طرزالعمل جوایس و مکافات
عولی ًوْدى صالحیت هادٍ ُای  ( 190 -189 -188 – 187فصل  )15لاًْى گورکات 1384
ایي طرزالعول جِت اعطای جْایس ّ هکافات ترای کتگْری ُای ریل ّضع گردیذٍ است.
( الف) افراد کَ در راتطَ تا ضثظ اهْال لاچاق اطالع هیذٌُذ.
(ب) هْظفیي ریاست گورکات ،پْلیس گورکات ّ یا سایر تصذی ُای دّلتی ضذ لاچاق کَ در
عولیات ضثظ ّ گرفتاری اهْال لاچاق شاهل هیثاشذ.
(ت) هْظفیي کَ تر طثك فصل ُ 15واٌُگی کردٍ اًذ.
(ث) تِتر کردى شرایظ کاری هْظفیي گورکات.
 .Iعْایذ تذست اهذٍ از تادیَ جریوَ ُا ّ فرّش اهْال لاچالی طثك هادٍ  190-187لاًْى
گورکات  ،1384طْر ریل تمسین هی گردد:
هادٍ :187
تْدجَ دّلت
.1
.2
.3

تْدجَ دّلت
هْظفیي گورکات ّ پْلیس ،اطالع دٌُذگاى،
ّسایرافراد کَ جِت تِتر کردى شرایظ کاری هْظفیي
گورکات ُوکاری کردٍ اًذ.

 .IIهادٍ – :188
اطالع دٌُذٍ گاى هْظف
1
اطالع دٌُذٍ گاى غیرهْظف
2
 .IIIهادٍ – :189
هاهْریي ضثظ کٌٌذٍ گورکات (جایکَ خطر /تصادف
.1
هحوتل ًیست).
هاهْریي ضثظ کٌٌذٍ گورکات ( جایکَ خطر ّ جْد داشتَ
.2
تاشذ ).
سایر هاهْریي دّلت ّ گورکات کَ تاهْظفیي اًسذاد
.3
لاچاق کوک کردٍ تاشذ.
دیگر افراد کَ تا هاهْریي ضذ لاجاق ُوکاری هیٌوایذ.
.4
کارهٌذاى دّلتی کَ در جریاى ضثظ اهْال کشتَ یا
.5
هعیْب هی شًْذ.
.6

اشخاصی کَ از حك تماعذ ترخْر دار ًویثاشٌذ.

توام عْایذ تذست آهذٍ از جریوَ
ُا.
 %50لیوت اهْال صثظ شذٍ.
 %50لیوت اهْال صثظ شذٍ.

 %50لیوت اهْال لاچاق شذٍ.
 %7.5لیوت اهْال لاچاق شذٍ.
 %10لیوت اهْال لاچاق شذٍ.
 %15لیوت اهْال لاچاق شذٍ.
 %2.5لیوت اهْال لاچاق شذٍ.
 %5لیوت اهْال لاچاق شذٍ .
1،000،000 -500،000
افغاًی تر عالٍّ هکافات
اختصاسی ترای خْد آًِا یا
ّارثیي شاى .
1،000،000 -800،000
افغاًی تر عالٍّ هکافات
اختصاصی ترای خْد آًِا یا
ّارثیي شاى .

 .IVهادٍ :190
هْظفیي ضثظ کٌٌذٍ ّ هعاًّیي ّی ُرکاٍ هالک اهْال
.1
صثظ شذٍ ًاهعلْم تاشذ یا تعیي هحل آى هشکل تاشذ

ًصف هکافات اختصاصی دادٍ
شذٍ هیثاشذ.

 .Vهمذار ُای هختلف ُ :ر همذار جایسٍ کَ از پْل فرّش اهْال لاچاق شذٍ ،کَ شاهل سِویَ
تْدجَ دّلت ًویشْد ،تذّى تمسین تافی تواًذ تا طریك ریل تْزیع گردد.
 %50تالی هاًذٍ اهْال
پرسٌل گورکات
.1
 %50تالی هاًذٍ اهْال
تِتر کردى شرایظ پرسٌل گورکات ( ّجٍْ رفاُی
.2
گورکات )
.VI
.VII
.VIII
.IX
.X
.XI
.XII
.XIII
.XIV

پْل تذست آهذٍ از فرّش ّ تصفیَ اهْال ضثظ شذٍ لاچالی تعذ از تصوین ًِایی هحکوَ
طثك احکام فصل  15لاًْى گورکات ترای اشخاص هستحك پرداخت هی گردد.
ُرگاٍ اطالع دٌُذٍ ّ حْد ًذاشتَ تاشذ ،همذار جایسٍ لاتل لثْل ترای ّی ّارد حساب ّجٍْ
رفاُی گورکات هی شْد تا شرایظ ککاری پرسٌل گورکات تِتر گردد.
پْل جریوَ ترای اعطای جْایس اختصاص دادٍ ًویشْد.
ترای ُیچ یک از پرسٌل ریاست عوْهی گورکات یا سایر ادارات تا صالحیت حکْهتی در
هْرد هسایل ضثظ یا کشف لضیَ فرار از هحصْل گورکی طثك ایي اطالع ًاهَ ًثایذ تیشتر
از  24هاٍ هعاش در ُرهْرد تطْر جایسٍ تجاّز ًوایذ.
توام رّسای ساحْی (درجَ  ) 1هی تْاًٌذ ترای هاهْریي الی در جَ  4یا هعادل آى جایسٍ
تجْیس ًوایذ ،هشرّط ترایٌکَ ایي هاهْریي در عولیات ضثظ اهْال لاچالی اشتراک ًوایٌذ.
ُرگاٍ هاهْریي در جَ  3ّ2در عولیات ضثظ اهْال لاچالی شرکت کردٍ تاشٌذ  ،از طرف
ریس عوْهی گورکات ترای آًِا جْایس تجْیس هیگردد.
ً
در راتطَ تا هاهْریي در جَ ُ ،1رگاٍ ایي هاهْریي ّ العا در عولیات ضثظ شرکت کردٍ
تاشٌذ ،جایسٍ از جاًة هعیي عْایذ ّ گورکات ّزارت هالیَ تَ پیشٌِاد ریس عوْهی
گورکات تجْیس هی گردد.
هصارف جِت تِتر کردى ّ ضعیت کاری پرسٌل گورکات ّ رفاٍ آًِا ،طثك اخْل هٌذرج
در هرام ًاهَ " ّجُْی گورکات " صْرت هی گیرد.
ترای یک لضیَ ضثطی یک اهر اعطاٍ هکافات لا تل اجراء هیثاشذ.
تااحترام
عثذالجلیل "جوراًی"
سرپرست ریاست عوْهی گورکات

