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 هــدف

پالیسی اػواس ضْشن ساصی پَلیس هلی توٌظَس احذاث ٍ اػواس تالن ّا ٍ هٌاصل سّایطی 

دسهحالت تَدٍ تاش ٍ هَلؼیت ّای ٍظیفَی پَلیس هلی غشؼ  هشفَع ساختي هطىالت تی 

سشپٌاّی ٍفشاّن آٍسی تسْیالت ٍایجاد صهیٌِ تاهیي هسىي ٍاجشای اهَس هحَلِ تَجِ احسي 

تشای ساتٌوٌاى هىتثی، افسشاى جَاى، افسشاى تلٌذ ستثِ ٍ افسشاى ػالیشتثِ پَلیس هلی 

ٍهَاظثت اص خاًَادُ ّای ضْذا ،،هؼلَلیي ٍ هؼیَتیي ٍهتماػذیي تی سشپٌاُ پَلیس هلی دس  

 .هشوض ٍ ٍالیات وطَس تذٍیي گشدیذُ است

  ایي پالیسی تَصیغ آپاستواى ّا ٍ هٌاصل سّایطی سا تا دسًظش داضت وتگَسی هستحمیي

 .دسهشوض ٍ ٍالیات تػَست ػادالًِ تحمك هی تخطذ

  ایي پالیسی هَضَع هٌاطك هسىًَی سّایطی، ضْشوْا ٍ هٌاصل سّایطی واتل ٍ هلىیت

 .ّای هشتَطِ ٍصاست اهَس داخلِ سا هَسد تشسسی هجذد لشاس دادُ ، ضفافیت سا تَجَد هیاٍسد

 :قابلیت تطبیــق پالیسـی

ایي پالیسی دسساتطِ تِ ساتٌوٌاى هىتثی، افسشاى جَاى، افسشاى تلٌذ ستثِ ٍ افسشاى ػالیشتثِ 

 . لاتل تطثیك هیثاضذپَلیس هلی خاًَادُ ّای ضْذا، هؼلَلیي ٍهؼیَتیي  تی سشپٌاُ پَلیس هلی 

  سیاست تسْیالت ٍصاست اهَس داخلِ هىلف تِ سشٍی ًوَدى لطؼات صهیي تخاطش اػواس

ضْشوْا ٍ هٌاصل سّایطی پَلیس هلی دس هشوض ٍٍالیات وطَس ، تطخیع ٍ جلة هطاسوت 

صهیٌِ تطثیك ّش چِ تیطتش پالیسی سا هْیا ٍ هساػذ  هٌاتغ وافی هالی اص هٌاتغ داخلی ٍ خاسجی

 .ًوایذ

 

 

 :مقام منظور کننده پالیسی

ایي پالیسی تؼذ اص هطالثِ، تذلیك حمَلی، اًجیٌشی، هالی، واسضٌاسی ضذُ  اص طشف ٍصیش 

 .اهَسداخلِ هٌظَس هیگشدد
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 :طرز سروی زمیه و توزیع منازل رهایشی به مستحقیه

سیاست تسْیالت ٍصاست اهَس داخلِ دس ّواٌّگی تا هطاٍسیي جاهؼِ جْاًی ،سشٍی هلىیت  -1

ّای هشتَطِ ٍصاست اهَسداخلِ سا تا هَلؼیت ٍ اسلام دلیك دس سطح وطَس تخثیت ًوَدُ ٍ 

 .غشؼ اجشاات تؼذی تِ همام ٍصاست وتثاً گضاسش تمذین ًوایذ 

دسغَست تطخیع ٍتخثیت هلىیت ّای هشتَط ٍصاست اهَس داخلِ اص طشف اضخاظ  -2

غاغة وِ خاًِ ّای خَد سش سا دسآى ساحِ اػواس ٍ یا تحت تػشف دس آٍسدُ تاضٌذ هطاتك 

 . احىام لاًَى دس حػِ پاوساصی الذام ًوایذ 

هاستش پالى ضْشن ساصی پَلیس هلی دس هشوض ٍ ٍالیات وطَس تا دسًظش داضت حىن  -3

چْاسم ٍ پٌجن همشسُ هجتوغ ٍضْشوْا ٍ هٌاصل  سّایطی ٍصاست اًىطاف ضْشی (5ٍ 4 )هَاد

 . طشحِ ٍ دیضایي ًوایذ 1389حَس  (29ٍ30)هػَب 

 ٍ CSTC-Aسیاست تسْیالت ٍصاست اهَس داخلِ هىلفیت داسد تا تا ّوىاسی تخص اًجیٌشی  -4

یَپَل ، پالى ظشفیت تؼذاد تالن ّا، هٌاصل سّایطی  ٍ آپاستواًْای هَسد ًیاص پَلیس هلی سا 

