
        



  



  تاریخچه 

  :پولیس خدمتگارمردم --- پولیس دتولنی خدمتگار
نقــش مهــم وارزنــده داشــته وبــراي انفــاذ وحاکمیــت  دولــت درجامعــهپــولیس بعنــوان جــزء قــواي اجرائیــه 

کـه ایـن قـوه بخـاطر اجـراي درسـت وظـایف محولـه وتـامین امنیـت            ایفائی وظیفـه مینمایـد  قانون در کشور 
سـاخته شـده اسـت تـا هـربخش بـدون تـداخل دروظـایف یکـدیگر          ) جــــدا (بهتر به صنوف مختلـف تفکیـک   

فعالیـت   دوش یکـدیگر  دوشـا ولی باهمـاهنگی  وتشـریک مسـاعی درتـامین امـن ونظـم عامـه وتنفیـذ قـانون          
 وددفـع تـرد   ارتکـاب جـرایم سـازمان یافتـه و     جلـوگیري از  و متکـرر دسـتگیري مجـرمین    داشته ودر دوامدار

 حمالت احتمالی ترورستان وخنثی سـازي مـاین هـاي مختلـف النـوع کـه اشـوبگران بـه طریقـه گونـاگون در          

نــام گـــــرفته  "اخــالل امنیــت جــاگزاري میکننــد فعالیــت میکننــد کـــه ذیــــال  جاهــاي مختلــف بــه منظــور
 .میشود

  .دارپولیس یونیفورم -1
  . ديپولیس ســرحـ -2
  .ه م عامـپولیس نظ -3
  .رایم ولیس مبارزه باجپ -4
  .ی ولیس محلپ -5
 .امهظت عولیس محافپ -6

قانون پولیس ملی  سائر ارگانهاي امنیتی مطابق احکام قانون اساسی،بای لیس یونیفورمداردرتشریک مساعوپ -
                                                                                                                                           .اجرائی وظیفه مینمایدسائرقوانین نافذه کشورو

یـک بخـش مهـم اجـراات روزمـره پـولیس یونیفورمـدار اسـت و حـین           حـارنواالن  حفظ ارتباطات بـا رعایت و
ــدا  تال ــخاص ج ــریم اش ــرول ح ــی و کنت ــده     "ش ــاخته ش ــوراین س ــود بمنظ ــوداین رهنم ــه میش درنظرگرفت

ام شـده انـد وکـدام کارهـارا     خدکـه بـه چـه منظوراسـت     درك نماینـد تادراینده منسوبین پـولیس یونیفورمـدار  
درکجا وچه وقت چرا به چه طریـق بـراي کـدام مقصـد انجـام میدهنـد هـدف ایـن اسـت تـا منسـوبین پـولیس             

نمنــد، صــادق ، متعهــد ، بادســپلین ،غیرجانبــدار، راســتگو، وطــن دوســت ویــک نمونــه مثــال خــوب بــه   قانو
مــردم عزیزمــا وهــم مســلکان خــود باشــند و ازاینطریــق مصــدرخدمات نیــک وشایســته بــه ملــت و جامعــه   

 .خود شود ومورد احترام و اعتماد انها قرارگیرد
 

  :هدف
  .فورمداریاهداف پولیس یون

، حفاظت از دارائی ها عامه وامن ، تامین نظمی پولیس وفراهم نمودن خدمات عامهاساس وظایف باالي تمرکز - 1
 .وامالك مردم ودولت

 .یکسان باالي مردم تنفیذ قانون بطور - 2



به مراجع تحقیـق عـدلی   سی ابتدائی ربرانهابعداز دستگیري وتوقیف مظنونین حین ارتکاب جرم وسپردن - 3
 .وقضائی 

 .مردم نسبت انجام وظایف خوب پولیس نسبت به دولت ایجاد روحیه اعتماد  - 4

ن امنیتی از تاسیسات ملی ، بین المللی ، راه هاي موصالتی ، پل ها ، بند هـاي آبگـردان ،   ئاتخاذ تدابیر مطم - 5
 .بند هاي برق وسایر تاسیسات عام المنفعه

 . حفاظت ازجان ، مال ونوامیس مردم در برابر دشمنان صلح وامنیت کشور - 6

 .به منظور انجام خدمات بهتر به شهروندان  منسوبینء ظرفیت ارتقا - 7

 .تدویر کورسهاي آموزشی جهت بلند بردن سطح دانش مسلکی - 8

 .تامین امنیت جاده ها وشاهراه ها به منظور جلوگیري از حادثات ترافیکی وتامین امنیت جانی ومالی مردم  - 9

 .پولیس جرایم جنائی به موقع جرایم در همکاري با  جلوگیري وقایه و  ،کشف  -10

ان در فراهم آوري خدمات اطفائیوي ، جلوگیري ونجات از حوادث آتش سوزي وهمکاري با آسیب رسیده گ -11
 ) فورس ماژور(ی وغیر طبعیحوادث طبع

 .استعمال مواد مخدر وقاچاق اسلحه،جلوگیري از زرع ، قاچاق  -12

  . عامه نظم  و جلوگیري از خشونتهاي داخلی ، تقویت ثبات -13

  :ف تشکیل اهدا

در پولیس یونیفورمدار تنظـیم قـوا بغـرض تـامین امنیـت بهتـر حفـظ امـن ونظـم عامـه جلـوگیري از کشـت             

ــه      ــاي عام ــی ه ــه دارائ ــی و هم ــاریخی ، فرهنگ ــار ت ــاق اســلحه ، آث ــوگیري از قاچ ــواد مخــدر ، جل وقاچــاق م

  . ورسیدن به هدف ستراتیژیک  در یک واحد اداري نظامی ویا ملکی میباشد 

  

  :معیار هاي ساختار تشکیل
 :درمعیارتشکیل پولیس عناصرچون -

تعـداد ادارت   -6. سطح زنده گی -5. اقتصاد -4. تعداد نفوس -3. مساحت منطقه وارضی -2. ات امنیتیتهدید -1
وضـع   - 12 .شـفاخانه هـا   -11. مکاتـب  -10.  اماکن مقدسه -9. فابریکات -8. وسسات عام المنفعه م -7. دولتی

  .نظر گرفته شود جفرافیاي واراضی در
  
  
 



  :مشروعیت

ــالن   ایــن پالیســی   ــف پالنگــذاري اســتراتیژیک وپ ــانون پــولیس، دایرکتی ــه قــانون اساســی ، ق درمطابقــت ب
  .پولیس ملی تدوین گردیده است

  :قابلیت تطبیق

پــولیس قــانون  مطــابق احکــام قــانون اساســی،پــولیس یونیفــورم دار میتوانــدوظایف خــویش را منســوبین
  .رقوانین نافذه کشورانجام دهدیملی و سا

  :ساحه تطبیق

  پولیس یوینیفورم دار قابل تطبیق است  منسوبین  این پالیسی باالي تمام

  :شرح وظایف

 ، جـرایم  وجــلوگیري  کشـف  بـراي  تجهیـزات  وتربیـه  تعلـیم  ، عامـه  خـدمات  وارایـه  قانون حاکمیت حفظ - 1
ـ  تاسیسـات  حفاظـت  ، عامـه  هـاي  دارایـی  ،حفاظـت  عامـه  نظـم  و امن حفظ امینت تامین  ، مللـی  وبـین  یمل

 .نترول و نظم  بهتر ترافیک در شهر ها و شاهراه ها ک

 .حفظ حاکمیت قانون دراجراات پولیس به اساس معلومات هاي استخباراتی - 2

 .گرفتاري و نظارت مظنونین و متخلفین مطابق احکام قانون - 3

 .دولت و سازماندهی عملیاتهاي گرفتاري واوپراتیفیجمع اوري راپورهاي کشفی در مورد مخالفین  - 4

 .ا.ا.تقویت اعتمادمردم نسبت به پولیس ملی ج - 5

ــانی و     - 6 ــق هــاي ناگه ــوگیري از وقــوع حری ــق بــه منظورجل ــه ضــد حری ــائیوي و مجادل ارایــه خــدمات وق
 .تامین امنیت مالی و جانی مردم

