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 فصل اول

 احکام عمومی

 :مبنی

 :اول مادۀ

 به منظور قانون این 14 و 30 ،82 ،24 مادۀ روشناییو در  قانون موسسات غیردولتی 44این طرزالعمل به تآسی ازحکم ماده 

 .ده استوضع گردی موسسات، معافیت گمرکی و خدمات تخنیکی برای موسسات خارجی در تنظیم بهتر امور استخدام اتباع

 

  :اهداف

 :دوم مادۀ 

 آوردن اهداف ذیل ترتیب گردیده:طرزالعمل برای بدست 

 موسسات غیر دولتی.فراهم آوری تسهیالت جهت تسریع روند کاری  .1

 زه، معافیت گمرکی و خدمات تخنیکی.توضیح قانون موسسات وطرز ارایه اسناد جهت خدمات وی .2

 وانین و مقررات مرتبط.ان از تطبیق مؤثر قینحصول اطم .3

 

 :اصطالحات

 مادۀ سوم:

 این طرزالعمل مفاهیم ذیل را افاده می نمایند:اصطالحات آتی در 

 موسسه: سازمان غیر دولتی ،غیر سیاسی وغیر انتفاعی بوده که شامل مؤسسات داخلی و خارجی میگردد. -1

 غیر از افغانستان داشته باشد.تبعه خارجی: شخصی است که تابعیت  -2

رره بق احکام مقطرایط تماعی برای اتباع خارجی واجد شجواز کار: سند مطبوع بهاداری است که از طرف وزارت کار  و امور اج -3

 میگردد. استخدام اتباع خارجی در افغانستان اعطا

ت اعتبار، بین، مدسند کتبی است که بین کارکن خارجی و اداره عقد گردیده، حاوی شرایط کار، مکلفیت های جانقرارداد:  -4

 .نورم و شرایط پرداخت مزد و سایر امتیازات می باشد

 میباشد. بیش از یک ماه و بلند مدت یک ماه هدف از کوتاه مدت اه مدت و بلند مدت: کوت -5

6- Bill of Lading :از طریق بحر میباشد.  جنس عبارت از سند انتقاالتی 

7- Airway Bill.عبارت از سند انتقاالتی جنس از طریق هوا میباشد : 

8- Way bill میباشد.: عبارت از سند انتقاالتی جنس از طریق زمین 

9- Packing List میباشد.وارداتی : عبارت از سند تشریحات جنس 

10- Invoice.عبارت از سند خرید جنس بوده و توسط فروشنده به خریدار جهت پرداخت پول ارایه میگردد : 

 

 

 :کننده تطبیق مرجع 

 :چهارم مادۀ 

 طرزالعمل میباشند.ریاست انسجام موسسات غیردولتی مرجع تطبیق کننده و نظارت کننده این 
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 فصل دوم

 و جواز کار خدمات ویزه

 

  :خدمات ویزه ورودی

 :پنجم مادۀ

ا خانه ولتی رموسسه مکلف است جهت اخذ ویزه ورودی از طریق سیستم آنالین فورم های ریاست انسجام موسسات غیرد (1)

 به آرشیف وزارت اقتصاد تسلیم نماید. پری و یک نقل آنرا بعداز چاپ و امضا 

مور وزارت ا روز کاری غرض صدور ویزه موضوع را به سه الی چهار ریاست انسجام موسسات غیردولتی در خالل مدت  (2)

 خارجه رسما اطالع دهد.

خط دفتر  م معرفیه، دعوت نامه یا تبادله ایمیل و یا پاسپورتموسسه غرض اخذ ویزه ورودی کاپی های اسناد از قبیل  (3)

  ن نماید.در سیستم آنالیرا ضم درخواست موسسه ح سوان خلصو  اسناد تحصیلی، پالن کاری، صحی اسنادمرکزی، 

ن قره سوم ایندرج فدرصورتیکه موسسه درخواست مبنی بر اخذ ویزه ورودی بلند مدت را ارایه نماید، عالوه از اسناد م (4)

ل قرار نقو ح وانس خلص، امروند استخد، دالیل ضرورت به استخدام تبعه خارجیموافقت نامه اداره سکتوری، ماده کاپی 

 را نیز ارایه نماید.  offer letterداد/

رجی باع خاریاست انسجام موسسات غیر دولتی جهت ایجاد فرصت های کاری در صورت دالیل موجه برای استخدام ات (5)

 نباشد می تواند ابراز موافقه نکند.

 

 :تمدید ویزه

 :ششم مادۀ

طابق ماده م شد کهعده از کارمندان موسسه را میباطی مراحل تمدید ویزه آنریاست انسجام موسسات غیردولتی مکلف به  (1)

 پنجم این طرزاالعمل صورت گرفته باشد.

