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 1398گزارش سال 
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 مقدمه:
 د رسنيو ډېرو درنو استازو او د افغانستان درانه ملته!

خلکو  خوشاله يم چې د کورنيو چارو د وزير په حيث له خپل يو کلن ماموريت څخه د افغانستان

س دی زارش ورکوم. زمونږ د مشروعيت اصل سرچينه د افغانستان ولاو رسنيو ته معلومات او ګ

و ته او مونږ ځان په دې مکلف بولو چې د خپلو کړنو ټول راپور مستقيما د افغانستان خلک

ورکړو. د ښې او ځوابګويه حکومتدارۍ ريښتينی عکس همدا دی چې د حکومت هيڅ عمل د 

څخه  لو استازو او د حکومت د رسنيو د مرکزولس له سترګو څخه پټ نه اوسي. د رسنيو له ټو

 مننه کوم چې نن يې دا فرصت برابر کړی. 

يسو په غواړم په تېرو يوه کال کې په څو مشخصو برخو کې د کورنيو چارو وزرات او د ملي پول

 السته راوړنو او کړنو وغږېږم. 
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 مبارزه با تروریزم: 
 ولسوالی توسط  9 ای امنيتی و دفاعی کشور و عملياتهای مشترکانهرگی بهتر اگدر نتيجه هماهن

  باز پس گرفته شده است. نيروهای امنيتی و دفاعی کشور

 2412شده. تلف کشور راه اندازی و انجام عمليات مشترک و مستقل در نقاط مخ 

  9396م نهاد و شامل واليان نام نهاد، ولسواالن نا راد دشمن، بشمول افراد کليدی آنانتن از اف

 .است ه شدهدانان نظامی دشمن کشتقومن

  2983 است زخمی گردیده از افراد دشمن تن. 

  1934.تن به ظن سازماندهی حمالت تروریستی دستگير گردیده است 

 3873 گردیده است.کشف وخنثی حلقه ماین مختلف نوع 

 1556اسطه و150 ل سالح مختلف نوع،مي177 صندوق مرمی خفيفه،235 ه،فير مرمی ثقيل

 بدست نيروهای پوليس آمده است. دشمن پایه مخابره159و  نقليه

 
 

  تلفات نيروهای پوليس ملی 

 کاهش در تلفات پوليس محلی. % 26و تلفات پوليس ملی در کاهش  11%

 

  تلفات افراد ملکی 

 . ت تروریستی به شهادت رسيده اندتن از هموطنان ما در نتيجه حمال 2105

یستان سازماندهی گردیده رحمله انتحاری توسط ترو 61انفجار ماین و  مورد1514در این سال 

 بيشترین تلفات افراد ملکی نيز ناشی از همين حمالت است. که است
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 مبارزه با جرایم جنایی:
  (16343)اتفاق افتاده است. 1398در سال  واقعه جنایی 

 (20554)است شده يوند به این واقعات بازداشتمظنون در پ. 

 درصدکاهش را نشان می دهد21، 1397راف جرایم در مقایسه با سال گ. 

 1379  که بنابر ارتکاب جرایم مختلف 1397تن در سال  560و  1398درسال تن از افراد

و محول مراجع  بازداشتشناسایی  محاکم قرار داشتند، تحت جلب اداره محترم لوی سارنوالی و

 مربوط گردیده اند.

 زه با جرایم جناییتدوین طرزالعمل مبار 

 تدوین طرزالمعل کاری حوزه های امنيتی 
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 :مبارزه با مواد مخدر
 (3661)  يد و قاچاق مواد مخدر در کشور اجرا گردیده مبارزه با تول عمليات در راستایمورد

 است.

  (4235 تن مظنون در پيوند )قضایای مواد مخدر دستگير شده اند. به 

 96  ذخيرگاه بزرگ مواد مخدر کشف و از بين برده شده.30 و توار توليد مواد مخدرالبرادستگاه 

  1169وی ُتن مواد مخدر نوع هرویين، تریاک، چرس، مورفين، خشخاش، بنگدانه و مواد کيميا

 کشف و ضبط گردیده است.  از نقاط مختلف کشور

 38 آمده است.1397در کشت کوکنار نسبت به سال  کاهش در صد 

 هکتار 263000، 1397ت کوکنار در سال کش 

  هکتار 163500، 1398کشت کوکنار در سال 

 

 

