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 (T1د داخلي ترانزیټ )

 او مقصد ګمرک ته د محمولې په تاخیر سره د رسیدلو او

 یاهم نه رسیدلو په اړه ګمرکي کړنالره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مبنی

 لومړۍ ماده

 T1 د مادو صراحت سره سم تنظیم شوی څو ۶۳،۵۴،۳۵،۳۴،۱۵،۱۶دا کړنالره د ګمرکونو قانون د 

نزیټ د کورني ترا معتبر کولو همداشاند  بطالن، د نه رسیدلو )عدم مواصلت( اود اجراء، اصدار،فورم 

 اړوند مسایل تر پوښښ الندې راولي.

 ( فورم جوړولT1په مبدا ګمرک کې د ټي یو )

 دویمه ماده

د اظهار  اطالعاتو ته په کتو،، محمولې او یا د صادرونکي هیواد د ګمرک اړتیا وړ اطالعات سندونوټول د 

 او په سیستم الرښود سره سم ډکفورم )موقت اظهارلیک( کې  T1 اسیکوډا سیستم د کونکي په واسطه د

کې ذخیره کیږي. د اطالعاتو له صحت څخه د ډاډ تر السه کولو وروسته د سیستم له الرې ګمرک ته 

په کیږي او د سرحدي ګمرک د ترانزیټ لیږدول کیږي او اظهار کونکي له لوري چاپ، السلیک او ټا

 څانګې ته د اړتیا وړ ټولو سندونو سره یو ځای وړاندې کیږي.

 درېیمه ماده

د وړاندې شویو معلوماتو او ضمیمه شویو سندونو د صحت او عدم صحت مسؤلیت د اظهار کونکي او د 

 یي ترتیب کړی دی، پر غاړه ده. T1مال خاوند چې 

 څلورمه ماده

 T1د هغو مالونو لپاره چې له جوړولو وړاندې ډاډ تر السه کړي چې  T1اظهار کونکی مکلف دی چې د 

 توریدونکي)د جواز اصل شتون/صالحیت لیک/ پیژنګلوي او یا پخوانی کاري اړیکې( د ورته ترتیبوي 

  په سندونو کې شامل دي.او اړوند 

 پنځمه ماده 

ن په رحدي ګمرک د ترانزیټ څانګه مکلفه ده چې په اختیاري یا سیستمي ډول د اجمالي تشریح مامورید س

T1 .کې د شاملې محمولې لپاره وټاکي او محموله اجمالي تشریح ته رجعت ورکړي 

 شپږمه ماده

و محتویات او ضمیمه شوي سندونه له محمولې سره پرتله کړي ا T1د د تشریح مامورین مکلف دي چې 

چاپ تر شاه د هغه کوایف درج او السلیک یي کړي.  فورمې د لومړي T1د ډاډ تر السه کولو وروسته د 

د سیم سرغچ او د پلټونکي )ردیابي( سیستم کارکونکي محموله تنظیموي او د ترانزیټ څانګې ته یي راجع 

 کوي.

 

 

 



 اوومه ماده

ندونه، د تادیي وړ پیسې )د الکترونیکي خدمتونو فیس، سیم او سرغچ، د پلټنې )ردیابي( سیستم بهادار س

له صدور وړاندې په بانک کې تحویلیږي او  T1اسکنر او نور عوارض( د سیستمي تعرفې له الرې د 

 اویز یي له سندونو سره ضمیمه کیږي.

 اتمه ماده

 ندونو او د اړوندو مامورینو)اجمالي تشریح، سیم او سرغچ، دد سرحدي ګمرک د ترانزیټ مامورین س

په  جدول سره سم زماني محدوده مې مادې۱۲د دې کړنالرې  په کتو  پلټنې سیستم، او سکنر( نظرونو ته

ونکي ته کفورم کې چاپوي او له السلیک او ټاپې وروسته یي اظهارپه ځانګړي  T1سیستم کې ثبت او 

 .سپاري

 نهمه ماده

لو د اظهارکونکي له لوري د وړاندې شویو ضمیمه سندونو کاپي د مسؤلو مامورینو له لوري له نښې کو

 ي.اول چاپ او اړوندو بانکي اویزونو سره یو ځای په مبداء ګمرک کې حفظ او ساتل کیږ T1وروسته د 

 لسمه ماده

د اړوندې دروازې  د سیستمي خروج شوي په موخهاصل  T1اظهار کونکی مکلف دی چې د صادر شوي 

ه وسیل مولې اجمالې کتلو وروسته لیږدونکیمسؤلینو ته وسپاري، د دروازې مامورین مکلف دي چې د مح

فورم تر شاه السلیک او له خروج څخه اصلي   T1فورمې اصل په سیستم کې خروج کړي او د  T1او د 

 یي تایید وکړي.