ه پری را خان از طریق سیستم آنالین فورم های ریاست انسجام موسسات غیردولتی تمدید ویزهموسسه مکلف است جهت  (2)

 د تسلیم نماید. به آرشیف وزارت اقتصاو یک نقل آنرا بعداز چاپ و امضا 

ور ه وزارت امویزه موضوع را ب تمدیدروز کاری غرض سه الی چهار  ریاست انسجام موسسات غیردولتی در خالل مدت  (3)

 خارجه رسما اطالع دهد.

سسه درخواست مو را ضمو جواز کار  قراردادورودی،  زهیو، پاسپورتکاپی های اسناد از قبیل تمدید ویزه موسسه غرض  (4)

 نماید. 
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 :Exit visaویزه خروجی یا 

 ماده هفتم:

 ابقت بهدر مطریاست انسجام موسسات غیردولتی مکلف به طی مراحل ویزه خروجی آنعده از کارمندان موسسه میباشد که  (1)

 . قرار داشته باشد   جهوزارت محترم امور خار طرزالعمل رژیم ویزه برای اتباع خارجی

ی را از طریق سیستم انالین فورمه های ریاست انسجام موسسات غیردولتموسسه مکلف است جهت دریافت ویزه خروجی  (2)

 خانه پری و یک نقل آن را بعد از چاپ و امضا به ارشیف وزارت اقتصاد تسلیم نماید .

م روز کاری غرض ویزه خروجی موضوع را به وزارت محتر 4الی  3ریاست انسجام موسسات غیردولتی در خالل مدت  (3)

 الع دهد امور خارجه رسمآ اط

 موسسه غرض دریافت ویزه خروجی کاپی اسناد از قبل پاسپورت دلیل خروج را ضم درخواست موسسه نماید . (4)

 

 

 :on arrival visaیا  الکترونیکیویزه 

 ماده هشتم:

 اشد.برای کارمندان داخلی رسمی موسسات میب on arrival visaریاست انسجام موسسات غیردولتی مکلف به طی مراحل  (1)

لتی از طریق سیستم انالین فورم های ریاست انسجام موسسات غیردو on arrival visaموسسه مکلف است جهت دریافت  (2)

 خانه پری و یک نقل آن را بعد از چاپ و امضا به ارشیف وزارت اقتصاد تسلیم نماید.را 

ه موضوع را ب الکترونیکیویزه دریافت روز کاری غرض  4الی  3ریاست انسجام موسسات غیردولتی در خالل مدت   (3)

 وزارت محترم امور خارجه رسمآ اطالع دهد 

واست موسسه غرض دریافت ویزه اغزام کاپی های اسناد از قبیل پاسپورت ، دعوتنامه کشور دعوت کننده را ضم درخ (4)

 موسسه نماید. 

 جود است باشد .نوت قابل یاد آوری است که کارمند دعوت شده شامل لست پرسونل موسسه که در دفتر ثبت مو (5)

 

 :جواز کارخدمات 

 :نهم مادۀ

 رسمی موسسه قبل از تمدید ویزه ورودی صورت میگیرد. خارجی جواز کار برای کارمندان  (1)

نه تی را خااز طریق سیستم آنالین فورم های ریاست انسجام موسسات غیردولجواز کار موسسه مکلف است جهت اخذ  (2)

 به آرشیف وزارت اقتصاد تسلیم نماید. پری و یک نقل آنرا بعداز چاپ و امضا 

ار و که وزارت بموضوع را  اخذ جواز کارروز کاری غرض سه الی چهار  ریاست انسجام موسسات غیردولتی در خالل مدت  (3)

 اطالع دهد. کتبا   امور اجتماعی

است ا ضم درخور کار قراردادورودی،  زهیوشخص مذکور،  پاسپورتهای اسناد از قبیل  جواز کار کاپیموسسه غرض اخذ  (4)

 موسسه نماید. 

ی ین ماده کاپا چهارم را ارایه نماید، عالوه از اسناد مندرج فقره تمدید جواز کاردرصورتیکه موسسه درخواست مبنی بر  (5)

ز را نیکار  د و جوازدر صورتیکه مدت قرارداد قبلی ختم شده باش کار قرارداداسناد آخرین ویزه تمدید شده،  ،پاسپورت

 نماید.ارایه 
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 فصل سوم

 معافیت گمرکی و خدمات تخنیکی

 

  :خدمات معافیت گمرکی

 :دهم مادۀ

 اجناس خریداری شده و مساعدت شده موسسه خارج از کشور صورت میگیرد.برای  معافیت گمرکی (1)

ها  بخش یراجناس موسسه که از طریق معافیت گمرکی داخل کشور میشود، بجز از اهداف غیرانتفاعی موسسه در سا (2)

