د افغانستان د جمهوری دولت رسمی خپرونه
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رسمي جریده

د سیاحینو د اوسیدلو د تاسیساتو مقررات

دولسمه ګڼه
پرله پسی لمبر ()473
نیټه :پنج شنبه د  ۶4۳۱کال د وږی د میاشتی ()4۶

فرمان شماره ( )۶۶۱۶مورخ سیزدهم سنبله
سال  ۶4۳۱مقام
ریاست جمهوری
ښاغلی محترم وزیر عدلیه!
مجلس وزراء تحت فیصله شماره ( )۸۴۳در جلسه تاریخی  ۳/۱/۶۸۳۱بامالحظه ورقه عرض مورخ ۳/۱/۳۱
ریاست عمومی هوایی ملکی (گرزندوی ) مراتب آتی را تصویب نمود:
« مقررات تاسیسات بود و باش سیاحین بداخل چهل و نه ماده و مقررات نمایند گی های مسافرتی وموسسات
ترانسپورتی سیاحین بداخل سی و پنج ماده که به مهر داراالنشاء رسیده منظور است».
محمد داود رئیس جمهور
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مقررات تاسیسات
بود وباش سیاحین
فصل اول
احکام عمومی وتعریفات
ماده اول
این مقررات متکی به احکام فصل پنجم قانون سیاحت تنظیم میشود .
ماده دوم
هدف از این مقررات تنظیم وهم آهنگ ساختن فعالیت های تاسیسات بود وباش سیاحین با سایر پروگرام های
اقتصادی دولت واستفاده بهتر از عواید اسعاری برای انکشاف سلیم سیاحت می باشد.
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ماده سوم

درین مقررات اصطالحات آتی معانی ذیل را دارد:

الف -جواز عبارت از اجازه نامه است که برای فعالیت های تاسیس بود وباش ازطرف ریاست گرزندوی صادر
میشود.

ب -ایجابات مصرحه عبارت از درجه بندی تاسیسات بود و باش است که توسط الیحه جدا گانه از طرف ریاست
گرزندوی ترتیب و به اساس عالمات ستاره ای تثبیت می گردد.

ج -تاسیس بود وباش عبارت از رهایشگاهی است که سیاحین درآن اقامت میدارند.

فصل دوم

شرایط تدویر تاسیسات بود وباش
ماده چهارم
تاسیسات بود وباش توسط اشخاص حقیقی حکمی مطابق به احکام قانون سیاحت به شرایط تدویر میگردد.
الف -داشتن عنوان.
ب -داشتن سرمایه.
ج -داشتن وسایل و تجهیزات ضروری.

د -ثبت و داشتن سمبول.
و -اخذ جواز تدویر.
ز -عدم محکومیت به جرم جنایت.
ماده پنجم
تدویر ک نند گان تاسیسات بود وباش قبل از اخذ جواز تدویر مکلف به خانه پری فورمه های است که از طرف
گرزندوی تهیه گردیده .

فصل سوم
درجه بندی تاسیسات بود وباش
ماده ششم
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تاسیسات بود وباش و فق حکم ماده ( )۱قانون سیاحت بر اساس ستاره ها ذیال درجه بندی میشود.

الف – تاسیسات بود وباش یک ستاره ای رهایشگاهی است که با حد اقل ایجابات مصرحه تاسیس بود و باش مطابقت
داشته واجد شرایط باالتر نباشد.

ب -تاسیسات بود وباش دو ستاره ای رهایشگاهی است که با حد اقل ایجابات مصرحه تاسیس بودو باش دوستاره ای
مطابقت داشته واجد شرایط باالتر نباشد.

ج -تاسیس بودو باش سه ستاره ای رهایشگاهی است که با حد اقل ایجابات مصرحه تاسیس بود وباش سه ستاره ای
مطابقت داشته واجد شرایط درجه باالتر نباشد.