 یوولسمه ماده

مقصد ګمرک  د مبدا ګمرک له نښې کولو وروسته،فورمې اصل سره یو ځای  T1د ضمیمه سندونو اصل د 

کلف . د توکو لیږدونکی مسپارل کیږيته د لیږلو په موخه د ترانزیټ څانګې له لوري اظهار کونکي ته 

 .یوسياصل د لیږد په وخت کې له محمولې سره  T1د ضمیمې اصل سندونه او دی چې 

 دولسمه ماده

ل تر مقصد ګمرک پورې د توکو د لیږد معیاد یا زماني محدوده د دې مادې د جدو له سرحدي ګمرک څخه

 معینه نورم له مخې ټاکل کیږي د زماني محدودې معیاد د سیستمي خروج شوي وخت څخه محاسبه کیږي.

زماني  د مقصد ګمرک سرحدي ګمرک شمېره
 محدوده

د ټولو مبدا سرحدي ګمرکونو لکه تورخم، اسالم  ۱
تورغنډۍ، حیرتان، سپین بولدک، غالم قلعه، 

رخان بندر، اقینه، میلک، ابونصر یخان، ش
فراهي، ایخانم، پټان، ځاځی، انګورهډه او د 

 هیواد نور سرحدي ګمرکونه

 ورځې ۴ د مقصد تر ټولو نږدې ګمرک



د ټولو مبدا سرحدي ګمرکونو لکه تورخم، اسالم  ۲
قلعه، تورغنډۍ، حیرتان، سپین بولدک، غالم 

ان، شرخان بندر، اقینه، میلک، ابونصر خ
فراهي، ایخانم، پټان، ځاځی، انګورهډه او د 

 هیواد نور سرحدي ګمرکونه

 ورځې۱۰ د کابل ګمرک

 

 غیر مترقبه )فورس ماژور( حاالت

 دیرلسمه ماده

ب، د اړتیا په صورت کې د محمولې بدلول، د ټولې محمولې او یا هم د یوې برخې تخریب، د سرغچ تخری

تخنیکي ستونزې او یا غیرمترقبه حالت چې ګمرک ته د توکو په رسیدو کې ځنډ رامنځته کوي 

ې ډریور/باروړونکی/اظهارکونکی/د مال څښتن مکلف دی چې تر ټولو نږدې ګمرک او یا هم ګرځنده څارن

نه یدټیم ته اطالع ورکړي. اړوند ګمرک یا د ګرځنده څارنې ټیم مکلف دی چې ژر تر ژره په اړه یي رس

 اړخه د قضیې جزئیات ولیکي او تائید یي کړي. هوکړي او له خپل

 رلسمه مادهاوڅ

په استثنایي حاالتو کې چې نږدې ګمرک ته رسیدنه امکان ونلري موټر چلونکی مکلف دی چې د سېمې 

ته  امنیتي موظفین په جریان کې پریږدي. د سېمې امنیتي موظفین موضوع ته رسیدنه کوي سلسله مراتبو

 د قضیې جریان پوره راپور اړوند ګمرک ته په رسمي ډول استوي. ،ه کتو سرهپ

 پنځلسمه ماده 

 دپه خلص ډول د موضوع څرنګوالی د ګمرکونو لوی ریاست باید موټر چلونکی او یا هم د توکو خاوند 

خه د رسیدنې په موموضوع ته ساعته د ټلیفون شمېرې سره  ۲۴شکایتونو ثبتولو/د اطالع ورکولو مرکز 

 اطالع ورکړي.هم 

 شپاړسمه ماده

کی او نور د محمولې اړوند سندونه د الرې په اوږدو کې تخریب او یا ورک شي موټر چلون T1که چیرې 

ا یاو یا د توکو خاوند مکلف دی چې د دې کړنالرې له احکامو سره سم موضوع تر ټولو نږدې ګمرک او 

 کړي.د ګرځنده څارنې ټیم ته اطالع ور

 اتلسمه ماده

په هغه صورت کې چې محموله په پوره ډول  کې مندرجو حاالتوپه ټولو عنوان تر د غیرمترقبه حاالتو 

کتو تخریب شوي وي د مقصد ګمرک ترانزیټ څانګه معتبرو سندونو او د اړوند ګمرک ریاست حکم ته په 

