طرزالعول تین ُای هراقبت سیار
 .1پالیسی
ریاست ػوْهی گوزکات افغاًستاى اس کلتْرّطزسکار تحول بَ حذ صفز بَ طزف سیستوِای
کَ هتکی بَ اطالػات بز اساص خطز کَ باًْرم ّستٌذ رد ُای بیي الوللی ساسگار است اًتمال
هیٌوایذ.ایي سیستن خِت تسِیل سهیٌَ تدارت هشزّع طزذ شذٍ ،کَ یکی اس اُذاف کلیذی
گوزکات هیباشذ.تین ُای هزالبت سیار بوٌظْر تطبیك ایي پالیسی گواشتَ خْاٌُذ شذ کَ ّظیفَ
اساسی ایي تین ُا کشف ّلطغ لاچاق هیباشذ.

.2قاًوى

هادٍ 11:
فمزٍ ( )5ادارات گوزک تین ُای سیار را غزض بزرسی ًاللیي اهْال در اهتذاد سزکِای
داخل للوزّگوزکی تؼیي هیٌوایذ .اػضای تیوِای سیار باارئَ کارت ُْیت اسٌاد گوزکی ّاهْال
را هؼایٌَ ّراپْر کتبی هْضْع را بَ ادارٍ گوزک هزبْط در هطابمت با الیحَ هزبْط ارائَ
هیٌوایذ.

هادٍ54
( )1هسافزیي هکلف اًذ حیي دخْل ّیا خزّج اس افغا ًستاى هحوْلَ ُای هزبْط را بَ هاهْریي
گوزکی اظِار ّدر صْرت هطالبَ آى ارائَ ًوایٌذ.
( )2هاهْریي گوزکی هیتْاًٌذ بَ هٌظْر هطابمت اظِارات هٌذرج فمزٍ ( )1ایي هادٍ با هحوْلَ ،آى
را هؼایٌَ ًوایٌذ.
( )3هحوْلَ ُای ًوایٌذگاى سیاسی کَ کتبآ اس طزف ادارات هزبْط تصذیك گزدیذٍ باشذ ،تابغ
احکام هٌذرج هْاد چِل ّچِارم ایي لاًْى لزار ًوی گیزًذ.

طرزالعول
 .1پرًسیپ عووهی
درصْرت ػـذ م هْخْ دیت هؼلْهات یا اطالػا ت هشخص (هثال دلیل بزای ًگزاًی ) در
هْرد اًتمال اهْال لاچالی /هوٌْػَّ،سایظ حاهل اهْال تدارتی هحصْ ل شذٍ تْلف دادٍ ًویشْد.

 .2توقف واسطَ
 .1درصْرتیکَ هؼلْهات یا اطالػات هــﺅثك هْخْد باشذ ّاسطَ ًملیَ تْلف دادٍ شذٍ هطابك
رٌُوْدُای بخش(الف) چارت طزسالؼول تیوِای هزالبت سیار کَ ضن ُذا هیباشذ اخزاآت
صْرت هیگیزد.
 . 2درصْرتیکَ ّسایظ بَ شکل اًتخابی هتکی بَ تذابیز ّلایْی تْلف دادٍ هیشْد هطابك رٌُوْد
ُای بخش (ب) چارت طزسالؼول تین ُای هشالبت سیار اخزاآت صْرت هیگیزد.
 . 3ػالٍّ اس آى دلیل اًتخاب ّاسطَ در کتاب ثبت تْلف ّسایظ درج هیگزدد .آهز هزالبت سیار
ّاًسذاد لاچاق در ًخستیي فزصت در هْرد سهاى تْلفی ّتز خیص ّاسطَ آگاٍ ساختَ هیشْد.
ُوچٌاى بزای آهز هْصْف دلیل اًتخاب ّاسطَ ارئَ هیگزدد.ػیي هؼلْهات بَ اطاق کٌتزّل
هخابزاتی همزریاست ػوْهی (کابل) بطْر ُوشهاى هخابزٍ گزدیذٍ ُّن خزیاى بَ آهز هزالبت
سیار در کابل تیلفًْی اطالع دادٍ شْد.
.4درلسوت اهْال لاچالی هطابك هادٍ  173لاًْى گوزکات اخزآات صْرت هیگیزد.

.3کٌترول اداری
.1هاهْریي تابغ بزرسی ُای ًْرهال اداری هیبا شذ .
.2ػذم هْفمیت در اطاػت اس ایي الیحَ هٌتح بَ اخذ الذام اًظباطی بَ همابل هاهْر هزبْط هیگزدد.

 .5تاریخ اًفاذ
ایي الیحَ آًا بؼذ اس صذّر ًافذ هیگزدد.

بااحترام
خوشحال"راسـی"
آهرتقٌیي وپالیسی

عبدالجلیل"جوراًی"
سرپرست ریاست عووهی گورکات

شریف هللا "ابراُیوی"
هعیي عــواید وگورکات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