ـ یري از حتامین امنیت شاهراه ها و تنظیم جاده ها بمنظور جلوگ - 7 ئونیت جـانی و  ادثات ترافیکی و ایجاد مص
 .مالی شاملین ترافیک 

اتخاذ تدابیر و ترتیب پالن هاي مشخص غرض تطبیق احکام  قـوانین ترافیکـی ، تنظـیم امــــور ترافیـک ،       - 8
 .ارزیابی تخنیکی  وسایط و مسایل مربوط به مشروعیت تورید و جواز سیر و حرکت آن 

م دریوران وکنتـرول نمـودن فعالیـت پـولیس ترافیـک ، قــــــــوانین       دریوري براي تعلی يایجاد کورسها - 9
 ترافیک وعالیم  ترافیکی ، 



 .اتخاذ تدابیرامنیتی براي تاسیسات ملی وبین المللی درسطح کشور -10

 .اتخاذ تدابیر مطمین امنیتی براي کاندیدان در زمان انتخابات -11

در دروازه هاي دخولی شهر هاي مهم و والیات ) عبور و مرور(تامین امنیت شاهراه ها و کنترول ترافیک  -12
 .کشور 

 .معیشیت زیردستان ي روز مره وګتوجه به زنده  -13

 

  :اتتوضیح

  .پولیس يوظایف وفعالیت ها. الف
  .قانون پولیس مکلف به انجام امور ذیل میباشد) 5(مطابق ماده 
 .تامین وحفظ نظم وامن عامه -1

 ازحقوق وازادي هاي قانونی انهاتامین امینت فرد واجتماع وحراست  -2

 .اتخاذ تدابیر وقایوي جهت جلوگیري ازوقوع جرایم -3

 .کشف به موقع جرایم وگرفتاري مضنونین ومرتکبین مطابق احکام قانون -4

 .مبارزه با انحرافات اخالقی،مفاسد اجتماعی واعمال که آسایش عامه را اخالل مینماید -5

ــی هــاي  -6 ــت ودارائ ــین   محافظــت ازملکی ــی وخــارجی وب ــی وخصوصی،موسســات وســازمانهاي داخل دولت
 .المللی وملکیت هاي عامه

اســـتعمال مســـکرات .مبـــارزه علیـــه زرع کوکناروبنـــگ قاچـــاق وترافیـــک مـــواد مخدر،تولید،توریـــد،  -7
 .وجلوگیري ازان

 .مبارزه علیه جرایم سازمان یافته وتروریزم مطابق به احکام قانون -8

 .دولتی درپیشبرد وظایف انها درحدود صالحیت مطابق به احکام قانونهمکاري با ادارات  -9

 .تنظیم امورترافیکی مطابق احکام قانون -10

 اتخاذ تدابیرواقدامات الزم براي مبارزه با حوادث وحاالت غیر مترقبه -11

ــات        -12 ــه منظورنج ــی ب ــات طبیع ــه واف ــوادث غیرمترقب ــان ح ــده گ ــیب دی ــا اس ــاعدت الزم ب ــک و مس کم
 .ص واموال انهااشخا

اتخــاذ تدابیرواقــدامات الزم درحــاالت اضــطراي بــه منظــور تــامین نظــم وامــن عامــه مطــابق بــه احکــام   -13
 .قانون

 .جلب همکاري عامه درفعالیت هاي وقایوي ومجادلوي -14

 .حفاظت ومراقبت سرحدات -15

کشــور مطــابق بــه کنتــرول ازدخــول وخــروج اشــخاص درســرحدات ومیــدانهاي هــوائی وبــین المللــی   -16
 .احکام قانون

 .جلوگیري از قاچاق اموال -17 



 .اقدام مناسب وضروري حین وقوع تحرکات مغایرحاکمیت ملی درسرحدات -18 

 .مراقبت ترافیک سرحدي وکنترول اسناد ان -19

 .همکاري وتامین ارتباط پولیس سرحدي با دول همسایه با درنظرداشت معاهدات بین الدول -20 

  .اري وتامین ارتباط با پولیس کشورهاي خارجی با درنظرداشت اساسنامه انترپولهمک -21 
  
  

 .سیستم تنظیم واداره سوابق درپولیس یونیفورمدار
  

  .نیست تشدد  در جوامع بشري وضع قوانین ابزار کافی براي تنظیم امور وجلوگیـري ازاختالل
ــد    ــت ان ــت ورعای ــد اطاع ــوانین نیازمن ــانون . ق ــق ق ــاب    وبمنظورتطبی ــا اجتن ــاد ه ــا ونه ــت ارگانه موجودی

  .یـراستذناپـ
ــ   وا ــراهم مـ ـــمل فـ ــوانین را درعـ ــق قـ ــه تطبیـ ــا زمینـ ــاختار هـ ــن سـ ــازدیـ ــت  .ی سـ ــیتم ثبـ ــاد سـ ایجـ

  .تواداره سوابق مجرمین نزد پولیس یـک ضرورت اس)بایومتریک(ستروراج
  .ولیس کسب مشروعیـت میــــکندقانون پ) 11و  4( کــه مطابق مـــاده 

  .م استجرمی دارد یا ندارد بـراي پولیس مه شخص مظنون به زود ترین وقت ممکن که ایا سوابق شناخت -1
 .داشتن معلومات کافی به سنجش مشروعیت اقدام پولیس موثراست -2

ثبــت ســوابق تنظــیم واداره ان بشــکل دوامــدار ومحفــوظ باعــث میشــود کــه یــک تعــدادمجرمین            -3
  .عث پاین امدن گراف ارتکاب جـرایم میــــشودازتکرارعمل جرمی اجتناب کند واین با

  .منسوبین پـولیس نیز عضو جامعه بوده داراي خصوصیات ذاتی متفاوت میـباشد -4
 .ت یـــکسان دارنددر برابر قانون مسئولیوام منسوبین پولیس وع -5

ــر   -6 ــابق امـ ــولیس مطـ ــوبین پـ ــت وراجسترمنسـ ــورخ ) 109(ثبـ ــرم وزارت  21/12/1389مـ ــام محتـ مقـ
ســال جــاري پرســونل موجــود ثبــت وایــن پروســه جریــان الــــی اخیرامورداخلــه جریــان دارد وطبــق پــالن 

 .رابایدتکمیل نمایدپیدا میکند وهرشخصیکه شامل صفوف میشود این پـروسه 
  
  

  :مسئولیت ها ومکلفیت ها وظایف ،نقش ها 
  

  )ریاست ترافیک (نقش ها وظایف پولیس ترافیک 
  

  .پولیس ترافیک مکلف به انجام وظایف آتی میباشد  :28ماده 
 .حادثات ترافیکی باالي جاده عامه و جلوگیري ازخطرات و عامه تامین امن و نظم -1

 .سایل تنظیم کننده عالیم ، تاسیسات ترافیکی و سایرو ،ه به واسطه به کارانداختن اشاراتتنظیم ترافیک جاد -2

 .شاملین ترافیک باالي جاده هاي عامه  حرکتسیر و خط مراقبت و کنترول -3

  .ت وضع و حالت تخنیکی از نظر امنیت ترافیکی قبمعاینه و مرا -4
 



  .ناشی از آن  بیر الزم غرض جلوگیري از خطرات مراقبت جاده هاي عامه و تاسیسات ترافیکی اتخاذ تدا -5
 .تعلیم و تربیه ترافیکی راننده گان و سایر شاملین ترافیک  -6

تدویر کورس هاي ترافیکـی غـرض آمـوختن قواعـد و مقـررات ترافیکـی و آمـوختن راننـده گـان همچنـان            -7
 .کنترول و مراقبت کورس هاي راننده گی اشخاص حقیقی و حکمی 

ــات ترافیکــی از طریــق رادیــو ، تلویزیــون ، ســینما ، روزنامــه هــا ، مجــالت ، نشــریه هــا و    -8 اجــراي تبلیغ
  .سایر وسایل سمعی و بصري