 پروسې اقدام کوي.په  Undo closeسره د معتبر کولو او د 

 

 



 طی مراحل T1په مقصد ګمرک کې د 

 اتلسمه ماده

 پروسس درې مرحلې لري. T1په مقصد ګمرک کې د 

 ـ د توکو له رسیدو څخه تائید۱

 ـ د محمولې او سرغچونو بررسي۲

 تړل T1ـ د ۳

 نولسمه ماده

نده ده د کارکونکوولي دروازې د د توکو له رسیدو څخه تائید د مقصد ګمرک د دخله رسیدو څخه تائید: 

 یدوداخلښتن مکلف دی چې د محمولې په کیږي. موټرچلونکی او یا د توکو څچې د سیستم له الرې تر سره 

په اصل او ضمایم سندونه د دخولي دروازې مسؤلینو ته وسپاري. د دخولي دروازې مسؤلین  T1سره د 

 ي لیږي.تر شاه کوایف درجوي او اړوند هنګر ته ی T1دفتر کې له ثبت او د هنګر له ټاکلو څخه وروسته د 

 شلمه ماده

هنګر  دد هنګرونو مدیریت دنده لري چې د محمولې له جمع او قید وروسته، د محمولې او سرغچ بررسي: 

او  خانه کې او د هنګر کتاب د ثبت شمېره د مالحظاتو په برخه کې ولیکي " د سرغچونو د بررسۍ"کوډ 

په هنګر کې د توکو له شتون څخه تائید وکړي. د دې مرحلې له اجرا وروسته سیستم د رسید شمېره 

(Valid Number او د اعتبار نېټه )T1 .ته ورکوي 

ستم له الرې او یا هم د اړوندو په ورځني ډول د سینوټ: د دخولي دروازې کارکونکي مکلف دي چې 

ې ثبت کله الرې ډاډ تر السه کړي چې داخل شوي توکي د اړوند هنګر له لوري په سیستم او دفتر  نودفترو

تر السه کړي چې څومره توکي  اډشوي دي. همداشان د هنګرونو مدیریت مکلف دی چې په ورځني ډول ډ

 دفتر کې ثبت شوي دي. له ګمرک څخه وتلي دي او د ګمرک د خروجي دروازې په

 یوویشتمه ماده

 و ډولونو د جرا وړ ده:تړل: دا مرحله په د T1د 

یک له الرې: د ترانزیټ برخې کارکونکي د وارداتي اظهارل کارکونکود مقصد ګمرک د ترانزیټ  -الف:

 تړلو اقدام کوي.په  T1له نهایي کولو وروسته په سیستم د 

نې وروسته په اتومات ډول: د وارداتي اظهارلیک اظهارکونکی مکلف اتي اظهارلیک له ارزود وارد -ب:

دی چې د اظهارلیک د ترتیبولو په وخت کې د طی مراحل الندې د ټي یکونو اړوندې شمېرې وټاکي. د 

درج شویو شمېرو او د نورو کوایفو له صحت څخه  T1اړوند ګروپ د ارزونې امر په اظهارلیک کې د 

ارزونې شمېرې له تخصیص  Mډاډ تر السه کولو وروسته د ارزونې عملیه تر سره کوي. سیستم د  د

(.نوټ: د )ب(بند د سیستم تخنیکي Closeپه اتومات ډول تړي) T1وروسته، د اظهارلیک اړوند ټول  

 امکاناتو له شتون وروسته د اجرا وړ دی.



 طالفورم د مسیر بدلون، اصالح او اب T1په سیستم کې د 

 دوه ویشتمه ماده

خروج شوي مرحلې او صدور وروسته، د بدلون غوښتنه کوي سرحدي  T1د که چیرې د توکو څښتن 

ړي. ګمرک یواځې د لومړني مقصد ګمرک د کتبي موافقې له مخې کولی شي د مسیر بدلون په اړه اقدام وک

 ځې یو ځل د امکان وړ ده.اد مسیر بدلون په سیستم کې یو

 درویشتمه ماده

اصالح د اظهارکونکي له لوري مبدا ګمرک ته د وړاندې کولو مرحلې مخکې تر سره کیدای شي.  T1د 

د صدور له مرحلې وړاندې که  T1په هغه صورت کې چې اصالح د وړاندې کولو مرحلې وروسته او د 

 کې لهاصالح په سیستم  T1چیرې الزمه وبلل شي د مبدا ګمرک د مامورینو له لوري تر سره کیږي. د 

 صدور وروسته امکان نلري.

