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 امر نخستین 

در سعی و تالش دوامدار به کمک و همکاری دوست های بین المللی گذشته در جریان سال های 

حاکمیت قانون در افغانستان صورت به مین امنیت ، حمایت از ادارات و تقویت بخشیدن جهت تا

 و حاکمیت قانون مواجه هستیم . با مشکالت جدی در جهت تنفیذاما تا هنوز هم ما  .ه است گرفت

دارای یک  ورا انکشاف داده  یباشد تا سطح دانش مسلکی خویشضروری مبرای پولیس ملی افغان  

صادقانه در مطابقت بطور را وظایف خویش  همچنان  ،مسلکی ، توانا ، صادق و بیطرف باشد  اداره

د . نمایکشور بدون تبعیض ، تنفیذ قانون و فراهم نمودن خدمت به مردم اجرا نافذه به قوانین 

 کننده را دارد .وضیعت فعلی و مشکالت موجود ضرورت به یک اداره موثر و بهبودی های هم آهنگ 

قدم نخست در اجرا حاکمیت قانون از نظر تحقیقات باید مربوط به بهبودی دانش و مهارت ها باشد 

توقع  . میباشدآن  پیاده نمودن ودر عمل  تطبیق دانش یا مهارت های اخذ شدهقدم دوم عبارت از 

کورس های اختصاصی تحقیقات برای افسران جدیدالشمول ریاست پولیس فراگیری  میرود که

روی این  . داشته باشدبهبودی در اجراات  وت های مزید ا جرایم اثرات مثبت را جهت موفقیمبارزه ب

( ماده توسط گروپ کاری ریاست عمومی  9( فصل و ) 3طرزالعمل موجوده را که بداخل )ملحوظ 

ترتیب گردیده منظور نموده و در تحقق  پالیسی های تحقیقاتی معینیت پالیسی و استراتیژی

 بالانحراف ان امر مینمایم .
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 مقدمه

محترم وزیر امور داخله ، در اسناد استراتیژیک وزارت امور داخله از جمله اولویت های کاری جناب 

استراتیژی و پالن استراتیژیک در رابطه به ارتقا ظرفیت و تعلیم و تربیه منسوبین پولیس تاکید بعمل 

امده است . روی این ملحوظ جهت تحقق اهداف فوق الذکر و ضرورت شرایط فعلی کشور تدویر 

تای اجرای بهتر وظایف ، کورسهای اختصاصی و مسلکی برای منسوبین مبارزه با جرایم در راس

 تنفیذ و حاکمیت قانون از اهمیت خاص برخوردار بوده و طرزالعمل موجوده تدوین گردیده است .

توقع میرود تا طرزالعمل هذا برای ارتقا سطح دانش مسلکی منسوبین پولیس مبارزه با جرایم ممد و 

 .ردد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــموثر واقع گ
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 فصل اول

 احکام عمومی

 مبنی

 ماده اول 

برمبنی اولویت های کاری ، استراتیژی ، پالن و پالیسی های وزارت امور داخله و مل این طرزالع

 تعلیماتنامه ها تدوین گردیده است .سایر 

 هدف 

 ماده دوم

با تدویر کورس های های جنائی آموزش و مهارت زمینه  فراهم اوری هدف از تدوین این طرزالعمل

در راستای اجرای بهتر افسران جدید الشمول پولیس مبارزه با جرایم  برای قصیرالمدت اختصاصی

 میباشد . قانون وظایف ، تنفیذ و حاکمیت

 ساحه تطبیق

  ماده سوم

) ریاست جرایم وادارات مربوطه ان  پولیس مبارزه باافسران جدید الشمول  تمام باالی این طرزالعمل

و قوماندانی عمومی تعلیم و تحقیقات جنائی ، پولیس مبارزه با تروریزم و ریاست جرایم سنگین ( 

 .قابل تطبیق است تربیه 

 اصطالحات

  ماده چارم

 اصطالحات آتی مفاهیم ذیل را افاده مینماید :
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نحوه و  اجرااتی است که به منظور جلوگیری از ارتکاب جرم و تشخیص مرتکب ان ، کشف جرم :

  . علت ارتکاب ، تثبیت محل و حفظ اثار و اشیای متعلق به جرم ارتکاب یافته ، صورت میگیرد

شنیدن اظهارات شهود ، متضرر و مظنون ،  فراگیر و جامع مانندعبارت از تحقیقات تحقیقات جرایم : 

ارتکاب یا عدم ارتکاب جرم ، شناسائی  اثباتو ارزیابی دالیل شواهد و مدارک به منظور جمع اوری 

   در مطابقت به احکام قانون . ظنونم و اتهامات وارده به شخصعمل جرمی 

 فصل دوم

 اساسات عمومی

 ماده پنجم

 و تحقیقاتی پولیس های قابلیت برگیرنده در ملی پولیس از بخش جرایم با مبارزه پولیس -1

 مهم های پایه از یکی بوده که ها ولسوالی و والیات،  داخله امور وزارت سطوح تمام در استخباراتی

