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فوق العاده ګڼه

پرله پسی لمبر ()۸۳۳

نیټه :چهارشنبه د  ۶۸۳۱کال د سلواغی د میاشتی ()۳

د امتیاز خاوند

د عدل وزارت

مسئول مدیر

حسین (طغیان)

مرستیال

پیغله روح گل (نوری)

مهتمم

نور علم

پته :د عدل وزارت  -داراالمان کابل افغانستان
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فرمان شماره ( )۶۱۹۱مورخ دوازدهم جدی سال  ۶۸۳۱مقام ریاست جمهوری
ښاغلی محترم وزیر عدلیه!
مجلس وزراء تحت فیصله شماره ( )۷۲۵در جلسه تاریخی  ۰۵۷۶/۰۱/۶با مالحظه ورقه عرض شماره ()۰۰۵۲
مورخ  ۰۵۷۶/۰۱/۷وزارت مخابرات مراتب آتی را تصویب نمود:
«تعدیل ماده چهلم مقررات پست که بمهر داراالنشاء رسیده منظور است».
دمحم داود رئیس جمهور
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تعدیل ماده چهلم مقررات پست
ماده چهلم
الف – در مورد پارسالت ،بسته های کوچک ،و اوراق مطبوع وارده عنوانی آدرس معین اجراآت ذیل صورت می
گیرد:
 -۰پارسل وارده بدون قید وزن و بسته کوچک و اوراق مطبوع که وزن آن بیش از پنجصد گرام باشد از تاریخ اطالع
به آدرس مرسل الیه برای مدت پانزده روز بشمول ایام تعطیل در اداره پست طور رایگان نگهداری میشود.
 -۲هرگاه مرسل الیه برای اخذ پارسل ،اوراق مطبوع و یا بسته کوچک عنوانی اش در مدت متذکره فقره ( )۰مراجعه
ننماید ارسالی برای پانزده روز دیگر در برابر اخذ اجرت یکصد و پنجاه افغانی فی واحد بسته در اداره پست
نگهداری می شود.
 -۵هرگاه مرسل الیه در ختم سی روز مراجعه نکند ،ارسالی بدفتر پست مبداء مسترد میگردد.
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 -۴اجرت متذکره فقره ( )۲بدون قید تعداد روز بحیث یک مبلغ معین اخذ میگردد.
 -۷در صورتیکه مرسل الیه دستیاب شده نتواند ،ارسالی از تاریخ صدور اطالعیه الی سی روز در اداره پست
نگهداشته شده بعدا بدفتر پست مبداء مسترد میگردد.
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 -۶از ارسالی های متذکره فقره ( )۰جزء الف که مسترد میشود اجرت انبار داری اخذ نمیگردد.

 -۵اوراق مطبوع که بصورت عادی (غیر راجستر) مواصلت نموده باشد هرگاه بعد از صدور اطالعیه در مدت سی
روز مرسل الیه غرض اخذ مطبوع خود مراجعه ننماید ،اوراق مذکور بدفتر پست مبداء مسترد نمیشود .اینگونه اوراق
جهت اجراآت بعدی به وزارت اطالعات و کلتور سپرده میشود.

ب – در مورد پارسالت ،بسته های کوچک و اوراق مطبوع وارده عنوانی پست رستانت ،اجراآت آتی صورت
میگیرد:
 -۰پارسل ،بسته کوچک ،یا اوراق مطبوع که عنوانی پست رستانت مواصلت نموده باشد ،ار تاریخ وصول اطالعیه
به شعبه پست رستانت برای مدت شصت روز بشمول ایام تعطیل نگهداری میشود.
 -۲در ختم مدت متذکره فقره یک جزء (ب) هرگاه مرسل الیه مراجعه ننماید ارسالی مذکور به دفتر پست مبداء مسترد
میگردد.
 -۵در مورد اوراق مطبوع عادی طبق فقره ( )۵جزء (الف) اجراآت صورت میگیرد.

 -۴ارسالی های متذکره فقره یک جزء (ب) برای سی روز از تاریخ وصول اطالعیه به شعبه پست رستانت بصورت
رایگان نگهداری میشود.
 -۷هرگاه مرسل الیه بین روز های سی و یکم و شصتم مراجعه نماید .هر واحد ارسالی واصله در برابر اخذ اجرت
انبار داری مبلغ هفتاد و پنج افغانی به مرسل الیه تسلیم داده میشود.
ج -این تعدیل یک ماه بعد از نشر در جریده رسمی نافذ می گردد».
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