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                                       جــــمهوری اســــالمی افغـــانستـــان

                                           وزارت امــــــــور داخلـــــــه

                                           معینیـــــت پالیســی واستراتیژی

                                            ریــــــاست عمومی پالیسی

                                    ریاست پالیسی تامیناتی مادی وتخنیکی

 
                        

پالیسی   

 حفظ ومراقبت وطرز استفاده بهتر از وسایط تخنیکی درریاست ها،ادارات،قطعات

  وجسوتامهای پولیس ملی 

 :مقدمه
پَلیغ هلی هشاحل هختلف ثبصػبصی ٍاصالحبت سادس فشصِ ّبی اًکـبفی اص لحبػ کوی ٍکیفی پیوَدُ 

جْت ًیل ثِ اّذاف اػتشاتیظی هلی .ٍثبگزؿت  ّش سٍص ایي پشٍػِ ػیش اًکـبفی خَد ساهَفقبًِ هی پیوبیذ 

اهٌیت داخلی،سٌّوَد اػتشاتیظیک ٍصاست اهَس داخلِ،دایشکتیف ٍّذایبت هٌؾَسؿذُ دس ایي ساػتب ایجبة هی 

ًوبیذ تب پبلیؼی حفؼ ٍهشاقجت ٍػبیظ تخٌیکی عشح ٍتذٍیي گشدد تبدس پشتَآى اداسات هشثَعِ،قغقبت 

ٍجضٍتبهْبی پَلیغ هلی اهَسات حفؼ ٍهشاقجت ٍثْشُ ثشداسی ثْیٌِ ٍػبیظ تخٌیکی سا جْت استقبء ؽشفیت 

ّب ٍاحضبسات ٍؽیفَی ثبدسًؾشداؿت اصل صشفِ جَیی اقتصبدی ثٌیِ هبلی ػغح هلی دس کل ٍثغَس اخص 

 .ثٌیِ هبلی ٍصاست اهَس داخلِ فولی ٍاًجبم دٌّذ

ثبتَجِ ثِ ایٌکِ قَاء ٍپشػًَل پَلیغ هلی ضبهي تبهیي اهي ًٍؾن فبهِ ٍایجبد فضبی ثْتشصًذُ گی ثشای 

هشدم افغبًؼتبى هیجبؿذ ٍجْت ثشآٍسدُ ؿذى  ایي ّذف هقذع، سّجشی ٍصاست اهَس داخلِ دس تالؽ اػت 

تبثبثکبسگیشی ّوِ ؽشفیت ّب ٍهٌبثـ اػتشاتیظیک هبدی ٍهقٌَی ،هؼبفذت ٍکوک ّبی جبهقِ ثیي الوللی قَای 

پَلیغ هلی سااص ّش حیث ثبتجْیضات ٍٍػبیظ هجبدلَی هذسى کِ قبثلیت هجبدلِ ٍاجشای ٍؽیفِ ساثبدؿوٌبى 

 .هشدم افغبًؼتبى داؿتِ ثبؿذ تجْیض ٍاکوبل ًوبیذ

 



 

 

 ػبلِ ساػپشی ًوَدُ ٍٍیشاًی ٍدّـت افگٌی 30 دس اٍضبؿ ٍاحَال کِ کـَس فضیض هب جٌگ ّبی تحویلی 

ًبؿی اص افوبل تشٍسیضم ثیي الوللی ٍثبًذ گشٍح ّبی ػبصهبى القبفذُ ٌَّص ّن ثِ کـتبس هشدم هباداهِ 

هیذٌّذ،ایجبة هی ًوبیذ تبػغح ثبص پشػی دس هَسد حفؼ ٍ هشاقجت،ًگْذاسی،هحبػجِ ٍکٌتشٍل اص ٍػبیظ 

ٍتجْیضات ٍؽیفَی استقبء ثخـیذُ ؿَد ٍاص ٍػبیظ تخٌیکی ثوذت صهبى عَالًی ٍهغبثق هقیبسّب ی تخٌیکی 

 .اػتفبدُ گشدد

 

 :هدف

ایي پبلیؼی ثوٌؾَسآگبّی ٍایجبدحغ هؼئَلیت پزیشی ثیـتش هؼئَلیي،اداسات ریشثظ،حؼبثذّی 

ؿفبف ٍخذهبت ثبکیفیت تخٌیکی جْت تبهیي ًؾن ٍاحضبسات ٍؽیفَی،اجشای ٍؽبیف ثوش ثخؾ،تحقق 

