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اصولنامۀ

مسافرت و اقامت اتباع خارجه
در افغانستان

تاریخ طبع -:جدی ۱۳۳۰

تعداد طبع خامس

( )۲۲۰۰جلد

د کابل په عمومی مطبعی کښی چاپ شو

بسم هللا الرحمن الرحیم
اصولنامۀ مسافرت و اقامت اتباع خارجه در افغانستان
قسم اول ورود:
 -:۱اتباع خارجه که میخواهند از سرحد افغانستان عبور و مرور و یا در افغانستان اقامت نمایندد ملفدا اندد پاسدپورت هدا
خود را بمأموریت ها ویدزه و قنسدل خانده هدا افغدانی و یدا قونسدف ر هدا دول دی در کده از طدرا حلومدت افغانسدتان
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اجرا این وظیفه به آنها موکول گردیده و صالحیت آنرا دارا هستند ویزه نمایند.

 -:۲اتباع خارجه که بافغانستان رفت و آمد میدارند ملفا اند پاسپورت ها خود را در نقاط سدرحد و میددان هدا طیداره
که برا دخول و خروج از طرا حلومت افغانستان تخصیص و تعین گردیده است به مامورین ذ صالحیت افغانی ارائه
بدهند.

 -:۳حق الویزۀ ورود و ترانزیت هر یک پنج افغانی و اعتبار یک ویزه برا یک ورود است.
تبصره

ویزۀ ورود که از تاریخ اعطایش چهار ماه گذشته و استعمال ن ردیده باشد از حلم اعتبار ساقط است.

 -:۴حامفین ویزۀ ترانزیت بدون اسباب مجبره بیشتر از سه روز در یک منطقه مانده نتوانسدته و نبایدد افدافه از چهدل روز
مدت مسافرت آن ها در تمام افغانستان دوام نماید.

 -:۵حق الویزه از کرایه کش معادل یک افغانی و پنجاه پول و از موتر ران و شاگرد موتر ران و گداد بدان دو افغدانی در
مسافرت بازیافت می ردد.
ویزۀ کثی ر المسافرت که مخصوص کرایه کش و موترران و شاگرد موترران و گاد بدان اتبداع خارجده بدوده و بدرا شدش
مداه رفدت و آمددد معتبدر مددی باشدد محصددول آن از کرایده کدش پددانزده افغدانی و از مددوترران و شداگرد مددوترران هفتداد و پددنج
افغانی و از گاد بان سی افغانی اخذ می ردد.
 :۶ویزۀ پاسدپورته ا دیپفومداتیلی از طدرا سدفارت هدا افغدانی داده میشدود و در نقاطیلده سدفارت وجدود نددارد از جاندب
جنرال قونسل گر ها که صالحیت دارند اجرا می پذیرد ویزه دیپفوماتیلی رای ان است.

 : ۷مامورین سیاسی و قونسل گر هدا کده باسداو موافقده هدا افغانسدتان بدرا انجدام ماموریدت هدا رسدمی ندزد حلومدت
افغانستان می آیند و همچنان نمایند گانیلی بغرض اشتراک در کمیسیون و کنفرانو هدا امدورات بدین المففدی در افغانسدتان
اجتماع مینمایند و دارا پاسپورت دیپفوماتیک هستند ویزۀ اینچنین اشخاص تا مدت انجدام وظیفدش شدان بدرا مسدافرت هدا
نامحدود معتبر است.
 :۸ورود افراد متذکرۀ ذیل بافغانستان ممنوع است.
الا :گدائی گر ها و اشخاص یفه گرد و کسانیلی متلفل مخارج زندگانی خود شده نتوانند.
ب :کسانیله برا مدت معین از افغانستان اخراج گردیده ولی تا هنوز میعاد خود را تلمیدل نلدرده اندد و اشخاصدیله بدرا
مدت غیره معین اخراج گردیده اند.
ج :کسانیله دربارۀ شان اشتباه اخالل امنیت و انتظامات عمومی دولت موجود باشد.
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د :اشخاصیله بنابر سقوط و یا ترک تابعیت افغانی ورود شان به افغانستان ممنوع قرار داده شده باشد.
تبصره