 څلورویشتمه ماده

دیر زو ماابطال په اړه پریکړه د کمېسیون له الرې چې د ترانزیټ مدیر، د درو T1په مبدا ګمرک کې د 

ږي. نیول کیږي او د مبدا ګمرک د ترانزیټ برخې له لوري باطل کیاو د بررسي مدیر په کې شتون لري، 

جوړ او ترتیب شي او محموله ګمرک څخه  T1پرځای نوی  T1په هغه صورت کې چې د باطل شوي 

 T1ې یواځې په مقصد ګمرک کې د اعتبار وړ، او د د T1دا کې په واضح ډول دا متن) T1وتلي وي باید په نوي 

 ( ولیکل شي او ټاپه شي.ل کیدای نشيله الرې محموله لیږدو

 پنځه ویشتمه ماده

 د ابطال حاالتو وړاندوینه T1د 

 نهایي اجراات اجراات شرایط حالت شمېره

په هغه صورت کې  ۱
چې د یوې محمولې 
لپاره په غلطۍ کې له 

 T1یو څخه زیات 
 ترتیب شوی وي.

 T1د مکرر  -
ټول مشخصات 
یو شان او 

 مشابه وي
 T1د تکراري  -

باندې د مبدا 
ګمرک له الرې 
د خروج شوي 
عملیه نه وي تر 

 سره شوي.

د ټاکل شوي کمېسیون 
له راپور او تائیدي او 
د مبدا ګمرک د مسؤل 
له احکامو وروسته د 
ترانزیټ څانګې له 

 لوري باطل کیږي.

اصلي  T1د باطل شوي 
فورم د بطالن له ټاپې 
وروسته د کمېسیون 
راپور ضمیمه، د خروج 

کاپي او د  T1شوي 
محمولې طی مراحل 
شوی اظهارلیک کاپي 

 کې په ځانګړې دوسیې
 ساتل کیږي.

په هغه صورت کې  ۲
 T1چې محموله د 

او د خروج صدور 
څخه شوي مرحلې 

وروسته د غیر مترقبه 

، ۱۳د دې کړنالرې د 
موادو ته په  ۱۵او  ۱۴

 کتو سره

د ټاکل شوي کمېسیون 
له راپور او تائیدي، د 
مبدا ګمرک د مسؤل 
احکامو او د مقصد 

 Undoګمرک د 

اصلي  T1د باطل شوي 
فورم د بطالن ټاپې 
وروسته د کمېسیون 

ه کیږي په راپور ضمیم



)فورس ماژور( 
مقصد حوادثو په دلیل 

ګمرک ته له رسیدو 
وړاندې په پوره ډول 

 تخریب شوي وي.

Close  عملیې له
اجرا وروسته د مبدا 
ګمرک د ترانزیټ 
څانګې له لوري 

 باطلیږي.

ځانګړی دوسیې کې 
 ساتل کیږي. 

په هغه صورت کې چې 
اصلي فورم  T1د 

تخریب او یا هم ورک 
شوی وي د هغه په مثنی 
په سبین کاغذ کې 
ترتیبږي او اجراات تر 

 سره کیږي.

په هغه صورت کې  ۳
 T1چې د ثبت شوي 

په خانه پوري کې 
غلطي له مبدا ګمرک 
نه د خروج شوي 

(VD مرحلې څخه )
 وړاندې تثبیت شي. 

په غلطي قصدي او 
 نه ويډول مکرر 

کمېسیون  ټاکل شويد 
له راپور او تائیدي او 
مبدا ګمرک د مسؤل 
له احکامو وروسته د 
ترانزیټ څانګې له 
 لوري باطل او نوی

T1  له مبدا ګمرک نه
 ترتیبږي. 

اصلي  T1باطل شوي  د
فورم د بطالن ټاپې 
وروسته د کمېسیون 

یمه کیږي په راپور ضم
ځانګړی دوسیې کې 

  ساتل کیږي. 
 

د  T1که چیرې د  ۴
( VDخروج شوي )

مرحلې وروسته د 
اشتباه او یا غلطۍ له 

محتویات د  T1مخې د 
 بطالن ایجاب وکړي.

