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Afghanistan Postal Regulatory Authority
جبان خساره مفقودی مراسالت پست
طرزالعمل ر

افغانستان

كابل
سال 1398
مبانی:

مبانی

:

طوریکه هویداست افغانستان درسال  1928میالدی عضویت اتحادیه جهانی پست را کسب نموده و هر چهار سال اتحادیه جهانی پست
باتدویر کنگره پستی جهت باز نگری قوانین و مقررات اتحادیه جهانی پست با مشارکت  192کشور اعضای اتحادیه تصامیم اتخاذ
مینماید که قوانین و مقررات نافذه از جانب عرضه کنندگان خدمات پستی(اپریتر دولتی ) کشور های عضو اتحادیه در صورتیکه در
مغایرت با قوانین داخلی نباشد مرعی االجرا میباشد .
مکلفیت های اپریتر دولتی در قبال جبران خساره پارسل :
مشتریان خدمات پستی که مراسالت پستی شانرا با استفاده از زنجیره خدمات پستی اتحادیه جهانی پست که همانا اپریتر دولتی میباشد
انتقال میدهند مکلف به رعایت تمام قوانین و مقررات مربوطه اعم از اقالم ممنوعه پستی ،ابعاد و اوزان مراسالت و پارسل ،قمیت
ها و مالیات وضع شده میباشند .
در صورتیکه اقالم پستی صادر شده بواسطه اپریتر دولتی با استثنای حاالت غیر مترقبه مفقود و یا ازبین میرود عرضه کننده خدمات
پستی (اپریتر دولتی ) تابع جبران خساره مطابق به مقررات بین المللی پستی میباشد .
قدمه های تعقیب و پیگیری :
اداره تنظیم خدمات پستی بمنظور رسیده گی به شکایات مشتریان خدمات پستی و پی گیری موضوع مفقودی ،خساره مند شدن
پارسالت مراسالت پستی میکانیزم های مشخص را روی دست دارد که امور مربوط به ان توسط بخش رسیده گی به شکایات
مشتریان تعقیب و پی گیری میگردد .
مشتریان خدمات پستی میتوانند شکایان خویشرا به واسطه تیلفون ،ایمل و یا هم بصورت کتبی به بخش مربوطه سپرده تا مورد پی
گیری قرار گیرد که فورم متذکره بیانگر چگونگی اجراات میباشد .
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ماده  154مقرره پارسل :
تعهد ات حساب دهی کشور های عضو و یا اپریتر پستی شان
 1.1در صورتیکه اپریتر دولتی مسئولیت پوشش خطرات را که در حاالت غیر مترقبه رخ میدهد را عهده دار گردد تعهد حساب دهی
در مقابل فرستنده پارسل در هر زمان در جریان پروسه انتقال از درک مفقودی ،خساره مند شدن را عهده دار میباشد
که این عهده داری شامل پوشش مصارف تغیر مسیر و یا باز گشت به فرستنده میباشد .
 1.2درجریان ارایه خدمات از جانب عرضه کننده خدمات پارسل مفقود  ،خساره مند و یا بازگشت بدون دلیل رخ دهد اپریتر میتواند
مطابق به قوانین ومقررات داخلی خویش در زمینه تصمیم اتخاذ نماید و در صورتیکه مفقودی و خسارمند شدن یا بازگشت بدون دلیل
ناشی در حاالت غیر مترقبه باشد اپریتر کشور مرجع میتواند موضوع را با اپریتر کشور مبدا مورد بحث قرار دهد .
شرایط پرداخت جبران خساره :
.1پرداخت جبران خساره نتیجه تعهد اپریتر کشور مرجع و یا کشور مبدا بوده که تابع شرایط ذیل میباشد .
الف :پارسل باید توسط نمبر تشخیصیه یا بارکود منحصر به فرد اتحادیه جهانی پست که ترخیص کننده اقالم میباشد مطابق به ستندرد
 10Sاتحادیه جهانی پست باشد .
ب :تعقیب و پی گیری موضوع جبران خساره از جانب اپریتر کشور مبدا باید توسط سیستم وابسته به انترنت صورت گیرد در
صورت که هر دو طرف از سیستم متذکره استفاده نمایند .
ج :در صورتیکه اپریتر متعهد دارنده سیستم پی گیری انترنتی نباشد میتواند موضوع شکایت را مطابق به فقره  3ماده  150تعقیب
نماید .
 .3جبران خساره طوریکه در فقره 23.3.1کنونسیون جهانی پست تسریح گردیده است باید  40SDRبرای پارسل عادی و 4.50
SDRفی کیلو گرام در نظر گرفته شده است که قیمت اجرت حین پست کردن نیز بر آن اضافه میگردد .
 3.1همچنان اپرتیران پستی میتوانند به اساس موافقت نامه های ذات البینی به پرداخت 130 SDRبدون در نظر داشت وزن پارسل
تفاهم نمایند .
جبران خساره برای باز گشتاندن بدون دلین پارسل منتاسب است به اجرت که حین پست کردن از مشتری اخذ شده و متناسب به
اجرت که برای دوباره فرستادن پارسل اخذ شده است میباشد .

مکلفیت های اپریتر دولتی در قبال جبران خساره مراسالت :
شرایط و حاالت پرداخت جبران خساره برای اقالم راجستری و  M Bagمانند شرایط و حاالت پرداخت جبران خساره مانند پارسل
بوده و نیاز به باز نویسی دوباره ان نیست .
جبران خساره برای اقالم راجستری که مفقود و یا کامال خساره مند شده باشد  30 SDRبوده و برای M bagراجستر شده مبلغ 150
 SDRدر نظر گرفته شده است و همچنان قیمت اجرت پست و راجستر نمودن آن نیز باالی آن وضع و قابل پرداخت میباشد.
موضوع جبران خساره برای بخش کوریر های پستی متفاوت بوده چون کوریر های پستی عضویت اتحادیه جهانی پست را دارا نبوده
بنأ مقررات خویشرا مورد استفاده قرار میدهند طوریکه مشتری حین مراجعه به کونتر کوریر های پستی تمام شرایط و حاالت را در
رابطه به جبران خساره و سایر موارد پیش بینی شده در عقب ایروی بل که قبلن درج گردیده است مشاهده نموده و به شرایط متذکره

موافقت نموده وانرا امضا می نماید ودر صورت مفقودی و خساره مند شدن اقالم ارسالی مطابق به سند دست داشته و محتوای آن
اقدام صورت میگیرد .
در کل ارزش مادی و معنوی اقالم پستی که شامل مراسالت ،بسته های کوچک و پارسالت میباشد در خدمات پستی مد نظر گرفته
نشده باشد مطابق به قوانین و مقررات ملی و بین المللی حین پردات جبران خساره با آن برخورد صورت میگیرد.