 1398دست آورد نيروهای پوليس مبارزه با مواد مخدردر سال

شماره
 

 1397سال  1398سال 

 تُن 5.179 هيروئين تُن 2.990 هيروئين 1

 تُن 16.403 مورفين تُن 6.903 مورفين 2

 تُن 27.243 تریاک تُن 33.611 تریاک 3

 تُن 305.684 چرس تُن 609.225 چرس 4

 تُن 9.338 مشروبات الکولی تُن 11.360 مشروبات الکولی 5

 تُن 6.572 کشمش تخمر شده تُن 9.341 کشمش تخمر شده 6

 تُن 182.205 مواد کيميایی تُن 259.997 مواد کيميایی 7

 تُن 31.234 خشخاش تُن 197.698 خشخاش 8

 تُن 72.684 بنگدانه تُن 37.186 بنگدانه 9

 کيلوگرام 712.691 مت امفتامين تُن 1.252 مت امفتامين 10

 قرص 30187 تابليت کا قرص 48221 تابليت کا 11

 تن 657.255                           تُن 1169.563                 مجموع
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 :مبارزه با فساد اداری 

 725 های نسبتی بازداشت و دوسيهفساد اداری  در پيوند بهه وزارت امور داخل منسوبينتن از

 شان به نهادهای مربوط سپرده شده است.
 

 

 مسلکی سازی و ارتقای ظرفيت منسوبين پوليس ملی:
 هاای ها و ایجااد زميناهبه هدف مسلکی سازی وارتقاء ظرفيت، وزارت امورداخله، 1398سال در

های تاجکستان، روسيه، به کشور1068ف جمعآ تحصيلی در بيرون از کشور در مقطع های مختل

امریکا، چين، جرمنی، فرانسه،  کشورهای عضو ناتو، ترکمنساتان، قزاقساتان، ازربایجاان، هالناد، 

هند، بریتانيا، ازبکستان، پولند، ترکيه، بلغاریا، امارات متحده عربی، جاپان ونيپال جهت فراگياری 

 دوره های تحصيلی اعزام گردیده اند.

 

 68422 پس از فراگيری تعليمات مسلکی از کاورس هاای مختلاف الناوع  منسوبين پوليس تن

تن سربازان پوليس ملی ومحلی پالن تعليمی مسلکی 10257فارغ گردیده اند وهم چنان، برای 

 روی دست می باشد.

 1841 دربخش های مختلف در مرکز وشش والیت کشور مصروف تحصايل منسوبين پوليس تن

 اند.

 60  تن از منسوبان پوليس از دوره اول برنامه ماستری ازقومندانی اساتاف کاالف فاارغ گردیاده و

 ميباشند.تن دیگر درحال حاضر مصروف تحصيل دراین مرکز  60

 307  اکادمی پوليس ملی تن از فارغان صنوف دوازدهم بعد از سپری نمودن امتحان کانکور به

 جذب گردیده اند.

 جدید برای منسوبين پوليس و ارتقای سطح ظرفيت مراکز تعليمی پوليس تعليمی  تدوین نصاب

 در مرکز ووالیات به اساس نيازمندی های فعلی.
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 عواید
 

 

 عواید ریاست پاسپورت

 مبلغ به حروف عواید پاسپورت  ارقام توزیع پاسپورت سال

دوصدو  ليون ويموپنف  هشتادو  ششصد و ليارديمپنف  5.685.220.700 1058084 1398

 افغانی.  بيست هزار وهفت صد

ليون نود و يسه م بيست و و هشت صد و ليارديچهارم 4,823,093,550 912232 1397

 پنجاه افغانی.پنجصد و و هزارسه 

    

 

 عام المنفعه های تامين امنيت پروژه
دارد، ازجمله مقاصد وزارت امورداخله های زیربنائی کشور که رفاه اقتصادی را در پی تامين امنيت پروژه

 بشمار ميرود.

در حال حاضر پروژه دولتی، غير دولتی و بين المللی توسط پوليس محافظت عامه و تصدی امنيتی 

 تامين امنيت می گردد. 

غير دولتی تی و( افغانی از بابت تامين امنيت پروژه های دول5,394,233,696مبلغ)1398در سال 

 است. عواید بدست آمده 
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   ارایه خدمات صحی 
( تن از منسوبين پوليس را در مرکز و والیات معالجه نموده 41349بخش صحيه وزارت امورداخله، )

صحی قرار داده خدمات های آنها را تحت پوشش ( تن از منسوبين پوليس و خانواده321385است و )

 است.

  بستر فعال. 410بستر به  300انکشاف شفاخانه پوليس از 

  استندرد سازی البراتوار، دواخانه، اکسری و فعال سازی سرویس های جراحی صدری، جراحی

 .پوليسسایی و والدی در شفاخانه پالستيک، جراحی اطفال، سرویس سوختگی و سرویس ن

   بستر پوليس در کندز 20فعال سازی شفاخانه. 

