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تعديل اصولنامۀ مسافرت و اقامت اتباع خارجه در افغاستان
مادۀ  -١بعد از تاريخ نفاذ اين تعديل احکام مواد نھم -دھم -چھاردھم -پانزدھم و شانزدھم اصولنامۀ مسافرت و اقامت اتباع
خارجه در افغانستان تاريخی  ١۵ميزان  ١٣١٨ھـ ش ملغی شمرده ميشود و در بدل آن احکام مندرج اين تعديل تطبيق
ميگردد.
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مادۀ  -٢حکم مادۀ نھم اصولنامۀ مذکور بقرار ذيل تعديل شد:

الف -اتباع خارجی که بغرض سياحت ،تفريح ،مشاھدات علمی کوتاه ،معالجه ،ديدن اقارب و امثال آن به افغانستان سفر
نمايند از طرف نمايندگيھای سياسی يا قونسلی افغانی در خارج برای شان ويزۀ سياحت مطابق به احکام قانون اعطاء
ميشود .اين نوع ويزه از طرف مقامات ويزه دھنده به مھر )ويزۀ سياحت( ممھور ميگردد.

ب -وقتيکه دارندگان ويزۀ سياحت مطابق به احکام قانون وارد افغانستان شدند مکلفند در نقاط سرحدی و ميدانھای ھوائی
بين المللی فورمۀ دخولی را خانه پری کنند و در آن ھويت تابعيت ،نمرۀ پاسپورت و آدرس خود را در خاک افغانستان بيان
نمايند .در صورتيکه اشخاص مذکور در محالت عمومی از قبيل ھوتل ،کلوپ ،مسافرخانه و امثال آن اقامت نمايند.
مؤظفين محالت مذکور مکلفند حين ورود فورمۀ اطالع ورود را بدسترس شان بگذارند .اين فورمه که توسط مقامات امنيه
باختيار محالت عمومی گذاشته ميشود از طرف تبعۀ خارجی خانه پری گرديده و توسط مؤظفين محالت عمومی در ظرف
 ۴٨ساعت به مقامات محلی امنيه سپرده ميشود .در صورتيکه دارندۀ ويزه سياحت در منزل شخص در خاک افغانستان
اقامت نمايد .خود او مکلف است در خالل مدت مذکور فوق از ورود خود بمقامات امنيۀ مربوطه اطالع بدھد.
شخص خارجی که در محالت عمومی اقامت گزيده بخواھد که به مقصد سياحت در داخل افغانستان اقامتگاه خود را ترک
بگويد مکلف است سير خود را در فورمۀ که مؤظفين محالت عمومی در اختيار دارند بيان نمايند .اين فورمه بايد قبل از
انقضای  ٢۴ساعت توسط مؤظفين مذکور بمقامات امنيه محل سپرده شود.
ھرگاه تبعۀ خارجی که در منزل شخص اقامت دارد بخواھد که به مقصد سياحت در داخل افغانستان اقامتگاه خود را ترک
بگويد و بخواھد که به مقصد خود خود مقامات امنيه محلی را از خط سير خود مطلع بسازد.

رياست گرځندوی معلومات خود را در بارۀ حرکت و گشت و گذار سياحت خارجی که بآنرياست مراجعه نموده و رھنمائی
شده اند منظما ً بدسترس مقامات امنيه ميگذارد.
ج -ويزۀ که در نمايندگيھای افغانی در خارج تحت عنوان ويزۀ سياحت صادر ميگردد برای سياح حق ميدھد از تاريخ
دخول در افغانستان تا يکماه اقامت و گشت و گذار نمايد مناطق که دخول آن ممنوع شناخته شده ازين حق مستثنی است.
در صورتيکه سياح اقامت و گشت و گذار مزيد از يکماه را آرزومند باشد جھت حصول اجازه به مقامات امنيه مراجعه
مينمايد.
سياحيکه بخواھد در مناطق صعب العبور يا فاقد تسھيالت مسافرت گشت و گذار و اقامت نمايد مکلف است تحت رھنمائی
رياست گرځندوی سفر کند اين مناطق از طرف رياست گرځندوی بھمکاری وزارت داخله تشخيص داده شده به اطالع
عامه مخصوصا ً مؤظفين محالت عمومی رسانيده ميشود سياحينکه بغرض مشاھدات علمی به اجازۀ مقامات ذيصالح دولت
به افغانستان سفر مينمايند پروگرام سفر شان از طرف شعبات مربوطه ترتيب و به اطالع دفتر مرکزی امنيه رسانيده

AC
KU

ميشود.