 . ا در نظر داشت نکات آتیببررسی حادثات ترافیکی  -9

  .توضیح جریان حادثه : الف 
  .یه تجمع آوري مدارك اثبا: ب 
  .تثبیت شاملین حادثه و شهود : ج 

  .حادثه  محل تشخیص :  د 
  .تثبیت اندازه خساره : هـ
  .ترتیب و تنظیم احصائیه حادثات : و 
  تعقیب و گرفتاري مرتکبین حادثه در صورت فرار ترافیکی  : ز 

 .توزیع جواز راننده گی ، جواز سیر و نمبر پلیت وسایط نقلیه ثبت و احصائیه گیري آن  -10

 .ارائیه مشوره و نظر فنی به سایر ادارات ذیعالقه در مورد آتی  -11

  .تمدید جاده ها :  الف 
  .رفع نواقص ساختمانی : ب 
  .رفع موانع دید  .ج 
  . تکسی هاایستگاه ها و استیشن هاي بس ها واعمال محالت پارکینگ وسایط نقلیه ، : د 
  .اعمار تاسیسات ترافیکی باالي جاده هاي عامه نصب و : هـ 

  .میسازدف متوقیک دراحوال اتی شاملین ترافیک را پولیس تراف : 29ماده 
 .ت ترافیکی صورت گرفته باشد احکام قانون و مقررادر حالیکه تخلف از -1

در حالیکه کنترول و معاینه اسناد مربوطه راننده گی ، جواز سیر ، تجهیـزات تخنیکـی و محمـوالت وسـایط      -2
 .نقلیه ایجاب نماید 

 .در حالیکه حادثه ترافیکی واقع شده باشد  -3

 .در سایر حاالتیکه امن و نظم ترافیک ایجاب نماید  -4

ــاده  ــطه را    -: 30م ــده واس ــررات ترافیکــی رانن ــرر از مق ــات مک ــد در صــورت تخلف ــک میتوان ــولیس ترافی پ
  .مطابق احکام این قانون به صورت موقت از رانندگی منع نماید 

پـولیس ترافیـک میتوانـد در صـورت وقـوع حادثـه ترافیکـی و سـایر واقعـات بـاالي جـاده عامـه              -:31ماده 
ـ      رض انتقـال وسـایط نقلیـه شـامل حادثـه و یـا مواقـع گرفتـاري و         غرض ، انتقال و کمـک بـا مجـروحین یـا غ

تعقیـب مظنــون ، مــتهم ، مجــرم از راننــدگان و اشــخاص دیگـر کمــک مطالبــه و از وســایط نقلیــه شــان بــدین   
 منظور استفاده نماید 



 :32ماده 

م ظــاداره ترافیــک میتوانــد در منــاطق مــزدحم ، در صــورت ضــرورت و در اوضــاع و حــوالی کــه امــن و ن  -1
را از نظـر وقـت ومحـل درسـیر وحرکـت شـاملین ترافیـک و انـوع وسـایط           ترافیک ایجاب نماید محـدویت هـا   

  .نقلیه وضع نماید 
اداره ترافیک میتوانـد در صـورت تـرمیم جـاده هـاي عامـه را مسـدود و ترافیـک را بـه خـط السـیر دیگـر              -2

  .رهنمائی نماید 
ي عــوارض تخنیکــی وسـایط نقلیــه غیــر فعـال کــه نظــم   پـولیس ترافیــک میتوانــد وسـایط دارا   -:33مــاده 

جـاده ترافیــک را مختــل نمایــد از روي جـاده عامــه دور ســاخته و تــا زمـان تــرمیم و رفــع عــوارض تخنیکــی    
  .اجازه سیر و حرکت ندهد 

ذیــل کــه بــه تفصــیل وظــایف پــولیس ترافیــک را  تقنینــیغــرض تحقــق و تطبیــق احکــام مــاده فــوق اســناد 
  .ه نافذه گردیده است توضیح و تشریح نمود

 .مقرره جواز سیر  .1

 .مقرره الیسنس  .2

 .مقرره سیر حرکت  .3

 .دستور المعل بررسی حادثات  .4

 .دریچه گزموي  .5

 .دریچه اسکورت ومشایعت رجال برجسته .6

  :ل نافذه پولیس ترافیک در راستاء عمبه موجب احکام قانون ، مقررات ، لوایح و دستور ال
 .تامین امن و نظم ترافیکی  .1

 .وقایه و جلوگیري از حادثات ترافیکی  .2

 .تعلیم و تربیه ترافیکی عامه مردم  .3

 .سنس به متقاضیان توزیع الی .4

 .توزیع جواز سیر و نمبر پلت به وسایط نقلیه بعداز محصول گمرکی  .5

 .افغانی ) ساالنه پیش از دو ملیارد(جمع آوري مالیات و محصوالت ترافیکی  .6

 .کاهش تخلفات ترافیکی  -7

 .لوگیري و  وقایه بندش هاي ترافیکی و فراهم اوري تسهیالت براي شاملین ترافیک ج -8

 . ارائه مشوره هاي مسلکی به ارگان هاي ساختمانی جاده ها پل و پلچک ها و ارگان ها نقشه کشی شهرك ها-9

 .افغانی)3000 الی500(ناقضین قانون و مقررات به روي جاده از تامین عدالت اجتمائی وتادیب متخلفین و -10

 کـه وسایط ، تغییر رویت وسایط ، تغییر انجن ، شاسی ، رنـگ وسـایط    ورکشاپ هايوقایه و جلوگیري از -11
 .براي ارگان هاي کشفی و امنیتی مشکل ایجاد میکند

 وقایه و جلوگیري از سرقت وسایط اتخاذ تدابیر موثر در زمینه -12

 .تدابیر موثر در زمینه یط زیست توسط وسایط نقلیه اتخاذ وقایه و جلوگیري ار آلوده گی مح -13

 .همکاري و هماهنگی نزدیک با ارگان هاي امنیتی در قسمت تالشی و کنترول وسایط نقلیه  -14



 سکورت وسایط رجال برجسته و مهمانان عالی رتبه دولتی و خارجی  -15

ـ بـین المللـی  وروز هـاي ملـی   اتخاذ تـدابیروقایوي در  -16 اي عیـد ، جشـنهاو سـایر مراسـم مـذهبی و      ، روز ه
 .ملی در کشور 

اتخاذ تدابیر وقـایوي غـرض کـاهش اضـرار اقتصـادي ، وقـت و زمـان ، دود و گـازات مضـره حـین سـیر             -17
 .و حرکت وسایط نقلیه در جاده

توسـعه اقتصـادي افغانسـتان     ومرکـزي غـرض انکشـاف     هارائه ارقام و آمـار بـه اداره محتـرم احصـائی     -18
  .و رفع مشکل مردم 

وحین حادثـات  ارئه ارقام و امـار بـه وزارت محتـرم صـحت عامـه غـرض اتخـاذ تـدابیري کلینیکـی مجـر           -19
 .ها و موتر هاي صحی افغانستان ترافیکی در شفاخانه 

ملین تــذویر تعقیــب عدلــــــــی مظنــونین و متهمــین حادثــات ترافیکــی ، عــاملین ســرقت وســایط ، عــا  -20
 .ارنوالی هاي محترم و محاکم کشور څقرار داد هاي  واسناد ترافیکی و تطبیق فیصله ها

منــی جــاده و کــاهش حادثــات اشــتراك در جلســات بــین المللــی در رابطــه بــه وضــع قــوانین جدیــد ، ای  -21
  .وزارت امور داخله  نمایندهمنحیث  ترافیکی 

 

  )اطفایئه( حوادث مبارزه باریاست  نقش وظایف

یک ارگان عام المنفعه بوده، نقش و وظایف اساسی ان نجات جان، مال مردم از  )اطفائیه(مبارزه باحوادثریاست 
اتش، حفظ اقتصاد و سرمایه ملی کشور را از شر آتش به عهده داشته و همچنان مجادله با حریق هاي ناشـی از  