د مقصد ګمرک په 
رسمي ډول له مبدا 
ګمرک څخه د ټولو 
سوابقو غوښتنه کوي د 
سندونو او محمولې له 
مخې، د مقصد ګمرک د 

 T1ترانزیټ څانګه 
 T1معتبر کوي او د 

موجه وي  بطالن
Undo Close  کوي

او وروسته د مبدا 
ګمرک د مقصد ګمرک 
تصدیق ته په کتو سره د 

په  T1ټي یو تر شاه د 
 باندې اقدام کوي. بطالن

د سیستمي پیغام 
ترالسه کولو او د 

قصد ګمرک له م
لوري د ټي یو فورم 

شاه د تائیدي، د  تر
موظف کمېسیون 
راپور او تائیدي، د 
مبدا ګمرک د مسؤل 
احکامو څخه 
وروسته، د ترانزیټ 
څانګې له لوري باطل 

 T1او نوی 
 ترتیبیږي.

اصلي  T1د باطل شوي 
فورم د بطالن ټاپې 
وروسته د کمېسیون 
راپور ضمیمه کیږي په 
ځانګړی دوسیې کې 
ساتل کیږي. د مقصد 

کاپي او  T1ګمرک د  
او اړوند سندونه ساتي 
او اصل یي مبدا ګمرک 
ته استوي. همداشان د 
مقصد ګمرک مکلف دی 

د تحریراتو په برخه چې 
 T1کې ولیکي چې )یاد 

د ابطال پروسې په 
ر شوی دی( معتب موخه

 Undoد دې تر څنګ 
Close د  پروسه هم

ابطال پروسې لپاره تر 
 سره کوي.

 
 

 



 مقصد ګمرک ته د توکو په رسیدو کې ځنډ او نه رسیدل

 شپږویشتمه ماده

o  مې مادې په ټاکل شوي وخت مقصد ګمرک ته ونه رسیږي ۱۲که چیرې محموله د دې کړنالرې د

 ترتیبولو په وخت کې د محمولې د ګمرکي عوارضو د ورکړې مجموع: T1او د 

 افغانۍ ۲۰۰تر سل زرو افغانیو وي د هرې ورځې په بدل کې 

 افغانۍ ۳۰۰د هرې ورځې په بدل کې تر پنځه سوه زره افغانیو وي 

 ده.افغانۍ جریمه د تحصیل وړ  ۵۰۰له پنځه سوه زرو افغانیو څخه زیات وي د هرې ورځې په بدل کې 

 سلنې څخه زیاته شي. ۳۰خو د ورکړې وړ جریمه نباید د توکو د ګمرکي قیمت له 

o  سلنه جوړوي.  ۳۰که چیرې د دې مادې د لومړي بند مطابق د توکو ګمرکي قیمت د ځنډ جریمې

په دې صورت کې موضوع د مقصد ګمرک له لوري د اړوند والیت په چاپي نشریه کې ابالغیږي 

 ه غوښتنه کیږي چې خپل ګمرکي او مالیاتي وجایب تصفیه کړي.او له تورید کونکي څخ

o  د  نکړيادا ورځې وروسته خپل وجایب ۱۵که چیرې د محمولې مسؤل د ابالغیې له نشر څخه

ر توکو څښتن او د تولیدونکي شرکت فعالیت د اړوند ګمرک څخه د نه رسیدونکو توکو د راپور ت

کت رئیس ترانزیټ امریت له لوري مسدود، او د شرد ګمرکونو لوی ریاست د  السه کولو وروسته

نایي او مرستیال د اړوند ګمرک له لوري عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کیږي. په موجه استث

 حاالتو کې د ګمرکونو لوی ریاست د هدایت سره سم اجراات تر سره کیږي.

o ه پیدو په صورت کې، موضوع د دولتي ارګانونو، انجوګانو او دیپلوماتیکو ادارو د توکو نه رس

ادارو ته  وم د ترانزیټ امریت له لوري اړوندمې مادې سره س۱۲رې د د دې کړنالورځو کې  ۱۵

ورځو  ۳۰په رسمي ډول خبر ورکول کیږي. ادارې مکلفې دي چې د مکتوب صادرولو څخه تر 

مسدود  په صورت کې فعالیت یينه کولو اقدام مراحلو په اړه اقدام وکړي د طی  T1پورې د 

 کیږي. په استثاني موجه حاالتو کې د ګمرکونو لوی ریاست له هدایت سره سم اجراات کیږي.

o  که چیرې د توکو مسؤل د ګمرکي محصول او دیون له ورکړې وړاندې، خپل توکي په تضمین سره

چې خپل ګمرکي دین  ورځو پورې مکلف دی ۵نیولې تر  نه خارج کړي، د خروج له وخت

ورځو په تېریدو سره د هرې ورځې په بدل  ۵یرې خپل ګمرکي دین ورنه کړي د ورکړي. که چ

 دې لومړی جز پرې تطبیق کیږي. البته غیر مترقبه حاالت او یا د دې کړنالرې د همدې مادکې 

