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رسمی

جریده

پته :رسمی جریده کابل افغانستان

د افغانستان د پادشاهی دولت رسمی خپرونه
 ۱۳ګڼه

سه شنبه د سنبلی ۳۱

د  ۱۳۴۹هجری شمسی کال د  ۱۹۷۰عیسوی کال د ستمبر ۶

پرله پسی ګڼه ۱۶۶

فرمان تقنینی شماره  ۲۲۳۴ -۴۷۸تاریخ  ۲۸سنبله  ۱۳۴۹حضور شاهانه
ج ،ع ،ج نور احمد اعتمادی صدراعظم!
تصویب شماره  ۱۸۶۲تاریخی  ۱۳۴۹/۶/۱۶مجلس عالی وزراء راجع به تعدیل احکام مواد  ۳و  ۴و  ۵قانون
مسافرت و اقامت اتباع خارجه در افغانستان و همچنان ایزاد ضمیمه شامل سه فقره جدید به تعدیل ماده نهم این قانون
که منظوری آن به وقت تعطیل شوری مصادف گردیده نفاذ آن طبق حکم ماده  ۷۷قانون اساسی از حظور ما منظور و
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بوسیله این فرمان تائید میگردد.

تعدیل ماده سه و چهار و پنج و ایزاد ضمیمه شامل سه فقره جدید به تعدیل ماده نهم قانون مسافرت و اقامت اتباع
خارجه در افغانستان بعد از نشر در جریده رسمی نافذ میگردد.

جاللتماب شما این اراده حضور ما را بدوایر مربوطه ابالغ ونیز هدایت بدهید تا موضوع حین انعقاد مجدد جلسه
شوری طبق حکم ماده  ۷۷قانون اساسی برای طی مراحل نهائی به شوری ارسال شود.

محل صحه شاهانه

تعدیل و ضمیمه احکام قانون مسافرت و اقامت اتباع
خارجه در افغانستان.
اول :تعدیل ماده (.)۳
محصول صدور ویزه ترانزیت اقامت محدود و اقامت دایمی قرار ذیل اخذ میگردد:
الف – محصول ویزه ترانزیت پنجاه افغانی یا معادل آن به اسعار مروج خارجه به نرخ کیسه آزاد دافغانستان بانک.
ب  -محصول ویزه اقامت محدود یک صد افغانی یا معادل آن به اسعار مروج خارجه به نرخ کیسه آزاد دافغانستان
بانک.
ج -محصول ویزه اقامت دایمی پنج صد افغانی یا معادل آن.
دوم :تعدیل ماده (.)۴
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حاملین ویزه ترانزیت از طریق زمین بدون اسباب مجبره بیشتر از یک هفته در افغانستان توقف کرده نمیتوانند.
سوم :تعدیل ماده ( .) ۵

دوایر صالحیتدار میتوانند عنداللزوم برای پیلوتها و عمله پرواز طیارات و کارمندان و عمله موسسات هوائی خارجی
– همچنین موتران و شاگرد موتران اتباع خارجه و اعضای کمپنی های خارجی که مطابق موافقت نامه های
مخصوص در افغانستان مسافرت مینمایند ویزه کثیر المسافرت شش ماهه اعطا کنند محصول این نوع ویزه کثیر
المسافرت چهار صد افغانی یا معادل آن به اسعار مروج خارجه به نرخ کیسه آزاد د افغانستان بانک میباشد.
چهارم :ضمیمه تعدیل مورخ  ۱۳۴۴ماده نهم قانون مسافرت و اقامت اتباع خارجه در افغانستان:
ایزاد فقره (ح):

آمر پولیس میدان هوائی بین المللی برای اتباع خارجی که از طریق هوا بدون ویزه طور سیاح به افغانستان وارد
میشوند بعد از حصول اطمینان که آنها از جمله اشخاص ممنوع الورود نیستند ویزه سیاحت یکماهه اعطا میکند .این
ویزه تا دو ماه دیگر تمدید شده میتواند.
ایزاد فقره (ط):
ویزه کثیر المسافرت سیاحت برای یکماه اعطاء شده میتواند محصول این نوع ویزه دو صد افغانی یا معادل آن به
اسعار مروج خارجه به نرخ کیسه آزاد د افغانستان بانک میباشد.

ایزاد فقره (ی):
سیاح به اخذ ویزه خروج نمیباشد.
پنجم :تاریخ نفاذ
احکام این تعدیل و ضمیمه قانون از تاریخ نشر در جریده رسمی نافذ است.
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