ادث و عوامل مختلف، خاموش نمودن بموقع حریق ها و رسانیدن خدمات اجتماعی بمردم بالخاصه در هنگام حـو 
نجات جان غـرق شـده گـان بـوده کـه در      و) سیالب، زلزله، اب خیزي(ي چون به افات سماوقه رفواقعات غیر مت

چوکات پولیس ملی در هرنوع شرایط مصدر خدمات و اجراي وظایف سپرده شده در پروسـه سـروي اساسـی    
ر سمینار هاي اطفائیوي را بصري و تدوی و سمعیاطفائیوي، کنترول و نظارت دولتی حریق، و پروسه تبلیغات 

صـنعتی بمنظـوري   در محالت مجموعی، موسسات اداري دولتی و شخصی دستگاه هـاي تولیـدي و فابریکـات    
بروز واقعات حریق به اساس نورم هـاي اطفـائیوي جنبـه عملـی بخشـیده و راه انـدازي       کاهش و جلوگیري از

 .مینماید

 

  )ریاست محافطت تاسیسات بین الملی ( نقش ها و وظایف پولیس محافظت تاسیسات بین الملی
 

ریاست محافظت تاسیسـات بـین المللـی در چوکـات ریاسـت محتـرم عمـومی امـور پـولیس معینیـت محتـرم            
   .ارشد امور امنیتی اجراي وظیفه مینمائید 

در شرایط کنونی ریاسـت محافظـت تاسیسـات بـین المللـی مسـئولیت محافظـت دفـاتر ملـل متحـد در کابـل            
دارد ریاسـت محافظـت تاسیسـات بـین المللـی نـه تنهـا مسـولیت جـان پرسـونل ملـل متحـد را بـه              به عهـده  

  .عهده داشته بلکه امنیت دفاتر مهمان خانه هاي شانرا نیز عهده دار میباشد 



کاروان هاي ملل متحد که به وظـایف شـهري و والیـات ازمرکـز کشـور سـفر مینماینـد نیـز توسـط پرسـونل           
  .شت کاروان ها به مرکز آنهارا اسکورت مینمایند گیده و الی باز این ریاست محافظت گرد

قـانون امـور پـولیس و سـایر قـوانین       5منسوبین ریاست محافظت تاسیسـات بـین المللـی مطـابق مـاده        -1
نافــذه کشــور تــامین امنیــت ، حراســت از جــان و مــال ، دفــاتر ، وســایط و محــل بــود وبــاش کارمنــدان ملــل  

ـ   ته و مطـابق تفـاهم نامـه فـی مـابین وزارت محتـرم امـور داخلـه و جامعـه جهـانی کـه            متحد را به عهـده داش
 .رسماً عقد گردیده عمل مینمایند 

 

ــی و     ــدابیري ، امنیت ــاي ت ــالن ه ــاهنگی ، پ ــور ، هم ــجام ام ــی در انس ــین الملل ــت تاسیســات ب ریاســت محافظ
ــاتر و موسســات محــافظتی و بررســی اطالعــات و تــامین روابــط مســتقیم و غیــر مســتقیم بــا مســول   ین دف

ــا در نظــر داشــت هــدایات مقامــات  ــه و تقاضــا ذیــربط ب ــاتر مــذکور اجــراات محتــرم وزارت امــور داخل ي دف
ــش      ــاري در بخ ــراات ک ــرض اج ــالت الزم غ ــه مح ــرورت ب ــام ض ــونل در هنگ ــف پرس ــه در توظی ــد ک مینمایئ

نونی مقامـات محتــرم  مکلفیــت دارنـد تعمیــل اوامـر و هــدایات مطالبـات قــا   ) UN(محافظـت دفــاتر و مـامورین   
وزارت امور داخلـه و مراجـع ذیصـالح را تطبیـق و از چگـونگی اجـراات بـا در نظـر داشـت سلسـله مراتـب و            

 .  مقامات محترم گذارش آرائیه مینمایئد

 
  

  )هفت گانه پولیس (نقش ها وظایف و مسولیت هاي قوماندانان زون هاي ساحوي  

یاد میباشد نقش ها و وظایف زت هاي همتحدالشکل و داراي مشابچون تشکیالت قوماندانی هاي ساحوي پولیس 
  .میشود  نگاشتهذیل بق شمه تشکیالتی آن بطور مثال درمطاآسماي کابل  101دانی زون و مسولیت هاي قومان

 
  

 .نقش ها وظایف و مسولیت هاي قوماندان زون ساحوي پولیس
  

والیــات بشـمول قومانــدان امنیــه   34بهترقومانــدانهاي امنیـه  وتـامین امنیــت  پرســونل بمنظورسـوق واداره  
ولسوالی هـاي مربـوط ان درسـطح کشـورقوماندانی هـاي زونهـاي سـاحوي هفـت گانـه ایجـاد گردیـده کـه             

ــاب  ــکیالت مش ــد  هداراي تش ــدان       الومتح ــایف قومان ــا وظ ــش ه ــکیالت نق ــرف تش ــه ص ــد ک ــکل میباش ش
 .ال ذیالً شرح داده میشودکابل مطابق به شمعه تشکیالتی ان بطور مث101زون

ــاري       ــت ک ــه موقعی ــابق ب ــدان زون مط ــوي قومان ــاري وظیف ــت ک ــا وموقعی ــئولیت ه ــایف مس ــا وظ ــش ه نق
 مصـوبات  قـانون پـولیس مکلفیـت بـه تطبیـق قـوانین نافـذه ،فـرامین ریاسـت دولـت،           6،7،8ورعایـت مـواد   

بـاالي تمـام    پـولیس،  امـور  ریاسـت ع  امنیتـی،  هـدایت معـین ارشـد امـور     اوامرمقـام وزارت،  شوراي وزیران،
 پـولیس،  قــانون امـور  پرسـونل تحــت امـرزون میباشــد اجــراات خویشـرا درپرتــو احکـام قــانون اساســی،    

 رعایــت اصــول رهبــري اصــل مکافــات، اســتراتیژي وپــالن پــولیس ملــی بــا،اصــول نامــه هــاي عســکري 

امنیـت ملـی    ملـی، اردوي  دسـپلین نظـامی ایجـاد تشـریک مسـاوي پـولیس ملـی،        تحکـیم انظبـاط،   مجـازات، 
درصـورت لــزوم وشـرایط خــاص نهـاد هــاي دولتــی بمنظـور تــامین بیشـترامن نظــم عامـه دانســتن وضــع       



اوپراتیفی تثبیـت نقـاط اسـیب پـذیر اگـاهی وتحلیـل تهدیـدات مخـالفین جلـب همکـاري مـردم حـل مشـکالت              
  .امنیتی ایجاد سیستم راپوردهی به مقامات ذیصالح بطورمستمرودوامدارمیباشد

 

 

  : قوماندانی زون هایف مدیریت دفتروظا
 .تامین کننده ارتباطات کتبی مقام قوماندانی با مقامات ذیصالح وقدمه هاي تحت امر زون میباشد

تنظیم اوقات کـاري قومانـدان زون بـا معـاونین ، مـدیران شـعبات ، آمـرین حـوزات ، قومانـدانان ولسـوالی            -
  .ها مالقات با مراجعین 

  .رسمی قوماندان مسولیت داشته واصوالً به آن رسیده گی مینمائیدازاجراات امور  -
اوامر  مصوبات وفیصله هاي شوراي محترم وزیران، تکثیر وارسال فرامین واحکام مقام عالی ریاست جمهوري، -

  .ارائه گذارشات آن بمراجع مربوط دایرکتیف مقام وزارت به قدمه هاي شامل تشکیل و وهدایات و
  . اخذ وتوحید گذارشات ارائه آن بمراجع ذیربط -
  . ایجاد آرشیف غرض حفظ اسناد  -
  .فیصله ها وجلسات اداري  ثبت دفتر ،دفتر ثبت عرایض،ترتیب وتنظیم دفاترمربوط دفتر ثبت اوامر -
  .مطالبه پالن کاري شعبات قرارگاه قوماندانی وقطعات تحت امر -
  .قید رسیدات وتکثیر اوامر قوماندان زون به قدمه هاي تحت اثرارسال ومرسول مکاتیب واوامر در -
  . رسیده گی به عرایض وحل مشکالت مراجعین -
 

