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  :مقدمھ

دولت مقام عالی  ریاست  25/5/1389تاریخ  3196و تحقق فرمان  قانون پولیس ملی 3بتاسی ازماده 
تحت رھبری و اداره  ،ایجاد بھ اساس ضرروت  آس محلی موقتبرنامھ پولیاسالمی افغانستان  یورجمھ

ھزار  45ھزار بھ  30تشکیل پولیس محلی از . و فعالیت  مینمایند  شکیلمستقیم وزارت امورد اخلھ ت
سی (افزایش پولیس محلی از رقم  2025تا سال  2015تمدید این برنامھ از سال   ھک  ارتقاع نموده

نفر با در نظرداشت حمایت و تمویل مالی نیروھای ویژه ایاالت متحده امریکا ) چھل پنجھزار(بھ ) ھزار
،کھ مبتنی برخورداربودهافغانستان  اسالمی یجمھور دولت تاییدیازکمیت و تمدید زمانی .صورت میگیرد

   .ردیده استگمجدد، مبنی بررفع نواقصات وایجابات زمانی مرور وتدوین پولیس محلی  پالیسی بران

  

 :ھدف 

مرورپالیسی پولیس محلی بمنظور رفع نواقصات و کاستی ھای رھنمودی پالیسی قبلی و ارتقای معیاری 
اداره سالم، مسولیت ھای ، سوق و  ھمکاری با پولیس ملی نمودن اجرات پولیس محلی ، مبنی بر

بیھ ، تامینات حمایوی ، جذب افراد ، تعلیم وترشرایط در محالت ، چگونگی  ان شرایط ایجادوظیفوی،
، قریھ جاتتامین امنیت مطمن محالت،عدم مداخلھ و جانبداری ، بیطرفی، تعھدات ، حفظامتیازات،

کھ با . فضای عاری ازخوف و ارعاب ، در سرتاسر افغانستان میباشد جھت ایجادولسوالیھا و والیات 
تحقق فرھنگ صداقت ،امانت داری میتواند روحیھ اعتماد ملی ، نھاد ھای مدنی ، حقوقی ، منطقوی و 

  . نسبت بھ پولیس محلی بیشتر از پیش کسب نمایدرا بین المللی 

  

  :چالش ھا 

بھ ) ایساف (، تحقق پروسھ انتقال از نیروھای  تشکیالتی پولیس محلیتغیرکمیت  تھدیدات بلند امنیتی ،
حمایوی مشخص حمایتی وتثبیت مراجع عدم قوای پولیس ملی کشور، رفع چالش ھاو خال ھای امنیتی ، 

تثبیت احتیاج ، اکمال ، توزیع ،استرداد،   کمک مورد نیاز نظامی،مبنی برپولیس محلی برای 
، حرفوی وتعلیم و تربیھ مسلکی  ،اجرای مصارف  ،خال ، اخراج ، اتالف دیپو،محاسبھ ، سیستم اد

، درمحالت ، ولسوالی ھا در ساحھ عملی انکشاف رھبری  ،،  تجارب کاری وظیفویارتقاع  ظرفیت ھا
عدم موفقیت ھای الزم در اجرای وظایف محولھ  ، حاکمیت ضوابط بر روابط  در داخل   ووالیات ،

 ،محلی فرصت طلبان تحت عنوان پولیس ،نگرانی سوء استفاده ،ازجانب بعضیلیحقوای پولیس م
  .مجدد گرددمرور)محلی پولیس (پالیسی تا .ث گردیدـباعمحلی تحت نام پولیس  مسوالنھ افراد واشخاص رغی فعالیتھای
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  :اصطالحات اتی مفاھیم ذیل را افاده مینماید

 :پولیس محلی  - 1

موافقھ عبارت از افراد میباشد کھ بر حسب ضرورت ، درمحالت ناامن، ازمردم ان محل ، بعد از 
در وزارت امور داخلھ و منظوری ، ابراز نظرارگانھای کشفی شورا ھای والیتی ، شورا ھای محل 

  .میگردد استخدام  مناطق کھ درتھدید بلند دشمن قرار دارد

 :ایجاد - 2

مار و گرداوری تعداد از افراد میباشد کھ بمنظور ویک ھدف مشخص عبارت از تاسیس ،بنیاد ، ع
،مبنی بر بوجود اوردن وپیدایش ان ، توسط یک شخص ، یک اداره ویایک نھاد اقدام استخدام

 .صورت میگیرد

 :سوق و اداره  - 3

سوق و اداره عبارت از حالت است کھ  کمیت ھای متفاوت  پرسونل را در حاالت حضر ، در قدمھ 
مختلف ، رھنمایی ، کنترول ، کمک و اداره نموده ھدایت الزم را صادر و راپور چگونگی ھای 

  .اجراات و وضیعت جزوتام را اخذ مینماید

 :پذیرش افراد واجد شرایط  - 4

محکوم بھ جنایت،   پولیس محلی،افراد است کھ قبل از شمولیت در صفوف و استخدام  قبولیعبارت از 
قوانین نافذه توانمندی صحی برخوردار و اماده پذیرش بھ از. باشد الف حقوق بشرنگردیدهعمال خ

  .اصولنامھ ھای کشور باشدو

 :طرزاستفاده معقول از سالح و تجھیزات دست داشتھ - 5

 پولیس محلیطرز استفاده معقول از سالح و تجھیزات دست داشتھ عبارت از حالت است کھ منسوب 
در محدوده صالحیت ھای کھ دراین پالیسی قید صرف ازسالح ، تجھیزات و وسایط دست داشتھ خویش 

تفویض  ریاست پولیس محلیمحالت وسایر موارد کھ مسولیت ان قبال بھ ازبمنظور حفاظت گردیده ، 
  .گردیده باشد ، استفاده نمایند

