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الفین بـه اوقـات متـداوم    وقع واعتنا نکرده ، وقایه وجلوگیري از خطرات ناشی از جرایم وسایر فعالیت هاي تخریبی مخ 

  . ممکن میگردد

اهداف سترگ وطنی کـه دران خواسـت واراده مـردم مـنعکس گردیـده واز جانـب دیگروظـایف         اینبناًبه منظور نیل به 
از وسایط وتجهیزات پولیس ملی استفاده مـوثر  متمرکز گردیده باشد  ومسئولیت ها ي پولیس ملی درقبال انجام وظایف 

 ..صورت گیردبایست  من ونظم عامه در راستائی تامین ا

  :هدف

  . استگردیده تدوین  عمده  اصل سه  پالیسی استفاده از وسایط نقلیه پولیس ملی روي
 پولیس ملی  وتجهیزات  جلوگیري ازاستهالك قبل  از وقت وسایط - 1

 جلوگیري از رانندگی غیرمجوز قانونی  - 2

وسـایط پـولیس ملـی کـه       یري از بی نظمی هـاي  ت ترافیکی درجاده عامه وجلوگارعایت تمام اصول ومقرار - 3

 .اسباب وموجب اذیت سایر شاملین ترافیک جاده عامه میگردد

  :ساحه تطبیق 
 .این پالیسی باالي تمام منسوبین پولیس ملی قابل تطبیق میباشد

  :تعریف اصطالحات
  زلزلـه ،طـاعون حیـوانی     ماننـد .عبارت ازواقعات انی وغیرمترقبه مانند حوادث طبیعی وغیرطبیعـی  : کتستروف

زش هاي مردمـی ،تظـاهرات واغتشاشـات    ی،خ ه کوچ ،سنک کوچ ،برف کوچ ،سانحه هواي ،سیالبهاوانسانی ،کو
 . است وغیره مردمی 

  ـ عبارت از حالتی است که نیاز به رسیدگی ومساعدت ها ي وا: حالت عاجل نش سـریع بـوده وبـراي حفـظ     ک

 .ولویت ها درمحل واقعه وحوادث مدنظرمیباشدافراد انیت ومصئهاي عامه  ئیحیات ،دارا

  عبارت ازحالتی است که نیاز به استعجالیت وظایف نبـوده وبطـور نورمـال انجـام وظـایف سـیر       : حالت عادي

 .وحرکت پولیس دراوقات مختلف صورت میگیرد
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 شـروعیت  م سـنجش عبارت از عمل کرد سالم پولیس بادرنظرداشت رعایت احکام قوانین نافـذه  : نش سریع واک

 .میباشد جامعه حفاظت ومصئونیت افراداقدام و

  وحـوادث اخـالل   تهدیـدات   –عبارت از حالتی است که امن ونظم عامـه درمخـاطره قرارگرفتـه    : حالت خطر

 .امیزمتوجه نظم عامه میگردد

  کندوسایط نقلیه را باالي جاده عامه احتوا می و ، انسانها ،حیواناتومرورهرگونه عبور : ترافیک جاده. 

  عبارت از سرك ،راه عامه ،خیابان ،معبروپارك وسایط که هرشخص به صورت مجانی یـا درمقابـل   : جاده عامه

 .تادیه پول از ان استفاده مینماید میباشد 

  شخصیکه یک واسطه نقلیه موتر دار ویا غیرموتر دار را باالي جاده عامه میراند : راننده. 

  :شرح پالیسی 
رعایـت واحتـرام بـه حقـوق بشـر ازادي هـاي انفـرادي،        ، عامه  امن ونظم ه پنچ قانون پولیس ملی ازانجایکه مطابق ماد

برعالوه این وظایف فعالیت هاي متداوم درعرصه خدمت گذاري به مردم چشم گیـر بـوده کـه    جلوگیري  وکشف جرایم 

پـولیس درحادثـات ووقایـه     روي همین اصل پولیس همواره جهت رسیدگی وحضور بموقع ان بارعایت ماده دوم قـانون 

ردرزمینه داشـته باشـد وانجـام چنـین فعالیـت هـا مسـلتزم انسـت تـا          کشورسعی دارند تافعالیت هـاي مسـتم  جرمی در

بااستفاده ازوسایط وتجهیزات شامل ان به اقـدامات   قانون ترافیک جاده  77، 67، 22،66، 14، 13بادرنظرداشت ،ماده 

استفاده مـوثر ودرجهـت   پولیس غرض اجراي وظایف ویفه خود میدانند تاازوسایط الزم متوصل گردند بناًپولیس ملی وظ

 يبناًوظایف ومسولیت ها.رانندگی مناسب باالي جاده هاي عامه وعاري از هرگونه حادثات دلخراش بذل مساعی نمایند

  .یدان اقدام بعمل آ يمشخص وبرمبنا
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 :وظایف ومسئولیت ها 