برا اشخاص فوق الذکر اگر پاسپورت اصولی را هم دارا باشند ویزه داده نمی شود و اجازۀ دخول ندارند.
قسم دوم اقامت:

 -:۹اتباع خارجه در اثنا ورود هرگاه در منازل خصوصی اقامت اختیار نمایند ملفا اندد در ظدرا  ۴۸سداعت از ورود
خود به پولیو شهر یا منطقش اقامت اه خویش اطالع نموده پاسپورت خود را ابدراز نمایندد و هرگداه در محدالت عمدومی مثدل
هوتل ها وسرا ها وغیره اقامت کنند هوتدل دار و سدرا بدان و امثدال آن مجبورندد کده هویدت واردیدن مدذکور را فدورا در
ورقش بیان نامه قید نموده در ظرا ساعات معینش فوق بدائرۀ ذ صالحیت تسفیم دارند.
تبصره

ورقش بیان نامه از طرا دوائر ذ صالحیت طبع و به هوتل دار ها غیره داده مدی شدود هویدت واردیدن تبعدش خارجده قدرار
پاسپورت یا تذکرۀ اقامت شان در بیان نامه درج می ردد.
 : ۱۰تبعش خارجه که زیاده از ده روز در افغانستان مسافرت و اقامت کنند ملفا اند بمقدام ذ صدالحیت پاسدپورت خدود را
ابراز و محل مقصد اقامت را اظهار نموده تذکرۀ اقامت اخذ نمایند.

تبصره
تذکرۀ اقامدت در تحدت نمدرۀ مسفسدل بطبدع رسدیده بصدورت رای دان داده میشدود مددت اعتبدار آن بدرا یلسدال اسدت بعدد از
مرور یلسال تجدید میشود.
 -:۱۱کسانیله محل اقامت اولیش خود را بیشتر از یلهفتده تبددیل نمایندد ملفدا اندد بمدأمورین ذ صدالحیت محفدی و مقدام بدا
صالحیت محل ورود جدیدش مراجعت نموده تذکرۀ اقامت خود را بویزه (مالحظه) بسر رسانند این ویزه مجانی است.
 -:۱۲کسانیله ویدزۀ ترانزیتدی گرفتده بندابر اسدباب مجبدره در ظدرا مددت مندرجدش اصدل ( )۴از افغانسدتان خدارج ن ردیدده
مجبورند بمقام بدا صدالحیت مراجعدت ورزیدده معدذرت خدود را اظهدار کنندد مقدام بدا صدالحیت معدذرت آن هدا را دیدده ویدزۀ
ترانزیتی را تمدید می نمایند.
 -:۱۳تبعددش خارجدده غیددر از نقاطیلدده نسددبت بدده مالحظددات عسددلر و یددا ادار مسددافرت و اقامددت در ان موفددع از طددرا
حلومت منع گردیده است دی ر در هر نقطش افغانستان مطابق شرائط اصولنامه هذا مسافرت و اقامت کرده می توانند.
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قسم سوم خروج:

 -:۱۴تبعش خارجه که از افغانستان بخارج میروند مجبورند بدائره ذ صالحیت رفته پاسپورت خود را ویدزه نمایندد مداللین
ویزه ترانزیتی ازین حلم مستثنی میباشند.

 -:۱۵ویزۀ خروج تا مدت دو چند مسافه بین حدود محفیله از ان جا ویزه شده و سرحد محل عزیمت اعتبار دارد تعدین ایدن
مسافه ها برا هر محل از صالحیت وزارت خارجه است .ویزۀ خروج که در مدت اعتبار استعمال ن ردیده باشد تجدید آن
مجبوریست.

تبصره -:ویزۀ خروج مجانی است:

 -:۱۶برا اتباع خارجه که بخزینش دولت مقروض باشند و یا دربارۀ شان تعقیبات عدلی از جانب پولیو بعمل می آیدد و یدا
برا کسانیله خروج شان طور موقت از طرا محلمه منع گردیدده باشدد در صدورت اطدالع رسدمی دوایدر مربوطده ویدزۀ
خروج داده نمی شود.
قسم چهارم احکام جزائی-:
 -:۱۷اتباع خارجه که بدون ویزۀ مقامات صالحیت دار داخل افغانستان شوند به مجازات محلوم می ردند.
 -:۱۸اشخاصیله ورقه ها مخصوص مسافرت و یا اوراقی را که از طرا حلومت خارجه به آنها داده شده است تغیر و
تحریا نموده داخل افغانسدتان شدوند و یدا تدذکره هدا اقامدت خدود را کده از طدرا حلومدت افغانسدتان بمشدار الدیهم اعطدا
گردیده تغیر و تحریا نموده بافغانستان اقامت ورزند از یلماه الی هشت ماه حبو می ردند.