 :جلوگیری از سوء استفاده از یونیفورم - 6

بجز از مسولیت تعین شده و ، پولیس محلی جلوگیری از سوء استفاده عبارت از حالت است کھ منسوب 
در سایر موارد امنیتی بمنظور بدست اوردن مقاصد پولیس محلی برای افراد  ،قبال پیش بینی شده 

  .شخصی استفاده ننمایند
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  :کمیت - 7

کمیت عبارت از ارقام است کھ  در بخش ھای مختلف ، جزوتامھا متفاوت مانند شعبات  اداری ، 
  .تولی ، کندک ،قطعھ ، غند و باالتر از ان مطابق بھ قانون تنظیم شده باشددلگی ، بلوک ، 

  :پرسونل- 8

عبارت از افراد تحت امر بوده کھ جھت اجرای وظایف در بخشھای مختلف بر پولیس محلی پرسونل 
  .وفق قانون استخدام و تقرر حاصل نموده باشد

  :سفر  - 9

منطور اجرای وظایف و مقاصد متفاوت ، بر اساس سفرعبارت از حاالت است کھ پرسونل تحت امر ب
  .پالن منظورشده ، برای مدت تعین شده  خارج ازمحل اقامت دایمی اعزام گردند

  :حضر -10

حضرعبارت از حاالت است کھ پرسونل تحت امر بمنطور اجرای وظایف و مقاصد متفاوت ، بر اساس 
  .ی اجرای وظیفھ نمایندپالن منظورشده ، بدون معیاد معین در محل اقامت دایم

 :سالح -11

سالح عبارت از یک وسیلھ حربی ،بھ اشکال مختلف ، ثقیل و خفیف ، برد ھا وقدرت ھای متفاوت بوده 
کھ بمنظور و مقاصد دفاعی و تعرضی در حاالت مختلف ، توسط افرد و یا اشخاص مورد استفاده قرار 

یر اتومات بوده کھ قوتھای جان دار را بیجان و میگیرد ویا بھ عباره دیگر  یک ماشین اتومات و یاغ
  .بیجان را از صف محاربھ خارج میکند

 :وسایط  -12

کھ ،)ضدمرمی(تلف ، ثقیل و خفیف زرھیوسایط عبارت از وسیلھ انتقاالت ملکی وحربی ،بھ اشکال مخ
  .بمنظور و مقاصد مختلف توسط افراد ملکی ، و نظامی کشور مورد استفاده قرار میگیرد

 :تجھیزات -13

تجھیزات عبارت از عینیات حربی ،بھ اشکال مختلف ، ثقیل و خفیف ، واستندرد بوده کھ بمنظور و 
مقاصد دفاعی و تعرضی در حاالت مختلف ، جھت اجرای مقاصد ، توسط پرسونل مورد استفاده قرار 

  .میگیرد
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 :پالن - 14   

کھ اجرای امور پرسونل را مطابق بھ قوانین و  پالن عبارت از منظور و مقصد سنجیده شده میباشد
ویا بھ عباره دیگر پالن وسیلھ است کھ توسط ان مسولین یک نتیجھ مطلوب را . استندرد ھا تنظیم مینماید

  .تصویر نموده ، راه ھای موثر رسیدن بھ انرا طرح مینماید

 :اجراات  -15

اء مکلف بھ اجر و یا افراد، مقام مافوق جزوتاماجراات عبارت از اجرای عملی است کھ بر اساس ھدایت 
  .گردیده باشد  انموفق بھ تطبیق  و

 :راپور -16

کتبی و شفاھی  است کھ مادون را مکلف بھ ارائھ اطمینان مبنی بر ارائھ معلومات راپور عبارت از 
قام مافوق ارائھ اجرای ھدایت کھ قبآل توسط قوانین ، طرزالعمل ھا ،لوایح وظایف و امرنموده باشد بھ م

  .نماید

 :وضیعت -17

وضیعت عبارت از حالت است کھ مادون بالفعل در محل ، بمنظور اجرای مقاصد قانونی ، توسط امر و 
، جھت )راپور خویش را (سایر طرزالعمل ھا ، بھ شکل ثابت و سیارایفای وظیفھ نموده و جریان وقایع ، 

  .ایدروشن شدن حالت در محل بمقام مربوط ارائھ نم

 :حمایھ -18

عبارت از یک بخش مشخص اکمال ، توزیع ، تثبیت، محاسبھ واجرای مصارفات حربی و لوژستیکی 
بمنظور نایل شدن بھ مقاصد قبآل پیش بینی شده یر قوتھای نظامی را در ھنگام حضروسفر،بوده کھ سا
  .حمایت مینمایدقوانین نافذه و پالن منظور شده مطابق بھ 

  :حمایت  -19

بمنظور رفع مشکالت قانونی ھای بر حسب مسولیت افراد ویا ادارات ، عبارت از حالت میباشد کھ 
 .مختلف با افراد یایک جزوتام میگردد، مکلف بھ ھمکاری ، در بخش ھای عایده 

 :قرارداد -20

  .عبارت از توافقات دوجانبھ میباشد کھ توسط بایع و مشتری بطور کتبی با شرایط خاص عقد میگردد

 :لوژستیک  -21

  . میباشد بھ معنی دقیق ) ستیک(بھ معنی محاسبھ ) لو ( یک کلمھ یونانی بوده  
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  : عینیات - 22 

عبارات اجناس و اشیا است کھ از ان بمنظور مختلف در صنوف پولیس ملی توسط پرسونل استفاده               
 صورت میگیرد

  :احتیاج  -23

میباشد کھ قبال توسط ادارات ذیربط برا ی پرسونل و اداره پیش بینی  عبارت ازضرورت و نیازمندیھا
 .گردیده است