د -تاسیس بود وباش چهار ستاره ای رهایشگاهی است که با حد اقل ایجابات مصرحه تاسیس بود وباش چهارستاره ای
مطابقت داشته واجد شرایط درجه باالتر نباشد .

هه -تاسیس بودو باش پنج ستاره ای رهایشگاهی است که باحد اقل ایجابات مصرحه تاسیس بود و باش پنج ستاره ای
مطابقت داشته باشد.
و -مهمان خانه ها تاسیسات اند که سویه آنها پائینتر از حد اقل ایجابات مصرحه فقره الف ماده شش این مقررات قبول
گردیده باشد.
تبصره :شرایط و ایجابات مصرحه توسط الیحه تنظیم میشود.

ماده هفتم
تدویر کنند گان تاسیسات بود وباش قبل از تدویر مکلف اند طبق حکم ماده ( )۶۳قانون سیاحت جواز فعالیت را از
ریاست گرزندوی اخذ نمایند .

ماده هشتم
جواز به اساس فورمه در خواستی که از طرف ریاست گرزندوی تهیه گردیده مطالبه میگردد .ریاست گرزندوی
صالحیت دارد مطابق احکام قانون سیاحت و احکام این مقره اعطای جواز را کتبا ً رد یا قبول کند.
ماده نهم
جواز به دایر کنندگان که واجد شرایط ماده چهارم این مقرره باشند اعطا میگردد.

جواز قابل انتقال نیست.
ماده یازدهم
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ماده دهم

جواز تاسیسات بود و باش به درجات ذیل تصنیف میگردد:
-۶یک ستاره ای.
-2دوستاره ای .
 -۸سه ستاره ای.
 -۴چهار ستاره ای.
 -۳پنج ستاره ای.
 -۱مهمان خانه.
ماده دوازدهم

جوازیکه از طرف ریاست گرزندوی طبق احکام این مقرره توضیح میگردد برای مدت دوازده ماه بعد از تاریخ
صدور مدار اعتبار می باشد.

فصل چهارم
ثبت تاسیسات بود وباش
ماده سیزدهم
تاسیس بود و باش بعد از منظوری ریاست گرزندوی ثبت میگردد.
ماده چهاردهم
تدویر کننده گان تاسیسات بود وباش نمی توانند تاسیسات بود و باش را کال یا قسمآ غیر ازمنظوری که در این مقررات
و الیحه مربوط ذکر گردیده استعمال نمایند .
ماده پانزدهم
هیئیت درجه بندی مکلف است محل مربوط را شخصا ً مشاهده نموده و نظر به خود را کتبا ً به ریاست گرزندوی تقدیم

ماده شانزدهم
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کند.

ریاست گرزندوی مکلف است اسمای تدویر کننده گان محالت تاسیسات بود و باش سمبول تاسیسات بود وباش وسایر
معلومات ضروری را در کتاب ثبت سجل درج نماید.
ماده هفدهم

حق الثبت تاسیسات بود وباش به اساس قیمت کرایه یک شب از مجموع بستر های موجود هوتل از طرف ریاست
گرزندوی تعیین و صرف برای یکبار اخذ میگردد.
ماده هجدهم

تدویر کنندگان تاسیسات بود وباش می توانند به منظور معرفی درجه ستاره ای خود سمبولی را که از طرف ریاست
گرزندوی منظور گردیده مورد نمایش و استفاده قرار دهند.
ماده نزدهم
تقلب و تقلید از سمبول دیگر تاسیسات ممنوع است.
ماده بیستم
هر گاه ریاست گرزندوی بعد از ثبت در مورد فسخ تجدید نظر یا تعیین درجه تاسیس بود وباش مجددا تصمیم اتخاذ
کند موضوع را به کمیته درجه بندی ار جاع و نظر هیأت بعد از منظوری ریاست گرزندوی قاطع است.