و کسانیله پاسپورت و یا هرگونه اوراق مسافرت و یا تذکره هدا اقامدت دی دران را بندام خدود شدان اسدتعمال نمایندد از سده
روز الی شش ماه و از پنج افغانی الی پنجصد افغانی جریمه می شوند.
 -:۱۹اشخاصدیله غیددر از مندداطق سددرحد کدده بددرا عبددور و مددرور تخصدیص و تعددین شددده اسددت هرگدداه بدددون کدددام سددبب
اجبار از راه دی ر بخاک افغانستان داخل شوند قرار اصل ( )۲۳اصدولنامش پاسدپورت بده آن هدا مجدازات داده میشدود اگدر
چه دارا پاسپورت و ویزۀ اصولی هم باشند.
 -:۲۰کسانیله برا مددت معدین از افغانسدتان خدارج کدرده شدده اندد قبدل از مددت متعینده و یدا اشخاصدیله بددون تعدین مددت
اخراج گردیده اند بدون اجازۀ نامش رسمی بافغانستان عودت نمایند پاسدپورت شدان فدبط و دربدارۀ شدان از یلمداه الدی شدش
ماه جزا حبو و یا از پنجصد الی  ۲۵۰۰افغانی جزا نقد تطبیق و یدا هدر دو مجدازات فدوق یدک جدا دچدار می ردندد و
بعد از تعمیل مجازات تلرار از حدود افغانستان خارج کرده میشوند.
 -:۲۱کرایه کش ها ،موترران ها گاد بان ها ،پیفوت هائیله مسافرین را حمل و نقل میدهند و کسانیله اوشان را رهنمائی
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می کنند هرگاه بدون کدام سبب اجبار غیر از همان نقاط سرحدیله برا رفت و آمد و عبور و مرور مسافرین تخصدیص
و تعیین شده است از طریق دی ر سرحد افغانستان را عبور و مسافرین را داخل نمایند دربارۀ شان جدزا مندرجدش اصدل
فوق بر دو تطبیق می ردد.

 -:۲۲هوتل داران و سرایداران و امثال آن ها که برعایت اصل ( )۹ملفا اند هرگاه رعایت احلدام اصدل مدذکور را نلنندد
یلصد افغانی جریمه میشوند و هرگاه در ظرا یلسال مخالفت اوشان تلرار ظاهر شود عالوه بر پدنج صدد افغدانی جریمدش
نقد بحبو یلهفته محلوم می ردند.

 -:۲۳اتباع خارجه هرگاه به مقررات اصل  ۹الی ( )۱۳رعایت نلنند از طرا دوایر ذ صالحیت به پنجاه افغدانی جدزا
نقد محلوم میشوند.
قسم پنجم احکام متفرقه-:

 -:۲۴اصددول ورود و خددروج مددأمورین سیاسددی و قونسددل گددر و سددایر نمایندددگان متددذکرۀ اصددل ( )۷کدده دارا پاسددپورت
سیاسی هستند قرار مقررات قواعد حقوق بین المففی تطبیق و اجرا میشود.
 -:۲۵حلومت صالحیت دارد:
الا :دخول خارجی هائی را که بامراض ساریه مبتال بود .احتمال تهدید و اخالل صحت عامه در ان ها موجود باشد منع و
تقیید نماید.
ب :در حال حرب و یا ظهور احواالت فوق العاده دی ر برا پاسپورت و ورود اتباع عموم دول یا بعفی دولت در یدک
قسمت یا تمام نقاط ممفلت قیود و شرایطی را که الزم داند وفع نماید.