د -مامورين امنيه نقاط سرحدی و ميدان ھای ھوائی بين المللی ھنگام ورود سياحين تبعۀ دولی که افغانستان بايشان بر
اساس سلوک متقابل موافقه عدم لزوم ويزه را داشته باشد بروی پاسپورت ايشان در کنار مھر تصديق ورود ،مھر سياحت
را ميگذارد.

در بارۀ اين نوع سياحين احکام فقرات فوق اين ماده که به اقامت و گشت و گذار مربوط می باشد تطبيق ميشود.

ھـ  -تبعۀ خارجی که با ويزۀ سياحت داخل افغانستان می شوند حق کار کردن و کسب معاش را در افغانستان ندارند.
و -تبعۀ خارجی مشمول حکم اين ماده در موترھای به شکل خانه برھنمائی رياست گرځندوی در جاھئيکه قبالً باين منظور
از طرف رياست گذار در افغانستان ارتباط دارد تطبيق ميشود.

در افغانستان مسافرت ميکنند و يا در کمپ ھا بسر ميبرند مکلفن مطابق گرځندوی تعيين گرديده بود و باش نمايند.
ز -اشخاص خارجی که از طريق ھوا بدون ويزه از خارج به افغانستان طور ترانزيت وارد ميشوند آمر دفتر امنيه در
ميدان طياره بعد از حصول يقين که آنھا از جمله اشخاص ممنوع الورود نيستند برای خارجيان مذکور ويزه ورود و اقامت
 ٢٧ساعت را صادر مينمايد برای اشخاص خارجی که باينصورت وارد افغانستان ميشوند در صورت وجود عوامل مجبره
اجازۀ تمديد اقامت از طرف مقامات امنيه داده شده ميتواند.
مادۀ  -٣حکم مادۀ دھم اصولنامۀ مذکور بقرار ذيل تعديل شد.

الف -اتباع خارجی که به غرض اجرای اعمال طويل المدت از قبيل تجارت ،صنعت ،کار در دستگاه دولت و امثال آن به
افغانستان سفر نمايند برای شان از طرف نمايندگيھای سياسی قونسلی افغانی در خارج ويزۀ )کار( مطابق به احکام قانون
اعطاء ميگردد .اين نوع ويزه از طرف مقامات ويزه دھنده به مھر ويزۀ کار ممھور ميشود.
ب -تبعۀ خارجی که بر اساس حکم فقرۀ فوق افغانستان وارد ميشوند مکلفند در ظرف  ۴٨ساعت از ورود خويش بمرجع
دولتی که فعاليت وی بآن مربوط ميباشد اطالع دھند مرجع دولتی در ظرف  ٢۴ساعت از تاريخ اخذ اطالع مکلفند در بارۀ
ويزۀ اقامت وی و طول مدت آن به مقامات امنيه مراجعه کنند.
مقامات امنيه راجع به اعطای اجازۀ اقامت با رعايت ضرورت اقدام نمايد.
ج -تبعۀ خارجی که ويزۀ متوالی را حاصل می نمايد بحد اقل برابر بمدت اعتبار ويزۀ متوالی اجازۀ اقامت حاصل ميکنند و
نمايندگی امنيه در سرحد و يا ميدان ھوائی مکلف است از ھر ورود و خروج ايشان بدفتر مرکزی امنيه اطالع دھند.
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د -اشخاص خارجی که بر طبق احکام اين ماده به افغانستان مسافرت مينمايند مکلف اند از محل اقامت و تغيير محل اقامت
خود در ظرف  ۴٨ساعت به مقامات امنيه اطالع دھند.

ھـ  -ھنگاميکه اتباع خارجی شامل فقرۀ الف اين ماده به نقاط ديگر افغانستان برای سياحت گذارنيدن ايام تعطيل ،شکار يا
امثال آن مسافرت ميکنند در ھنگام اين سفر مانند سياح عادی طبق حکم مادۀ نھم بايشان رفتار ميشود.

و -ھرگاه شخص خارجی که به غرض اجرای طويل المدت به افغانستان مسافرت ميکند از اتباع دولتی باشد که افغانستان
با آن بر اساس سلوک متقابل موافقه عدم لزوم ويزه را امضاء نموده مقامات امنيه سرحدی يا ميدان ھای ھوائی مکلفند
بروی پاسپورت او در کنار مھر تصديق ورود ،مھر ويزۀ )کار( را بگذارد.