 با مبارزه ریاست عمومی ٫جنائی تحقیقات ریاست شامل و میرود بشمار ملی پولیس اساسی و

 همچون ارگانهای با جرایم با مبارزه عمومی ریاست -2. میباشد سنگین جرایم ریاست و مزتروری

 تشریک در هم با شان وظایف در پیوستگی و همرنگی بنابر انترپول و استخبارات عمومی ریاست

  .دارند قرار مساعی

 به مربوط های لکچر حاوی باید ی اختصاصی پولیس مبارزه با جرایمها کورس تعلیمی نصاب -3

 ٫اداری فساد ٫پولیس قانون،  (محل واقعه از حفاظت بخصوص) جزایی اجراات قانون ٫جزا قانون

 .باشد رنوالاڅو  پولیس بین همکاری ونویسی گزارش

( این ماده توسط قوماندانی 3نصاب تعلیمی و ساعات تدریسی با در نظر داشت محتویات فقره ) -4

 عمومی تعلیم و تربیه با تفاهم ریاست عمومی مبارزه با جرایم ترتیب و تعین میگردد .

 ماده ششم

وده شرایط موجکورسهای اختصاصی برای پولیس مبارزه با جرایم با در نظر داشت امکانات و 

 :امنیتی قرار ذیل تنظیم گردد
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 اکادمیقوماندانی عمومی  الشمول جدید افسران برای تعلیمات این اساسی مرکز و کننده تهیه -1

 . میباشد کالج ستاف یا و کابل پولیس

 سفرجهت فراگیری کورس به مرکز  والیات از که افسرانسفر مالی هزینهمنظور کاهش  به  -2

 : کرد اندازی را هم والیات درذیل  موثر طریق به میتوان راها  کورس این میکنند

 دراز والیات  مربیون اموزش بشکل را تعلیمات اینقوماندانی عمومی تعلیم و تربیه میتواند  –الف 

 اینویا  توظیف نماید تدریس جهت شان مربوطه والیات بهرا  انها بعدا و کرده اندازی راه کابل مرکز

 ارام نسبتا والیت یک در میتواند مداومین  کمبود صورت در. کند اندازی راه والیات در را ها کورس

 . شود  اندازی راهان  همجوار والیاتمداومین از  اوری جمع با 

 الشمولجدید کشفی پولیسمیتواند  مداومین کمبود صورت درریاست عمومی مبارزه با جرایم  –ج 

به  ندارند تحقیقاتی مناسب های مهارت و اشنایی و بوده یکسال از تر اضافه شان خدمت میعاد کهرا 

   .دکن معرفیکورس نیز 

به منظور اینکه در وظایف یومیه سکتگی رونما نگردد مدت کورس دو هفته در نظر گرفته شود .  –د 

  در صورتیکه مدت فوق الذکر کافی نباشد در زمینه تجدید نظر شده میتواند .

 فصل سوم

 مکلفیت هاو  وظایف

 ماده هفتم

 از بعد تمام امرین و مسولین ریاست عمومی مبارزه با جرایم در مرکز ووالیات مکلف اند -1

  .بدهند اطالع تعلمیات مرکز به زودتر هرچه ٫الشمولجدید افسر استخدام و معرفی

 فراگیری موقع تر زود چه هر باید جرایم با مبارزه عمومی ریاست الشمولجدید افسر به -2

 .افسر کاری اول سال ختم از بعد البته شود اماده اختصاصی تحقیقاتی تعلیمات

 افسرانیکه و گردیده ارزیابیتوسط استادان  مداومین موفقانه فراغت و تعلیمات جریان -3

 . کنند اشتراک درکورس دوم بار اقل حد کنند سپری موفقانه را متذکره کورس نتوانستند
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 به هم یا و خود قبلی وظیفه به متذکره افسر کورس دوم دور موفقانه نمودن سپری از بعد -4

 . شود گماشته وظیفه به ریاست این چارچوب از خارج دیگری اداره کدام

 موفقانه نمودن سپری از بعد سال ۲ حداقل اند نشده موفق کورس اول دور در افسرانیکه -5

   .بدهند درخواستی جرایم با مبارزه عمومی ریاست به وظیفه اشغال جهت میتوانند دوم دور

 نشر و ارتباطات

 مماده هشت

طرزالعمل موجوده بعد از منظوری مقام وزارت رسمآ به مراجع مربوطه تکثیر و در شیرپینت 

 مدیریت دیتابیس به ادرس ذیل به نشر میرسد :

http://moinocsps01:81/sites/gdp/db/default.aspx 

http://sharepoint 

 تطبیق ، کنترول و نظارت 

 مماده نه

ریاست عمومی مبارزه با جرایم و قدمه های تحت اثر ان و قوماندانی عمومی تعلیم و تربیه این 

عمومی بررسی طرزالعمل را در ساحه مسولیت شان تطبیق نموده از صورت تطبیق ان مدیریت 

 و نظارت از تطبیق استراتیژی و پالیسی های معینیت پالیسی و استراتیژی کنترول مینماید .
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