 

 : امنیتی زونا وظایف و مسولیت هاي معاون امورنقش ه

 
ــوب       ــونل محس ــام پرس ــتقیم تم ــر مس ــاون اول و ام ــوده و مع ــدان زون ب ــر قومان ــت ام ــی تح ــاون امنیت مع

  .میشود در غیاب قوماندان وظایف قوماندان را به عهده دارد 
  .آمر امنیت ومعاون قوماندان زون از اجراي امورذیل مکلفیت دارد

  .آسمائی دارد  101امنیتی جهت تامین امن و نظم عامه در تمام ساحات زون  يها پالن وتنظیم ترتیب -
 پهـره  اجـراي  بـا  دررابطـه  عملیـاتی  خـاص  ولـواي  اداري واحـدهاي  مطروحـه  هاي پالن وارزیابی برسی -

  .اسمائی  101 زون ق درسطح وغیره گزمه ،
  .ساعته درجزوتامهاازطریق مدیریت اوپراسیون 24 ومساعی نوکریوالی امور طرزپیشبرد از کنترول -

            عینیـات درقدمـه   ي وکنتـرول از طرزاسـتفاده درسـت از   رفع نیاز منـدي هـاي عینیـات لوژسـتیکی مخـابرو        
 .هاي تحت امر

  .درجزوتامها پرسونل مسلکی دانش سطح وارتقاي کاري هاي ظرفیت بلندبردن -
 .ت تامین امن ونظم عامه درپایتخت وحومه آنجه امنیتی سایرارگانهاي با مشترك مساعی تشریک تاسیس -

  
 
 



 :بخش مدیریت ع پولیس امنیدر

  .مدیریت پولیس امنی در چوکات معاونیت امور امنیتی ایجاد وتحت امر آن اجراي وظیفه میدارد
  .ترتیب اساسات کلی پالن هاي امنیتی به قدمه هاي مربوط قوماندانی زون کابل  -1
تحلیــل وارزیــابی وضــع امنیتــی واوپراتیفــی در ســطح زون وواحــد هــاي اداري تثبیبــت محــالت آســیب   -2

 .پذیر واتخاذ تدابیر با تفاهم مسولین قدمه هاي تحت امر خویش جهت تامین امنیت در ساحات مذکور

 .نظارت بر تطبیق پالن هاي امنیتی مطروحه در قدمه هاي تحت اثر -3

 

 .هاي معاون اطرافی زون  نقش ها ، ظایف و مسولیت

 
ــوالی       ــه ولس ــاي امنی ــدانی ه ــتقیم قومان ــر مس ــدان زون وآم ــر قومان ــت ام ــی تح ــاون اطراف ــه ) 14(مع گان

کـه تمـام امـور شـان تحـت      .وآنها را مطـابق احکـام قـانون وتشـکیالت منظـور شـده رهبـري میکنـد        . میباشد
ــدان زون      ــاون قومان ــان مع ــین زم ــه در ع ــوده ک ــن اداره ب ــري ای ــدان  م 101رهب ــاب قومان ــد و در غی یباش

ــی      ــانون اساس ــام ق ــابق احک ــه مط ــولیت دارد ک ــه زون را مس ــایف مربوط ــام وظ ــی تم ــور امنیت ــاون ام ومع
 .وقانون پولسی ملی واصول نامه هاي عسکري نافذه کشور در تامین امنیت  سعی و تالش مینماید 

  
  

 .نقش ها وظایف و مسولیت هاي رئس تحقیقات جنائی زون 

شـعبات جنـائی در جهـت جلـوگیري ازارتکـاب هـر نـوع جـرایم          يایجاد مدیریت سـالم در بخـش هـا   بمنظور 
واتخــاذ تــدابیر وقــایوي بــا در نظــر داشــت صــالحیت هــاي وظیفــوي پــولیس مطــابق بــه قــانون اساســی   

  .قانون پولیس ،رهنمود حقوقی پولیس ملی افغانستان اجراات مینمایئد 
  

   .اسمائی کابل 101یت ع اداري ق زون نقش ها، وظایف و مسئولیت هاي مدیر
ــدیریت اداري ق زون  ــابره و      101م ــدیریت مخ ــالی ، م ــت م ــد ، امری ــدیریت پیژن ــایف م ــه وظ ــور محول از ام

کمپیوتر،مــدیریت تشــکیالت، امریــت صــحیه، امریــت تعمــرات ، تهیــه و تــدارکات را اداره و رهنمــائی نمــوده  
ی مسـئولیت داشـته مطــابق احکـام قـانون واوامـر مقامــات      از اجـراي بموقـع و قـانونی اوامـر مقــام قومانـدان     

  . محترم ذیصالح به اجراي وظایف معینه  میپردازد
 

 :در بخش پیژند

  .ل تعینات پولیس ملی افغانستان تحقق قانون ذاتی افسرانمتطبیق طرزالع -1
  .ثبت وراجستر پرسونل زون  -2

 

  

 :در بخش تشکیالت 

  .تزئید پرسونل  یاص قییالتی ، تنکترتیب پیشنهادات تنظیم تش -1
  .اجراي حقوق شهدا ، معلولین وزخمی ها  -2
  .ترتیب وارسال توحید راپور احصائیوي پرسونل مطابق مطالبات مقامات محترم ذیصالح  -3



  

  : در بخش مالی 
  .اجراي حواله ها ومصارف تخصیصات منظور شده  -1
  .تقاضاي تخصیصات مورد نیاز زون  -2
  .بموقع حقوق معاش وسایر امتیازات پرسونل اجراي  -3
  

  :بخش مخابره وتکنالوژيدر
  .سوق واداره پرسونل مربوط و رهنمائی درامورمحوله  -1
  .نصب ومجهز ساختن وسایط با وسایل مخابروي -2
  .اکمال وتوزیع وسایل وتجهیزات مخابراتی به جزوتامها  -3
 .وامرین دروظایف عادي واوپراتیفی حفظ اسراراوامرمخابروي مقامات ذیصالح  -4

ــدار        -5 ــات دوام ــامین ارتباط ــابراتی وت ــایل مخ ــودن وس ــال ب ــدم فع ــودن وع ــال ب ــره ازفع ــرول روزم کنت
  .قرارگاه وقدمه هاي مربوط

ض رانتقــال دســتگاه هــا وکمپیوترهــا عارضــه دار وغیــر فعــال بــه ورکشــاپ تخنیکــی غــرض رفــع عــوا  -6
  .واستفاده مجدد از آن 

ــظ ومرا -7 ــزات   حفـ ــایل وتجهیـ ــه وسـ ــکیل وحوالـ ــت تشـ ــع ان برویـ ــابروي وتوزیـ ــایل مخـ ــت وسـ قبـ
  .مخابروي مورد نیاز

  .قرارگاه وبر عکس آندوامدار ارتباطات تمام قدمه ها ي  تامین ارتباط وحفظ -8
  

  :در بخش تعمیرات 
  .ایجاد تسهیالت رهایشی خوب براي پرسونل قرارگاه وتمام قطعات مربوط زون  -1
  

  :وتدارکات بخش تهیه در
  .عقد قرارداد ها مطابق شرطنامه واحکام قانون تدارکات  -1
 .  خریداري اجناس ضرورت قرارگاه وقدمه هاي شامل تشکیل زون در پرتو قانون تهیه وتدارکات  -2
  

  :در بخش خدمات صحیه
  .ارائیه خدمات صحی براي پرسونل قرارگاه وقدمه هاي شامل تشکیل زون  -1
  .وقایوي به منظور حفظ صحت پرسونل  اتخاد تدابیر -2
  .معرفی مریضان بغرض تداوي ومعالجه به شفاخانه مرکزي وریاست محترم خدمات صحیه پولیس -3

  
  
 



