د افغانستان دموکراتیک جمهوریت
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د عدل وزارت

رسمی جریده

شماره ()۱۱

نمبر مسلسل () ۶۰۴

تاریخ ( )۱۱سنبله سال ۱۵۳۱

تعدیل مـــــــــــواد چهارم،پنجم و هفتم مقررات خدمات بندری
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مجلس وزراء تحت فیصله شماره ( )۵۱۳در جلسه  ۱۵تاریخی  ۱۵۳۱/۳/۱۳با مالحظه ورقه عرض مورخ
 ۱۵۳۱/۳/۱۳وزارت تجارت مراتب آتی را تصویب نمود:
تعدیل مواد چهارم ،پنجم و هفتم مقررات خدمات بندری که به مهر داراالنشاء رسیده منظور است .در جریده رسمی نشر
گردد.
مراتب تصویب مجلس وزراء که به منظور رئیس شورای انقالبی و صدراعظم جمهوری دموکراتیک افغانستان رسیده
بشما خبرداده شد تا طبق آن اجراات بعمل آید.

سلیمان الیق
وزیر رادیو تلویزیون و منشی مجلس وزراء
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تعدیل مواد چهارم ،پنجم هفتم مقررات خدمات بندری
ماده چهارم:
تخلیه عراده جات ثقیله از کشتی وریل از قبیل بولدوزر ،گریدر والری و بس فی عراده چهار صد افغانی.
ماده پنجم:
مصارف خدمات بندر در انتقال اموال وارداتی و صادراتی از ساحل یا از پلت فارم تا گدام ها بالعکس و تفکیک و تنظیم
وحفظ و مراقبت اموال تا موقع تحویلدهی ،در حصه اموال وارداتی بدون مواد مصرفی (اجناس خوراکه وپوشاکه
موردنیازعامه) متباقی از قرار فی تن چهار صد افغانی و در مورد اموال صادراتی سه صد افغانی تعیین وقابل پرداخت
میباشد.
ماده هفتم:
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در قسمت اموال دولتی باستثنای اموال محرم وزارت دفاع خلق جمهوری دموکراتیک افغانستان و وسایط ،عراده جات و
پرزه جات قوای پولیس متباقی تمام مندرجات این مقررات قابل تطبیق میباشد .اگر اموال دولتی از تاریخ ورود به بندر و
الی تا دوماه و پنج روز انتقال داده نشود در آن صورت اوال موضوع بصورت مکتوبی به اطالع دایره مربوط رسانیده
نشده اگر با آنهم حاضر به انتقال اموال نگردیده آمریت بندر بعد از اخذ هدایت از مقامات صالحه در قسمت فروش آن بیک
دایره دیگر دولتی با لیالم آن اقدام مینماید .از حاصل فروش آن مصارف مختلف خود را اخذ و متباقی را به واردات دولت
انتقال میدهد.

