د افغانستان اسالمي جمهوریت
د عدلیې وزارت
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رسمي جریده

فوق العاده ګڼه

مقررۀ تنظیم کادر گمرکات

AC
تاریخ نشر )۱۱( :حوت سال  ۱۹۳۱هـ.ش نمبر مسلسل)۱۹۹۱( :

حکم
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان در مورد انفاذ مقررۀ تنظیم کادر گمرکات
شماره)۵۲۱۲( :
تاریخ۱۹۳۱/۱۱/۵۲ :
مادۀ اول:
مقررۀۀتنظیمررادن رررکۀن مۀ ررربنۀان ررمنوررمنااررر(نم ر و ن ررمرۀ ن )۸۱نمررخۀ ن۸۹۳۱/۸۱/۶ن روای ر نهمر ر ۀالناا ر م ن
افغریاظرننومنکاخلن )۶نف لن ن )۲۲نمرک نظ

ابن ۀکاک نااب،نمیم ۀنم نکاۀد .ن

مادۀ دوم:
ااننحکدنهمۀا نورنم

KU

ن

و ن روای نهمر ۀالناا م نافغریاظرنن نمظننمقۀۀتنمذ ۀنکۀنهۀاکتنۀام نی ۀن ۀکک .ن

محمد اشرف غنی

رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

AC
1

مصوبۀ
کابینۀ جمهوری اسالمی افغانستان در مورد طرح مقررۀ تنظیم کادر گمرکات
شماره)۱۱( :
تاریخ۱۹۳۱/۱۱/۶ :
روای نهمر ۀالناا م نافغریاظرن،نمقۀۀتنظیمادن رکۀن مۀ رربنۀانکۀنهلار ن رمرۀ ن )۸۱نمرخۀ ن۸۹۳۱/۸۱/۶نخر ا ن
ومنکاخلن )۶نف لن ن )۲۲نمرک نم ۀکنظ

ابنقۀاۀنکاک .ن

ن
محمد اشرف غنی
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

KU
AC
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فهرست مندرجات
مقررۀ تنظیم کادر گمرکات
فصل اول
احکام عمومی
ماده

صفحه

عنوان

مرکتنک د:ن

ن

ناهکاف ۵...................................................................................ن

مرکتنا د:

ن

نا ط حرب ۵.............................................................................ن

مرکتنچررۀد:

ن

نارح نظطواق ۶.............................................................................ن

مرکتنپیهد:

ن

د:

ن

ن رکۀن مۀ رب ۶...........................................................................ن

مرکتنهفظد:

ن

نااظخکادنکۀن رکۀن مۀ رب ۶.............................................................ن

مرکتنه ظد:

ن

ن ۀااطنخرصنااظخکاد ۶..................................................................ن

مرکتنیرد:ن

ن

نامظحرننااظخکاد ۱..........................................................................ن

مرکتنکهد:ن

ن

نامظحرننپ لاگۀاف ۱........................................................................ن

مرکتنارزکهد:

ن

نمعۀف نومنا رکم  ۱......................................................................ن

مرکتنک ازکهد:

ن

 ۱..........................................................................ن

KU

مرکتنا ل:ن

ن

نموی  ۵.....................................................................................ن

نمۀهعنظطواق ۶..............................................................................ن

فصل دوم
استخدام

AC

مرکتن

فصل سوم
شمولیت در اکادمی ملی گمرکات

نک ۀتنآم ز

3

فصل چهارم
امور ذاتی کادر گمرکات
مرکتناازکهد:

ن

نظۀفاع ۱................................................................................ن

مرکتنچررۀکهد:

ن

نظوکال نک ۀای  ۳......................................................................ن

مرکتنپریزکهد:

ن

نامظارزاب ۳..........................................................................ن

مرکتن ریزکهد:

ن

نمکلفاب ۸۱...........................................................................ن

مرکتنهفکهد:

ن

نمعۀف نمرم ۀاننومنوابنهرالنمۀو ط ۸۱..........................................ن

مرکتنههکهد:

ن

نا یک ۸۱.............................................................................ن

مرکتنیزکهد:

ن

نیمرۀبنازنۀ یکنااظخکاد ۸۱.........................................................ن

مرکتنوااظد:

ن

ن ضعنطۀزالعملنهر ۸۸..............................................................ن

مرکتنواابن ناکد :ن

نظطواقنطۀزالعملنظعاایربن نۀااک نومن کرارب ۸۸..............................ن

مرکتنواابن نک د :ن

نایفرذ ۸۸................................................................................ن