  :101نقش ها و وظایف مدیریت ع لوژستیک زون 
 

ــر    مــدیرعمومی لوژســتیک معــاون قومانــدان در امــور لوژســتیکی بــوده و آمــر مســتقیم پرســونل تحــت ام
  .میباشد خویش 

مدیر عمومی لوژستیک بصـورت عمـوم مسـول از تـامین نمـودن بموقـع و مکمـل بالانقطـاع تمـام احتیاجـات           
عینیات لوژسـتیکی بـه قطعـات و جزوتامهـاي مربوطـه مطـابق نـورم و اسـتحقاق هـاي منظـور شـده بـوده             

  .و همچنان وظایف ذیل را نیز عهده دارمیباشد 
ـ  یمطابق پالن منظـور شـده ع   اس لوژسـتیکی را اکمـال ذخـایر تعـین شـده را تاسـیس و فعالیـت        نیـات و اجن

  .هاي تمام قدمه هاي تحت امر خویش راکنترول و رهنمائی نماید 
یکی هـم دیپوهـاي قطعـات و    ترتیب و تنظـیم امـور دیپـو داري و صـورت محافظـه محاسـبه عینیـات لوژسـت        

  .را مراقبت مینماید  جزوتامها
دایرکتیــف هــا و تعلیماتنامــه تامهــاي مربوطــه را طبـق رهنمــود هــا ،  تعلـیم و تربیــه مســلکی پرســونل جزو 

  .ت مشترك اردو اجرا مینماید عینیا
  .اکمال وتوزیع سالح ، وسایط  وتجهیزات طبق تشکیل منظور شده 

 .کنترول فعالیت هاي لوژستیکی قطعات و جزوتامهاي مربوطه 

 .ه ترتیب پالن مراقب از استفاده وموجودیت عینیات توزیع شد

  
  

 :اوپراسیونایف ومسئولیت هاي مدیریت پالن ونقش ها، وظ
 

، تامین تشریک مساعی وایجاد هماهنگی با سـایر نیروهـاي ملـی و    هدایات مقام وزارت امور داخلهواجراي اوامر
بین المللی، تحلیل وضع اوپراتیفی ساحه مسئولیت ، ایجاد یک سیستم منظم کنترولی باالي نوکریواالن و بلنـد  
بردن سطح احضارات، تهیه و ترتیب پالن هاي اوپراتیفی، اخذ و اجراي راپور هاي قطعات و جزوتام هـاي تحـت   

زون، جمـع اوري  ترول از مراکز سوق اداره قطعـات وجزوتـام هـاي تحـت اثـر     ون ، نظارت از احضارات، کنزاثر
معلومات از وضعیت جزوتام هاي دوست و باندگروپهاي دشمن در سطح زون، تنظیم و ترتیب خریطه اوپراتیفی 

سـاعته   24راپور هـاي  ساحه مسئولیت زون با اشارات مخصوصه تکتیکی در مرکز سوق و اداره، اخذ و تحلیل 
 .واقعات و ارایه ان به مقامات

 .ساعته) 24(تنظیم گزمه هاي کنترولی در تمام ساحات مربوط زون در اوقات معینه 

 
  :پولیس) 911(مرکز 

ــز  ــده     ) 119(مرک ــاد گردی ــیون ایج ــالن واوپراس ــومی پ ــدیریت عم ــات م ــکایات   . در چوک ــمع ش ــاطر س بخ
  .ساعت در خدمت مردم قرار دارد) 24(ایجاد شده و  ودریافت کمک از طرف پولیس براي مردم

 



   :101وظایف مدیریت عمومی تعلیم وتربیه زوننقش 
   

  .طرح وتدوین پالن تعلیم وتربیه درمطابقت باپالن پولیس ملی وتکثیران به قدمه هاي تحت امر -1
  .تدارك تنظیم بورسهاي طویل المدت قصیر المدت براي منسوبین پولیس -2
  .مرکزتربیوي مداومینکنترول ازامور تعلیمی  -3
ترتیــب امــاده ســاختن شــهاد ت نامــه بــراي فــارغین کــورس اختصاصــی تثبیــت نمــودن پرســونل فنــی    -4

 101ومسلکی درسطح زون

 انداخت سالح باالي پرسونل و مرکز تعلیمی زون پالن ترتیب وتنظیم نمودن -5

 .وترتیب کورس هاي سواد اموزي 101بقات سپورتی درسطح زونابراه انداختن مس -6

 .ساعته وپالن تعلیمی صفحه بهاري وزمستانی ) 24(مساعی  -7

  .تدویر سیمنار هاي ارتقاع مهارت مسلکی وکورسهاي داخل خدمت -8
 .پیشبرد تعلیم وتربیه مسلکی درقدمه ها ي تحت امرزکنترول ونظارت ا -9

  
   :نقش ها وظایف مدیریت عقیدتی وفرهنگی

بـه  ) ص( مدیریت عقیدتی وفرهنگی درپرتو احکام دین مبین اسالم که امرالهـی ودرروشـنائی احادیـث نبـوي     -
منظور تامین عدالت وتحکیم یک سان قانون ارتقاي سطح دانش دینی وفراگیري مهارتهاي الزم عقیدتی وفرهنگی 

دیـن ومبـین اسـالم بـا همکـاري      بروفق معتقدات واحکـام   منسوبین پولیس به تدویرسیمینارها ،ورکشاپ ها ،
 .قانون اساسی اجراات مینماید) 2(وتشریک مساعی مقامات ذیصالح درماده

نقش مدیریت عقیدتی وفرهنگی تهیه وتدریس مضامین دینی،عقیدتی درقطعات وجزوتامها ارتقاي سطح اگـاهی  
پرسـونل اشـتراك   دینی بامسولین مربوطه مواظبت همیشگی ازکورس هاي سواد امـوزي قـران کـریم دربـین     

طه بـه حفـظ اسـتقالل ،تمامیـت     درمراسم تشیه جنازه وفاتحه خوانی منسوبین پولیس تهیه مواد درسی درراب
،نوامیس ملی،لکچرهاي دینی، پیرامون شجاعت وفداکاري درجریان اجراي وظایف براي منسوبین پولیس ،ارضی

 .بین پولیس به وطن دوستی صورت میگیردجلوگیري ازانحرافات اخالقی واعتیاد به مواد مخدر تربیه منسو

 
  :حقوق بشرایف ومسئولیت هاي مدیریت جندرونقش ها، وظ

اگاهی دهی در مورد حقوق بشر به منسوبین پولیس، نظارت از وضعیت حقوق بشر در پولیس، بررسی عرایض 
  .و شکایات مردم از نقض حقوق بشر علیه منسوبین پولیس

حقوق بشر به منسوبین پولیس با براه انداختن پالن ها، سمینار ها، ورکشاپ ها اگاهی دهی در مورد : توضیحات
به همکاري نهاد هاي کمسیون حقوق بشر صورت میگیرد و از طرف هم با استفاده از اعالمیه جهانی حقوق بشر 

  .و کنوانسیون هاي بین المللی که افغانستان به ان ملحق گردیده استفاده میگردد



حقوق بشر در پولیس و طرح پالن هاي مشخص با در نظر داشـت هـدایات و اوامـر مقامـات      نظارت از وضعیت
صالحه از شعبات مربوط و ذیعالقه بطور دوامدار صورت میگیرد نواقس و خالها بـر مـال و جهـت رفـع ایشـان      

 .گذارش تهیه به مقامات ذیربط ارسال میگردد

قانون (علیه منسوبین پولیس از قوانین نافزه کشور بشردر مورد بررسی عرایض وشکایات مردم ازنقض حقوق 
و سـایر   اساسی، قانون پولیس، قانون منع خشونت علیه زن، قانون تخلفات اطفال، قانون مدنی، پالیسـی جنـدر  

دوامدار انجـام و  طور) قام محترم وزارت امور داخلهم) (0112(امر قوانین ذیربط با در نظرداشت الیحه وظایف و
  .ه میدارنداجراي وظیف

  
 