ګمرک اداره په ټاکل شوي وخت کې د دیون د نه ورکړې سبب ګرځي په ثبوت ورسیږي، له دې 

 امر څخه مستثنی دي.

o  که چیرې د توکو نه رسیدو علت غیر مترقبه حوادث او یا تخنیکي ستونزي وي د اثبات او د اړوند

په صورت کې د دې مادې د جریمې تابع نه دي. د توکو مالک او یا موټر چلونکي  ادارو د تصدیق

په دې حالت کې مکلف دي چې د ټاکل شوي وخت نه مخکې موضوع په رسمي ډول ګمرک ته 

 اطالع ورکړي.

o  که چیرې مسؤل شخص خپل توکي او یا وارداتي وسایط په خپله خوښه د دې کړنالرې په ټاکل

ادارې ته حاضر نه کړي او وروسته بیا د مسؤلینو د جلب له الرې او یا  شوي وخت کې د ګمرک

بند حکم مطابق  ۲مادې د  ۱۶۶له نورو الرو د توکو احضار ته مجبور شي، د ګمرکونو قانون د 



-۱۰مادې د لومړۍ فقرې د حکم له مخې ) ۱۶۷تخلف شمېرل کیږي. متخلف د ګمرکونو قانون د 

 رښود سره سم په الندې ډول جریمه کیږي.سلنې( د توکو ارزښت له ال ۵۰

که چیرې متخلف د لومړي ځل لپاره د ګمرکي مامورینو د اطالعیې له الرې د توکو احضار ته  -

و د کتبي ژمنې اخیستسندونو ته په کتو  ،سلنې معادل ۱۰مجبور شي د توکو مجموعي ارزښت څخه 

 مه اخیستل کیږي.د بیا تخلف نه کولو لپاره( له نوموړي څخه نقدي جریسره )

بهر په  ې ټیم له لوري د ګمرکي ساحې څخهکه چیرې متخلف د لومړي ځل لپاره د ګرځنده څارن -

سندونو ته  ،سلنې معادل ۲۰اړوند ګمرک د توکو احضار ته مجبور شي د توکو مجموعې ارزښت 

خیستل جریمه اد کتبي ژمنې اخیستو سره )د بیا تخلف نه کولو لپاره( له نوموړي څخه نقدي په کتو 

 کیږي.

که چیرې متخلف د لومړي ځل لپاره له ګمرکي ساحې څخه بهر د پولیسو، امنیتي او اطالعاتي  -

سندونو  ،سلنې معادل ۳۰ادارو له لوري د توکو احضار ته مجبور شي د توکو مجموعې ارزښت د 

مه څخه نقدي جریته په کتو  د کتبي ژمنې اخیستو سره )د بیا تخلف نه کولو لپاره( له نوموړي 

 اخیستل کیږي.

o  ي د ګمرکي مامورینو، د ګرځنده څارنې مامورینو او پولیسو له لورد تخلف تکرار په صورت کې

 د توکو احضار ته مجبور شي، د تخلف د تکرار په دلیل له نوموړي څخه د توکو مجموعي ارزښت

 په صالحیت،د تخلف شدت او خفت ته په کتو د اړوند ګمرک د رئیس  ،( سلنې معادل۵۰- ۴۰)

 نقدي جریمه ترې اخیستل کیږي.

o  ذکر شوي شتون ولري د کې د زیاتو ګمرکي اداري تخلفاتو په صورت کې چې په دې مادې

 ګمرکونو قانون د احکامو مطابق د هر تخلف پر وړاندې په جال ډول جریمه اخیستل کیږي.

 اوویشتمه ماده

وي په دې صورت کې د توکو  ستونزې چیرې د توکو نه رسیدو علت غیرمترقبه حوادث او تخنیکيکه 

وخت په کتبي ډول  مادې په ټاکل شوي۱۲کړنالرې د  څښتن او یا موټر چلونکی مکلف دی چې د دې

ه پګمرک ته اطالع ورکړي او د ګرځنده څارنې ټیم مکلف دی چې د مال څښتن له اطالع وروسته حداکثر 

ثې منځته راتلو علت او د توکو د څرنګوالي تر شا د حاد T1اعتونو کې موضوع بررسي او د س ۲۴

 وضعیت په واضح ډول ولیکي.

