ایــن موضــوع بــرای منســوبین پولیــس ملــی در اولیــن اقــدام اصالحاتــی
مبنظــور رســیدگی بــه مشــکالت مطــرح شــده ،طــرح اصالحاتــی ایــن ریاســت را بــه اســاس
معیارهــای منابــع بــری  Human Resourceآغــاز منــوده کــه خوشــبختانه تــا الحــال اصالحــات
ذیــل بــه وجــود آمــده:
حــذف ( )80فیصــد از رونــد کاری کــه براســاس تعامــل اداری گذشــته در ایــن بخــش حاکــم
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بــوده کــه هیــچ کــدام آن در قوانیــن و پالیســی هــای موجــود پیــش بینــی نگردیــده بــود.
تقلیل پروسه ترفیعات از ( )48مرحله به ( )5مرحله؛
تقلیل روند تعینات از ( )28مرحله به ( )5مرحله؛
معرفی ساختار های تشیکالتی جدید؛
ارایه فورم های جدید برای ارایه خدمات و درج آگاهی های حقوقی و قانونی؛
ایجــاد مرکــز ارایــه خدمــات بطــور اختصاصــی بــرای رســیدگی بــه امــور کادری در پیژنتــون بــا
الگــو بــرداری از معیارهــای جهانــی خدمــات عامــه One-stop-shop؛
تغییــرات شــیوه اجــراات از سیســتم فزیکــی بــه سیســتم الکرتونیکــی مطابــق بــه ســاختار
جدیــد.
تعینــات جدیــد بعــد از تزکیــه ،احــوال ذاتــی و شایســته ســاالری باالخــص در وظایــف کــه از
نظــر ارتــکاب مظاهــر فســاد و اخــاذی آســیب پذیــر انــد .ماننــد :کمیســاری هــای رسحــدی،
حــوزات امنیتــی شــهری ،قوماندانــی هــای امنیــه ولســوالی هــا و غیــره ...

رقابت آزاد منسوبین پولیس

بــر اســاس طرزالعمــل منابــع بــری وزارت امــور داخلــه ،زمینــه رقابــت آزاد منســوبین واجــد رشایــط
در بخــش هــای مختلــف را آغــاز منــوده کــه در مرحلــه نخســت متامــی ســمت هــای کمیســاری هــای
پولیس/محــات کنــرول و عبــور بــرای رقابــت آزاد بــه اعــان ســپرده شــده و زمینــه مســاوی براســاس
رشایــط مســلکی و اداری بــرای همــه متقاضیــان فراهــم گردیــده اســت .ایــن رونــد بــه عنــوان یــک
اصــل در بخشــهای دیگــر پولیــس ملــی نیــز تطبیــق خواهــد شــد.

ملکی سازی

پروســه ملکــی ســازی بــه اســاس حکــم شــاره (  ) 2907مــورخ  1395/09/01مقــام عالــی ریاســت
جمهــوری و امــر شــاره ( )019مــورخ  1397/03/08وزیــر امــور داخلــه در مــورد ملکــی ســازی قدمــه
هــای کاری معینیــت تامیناتــی ایــن اداره تحــت نظــر یــک کمیتــه عالــی ملکــی ســازی بــه اشــراک
شــخص وزیــر صاحــب وقــت و مناینــده هــای ادارات ذیربــط و همچنــان در هامهنگــی یــک کمیتــه
تخنیکــی بــه مدیریــت ریاســت منابــع بــری ایــن وزارت کار خــود را آغــاز منــود کــه طــی ســال 1398
بــه تعــداد  992بســت بخــش هــای تامیناتــی از پولیــس بــه ملکــی تبدیــل و افــراد واجــد رشایــط در
بســت هــای عمــده آن اســتخدام و رونــد نهایــی ســازی اســتخدام ایــن بســت هــا از طریــق کمیســیون
اصالحــات اداری ادامــه دارد کــه بــه زودی ختــم مــی شــود.
هــدف اساســی مــا از ایــن رونــد ،بخشــهای مــی باشــد کــه بــه نیــرو متخصــص ملکــی رضورت داشــته
و در سیســتم تحصیلــی پولیــس ایــن بخشــها وجــود نــدارد.

شفافیت مالی و تدارکاتی

خامتــه دادن بــه اخــاذی هــای ســازمان یافتــه کــه در کلیــه ســطوح پولیــس ریشــه دوانیــده بــود و
کشــف و پیگیــری برخــی قظایــای مهــم فســاد مالــی و تدارکاتــی ،معرفــی شــاری زیــادی از مظنونیــن
فســاد بــه مراجــه عدلــی و قضایــی.
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ریاست شهدا

رســیدگی بــه امــور شــهدا و قربانیــان پولیــس ملــی و ورثــه ایــن قهرمانــان طبــق تاکیــدات
دایمــی جاللتــاب رئیــس صاحــب جمهــور و مســئولیت وجدانــی و رســمی کــه متوجــه مــا بــه
عنــوان رهــری و نهــاد حامــی آنهــا مــی باشــیم ،در اولویــت جــدی مــا قرار داشــته که براســاس
ارزیابــی هــا و مطالعــات انجــام شــده درخصــوص رســیدگی بــه خانــواده منســوبین معلــول و

مجــروح و ورثــه شــهدای معظــم پولیــس و پرداخــت امتیــازات و حقــوق قانونــی آنهــا ،اقدامــات
اصالحــی ذیــل رویدســت گرفتــه شــده اســت:
•انکشــاف ســاختار ریاســت رســیدگی بــه شــهدا و معلولیــن و تغییــر نــام آن بــه ریاســت
حامیــت از ورثــه و قربانیــان پولیــس؛
•در طــرح جدیــد ،ارایــه خدمــات صحــی ،حقوقــی ،امنیتــی ،تحصیلــی ،کاریابــی و کمــک های
بــه موقــع بــه خانــواده هــای پولیــس در حیــن حضــور آنهــا درجبــه هــات و مســوولیت
هــای وظیفــوی ،پرداخــت امتیــازات قانونــی تقاعــد و شــهادت از مســوولیت هــای ایــن
ســاختار جدیــد میباشــند؛
•درج معلومــات ( )23000از شــهدای پولیــس در سیســتم کــه شــامل مشــخصات ذاتــی
منســوب شــهید و معلــول ،اقــارب و ورثــه آنهــا مــی باشــد ،جهــت طــی مراحــل و پرداخــت
مبوقــع امتیــازات آنهــا.