   . 101جذب زون جلب و مسولیننقش ها وظایف 
  

ــب -1 ــذب جل ــراد وح ــد اف ــرایط واج ــه ش ــذکره بمالحظ ــا ت ــت ت ــره بعی ــاهري وچه ــابق ظ ــل مط ( طرزالعم
 .ا -ا-مقام محترم ریا ست دولت ج 24/8/1385)3312

ــین فــ   -2 ــذب متعلم ــب وج ــی دوازد جل ــم ال ــنف نه ــربا ارغ ص ــم وس ــه   ه ــابق امری ــرایط مط ــد ش زان واج
 .جاللتماب وزیر صاحب امورداخله بکورس هاي ساتنمنی 15/4/1390)049(

ــرول ازوضــع معیشــتی  -3 ــت وکنت ــه )هــاي ســربازان اعاشــه،اباته ،معاشات،رخصــتی(مواظب مطــابق امری
 .جالتماب وزیر صاحب امور داخله 13/6/90)049(شماره 

ــان     -4 ــابق فرم ــال مط ــه س ــر س ــداز ه ــربازان بع ــاري س ــند افتخ ــراي س ــرم  4/1/1390)097(اج ــام محت مق
ــت ج  ــت دول ــر . ا. ا. ریاس ــالمی      1/12/1385)037(و ام ــوري اس ــه جمه ــور داخل ــرم وزارت ام ــام محت مق

 .افغانستان 

 .سالگی  48تجدید قرار داد بدوره هاي دوم ،سوم ، جهارم و غیره مطابق طرزالمعمل الی سن  -5

) 050(و تربیــوي برحســب امــر شــمار  مــییســوق و تعلــیم نادیــده بمراکــز تعللاعــزام ســربازان جدیــد ا -6
 .داخله جاللتماب وزیر صاحب امور 21/4/1390

 .هاي محاکم باالي انعده سربازانیکه محکوم بمجازات گردیده  تطبیق فیصله -7

ــه    -8 ــان وظیف ــازات آنعــده ســربازانیکه در جری ــوق و امتی ــروع و  (اعــاده حق ــوب ،مج ــول ، معی شــهید ،معل
 شوراي وزیران 24/8/1385)3312(گردند مطابق مصوبه ) مریض

 .مکافات و مجازات سربازان نظر به لیاقت و شایستگی و سربازان  -9

 .اکمال کمبود ساتونکی هاي قطعات و جزوتام با در نظر داشت فیصدي سطح  اکمال وتوازن سازي  - 10

 

 :نقش ها ،وظایف ومسئولیت هاي مدیریت تفتیش داخلی

  . رسیدگی به عرایض مردم ناشی ازعملکرد پولیس -1
  .رسیدگی به عرایض وشکایات ازپولیس به پولیس -2
  .ثبت میگردد 119رسیدگی به شکایات مردم که ازطریق  -3
 .ارزیابی وارائه گزارش درموارد خاص به امرمقامات محترم ذیصالح -4

 



  مدیریت استخبارات 
  ) مطابق الیحه وظایف مشخص ( 
  

 :مدیریت امنیت شهري

  )مطابق الیحه وظایف مشخص ( 

  
 :قطعه محافظت سفارت خانه ها وقونسلگریها

  .محافظت از سفارت خانه ها نماینده گی هاي سیاسی دول متحابه در کشور -1
 .محافظت از دیپلومات هاي خارجی مستقر در پایتخت -2

  
 :نقش  مدیریت ع اطفائیه کابل

  . ومجادله علیه حریق در سطح زون کابل ئیهاطفا -1
  . کابل زون مسئولیت درساحه حریق ازافت مردم ومال جان حفظ ، ازانتشارحریق جلوگیري -2
  

 

 :نقش مدیریت ع ترافیک کابل

  .تامین امن و نظم و جلوگیري از خطرات و حادثات ترافیکی باالي جاده عامه در سطح زون کابل -1
سـایل  تنظیم ترافیک جـاده بـه واسـطه بـه کارانـداختن اشـارات ، عالیـم ، تاسیسـات ترافیکـی و سـایر و            -2

 .تنظیم کننده 

  .تعلیم و تربیه ترافیکی راننده گان و سایر شاملین ترافیک  -3
  

 :میباشد انجام وظایف ذیل درسطح زون کابل مکلف مدیریت ترافیک طبق ماده قانون در

 .مقرره جواز سیر  -1

 .مقرره الیسنس  -2

 .دستور المعل بررسی حادثات .مقرره سیر حرکت  -3

  .دریچه گزموي  -4
 .برجسته رجال ومشایعت اسکورت دریچه -5

  
  
  
 

 



 .نقش ها، وظایف و مسولیت هاي لواي خاص عملیاتی   

ــد هــاي شــهر و     ــن و تنظــیم در مســیر شــاهراه هــا حفاظــت از دروازه هــا دخــولی شــهر و کمربن تــامین ام
ــا ، ب     ــنگري ه ــفارتخانه ،قلس ــی س ــر دولت ــی و غی ــات دولت ــت ار موسس ــمحافظ ــت  ن ــرق ،محافظ ــاي ب د ه

       .                  پوهنتون ها و گزمه هاي سیار موتر دار را به عهده دارد 

  
  :نقش ها وظایف مدیریت کمره هاي مراقبتی

ــی      -1 ــاي مراقبت ــره ه ــط کم ــتان توس ــف تروریس ــتی وکش ــالی ترورس ــاي احتم ــت ه ــد فعالی ــارزه برض مب
  .شهري

داري ملـوث هسـتند توسـط کمـره هـاي مراقبتـی وتقـدیم راپـور بـا          افشاي انعده ازپرسونل که بـا فسـاد ا   -2
  .فوتو هاي پرسونل به مقام قوماندانی 

  مبارزه با قاچاق،استعمال،وفروش مواد مخدر درساحات قابل دیدکمره ها  -3
تشــریک مســاعی بــا ســایر ارگانهــاي امنیتــی وکشــفی بــه خــاطر تــامین امنیــت ســفرهاي ریــس صــاحب  -4

فرا ، مهمانــان خــارجی ، تظــاهرات ، باریاســت تحقیقــات جنــائی ، اســتخبارات، مــدیریت  جمهــوري ، وزرا ، ســ
  ع امنیت شهري 

  .مدیریت مبارزه با مواد مخدروضد ترویزم
   .a.n.p.rوکمره هاي    C.c.t.v کارباالي وسایط مشکوك واشخاص مشکوك توسط کمره هاي -5
  

  نقش ها ووظایف مدیریت پاسپورت
قـانون اساسـی کشـوربه اتبـاع کشـور برویـت تـذکره تابعیـت         ) 39(مطـابق بـه مـاده    مدیریت پاسپورت  -1

  .درنزدیکترین ساحه سکونت اش پاسپورت توزیع میدارد
سـال پاسـپورت توزیـع میگـردد بـاختم معیـاد پاسـپورت بـه مراتـب الـی مـدت            ) 5(درابتدا ازیکسال الی  -2

  .سال پاسپورت تمدید شده میتواند) 20(
  
 :شهري نقش قطعه انظباط  
  

کنترول از گشت وگـذر پـولیس در شـهر وضـع قیافـه ، کنتـرول یونیفـورم ، از کـارت هویـت پرسـونل در            -1
  .اوقات رسمی ، کنترول از وسایط نقلیه در وقت رسمیات

اشتراك در مراسم جنـازه هـاي پرسـونل پـولیس ، اشـتراك خـط السـیر هـاي رجـال برجسـته ، مهمانـان             -2
اجــراي کذمــه هــاي مــوتر دار بتمــام نقــاط شــهر   -3کشــورهاي متحابــه دوســت  خــارجی وکوردیپلوماتیــک 

  .وچک نمودن پولیس در مناطق مختلف شهر کابل 
ــا یونیفــورم تشــریفاتی پــولیس در اشــترا -4 ــی کشــور عزیــز مــا یعنــی  ك ب اســد جشــن ) 28(روزهــاي مل

