هو هللا
نمره ۲۵/۲۲
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اصولنامۀ

(کوریری)

در افغانستان

تاریخ طبع  ۱۹ _ :حمل ۱۳۱۸
( )۳۰۰جلد

تعداد طبع
در ریاست عمومی مطابع طبع شد

بسم هللا الرحمن الرحیم

اصولنامۀ کوریری
 -:۱کوریری دو نوع است:
کوریری سیاسی.
کوریری ناقل.
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کوریری سیاسی به تابعیت دولت مرسل بستۀ پستۀ سیاسی بوده و پاسپورت سیاسی همان دولت را دارا میباشد.

کوریری ناقل دارای پاسپورت سیاسی نبوده فقط با پاسپورت ملی خودش مسافرت کرده و حامل پستۀ یک مملکت میباشد.
 -:۲کوریر سیاسی حامل پسته سیاسی است؛ پوستۀ سیاسی عبارت است از تحریرات صادرۀ وزارت خارجیه بعنوان
نمایندگان سیاسی مربوطه وزارت خارجۀ همان دولت و یا تحریرات صادرات سفارتخانه به عنوان وزارت خارجه و یا به
سفارت خانۀ همان دولت به مملکت ثالث.

 -:۳کوریر ناقل حامل پسته رسمیۀ است بستۀ رسمیه آن است! که از طرف وزارت خارجه و دوایر مربوطۀ وزارت
خارجۀ یک حکومت بعنوان مامورین رسمیۀ همان مملکت متعینۀ ممالک خارجه صادر میشود بستۀ پسته های رسمیه نیز
قرار معاهده و موافقه و معامله بالمثل دارای مصئونیت و معافیت میباشد اما بشرطیکه از حدود پانزده کیلو گرام متجاوز
نباشد در صورتیکه کوریر ناقل حامل بسته پستۀ سیاسی شود با پستی ورقه مخصوص کوریری (لیسه پاسه) از طرف
مرسل بسته پسته سیاسی داشته باشد.

 -:۴تمام کوریران با پستی عالوه بر تذکرۀ ملی و پاسپورت سیاسی ورقۀ رسمیه را داشته باشند ،ورقه رسمیه آن است که
مرسل عدد و وزن بسته های پسته را با خط سیر کوریر معلوم کرده باشد ورقۀ رسمیه بسته پسته های رسمی از طرف
تمام مرسلین مربوطۀ وزارت خارجه و وزارت خارجه صادر میشود ولی ورقۀ رسمی پستۀ سیاسی تنها از طرف وزارت
خارجه و سفارتخانه بایستی صادر شده باشد نماینده گان افغانی باید عالوه بر ویزای عادی و یا سیاسی که در پاسپورت
ملی و یا سیاسی آنها ویزه مینمایند به هر دو نوع ورقۀ رسمیۀ کوریران خارجی نیز مالحظه شد خود را تحریر نمایند
اضافه بر آن بر روی تمام خریطه های پست سیاسی و رسمی آدرس مرسل و مرسل الیه و اسم کوریر نیز باید تحریر شده
باشد.

 -:۵از طرف وزارت خارجه در داخل و از طرف نمایندگان سیاسی افغانی و جنرال قونسلگری افغانی در خارج برای
کوریران سیاسی دول خارجه در پاسپورت سیاسی آنها ویزۀ (اجازه) داده خواهد شد ولی در پاسپورت های ملی کوریر
ناقل از طرف مامورین صالحیت دار ویزۀ عادی داده میشود.
در صورتیکه کوریر ناقل حامل پستۀ سیاسی باشد در ورقۀ مخصوص کوریری صادره مرسل بسته پستۀ سیاسی ویزه
مخصوص کوریری داده میشود و نیز از طرف مامورین افغانی در ورقۀ رسمیه که در اصل ( )۴تصریح شد مالحظه شد
کرده میشود.
 -:۶تمام کوریران مکلف اند که در حین ورود و خروج ورقۀ رسمیه و عین بسته های پسته که حامل است به مامورین
گمرک ارائه بدهد .مامورین گمرک مکلف اند که در ورقۀ مذکور مالحظه شد خود را بنویسند.
 -:۷یک کوریر حامل چند بسته پستۀ سیاسی و رسمی یک دولت با چند دولت شده میتواند به شرطیکه هر بسته پستۀ
صادره مجزا و جدا گانه بوده و آدرس مرسل و مرسل الیه بر روی هر بستۀ پسته نوشته شده باشد و کوریر برای هر بستۀ
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پسته ها ورقۀ مخصوص را مطابق اصل ( )۴داشته باشد و از حدود پانزده کیلو گرام وزن هر بسته زیاد نباشد.