مخابره و تکنالوژی معلوماتی

بــا درک ایــن موضــوع کــه جهــان بــه رسعــت در حــال رشــد بــوده و تکنالــوژی از پررسعــت
تریــن آن مــی باشــد ،نیازمنــدی جــدی محســوس بــوده تــا مــا نیــز در امتــداد ایــن دگرگونــی
تغییراتــی را در بخشــهای ســاختاری و اجــراات خــود بوجــود بیاوریــم .در ســاختار تشــکیالتی
وزارت امــور داخلــه ایــن بخــش اساســی مســوولیت تنظیــم و تامیــن ارتباطــات محــرم و غیــر
محــرم داخلــی و خارجــی وزارت را بــه دوش دارد.
تطبیــق اصالحــات پیشــبینی شــده در ایــن ریاســت کــه شــامل طــرح ایجــاد چــر واحــد بــرای
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سیســتم هــای موجــود مــورد اســتفاده الکرتونیکــی کــه بطــور پراگنــده از جانــب نهادهــای
مختلــف ســاخته شــده ،انکشــاف شــبکه در بخــش هــا و ســطوح مختلــف وزارت امــور داخلــه و
پولیــس ملــی ،بــا ایجــاد ظرفیــت هــای الزم زمینــه انتقــال مســوولیت مدیریــت متــام سیســتم
هــای مــورد اســتفاده ایــن وزارت را از همــکاران بیــن املللــی و بخــش هــای پــروژوی بــه جانــب
وزارت امــور داخلــه مهیــا خواهــد ســاخت.
اعــال رژیــم جدیــد اســتعامل از خدمــات انرتنــت بخاطــر حفــظ محرمیــت هــای امنیتــی و
کاهــش غیــر رضوری منابــع مالــی.

ایجاد آرشیف دیجیتلی

براســاس ارزیابیهــای صــورت گرفتــه از بخــش هــای مختلــف واضــح گردیــد کــه هیــچ بخــش

ایــن وزارت اســناد را بصــورت معیــاری «دیجیتلــی» ننمــوده و ایــن امراغلبـاً باعــث رسدرگمــی و
ضیــاع وقــت منســوبین و مراجعیــن میگــردد.
بخشهای که ازین وضعیت بیشرت متآثر اند ،عبارتند از:
طی مراحل پرداخت امتیازات شهدا؛
.a
طی مراحل امور مربوط به محاکم در وزات داخله؛
.b
طی مراحل اسناد مربوط به اجرای ترفیع و تقاعد؛
.c
طی مراحل عدم مسئولیت جرمی.
.d
در گام نخســت بــه تعــداد دو میلیــون اســناد ،شــامل آرشــیف دیجیتلــی گردیــده کــه ســبب
ایجــاد ســهولت هــای قابــل مالحظــه در رونــد طــی مراحــل امــور داخلــی وزارت و ارایــه خدمــات
گردیــده اســت.
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2-2

اصالحات در بخش خدمات عامه

ایجاد مرکز خدمات عامه در وزارت امور داخله
رونــد ارایـهی خدمــات توســط بخشــهای مختلــف وزارت امــور داخلــه هامننــد ریاســت پیژنتون
در معــرض آســیب پذیــری فســاد و حتــی گاهــاً متهــم بــه فســاداداری قــرار داشــت .ایــن

مســئله طــی ســالهای متــادی بــا وجــود تــاش و قربانــی هــای فــراوان منســوبین پولیــس
ملــی و کارمنــدان وزارت امــور داخلــه اعتبــار کارکــرد ایــن نهــاد را کاهــش داده بــود .بــا درک
اهمیــت ارائــه خدمــات از جانــب وزارت امــور داخلــه و پولیــس ملــی بــه شــهروندان داخلــی و
خارجــی مقیــم کشــور ،یــک تیــم متخصــص توظیــف گردیــد ،تــا ابتــدا چالــش هــا را شناســایی
و روش رســیدگی بــه درخواســت هــای مراجعیــن و در نهایــت ارایــه خدمــات از جانــب ایــن
وزارت را بــرای مراجعــه کننــدگان مــورد ارزیابــی قــرار دهــد ،در نتیجــه واضــح گردیــد کــه:
موجودیــت بروکراســی مغلــق و پیچیــده ،عــدم آگاهــی مراجعیــن از موجودیــت بخــش هــای
ارایــه کننــده خدمــات ،ارجاعــات غیــر رضوری کــه اکــرا ً منجــر بــه ســکتگی و عــدم ارایــه
خدمــات بــه موقــع و موثــر بــه مراجعیــن میگردیــد و از جانــب دیگــر زمینــه هــای فســاد را
نیــز فراهــم مــی منــود.
مبنظــور ســاده ســازی پروســه هــا و ترتیــب یــک طرزالعمــل واضــح و ایجــاد مرکــز واحــد ارایــه
خدمــات ،وزارت امــور داخلــه اقــدام بــه ایجــاد مرکزخدمــات عامــه در قــرارگاه ایــن وزارت،
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ریاســت پولیــس ترافیــک ،ریاســت پاســپورت در مرحلــه اول منــود کــه در آن ســهولت هــای
ذیــل ایجــاد گردیــده اســت:
معرفــی فورمــه هــا کــه شــیوهی خدمــت رســانی را بــه شــکل بــی ســابقه ســاده و
آســان ســاخته اســت.
ارایــه خدمــات در ایــن مرکــز بعنــوان دریچــه واحــد و بــر اســاس اســتندرد هــا و
معیارهــای  one-stop-shopکــه شــامل مراحــل ذیــل میگردنــد:
•دریافت درخواست؛
•طی مراحل درخواست؛
•اجراآت و اقدامات باالی درخواست.

تقویت مرکز پاسخ دهی عاجل119 /

ایــن مرکــز بــه عنــوان مهمرتیــن بخــش ارتباطــی شــهروندان بــا پولیــس غــرض دریافــت
خدمــات یــا حامیــت امنیتــی در وزارت امــور داخلــه بــود کــه خوشــبختانه بــا حامیــت همــکاران
بیــن املللــی طــی ســال گذشــته ظرفیــت تخنیکــی رســیدگی بــه متــاس هــا بیشــر شــده و
اکنــون قــادر مــی باشــیم کــه در یــک شــبانه بیشــر از 10هــزار متــاس را دریافــت منــوده
و پاســخدهی منایــد .ایــن بخــش مهــم در حــال گســرش بــوده و تــاش مــا بــرای ارتقــای
ظرفیــت ایــن مرکــز همچنــان ادامــه دارد.