  :اکمال -24

 .عبارت از بدست اوردن اشیا و اجناس است کھ مطابق بھ قانون حسب احتیاج دریافت میگردد

  :توزیع -25

 .اجناس و اشیا بوده کھ مطابق بھ نیازمندی اداره و پرسونل اکمال گردیده باشد حصولعبارت از 

  :استرداد  -26

حمایوی توسط شخص و یا اداره میباشد  عبارت از بازگشت وتحویل نمودن اجناس ، اشیا و عینیات
 . کھ قبال  بطور قانونی دریافت نموده باشد

  :محاسبھ -27

ارقام ادخال ، اخراج ، احتیاج ، کثرات ، ضایعات ، کمبود ، عبارت از سیستم شمارش بوده  کھ 
 . موجود ، فاضل و باقی را معلوم مینماید

  :دیپو -28

عبارت از محل مصئون است کھ بمنظور نگھداشت اشیا ، اجناس ، مھمات ، سالح ، تجھیزات ، 
 .مواد لوژستیکی از ان استفاده بعمل میاید

  :قید و ثبت  -29

نشان  طبق فورم ھای منظور شده،، ادخال و اخراج  اداری بوده کھ چگونگی اکمال عبارت از پروسھ
 .میدھد

  :معیاد -30

عبارت از مدت زمان معین و تعین شده میباشد کھ بمنظور استفاده اجناس و اشیا توسط اداره و یا 
  .کمپنی تولید کننده تعین میگردد



 
8 

  

  :نورم -31

کھ مطابق تعلیمنامھ مشخص برای اداره و پرسونل تثبیت و  عبارت از مقدار، تعداد و کمیت میباشد
  .تنظیم میگردد

 :اتالف -32

کھ بااالثر عوامل مختلف ،سرقت، . اتالف عبارت از بین رفتن ، عینیات حربی و لوژستیکی میباشد
  .تخریب  و حریق ، غیر قابل استفاده ویامورد دستبرد قرار گیرد

 :تعلیم  -33

اموزشی میباشد کھ یک حرفھ و یا مسلک مشخص توسط مربیون، با استفاده از عبارت از پروسھ 
  .وسایل ،تجھیزات و سایر امکانات  برای افراد در محالت مختلف تدریس میگردد

 :تربیھ  -34

اداب و اخالق پسندیده بوده کھ حین فراگیری دروس، اجرای وظایف و برخورد اجتماعی  عبارت از
  .رعایت میگردد

 :دانش- 35      
عبارت از دانستن شغل ، پیشھ ، مسلک وروش میابشد کھ برای انجام مقاصد مختلف ، از ان توسط 

  .افراد ، استفاده صورت میگیرد

 :کورس  -36

عبارت از پروسھ تعلیمی و اموزشی بوده کھ بطور  کوتاه مدت ، میان مدت و دراز مدت دایر 
  .میگردد

 :سرباز داواطلب  -37

عبارت از یک شخص بدون رتبھ ، فرد جوان ، شجاع ،  دارای عقل سلیم ، صحت سرباز داوطلب 

سالم ، تبعھ قانونی یک کشور بوده کھ مطابق بھ تقاضای خودش ، در بدل معاش ، امتیازات ، یک 

معیاد مشخص ، طبق مقرره  و طرزالعمل جذب داوطلب را مکلف بھ اجرای وظیفھ در داخل یکی 

  . ی میگردداز جزوتامھای پولیس مل

جلب عبارت از پروسھ است کھ ورود افراد داواطلبان بھ سربازی در صفوف پولیس :جلب -38

  .لی را عملی میسازدحم
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  :جذب  -39

 توسط را داوطلب سربازان   شمولیت اداری امور مراحل طی کھ است پروسھ از عبارت جذب

 مجدد جذب ھمچنان میدھد انجام قانونی بصورت کشور لیحم پولیس صفوف در ذیربط شعبات

 ارگانھای بھ کرده ترک مختلف عوامل رابھ شان وظایف کھ سربازان آنعده است پروسھ از عبارت

 مینماید معرفی قضای و عدلی
 :معیار  -40

معیار عبارت از شروط است کھ در جھت شمولیت افراد واجد شرایط در قوانین نافذه ، مصوبھ ھا و 

 .استطرزالعمل ھا پیش بینی شده 

 :امتیاز -41

نورم از طرف دولت قانون ، مقررات وامتیاز عبارت از مکلفیت ھای مادی و معنوی میباشد مطابق 

  .برای سربازان داواطلب از طریق جزوتام ھای  مربوطھ شان تھیھ وپرداخت میگردد

  

  مسولیت ھای عمومی 

سوق و اداره سالم ظرفیت ھای ارتقای  موظف بھ را ریاست پولیس محلی ) پولیس محلی (پالیسی 
مسولیت ھای وظیفوی ، درک ،  با پولیس ملی وارتباط ھمکاریمعیاری نمودن اجرات پولیس محلی ، ،

حمایتی رعایت قوانین ، پرسونل برای تعلیم وتربیھ ایجاد زمینھ جذب افراد ،  توجھ خاص بھ پروسھ
تعھدات ، حفظ بیطرفی ، عدم مداخلھ و جانبداری ، کنترول ازامتیازات ، پرداخت حمایوی ،  ی وتامینات

شرایط مساعد برای بازسازی یجاد جھت ا، ولسوالیھا و والیات  تامین امنیت مطمن محالت ، قریھ جات 
  .و پیشرفت ھای اقتصادی و تامین امنیت جان ومال مردم می باشد

  
  :پولیس محلی ایجاد  

نھایی پرسونل پولیس کمیت حسب نیازمندیھای امنیتی ، ایجاد پولیس محلی یک برنامھ موقت بوده ، 
و حمایت ریس جمھور  25/05/1389مورخ ) 3196(بھ اساس فرمان )ھزار سی (تعداد  ازمحلی 

