د افغانستان انتقالي اسالمي دولت
د عدلیې وزارت
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 -۵فرمان شماره ( )۴مؤرخ  ۸۳۱۲/۸/۸۱رئیس دولت انتقالی اسالمی افغانستان در مورد
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اصالحات قوای پلیس.

فرمان رئیس دولت انتقالی اسالمی افغانستان در مورد اصالحات قوای پولیس
شماره)۴( :
تاریخ۸۳۱۲/۸/۸۱ :
بمنظور تأمین امنیت داخلی در کشور و اجرای وظایف مؤثر و لانونمند پولیس ،اصالحات در تشکیالت و نحوۀ
وظایف امنیتی ارگانهای پولیس منظور است.
 -۱سطح مهارت مسلکی ،دسپلین ،تحکیم لانونیت و مراعات لوانین نافذۀ دولت افغانستان و ممررات وضع شدۀ
وزارت امور داخله ارتماء داده شود.
 -۲وزارت امور داخله مکلف است ،اهداف اصالحات را که مبنی بر ایجاد وحدت و توازن ،حفاظت جان و مال اتباع
کشور ،مراعات لانونیت ،ارتمای سطح مهارتهای مسلکی به شمول طرز العمل باز داشت ها و جمع آوری اسناد،
مدارک و شواهد بر آورده سازد و برنامۀ باز سازی و اهداف اصالحات را تنظیم نماید.
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 -۳این اصالحات به تدریج به تمام لدمه های ما تحت وزارت امور داخله بمثابۀ یگانه ارگان مسئول تأمین امنیت
هموطنان تطبیك و عملی گردد.

 -۴اصالحات پولیس ملی افغانستان ،مطابك به تشکیل جدید وزارت امور داخله ،مدنظر گرفته شود .به اساس تشکیل
جدید مسئولیت ،مواظبت تأ مین امنیت ،تحمیك مجرمین ،جلوگیری از زرع ،ترافیک و انتمال غیر مجاز مواد مخدره،
تخلفات گمرکی ،انداد لاچاق ،لطع فعالیت های تخریبی و کنترول تخلفات از لوانین ترافیکی ،کنترول تظاهرات،
کنترول سرحدات و اجرای تمام وظایف محوله ،مطابك لوانین نافذۀ دولت انتمالی اسالمی افغانستان ،بدوش ارگانهای
وزارت امور داخله میباشد.

 -۵تعداد مجموعی پولیس ملی افغانستان ،به شمول مسئولین اداری آن پس از اصالحات و ارتمای کیفیت مسلکی به
تدریج به ( )۵۵۵۵۵نفر تملیل یابد .البته ( )۱۲۵۵۵نفر مؤظفین پولیس سرحدات شامل این رلم نمیباشد.

وزارت امور داخله با بررسی دلیك ،تعداد والعی لوای پولیس را در سطح کشور تثبیت نموده بر اساس آن پالن
اصالحات را تنظیم نماید.
 -۶تمسیمات تشکیالتی لوای پولیس بر اساس ضرورت والیات از صالحیت وزارت امور داخله میباشد.
 -۷وزارت امور داخله ترتیبات عاجل را بمنظور ارتمای سطح دانش مسلکی منسوبین اتخاذ نماید.
 -۸ترکیب و توازن لومی و اهلیت مسلکی در تمام لدمه های وزارت امور داخله ،از طریك کمیسیون هائیکه بدین
منظور تشکیل میشود ،مراعات گردد ،همچنان وزارت امور داخله گروپ کاری را غرض ایجاد هماهنگی در پالن
گذاری جمع آوری سالح و ملکی سازی ایجاد نماید.

 -۹وزارت امور داخله مکلف به اشتراک مساعی و تأمین هماهنګی کاری در مسایل جمع آوری اسلحه و ملکی سازی
با اردوی ملی میباشد.
 -۱۵وزارت امور داخله لوایح و ممررات تأمین کنندۀ فعالیت پولیس ملی افغانستان را ترتیب نماید.
 -۱۱وزارت امور داخله مراتب این فرمان را مدنظر داشته پالن کاری را جهت ارتمای کیفیت و مؤثریت لوای پولیس
ترتیب و به منصۀ اجراء لرار دهد.
 -۱۲این فرمان از تاریخ توشیح نافذ بوده و در جریدۀ رسمی نشر ګردد.

حامد کرزی
رئیس دولت انتقالی اسالمی افغانستان
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