اصالحات در بخش تعلیم و تربیه پولیس
2-3
تحصیالت

براســاس مطالعــات انجــام یافتــه از بخــش هــای آموزشــی وزارت امــور داخلــه تثبیــت گردیــد
کــه برنامــه تحصیلــی دوره لیســانس در طــی ( )4ســال بــرای هــر یــک از محصلیــن ذکــور مبلــغ
1359283افغانــی و بــرای یــک تــن از محصــل انــاث  1827283افغانــی هزینــه مــی شــود و ایــن
رونــد بــه بــاور مــا هــم از لحــاظ زمانــی و هــم لحــاظ هزینــه در رشایــط کنونــی منطقــی نیســت.
براســاس نیازمنــدی موجــود بــه افــران تحصیــل یافتــه و بــا دانــش و همچنــان موجودیــت
جوانــان کــه دارای تحصیــات عالــی دوره لیســانس از پوهنتــون هــای ملکــی در بــازار کار
کشــور ایــن فرصــت را بــرای مــا میدهــد تــا بــه ســاختار و شــیوه تحصیلــی موجــود تغییــرات
رومنــا گــردد.
بــا الگــو بــرداری از مــودل هــای آموزشــی کشــور ترکیــه و انگلســتان بــا درنظرداشــت تطابــق
آن بــه رشایــط کشــور ،اصالحــات ذیــل در برنامــه تحصیلــی دوره افــری پولیــس روی دســت
گرفتــه شــد:
ایجــاد تیــم مســلکی مطالعــات ،بــرای ارزیابــی دقیــق بــا در نظــر داشــت نیازمنــدی
هــا ملــی و معیارهــای بیــن املللــی و همچنــان موجودیــت تعــداد زیــاد فارغیــن دوره لیســانس
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پوهنتــون در جامعــه ،در کنــار برنامــه چهــار ســال لیســانس در اکادمــی بــا ایجــاد یــک دوره
تحصیلــی یکســاله /فــوق لیســانس بــه همــکاری وزارت تحصیــات عالــی و بــا جــذب جوانــان
دارای تحصیــات عالــی در رشــته هــای مرتبــط بــه نیازمنــدی وزارت امــور داخلــه و پولیــس

ملــی از بــازارکار و بــا ســپری منــودن یــک ســال آمــوزش مســلکی پولیســی میتــوان افــراد
بادانــش را در جمــع کادرهــای پولیــس را در آینــده داشــته باشــیم کــه اولیــن مرحلــه آن
ســال گذشــته جــذب و در حــال ســپری منــودن دوره هــای تخصصــی شــان مــی باشــد .ایــن
بخــش بــه پولیــس ملــی افغانســتان کمــک مــی منایــد تــا از انجــام وظایــف شــان برعــاوه
مســایل فزیکــی پولیســی از دانــش الزم علــوم مختلــف نیــز اســتفاده مناینــد.

تعلیامت

بخــش دیگــر از رونــد مســلکی ســازی پولیــس ملــی را برنامــه هــای تعلیمــی بــرای منســوبین
ســاتنمن و ســاتونکی مــی باشــد کــه ایــن برنامــه هــا در مراکــز تعلیمــی در ســطح زون هــا
عملــی میگــردد .بــه منظــور بهــر ســازی مفــردات درســی دوره هــای تعلیمــی پولیــس ملــی
کمیتــه موظــف گردیــده تــا بــه منظــور تغییــرات الزم در مفــردات درســی مــورد اســتفاده در
تعلیــات را ارزیابــی منــوده و بعــد از مــرور و بازنگــری آن دیــدگاه اقشــار مختلــف جامعــه را
نیــز طــی یــک رسوی علمــی و جامــع بدســت آورده و از آن در ترتیــب مــواد درســی اســتفاده
مناینــد .مــا بــاور داریــم بــا عملــی شــدن ایــن برنامــه تغییــرات شــگرف در رونــد تعلیــات
پولیــس ملــی بــرای کتگــوری ســاتنمن و ســاتونکی نیــز رومنــا میگــردد.

3-4

اصالحات در عرضه خدمات صحیه

اصالحــات در بخــش هــای ارایــه خدمــات صحــی وزارت امــور داخلــه در ســه مرحلــه ذیــل
صــورت گرفتــه اســت:
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ظرفیت سازی

برنامــه ظرفیــت ســازی در بخــش هــای صحــی وزارت امــور داخلــه در دو مرحلــه کوتــاه مــدت
و بلنــد مــدت برنامــه ریــزی گردیــده اســت کــه برنامــه کوتــاه مــدت آن بــه کمــک دولتهــای
کوریــا و هندوســتان در یــک بســته آموزشــی مطابــق پــان در چندیــن مرحلــه در طــی یــک
ســال تعــدادی از منســوبین بخــش خدمــات صحیــه پولیــس جهــت فراگیــری و آمــوزش برنامه
هــای عــری طبــی و کســب تجــارب بــه کشــور دوســت هندوســتان فرســتاده خواهنــد شــد.
بــا کــال از طریــق اســتخدام افــراد تحصیــل یافتــه و تعدیــل رتبــه آنــان بــه پولیــس در
بخشــهای تخصصــی شــفاخانه و کلینــک هــای پولیــس تــا حــد قابل توجــه ارتکا بــه متخصصین
بیــرون از ســاختار وزارت امــور داخلــه مرفــوع و تــاش مســتمر بــرای ارتقــا ظرفیــت هــم از
لحــاظ انســانی و تخنیکــی جریــان دارد.

 2-5ارایه خدمات صحی

دراین بخش با اقتباس از سیستم ها و معیارهای بهداشتی جهان طرزالعمل تطبیقی تدوین
و در مرحله عملی شدن قرار دارد .همچنان با شیوع پاندمی ویرویس کوید ( 19کرونا) بخش
اختصاصی رسیدگی و عرضه خدمات به افراد مصاب شده به این ویرویس ایجاد گردیده و
مطابق به سفارشات سازمانی جهانی بهداشت خدمات عرضه میگردد.

 5-2روند صدور اسناد ترافیکی

صــدور اســناد ترافیکــی همــواره مــورد انتقــاد و در معــرض اتهــام فســاد اداری قــرار داده
کــه رســیدگی بــه آن را در اولویــت هــای کاری وزارت امــور داخلــه قــرار داده کــه بــا همــکاری
بخشــهای مرتبــط در حکومــت رونــد الکرتونیکــی ســازی اســناد ترافیکــی در مراحــل اجرایــی
خــود نزدیــک شــده اســت .ایــن برنامــه جــز اولویــت هــای اصالحاتــی وزارت امــور داخلــه بــوده
در آینــده بســیار نزدیــک بــا رفــع بعضــی محدودیــت هــای تخنیکــی مــا قــادر بــه آغــاز ایــن
رونــد مــی باشــیم.
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 2-6امنیت داخلی