فصل پنجم
امتیازات و مکلفیت ها

فصل ششم

KU
احکام نهایی

AC

نن
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مقررۀ تنظیم کادر
گمرکات
فصل اول
احکام عمومی
مبنی
مادۀ اول:
ااننمقۀۀ نومنظأا نازنحکدنفقۀتن )۸۲نمرکتنیردنقری نن رۀ یرننخکمربنملک ،ن ضعن ۀکاک نااب .ن
اهداف
مادۀ دوم:

KU

اهکافنااننمقۀۀ نعورۀبنایکناز :ن

-۸نااهرکن رکۀن مۀ ربنومناار(نمعارۀنهرالنمالک  .ن
-۲نظأماننمخثۀابن نمثمۀابن مرافن رکۀن مۀ رب .ن
-۹نظیمادنامظارزابن رکۀن مۀ رب .ن

اصطالحات
مادۀ سوم:

AC

-۴نظأمانن فرفابنااظخکادنکۀن رکۀن مۀ رب .ن

ا ط حربنآظ نکۀنااننمقۀۀ نمفرهادنذالنۀانافرک نم نیمراک :ن

-۸ن رکۀن مۀ رب:نمهم ع نازنمررم ۀاننمارلک نخرکمربنملکر ناکاۀتن مۀ رربنااربن رمنخرکمربن مۀ ر نۀانایهرردنمر ن
کهیک .ن
-۲ن ریکاکا:ن خ

ناابن منامظحرننعم م ن نم رحومنۀانمخفقریمنارپۀالنیمر ک ن نهرربنفۀا ارۀالنآمر ز نظخ

ر ن

ومنا رکم نمل ن مۀ ربنمعۀف نم ن ک .ن
-۹نامظحرننعم م :نامظحرنناوظکاا ناابن رمنوعرکنازنمۀحلر ن ررۀبنلاربنهرربنظ رخاصن ریکارکانن اهرکن رۀااطنۀکارفن
هرالن جن نک)نط ۀنظحۀاۀالناخذنم ن ۀکک .ن
-۴ن م رحوم:ناۀزارو ن ریکارکاننااربن رمنوعرکنازنارپۀالنیمر کننمخفقریرمنامظحررننعمر م نهرربن رم لابن ریکارکانن اهرکن
ۀااطنومنا رکم نمل ن مۀ ربن

ۀبنم ن اۀک .ن
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-۵نامظحرننیررا :نامظحرننظحۀاۀالناابن منوعکنازنفۀاغبنازنا رکم نمل ن مۀ ربنازن ریکاکناخذنم ن ۀککن نوۀناارر(ن
آنن ریکاکنومنعی انن رۀ نن رکۀن مۀ ربنااظخکادنم ن ۀکک .ن
ساحۀ تطبیق
مادۀ چهارم:
)۸ناحکردنااننمقۀۀ نوۀن رکۀن مۀ ربنظطواقنم ن ۀکک .ن
)۲ناحکردنااننمقۀۀ نوۀن رۀ یرننوابنهرالنحمرا ال،نحۀف الن نخکمرظ ناکاۀتن مۀ رب،نظطواقنیم ن ۀکک .ن
مرجع تطبیق:
مادۀ پنجم:
زاۀبنمرلامنمۀهعنظطواقناحکردنااننمقۀۀ نم نور ک .ن

فصل دوم

KU
استخدام

کادر گمرکات
مادۀ ششم:

-۸نۀکافن ب)ن رملنوابنهرالنا لن نک د .ن
-۲نۀکافن ج)ن رملنوابنهرالنا دن نچررۀد .ن
-۹نۀکافن ک)ن رملنوابنهرالنپیهدن ن

د .ن

AC

رکۀن مۀ ربن رملنۀکافنهرالنذالنم نور ک :ن

استخدام در کادر گمرکات
مادۀ هفتم:
ااظخکادنکۀن رکۀن مۀ ربنمطروقناحکردنااننمقۀۀ ،نقری نن رۀ یرننخکمربنملک ن ناراۀناایرکنظقیای نمرۀظوطنازنطۀارقن
ۀقروبنآزاکن

ۀبنم ن اۀک .ن

شرایط خاص استخدام
مادۀ هشتم:
خ

نومنحاثن رکۀن مۀ ربنااظخکادن ک نم نظ ایکن منع

نوۀنکا ظنن رۀااطنمیرکۀجنمر اکنهفرظدن نه رظدن نۀعراربن

مرکتنا ن نچررۀدنقری نن رۀ یرننخکمربنملک ،نکاۀاالن ۀااطنذالنیازنور ک :ن
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-۸نکا ظننحکاقلنظح ا بنعرل نومناطحنلااری( .ن
-۲نولکابنومنوۀیرممنهرالن مپا ظۀالن نزورننایگلاا ن نظالطنومناک نازنزورننهرالنمل  .ن
امتحان استخدام
مادۀ نهم:
)۸نامظحرررننااررظخکادنکۀنوارربنهرررالن )۲ ۸ن رررکۀن مۀ ررربنمطررروقناحکررردنقررری نن رۀ یرررننخررکمربنملکر ن نطۀزالعمررلن
ظعاایرب،ن