ماده بیست ویکم
در صورتیکه ثبت تاسیس بود وباش فسخ گردد .جواز تدویر از اعتبار ساقط میگردد .در صورت التوای ثبت جواز
تدویر درمدت التوا از اعتبار ساقط پنداشته میشود.
ماده بیست و دوم
هر گاه مشخصات ثبت از طرف ریاست گرزندوی تغییر داده شود تغییرات مذکور طبق حکم ماده ( )۳قانون سیاحت
در جواز تدویر مربوط درج میشود.
ماده بیست و سوم
هیچ یک از تدویر کننده تاسیسات بود وباش ثبت شده نمی تواند تاسیس خود را بدون سمبول ستاره ای که از طرف
ریاست گرزندوی برایش تعیین گردیده مورد استفاده یا نمایش قرار دهد.
ماده بیست چهارم
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ثبت جواز تدویر سمبول که مخالف قانون یا معلومات غلط حاصل شده باشد مدار اعتبار نیست.
ماده بیست و پنجم

تدویر کننده مکلف است سیستم ثبت مهمان (را جستر) را مراعات نماید ثبت در وقت معین بروی کارت هایکه از
طرف ریاست گرزندوی تدارک شده صورت می گیرد.
ماده بیست و ششم

تدویر کنند گان مکلف است در صورت مفقودی جواز تدویر مثنی مذکور را از ریاست گرزندوی بدست آرد.
ماده بیست و هفتم

دایر کننده تاسیس بود و باش بعد از ثبت میتواند معیار شرایط تصنیف خود را طبق حکم ماده ( )۳قانون سیاحت
تغییر دهد.
ماده بیست و هشتم
ریاست گرزندوی می تواند معلومات را در مورد ثبت مهمان از تدویر کننده یا منیجر تاسیس مطالبه نماید.
ماده بیست و نهم
ریاست گرزندوی مکلف است قیمت ثبت جواز تدویر را به اطالع عامه برساند اطالعیه ثبت جواز تدویر تعدیل و
تعویض شده می تواند.

ماده سی ام
تدویر کننده گان تاسیسات بود وباش مکلف اند تا قیمت ها را با در نظر داشت سرمایه گذاری و خدمات که ارائه
میدارند تعیین و به غرض منظوری ریاست گزندوی ارائه نمایند .ریاست گزندوی صالحیت دارد که در نظر داشت
درجه شان قیمت های مذکور را تائید تعدیل یا رد نماید .در صورت رد قیمت از طرف گرزندوی تعیین می گردد و
تدویر کننده مکلف به تطبیق آن است.
ماده سی ویکم
ریاست گرزندوی صالحیت دارد که از تاسیسات بود وباش مراقبت کند.

فصل پنجم
کمیته تصنیف
ماده سی و دوم
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به منظور ارزیابی جواز تدویر تثبیت درجه تاسیسات بود وباش و مراقبت از آنها کمیته ( )۳نفری از طرف ریاست
گرزندوی که شامل نمایند گان وزارت صحت عامه وزارت داخله و ښاروالی می باشد تعیین میشود.
ماده سی وسوم

کمیته تصنیف تحت ریاست رئیس گرزندوی یا شخص را که وی تعین نماید دایر می گردد ،دو عضو کمیته از بین
موسسات یا اشخاص تعیین می گردد که در فراهم آوری تسهیالت رهایش سیاحین اشتغال داشته باشد.
ماده سی و چهارم

کمیته تصنیف دارای یک نفر منشی بوده که از بین اعضای کمیته از طرف ریاست گرزندوی تعیین میگردد اعضای
کمیته و منشی آن دارای معاش و یا امتیازی مادی است.