طوریکــه در بخــش اصالحــات ســاختاری در وزارت امــور داخلــه و نهادهــای پولیــس ملــی
یــادآوری شــد کــه مطالعــه همــه جانبــه و دقیــق در زمینــه بخشــهای ایــن وزارت صــورت
گرفتــه کــه در نتیجــه آن ریاســت عمومــی امنیــت داخلــی یکــی از بخشــهای جدیدالتشــکل
و نهایــت مهــم بــوده کــه براســاس طــرح و برنامــه جدیــد کــه در نهــاد پولیــس ملــی و وزارت
امــور داخلــه در نظــر گرفتــه شــده کــه بــا تغییــرات گســرده در ســاختار و اســتقامت کاری
ریاســت عمومــی اســتخبارات پولیــس قبلــی ،توجــه جــدی خــود را بــرای مصئونیــت پولیــس
ملــی معطــوف منــوده و در ســه بخــش عمــده ایــن ریاســت پولیــس ملــی افغانســتان را حامیت
مــی منایــد کــه عبــارت از:
 -1مبــارزه علیــه مظاهــر فســاد و اشــکال مختلــف آن در مجمــوع ســاختار وزارت امــور داخلــه
و پولیــس؛
 -2جلوگیــری از نفــوذ دشــمن در صفــوف پولیــس و تثبیــت عوامــل همــکار آنهــا در داخــل
تشــکیالت پولیــس و وزارت امــور داخلــه؛
 -3مســاعی قاطــع جهــت مهــار منــودن تــاش ســازمانهای اســتخباراتی متخاصــم بیرونــی بــرای
ربایــش اطالعــات بــا ارزش امنیتــی و نظامــی از درون تشــکیالت پولیــس و همچنــان تثبیــت و
تشــخیص عوامــل همــکار آنهــا در داخــل ارگانهــای متعلــق بــه پولیــس.
ایــن اداره ناظــر عمومــی بــه کارکــرد پولیــس ملــی بــا توجــه بــه اهــداف فــوق بــوده کــه نظــر
بــه اهمیــت کاری آن همــه روزه بیشــر از پیــش مــورد توجــه قــرار گرفتــه و دســت آوردهــای
قابــل ملــس داشــته و از طریــق اجرایــی شــدن برنامــه هــای ایــن ریاســت تعــداد قابــل توجــه
منســوبین بــا اوصــاف فــوق شناســایی و در زمینــه اجــراات قانونــی صــورت گرفتــه و همچنــان
از حیــف و میــل مــوارد زیــاد از رسمایــه ایــن وزارت کــه بایــد در اختیــار منســوبین وزارت و
پولیــس ملــی قــرار میداشــت جلوگیــری شــد.

تنظیم اوپراسیون وضعیت

•ایجــاد یــک سیســتم منظــم و مســلکی اوپراســیون بخاطــر وحــدت قومانــده ،م ُوثریــت
ســوق و اداره قــوای پولیــس و هامهنگــی آن بــه اردو و امنیــت ملــی؛
•تنظیم سیتم ارایه گذارش جنایی امنیتی و جنگی از مجرای اوپراسیون.
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 2-7اصالحات پولیس کابل

بــه منظــور بهبــود امنیــت و مبــارزه بــا جرایــم در ســطح شــهر کابــل و ولســوالی هــای ایــن

والیــت در کنــار ســایر برنامــه هــای کــه تذکــر یافــت ،برنامــه اصالحــات کابــل در ســه مرحلــه
تدویــن و در حــال تطبیــق مــی باشــد .ایــن برنامــه رونــد اصالحــات کادری در قوماندانــی
امنیــه بــود کــه تاکنــون موثریــت خــود را داشــته اســت .بــر اســاس ایــن پــان گشــت و گــذار
نیروهــای پولیــس و وســایط پولیــس در ســطح شــهر توســط قطعــه انضبــاط شــهری کــه جدیــدا ً
ایجــاد گردیــده ،کنــرول میگــردد.

 2-8قوماندانی قوتهای مشرتک کابل

بــه مظنــور توحیــد قومانــده و اســتعامل و افزایــش موثریــت کاری قــوت هــای موظــف در کابل
قوماندانــی قوتهــای مشــرک تحــت رهــری قومانــدان امنیــه کابــل ایجــاد و فعــال گردیــده
کــه شــامل متامــی نیروهــای امنیتــی و دفاعــی موظــف در کابــل مــی باشــند.

 3اسناد حامیوی
 3-1فرمان تقنینی

مبنظــور رســیدگی الزم و ابتدایــی درون ســازمانی ،افزایــش مــورال منســوبین پولیــس و
همچنــان جلوگیــری از ســوء اســتفاده هــای احتاملــی توســط منســوبین ســارنوالی از پولیــس بر
اســاس پشــنهاد ایــن وزارت فرمــان شــاره  133مقــام عالــی ریاســت جمهــوری بتاریــخ  11حمل
 1398اصــدار یافتــه کــه متکــی بــه آن منبعــد رســیدگی بــه مظنونیــت منســوبین پولیــس بــه
عمــل جرمــی ابتــدا توســط ریاســت ع حقــوق ایــن وزارت رســیدگی شــده در صــورت دریافــت
اســناد و مــدارک الــزام آور بــه مراجــع مرتبــط عدلــی و قضایــی محــول میگــردد.

 3-2اسرتاتیژی

قبــا اســناد و دیــدگاه اســراتیژیک وزارت امــور داخلــه و پولیــس ملــی بــر اســاس تصامیــم
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افــراد تدویــن و عملــی میگردیــد کــه ایــن رونــد میتوانســت خالیــگاه هــای را در زمــان تطبیــق
داشــته باشــد .مبنظــور ترتیــب درســت و منطقــی اســناد و دیــدگاه هــای اســراتیژیک بــرای
وزارت امــور داخلــه ریاســت عمومــی اســراتیژی معینیــت پالیســی و اســراتیژی طــی یــک
اقــدام مبتکرانــه ،پروفایــل ده ســاله متــام والیــات را ترتیــب کــه محتــوی ایــن ســند شــامل
اقدامــات تروریســتی دشــمن ،واقعــات جنایــی ،واقعــات حریــق ،عبــور و مــرور رسحــدی،
تلفــات نیروهــای دوســت و دشــمن ،خســارات پولیــس ملــی بــه تفکیــک والیــت بــوده کــه
در مرحلــه بعــدی ایــن رونــد بــه تفکیــک ولســوالی نیــز عملــی خواهنــد شــد .همچنــان ایــن
ریاســت بــرای شناســایی مشــکالت و چالشــها تحقیقــات علمــی را بطــور مســتقل و بــا همــکاری
 UNDPانجــام داده کــه متامــی ایــن اســناد کمــک مــی منایــد تــا رهــری وزارت امــور داخلــه بــا
دیــدگاه واحــد و مســتند تصامیــم الزم را اتخــاذ منایــد.
از اینکــه پــان اســراتیژیک وزارت امــور داخلــه در ســال  1400ختــم میگــردد بــرای پنــچ ســال
اینــده کار جــدی مشــرک بــا همــکاران بیــن املللــی روی ســند نیروهــای آینــده پولیــس ملــی
جریــان داشــته کــه بــا مطالعــات دقیــق و همــه جانبــه مســلکی روی مــدل ،ســاختار ،اســتقامت
هــای وظیفــوی و مســئولیت هــای پیــرو پولیــس ملــی در آن بحــث گردیــده اســت .همچنــان
بــرای اولیــن بــار ســند نقشــه راه وزارت امــور داخلــه و نقشــه راه پولیــس اناثیــه در حــال
نهایــی شــدن مــی باشــد .ایــن اســناد بطــور قطــع وزارت امــور داخلــه و پولیــس را کمــک مــی
منایــد تــا در یــک مســیر بطــور منظــم و مــداوم بــا چشــم انــداز روشــن و واضــح در حرکــت
بــوده ،تغییــرات افــراد و سیاســی تاثیرمنفــی روی چگونگــی کارکــرد ایــن نهاد نداشــته باشــد.
ایــن اســناد کمــک مــی منایــد تــا بطــور جامــع و مســتند در زمینــه حامیــت از پولیــس ملــی و
وزارت امــور داخلــه مطابــق بــه هــدف و نیازمنــدی اســناد بودجــوی نیــز ترتیــب گــردد.