ج :با ممالک خارجه در خصوص میعاد و حق الویزه بصورت خصوصی باساو مقابفش بالمثل رفتار نماید.
د :دخول و خروج مامورین دول همسایه را حسب ایجاب وظیفه آن ها در مناطق سرحد بشرط رویش متقابفه تنظیم نماید.
هـ -:رفت و آمد اهالی سرحد دولت همسایه را در منطقش سرحد افغانستان بشرط رویش متقابفه پقدرار مقاولده (پداو آوان)
تنظیم نماید.
 -:۲۶از تبعش خارجه کسانیله پاسپورت و یا ویزۀ اصولی ندارند و داخل سرحد شوند ملفا اند در ظرا یلهفته پاسپورت
و ویزه اصولی اخذ بدارند و اال حلومت صالحیت دارد اینقسم اشخاص را تبعید نماید.
 -:۲۷پول افغانی در خارج افغانستان :مطابق این اصولنامه قرار نرخیله از طرا وزارت خارجه و مالیده در هدر سده مداه
تثبیت می شود اخذ می گردد.
 -۲۸حلومت صالحیت دارد که عنداالقتفا راجع به تطبیدق و اجدرا احلدام اصدولنامش هدذا تعفدیم نامده هدا الزمده صدادر
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نماید.

 -:۲۹اصولنامش تاریخی  -۳اسد  ۱۳۱۴ویزه و اقامت اتباع خارجی مفغی است.

 -:۳۰باجرا احلام این اصولنامه هریک از وزارت خانه ها مربوطه حسب الوظیفه ملفا میباشند.
 -:۳۱احلام این اصولنامه چهار ماه بعد از تاریخ نشر بموقع اجرا گذاشته میشود.

ادخال اصول نامش مسافرت و اقامت اتباع خارجه در افغانستان را در جمفش اصولنامه ها دولت منظور و بداجرا احلدام آن
امر و اراده مینمائیم.
مورخش  ۱۵میزان ۱۳۱۸

ضمیمۀ نمبر ( )۱اصولنامۀ مسافرت و اقامت اتباع خارجه در افغانستان
 :-۱تعدددیل اصددل  ۳اصددولنامش مددذکور -:بددرا صدددور اجددازۀ ورود ترانزیددت اقامددت محدددود و اقامددت دائمددی قددرار ذیددل
محصول اخذ می ردد-:
الا :برا صدور اجازۀ ورود و ترانزیت هر یک  -۱۲افغانی.
ب :برا صدور اجازۀ اقامت محدود و تجدید آن -۲۵-افغانی.
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ج :برا صدور اجازۀ اقامت دائمی و تجدید آن  -۵۰-افغانی.

تبصره

ویزۀ ورود برا ده روز ،حق اقامه را در افغانستان بدارندۀ آن میدهد و اگر از تاریخ اعطایش چهار ماه گذشته و اسدتعمال
ن ردیده باشد از حلم اعتبار ساقط است.

 :-۲تزئید اصل  ۳۲بر اصولنامش متذکره -:اشخاص ذیل از استحصال جواز اقامت معداا مدی باشدند و ثبدت پاسدپورت هدا
شان در دوائر ذیصالحیت بمنزلش جواز اقامت است-:

الا :اعفا دفتر سفارت کبر و سفارت خانه ها و فامیل آنها.

ب :مستخدمین شخصی رئیو ماموریت سیاسدی کده در یدک عمدارت بدا رئدیو زنددگانی مدی کنندد و از اتبداع دولدت متبوعدش
رئیو باشند و شغل و پیشش غیر از خدمت رئیو ماموریت سیاسی در خارج سفارت نداشته باشند و عائفش آنها.
نوت
پاسپورت اشخاص مذکور در وزارت خارجیه ثبت می شود.
ج -:اعفددا دفتددر جنددرال قونسددف ر هددا قونسددف ر هددا و ویددو قونسددف ر هددا کدده رسددمی و کدداریر (مسددفلی) باشددند
بشرطیله از اتباع دولت متبوعدش موسسدش قونسدفی بدوده و شدغفی خدارج از کدار در موسسدات قونسدفی نداشدته باشدند و عائفدش
آنها.

