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و محل  استفاده بعمل امدهسگ هاي تعلیمی  به صورت خاص در جزوتامهاي  پولیس سرحدي  از 2
 .مخصوص تربیه و آموزش  انها  در اکادمی پولیس میباشد

از مسئولیت هاي بخش موظف تعلیم و آموزش  وزش هاي پیشرفتۀ  سگ هاي تعلیمی آمو بازرسی 3
 .سگ هاي تعلیمی میباشد

تنها  سپرده میشود،  و این فرد براي یک مسول مربوطهصرف مسئولیت یک سگ تعلیمی  4
  .بدوش دارد تعلیمی خود را در جریان وظیفه وخارج از ان را مسئولیت سگ

  ب
  Handler (K9(مسول  سگ  تعلیمی

 نیازمندي ها .1

تهیۀ مکان معیشتی  و استفاده از  سگ هاي تعلیمی  نیازمند درك ویژه از مسئولیت و داشتن ابتکار 
نظر مد سگ هاي تعلیمیرسیده گی به  از سوي نگهبان سگ تعلیمی بوده و به صورت خاص توانایی

  .شوند به حیث  مسول سگها تعینتنها ساتنمنان و افسران می توانند . میباشد
 شایستگی ها. 2

تعیین هاي تعلیمی سگس بخش و مسئول آموزش و تعلیم زمانیکه یک افسر پولیس توسط رئیتنها.1
 .شودتعلیمی واجد شرایط شناخته میمی گردد، پس از آن افسر مذکور براي نگهبانی  سگ هاي 

پس از آنکه فرد مسول و سگ مربوط وي آموزش هاي ابتدایی الزم و تعلیمات تخصصی مواد  .1
 .منفجره، یا مواد مخدر را تکمیل نمودند، آنها اجازة اغاز به کار و فعالیت را میداشته باشند

عیار هاي کاري را تکمیل پس از آنکه کارکرد هاي وظیفوي فرد نگهبان سگ تعلیمی حد اقل م .2
ننماید و ایشان براي نگهبانی از سگ تعلیمی مناسب تشخیص نگردد فرد مذکور از وظیفه نگهبانی  

 .سگ تعلیمی سبکدوش می گردد

 تجهیزات.3

سگ هاي تعلیمی بر مبناي لست معیاري تجهیزات فراهم شده در پولیس تجهیزات الزم براي مسولین 
  .شده استسرحدي افغانستان، توزیع 

  ج
 )Trainers K9(مربی سگ هاي تعلیمی 

 نیازمندي ها .1

  :سگ هاي تعلیمی) ترینر(هاي الزم براي یک مربی  معیار
  .فرد مذکور باید خوب آموزش دیده و شایسته باشد 

  
باید کورس آموزش مربیون این بخش که در مرکز اکادمی پولیس ملی موجود  مسول  سگ تعلیمی 

 . است، را تکمیل نموده باشد
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هفته 8براي تعلیمی هايسگ)مربیون(نزشی مخصوص براي ترینراعالوه برآن دورة آمو
  .درمرکزآموزشی سگ هاي تعلیمی پولیس بایدتکمیل شده باشد

 وظایف .2

 سگ تعلیمیهاي تعلیمی  مناسب براي مسولین  سپردن  سگمسولین سگ هاي تعلیمی  و  تعین 1

به سطح عالی  در محالت  اجراي تمرینات عملی  سگ هاي تعلیمی  ومسولین  سگهاي تعلیمی 2
 )تمرینات پیشرفته متمرکز (تعیین شده 

 فراهم آوري روش ویژه براي ارز یابی فعالیت هاي ساالنه و تطبیق آن 3

 هاي تعلیمی  و وضعیت تجهیزاتنظارت از روند مواظبت  سگ  4

 .استفاده مسئوالنه از ساحۀ فعالیت هاي تمریناتی 5

ساري، میکروبی، و سایر (در صورت بروز بیماریهاي خاص  مسئولینو مطلع ساختن مقامات 6
 و بعضی بیماري هاي مزمن) انواع بیماري ها