 3-3پالیسی ها و طرزالعمل ها

طــی ســالهای متــادی بــرای وزارت امــور داخلــه و پولیــس ملــی اســناد قابــل توجــه پالیســی
و طرزالعمــل تدویــن گردیــده بــود کــه مســلامً بخــش از آن نیازمنــد بازنگــری و تعــدادی هــم
نیازمنــد توحیــد و انســجام بــود .بــه منظــور بهــر شــدن امــور ،متامــی ایــن اســناد مــرور
گردیــده و مطابــق بــه نیازمنــدی هــای امــروز و تغییــرات ســاختاری و اســتقامت وظیفــوی
بخشــهای ایــن وزارت اســناد جدیــد ترتیــب و یــا اصالحــات الزم در اســناد رضوری رومنــا
گردیــد و مطابــق آن اجــراات میگــردد کــه مهمرتیــن آنهــا کــه ســند حامیتــی رونــد اصالحاتــی
وزارت امــور داخلــه مــی باشــد پالیســی هــای ذیــل ترتیــب گردیــده اســت:
پالیسی ارزیابی افکار-پیکاس؛
پالیسی جندر؛
پالیسی روابط و همکاری میان پولیس و سارنوال؛
پالیسی کنرتول داخلی.
-
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بعــد از بررســی و تحقیقــات انجــام شــده دریافتیــم کــه بخشــهای از نهادهــای وزارت امــور
داخلــه و پولیــس ملــی بــدون یــک ســند مــدون ومکانیــزم واضــح بطــور تعاملــی اجــراات خــود
را پیــش مــی برنــد ،بــه همیــن اســاس بــرای اولیــن بــار تدویــن گردیــد:
طرزالعمل کاری برای حوزه های امنیتی پولیس؛
طرزالعمل مبارزه با جرایم؛
طرزالعمل حفظ محرمیت هویت افراد بازداشت شده ورشیک سازی اطالعات؛
طرزالعمل کشفی و عملیاتی پولیس مبارزه با موادمخدر و مسکر؛
طرزالعمل مکانیزم محرمیت هویت اطالع دهنده و اطالع گیرنده؛
طرزالعمل ساده سازی پرداخت حقوق و امتیازات مجروحین پولیس؛
طرزالعمل ساده سازی پرداخت حقوق و امتیازات شهدا و معلولین پولیس؛
طرزالعمل ساده سازی پرداخت حقوق و امتیازات ارسا و مفقودین؛
طرزالعمل بورد مشورتی استخدام افرسان عالی رتبه؛
طرزالعمل مکافات و مجازات؛
طرزالعمــل رســیدگی بــه شــکایات پیرامــون آزار و اذیــت منســوبین انــاث پولیــس و
وزارت امــور داخلــه؛
طرزالعمل صدور پاسپورت کمیپوتری؛
طرزالعمل کاهش حادثات ترافیکی در سکتور امنیتی؛
طرزالعمل نورافشان؛
طرزالعمل گشت و گذار و سایط پولیس؛
طرزالعمــل بورســیه هــای تحصیلــی بــرای بازمانــدگان معلولیــن ،مفقودیــن و شــهدای
پولیــس؛
طرزالعمل خلع سالح افراد مسلح غیر مسوول؛
طرزالعمل جلوگیری از نفوذ زورمندان در عملیات های امنیتی و محاربوی.
-

 -4شیوه های موثر تامین امن و نظم عامه و مبارزه با جرایم و مواد مخدر
 4-1توجه به مصئونیت و کاهش تلفات پولیس

پراگندگــی حضــور نیروهــای پولیــس ملــی در ســطح کشــور باعــث گردیــده بــود تــا ســطح
نظــارت از کارکــرد آنــان بــه اقــل رســیده و زمینــه هــای فســاد و قانون گریــزی برای منســوبین
پولیــس فراهــم گــردد .از جانــب دیگــر ایــن وضعیــت باعــث شــده کــه نیروهــای پولیــس بــه
عنــوان یــک طعمــه متــام عیــار بــرای تروریســتان قــرار گرفتــه و هیــچ نــوع زمینــه حامیتــی نــه
از لحــاظ تخنیکــی و نــه از لحــاظ زمانــی بــرای اکــر پوســته هــای پولیــس فراهــم نبــود حتــی
در بعضــی مــوارد وزارت امــور داخلــه از موقعیــت واقعــی تعــدادی از پوســته هــای منســوبین
درک درســت نداشــته و ارتبــاط الزم بــا آنهــا برقــرار نبــود.
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بــا اجرایــی شــدن طــرح جمــع آوری پوســته هــای غیــر رضوری و همچنــان ثبــت موقعیــت و
معلومــات پوســته هــا در سیســتم (  ) GISمــا را قــادر مــی ســازد تــا بطــور مــداوم بــا پوســته
هــای امنیتــی و محافظتــی پولیــس در ارتبــاط بــوده و در صــورت نیــاز مــورد حامیــت قــرار
گیــرد .بــا عملــی شــدن ایــن طــرح تااکنــون بطــور ملمــوس شــاهد کاهــش تلفــات پرســونل،
حامیــت بــه موقــع ،اکــاالت بــه وقــت زمــان و ارتبــاط مــداوم و مســتقیم بــوده ایــم.

 4-2برنامه میثاق امنیتی

بــا درک ایــن مســئله کــه تامیــن امــن و نظــم عامــه و همچنــان مبــارزه بــا جرایــم زمانــی
میتوانــد موثــر واقــع شــود کــه شــهروندان و نهادهــای مســئول در تبانــی بــا هــم در مراحــل
مختلــف ســهیم باشــند .بــه همیــن منظــور بــرای اولیــن بــار پــان هــای امنیتــی بــا اشــراک
شــهروندان و نهادهــای دیگــر حکومتــی در مرکــز و والیــت ترتیــب و در کابــل تحــت عنــوان
میثــاق امنیتــی در حــال اجــرا مــی باشــد.
ایــن برنامــه بطــور جــدی مــا را کمــک منــود تــا بتوانیــم خالیــگاه هــای موجــود کــه زمینــه
ناامنــی و جرایــم را فراهــم مــی منــود توســط شــهروندان و نیروهــای امنیتــی بطــور مشــرک
شناســایی و در زمینــه رســیدگی الزم صــورت گیــرد.
میثــاق امنیتــی در واقــع برنامــه امنیتــی مــردم محــور بــوده کــه بــا ســهیم ســازی شــهروندان،
در زمینــه مبــارزه بــا جرایــم و تامیــن امنیــت مشــرکان اقدامــات عملــی را روی دســت گرفتــه
ایم.