تثبیت ، ،  2025الی سال 2015از سال تن ، ) چھل وپنجھزار(بھ تعداد کشور ایاالت متحده امریکا 
یکصدوپنجا (پولیس محلی شامل تشکیل  نفر) چھل وپنجھزار(کمیت البتھ.گردیده استمنظور و توافق 

  .ملی نمیگرددپولیس  نفر) ھفت ھزار
  
  
  
  
  
  
.                         
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  :در محالت پولیس محلیتشکیل ایجاد 
وضیعت  ،ناامن بھ اساس سنجش تھدیدات ،ضرورت  ھایولسوالی محالت وتشکیل پولیس محلی در 

شورا ھای ، سروی امنیتی ، تائید مردم محل آماده گی و رضایت ،محل ، اولویت ھای منطقوی 
وزارت امور داخلھ ایجاد  یمبتنی بر پیشنھاد مسولین والیات ومنظورارگانھای کشفی ،والیتی ،
   .میگردد

  
  :پولیس محلی انحالل 

  .امور داخلھ میباشد وزیراز صالحیت پولیس محلی تشکیل، تنقیض، انحالل و خلع سالح 
  

  :سوق و اداره پولیس محلی
بوده ، در والیات وزارت امور داخلھ امر معینیت ارشد امنیتی تحت قدمھ پولیس محلی ریاست 

مسولیت نظارت ازعملکرد و اجراات پولیس محلی را قوماندانی ھای امنیھ والیات و ولسوالی ھا 
توظیف وظایف پولیس محلی بھ ترتیب سلسلھ مراتب بوده ،ومسولین بخش ھای پولیس محلی عھده دار 

و بمنظور رھبری ، ھدایت  ریاست پولیس محلی  .گیرد میوالیات و ولسوالی ھا صورت  در مرکز،
کنترول فعالیت ، میکانیزم سوق واداره را در مرکز،والیات و ولسوالیھا کھ در ان جزوتام ھای پولیس 

  .نمایدمحلی تشکیل گردیده است ایجاد 
  

  :پولیس محلی مکلفیت ھای مسولین
مسولین پولیس محلی درسطوح محالت ، ولسوالیھا و والیات مسولیت دارند تا اجرات تدابیری  - 1

 .امنیھ والیات وولسوالیھا انجام دھدقوماندانی ھای مبنی برتامین امنیت را درتفاھم با
سالح و تجھیزات سولیت دارند تا مسولین پولیس محلی درسطوح محالت ، ولسوالیھا و والیات م  - 2

 .ثبت و راجستر نمایند امنیھ والیات وولسوالیھاقوماندانی ھای  افراد پولیس محلی را در
  .اجرای امورات عمومی پولیس محلی را مبتنی سیستم پالنگذاری تنظیم نماید - 3
  .کشفی اقدام نمایدارگانھای  بعد از تائیدپولیس محلی جذب سربازان در قسمت  - 4
 .را در اولویت قرار دھندجذب سربازان با سواد  - 5
  .را رعایت نمایندمقررات ، پالیسی ھا ، طرزالعمل ھا وپرسونل قوانین ھنگام جذب  - 6
در را تطبیق رعایت سلسلھ مراتب، احترام متقابل ، ایجاد تشریک مساعی با سایر ادارات ذیربط   - 7

  .دپولیس محلی توضیح وتشریح نماینسطوح امرین و مادونان 
بر وفق معیارھای در پولیس محلی را تضمین کننده گان جدید الشمولاھلیت وشخصیت  از - 8

 .دوامدار نمایدکنترول ودقت  ،شمولیت، نظارت
برای سربازان پولیس محلی زمینھ اموزش دروس مسلکی  وحرفوی را درمحالت شان مساعد  - 9

  . نماید
درمحالت از وضع اعاشھ ، البسھ ، صحیھ، اباطھ ،معاشات ، تجھیزات وسایر امتیازات قانونی  -10

  .دوامدار نماید کنترول ومواظبت شان
 .شامل پروسھ بایومتریک نمایندشان جذب پرسونل پولیس محلی را در مرکز و والیات  حین -11
و قرارگاه ھای والیتی،  مطابق تشکیل منظور شده بھ ایجاد قرارگاه قوماندانی پولیس محلی، -12

 .ولسوالی آن اقدام مؤثر نماید
الیحھ وظایف افراد پولیس محلی ترتیب و غرض تدقیق قانونی ، بعد از منظوری تشکیل  -13

 .نماید ارسالبریاست عمومی حقوق پولیس 
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افراد پولیس محلی قبل از استخدام معاینات صحی را انجام داده و رسمًا با استفاده از وسایل  -14
  .جدید مطابق طرزالعمل قوماندانی عمومی جلب و جذب چھره و سوابق آنھا بررسی شود

بعد از ختم دوره وظیفھ در صورتیکھ عالقھ  بدوام خدمت داشتھ باشند با در نظرداشت توانمندی  -15
 .بھ صفوف پولیس ملی و اردوی ملی زمینھ جذب شان مساعد گردد

   .جلوگیری نمایدمحلی گردد باعث بروز اختالفات قومی و از موضوعات کھ -16
تشویق افراد برای پیوستن بھ پولیس محلی شمول و ستانافغاناقوام  ،پولیس محلی فراگیر برای -17

  .ھمکاری ھمھ جانبھ نمایند
استخدام کسانیکھ بھ پروسھ صلح می پیوندند یکجا با افراد کھ در فعالیتھای مسلحانھ قبًال اشتراک - 18  

