طرزالعول بازرسی گورکی اهْال هسافریي
پالسی
پالسی ایي طزسالؼول خِت اخزاء حکن هادٍ چِل ّ پٌدن لاًْى گوزکات ،بَ هٌظْر کٌتزل ّ باسرسی اهْال
هسافزیي ّرّدی بَ افغاًسـتاى  ،غزض تشخیص هحصْل گوزکی هتؼلك بَ ایي اهْال ّهمذار هؼافیت آًِا
تٌظــــــــــــین گزدیذٍ است.

تعریف اهْال هْرد استفادٍ شخصی ُوراٍ هسافر ّرّدی
 -1اس ًظز تؼذاد ّهمذار ّبستَ بٌذی ًوایاًگز اهْال تدارتی ًباشذ.
 -2لیوت هدوْع اهْال ُوزاٍ هسافز ّرّدی بیشتزاس پٌدصذ(  ) 555دالز آهزیکایی ّیا هؼادل آى بَ افغاًی
ًباشذ.
 -3لباص ّ لْاسهی کَ هسافز ّرّدی بزتي دارد اس ایي لاػذٍ هستثٌی است.

صالحیت ُا
قاًْى گورکات:
هادٍ چِل ّ پٌجن( :بازرسی گورکی اهْال هسافریي)
 -1هسافزیي هکلف اًذ حیي دخْل ّ یا خزّج اس افغاًستاى هحوْلـــــــــَ ُای هزبْط را بَ هاهْریي گوزکی اظِارّ
در صْرت هطالبَ آى را ارایَ ًوایٌذ.
 -2هاهْریي گوزکی هی تْاًٌذ بَ هٌظْر هطابمت اظِارات هٌذرج فمــــــــــزًٍ ( )1ایي هادٍ با هحوْلَ  ،آى را هؼایٌَ
ًوایٌذ.
 -3هحوْلَ ُای ًوایٌذ گاى سیاسی کَ کتبا ً اس طزف ادارات هزبْط تصذیك گزدیذٍ باشذ  ،تابغ احــــــــــــــکام هٌذرج
هْاد چِل ّ دّم الی چِل ّ چِارم ایي لاًْى لزار ًوی گیزد .

اُذاف ّ حـــذّد
ُ -1ز هسافـــــز ّرّدی هی تْاًذ بزای ُز چٌذ بار در سال اس هـؼافیت اهْال شخصی خْد کَ لیوت آًِا اس پٌح
ُشار ( )5555افغاًی بیشتز ًباشذ  ،استفادٍ ًوایٌذ.
 -2اهْال بیشتز اس پــــٌح ُــــشار الـــــــــی پاًشدٍ ُشار( )15555 -5555افغاًی هحصْل گــوزکی هؼادل 55
 %طبك تؼـزفَ گوزکی .
 -3اهْال بیشتزاس پاًشدٍ ُشارالــــــــــی بیست ّ پٌح ُـــشار( )25555-15555افغاًی هحصْل گوزکی هؼادل
 %75طبك تؼـزفَ گـوزکی .
 -4لیوت هاسآد هحوْلَ بیشتزاس بیست ّ پٌح ُشار ( )25555افغاًی  ،هحوْلَ تدارتی هحسْب هیگــــزدد ّ
هحصْل گوزکی آى طبك تؼزفَ گوزکی با تٌظـــــــــــــــین ( ای ،سی  ،سی  ،دی ) تاًدیَ
هیگـــــزدد.
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طرزالعول
 .1هطابك با تؼزفَ گوزکی ُ ،ز هسافز ّرّدی هی تْاًذ کوتزاس پٌح صذ ( ) 555دالــــــــــز آهزیکایی با خْد
اهْال شخصی ُوزاٍ داشتَ باشذ.
 -2اسباب سفز ّ اهْال شخصی هستؼول ُوزاٍ هسافــــز در صْرتی کَ خٌبَ تدارتی ًذاشتَ باشذ بـــــــطْر کلی
اس پزداخت هحصْل گوزکی هؼاف هی باشذ.
 -3اسباب سفز ّ اهْال شخصی هستؼول بایذ ُوزاٍ ّی باشذ ّیا حذ اکثز یک هاٍ بؼذ اس ّرّد هسافز بَ گوزک
بزسذ.
 -4هْاد اّلیَ ّ لطؼات ّ پزسٍ خات بزای هصزف در فـــــــــــابزیکَ تْسط هسافــــــــــزیي لابل تزخیص ًوی
باشذ.
ُ -5وــزاٍ داشتي اهْالی ًظیز ،هشزّبا ت الکلی  ،هْاد هخذرٍ  ،اسلـــــحَ سزد ّ گزم  ،هْاد هحتزلَ ّ هٌفدـــزٍ
ً ،شزات  ،تصاّیز خالف شزیؼت ّهٌافی اخالق هوٌْع هی باشذ.
ُ-6وزاٍ داشتي ُزًْع اهْالی کَ بز اساص لاًْى گوزکات ّلاًْى هبارسٍ ػلیَ هْاد هخذر هوٌْع است ،هداس
ًوی باشذ.
ّ -7رّد ّ تزخیص حـــیْاًات ّ پزًذٍ گاى ُوزاٍ هسـافز در صْرت اخذ هدْس اسآدارات سکتْری هداس هی باشذ.
ّ -8رّد گیاُاى هختلف هشتول بز گل ّ ًِال ّ غــیزٍ ُوزاٍ هسافز در صْرت اخذ هدْساسآدارات سکتْری هداس
هی باشـــــــذ.
 -9در صْرتی کَ هسافز اهْال ُوزاٍ خْد را اس دیذ هاًهْریي گوزکی پٌِاى ًوایذ ایي ػول تخلف هحسْب گزدیذٍ ّ
با ّی طبك لاًْى رفتار خْاُـــــــــذ شذ .
 -15در صْرت ًیاس ّ در ُوَ هْارد تشخیص تداری یا غیــــــــــــــز تداری بْدى اهْال بَ ػِذٍ گوزک هی باشذ.

با احترام
خْشحال"راسی"
آهر تقٌیي ّپالیسی

عبذالجلیل "جوراًی"
سرپرست ریاست عوْهی گورکات
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شریف هللا "ابراُیوی"
هعیي گورکات ّعــْایذ

پرّسَ گورکی هربْط بَ هسافراى ّرّدی

ّرّد هسافز بَ ُوزاٍ اهْال بَ سالْى گوزک

ارسیابی ّ هؼایٌَ اهْال بز اساص لاًْى گوزکات ّ طزسالؼول هزبْطَ

تزخیص اس گوزک بؼذ اس پزداخت
هحصْل گوزکی
 -2درصْرتیکَ لیوت اهْال
اس 5555افغاًی بیشتز باشذ

ضبط در گوزک در صْرت ػذم
هطابمت با طزسالؼول
 -3خالف لاًْى

خزّج اس گوزک در صْرت شوْل هؼافیت اس
پزداخت هحصْل گوزکی
 -1درصْرتیکَ لیوت اهْال اس  5555افغاًی بیشتز
ًباشذ
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