  :وظایف
  :استفاده از وسایط پولیس: الف 

،انظباط ودسپلین پـذیري حـین راننـدگی    مام قوانین ترافیکی ،احتیاط کامل درحاالت عادي ونورمال بارعایت ت 
  . جداً مدنظرگرفته شود 

پولیس ملی منحیث مجري قانون درتمام سطوح جامعه احترام به حقوق بشر وسایر قوانین نافذه کشور دراجراي  -
 .مساعی نمایندوظایف محوله بذل 

پولیس ملی قبل از توظیف دراموررانندگی بایست ازتعلیمات کامل واحکام قوانین ومقررات ترافیکی وچکـونگی   -
 .طرزاستفاده از وسایط پولیس ملی تحت اموزش هاي مسلکی قرارگیرند

وجزوتامهـا   قبل ازسیر وحرکت کامالً چک وکنترول گردیده بعداً اجازه خروج ان از قطعات ملی وسایط پولیس -
 . یعنی واسطه عاري از هرنوع کمبودي وامکانات تخنیکی باشد داده شود

پولیس ملی از وسایط داراي مشخصات پولیس صرف درامورات رسـمی اسـتفاده نمـوده ونبایـد از ان منحیـث       -
 .واسطه شخصی استفاده بعمل اورند

تـزئین  همچنـان از .ات ممکنه مجهزگـردد باسیریال نمبر،نمبرپلیت ،سجل وسایر تجهیز ملی  تمام وسایط پولیس -
 .پلیت هاي تجملی وخودساخته جداًچلوگیري بعمل ایداز و ،تصاویر ي اضافی ،نصب انتن ها  وسایط،

پالیسـی حفـظ ومراقبـت     4صـفحه  ) 8-1( وسـایط پـولیس ملـی مطـابق بـه مفـردات       مراقبت ومحافظـت از  -
  .ید جزوتامها قرار کرفته اقدام بعمل آات ووطرزاستفاده بهتراز وسایط تخنیکی که قبالً دراختیار قطع

 .پولیس ملی حق ندارد اجازه استفاده از وسایط پولیس ملی را به افراد غیرمسئول واگذار نمایند -

 

  :)کتستروف(غیر مترقبه استفاده ازوسایط درحاالت عاجل ، :ب
وحـاالت محیطـی    پولیس ملی که جهت رسیدگی به وظایف عاجل وکتستروف موظف میباشند بـادرك اوضـاع   -

 .مدنظر داشته باشند نیزاحتیاط ،امنیت ومصئونیت شهریان را
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واقعات عاجل گماشته میشوند درصورت ضرورت واستعجالیت امور  رسیدگی به  وبین پولیس ملی که جهتمنس -

نظرگرفته وازتجهیـزات شـامل وسـایط منجملـه     دروقایه وجلوگیري از هرگونه تلفات جانی وخسارات مالی را 

شـان بـا کـاهش    ایجلب نماید به همکاري را رم وچراغ هاي مشخص که بتواند توجه مسئولین ترافیک محل اال

 .باالي جاده عامه عبور نموده وبه محل واقعه رسیدگی نمایندازاشاره سرخ سرعت 

گیردوباعـث ایجـاد   ازبی احتیاطی هاي خودساخته کارب دراجراي وظایف عاجل درصورتیکه پولیس ملی هرگاه -
 .ویا تلفات جانی وخسارات مالی شهریان گردد دربرابرقانون جوابگو میباشندخطر

 

 .پولیس ملی حین رسیدگی به واقعات عاجل ومحالت حادثه به نکات اتی توجه نمایند -

 ضعیت ترافیک حالت و 

  ترافیک پیاده روها 

  ترافیک درجریان روز 

  حالت ووضعیت اب وهوا 

  وضعیت سرکها ومسیر حرکت 

 ی به واقعات عاجل ئي استفاده از وسایط وجوابگوقابلیت ها. 

  نمیباشدانتقال دوامدار زندانیان ،مظنونین ،شاهدان ،مقامات عالی شامل واقعات عاجل. 

  : توقف ترافیک: ج

لیس توقف وسایط بااسـتفاده ازوسـایط پـو    و رسیدگی به تخلفاتبراي پولیس ملی میتواند بارعایت نکات اتی  -
 :دام شوندوتجهیزات ان داخل اق

  رانندگان وسایط که قوانین وجریان ترافیک را نقص ومختل می نمایند 

 توقف ترافیکی باید بااحتیاط اجرا گردد. 

 توقف ترافیکی درسمت راست سرك انجام شود تاجریان ترافیک مختل نگردد. 

 فیک به طور عادي برگرددابعداز انجام توقف ترافیکی جریان تر. 
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  :ماخذات
  .ساسی جمهوري اسالمی افغانستانقانون ا

  .قانون پولیس ملی 

  قانون ترافیک جاده 

  ستراتیژي پولیس ملی 

  پالن پولیس ملی 
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