بھ اینکھ شورای محل و مردم ضمانت آنھا را نموده باشند، استخبارات وزارت مشروط . نداشتھ باشند
ریاست پولیس محلی با موافقھ در مورد آنھا مالحظھ نداشتھ باشند  کشفی امور داخلھ و سایر نھاد ھای

  .استخدام شده میتوانند
توضیح منسوبین پولیس محلی  پیشبرد وظایف قوانین ،مقررات ،پالیسی ھا و طرزالعمل ھا را برای -19

 .از استخدام افراد و وسایط انھا خارج از ساحھ مسولیت جلوگیری بعمل ایدده ،ونمتشریح و
  

 :جذب پرسونل پولیس محلیشرایط 
افراد واجد شرایط طور داوطلبانھ از طریق شورا ھای والیتی و یا ولسوالی معرفی و تضمین  - 1

  .گردند
محلی مطابق طرزالعمل ساتونکی ھای پولیس ملی صورت  جلب و جذب و پذیرش افراد پولیس - 2

  .گیرد
بھ دولت جمھوری وفادار  ،پسندص وطندوست، با دسپلین، ترقی اشخاافراد پولیس محلی باید  - 3

  .باشداسالمی افغانستان 
 .تذکرۀ  تابعیت افغانستان را داشتھ باشد - 4
 .نباشدمصاب بھ مواد مخدر  وی وصحتمندی کامل برخوردار از تندرست - 5
قرارداد میتواند بھ اساس درختم ،گرفتھ شده درنظر) سالسھ (افراد پولیس محلی برای داد رقرا - 6

  .ضرورت وموافقھ ریاست پولیس محلی تمدید گردد
 .سال باالتر نباشد 45سال کمتر و از  18سن افراد داوطلب از  - 7
شصت لی را امضا وحنامھ پولیس مافرادپولیس محلی مکلف انددربرابروظیفھ سپرده شده تعھد - 8

 .نماید
امنیت ملی،  مانند شعبات  طریق ارگانھای کشفیمحل بود و باش آن از ،مسؤلیت و عدم مسؤلیت  - 9

 .معلومات اخذ گردداستخبارات، مبارزه با جرایم جنایی و مبارزه علیھ تروریزم 
 .شودبا سواد حق اولیت شمولیت داده  بھ اشخاص-10
بوده متھم بھ جرم و نقض حقوق بشر در محل زیست از اخالق نیکو واعتماد مردم بر خوردار -11

 .نباشد
 .برای افراد پولیس محلی ترتیب گردد فورم صحی -12     
 .شودترتیب و در اداره تولی نگھداری  اسناد ھر شخص طور جداگانھ منحیث کارتوتیک-13     
 .رعایت و در عمل تطبیق نمایدقوانین نافذه کشور را -14     
 .ملکیت عامھ و سالح خویشرا بھ حسن صورت محافظت نماید-15     
  .برای ھر فرد پولیس محلی کارت ھویت داده شود-16     
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   :درایجاد پولیس محلی بزرگان و متنفذین محل،نقش شورا ھا
                       

       پولیس محلی تحت اداره و رھبری مستقیم وزارت امور داخلھ، بعد از تضمین و حمایت شورا ھای  - 1
مردمی، و تدقیق ھمھ جانبھ ارگانھای کشفی و استخباراتی در سرتاسر کشور، خصوصًا مناطق کھ 

 .رددبا تھدیدات باالفعل مخالفین مواجھ ھستند در چارچوب تشکیالت رسمی پولیس ملی ایجاد میگ
تمرکز این ابتکار بیشتر باالی نقش حمایت کننده شورا ھای محلی و ضمانت ھای آنھا استوار  - 2

 .میباشد
نقش شورا ھای محل، متنفذین و بزرگان در بسیج مردم و جوانان بخاطر تأمین امن و ثبات در  - 3

ازنده و و جلوگیری از نفوذ و فعالیت ھای تخریبکارانھ مخالفین در محالت بسیار سشان محالت 
 .مؤثر میباشد

وزارت امور داخلھ از طریق شورا ھای محل و بزرگان و پشتبانی بی دریغ آنھا زمینھ صلح و  - 4
 .ثبات و رسیدن بھ ھدف کھ دولت جمھوری اسالمی افغانستان آرزوی آنرا دارد نایل میشود

علومات در صورتیکھ پرسونل موجود امنیتی برای تأمین امنیت در محالت نا کافی باشد و م - 5
، تحلیل و ارزیابی وزارت امور داخلھ تائید نماید کھ محل مورد نظر )ارگانھای کشفی(استخباراتی 

تحت تھدید مستقیم قرار دارد و مردم در محل آمادگی داشتھ باشد تا در صفوف پولیس محلی خدمت 
 .نمایند

ی منجر بھ بھبود در صورتیکھ تشکیل پولیس محلی در ھمکاری نزدیک با سایر ارگانھای امنیت - 6
 .امنیت در منطقھ گردد و از نفوذ مخالفین مسلح در محل جلوگیری شود

اداره محلی و شورا ھای مردمی از ایجاد پولیس محلی در مناطق شان حمایت نموده ، در ایجاد و  - 7
 .ارایھ ضمانت آن ھمکاری نمایند

را تائید و ایجاد آنرا رسمًا  ضرورت ایجاد پولیس محلی) تحت اداره والیان(کمیتھ امنیتی والیات  - 8
پیشنھاد مینمایند، این پیشنھاد باید زمانی مطرح شود کھ کار بسیج مردمی انجام یافتھ و فرصت 

. مناسب برای جذب افراد با ضمانت مردمی مساعد گردیده، و مردم آماده حمایت از آن باشند
عیت امنیتی و تائید ارگانھای وزارت امور داخلھ پیشنھاد واصلھ را مطالعھ، با در نظرداشت وض