 . دس هشوض ٍ ٍالیات وطَس تطَس دلیك اسىی ژ ٍ تخثیت ًوایذ 

سیاست تسْیالت دس ّوىاسی تا سیاست ػوَهی پیژًتَى ٍ سیاست ضْذا ٍ هؼلَلیي ٍصاست  -5

اهَس داخلِ هَظف است ، تا لست ٍ اسٌاد دلیك لاًًَی خاًَادُ ّای ضْذا ، هؼیَتیي ٍ 

هؼلَلیي ، ساتٌوٌاى هىتثی، افسشاى جَاى، افسشاى تلٌذ ستثِ ٍ افسشاى ػالیشتثِ پَلیس هلی تی 

سشپٌاُ سا تشتیة ٍ غشؼ اجشاات تؼذی تِ وویسیَى تا غالحیت تَصیغ آپاستواًْای سّایطی 

 . هحَل ساصًذ

( 3)هادُ  (6)پالى هٌْذسی ضْشن ّای پَلیس دس هشوض ٍ ٍالیات وطَس طثك حىن جضء  -6

 . همشسُ هجتوغ ٍ ضْشن سّایطی ٍصاست اًىطاف ضْشی دس ًظش گشفتِ ضَد

سیاست تسْیالت ٍ ضؼة هشتَط آى دس لَهاًذاًی صٍى ّای ساحَی ، اهٌیِ ٍالیات ،  -7

لطؼات ٍ جضٍتاهْای هستمل پَلیس هلی هىلفیت داسًذ تا هطاتك تطىیل هٌظَس ضذُ پَلیس 

هلی آپاستواًْای سّایطی سا تشای فاهیلْای ساتٌوٌاى هىتثی، افسشاى جَاى، افسشاى تلٌذ ستثِ 

 . ٍ افسشاى ػالیشتثِ پَلیس هلی هٌحیج هحل صیست ٍظیفَی تَصیغ ًوایذ
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سیاست تسْیالت ٍصاست اهَس داخلِ هَظف است تا تخاطش تَصیغ ػادالًِ آپاستواًْای  -8

سّایطی پیطٌْاد وویسیَى تا غالحیت سا هشوة اص ًوایٌذگاى اداسات هختلف تِ همام ٍصاست 

 .تمذین ٍ تؼذ اص اخز هٌظَسی همام تِ هٌخِ ػول لشاس دّذ 

وویسیَى هَظف است تا اغل تؼادل سا سػایت ًوَدُ ٍ تِ هستحمیي آپاستواًْای سّایطی  -9

 .سا تَصیغ ًوایذ

وویسیَى تَصیغ آپاستواًْای سّایطی پَلیس هلی هىلفیت داسد تا تش اساس اٍلَیت ّا  -10

 .دس حػِ تَصیغ آپاستواًْا تِ وتگَسی ّای ریل دلت ٍ تَجِ جذی هثزٍل داضتِ تاضذ

 فاهیلْای تی سشپٌاُ ضْذای پَلیس هلی وطَس. 

  فاهیلْای تی سشپٌاُ هؼلَلیي ٍ هؼیَتیي پَلیس هلی وطَس . 

  فاهیلْای تی سشپٌاُ هتماػذیي پَلیس هلی وطَس . 

  ِفاهیلْای تی سشپٌاُ ساتٌوٌاى هىتثی، افسشاى جَاى، افسشاى تلٌذ ستثِ ٍ افسشاى ػالیشتث

 . پَلیس هلی وطَس 

آپاستواًْای سّایطی ضْشن ّای پَلیس هلی دس هشوض ٍ ٍالیات وطَس تِ استخٌاء  -11

فاهیلْای ضْذا ، هؼلَلیي ٍ هؼیَتیي ٍ هتماػذیي پَلیس هلی غشف دس جشیاى ٍظیفِ تَصیغ 

گشدیذُ ٍ دس غَست تغیش ٍ تثذیل طثك تطىیل هٌظَس ضذُ همام ٍصاست تِ یىذیگش تخلیِ ٍ 

 . هَسد استفادُ لشاس هیگیشد

ساتٌوٌاى هىتثی، افسشاى جَاى، افسشاى تلٌذ ستثِ ٍ افسشاى ػالیشتثِ پَلیس هلی وِ دس  -12

جشیاى هاهَسیت اص چَوات ٍ تطىیل ٍصاست اهَس داخلِ سسواً تِ دیگش ٍاحذّای اداسی 

اًفػال ٍ یا تثذیل هیطًَذ، اص حك استفادُ آپاستواًْا ٍ هٌاصل سّایطی پَلیس هلی هستفیذ 