 نظارت از روند حمایت هاي وترنري و واکسیناسیون هاي الزمی 7

 .براي انتخاب  سگ هاي تعلیمی  براي تقاعد یا معافیت از خدمتدرخواست  8

 .همکاري در راستاي خریداري تجهیزات 9

 .در شرایط مختلفسگ هاي تعلیمی رهبران پولیس درخصوص نحوة استفاده ازبه مشوره دهی  10

  د
 سگ هاي تعلیمی

  اصول.1
سگ هاي مسولین لیس بوده ومیتواند توسط در دسترس پوسگ هاي تعلیمی از امکانات موجود  .1

برا ي انجام  وظایفی که از جانب رهبري پولیس به صورت قانونی به ایشان محول گردیده  تعلیمی
یک نیاز مندي براي نایل آمدن به  هدف اتمام کورس ابتدایی آموزش  . است به خدمت گرفته شود

 .هاي تعلیمی میباشدسگ 

سگ هاي تعلیمی  آموزش داده میشوند تا براي جستجو وکشف مواد مخدره، مواد انفجاري   .2
 .واسلحه استفاده گردند

 .از سگ هاي تعلیمی  در موارد محافظتی استفاده شده نمیتواند .3

الزم  می  ایجاد یک فرصت مناسب تفریحیپس از یک دورة انجام وظیفه توسط  سگ هاي تعلی .4
 . )دقیقه اي الزم میباشد 30دقیقه  وقفه بعد از هر مدت کاري  30حداقل (است 
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تنها از سگهاي مذکر در انجام کار هاي مربوطه استفاده شده میتواند ، استفاده از سگهاي ماده  .5
 .در صورت عقیم شدن مجاز میباشد

 .تولید مثل سگهاي که در مالکیت پولیس ملی افغان قرار دارد ممنوع است .6

  مالکیت.2
خرید سگها معموالتوسط مرکزآموزشی  سگ هاي تعلیمی  پولیس صورت گرفته گرچه درحال  .1

 .حاضر خریداري توسط  موسسه مین پاکی در کابل نیز صورت میگیرد

سگ هاي تعلیمی  به اطالع مرکزآموزشی   درموردخویش را  پولیس سرحدي افغان نیازمندي .2
نیازمندي . سگ هاي تعلیمی  پولیس همه ساله الی اول اکتوبرمطابق دهم میزان همان سال میرساند

متذکره  توسط مرکز آموزشی  سگ هاي تعلیمی  به اکادمی پولیس ملی رسانیده شده اکادمی 
ۀ دست داشته و خریداري  سگ هاي پولیس ملی بعد از هدایت وزیر امور داخله بر مبناي بودج

 . تعلیمی  تصمیم اتخاذ می نماید

هاي سگ پولیس  را داشته باشد زیرا این سگهاي انتخاب شده  باید ظرفیت ضرورت کاري .3
سگهاي خریداري شده باید سنشان کمتر از .  تعلیمی  جهت انجام وظیفه به ساحه انتقال می یابند

تا بتوانند در راستاي کشف مواد منفجره و موادمخدره بکار  یکسال و بیشتر از سه سال نباشد،
 .گرفته شوند

در قسمت ) تکثر غیر نورمال حجرات(سگها باید عاري  از هرگونه بیماري هاي متوسط و شدید .4
تکثر غیر نورمال حجرات در قسمت هاي آرنج و سایر بیماري هاي جدي دیگر . هاي لگن خاصره

  .باشند
                        زیستمواظبت و تامین محل  .3
سگ تعلیمی  که  وضعیت و موظف است تا به شکل مناسب ازمحل نگهداريمسول سگ تعلیمی  .1