 .د بھ تشکیل آن اقدام مینمایدتی مربوطھ در صورتیکھ ایجاب نمایکشفی و استخبارا
نیرو ھای بین المللی، ارگانھای محلی و کمیسیون جمع آوری سالح وزارت امور داخلھ را درین  - 9

 .زمینھ ھمکاری ھمھ جانبھ مینماید
 

  :پولیس محلی افراد یویئمکلفیت ھای اجرا
از یک ولسوالی و محل بھ ولسوالی پولیس محلی را  دنمیتوان محلیملی وپولیس مسولین  منسوبین - 1

 .مگر در حاالت فوق العاده واضطراری.توظیف نمایدو یا محل دیگر 
 .نماید وذ دشمن در قرا وقصبات جلوگیری نف مسولیت دارند تا ازمحلی پولیس  منسوبین - 2
 .دنمحرم جزوتام مربوط خویش باشحافظ اسناد واسرار  - 3
 .خود باشد ھحافظ  سالح ، مھمات ، تجھیزات مربوط - 4
 .حافظ ساحھ مسولیت تعین شده خویش باشد  - 5
 . مطابق بھ اوامر رھبری وزارت امورداخلھ وقوانین نافذه کشور عمل نمایند - 6
 .اطاعت ازقوانین و اوامر مقامات مربوط در شرایط حضر و سفر - 7
 .انسانی ، اسالمی الزم در موقع نیازبا عامھ مردم ھمکاری قانونی  - 8
 و سایرجرایم   اناجتناب ازتحکیم روابط با افراد  باند ھای ادم ربا، قاچاق مواد مخدر ، تروریست - 9

 .با سالح خود خارج از ساحھ مسؤلیت خویش گشت و گذار نمایند نمیتواندپولیس محلی  منسوبین -10
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مگر اینکھ . را انجام دھد) حراست از قانون(اجازه ندارد تا وظایف پولیس پولیس محلی  منسوبین -11
 .مواجھ گردند جرم مشھودخواستھ شود و یا بھ  ملی کمکتوسط پولیس 

 . نمیتوانند کھ اسلحھ  غیر مجاز را حمل نمایندپولیس محلی  منسوبین - 12
کھ توسط  راایر تجھیزات و وسایط سالح ، مھمات، س حملکارت جواز پولیس محلی  منسوبین - 13

 .حین انتقال واجرای وظایف ، درمحل  با خود داشتھ باشند مراجع مسول اماده گردیده باید 
 . دنباشداشتھ با خود  را ھمیشھ  ھویت کارتپولیس محلی منسوبین  - 14
 24در جریان ، ھویت وجواز حمل سالح کارت درصورت مفقودشدن پولیس محلی منسوبین  - 15

 . مربوط بطور کتبی ارائھ نمایدجع ابھ مراطالع خویش را  ساعت
از یونیفورم وصالحیت وظیفوی، بمنظور حصول مقاصد شخصی نمیتواند پولیس محلی منسوبین  - 16

  .نمایدسوء استفاده و یاگروھی، بطورمسلحانھ و یاغیرمسلحانھ ، انفرادی و یاگروھی 
مطابق بھ قوانین نافذه کشور  ،پولیس محلی خالف موارد فوق ،غیر معقول ، اجرات غیر قانونی - 17

 .دنقرار میگیر یگرد قانونتحت پیان  ینامل،عجرم پنداشتھ شده 
 

  :حمایت از پولیس محلی 
 و درخواست ، درھنگام تعرض دشمن باالی تاسیساتحین ضرورت مسولیت دارد تا لی پولیس م - 1

 .نمایدعاجل حتی المقدور کمک وحمایت  ،پولیس محلی وپوستھ ھای
میتواند و پوستھ ھای ان درھنگام تعرض دشمن باالی تاسیسات پولیس محلی حین ضرورت  - 2

 .نماید مطالبھراقوتھای اردوی ملی و نیرو ھای بین المللی  تقاضای کمک از
خارج ،مسلح خودسر جزوتام ھاو یا گروپھایھیچ ارگان امنیتی بشمول قوتھای بین المللی نمیتوانند  - 3

 .ایجاد نماینددر کشوررا پولیس محلی  تشکیلاز
 

 :پولیس محلی  تخلیھ
قرار ) مخالفین(حمایت و رسیدگی بھ جزوتامھای پولیس محلی در اثنای کھ تحت حمالت دشمن  - 1

میگیرند از اھمیت فوق العاده برخوردار میباشد، قوتھای مسلح افغانستان امکانات تأمینات و تخلیھ 
از ھوا ممکن نباشد ازطریق حمایھ زمینی ھ ، در صورت کرا در مناطق صعب العبورو مشکل 

 .انجام گردد
بنا بھ درخواست وزارت امورداخلھ درموقع )آیسا(ناتو قوتھای بین المللی  ،وزارت دفاع ملی  - 2

کمک ھای محاربوی  پولیس محلی تحت تھدیدات شدید دشمن قرار میگیرند جزوتامھا  کھ  حساس 
 .را مبذول میدارند

وزارت امور داخلھ مکلف است با استفاده از تمام امکانات زمینھ اکمال، کمک و تخلیھ مجروحین  - 3
 .را برای پولیس محلی مھیا و مساعد نماید تا باعث ورشکتگی و دلسردی مردم نگرددو شھدا 

  
 :تعلیم وتربیھ پولیس محلی

زمینھ تعلیم و ،قوماندانی عمومی تعلیم و تربیھ مسولین پولیس محلی مسولیت دارد تا در تفاھم با  - 1
شان توسط گروپ ھای  یفاوظ اجرای در نزدیکترین محل،تربیھ دورانی افراد پولیس محلی را 

 .مساعد سازد  اموزشیسیار
تعلیمی نصاب مسولیت دارد تا  قوماندانی عمومی تعلیم و تربیھریاست پولیس محلی درتفاھم با  - 2