 . ضذُ ًویتَاًٌذ

ٍسحِ ضْذا ، هؼلَلیي ٍ هؼیَتیي ٍ هتماػذیي پَلیس هلی وطَس الی سي تلَغیت ٍ خَد  -13

 . وفایی اص آپاستواًْای سّایطی، ضْشوْا ٍ هٌاصل پَلیس هلی هستفیذ ضذُ هیتَاًٌذ

سیاست تسْیالت ٍصاست اهَس داخلِ هَظف است ، دس حػِ تَسؼِ ، احذاث،اػواس ٍ  -14

اًىطاف ضْشوْای پَلیس هلی وطَس اص هشوض ضشٍع الی سطح ٍلسَالی ّا تاتَجِ ٍ ّوىاسی 

 . جاهؼِ جْاًی ٍ هطاسویي هلی تزل هساػی ًوَدُ ٍ سَْلت ّای الصم سا فشاّن ساصد
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استفادُ اص آپاستواًْای سّایطی پَلیس هلی دس سطح وطَس تِ استخٌای فاهیلْای ضْذا  -15

ٍظیفَی تَدُ وِ دس  (دٍساًی  )، هؼلَلیي ٍ هؼیَتیي ٍ هتماػذیي پَلیسی هلی تِ طَس سایىلی 

غَست تغیش ٍ تثذیل تِ یىذیگش تخلیِ ٍهَسد استفادُ فاهیلْای ساتٌوٌاى هىتثی، افسشاى 

جَاى، افسشاى تلٌذ ستثِ ٍ افسشاى ػالیشتثِ پَلیس هلی لشاس دادُ ضذُ ٍ هلىیت ضخػی ّیچ 

 . وس هحسَب ًویطَد

دس غَست اهىاى اگش ٍصاست اهَس داخلِ دٍلت جوَْسی اسالهی افغاًستاى لادس تِ آى  -16

ضذ تا تشای توام افسشاى ٍ ساتٌوٌاى پَلیس هلی دس آیٌذُ تِ تَصیغ یه یه ًوشُ صهیي 

 . ضخػی دس ٍالیات هشتَط ضاى ضَد تْتش خَاّذ تَد

 :طرز تحىيل كرايه و حفاظت از آپارتمان و شهرک های رهايشي پىلیس ملي 

تاضٌذُ گاى ّش آپاستواى ٍ هٌاصل هىلف است وِ وشایِ هاَّاس آپاستواى ٍ هٌضل سا تِ ٍلت  -1

 . هؼیٌِ آى تحَیل ًوایذ 

وشایِ آپاستواى ّا ٍ هٌاصل هاَّاس لاتل تحَیل تَدُ ، اگش دسستغ اٍل سال تحَیل ًویطَد  -2

دس ستغ دٍم تا ایضاد سِ فیػذ ، دس ستغ سَم ٍ چْاسم ضص فیػذ تؼذ اص ختن سال تاتغ 

دٍاصدُ فیػذ جشیوِ هیطَد ، اگش تا اخیش ستغ اٍل سال تؼذی ػذم تحػیل وشایِ اداهِ پیذا 

 . وٌذ آپاستواى ٍ هٌضل هستشد ٍ تالیات لاًًَاً تحػیل هی گشدد

ّش تاضٌذُ آپاستواى ّا ٍ هٌاصل سّایطی وِ تا ضص هاُ اٍل رهت خَد سا تحَیل ًىٌذ تش  -3

ػالٍُ جشیوِ خذهات اجتواػی آب ٍ تشق آپاستواًطاى هَلتاً الی تحَیل پَل رهت ضاى لطغ 

 .هی ضَد 

تِ وساًی وِ پَل رهت ضاى اص دسن وشایِ حفظ ٍ هشالثت ٍ استْالن دس جشیاى یه هشتثِ  -4

 . لسط ضذُ تاضذ تشای تاس حاًی لسط ضذُ ًویتَاًذ

آپاستواى ٍ هٌاصل تا آپاستواى ٍ هٌضل دیگش تِ ّیچ ٍجِ تثذیل ضذُ ًویتَاًذ، هگش ایٌىِ  -5

 . هماهات غالحِ الصم داًٌذ

ّیچ یه اص تاضٌذُ گاى آپاستواًْا ٍ ضْشوْا ٍ هٌاصل سّایطی پَلیس اجاصُ ًذاسد تا  -6

آپاستواى ٍ هٌضل تحت استفادُ خَیص سا تِ ضخع دٍم تِ وشایِ دّذ، دس غَست تخلف 

 . آپاستواى ٍ هٌضل اغَالً هستشد هی گشدد
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