ۀبنم ن اۀک .ن

)۲نازن ریکاکاننۀکافنهرالن جن نک)نامظحرننعم م ناخذنم ن ۀکک .ن
)۹ن ریکاکای ن منکۀنامظحرننعم م نیمۀ نمعارۀالنۀاناخذنیمرایکنومنمۀحل نم رحومنۀا نم نارویک .ن
) ۴ن زاۀبنمرلاررمنا ر امبنامظحرررنن نم رررحومنۀانکۀنهمکرررۀالنورررناهررلنخوررۀ نظحرربنیمرررۀبنیمرایررکتن مااررا ننماررظقلن
ا

حربناکاۀالن نخکمربنملک نظۀظابنم نیمرایک .ن

KU

)۵نپۀ ا ر نامظحرررننوارربنهرررالنمیررکۀجنفقررۀتن )۲نااررننمرررک نازنطررۀفنیمرایررک رنن مااررا ننماررظقلنا ر حربناکاۀالن ن
خکمربنملک نیمرۀبنم ن ۀکک .ن
امتحان پولیگراف
مادۀ دهم:

AC

ومنمیم ۀنظأمانن فرفابنکۀناهۀاآب،نامظحرننپر لاگۀافنازن ررکۀن مۀ رربنۀکارفن ب)نقورلنازنظقرۀۀن نظورکال نکۀنواربن
هکاکناخذنم ن ۀکک .ن

فصل سوم

شمولیت در اکادمی ملی گمرکات
معرفی به اکادمی
مادۀ یازدهم:

) ۸نوخر نمیرروعنو رۀالناکاۀتن مۀ ررب،نورمنظیراربنواربنهررالنکاخرلنظ رکالن ریکارکای نۀان رمنکۀنیظاهر نم ررحومنمثوربن
اۀزارو ن ۀکاک نایک،نهربنآم ز نومنا رکم نمل ن مۀ ربنمعۀف نم نیمراک .ن
) ۲نهۀ ر نکۀنیظاهر نم ررحومنثروربن رۀککن رمنظعرکاکالنازن ریکارکاننکاۀاالنیمرۀابنمارر النمر نور ریک،نکۀناارننحرلربنورمن
ریکاکنکاۀاالنمررۀب،نظهۀومن نظح ا بنظخ

ن منورنمعارۀنهرالنهمرننوخ نمطروقبنوا ظۀنکا رظمنور رک،ناۀهحاربن

کاک نم ن ک .ن
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) ۹نایظخرربن ریکاررکنوررۀنااررر(نم رررحومنورۀاالنمعۀفر نوررمنآمر ز نکۀنا رررکم نملر ن مۀ رربنوررمنظۀظارربنولیررکنور کننیمررۀ ن
ۀبنم ن اۀک .ن
)۴نوۀاالنهۀنپیجنواب،ناکنیفۀنط ۀنۀازۀف نومنا رکم نمل ن مۀ ربنمعۀف نم ن ۀکک .ن
هۀ ر نوابنکاخلنظ کالن مظرۀنازن )۵نواربنور رکنکۀناارنن ر ۀبنیارزنارکنیفرۀنورمنحارثن ریکارکنۀازۀفر نمعۀفر نمر ن
ۀکک .ن
دورۀ آموزشی
مادۀ دوازدهم:
)۸نک ۀ نآم ز

ن رۀ یرننۀکافنهرالن جن نک)نکۀنا رکم نمل ن مۀ ربنحکاقلنچررۀمرهمنم نور ک .ن

)۲نک ۀتنآم ز

ن رۀ یرننۀکافن ب)نکۀنا رکم نمل ن مۀ ربنحکاقلنک نهفظمنم نور ک .ن

)۹نا رکم نمل ن مۀ ربنمکلفنااب،نوعکنازنظکمالنیم کننک ۀتنآم ز

نازن ریکاکنۀکافنهرالن جن نک)نامظحرننیررا ن

KU

اخذنیمراک.ن ریکاکاننم فقنومنظۀظابنولیکظۀاننیمۀاب،نکۀنوابنهرالن رکۀن مۀ ربنظ مافنم ن ۀکیک .ن
) ۴نوۀاالن ریکاکاننک ۀتنآم ز ،نمککنمعر ن منایکازتنآننومنپا یررکن زاۀبنمرلامن نظ