با ، تدوین  علیم و تربیھ افراد پولیس محلیتبمنظور کوتاه مدت را،  اموزشی  پالن ھای،
 .آموزش مسلکی افراد پولیس محلی اقدام نماید یدرنظرداشت اولویت ھا 
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قوماندانی عمومی تعلیم و تربیھ زمینھ ھای آموزش دینی، حرفوی، سواد آموزی و اساسات حقوق  - 3
پولیس ملی  صفوفآرزوی خدمت در  قرارداد ،بعد از ختم  کھ  بشری را برای افراد پولیس محلی

 .فتھ مساعد سازدگرملی را نداشتھ باشند در نظر  و یا اردوی
  

  :پولیس محلی امتیازات
 در این پالیسیبعد از عقد قرار داد ، سوق و چھره شدن از حقوق پولی کھ منسوب پولیس محلی  - 1

پرداخت برایش خدمت از طریق  جزوتام مربوط پیشبینی و تثبیت گردیده در بدل اجرای بالفعل 
 .رددــــــــمیگ

وزارت امورداخلھ الی ختم قرار داد  پولیس محلی منسوبازاعاشھ ، البسھ ، تجھیزات واباطھ  - 2
 .مسولیت دارد

وزارت امورداخلھ و فامیل اش  مکلفیت منسوب پولیس محلی حمایھ و تداوی از وضعیت صحی  - 3
 .دــــــــــمیباش

 .دــــــــــــمیباش وزارت امورداخلھبدوش منسوب پولیس محلی سواد اموزی و تعلیم و تربیھ نظامی  - 4
در صورت اسارت ، معلولیت ، معیوبیت و شھادت از معاش ماھوار ، تداوی مجانی، پرداخت  - 5

از جانب دولت مستفید منسوب پولیس محلی پول اکرامیھ و سایر حقوق طبق قوانین نافذه کشور 
 .رددمیگ

 
 

:یونیفورم پولیس ملی  
  .دگردمی توزیع،فراھم تائیدشده پالن مطابق رمویونیف -1
اکمال انھا ضرورتاساس تشکیل ه بھ گردیدتثبیت  محلی پولیس نام ثبت درجریان رمویونیف اندازه -2

  .دگردمی وتوزیع
  .دگردتوزیع می جدیدالشمول یاعضا برای ابتدائی آموزشھای درجریان رمویونیف -3
 .ردیگمی صورت نورم ومعیاد طرزالعمل البسھ براساس ولوازم رمویونیف تعویض - 4

  
  :معاش ماھوار پولیس محلی 

  . .میگرددپرداخت معاش برای پولیس محلی قرار ذیل  -1
   .افغانی ۶٠٠٠ماھانھ معاش اصلی برای ھر فرد پولیس محلی  -2
  .افغانی  ٧٢۵٠ماھانھ معاش اصلی برای ھر یک سرگروپ پولیس محلی  -3
  .ی ـــــافغان ٨٢۵٠ماھانھ پولیس محلی سرتیم اصلی برای ھرمعاش  -4
  .پرداخت میگرددھرماه دراعاشھ از بابت افغانی  ٣٢۵٠عضو پولیس محلی برای ھر -5
معاشات و سایر امتیازات نقدی افراد پولیس محلی مستقیمًا بخود افراد با استفاده از مجاری ممکنھ  - 6

  .  دمیشوداده ن شخص دیگروبھ ھیچ وجھ بھ . پرداختھ میشود
در تمام ولسوالیھا والیت پولیس محلی  اتوالیت بحیث ناظر در توزیع معاشپولیس محلی امر مالی  -7

  .باشدحاضرمربوط 
دریافت وبعدآ بھ را ارش ماھانھ معاش پولیس محلی زوالیت از متعمد گپولیس محلی امر مالی  -8

 .ارائھ نمایدمحلی گذارش پولیس ریاست 
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امر مالی پولیس محلی اوراق حاضری پولیس محلی و سوابق پرداخت معاشات معتمد را متواتر  -9
 .حاصل نمایند اطمینان اعضای پولیس محلی  شات تمامااز پرداخت مع نموده تابررسی  

  
  :اعاشھ افراد پولیس محلی

  3250(مبلغ ی ماھوارمبتی برطرزالعمل قبلی پولیس محلساعتھ افراد پولیس محلی  24نورم اعاشھ (
 .میشود پرداخت معاشات آنھاضمیمھ افغانی 

 
  :پولیس محلی و معیوبحقوق شھید

معلولین وقوانین امور شھدا سایرواید فو لی از ـــــدرصورت شھید و یا معیوب شدن اعضای پولیس مح -1
  .  مستفید میگردند

مسولیت ،وسایرقدمھ پولیس محلی در ولسوالیھا ووالیات با قوماندانی ھای امنیھ ریاست پولیس محلی  -2
 .  برساند دیشھ بھ  فامیل را کرامیھ شھیدا د تا اوراق شخص شھید را ترتیب وندار
 

  :محلیبرای پولیس  خدمات  صحیھ
 45000ریاست صحیھ مکلف است در تفاھم با ھمکاران جامعھ جھانی ضرورت ھای عینی  - 1

افراد پولیس محلی را سنجش نموده کمک ھمکاران جامعھ جھانی را در این راستا جلب  ھزار
 .نماید

ریاست صحیھ مکلف است تداوی مریضان، زخمی ھای افراد پولیس محلی را در نزدیکترین  - 2
طبق مراکز صحی ثابت، سیار قوای پولیس ملی، اردوی ملی و نیرو ھای ائتالف بین المللی 

 .نمایدمساعد پالیسی صحی 
ریاست صحیھ مؤظف است تا بمنظور معاینات صحی، تست مواد مخدر، تعین گروپ خون و  - 3