که مطابق به احکام قانون از طرف رئیس گرزندوی تجویز گردد .منشی کمیته از جمله اعضای مربوط تاسیسات
تعیین شده نمی تواند.
ماده سی وپنجم
منشی کمیته وظیفه دارد در تشکیل جلسات جهت اتخاذ تصمیم موضوعات ارجاع شده اقدام کند .
جلسات کمیته در صورت حضور چهار نفر عضو دایر شده میتواند تصمیم باکثریت آراء حاضر اتخاذ میگردد.
ماده سی وششم
منشی کمیته وظیفه دارد تا ده روز قبل از تاریخ دایر شدن مجلس در خواست کننده را کتبا ً مطلع سازد.

ماده سی و هفتم
هر گاه عضوی از اعضای کمیته در یکی از در خواست ها شخصا ً ذینفع باشد در جلسه که بران موضوع بحث یا
تصمیم گرفته میشود اشتراک کرده نمی تواند.
ماده سی و هشتم
کمیته تصنیف صالحیت دارد از امور تاسیسات بود و باش وارسی نموده راپور مشاهدات خود رسما به ریاست
گرزندوی ارائه دهد.
ماده سی و نهم
تدویر کننده تاسیس بود و باش یا منیجر آن مکلف است تمام تسهیالت الزم را جهت وارسی تاسیس بود وباش برای
کمیته تصنیف فراهم نماید.

فصل ششم
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احکام متفرقه

ماده چلهم

تاسیسات بود وباش و قتی از امتیازات این مقرره استفاده کرده میتواند که مطابق به احکام قانون سیاحت و احکام این
مقرره تدویر شده باشد.
ماده چهل و یکم

ریاست گرزندوی صالحیت دارد که مطابق به احکام این مقرره ثبت تاسیس بود وباش را بدالئل ذیل ملتوی یا فسخ
نماید.

الف -درصورتیکه مالک ثبت شده یا منیجر آن محکوم به جزای جنایت گردد.

ب -در اثر نقل یکی از شرایط و قیودیکه در کتاب ثبت تاسیسات تصریح گردیده است.
ج -به علت استفاده تاجائز از تاسیس بود وباش.
ماده چهل و دوم
وارسی ر هنمائی تاسیسات بود و باش از نگاه پرسونل فنی تجهیزات و کیفیت کار مربوط به ریاست گرزندوی می
باشد.

ماده چهل وسوم
تاسیسات بود وباش همه ساله مکلف به دادن بیالنس به شعبات مربوط وزارت مالیه بمنظور ایفای مکلفیت های
مالیاتی مطابق قوانین و مقررات می باشند .
ماده چهل و چهارم
تدویر کننده تاسیسات بود و باش راپور فعالیت خویش را با لست پرسونل فنی و تجهیزات و اندازه سرمایه در ربع اول
هر سال به ریاست گرزندوی کتبا ً تقدیم میکند .
ماده چهل و پنجم
تدویر کننده تاسیسات بود وباش و منیجر آن مکلف اند اساسات فنی و ریاست گرزندوی را که به شکل مشخصات
ارائه میشود رعایت نمایند.
ماده چهل و ششم
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حقوق و امتیازات مادی کار کنان تاسیسات خصوصی به هیچ صورت از حقوق و امتیازات مادی مامورین.
اجیران و کار گران دولتی کمتر شده نمی تواند.
ماده چهل و هفتم

جوازیکه طبق احکام این مقرره اعطا گردیده به اساس دالیل ذیل توسط ریاست گرزندوی ملتوی شده میتواند.

الف-در صورتیکه مالک یا یکی از کارمندان مربوطه اش از احکام این مقررات و شرایط در خواست نامه تخلف
نماید.

ب -در صورت نقض یکی از مواد وشرایط تصریح شده در جواز.
ماده چهل هشتم

تدویر کننده مکلف است از هر نوع تعدیل که سبب تغییر مشخصات مربوط در کتاب ثبت گردد به ریاست گرزندوی
اطالع دهد .در غیر آن وفق احکام قوانین باوی معامله میشود.
ماده چهل و نهم
این مقررات بعد از نشر در جریده رسمی مرعی االجرا میباشد.