 مثنی صدور

 اته ویشتمه ماده

خریب شي د اصلي فورم له صدور وروسته او خروج مرحلې څخه وړاندې ورک او یا ت T1که چیرې د 

له تائیدي او د ګمرک مسؤل له احکامو وروسته د اړوندې کړنالرې سره سم په  کمېسیون مبدا ګمرک د

 په چاپ باندې اقدام کوي. T1نوي اصلي فورم کې د 

 نه ویشتمه ماده

ه اږدو کې د خروج شوي مرحلې وروسته، د توکو له رسیدو وروسته اصلي فورم د الرې پ T1که چیرې د 

او یا د محمولې او سرغچونو له بررسۍ وروسته، د وارداتي اظهارپاڼې د طی مراحلو په وخت کې ورک 

 او یا تخریب شي موضوع د مقصد ګمرک له لوري تعقیب او اجراات تر سره کیږي.



 دیرشمه ماده

وج شوي مرحلې وروسته ورک او یا هم تخریب شي، د مثنی ترتیب د اصلي فورم د خر T1که چیرې د 

ې او مثنی کړنالرې او ګمرکي سندونو ته په کتو د مقصد ګمرک له لوري په سپین کاغذ کې چاپ او د ټاپ

یڅ ولیکل شي چې )د دې فورم له الرې هالسلیک وروسته اجراات تر سره شي. د مثنی په فورم کې باید 

وټر ترانزیټي توکي له مبدا ګمرک څخه مقصد ګمرک ته نشي لیږدوی او یواځې د ډول بار وړونکی م

 ګمرکي دین اخیستلو لپاره په مقصد ګمرک کې د اعتبار وړ ده(.

 یو دیرشمه ماده

سلایر نمبر او عمومي کوایف د الرې  T1اړوند ګمرک مکلف دی چې د ورک شوي او یا تخریب شوي 

 ګرځنده څارنې ټیمونو ته د فورم د عدم اعتبار په اړه اطالع ورکړي.

 متفرقه موارد

 دوه دیرشمه ماده

ک که چیرې محموله مقصد ګمرک ته نه وي رسیدلي او د الرې په اوږدو کې یي سندونه تخریب او یا ور

کتوب مپه ډول د رسمي  بدرقېد شي محموله د مبدا ګمرک او یا هم د ګرځنده څارنې ټیم تر نظارت الندې 

 مواصلت وکړي.دې له الرې د مقصد ګمرک ته 

 دري دیرشمه ماده

ترتیب په وخت کې په هغه صورت کې چې  T1یشنکار مسؤلیت لري چې د د مال څښتن او یا هم کم

ې محموله د بارچاالن په تضمین حرکت کوي، بارچاالن مشخص کړي. د بارچاالن ټاکل او کورنۍ بارنام

 ترتیب د محمولې لپاره الزامي نه دی.

 څلور دیرشمه ماده

 دهیواد په بېالبیلو ګمرکي ساحو کې جوړول او ترتیب ممنوع دي. د  T1د انفرادي اشخاصو لپاره د 

د صدور جوړول او یا عدم صدور د پریکړې صالحیت د ګمرکونو لوی ریاست سره  T1محمولې لپاره د 

اګرۍ دی چې کاري شرایطو ته په کتو په ګمرکي یوې ساحه کې او یا د محمولې څرنګوالی او یا هم د سود

 اسانتیا اصل سره سم تنظیمیږي.

 هپنخه دیرشمه ماد

 د مبدا ګمرک د بارچاالن او کمیشنکار مسولیت مقصد ګمرک ته د توکو له رسیدو سره سم خالصیږي.

 شپږدیرشمه ماده

ب فورم د تخنیکي ستونزو له امله د چاپ په وخت کې او یا هم مخکې له چاپ څخه تخری T1که چیرې د 

 شي له دې درکه د ګمرک له لوري هیڅ مبلغ نه اخیستل کیږي او تخریب شوی فورم مستردیږي.

 

 



 اوو دیرشمه ماده

فیس د فورم د بیا ځلې چاپ په صورت کې د ترانزیټ د خدمتونو او د سیم سرغچ  T1له سیستم څخه د 

 تحصیل وړ نه ده.