 .غیره فورمھ ھای صحی را برای افراد پولیس محلی آماده و توزیع نماید
ھزار نفر پولیس  45000ریاست صحیھ مکلف است تا بمنظور حفظ الصحیھ شخصی و محیطی  - 4

 .تطبیق نماید تدارک ورا گانھ ) 6(محلی واکسین ھای 
ریاست صحیھ مؤظف است تا بمنظور تداوی افراد پولیس محلی در سطح ولسوالی ھا یکنفر داکتر  - 5

 .مسلکی و یکنفر نرس را در تشکیل قوماندانی ھای امنیھ والیات در نظر بگیرد
تشکیل پولیس محلی در محالت در تفاھم با قوماندانی عمومی  مطابقریاست صحیھ مؤظف است  - 6

نفر یا بیشتر را غرض آموزش مسلکی کمک ھای اولیھ صحی بمراکز ) 3(تعلیم و تربیھ بتعداد 
 .نمایدتربیوی پولیس ملی والیات و زونھای مربوطھ معرفی 

  
  :و ارتباطات پولیس محلی مخابره

ریاست مخابره مؤظف است ارتباط جزوتامھای پولیس محلی را با قرارگاھای قوماندانی ھای امنیھ  - 1
ولسوالی ھا ، والیات و زونھای ساحوی مربوطھ و نزدیکترین محالت سوق و اداره پولیس ملی با 

 .تأمین نماید نورم طبق تشکیلدر نظرداشت 
را آموزش داده سطح دانش استفاده مؤثر  ریاست مخابره مؤظف است یکتعداد افراد پولیس محلی - 2

 .از وسایل مخابروی را ارتقاء بخشد
 سیستم لیمح پولیس وجزوتامھای محلی پولیس ریاست برای مسؤلیت داردکھ  ریاست مخابره - 3

 امورداخلھ،مراکزسوق وکمپیوترھمراه باوزارت مخابره،تلفن ازطریق تا،راایجاد مخابروی
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ھای ساحوی  زون ھای ندانیاقوم،  تاوالی امنیھ ،قومندانیھایھاولسوالی امنیھ اداره،قومندانیھای
 .گردند ارتباطبھ تامین  درقا مراکزعملیاتی و ساحوی ،مراکزلوژستیکی4

ھای  پوستھو یمحل بھترپولیس ھھرچ و پشتیبانی حمایھمنظوربریاست مخابره مسؤلیت دارد -5
، و مطابق بھ طرزالعمل پولیس ملی  کمالا مورد نیاز ایشان را مخابره تشکیلنظرب ثابت انھا 

  .نماید توزیع
  .سیار واکی تاکی پایھ مخابره ١نفر پولیس محلی  ١٠برای ھر -5

 .گردد وسایط وال نصبرموتوپایھ مخابره  ١نفر پولیس محلی  ١۵برای ھر -6
  

  :پولیس محلی اکماالت تخنیکی و لوژستیکی
از طرف کشور ایاالت متحده امریکا از بخش کمک ھای خاص بالعوض  تمویل مالی پولیس محلی - 1

ی وزارت مالیھ و انتقال آن بھ بودجھ وزارت امور داخلھ رالی از مجحبرای تقویھ پولیس م
  .صورت میگیرد

بھ اساس انتقال پولیس محلی اکماالت عینیات لوژستیکی ، تخنیکی ، تسلیحاتی ، مخابروی وصحی  - 2
  .از طریق وزارت مالیھ صورت میگیردوزارت امور داخلھ تخصیص در بودجھ  

نیرو ھای بین المللی در قسمت اکمال مھمات و غیره تجھیزات مورد ضرورت وزارت امور داخلھ  - 3
 .را ھمکاری مینماید

ھمکاری با مشترکآ پوستھ ھای دور دست پولیس محلی افراد و انتقالوسایط نقلیھ جھت اکمال  - 4
   .پولیس ملی صورت گیرد

و سایر تجھیزات کھ در  وییکی، البسریاست عمومی لوژستیک مؤظف است عینیات حربی، تخن - 5
ریاست پولیس محلی بوقت و زمان  اکمال و بدسترستشکیل پولیس محلی گنجانیده شده باشد 

 .گذاشتھ شود
در صورتیکھ اکمال تجھیزات و عینیات تخنیکی، لوژستیکی، روغینیات از سلسلھ ریاست  پولیس  - 6

مقدور نباشد، توسط قوماندانی زونھای ساحوی مربوطھ، قوماندانی ھای امنیھ و قوماندانی  محلی
 .ھای امنیھ ولسوالی ھا و قوماندانی ھای سرحدی اقدامات الزم و بموقع صورت گیرد

تمام نیازمندیھای تخنیکی ، لوژستیکی وسایر تامینات حمایوی ومحاربوی پولیس محلی از بودجھ  - 7
   .گرددل مربوط  آن تموی

قوماندانیت  یقاز طر مھمات برای آموزش پولیس محلی و عملیات ھای پولیس محلیتوزیع  -8
  .ردیگ صورت وزارت امور داخلھ حمایوی ریاست عمومی لوژستیک

  
 

 :پولیس محلی ھجـدبــــــو    

 محاربویو صحی، حمایوی، ستیکیژتخنیکی،لو خدمات مانند  محلی پولیس نیازمندیھای تمام -1
 .گرددمی میباشدفراھم مورداخلھا وزارت جھبود شامل کھ محلی پولیس شده تعین جھازبود

 ازطریق برنامھ این ارتقاع ظرفیت ھای بمنظوردونر کشورھای توسط محلی پولیسبودجھ  -2
 .دگردمی منتقل امورداخلھ وزارت مالی و بھ ریاست تمویل مالیھ وزارت
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