ابن روایرمنهمرر ۀالناار م ن

افغریاظرننظعااننم ن ۀکک،نپۀکاخظمنم ن ک .ن
)۵نی ربنکۀا نک ۀتنآم ز

نظ اطناکاۀتن مۀ رب،نظیمادنم ن ۀکک .ن

AC

فصل چهارم

امور ذاتی کادر گمرکات
ترفیع
مادۀ سیزدهم:

)۸نظۀفاعربن رکۀن مۀ ربن ۀفنکۀنکاخلنۀکافنورنکۀنیمۀکا بن ۀااطنذالن
-۸نم ه کابنوابنخرل نکۀنظ کال .ن
-۲نظکمالنحکاقلنپیجنارلنخکمبنکۀواب .ن
-۹نظکمالنپیجنمۀحل ناۀزارو ناهۀاآبنومن

ۀبنم فقریم .ن

ن-۴نکا ظننحکاقلنکۀه نظح ال نمیکۀجنماح ن مرافنوابنورم .ن
-۵نظکمالنیم کننوۀیرم ناخظ ر

نآم ز نهرالنکاخلنخکمب .ن
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ۀبنم ن اۀک :ن

)۲نهۀ ر نک نارنوا ظۀنازنک نمرم ۀن ۀااطنمیکۀجنفقۀتن )۸نااننمرک نۀانظکمارلنیمر ک نور رکنورمنمررم ۀالناۀهحاربنکاک ن
م ن کن منکۀوابنفعل نخکمبنوا ظۀن ۀک نور ک.نکۀن

ۀظ ن رمنمررم ۀانن اهرکن رۀااطنکاۀاالنارروقمناکاررننخرکمبن

کۀوابنور یک،نومناار(نۀقروبنکاخل نمارننمرم ۀاننمظذ ۀ ،نظۀفاعن
)۹ناکاۀ نم نظ ایکنکۀن

ۀبنم ن اۀک .ن

ۀبنعکدنم ه کابنمرم ۀانن اهکن ۀااطنمیکۀجنفقۀتن )۸نااننمررک ،نواربنخررل نۀاناعر نن

یمراک .ن
تبدیلی دورانی
مادۀ چهاردهم:
)۸نمرم ۀانن رکۀن مۀ ربنوعکنازنهۀنامنارلنخکمبنومن کلنک ۀای نکۀوابنهرالنمعرکلن نم رومنظوکالنم ن ۀکیک .ن
)۲نظوکال نمرم ۀنقولنازنماعرکنامنارلنخکمبنکۀوابنم ه کن ۀفنکۀنحرمبنضرۀ ۀبن نلرز دنکارکناکاۀتن مۀ رربن
کۀنمطروقبنورناحکردنقری نن رۀ یرننخکمربنملک ن نمقۀۀتنام ۀنذاظ ن رۀ یرننخکمربنملک ن

ۀبنم ن اۀک .ن
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)۹ناکاۀتن مۀ ربنمکلفنااب،نهک لنظوکال نک ۀای نمرم ۀاننۀانمطروقنحکدنفقۀتن )۸نااننمرک نظۀظابنیمراک .ن
)۴نظوکال نک ۀای نومنپا یررکناکاۀتن مۀ ربن نوعکنازنظأااکنم روربنماح ن مرافنازنهریبن مااا ننماظقلنا ر حربن
اکاۀالن نخکمربنملک ،نظ اطنمقرمربنذا

حنمیم ۀن ییکتنظقۀۀ،ن

ۀبنم ن اۀک .ن

فصل پنجم

امتیازات
مادۀ پانزدهم:
)۸ن رکۀن مۀ ربنوۀع

AC

امتیازات و مکلفیت ها

نحق قنپا وای ن ک نکۀناایرکنظقیای نمۀو ط،نکاۀاالنامظارزابن رکۀالنم نور یک .ن

)۲نامظارررزنمرررکالن رررکۀن مۀ ررربنورررنکۀنیمۀکا رربنوارربن نخ
مااا ننماظقلنا

حربناکاۀالن نخکمربنملک ن نظ

رراربن ماف ر النازنطررۀفن زاۀبنمرلاررمنوررمنم افقررمن

ابن روایمنهمر ۀالناا م نافغریاظرننکۀناریکنهکا ریرمنظیمرادن

م ن ۀکک .ن
)۹ناکاۀتن مۀ ربنکۀنۀاوطمنومنظرامنماکنن نواممن ح نمرم ۀانن مۀ ربنکاۀاالنمکلفابنهرالنذالنم نور ک :ن
-۸نظرامنماکننازنطۀاقنااهرکن رۀکنهررالنم ر ننکۀنیزکاکر ن مۀ رربنوررنکۀیمۀکا ربنامکریرربنمررل نک لرب،نطورقن
طۀزالعملنمۀو ط .ن
-۲نوام ن ح نمعرکلن )%۱۱نمهم عنم رۀفن ح ن خصن رۀ نن ناعضرالنفرمالنم