(تبصره)

با ممالکیکه کمتر ازین وزن معینه مرسول می نمایند معامله بالمثل کرده خواهد شد.

 -:۸غیر از نوشته جات و اوراق رسمی و مطالب دولتی بوسیلۀ پستۀ سیاسی و رسمی قطعا چیزی دیگر حمل نخواهد شد.
 -:۹هرگاه وزن معین پانزده کیلو گرام باحتیاجات دول خارجه که در کابل نمایندگان سیاسی دارند کافی نباشد بوزارت
خارجه اختیار داده میشود که با هر یک از دول راجع بوزن پسته که بتوسط کوریر حمل میشود ترتیب مخصوص بگیرد
اما بشرط معامله متقابله و بشرطیکه حد اکثر وزن پست مذکور از بیست گرام تجاوز ننماید.

 -:۱۰هرگاه مامورین گمرک سرحدی دولت افغانیه مالحظه نمایند که مقررات این اصول نامه در حدود بسته های پست
وارده بتوسط کوریر رعایت نشده است باید پستۀ مزبور از طرف مامورین گمرک سرحد مهر شده بکابل ارسال شود
بستهای مذکور بحضور نمایندۀ وزارت خارجه و نماینده سفارت خانه مربوطه در گمرک باز میشود و اگر کوریر در
سرحد تقاضای فوری خروج خود را نماید بسته های مزبور واپس بوسیلۀ همان کوریر از سرحد ورود بخارج عودت داده
میشود و هم چنین بسته های صادر از نماینده گی های خارجه در افغانستان که موافق شرایط مقرره نباشد اجازه خروج از
سرحد داده نمیشود.
بایستی در موارد فوق اظهار نامۀ عدم مراعات در دو نسخه تنظیم و بامضای مامورین گمرک و نمایندۀ حکومت محلی و
کوریر رسانیده یک نسخۀ همان اظهار نامه فورا بوزارت خارجه ارسال گردد.
 -:۱۱اتباع افغانی به هیچ صورت نمی توانند در داخل مملکت کوریر سیاسی دول خارجه شده حامل پست آنها شوند.

 -:۱۲بسته های پست سیاسی و رسمی که مطابق مقررات سابق الذکر ارسال و مرسول میشود در موقع ورود و خروج از
سرحدات مملکت افغانستان از طرف مامورین دولت باز و تفتیش نمیشوند لیک سایر محصوالت تمام هر نوع کوریر باز و
تفتیش کرده خواهد شد.

(تبصره)
اگر مامور رسمی هر یک حکومت که پاسپورت سیاسی داشته باشد و ماموریت رسمی را در همان مملکتی که وظیفۀ
کوریری را اجرا میکند دارا باشد نسبت باشیای او که با خود دارد مطابق اصولنامۀ گمرکی رفتارخواهد شد.
 -:۱۳هر گه محموالت کوریر سیاسی و ناقل برای ضرورت و مستعملۀ شخصیۀ او بوده باشد بعد از معاینه در دوائر
گمرکی مواد معینۀ اصولنامۀ های گمرکی در آن باره تطبیق داده خواهد شد.
 -:۱۴کوریر های سیاسی که با رعایت شرایط فوق فرستاده میشوند از طرف مامورین نظامی و ملکی دولت افغانیه حمایه
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کرده خواهند شد و در مواقع ضرورت از طرف مامورین افغانی حفظ و حراست پستۀ محولۀ آن ها کرده میشود.

 -:۱۵اعتبار ویزاء پاسپورت ملی و یا سیاسی کوریر از روز صدور ویزه الی یکسال معتبر است مشروط باینکه در هر
بار ورود و خروج بمالحظۀ سرحد داری رسانیده شود.

 -:۱۶مامورین گمرکات چه در سرحدات و چه در میدانهای طیاره مسئول تطبیق اصولنامۀ هذا میباشند در صورتیکه در
بعضی جا مامورین گمرکات نباشد در سرحدات مامورین سرحد و در میدان طیاره منصبدار میدان طیاره مسئول شناخته
خواهد شد.

 -:۱۷این اصولنامه از تاریخ نشر در جریده سه ماه بعد موقع اجرا گذاشته میشود.

ادخال اصولنامۀ هذا را در جملۀ اصولنامه های دولت منظور و باجرای آن امر و اراده مینمایم.
مورخۀ  ۱۰سرطان  ۱۳۱۴مطابق  ۲۹ربیع االول ۱۳۵۴