مادۀ  -۴ادارات مسئول دولت مکلفند وزارت امور خارجه را از ھويت اتباع خارجه که ممنوع الورود بشمار ميروند مطلع
دارند .وزارت خارجه اين نوع معلومات را به نمايندگی ھای افغانی در خارج ابالغ مينمايد ھمچنان ادارات مذکور مکلفند
دفاتر امنيه را در نقاط سرحدی در ميدانھای ھوائی بين المللی از ھويت اشخاص مذکور مطلع دارند.

مقاماتيکه معلومات مذکور به آنھا فرستاده ميشود مکلفند از ورود اينگونه اشخاص به افغانستان جلوگيری نمايند.
مادۀ  -۵حکم مادۀ چھاردھم اصولنامۀ مذکور بقرار ذيل تعديل شد.
تبعۀ خارجی که مطابق بحکم مادۀ  ٩تحت ويزۀ سياحت به افغانستان مسافرت مينمايند در وقت خروج مکلفند فورمۀ خروج
را که از طرف مقامات امنيۀ محلی و ميدانھای ھوائی باوشان داده ميشود خانه پری نمايند.
مادۀ  -۶حکم مادۀ پانزدھم و شانزدھم اصولنامۀ مذکور بقرار ذيل تعديل شد.

الف -اتباع خارجی که تحت احکام مادۀ دھم تحت ويزۀ کار بافغانستان آمده اند و مدت اقامت ايشان سپری شده باشد
بشرطی از افغانستان خارج شده ميتوانند که ويزۀ خروج را حاصل کرده باشند .ويزۀ خروج از طرف مقامات امنيۀ
مربوطه مطابق باحکام قانون اعطا ميگردد مقامات امنيه مکلفند تنھا در صورتی باعطای ويزۀ خروج اقدام کنند که:
 -١شخص خارجی مقروض دولت نباشد.
 -٢شخص خارجی مطابق به احکام قانون تحت تعقيب جزائی نباشد.
 -٣محکمه به منع شخص خارجی از خروج امر صادر نکرده باشد.
مقامات دولتی ذيعالقه که در مادۀ دھم ذکر گرديده اند و ھمچنان مقاماتيکه مطابق بحکم اين ماده صالحيت دارند امر منع
شخص خارجی را از خروج صادر کنند مکلفند از جريان موضوع و از حقايق مربوط بشخص خارجی بدفاتر امنيه اطالع
بدھند برای اثبات عدم مقروضيت از دولت بھر صورت ارائه تصديق وزارت ماليه شرطست.
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مادۀ  -٧مقامات گمرکی نقاط سرحدی و ميدانھای ھوائی مکلفند باتباع خارجی که مطابق باحکام قانون به افغانستان داخل
ميشوند ورق بيان اموال بدھد اين ورق از طرف شخص خارجی خانه پری ميشود و او مکلف است در آن معلومات الزم
را در بارۀ اموالی که با خود دارد درج کند و آنرا امضاء نمايد .يک نقل اين ورق در دفتر گمرک بحيث ثبت گذاشته شده و
نقل ديگر بعد از مھر دفتر گمرک به شخص خارجی سپرده ميشود .در وقت خروج شخص خارجی مکلف است ورق بيان
اموال به موظفين گمرک محل خروج تسليم دھد ھر گاه در مدت اقامت شخص خارجی در افغانستان ملکيت اموال مندرج
ورق بيان اموال مطابق به احکام قانون انتقال يافته باشد بايد اسناد الزم مربوط به پرداخت محصالت ارائه گردد .مقامات
ذيصالح عندالزوم در باره ورود و صدور پول افغانی و خارجی توسط تبعۀ خارجی مقررات وضع ميکند.

مادۀ  -٨در ھر مورد که بين احکام اين تعديل و احکام ديگر قوانين يا مقررات تناقض رخ دھد احکام اين تعديل تطبيق
ميگردد.

مادۀ  -٩آن احکام اصولنامۀ مسافرت و اقامت اتباع خارجی در افغانستان که تعديل نگرديدۀ و مناقض احکام اين تعديل
نباشد در مورد اشخاص مشمول اين تعديل نيز تطبيق ميگردد.
مادۀ  -١٠احکام اين تعديل يکماه بعد از نشر آن در جريدۀ رسمی نافذ ميگردد.