اٍلَیت ّبی کبسی ٍصاست اهَس داخلِ ٍجلَگیشی اص اػتْالک قجل اص ٍقت ٍػبیظ ٍتجْیضات تخٌیکی 

تشتیت ٍتذٍیي گشدیذُ /     /      دس پشتَ سٌّوَد هٌذسجِ تقلیوبت ًبهِ فیٌیبت هـتشک ٍاهشیِ    

 .اػت

 :قابلیت استفاده

ایي پبلیؼی دستوبم سیبػت ّب،اداسات هؼئَل،قغقبت ٍجضٍتبهْبی قَای پَلیغ هلی دس هشکض 

 .ٍٍالیبت قبثل تغجیق ثَدُ کِ فوالً ٍؽبیف  حفؼ ٍهشاقجت سااًجبم هیذٌّذ

 :تفصیالت

حفؼ ٍهشاقجت اص جولِ ٍؽبیف اػبػی حوبیَی اػت کِ جضٍتبهْبی پَلیغ - حفظ ومراقبت:   الف 

هلی ٍػیؼتن حفؼ ٍهشاقجت اًْب ساتقَیت ًوَدُ فیٌیبت ٍٍػبیظ ساثشای اػتفبدُ ثْتش اهبدُ ٍؽشفیت 

ػیؼتن حفؼ ٍهشاقجت تقییي کٌٌذُ ػبحِ کبسی اًجبم ؿذُ . ٍقذست کبسثشد اى سااستقبء هی ثخـذ

هؼَلیي  اهَس . رسیقِ فقبلیت ّبی حفؼ ٍهشاقجت ثوٌؾَس حفؼ ًٍگْذاؿت ٍػبیظ ٍتخٌیک هی ثبؿذ

ثصَست هتذاٍم پالًْبی حوبیَی حفؼ ٍهشاقجت ساعشح سیضی،ًیبصهٌذی حوبیَی ساتٌؾین،ٍػبیظ 

 .ٍتخٌیک ساثشای اًجبم ٍؽبیف یَهیِ ٍ سیضٍیـي فقبل ًگْذاسًذ

 

 

 

 



 

 

هشجـ حفؼ ٍهشاقجت فجبست اص اداسات،قغقبت ٍجضٍتبهْبی اهي ًٍؾن - مرجع حفظ ومراقبت:    ب 

فبهِ،آهشیت ّبی تخٌیک سیبػت ؿ پَلیغ ػشحذی ،آهشیي تخٌیک قغقِ هحبفؾت هَػؼبت 

فبهِ،قَهبًذاًیت ّبی صٍى ّبی ػبحَی، سیبػت فوَهی اهَس پَلیغ ٍقَهبًذاًیت ّبی ٍالیبت هی 

 .ثبؿٌذ کِ حفؼ ٍهشاقجت تخٌیک ٍٍػبیظ ثِ اًْب ٍاگزاس ؿذُ اػت

دس ثشگیشًذُ تشهین ٍیبحفؼ ًٍگْذاسی ٍػبیظ،تخٌیک ٍتجْیضات - وظایف حفظ ومراقبت: ت 

تخٌیکی ثشای اجشای یک هبهَسیت کبهالً هَفق ثَدُ کِ خذهبت حفؼ ٍهشاقجت اص ؿشٍؿ الی ختن اى ثِ 

 .ػلؼلِ هشاتت دس هشکض تخٌیکی، هشاکض ػبحَی ٍٍسکـبح ّبی تشهیوبتی تٌؾین ٍاجشا هیگشدد

هَثشیت حفؼ ٍهشاقجت ثؼتِ ٍهٌَط ثِ اى اػت کِ توبم فقبلیت - سیستم حفظ ومراقبت: ث 

هشاحل اثتذائی حفؼ ٍهشاقجت دس ػغح .ٍکبسکشد ّب دس ػغح ثؼیبس ؿفبف ٍحؼبثذّی صَست ثگیشد