وقتی سگ . به سگ  تعلیمی آب وغذاي کافی باید فراهم شود. برایش داده شده مواظبت نماید
چهار  متر عرض و باید داراي دو محل مذکورمخصوص خود نگهداري میگردد  محل نگهداريدر

 .باید داراي پوشش مناسب براي اقلیم چهار فصل باشد محل نگهداري .متر طول باشد

سگ هاي تعلیمی ) ترینر(اگر در سگ تعلیمی کدام عالیم بیماري بمشاهده برسد، افسر مربی .2
سگ تعلیمی باید در جریان نتایج )  ترینر(مربی . باید به صورت فوري در جریان گذاشته شود

 .ترنري به صورت فوري گذاشته شودمعاینات و 

 
هرگونه وضعیت غیرعادي سگ تعلیمی باید به صورت فوري به بخش مربوط پولیس اطالع  .3

  .داده شود
  واکسیناسیون.4
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به منظور جلوگیري از امراض ساري و سایر امراض ویروسی سگ تعلیمی باید به صورت منظم  .1
 :در برابر امراض ذیل واکسین شود

  دیوانهبیماري سگ ) الف
  )دیستیمپر(نوع بیماري که در سیستم تنفسی سگها ایجاد میشود ) ب
  زردي)  ج
  )لیپتو سپایروزیز(نوع بیماري سگ ها) د

  سرفۀ) هـ
  امراض انتانی و ویروسی) و
  .مدارك مفصل تمام واکسین ها باید در کارت واکسین ثبت گردد.  2
  مسئولیت در صورت بروز خسارات   .5
سگ تعلیمی به عهده مسول و  یشرفته و تامین محل نگهداريآموزش هاي پ مسئولیت در برابر .1

سگ تعلیمی در هر ساحه شخصی و ویژه یی دیگر به همان اند ازه یی میباشد که در ) ترینر(مربی 
 .محیط وظیفه آن را انجام میدهد

وظیفه  در صورتیکه استفاده از سگ تعلیمی براي افسر مسول  سگ در بیرون از محیط کار طبق  .2
تنفیذ قانون براي پولیس ملی ضرورت یا الزم پنداشته شود عین لوازم و نیازمندیهاي الزم کار در 

 .بیرون از محیط کار نیز باید فراهم گردد

مسول پرداخت خسارات میباشد که  سگ هاي تعلیمی به وجود ، مالک  منحیث وزارت امور داخله .3
 . می آورد

سگ تعلیمی توسط افسر مسئول، خساراتی توسط یکی از اگر در جریان دورة محافظت از  .4
اعضاي خانواده مسول سگ تعلیمی و یا کدام شخص سوم پیش میاید، وزارت امور داخله به صفت 

 .مالک اصلی سگ عمل می نماید

مسول ه متوجه مسول یا اعضاي خانوادة شخص سوم مسولیت متذکراشکار  در صورت غفلت.  .5
 .میشودسگ هاي تعلیمی  

  مواظبت خصوصی  سگ هاي تعلیمی  در ایام رخصتی و خارج از محل وظیفه.6
جازة ا علیمیمیتواند براساس درخواست مسول سگ تمسول مرکز اموزش سگ هاي تعلیمی  .1

 .صادر  نمایدتی درخواست شده براي مسول  مذکورروز هاي رخصمسولیت سگ هاي تعلیمی را در

 

 .در بیرون محل کار مجاز نیستسگ تعلیمی  مسول  ویژه  سگ هاي تعلیمی توسط مسول .2

  تقاعد  سگ هاي تعلیمی  .6
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سگ تعلیمی تا زمانیکه بتواند معاینات ساالنه  را موفقانه سپري کند و از لحاظ جسمی براي  .1
 . ، براي انجام خدمت موثر به حساب می آید پنداشته شود انجام وظیفه مناسب

 .الزمه را نداشته باشد به تقاعد سوق داده میشوداگر  سگ تعلیمی  دیگر توانایی انجام وظایف  .2
بر اساس درخواست مسول سگ تعلیمی پس از تقاعد سگ تحت مسئولیتش میتواند مالک سگ  .3