 4-3گزمه های شهری

کابــل بــه عنــوان پایتخــت و بزرگرتیــن شــهر کشــور آســیب پذیــری هــای بــه خصــوص خــود
را در زمینــه امنیتــی و مبــارزه بــا جرایــم داشــته کــه بــا توجــه بــه وضعیــت کنونــی بــه منظــور
تامیــن امنیــت بهــر و مبــارزه بــا جرایــم بــر عــاوه تحــرک بیشــر در اقدامــات پولیــس کابــل
تعــداد قابــل توجــه از پرســونل
قــرارگاه وزارت امــور داخلــه در
قالــب گزمــه هــای شــهری امنــی و
بــدون یونیفــورم تنظیــم گردیــده
کــه از چندیــن مــاه بدینســو در
ســطح شــهر کابــل توظیــف مــی
باشــند .ایــن برنامــه تاثیــر قابــل
مالحظــهی در تامیــن امنیــت و
کاهــش جرایــم در ســطح شــهر
کابــل داشــته و یــک تجربــه جدیــد
و موثــر تلقــی میگــردد.
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 4-4مبارزه با جرایم جنایی

بــه منظــور رســیدگی بــه موقــع بــه جرایــم و کاهــش آن ،اســناد جدیــد ترتیــب کــه در بخــش
اصالحــات اســنادی بــه طــور مفصــل بــه آن اشــاره شــده اســت ،بخــش مبــارزه بــا جرایــم
وزارت امــور داخلــه بــرای اولیــن بخشــهای اختصاصــی جمــع آوری و توحیــد اطالعــات در مــورد
گــروه هــای ســازمان یافتــه جرمــی و مجرمیــن فــراری و هــدف قــرار دادن آنهــا را در ســطح
مرکــز و والیــات در نظــر گرفتــه و بــر اســاس آن تعــداد قابــل توجــه از اعضــای ایــن گــروه هــا
شناســایی بازداشــت یــا انحــال گردیــده انــد .همچنــان وزارت امــور داخلــه بــه منظــور ســهم
دهــی شــهروندان در ایــن زمینــه تعــدادی از مجرمیــن خطرنــاک را از طریــق رســانه هــا معرفــی
و بــرای کســانی کــه در زمینــه اطــاع دهــی از محــل و موقعیــت آنــان بــه پولیــس کمــک مــی
منایــد جوایــز نقــدی در نظــر گرفتــه شــده اســت .همچنــان بــر اســاس میثــاق امنیتــی ،بخــش
هــای مبــارزه بــا جرایــم جنایــی در هامهنگــی بــا پولیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر و امنیــت ملــی
همچنــان در صــورت رضورت قطعــات خــاص پولیــس و امنیــت ملــی بــرای رسکــوب گــروه هــای
ســازمان یافتــه جرمــی اقدامــات پــان شــده را عملــی مــی منایــد .همچنــان در نظــر داریــم تــا
حامیــان گــروه هــای ســازمان یافتــه و مجرمیــن خطرنــاک را بــه طــور مســتند شناســایی و مــورد
هــدف قــرار دهیــم.

 4-5مبارزه با موادمخدر

رســیدگی بــه ایــن مســئله نیــز در صــدر اولویت هــای رهــری وزارت امــور داخله قرار داشــته
و بــا مطالعــه و تغییــر شــیوهی کاری در زمینــه مبــارزه بــا ایــن پدیــده تــا کنــون موفقیــت هــای
چشــمگیر نصیــب پولیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر گردیــده اســت .پــان مــدل کابــل بــه طــور
دقیــق و مســلکی طــرح و اکنــون در حــال اجــرا مــی باشــد .بــا توجــه بــه موفقیــت ایــن مــدل
قــرار اســت در رسارس کشــور از آن اســتفاده صــورت گیــرد.
بــه منظــور رســیدگی جــدی بــه مســئله مــواد مخــدر در میــدان هوایــی بیــن املللــی حامــد
کــرزی دســتگاه مــدرن و مجهــز شناســایی مــواد مخــدر جابجــا گردیــده کــه تاکنــون دســت
آورد هــای قابــل توجــه در ایــن بخــش داشــته اســت .بــه منظــور ارتقــای ظرفیــت بــه موقــع
منســوبین پولیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر زمینــه امــوزش اختصاصــی درســطح  34والیــت
کشــور توســط بخــش هــای مختلــط معینیــت مبــارزه بــا مــواد مخــدر فراهــم گردیــده اســت.
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کلیات روند اصالحات وزارت امور داخله جمهوری اسالمی افغانستان

 4-6تالش برای بیرون شدن پولیس از جنگ به تنفیذ قانون

وظیفــه ســنتی و اصلــی پولیــس تامیــن امــن و نظــم عامــه ،مبــارزه بــا جرایــم و تنفیــذ قانــون
مــی باشــد ،امــا بــا توجــه بــه رشایــط موجــود در کشــور ،پولیــس مجبــورا ً بــه جنــگ مــروف
شــده کــه تــاش جــدی مــا ایــن اســت تــا بتوانیــم بــا بــه کار گیــری شــیوه هــای موثــر در
هامهنگــی بــه نیروهــای دفاعــی کشــور زمینــه بازگشــت پولیــس را بــه وظایــف اصلــی اش
فراهــم مناییــم .متامــی ایــن رونــد در ســند نیروهــای آینــده پولیــس و نقشــه راه وزارت امــور
داخلــه منعکــس گردیــه اســت.
با احرتام
محمد مسعود اندرابی
نامزد وزیر و رسپرست وزارت امور داخله

کلیات روند اصالحات وزارت امور داخله جمهوری اسالمی افغانستان

وزارت امور داخله جمهوری اسسالالمی افغانستان
د افغانستان اسسالالمی جمهوریت د کورنیو چارو وزارت
Ministry of Interior Affairs Islamic Republic of Afghanistan
رسان و ساتنمنان پولیس ملی
فورم تعیین تبدیلی اففرس
فورم کادری ۱

منظور است
وزیر امور داخله

نمب ثبت مدیریت مربوطه  :ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ر
تاری ــخ

/

تعی

۱۳۹۸ /

خانه پری فورم

امنیت داخلی

امضاءتایید

اجرای تقرر و تبدیلی به اساس :نیازمندی ادا

تبدیل

بورد و کمیسیون تعینات

شخصی

نمب فورم ........................
ر

پیژنتون (امریه)

پیشنهاد اداره

منظوری مقام

موجودیت بست خلی

ثبت سوانح

واجدالرشایط

رس و ساتنمن
شهرت اففرس
نام مکمل

بخش اول (سوانح)