 .جضٍتبهْب ٍهشاحل اػبػی اى دس هشاکض تخٌیکی ،هشکض ی ٍػبحَی اًجبم پزیشد

  ٍػبیظ ٍتجْیضات کِ اص عشیق کـَسّبی دًٍش ثِ قغقبت ٍجضٍتبهْبی پَلیغ هلی تَصیـ

هیگشدد،آهشیي تخٌیک ٍهؼئَلیي هشثَعِ هَؽف اًذ ّوچَ فیٌیبت تخٌیکی ساتحت ًؾش ّیئت هقبیٌِ 

تـشیح ٍػجل ًوَدُ،اػٌبد ٍجوـ ٍقیذ ساثبرکش صفحِ قیذیت ثِ قذهِ اکوبل هشکضی جْت عی هشاحل 

 .ٍ ثجت ٍساجؼتش اسػبل گشدد

  اکوبل ٍتَصیـ ٍػبیظ اص جوـ هقتوذیي ثِ جضٍتبهْبی قذهِ پبییي ثشٍیت ٍاػٌبد اصَلی صَست

 .اػتفبدُ اص ٍػبیظ قجل اص عی پشٍػیجش لَطػتیکی ٍتخٌیکی هجبص ًوی ثبؿذ. گیشد

  ّش ٍاػغِ ًقلیِ داسای یک ًقل ػجل ثَدُ کِ دساى توبم خصَصیبت ٍهـخصبت ٍاػغِ دسج

دس .ثَدُ کِ دایوبً دس ًضد دسیَس ٍاػغِ هَجَد ٍدسیَس اص حفؼ ًٍگْذاؿت اى هؼئَل هیجبؿذ

 .صَست هفقَدی ٍفذم تَجِ ٍهَاؽجت دسیَس هَسد تبدیت ٍهجبصات قشاسهیگیشد

 اص .ثِ ّش ٍاػغِ ًقلیِ صشف یکٌفش دسیَسیکِ جَاص ساًٌذُ گی داؿتِ ثبؿذ تقییي ٍتَؽیف گشدد

دسیَساى هلجغ .تجذیلی دسیَساى اصیک ٍاػغِ ثِ ٍاػغِ دیگش ثذٍى دالیل هَجِ اجتٌبة صَست گیشد

 .ثِ یًَیفَسم هقیٌِ عجق تقلین ًبهِ الجؼِ پَلیغ هلی هضیي ثبؿذ

  تؼلیوی ٍاػغِ ثِ دسیَس دس هحضش ّیئت ػِ ًفشی قغقِ ٍاداسات هشثَعِ عجق ػجل هقِ ای

دسیَسی  کِ ٍاػغِ ًقلیِ ساتؼلین هیـَداص تبسیخ تؼلیوی اص حفؼ ٍهشاقجت .ػجل صَست گیشد

آهشیي تخٌیک اداسات ٍقغقبت هَؽف اًذ هؼئَلیت ّبی دسیَساى سادس .ٍاػغِ هشثَعِ هؼئَلیت داسد

کلیذ ٍاػغِ ثبیذ ًضد دسیَس .قجبل ٍاػغِ تحت رهت ؿبى کٌتشٍل ًوَدُ ػغح ثبصپشع سااستقب ثخـٌذ

 .حفؼ ًٍگْذاسی ؿَد



 

 

  ًُوجشپلیت ٍػبیظ دسج ػجل گشدیذُ،اًتقبل اى اص ٍاػغِ ثِ ٍاػغِ دیگش ثصَست قغـ هجبص ًجَد

 .دس صَست تخلف اص هتخلفیي ثبص پشع قبًًَی ثقول آیذ

  اص ًصت ًوجش پلیت ّبی خَد ػبخت تجولی ،پالػتیکی جلَگیشی گشدیذُ،دػت کبسی ٍهغـَؽ

 .ػبختي ًوجش پلیت ّبی ٍاػغِ ثصَست قغـ هوٌَؿ هیجبؿذ

  سیبػت ّب ،قَهبًذاًیت ّبی صٍى ّبی ػبحَی،قَهبًذاًیت ّبی ٍالیبت، پَلیغ ػشحذی

  قشاسگبُ هکلف ٍهَؽف اًذ حبلت ٍٍضـ تخٌیکی ٍػبیظ208قَهبًذاًیت ّبی اهي ًٍؾن فبهِ،قغقِ 

 

 



 

 

 



 

 

 