تمام مسئولیت هاي اضافی به دوش مسول  سگ  تعلیمی میباشد سگ تقاعد شده باید . حساب شود
 )مراجعه شود 3ـ به پاراگراف ه.( براي امتیازات غرامتی باید ثبت نام شود

 .تغییر مالکیت باید به اساس قرارداد کتبی اجرا شود .4
 .تحویل سگ به بخش تسهیالت جهت انجام آزمایش هاي علمی شدیدا ممنوع است .5

  .سگ  تعلیمی  که اخالق و روش خشونت گري دارند باید به تقاعد سوق داده شوند  .6
  مقررات ایمنی و انتقال.8
 تغیر محل تسمه گردن داشته باشدسگ تعلیمی باید در صورت  .1

نه به  سگ تعلیمی که.در یک شرایط مناسب انتقال یابد حین انتقال مخصوص، سگ تعلیمی بایددر .2
 .راننده آسیب برساند و نه در جایی گذاشته شود که برایش خودش اسیبی برسد

ویژه وجود   انتقال کوتاه مدت  سگ تعلیمی  در یک واسطه مجاز میباشد در صورتیکه تجهیزات .3
 .به اشتثناي حاالت اضطرار و حاالتیکه به رسیده گی فوري نیاز احساس میشود. نداشته باشد

در دفتر یعنی جایکه سگ تعلیمی به صورت موقت براي انجام وظیفه نگهداري می گردد، یک جاي  .4
از یک بکس یا  متر مربع نباشد، باید وجود داشته باشد و استفاده 2مناسب براي نگهداري که کمتر از 

  .وسیلۀ انتقال سیار مجاز است
  هـ

  مسایل اداري، هزینه ها و مصارف اضافی
  مسایل اداري.1
مسایل اداري، و تجهیزات  سگ هاي تعلیمی  و مسولین  باید مطابق با رهنمود مراجع ذیصالح  .1

 . براي هر سگ تعلیمی باید راجستر تعلیمی ایجاد شود. باشد

 :موضوعات ذیل میباشدراجسترتعلیمی شامل 1.

 نسخه  قرارداد فروشات    - 

 اسناد  و مالحظات براي خریداري سگ ها -

 تصدیق نامه تعلیمات -

 
 تصدیق نامه، کارت واکسین/ راپور معاینات وترنري -

 .ارایه مدرك جهت استفاده از سگها و تعلیماتی که در آینده براي سگها داده میشود -

 .تعلیمی سایر مدارك و اسناد مربوط  سگ هاي -
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  .تغیرات به صورت عاجل در راجستر تعلیمی گزارش داده شده  و تجدید شود .2
  هزینه ها.2

  :وزارت امور داخله مسول مصارف ذیل میباشد
که شامل ) ابتدائی ، عملیات و تداوي بعدي  تداوي( معاینه ابتدایی و تجهیزات وترنري الزمه  .1

 ادویه الزمه میباشد

 . تداوي علیه تمام امراض و آفاتتمام تجهیزات وترنري و  .2

 . تمام واکسین هاتطبیق  .3

 .محالت نگهداري سگ تمام تسهیالت و  .4

 . سگ  محالت نگهداريتمام تسهیالت  کرایه شده براي  .5

 .از طرف وزارت امور داخله حواله  میگردد مورد ضرورت سگ هاغذا .6

 تغذیه و مواظبت از سگها پرداخت امتیازات غرض .3
جهت تغذیه، مواظبت، پاك کاري وسایط انتقالی سگ دالر 70مبلغ تعلیمی  ماهانه هاي سگمسولین .1

هاي تعلیمی  تداوي معمول براي مواظبت از  سگ ها و سایر هزینه هاي ممکن دریافت مینمایند و هزینه
 .شامل تخصیص مصارف میباشد