 

     بودجه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 98و  1397مصرف بودجه در سالهای مالی مقایسه سطح 

 

105 

74.8 

57.7 

 

 ارقام به ميليارد افغانی 
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 صرفه جویی در مصارف بودجه:
 مليارد افغانی در بخش معاشات پوليس 3جویی مبلغ  هرفص. 

  ميليارد  2افغانی فی نفر و صرفه جویی نزدیک به  135تنظيم دقيق اعاشه پوليس با نورم

 در این بخش. افغانی

  ها شامل ميليون افغانی و جلوگيری از مصارف غير موثرکه این صرفه جویی 719صرفه جوئی

های غير موجه، تحایف نقدی، اضافه کاری، بخششی های خریداری تکت و سفریه، امتيازاتبخش

 گزاف و معاشات بلند ميباشد.

 

     تدارکات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :1398پالن تدارکاتی سال مالی 

 (1398خالصه اجراات )سال مالی 
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 اصالحات ساختاری:
 

 ایجاد مرکز خدمات عامه  

 ه از ستفادا (Geographic information system)GIS بمنظور ثبت و تعيين موقعيت

در مناطق مختلف کشور. با استفاده از این سيستم های پوليس جغرافيایی تاسيسات و پوسته

والیات کشور تثبيت گردیده است که بوسيله سيستم  34پوسته های پوليس در  6397

 پوسته غير ضروری در والیات کشور کاهش پيدا کرده است.  494متذکره 

  ریاست عمومی امنيت داخلیایجاد 

  ارتباطات استراتيژیک عمومیریاستایجاد 

 (ولسوالی ده سبزپنجم و  اول،) ی حوزه هایساز مودل  

 (قومندان امنيه 23)وليس پ  جوان سازی رهبری 

  والیت کشور 34در کمپيوتری راپوردهی سيستمفعال سازی. 

  در مصرف تيل  از طریق موثر ساختن مدیریت و نصب جی پی اس در صدی 22کاهش 

   1398درصد در سال  25ه ب درصد 15سطح حفظ و مراقبت وسایط قوای پوليس از افزاش. 

  فعال سازی و مدرن سازی سيستم توزیع اجناس لوژستيکی، از مرکز به هفت زون و گسترش

 ندانی امنيه والیات.این سيستم در ده قوم
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  هاها و پالنها، طرزالعملليسیتدوین پا
 هاليسیپا 

 جلوگيری از تلفات و خسارت افراد ملکی 

 هاخانهمحابس و توقيف 

 مراقبت و حمایت از مجروحين 

 معلولين و مفقودین 

 های شهدای پوليس ملی و محلیخانواده 

  

 هاطرزالعمل 

 معينيت مبارزه با مواد مخدر 

 منابع بشری 

 یهای امنيتی و دفاعهای ترافيکی با وسایط نيروجلوگيری از حادثه 

 اجرای صدور پاسپورت کمپيوتری برای متقاضيان 

 ( تفویض صالحيتDOA)پول اضطراری تفویض شده اداره سيستيکا( ) 

 

 هاپالن 

 های افغانستانتدوین پالن وضعيت صحی و تربيتی زندان 

 تدوین پالن تامين ارتباطات موثر پوليس با مردم 

 زارت امور داخلهتدوین رهنمود هماهنگی و ارتباطات استراتيژیک در سطح و 

  تحقيق پيرامون عوامل تاثير گذار باالی ایجاد تنظيم تشکيالتی و فعاليت پوليس با

 هاتفکيک والیت

 طرح و تحقيق روی شيوه سيستم تحصيالت عالی پوليس 

  تدوین برنامه تحقيقی روی دریافت کميت پوليس نسبت به نفوس و جغرافيای کشور با

 هاتفکيک والیت
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  ه ها روابط با رسان
 

  کنفرانس مطبوعاتی 72تدویر.  

  ميز مدور 183اشتراک در . 

 2883  به نشر رسانه های آزاد خبر امنيتی مربوط وزارت امورداخله از طریق تلویزیون ملی و

 رسيده است.

  هاتبليغاتی در سطح شهرمواد سایر  و ، بروشور، پوستربلبوردطراحی، دیزاین و نصب. 

 های اجتماعی. اطالع رسانی از طریق شبکه 

 

  پوليس و مردم
  های جلساات وشاورا 2266، 1398در ساال دمهمکااری ماروزارت امورداخله، به هدف جلاب

 .تدویر نموده است مردم، اعتماد کسبو ا در نقاط مختلف کشور جهت جلب مشورتی مردمی ر

 های زعاات را توساط روساای و اعضاای شاوراباار منا 1409والیاات و دمی در مرکز پوليس مر

مشورتی مردمی به همکاری علما، متنفذین وبزرگان قوم به رضایت طرفين حل وفصل نموده کاه 

 .دارات محلی ومردم قرار گرفته استمورد حمایت ا