  گرفته نمی تواند.مورد استفاده قرار 

سات از طریق سیستم آنالین فورم های ریاست انسجام موس طی مراحل معافیت گمرکی موسسه مکلف است جهت  (3)

 به آرشیف وزارت اقتصاد تسلیم نماید. غیردولتی را خانه پری و یک نقل آنرا بعداز چاپ و امضا 

 ل خریدب کاپی های اسناد از قبیل درصورتیکه جنس خریداری شده باشد،  طی مراحل معافیت گمرکیموسسه غرض  (4)

(Invoice) ،هوایی /بحری/انتقاالتی زمینی(Way bill/Air waybill/Bill of lading)ه نرخ ، س(Quotation) 

را ضم (Packing List)اجازه اداره سکتوری و لست اجناس ، (Budget Sheet)، ورق بودجه اسناد مقایسوی

 درخواست موسسه نماید. 

اد مکی نهکسند درصورتیکه موسسه درخواست مبنی بر طی مراحل معافیت گمرکی اجناس مساعت شده را نماید، کاپی  (5)

تی اسناد انتقاالسند اجازه اداره سکتوری و ، (Packing List)لست اجناس ، (Donation Letter)کمک کننده 

 ارایه نماید.نیز را  (Air waybill/Bill of lading)زمینی/هوایی 

 :یازدهمماده 

 مسوءلیت های ادارات سکتوری:

 ردد.رد میگتائیدی از قانونی بودن تورید اجناس به داخل کشور که توسط موسسات غیر انتفاعی و غیر دولتی وا (1)

رد شده ناس وااجمعرفی نماینده رسمی خویش غرض بررسی اجناس وارد شده در هنگام ورود و تائید از باکیفیت بودن  (2)

 به وزارت اقتصاد بعد از بررسی.

 :دوازدهمماده 

 مسوءلیت های ریاست انسجام فعالیت های موسسات غیر دولتی:

 ند.اردیده گبررسی اسناد ارائیه شده توسط موسسه غیر انتفاعی و غیر دولتی که غرض اجرا معافیت گمرکی راجع  (1)

 .طالع دهدچهار روز کاری موضوع را به وزارت مالیه کتبا  ادر خالل مدت سه الی در صورت مکمل بودن اسناد  (2)

 ند نظارت وردیده اگدید( از اجناس و اموال وارد شده که شامل معافیت گمرکی  ریاست متواند نظر به ضرورت )لزوماین  (3)

 بررسی نماید.
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 تغییر ملکیت وسایط نقلیه  

 :سیزدهم مادۀ

 

ازطرق  ملکیت را یا بطور مساعدت دریافت نموده باشد، اسناد تغیرخریداری و را ست درصورتیکه وسایط موسسه مکلف ا (1)

 ریاست انسجام موسسات غیردولتی طی مراحل نماید.

زطریق املکیت  بایع مکلف به طی مراحل اسناد تغیر، وسایط را به فروش میرساندموسسه درصورتیکه از طریق لیالم  (2)

 .باشد ریاست انسجام موسسات غیردولتی می

وسسات ماز طریق سیستم آنالین فورم های ریاست انسجام  تغیر ملکیت وسایطوسسه مکلف است جهت طی مراحل م (3)

 به آرشیف وزارت اقتصاد تسلیم نماید. غیردولتی را خانه پری و یک نقل آنرا بعداز چاپ و امضا 

 الع دهد.تبا  اطک لیه و داخلهام هایروز کاری موضوع را به وزارت  سهریاست انسجام موسسات غیردولتی در خالل مدت  (4)

 یسویقام اسناد، کاپی های اسناد از قبیل خریداری شده باشد درصورتیکه درخواست مبنی بر تغیرملکیت وسایط (5)

ز سیر ، بل خریداری، جواشده است یداری( از کدام بودجه خرBudget Sheetبودجه ) ورق، Quotation) یداریخر

 . گرددضم درخواست 

و کاپی   Donation Letter ، کاپی سند کمکی نهاد کمک کننده باشدمساعت  اهدا ودرصورتیکه درخواست مبنی بر  (6)

 .گرددرا ارایه  جواز سیر

 

  :تمدید جواز سیر

 :چهاردهم مادۀ

 

و شامل  بنام موسسهرا طی مراحل مینماید که وسایط موسسه ریاست انسجام موسسات غیردولتی جواز سیر وسایط  (1)

 باشد.دارایی های موسسه در وزارت اقتصاد لست 

جام از طریق سیستم آنالین فورم های ریاست انس تمدید جواز سیر وسایطموسسه مکلف است جهت طی مراحل  (2)