و سپرده میشود تا زمانیکه براي افسر مسئول از زمانیکه سگ تعلیمی به ا مبلغ امتیازي فوق الذکر.2
 .سگ تعلیمی از او تحویل گرفته میشود، پرداخته میشود

میزان روزمرة مصارف . تخصیص مصارف ماهانه به صورت پیش پرداخت از قبل پرداخته میشود.3
 .سی ام حصۀ تخصیص تذکر یافته در شمارة اول میباشد

و یا بعضی مشکالت دیگر به نگهداشت اگر مسولین سگ هاي تعلیمی بنا بر رخصتی ها ، بیماري .4
سگ ها رسیدگی  نتوانند مواظبت ، تغذیه  نمودن به اشخاص دیگري سپرده میشود، و مسولین  سگ 

 .هاي تعلیمی باید از پرداخت پول براي افرد تعویضی حصوالطمینان  نمایند

شود بدوش نمی دفتر مسئولیت هزینه هاي اضافی را که مربوط به تغذیۀ  سگ هاي تعلیمی  می.5
 .گیرد

اگر سگ تعلیمی در جریان روز تغذیه و یا به بیرون آزاد برده  شود از جمله ساعت وظیفوي به  .6
 .شمار میرود

در اصل سگ تعلیمی باید در زیستگاه مخصوص خودش یا جاي که مسولدیگري سگ تعلیمی .7
بیماري و آموزش هاي بیشتر آن تعیین می نماید در جریان رخصتی نگهداري میشود تا به موارد 

 .رسیده گی صورت گیرد
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اگر مسول سگ تعلیمی در جریان رخصتی باشد ادعاي دریافت اضافه کاري را کرده نمیتواند، .8
همچنان در روز هاي کار که از سگ تعلیمی توسط کسی دیگري مواظبت صورت میگیرد و شخص 

 .نمیتواندمسئول در رخصتی بسر میبرده است ادعاي اضافه کاري 

  و

  تعلیم و تربیه
 مالحظات عمومی.1

تعلیمی  پولیس هاي سگ  درسیستم  پالن درسی  سگ تعلیمی و مسول ي، اموزش  سگ ها عادت .1
 ..ی افغان تنظیم شده استمل

مرکز آموزشی دریمی ،اموزش ابتدایی مسولین راتعل يمربیان  سگ هاي تعلیمی  اموزش سگ ها .2
همچنان در این مرحله اموزش  سگ هاي تعلیمی  توسط موسسه . میدهندسگ هاي تعلیمی   انجام  

 .در کابل اجرا میشود)  ماین پاکی(ام  دي سی

  :یلموزش میباشد بویژه در موارد ذآ تنظیم مسئول مرکز آموزشی سگ هاي تعلیمی  .3

ن الپدر مطابقت به هاي تعلیمی سگسیستم تربیه در اجراي کورس هاي مرکزي براي  تعلیم و - 
 .تعلیمی تعلیم و تربیه 

  .تجدید نصاب تعلیمی و انکشاف روش آموزشی براي سیستم سگ ها ي تعلیمی  - 

را نگهداري  پولیس که  سگ هاي تعلیمی تعلیمینمایندگی پولیس ملی افغان در جلسات از دفاتر - 
  . می نمایند

از مشارکت   جمع اوري و تکثیر تاریخ تعین شده درخواست بررسی شایستگیجهت کسب اجازه - 
  . در محالت

مسئول تهیه و تدارکات ، حسابدهی وتعویض مورد نیاز سگ  سگ هاي تعلیمی مرکز اموزشی  .4
با انتقال مواد مخدر و موادانفجاریه به  ه همرا). مواد مخدر خاص و مواد انفجاریه. ( ها تعلیمی است
تصدیق . ها خالص میشود ، مسولیت ذخیره و نگهداري مناسب و مسلکی نیز از آن ریاست مربوطه

 . نامه  باید آماده شود
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