  .ثور پیروزي مجاهدین افغانستان) 8(آذادي ومراسم 



 :وساحه کاري قطعه واکنش سریع نقش ها وظایف مسولیت ها
حاالت فوق العاده به سایر قطعات قوماندانی به امر مقام قوماندانی تشـریک مسـاعی   قطعه واکنش سریع در -1

  .وتامین امنیت منماید 
بــادر نظرداشــت تهدیــدات بــاالقوه مخــالفین بوظــایف امنیتــی توظیــف میگــردد ودر بعضــی مــوارد چــک   -2

ــا  ــت را در من ــاي موق ــت ه ــد  پاین ــراز مینمای ــف اف ــا ،    -3طق مختل ــوب ه ــت واز اش ــامین امنی ــاهرات را ت تظ
خشونت ها وجنگ هاي مغلوبه جلـوگیري ودر تـامین امـن ونظـم عامـه بـا سـایر نهـاد هـاي امنیتـی مسـاعی            

  .مشترك دارد
حمالت تروریسـتی مخـالفین دولـت را دفـع وتـرد میکنـد ودر مقابـل جـرایم سـازمان یافتـه از جـان ومـال              -4

  .ومنافع عامه حمایت مینماید مردم
 .قطعه متذکره درتمام ساحه مسولیت زون کابل اجراي وظیفه مینماید -5
  

  :مساعی مشترك نهاد هاي ذیدخل با پولیس یونیفورم دار
  

  :ئی وقضا عدلی یونیفورمدارباسیستم پولیس ارتباط .1
  .حقوق مردم حراست میکند و پولیس منحیث ارگان اجرائیه ازمنافع

جامعـه   اصـل یکی از اساسـی تـرین    ارتباطات ومساعی مشترك پولیس یونیفورمدار باسیستم عدلی وقضائی
کراتیک میباشد ، سیستم عدلی وقضائی که پولیس نیز شامل آن میشود انجمـن دولتـی اسـت کـه تطبیـق      ومید

وقانون باالي الت است وعد براي شهروندان اطمینان میدهد که سیستم منصفقوانین کشوررا تضمین مینماید و
 .همه یکسان تطبیق می شود

قانون پولیس کشف بموقع جرایم وگرفتاري مظنونین ومرتکبین مطابق احکام قـانون وظیفـه   ) 4(مطابق ماده  -
 .پولیس است

وظـایف ذیـل   دربه عنوان مامورضبط قضایا طبق قانون ، پولیس یونفورمدار  قانون پولیس) 18(مطابق ماده  -
  . انجام میدهد مساعی مشترك را

  .کشف جرایم وجلوگیري از وقوع آن : الف 
 .حفظ ونگهداشت شواهد ، دالیل ومدارك جرمی : ب

  .دستگیري مظنونین ومرتکبین وجلوگیري از فرار ومخفی شدن آنها : ت
  .اجراي وظایف به نحو که سبب تشخیص ، کشف ودریافت مسلکی جرایم شود : ج
جرایم با حارنوالی ودیگر ادارات عدلی مطابق به قانون اجراات جزاء وسـایر   پولیس یونفورمدار در تحقیقات: د

  .قوانین نافذه کشور همکاري مینماید
پولیس فعالیت هاي تحت پوشش خودرا به منظور مبارزه علیه مواد مخدر ، فسـاد وشناسـائی شـبکه هـاي     : ه

 .انجام میدهد  حارنوالیجرمی در تفاهم با 

  .دهدمشکوك ومظنون را تحت نظارت قرار ، پولیس میتواند اشخاصون پولیسقان) 9(مطابق ماده   -
ساعت غرض تکمیل دوسـیه  ) 72(قانون پولیس ، پولیس میتواند مظنونین را براي مدت الی ) 25(مطابق ماده  -

ز نگهدارد در صورت عدم تکمیل دوسیه پولیس میتواند از حارنوالی مربوط مدت نظارت را تمدید نمایـد وبعـد ا  
  .مینماید تسلیم  حارنوالیتکمیل به 

  



یوم دوسیه مظنـون را طـی مراحـل    ) 15(مدت راات جزائی موقت خارنوال موظف درقانون اج) 36(مطابق ماده  -
  .وغرض رسیده گی وقضاي به محکمه محول میدارد

مطالبه مینمایـد  یوم تمدید ) 15(محکمه مربوط الی مدت یوم کافی نباشد خارنوال موظف از )15(صورتیکه در  -
  .یوم را احتوا میکند) 30(که جمله مدت 

        جرایم عسکري درصورتیکه منسوب نظامی از طرف محکمه الی مدت یکسال حـبس تنفیـذي   ) 10(مطابق ماده  -
-یردشوراي وزیران وقت وفیصله محاکم اجرات صورت میگ 1/11/1365مورخ ) 213(محکوم گردد طبق مصوبه 

نسوب نظامی بر حبس تنفیذي باالتر یکسال باشد حـبس را در زنـدان سـپري نمـوده     صورتیکه محکومیت مدر
  .قانون امور ذاتی افسران از صف نظام منفصل میگردد) 47(ومطابق ماده 

رتنفیذ احکام محـاکم ومحـالت   ریاست محترم نظارت ب 17/10/1388مورخ ) 5014(مطابق هدایت صادره نمبر -
) 1239741(دند وجه محکوم بها را بحساب نمبربجرایم نقدي محکوم بجزا میگرادي منسوبین نظامی که سلب آز

  .تحویل بانگ مینمایند که این پروسه جریان داردحارنوالی  لوي
  

   :توضیح 
  .   ارنواالن ارتباطات ومساعی مشترك با  -
  .ارتباطات ومساعی مشترك با محاکم  -
  .بس  ارتباطات ومساعی مشترك با سیستم محا -
  

 . مردم با ارتباطات .2
  .فرضیه اساسی یک نیروي منظم پولیس ملکی تنفیذ قانون وحفاظت از شهروندان میباشد 

پولیس یونفورمدار متکی به قانون اساسی جز قوا اجرائیه بوده تمام اجراات خـودرا مطـابق بـه احکـام قـانون      
مقام وزارت امـور داخلـه تحـت اداره    ودایرکتیف هاي اوامر) وزیران ( قانون پولیس مصوبات شوراي ) اسیاس(

  .مستقیم معینیت ارشد امور امنیتی تنظیم وطبق پالن هاي ریاست ع اوپراسیون عملی میگردد 
پولیس یونفورمدار مکلف به رعایت حقوق مدنی مردم است وبراي اعمار جامعه مدنی عاري از ظلم و استبداد  -1

ادي هـا  زه ارزش هاي حقـوق بشـر ، کرامـت انسـانی وتـامین آ     ، تبعیض ، خشونت وقانون مند ، عادل ، متعهد ب
وحقوق اساسی مردم میباشد منسوبین پولیس باید صادق راستگو وغیر جانبدار نمونه مثال باشد تا همکـاري  

  .واعتماد مردم را کسب کرده بتواند 
قـانون پـولیس   مـاده دوم  ) 2و3(اجراات پولیس یونفورمدار در خصوص حفظ امنیت عمومی مطـابق فقـره    -2

 .این قانون صورت میگیرد) 5(ماده ) 1( وفقره 

طـرف پـولیس محفـوظ    قانون اساسـی از ) 32(مطابق ماده  افغاننتخاب شدن وحق انتخاب کردن به هرحق ا -3
 .است

وسایر عوامل که حیات وآسایش عامـه را  ) فورس ماژور(اقدامات پولیس یونفورمدار در حاالت ، جنگ ، آفات  -4
 .قانون اساسی صورت میگیرد) 42(د همچنان تحصیل ومحصول مالیه مطابق به ماده تهدید کن

  .اتخاذ تدابیر وقایوي جهت جلوگیري از وقوع جرایم  -5
کشور زنده گی میکنـد بایـد   اتباع داخلی ویا خارجی که در. مرتکبین دستگیري به موقع مظنونین وگرفتاري -6

  .قانون اساسی را بداند ومطابق آن عمل کند
  .فصل اول قانون جزا) 5(قانون عذرپنداشته نمیشود ماده از خبري بی -7

 



 


