
 



 



 هجبسصُ لبعغ ثب استؼوبل ٍهػشف غیش لبًًَی هَاد هخذس ٍهطشٍثبت الىَلی ٍاًَاع هَادهخذس 

غیشهدبص دس غفَف پَلیس هلی ٍتبهیي ًظن ٍدسیپلیي لَی ٍحفظ لبثلیت ّب خْت دفغ ٍعشد تَعئِ 

 .ّب ٍ حوالت دضوي ٍتشٍسیضم ثیي الوللی تذٍیي گشدیذُ است

ایي پبلیسی ثبالی توبم پشسًَل ضبهل لَای پَلیس هلی اػن اص : قابلیت تطبیق

افسشاى،سبتٌوٌبى،سبتًَىی ّب،افسشاى ضبهل احتیبط، خذیذالطوَالى هشاوض تؼلیوی، تحػیلی ٍ 

 .هبهَسیي هلىی ضبهل لَای پَلیس هلی لبثل تغجیك هیجبضذ

 فصــــــل اول

 احکام عووهی

ایي پبلیسی ثِ تبسی اص حىن هٌذسج هبدُ ّفتن لبًَى اسبسی افغبًستبى ثِ هٌظَس خلَگیشی : هاده اول

اص استؼوبل ٍهػشف هَاد هخذس ،هطشٍثبت الىَلی،ادٍیِ سٍاًی ٍهطتمبت اى ثذٍى هدَص لبًًَی دس 

 .غفَف لَای پَلیس هلی تذٍیي ضذُ است

 :تصنیف هوادهخذر

 هَاد هخذس ػجبست است اص تشیبن، هطتمبت تشیبن، چشس، ثٌگ، وَوب ٍهَادهخذس تٌظین :هاده دوم

ٍهطتمبت ویویبٍی اًْب ٍتوبم هَاد (3،2،1)ضذُ ضبهل توبم ًجبتبت ٍهَاد هٌذسج خذاٍل  ضوبسُ ّبی 

 .هٌضوِ لبًَى هجبسصُ ػلیِ هَاد هخذس(4)ویویبٍی هٌذسج خذٍل ضوبسُ 

استؼوبل هَاد هخذس ٍیب الىَل ثِ اسبس دیي همذس اسالم ٍضشیؼت  غشای هحوذی لغؼبً :  هاده سوم

هوٌَع لشاس دادُ ضذُ است ٍ هٌسَثیي پَلیس هلی هغبثك لَاًیي ًبفزُ وطَس ًویتَاًٌذ هَاد هخذس ٍ 

 .الىَل سا استؼوبل ًوبیٌذ

  لبًَى خضاٍ 349هٌسَثیي پَلیس هلی وِ ثِ استجبط هَاد هخذس دستگیش گشدًذ هغبثك ثِ هَاد 

 . لبًَى هجبسصُ ػلیِ هَاد هخذس هدبصات گشدًذ15هبدُ 

  وبسهٌذاى وطف خٌبیی ٍهَادهخذس هسئَلیت داسًذ دس غَست هطىَن ضذى ، استؼوبل، تشافیه

لبچبق، ًگْذاسی ٍیب فشٍش هَادهخذس ثَسیلِ هٌسَثیي دیگش پَلیس ثِ اسشع ٍلت عَس خذی داخل 

 .الذام ضذُ ٍ اخشاات لبًًَی ًوبیٌذ



 فصــــل دوم

ضرورت هبارزه جذی علیه استعوال وهصرف هواد هخذر وهشروبات 

 الکولی درقطعات وجسوتاههای پولیس هلــــــــــــــــــــــی

پشٍسیدش تست هَادهخذس اص عشف هتخػػیي هشثَعِ ٍاسگبًْبی تغجیك وٌٌذُ آى : هاده چهارم

سبصهبًذّی ٍعجك پالى هشتجِ غَست گشفتِ پشسًَل هؼتبد ثِ هَاد هخذس اص خبًت تین ّبی 

 .ساخستشیطي تثجیت گشدد

 هسئَلیي لغؼبت ٍخضٍتبهْبی لَای پَلیس هلی هَظف اًذ پالًْبی تذاثیشی دسساثغِ ثِ :هاده پنجن

هجبسصُ ػلیِ هَادهخذس ٍهطشٍثبت الىَلی سا تشتیت اضشاس هَاد هخذس سا دس ثیي پشسًَل ثِ غَست 

 .هستوش تجلیغ ًوبیٌذ

ػوَم پشسًَل پَلیس هلی ثبیذ تست استؼوبل هَادهخذس ٍهطشٍثبت الىَلی سا تىویل : هاده ششن

ٍساپَس هطخع هؼتبدیي ثِ اًَاع اػتیبد سا ثِ اسگبًْبی ریشثظ غشؼ اتخبر تذاثیش ٍلبیَی ثؼذی 

 فیػذ پشسًَل تَظیف ضذُ دس ٍظبیف هحَلِ ّش لغؼِ 10اسسبل ًوبیٌذ آصهبیص تػبدفی ثبیذ دس 