نام پدر
سکونت فعلی
ولسوالی

والیت
محل وظیفه

نام پدر کالن

قریه

سکونت اصلی
قریه
ولسوالی

والیت

منمنربرب کارت هویت

رتبه

کود منرب

کود سیستم
الین منرب

محل عکس

تاریخ تولد

ردیف و پاراگراف

منمنربرب کارتوتیک

تحصییالالت
درجه تحصیل

آخرین تقرری (وظیفه فعلی)

بست و وظیفه پیشنهاد شده

مسلک

منرب منظوری جدید

تاریخ نشئت

تاریخ منظوری

بخش سوم

بخش دوم

وظیفه قبلی

ملکی

محل تحصیل

درجه تحصیل

محل تحصیل

نظامی

مسئول درجه یک قطعه
و جزوتام

محل امضا و مهر
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کلیات روند اصالحات وزارت امور داخله جمهوری اسالمی افغانستان

وزارت امور داخله جمهوری اسسالالمی افغانستان
د افغانستان اسسالالمی جمهوریت د کورنیو چارو وزارت
Ministry of Interior Affairs Islamic Republic of Afghanistan
فورم ترفیعات منسوبین پولیس
فورم کادری ۲

منظور است
وزیر امور داخله

نمب ثبت مدیریت مربوطه  :ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ر
تاری ــخ :

/

نوبتی

1398 /

فورم ارزیابی ضمیمه

امنیت داخلی

فوق العاده

بورد کمیسیون

منرب فورم ().................................

پيزنتون (امریه)

ثبت سوانح

منظور مقام

شهرت مکمل منسوب
نام پدر

نام مکمل

نام پدر کالن

سکونت فعلی
والیت

رتبه
محل عکس

سال و محل تولد
قریه

ولسوالی

بخش اول ( سوانح )

منرب کارت
هویت
آدرس محل وظیفه

منرب کارتوتیک

منرب سیستم

تحصییالالت
محل تحصیل
تاریخ فراغت
محل تحصیل

ملکی

تاریخ فراغت

اجرای ترفیع نوبتی

سجل ترفیع

اجرای ترفیع فوق
العاده

امریه مقام وزارت

غیابت وظیفوی

بخش چهارم

وظیفه فعلی

بخش سوم

بخش دوم (ترفیعات)

نظامی

ذکر دستاوردها و
دالیل اجرای ترفیع
فوق العاده از
جانب قطعه
متذکره

کورس های ارتقائی و اساسات پولیس

بست بلند تشکیالتی

تاریخ آخرین ترفیع

پیشنهاد اداره

تاریخ اکامل ترفیف
نوبتی

تکمیل میعاد ترفیع
بست بلند تشکیالتی

معیاد خدمت

بست معادل رتبه
فورم فعالیت و شایستگی

تکمیل معیاد

بست موجود

منرب و تاریخ منظوری

محل امضاء و مهر

دست آورد ها و شاخصه های ترفعیات فوق العاده (شایستگی ،شهامت ،ابتکار ،فدا کاری و عملکرد صادقانه)

امضا مسئول
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کلیات روند اصالحات وزارت امور داخله جمهوری اسالمی افغانستان

وزارت امور داخله جمهوری اسسالالمی افغانستان
د افغانستان اسسالالمی جمهوریت د کورنیو چارو وزارت
Ministry of Interior Affairs Islamic Republic of Afghanistan
فورم اجرای تقاعد منسوبین پولیس ملی
فورم کادری ۳

منمنربرب ثبت مدیریت مربوطه :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
/

تاریخ :

1398 /

خانه پری فورم

ارزیابی وهدایت

هدف درخواست :معاش
جنسیت :مرد

گزارش از اجراات

پول امتیاز رتبه کادر علمی

اجراات تقاعد توسط بخش
پول بدل اعاشه

ارئه به متقاضی

پول کوپراتیف

زن
تخلص

رس ،ساتنمن متقاعد
شهرت اففرس
نام پدر

نام پدر کالن

والیت

ولسوالی /ناحیه

قریه  /گذر

والیت

ولسوالی /ناحیه

قریه  /گذر

سن/تاریخ تولد

منرب تذکره

رتبه

قطعه مربوطه

آخرین بست

معیاد خدمت

منرب کارت هویت

تاریخ اخرین اجرای معاش

مرجع نشئت اولی به وظیفه

تاریخ اولین نشئت به وظیفه
/
/

سکونت اصلی
سکونت فعلی

بخش اول

ارسال به مرجع مربوطه

پول یا امتیاز تقاعد

نام

نوع نشئت به وظیفه:
شامره متاس

امریه

ملکی:
شامره

منظور است
وزیر امور داخله
منمنربرب فورم ()..............................

تثبیت رتبه
اضافه بردګی که قابل تایه
است

نظامی:
نام

دلیل تقاعد
درجه تحصیل

شهرت مکمل اعضای (افرس ،ساتنمن) متقاعد

نام پدر

تاریخ آخرین منظوری
/
/

منرب اخرین
منظوری

تعدیل رتبه

رابطه

عکس

نشئت مسلکی پولیس

تغییر مسلک

منرب کارتوتیک

منرب سیستم

رتبه علمی:
سن

۱
۲
۳
۴
۵
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ارسال به خزینه تقاعد

کلیات روند اصالحات وزارت امور داخله جمهوری اسالمی افغانستان

حالت مدنی

وزارت امور داخله جمهوری اسسالالمی افغانستان
د افغانستان اسسالالمی جمهوریت د کورنیو چارو وزارت
Ministry of Interior Affairs Islamic Republic of Afghanistan
فورم ارزیابی منسوبین پولیس
فورم کادری ۴

منظور است
وزیر امور داخله

نمب ثبت مدیریت مربوطه  :ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ر
/

تاری ــخ

منرب فورم ().............................................