 اته دیرشمه ماده

ترتیب شي د جرایمو تر څنګ د  T1نوی یي ځای  پرله باطلیدو وروسته  T1که چیرې په سیستم کې د 

 .هړ دترانزیټي خدمتونو او الکترونیک او سیم او سرغچ فیس همداشان د بهادار سندونو قیمت د تحصیل و

 نه دیرشمه ماده

 ،، ورککیږي، پاتې یږيي وي په ګمرک کې تخریبمرک ته رسیدلپه هغه صورت کې چې محموله ګ

مرک وروسته، د ګ کولو او یا هم ضبطیږي د قضیې له نهایې لیږدول کیږي، لیالمیږي، کیږي ، سپارلکیږي

 معتبریږي. T1اړوندې برخې له لوري 

 څلویښتمه ماده

که چیرې په یوې محمولې کې څو ډوله جنس بار شوي وي باید د تعرفې کود په هغه جنس درج شي چې 

ه خانه او کمیت له اړخه د محمولې ډیره برخه نیسي او د نورو اقالمو معلومات د جنس د تشریح پد قیمت 

 کې درج شي.

 یو څلویښتمه ماده

ي په یهغه محمولې چې د مختلف النوع )بیلټي( اموالو په ډول واردیږي باید د عمده جنس کود او تشریح 

 وشي. اړه هم د جنس د تشریح په خانه کې یادونه اړونده خانه کې درج شي او د نورو اموالو د شتون په

 دوه څلویښتمه ماده

 کې د کوایفو درجول الزمي دي. T1په سرحدي ګمرک کې د محمولې وزن او سرغچ کول او په 

 

 محصولي ګمرک ته د توکو مسیر ورکولو کې د ګمرکي چک پوسټونو مکلفیتونه

 دري څلویښتمه ماده

 ګمرکونو ته د توکو د لیږد په وخت کې په مفصل ډول د جنس ټول ګمرکي چک پوستونه مکلفیت لري چې

مشخصات په خپل مکتوب کې درج کړي د دې مکتوب اصل له توکو سره د محصولي ګمرک په عنوان 

 د علم او خبر فورم د ترتیب په موخه د سرحدي ګمرک په عنوان واستوي. T1او کاپي یي د 

 

 

 



 څلور څلویښتمه ماده

 فیسونو جدولد جرایمو او 

د ورکړې وړ مبلغ  د موضوع تفصیل
 )افغانۍ(

 ور کونکی )پرداخت کونکی(

 د مال څښتن ۲۰۰۰ د مال څښتن په غوښتنه د مسیر بدلون

د کمیشنکار/بارچاالن د غلطۍ له مخې د 
 مسیر بدلون

 کمیشنکار/بارچاالن ۲۰۰۰

مثنی ترتیبولو  T1په مقصد ګمرک کې د 
 فیس

 تخریبونکیورکونکی او یا  ۲۰۰۰

مثنی ترتیبولو  T1په مبدا ګمرک کې 
 فیس

 ورکونکی او یا تخریبونکی ۲۰۰۰

باندې د داخلي ترانزیټ  T1په یو 
 خدمتونو او الکترونیک فیس 

 د مال څښتن ۱۰۰۰

د هغو محمولو لپاره چې د واګونونو او 
یا هم د ریل له الرې واردیږي د کورني 

في ترانزیټ او الکترنیک خدمتونو فیس 
 ټنه ۲۵

 د مال څښتن ۱۰۰۰

 د مال څښتن ۱۰۰ د سیم او سرغچ فیس

د ابطال جریمه په هغه صورت  T1د 
 کې چې د ګمرک غلطي نه وي

 کمیشنکار/بارچاالن/د مال څښتن ۲۰۰۰

 د مال څښتن ۱۰۰ د بهادار پاڼو بیه

د یوې ورځې د څنډ جریمه په هغه 
صورت کې چې ګمرکي عوارض تر سل 

 پورې ويزره افغانیو 

 د مال څښتن/بارچاالن ۲۰۰

د یوې ورځې د ځنډ جریمه په هغه 
صورت کې چې ګمرکي عوارض تر 

 زره افغانیو پورې وي ۵۰۰

 د مال څښتن/بارچاالن ۳۰۰

د یوې ورځې د ځنډ جریمه په هغه 
صورت کې چې ګمرکي عوارض تر 

 زره افغانیو زیات وي ۵۰۰

 د مال څښتن/بارچاالن ۵۰۰

 

 انفاذ

 څلویښتمه مادهپنځه 

ورځې وروسته د تنفیذ وړ  ۱۵څخه مادو کې ترتیب او د مالیې وزارت مقام له منظورۍ  ۴۵دا کړنالره په 

د ګمرکونو لوی ریاست د اداري غونډو کړنالرې،  اړوند ټول پخوانۍ T1د . د دې سند په تنفیذ سره ده

 ي.ملغی دپریکړې او نور متفرقه احکام 