  فیػذ پشسًَل پَلیس هلی غَست گشفتِ ثبضذ100دساخیش سبل ثبیذ ثبالی . هبّبًِ غَست گیشد

وسبًیىِ ًتبیح هثجت حبغل هیٌوبیٌذ ثبیذ ثِ دیگش هؼیٌیت ّب هبًٌذ هؼیٌیت هجبسصُ ثب هَاد هخذس ٍ 

هؼیٌیت اهٌیتی گضاسش دادُ ضَد ٍ سئیس غحیِ پَلیس هلی دس ساستبیی اسصیبثی آى هسئَل ضوشدُ 

هیطَد ثشػالٍُ ایي دس پالى پَلیس هلی ًیض گٌدبًیذُ ضذُ است وِ اضخبغیىِ ثِ هشتجِ ّبی ثبال 

ٍولیذی اص هبّیت ثیطتش ثشخَسداس است هؼشفی هیگشدًذ ثبیذ اص لجل ثبالی ضبى آصهبیص هدذد 

 .غَست گیشد

اغفبل ٍتملت دساثٌبی تست استؼوبل هَادهخذس ٍهطشٍثبت الىَلی اص سَی پشسًَل : هاده هفتن

 .پَلیس هلی هستَخت هدبصات لبًًَی هیجبضذ
 

استؼوبل ٍخشیذاسی ّشًَع هَاد هخذس ٍادٍیِ آسام ثخص سٍاًی ٍخَاة آٍس ثذٍى : هاده هشتن

 .هدَص لبًًَی ًٍسخِ داوتش هؼبلح ثػَست هغلك هوٌَع هیجبضذ
 



خذیذالطوَالى وِ ثِ غفَف پَلیس هلی خلت ٍخزة هیگشدًذ،لَهبًذاًی هشوض تؼلیوی  :هاده نهن

هشثَعِ ٍظیفِ داسد توبم آًْب سا لجل اص خزة ٍ دس هذت وِ تحت تؼلین ٍتشثیِ لشاسداسًذتست 

 .استؼوبل هَاد هخذسُ سا غذ فیػذ اًدبم دّذ 
 

لغؼبت ٍخضٍتبهْبی وِ ٍظبیف اٍپشاتیفی  ٍ ػولیبتی داسًذ هٌسَثیي ٍ افشاد هشثَط آى اص : هاده دهن

 .اػتیبد ثِ اًَاع هَاد هخذس ٍالىَل ثِ غَست ولی هجشا ثبضذ
 

آًؼذُ اص هٌسَثیي پَلیس هلی وِ دس تست هَاد هخذس ٍ الىَل اػتیبدضبى هثجت : هاده یازدهن

اسصیبثی هیگشدد ثِ هشاوض تشثیت هؼتبدیي هؼشفی ٍ تحت تذاٍی لشاس گیشًذ ٍ اگش دس دٍس ثؼذی ًتبیح 

 لبًَى خضا چٌیي حىن فشهَدُ است تب هذت 352 هبدُ 3ضبى هثجت اسصیبثی گشدیذ دس هَسد خض 

 .یىسبل دس یىی اص سٍغٌتَى ّبی هشثَط ثستش ًوبیٌذ

پشسًَل وِ دس عَل سبل یىجبس تست گشدیذُ دس آیٌذُ اضخبظ هطىَن هَسد تست : هاده دوازدهن

 .لشاس دادُ ضَد

ثِ هٌظَس تطخیع دلیك افشاد سبلن ٍ هؼتبد دس غفَف پَلیس هلی، عجك هفبد : هاده سیسدهن

دُ ًفش تحت لیوَهیت یىٌفش افسش -سٌّوَد استشاتیژیه استخجبساتی ٍصاست اهَسداخلِ سبتًَىی ّب دُ

 .لشاس دادُ ضًَذ
 

افسشاى وِ سبتًَىی ّب، تحت لیوَهیت آًْب دادُ ضذُ اًذ،ثػَست دٍاهذاس  ّوشاُ اًْب  :هبدُ چْبسدّن

وبس تجلیغی ٍتَضیحی سااداهِ دادُ، اص اضشاس هَاد هخذس، آًْب سا آگبُ سبختِ دایوبً اص ٍضؼیت 

 .ٍاحَال ضخػیِ آًْب آگبّی داضتِ ثبضٌذ
 

هٌسَثیي پَلیس هلی وِ دس تست هطشٍثبت الىَلی ٍ چشس تطخیػِ ّبیطبى هثجت  :هاده پانسدهن

اسصیبثی ضذُ ثش اسبس سَاثك وذام سبثمِ خشهی ًذاضتِ ٍ هشتىت اػوبل خشهی ًگشدیذُ ،ٍخالف 

وبسی ًىشدُ ثبضٌذ،هیتَاًٌذ تذاٍی ٍ هَسد تدذیذ تشثیت لشاسگیشًذ ٍ اص ًضدضبى تؼْذ ًبهِ وتجی اخز 