1398 /

شهرت مکمل منسوب
نام

تخلص

نام پدر

رتبه

نام پدر کالن

منرب کارت هویت

وظیفه

تفصییالالت
تاریخ شمولیت به ماموریت و رتبه ابتدائی
تاریخ ترفیع برتبه موجوده

محل عکس

ایام غیر حارضی
مکافات
مجازات
معیارهای سجل
توضیح معیارها

۵

اطاعت به احکام قانونی و اوامر قانونی آمرین
پابندی -عالقه و اهتامم به وظیفه
برخورد به مراجعین همکاران و آمرین
درجه فهم و زکاوت
مراعات نظافت شخصی اداری و سلیقه در تنظیم امورات دفرت
اهلیت استعداد علمی-نظری و قابلیت ارتقا
قدرت رهنامی و اداره قبول مسئولیت و قدرت انسجام در امر بهبود امور
ثبت سوانح بعد از ترتیب امر ابالغ
به اساس امر________ابالغ شده

منمنربربات امر اول
۳
۴

منرات امر دوم
۳
۴

۲

۱

۵

۵

۴

۳

۲

۱

۵

۴

۵

۴

۳

۲

۱

۵

۴

۳

۵

۴

۳

۲

۱

۵

۴

۳

۲

۵

۴

۳

۲

۱

۵

۴

۳

۲

۵

۴

۳

۲

۱

۵

۴

۳

۲

۱

۵

۴

۳

۲

۱

۵

۴

۳

۲

۱

مجموع منرات آمر اول(
اوسط منرات آمر اول(
مالحظه شد آمر اول:
اسم:
رتبه:
وظیفه:

)
)

۳

۲

۱

۲

۱
۱
۱

مجموع منربات آمر دوم(

)

اوسط منرات آمر دوم(

)

مالحظه شد آمر دوم:
اسم:
رتبه:
وظیفه:

تائید مدیریت سوانح:

ارزیاب مسئول بخش:
ی
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۲

۱

کلیات روند اصالحات وزارت امور داخله جمهوری اسالمی افغانستان

وزارت امور داخله جمهوری اسسالالمی افغانستان
د افغانستان اسسالالمی جمهوریت د کورنیو چارو وزارت
Ministry of Interior Affairs Islamic Republic of Afghanistan
فورم معرفی منسوبین وزارت امور داخله به مراجع عدلی و قضائی مطابق حکم ماده ( )٢١قانون
رسان و ساتنمنان
امور ذاتی اففرس
فورم کادری5
منظور است
وزیر امور داخله
منرب فورم .......................
خانه پر فورم

پیژنتون

امنیت داخلی
وضعیت اداری پروسه معرفی منسوب غرض رسیدگی عدلی و قضایی
تحت تحقیق

تحت جلب
نوع الزامیت

تحت توقیف

جرایم عادی

تحت حبس

جرایم نظامی

تاریخ معرفی منسوب( :

برائت داده شده است
غیابت وظیفوی

/

/

)
تعلیق مجازات

مفقودی کارت هویت

رتبه
نام پدر کالن

نام پدر
سکونت اصلی

بخش اول

تعلیق رسیدگی

تخلفات انظباطی

شهرت منسوب
نام مکمل

امر

سال و محل تولد

والیت

ولسوالی

قریه

والیت

سکونت فعلی
ولسوالی

قریه

آدرس محل وظیفه

محل عکس

منرب سیستم
منرب کارت هویت
شامره متاس
قطعه فعلی

قطعه اسبق

امنت کننده (١کارمند دولتی) در صورت نیاز
ضام
شهرت ض
نام

نام پدر

وظیفه

رتبه

شامره متاس

ایمیل آدرس
تصدیق اداره از برحالی کارمند:

عکس

بخش دوم

محل امضا و مهر
امنت کننده ( ٢کارمند دولتی) در صورت نیاز
ضام
شهرت ض
اسم

ولد

وظیفه

رتبه

شامره متاس

عکس

ایمیل آدرس
تصدیق اداره از برحالی کارمند:
محل امضا و مهر
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کلیات روند اصالحات وزارت امور داخله جمهوری اسالمی افغانستان

1.3.0

وزارت امور داخله جمهوری اسسالالمی افغانستان
*
د افغانستان اسسالالمی جمهوریت د کورنیو چارو وزارت
Ministry of Interior Affairs Islamic Republic of Afghanistan
فورم حقوق ،امتیازات شهدا و معلولین
فورم کادری ۶

منظور است
وزیر امور داخله

نمب ثبت مدیریت مربوطه  :ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ر
/

تاری ــخ :

1398 /

منربفورم ().........................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اجراآت اداره مربوطه

خانه پری فورم

هدف درخواست :پول زمین
جنسیت :مرد

ارزیابی و هدایت

قیمت زمین

توزیع زمین

گزارش اجراآت
بورسیه

اعزام حج

ارسال به مرجع مربوطه
مساعدت

ارائه به متقاضی

انفصال اسناد ذاتی شهید

کتابچه صحیه

زن
شهرت وکیل شهید یا معلول

نام مکمل

سکونت اصلی
والسوالی/ناحیه

قریه

والیت

سکونت فعلی
والسوالی/ناحیه

قریه

بخش اول

والیت

نام پدر

نام پدر کالن

نوع قرابت

وظیفه

منرب تذکره

شهرت شهید یا معلول
نام مکمل

نام پدر

وظیفه

محل شهادت

رتبه

نام پدر کالن
تاریخ شهادت

منرب کارت هویت

امریه تقاعد

قطعه مربطه

13 / /

ارسال به وزارت در امور شهدا و معلولین

بخش دوم

رشح موضوع

امضا/شصت متقاضی(

منرب اعزامی
بخش سوم

قطع اعاشه

رشوع اعاشه

رشوع معاش

قطعه منسوبیه

تولی

اسناد الزم :کاپ وثیقه وکالت خط ر
شیع
رشعی
اسناد الزمه :کاپی یوثیقه و وکالت خط

قطع معاش

کندک

اردادخط
فورم
خط
فورمققررارداد

کاپ تذکره
ی
معلولیتمعلومات
وکیل وکیل تثبیت تثبیت
کاپی تذکره

21
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اندازه معاش

لوا

ز

وزارت امورداخله جمهوری اسالمی افغانستان
د افغانستان اسالمی جمهوریت د کورنیو چارو وزارت
Ministry of Interior Affairs Islamic Republic of Afghanistan
فورم ثبت شکایت
منظور است
وزیر امور داخله

ششامامره ثبت شکایت (

شکایت

)

عادی

ثبت اداره مربوطه

تاریخ و ساعت ثبت/ :

اخذ فورم

عاجل

محرم

استقامت دهی

۱۳۹۸/ /

اجراات

تاریخ برگشت / / :

رضر
شهرت متترض
بخش اول

اشد محرم

منمنربرب فورم ().......................

ارسال به اداره مربوطه

ترتیب دوسیه

۱۳۹۸ /

وظیفه :

نام مکمل

نام پدر:

نام پدر ککالالن

علت شکایت:

سکونت اصلی:

ووالالیت:

ولسوالی /ناحیه

قریه /گذر

سکونت فعلی:

ووالالیت:

ولسوالی /ناحیه

قریه /گذر

ایمیل آدرس:

امره متاس :
ششام

شهرت مظنون (در صورت شناخت)

بخش دوم

نام مکمل

نام پدر ککالالن

نام پدر

سکونت فعلی

امره متاس /محل
ششام
سکونت

قریه

ووالالیت

ولسوالی

رس /ساتنمن ثبت کننده شکایت
اسم و رتبه اففرس
نام مکمل

رتبه

محل وظیفه

مته میدان هوای کابل افغانستان -شماره تماس  -/0202203481/آدرس ر
آدرس  :رسک هشتاد ر
الکتونییکGdreceptions.cos@moi.gov.af -
ی
1.0.0
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