د امتیاز خاوند :د عدلیی وزارت
مسئول مدیر :محمد حسین روستائی

رسمی

جریده

پته :رسمی جریده کابل افغانستان

د افغانستان د پادشاهی دولت رسمی خپرونه
 ۱۷ګڼه

د  ۱۳۵۰هجری شمسی

کال د قوس ۱۵

د  ۱۹۷۱عیسوی کال د دسمبر ۶

پرله پسی ګڼه ۱۹۸

ضمیمه ماده ( )۲۹اصولنامه گمرکات
حکومت می تواند تا مدت دو سال بعد از انفاذ این حکم در مورد صدور فروش بز و گوسفند اقدام نماید.
مصوبه نمبر( )۲۷مورخ ۱۷ -۵ -۱۳۵۰ولسی جرگه و تصویب مورخ  ۱۳۰ -۵-۲۰مشرانو جرگه و صحه حضور
مبارک اعلیحضرت معظم همایونی که به حکم نمبر  ۴۶۸ -۱۵۳۳مورخ  ۱۳۵۰-۵-۲۷نفاذ آن اعالن شده است.
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()۱۹
اساسنامه اتحاد پستی جهانی
ماده دوم
عدم رعایت آزادی ترانزیت
وقتیکه یک کشور عضو مقررات ماده اول اساسنامه و ماده اول قرارداد مربوط به آزادی ترانزیت را رعایت نکند
ادارات پست سایر کشور های عضو حق دارند سرویس پستی خود را به آن کشور قطع نمایند .در اینصورت بایستی
موضوع را قبال به ادارات ذینفع بوسیله تلگراف اعالم نمایند.

ماده سوم
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تعطیل موقتی سرویس ها

هرگاه در نتیجه وقایع فوق العاده اداره پست کشوری مجبور به تعطیل تمام یا قسمتی از سرویس های اجرایی خود
بشود اداره مزبور وظیفه دارد اداره یا ادارات ذینفع را فورا در صورت لزوم بوسیله تلگراف از چگونگی مطلع نماید.

ماده چهارم

مالکیت مرسوالت پستی

هر مرسوله پستی تا زمانیکه به گیرنده تسلیم نشده متعلق به فرستنده است مگر وقتیکه مرسوله مذکور طبق قوانین
کشور مرجع ضبط شده باشد.

ماده پنجم
نرخها
 -۱محصوالت مربوط به سرویس مختلف پست بین المللی در قرارداد و مقوله نامه ها تثبیت شده اند.
 -۲دریافت هر نوع نرخ پستی غیر از آنجا در قرارداد و مقاوله نامه ها پیش بینی شده ممنوع است.

ماده ششم
تعادل
 -۱محصوالت پستی در هر کشور عضو دقیقا و تا آنچه که ممکن است بر اخذ پول داخلی آن کشور معادل ارزش
فرانک طالیی تعیین میگردد.

ماده هفتم
معافیت از کرایه پستی
موارد معافیت از کرایه پستی در قراداد و مقاوله نامه ها و پروتوکول های نهائی این احکام صریحا پیش بینی شده
است.

ماده هشتم
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معافیت کرایه مرسوالت پستی بنفع اسرای جنگی و افراد غیر نظامی تحت نظر:

 -۱با توجه بانچه که در جزء ( )۲ماده ( )۵۴پیش بینی شده است مرسوالت مربوط به مراسالت پستی ،مکاتب جبه
های با قیمت اظهار شده پارسالت و حواله جات پستی که بعنوان اسراری جنگ فرستاده میشوند و یا اینکه فرستندگان
آنها خود از اسرای جنگی میباشند اعم ازینکه این مرسوالت مستقیما یا توسط دفاتر اطالعات پیش بینی شده در ماده
( )۱۲۲قرارداد جینواء مربوط به طرز رفتار با اسرای جنگی مصوبه  ۱۲اگست  ۱۹۵۱و آژانس مرکزی اطالعات
مربوطه به محبوسین جنگ پیش بینی شده در ماده  ۱۲۳همان قرارداد فرستاده شوند از کلیه نرخهای پستی معاف
میباشند متخاصمین دستگیر شده و تحت نظر گرفته شده در یک کشور بیطرف نیز همردیف محبوسین جنگی بوده و با
آنها طبق مقررات مذکور در فوق رفتار میشود.

 -۲مقررات جزء ( )۱همچنین برای مراسالت پستی مکاتیب و جعبه های با قیمت اظهار شده و پارسالت و حواله
جات پستی که مبداء آنها کشور دیگری است و برای اشخاص غیر نظامی تبعید شده مذکوره در قرارداد جینواء مربوط
به حمایت از اشخاص غیر نظامی در زمان جنگ مورخ  ۱۲اگست  ۱۹۴۹ارسال میگردد و یا از طرف آنها خواه
مستقیما و خواه توسط دفاتر اطالعات پیش بینی شده در ماده ( )۱۳۶و نمایندگی مرکزی اطالعات پیش بینی شده در
ماده  ۱۴۰همان قرارداد فرستاده میشوند اجرا میگردد.
 -۳دفاتر ملی اطالعات و نمایندگی های مرکزی اطالعات که در فوق با آنها اشاره شده از معافیت کرایه پستی برای
مراسالت پستی مکاتیب وجعبه ها باقیمت اظهار شده و پارسالت و حواله جات پستی که برای افراد ذکر شده درجز۱
و ۲میفرستند یا آنها دریافت میکند خواه بطور مستقیم و خواه به واسطه استفاده کرده و مشمول آن میباشند.

 -۴پارسالت تا پنج کیلو گرام مجاز هستند از معافیت حقوق پستی استفاده نمایند برای مرسوالتی که محتوی آنها غیر
قابل تقسیم بوده یا با درس یک اردوگاه یا افراد مورد اعتماد این اردوگاه بمنظور توزیع بین محبوسین ارسال میشود
حدود او زان میتواند تا ده کیلو گرام باشد.
ماده نهم
معافیت از کرایه پستی برای مطبوعات برجسته مخصوص نا بینایان با توجه به آنچه که در ماده  ۵۴جز  ۲پیش بینی
شده مطبوعات برجسته مخصوص نابینایان از حقوق پستی و نرخ های اختصاصی مربوط به تشریفات سفارشی و
اعالم اوصول و حق توزیع خصوصی و حق مطالبه مکتوب و حق استرداد معاف می باشند.
ماده دهم
تکت های پستی
فقط ادارات پستی تکتهای پست را مخصوص کرایه پست منتشر می کنند.
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ماده یازدهم

فورمه ها نمونه ها

 -１فورمه هائیکه ادارات در روابط فی مابین خود بکار میبرند بایستی بزبان فرانسوی با ترجمه بین سطور یا
بدون ترجمه انشاء شود ،مگر آنکه ادارات ذینفع تنظیم آنرا طور دیگری بین خود موافقت کرده باشند.
(باقیدارد)