ر فن پرکۀ،نمررکۀ،نهمارۀن

نفۀزیکان)ن منمهم عنآننکۀنهۀارننارلنوا ظۀنازنمولر نمعررکلنمعرر نارکنمرهرمنقرکدنا لنواربنا لن رۀ یررننخرکمربن
ملک نیور ک .ن
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مکلفیت
مادۀ شانزدهم:
رررکۀن مۀ ررربنمکلررفنوررمنثورربنکاۀاار نقوررلنازنظقررۀۀنور ک ن ررمنمطررروقناحکررردنقررری ننطر ۀنارررمیمنظ اررطنمۀاهررعنمۀور طن
اۀزارو ن نثوبنم ن ۀکک .ن

فصل ششم
احکام نهایی
معرفی مامورین به بست های مربوط
مادۀ هفدهم:
)۸نوخ نمیروعنو ۀالناکاۀ ن مۀکنمکلفنااب،نکۀنمۀ زن ن ماربنظقۀۀن ریکاکاننم فقنۀانمطرروقناحکرردنقرری ننطر ن
مۀاحلن نومنوابنهرالنمۀو طمنمعۀف نیمراک .ن

KU

)۲ن رکۀن مۀ ربنوعکنازنیررا ن کننپۀ ا نااظخکاد،نماظحقنمعر نا ل ن نامظارزالنم ن ۀکیک .ن
سوگند
مادۀ هجدهم:
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رکۀن مۀ ربنقولنازنا غرلن مافم،نحلفنآظ نۀانکۀنحض ۀنآمۀناعطرءنومنهرنم نآ ۀیک :ن

ویردنخکا یکن ج)نا یکنارکنم ن یادن مرافنخ کنۀانورن مررلنامریربنکاۀال،ن رکاقبن ناامریرکاۀالنمطرروقناحکرردن رۀاعبن
اا م ،نقری نناارا نافغریاظرن،نق ایان،نمقۀۀ نهررن نارراۀنااریرکنظقیایر ن مۀ ر نورمنمثرورمنارکنافغررننمارلمرنن ن طرنن
ک ارربنموررۀانازنهررۀن یررمنظمرررا بن ن اواررظگ نهرررالن خ ر ،نق ر م ،ناررمظ ،نمررذهو ن ناارا ر ناهررۀ نم ر نیمرررادن نوررمن
ۀبنماظقادن نغاۀنماظقادنومنخاریب،نحقنظلفر ،نور نعرکالظ ن نفاررکناکاۀالنموررکۀبنیمر ن ۀزدن نعلارمنآیرررنموررۀز ن
م ن ید .ن
نظارت از روند استخدام
مادۀ نزدهم:
مااررا ننماررظقلنا ر حربناکاۀالن نخررکمربنملک ر نوررمنمیم ر ۀنح ر لناطمایرررننازنظررأماننعررکالب،ن ررفرفاب،ن رااررظمن
ارمۀال،نظطواقناکارننق ایان،نمقۀۀ نهرن نۀهیم کنهرن نۀعرابنو نطۀف ،نازنم رحومن نپۀ امنااظخکادنیمرۀبنمر ن
یمراک .ن
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وضع طرزالعمل
مادۀ بیستم:
زاۀبنمرلامنم نظ ایکنومنمیم ۀنظطواقنورظۀناحکردنااننمقۀۀ نطۀزالعملنهرنۀان ضعنیمراک .ن
تطبیق طرزالعمل تعیینات و رسیدگی به شکایات
مادۀ بیست و یکم:
هۀ ر نکۀنم ۀکناراۀنام ۀنمۀو طمنورمنظعاایرربن نۀاراک نورمن رکراربنکۀناارننمقرۀۀ نحکردنپا روای نیرمن ۀکارک نور رک،ن
طۀزالعملنظعاایربن رۀ یرننخکمربنملک ن نطۀزالعملنۀااک نومن کرارب،نقرولنظطواقنم نور یک .ن
انفاذ
مادۀ بیست و دوم:
ااننمقۀۀ نازنظرۀاخنی ۀنکۀنهۀاکتنۀام نیرفذنم ن ۀکک .ن
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ن
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