 .گشدد

هبًٌذ ّیشٍّیي، تشیبن ٍ )آًؼذُ اص هٌسَثیي پَلیس هلی وِ دس تست هَاد هخذس  :هاده شانسدهن

اػتیبد آًْب هثجت اسصیبثی ضذُ ثبضذ، ثِ اسبس ًظشیِ دٍوتَس هَظف ثِ هشاوض  (سبیش هطتمبت آى

تشثیت هؼتبدیي هؼشفی ٍتحت تذاٍی لشاس گیشًذ ٍ اگش دس دٍس ثؼذی ًتبیح ضبى هثجت اسصیبثی گشدیذ 

 .اصغفَف پَلیس هلی اًفػبل هیطَد

 



 آًؼذُ اص هٌسَثیي وِ ثِ اثش تست هَاد هخذس ٍ ػذم تشن اػتیبد اص غفَف پَلیس هلی :هاده هفذهن

 .اخشاج هیگشدًذ اص حك ضوَلیت هدذد دس غفَف لَای پَلیس هلی هحشٍم هیگشدًذ

 آًؼذُ هٌسَثیي وِ هظٌَى ٍهطىَن ثِ استفبدُ اص هَادهخذس دس خشیبى ٍظیفِ :هاده هجذهن

اٍپشاتیفی ثِ ًظش هیشسٌذ، تست آًْب دس اٍلَیت لشاس گشفتِ ٍػٌذالوَلغ اخشا ثَدُ ٍ ثبالیطبى الذاهبت 

 .اًظجبتی ًظش ثِ لَاًیي ًبفزُ غَست خَاّذ گشفت

 دس غَستیىِ هٌسَة پَلیس هلی دس حیي استفبدُ اص هَادهخذس دستگیش گشدد ٍیب :هاده نوزدهن

هٌسَة دیگشی سا حیي ػول هطبثِ دستگیش ًوبیذ، هَظف است تبهَضَع سا ثِ سلسلِ هشاتت ثِ 

 . سبػت اعالع دّذ24ًضدیىتشیي آهش هشثَعِ دس صهبى ووتش اص 

افسشاى لشاسگبُ ٍ افسشاى وِ دس پست ّبی حسبس ایفبی ٍظیفِ هیٌوبیٌذ، اص داضتي : هاده بیستن

توبیل ثِ هػشف هَاد هخذس ٍ هطشٍثبت الىَلی خذاً خَد داسی ًوبیٌذ، دس غَستیىِ دس خشیبى تست 

هَاد هخذس ٍ هطشٍثبت الىَلی ًتیدِ آًْب هثجت اسصیبثی گشدد دس حػِ دٍام خذهت ضبى دس پست 

 .هَسد ًظش تػبهین همتضی اتخبر هیگشدد

اسگبًْبی وطفی ٍ استخجبساتی ٍصاست اهَسداخلِ، لغؼبت ٍ خضٍتبهْبی پَلیس : هاده بیست ویکن

هلی ٍضؼیت سٍاًی پشسًَل سا دسساثغِ ثِ استؼوبل هَادهخذس ثِ غَست هٌفشد ٍ دستِ خوؼی دایوبً 

تحت ًظبست ٍ وٌتشٍل لشاس دادُ، هٌسَثیي سا وِ ثب اضخبظ فشٍضٌذُ هَاد هخذس ٍ یب تَصیغ وٌٌذُ 

گبى آى دس داخل ٍ یب خبسج گبسًیضیَى استجبط داضتِ ثبضٌذ هَسد ضٌبسبئی ٍ تحت ثبص پشس لبًًَی 

 .لشاس هیذٌّذ

تذاٍی هؼتبدیي ثِ اسبس تؼْذ ٍصاست غحت ػبهِ تَسظ هشاوض غحی :- هاده بیست و دوم

 .آًَصاست ثِ ّوىبسی سیبست خذهبت غحیِ ٍصاست اهَس داخلِ غَست هیگیشد

وِ ثِ وطیذى چشس ،تشیبن ، ّشٍئیي هجبدست هیَسصًذ ثِ هشاوض غحیِ  پشسًَل : هاده بیست وسوم

هؼشفی هیگشدًذ ٍ اص عشف سئیس غحیِ دس هَسد تذاٍی آًْب تػوین گشفتِ هیطَد ٍثؼذ اص ایٌىِ 

وبهالً غحت یبة هیگشدًذ ثِ ٍظبیف ضبى ثشگطتِ ٍ ػول وشد اًْب ثذاخل اداسات ٍلغؼبت تحت 

 .هشالجت لشاس گیشد

هٌسَثیي هؼتبد ثِ استؼوبل ّیشٍّیي ٍ غیشُ هطتمبت خغشًبن تشیبن اص :- هاده بیست و چهارم

غفَف پَلیس هؤلتبً هٌفػل ٍ تحت تذاٍی گشفتِ ضذُ دس غَستیىِ غذ فیػذ غحت یبة هیطًَذ 

 .دٍثبسُ ثِ ٍظیفِ استخذام ٍ هَسد ًظبست دایوی لشاس هیگیشًذ

 



 