نوت
پاسپورت اشخاص مذکور به ثبت قوماندانی امنیش محل ماموریت آنها میرسد.
تبصره
احلام اصل فوق دربارۀ اتباع آن ممالک مرعدی اسدت کده اتبداع افغدان از طبقدات متدذکره در آنممفلدت از حقدوق آن مسدتفید
شوند واال با اتباع ممفلت مذکوه رویش متقابفه اخذ می شود.
احلام فوق از تاریخ مرعیت اصولنامش مسافرت و اقامت اتباع خارجیه در افغانستان بموقع اجرا گذاشته می شود.
مورخش  ۱۷دلو  ۱۳۲۴مطابق  ۴ماه ربیع االول ۱۳۶۵
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ضمیمۀ نمبر  -۲اصولنامۀ مسافرت و اقامت اتباع خارجه در افغانستان
مطابق حلم فمیمش هذا دوایر صالحیت دار مجازند عند الفزوم برا اعفا عمفه جات کمپنی هدا و مسسسدات خارجده کده
در افغانستان مطابق به مقررات و موافقه ها مخصوص ،مسافرت می نماید ویزۀ کثیر المسافرت اعطا نمایندد ،اعتبدار ایدن
ویزه برا ششماه و محصول آن هفتاد و پنج افغانی است.
مورخش  ۲۰قوو  ۱۳۲۵مطابق  ۱۷ماه محرم ۱۳۶۶
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ضمیمۀ نمبر  -۳اصولنامۀ مسافرت و اقامت اتباع خارجه در افغانستان
اتباع خارجه در افغانستان ویزا اقامت حاصل داشته و برا اجرا فرورت خویش به خارج مسافرت و معاودت میلنند
تا ختم موعد ویزه اقامت شان دوباره ملفا به تادیش محصول و اخذ ویزۀ اقامت نیستند تنها باید حدین خدروج ویدزۀ خروجدی
و حین مراجعت برا ایام اقامتیله در پاسپورت شان تعین شده از ادارۀ پولیو ورقه اخذ کنند.
مورخه  ۲۷حمل  ۱۳۲۶مطابق  ۲۶ماه جماد االول ۱۳۶۶
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ضمیمۀ نمبر  -۴اصولنامۀ مسافرت و اقامت اتباع خارجه در افغانستان
 : ۱اتباع خارجه غیر از مناطق سرحد و راها رسمی که برا معاینش پاسپورت تعدین شدده اسدت از دی در راه هدا غیدر
معینه داخل افغانستان شده نمی توانند اگر چه پاسپورت و ویزۀ اصولی هم داشته باشند ،و اگر داخل افغانستان شوند ،احلدام
اصل ( )۲۶این اصولنامه دربارۀ شان تطبیق می شود.
 :۲بعد از نشر این فمیمه ،احلام اصل ( )۱۹اصولنامش هذا منسوخ است.
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مورخه  ۳جوزا ۱۳۰۶ -مطابق ماه رجب ۱۳۲۶

ضمیمۀ « »۵اصولنامۀ مسافرت و اقامت اتباع خارجه در افغانستان
( )۱تبدیل اصل (-:)۱۰
چون اتباع خارجه بموجب اصل ( )۹مجبورند در ظرا ( )۴۸ساعت از ورود خود بدوائر محفی پولیو اطدالع بدهندد بندا
عفیدده دوائددر مربوطدده ملفددا انددد بمجددرد گددرفتن اطددالع ورود باندددازۀ میعدداد اقامددت کدده در پاسددپورت آنهددا از طددرا مقامددات
صالحیت دار تعین شده است ورقش جواز اقامت برایشان اعطا نمایند.
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تبصره:

ورقش جواز اقامت در تحت نمرۀ مسفسل بطبع رسیده بصورت رای ان داده می شود.

 -:۲دوائر محفی پولیو ملفا اند :برا دارنده گان ویزا کثیر المسافرت عندالمراجعش آنها یک ورقش جواز اقامت بانددازۀ
میعادیله از طرا مقامات صالحیت دار در پاسپورت شان تعین شده است صادر نمایندد -ایدن طبقده مجبورندد در هدر ورود
خود دوائر محفی پولیو را در ظرا ( )۴۸ساعت اطالع داده در ظهر ورقه مالحظش شعبش مربوطه را حاصل نمایند.
مورخش  ۱۶جوزا  ۱۳۲۷مطابق  ۲۸رجب المرجب ۱۳۶۷