 ماید. به آرشیف وزارت اقتصاد تسلیم نموسسات غیردولتی را خانه پری و یک نقل آنرا بعداز چاپ و امضا 

 .طالع دهداداخله کتبا  ی موضوع را به وزارت امور انسجام موسسات غیردولتی در خالل مدت سه روز کارریاست  (3)

ف ا امن مصروناطق نوسایط نقلیه آنعده از مؤسسات که به دالیل امنیتی تغییر ملکیت و اخذ پلیت مؤقت ننموده و در م (4)

 ند. ز سیر نمایید جوااست انسجام مؤسسات غیر دولتی تمدفعالیت های غیر انتفاعی میباشند، با ارایه دالیل موجه به ری

 

 

  :خدمات اخذ فریکونسی

 :پانزدهم مادۀ

موسسه مکلف است جهت طی مراحل اخذ فریکونسی از طریق سیستم آنالین فورم های ریاست انسجام موسسات  (1)

 غیردولتی را خانه پری و یک نقل آنرا بعداز چاپ و امضا به آرشیف وزارت اقتصاد تسلیم نماید.  
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 .ع دهدات کتبا  اطالریاست انسجام موسسات غیردولتی در خالل مدت سه روز کاری موضوع را به وزارت مخابر (2)

 (Quotation) یداریخر یسویمقا اسناددرصورتیکه درخواست مبنی بر اخذ فریکونسی باشد، کاپی های اسناد از قبیل  (3)

 ، بل خریداری ضم درخواست گردد. شده است یداری( از کدام بودجه خرBudget Sheetبودجه ) ورق، 

 

 مدید جواز استفاده وسایل مخابروی:ت

 :شانزدهم مادۀ

 ای ریاستاز طریق سیستم آنالین فورم هتمدید جواز استفاده وسایل مخابروی موسسه مکلف است جهت طی مراحل  (1)

 اید.  سلیم نمتبه آرشیف وزارت اقتصاد انسجام موسسات غیردولتی را خانه پری و یک نقل آنرا بعداز چاپ و امضا 

 هد.طالع دکتبا  ا امور داخلهریاست انسجام موسسات غیردولتی در خالل مدت سه روز کاری موضوع را به وزارت  (2)

زارت وواز نامه جباشد، کاپی های اسناد از قبیل تمدید جواز استفاده وسایل مخابروی بر درصورتیکه درخواست مبنی  (3)

 دد. ضم درخواست گره از وزارت امور داخله مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و مکتوب تمدید جواز استفاد

 

  :ایمنی زرهیوسایط  کارت مجوز گردش

 :هفدهم مادۀ

د رت اقتصااز طریق ریاست انسجام مؤسسات غیر دولتی وزا واسطه زرهی مکلف است  مؤسسه جهت اخذ اجازه تورید (1)

 اقدام نماید. 

با ذکر  رت توامانسجام مؤسسات غیر دولتی این وزامؤسسه به منظور تحقق فقره یک این ماده، مکتوب عنوانی ریاست  (2)

خریداری  دالیل مشخصات واسطه نقلیه به وزارت اقتصاد ارسال نماید. و همچنان مؤسسه مکلف است تا اسناد از قبیل

 واسطه زرهی و بودجه مورد نظر را ضم مکتوب نماید.

 باشد ن موجودی موسسه اجازه برای خریداری آو مطابق پروسیجر امنیتموسسه در صورتیکه وسایط زرهی داشته باشد  (3)

 اخذ نماید. میتواند کارت گشت آنرا

ط زرهی را ( این ماده درخواست اخذ کارت مجوز گردش وسای1مندرج فقره)اسناد موسسه مکلف است جهت طی مراحل  (4)

 آرشیف وزارت اقتصاد تسلیم نماید.   توأم با اسناد کاپی جواز سیر که بنام موسسه باشد، به

طابقت با ررسی ومببعد از  امور داخلهریاست انسجام موسسات غیردولتی در خالل مدت سه روز کاری موضوع را به وزارت  (5)

 کتبا  اطالع دهد.اسناد موسسه 
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 چهارمفصل 

 احکام متفرقه

 

  :طرزالعمل وتجدید نظر در تعدیل 

 :هژدهممادۀ 

سسات مؤ انسجاماست آن توسط ری وتجدید نظر، مسودۀ تعدیل نظر را نمایدیا تجدید و د این طرزالعمل ایجاب تعدیل رهرگاه موا

 گردد.منظور می اقتصاد ترتیب و توسط مقام وزارت غیر دولتی

 

 :انفاذ 

 :نزدهممادۀ 

 مرعی االجراء می باشد. مقام از منظوری بعد  ماده ترتیب و نزدهفصل و  چهاراین طرزالعمل در 


