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  :هدف
ــان شــماره     ــه تأســی از جــز ششــم مــاده اول فرم ــن طرزالعمــل ب ــس  10/10/1393مــورخ 38ای ــوري جمهــور ،ری جمه

ــتان  ــالمی افغانس ــه  اس ــاعی       ب ــی و دف ــاي امنیت ــرار داد همکاریه ــانزدهم ق ــاده پ ــارم م ــرات دوم وچه ــق فق ــور تطبی منظ
ــوري        ــان جمه ــرار داد می ــیزدهم ق ــاده س ــره دوم م ــا و فق ــده امریک ــاالت متح ــتان و ای ــالمی افغانس ــوري اس ــان جمه می

ــاتو راجــع بــه تنظــیم امــور مربــوط بــه    نــدان قــرار ، خــروج، قانونمنــد شــدن حضــور کارم وروداســالمی افغانســتان ون
  .دادي نیروهاي ناتوو ایاالت متحده امریکا در افغانستان، تمدید وصدور ویزه آنها ترتیب گردیده است

  :ساحه تطبیق
یرالمســافرت ورود وخــروج قــراردادي هــاي ایالــت متحــده امریکــا ونــاتو بــادر نظــر ثطرزالعمــل صــدور وتمدیــد ویــزه ک

جمهــوري اســالمی افغانســتان ودر مطابقــت پیمــان هــاي   ریــس 10/10/1393مــورخ 38داشــت هــدایت فرمــان شــماره  
ــمالی      ــک ش ــان اتالنتی ــنگتن وپیم ــل واش ــاعی کاب ــی ودف ــاتو(امنیت ــولیس    ) ن ــپورت وپ ــاالي اداره پاس ــده ب ــدوین گردی ت

  .سرحدي وسایر ادارات ذیربط وزارت امور داخله قابل تطبیق میباشد

  :اصطالحات آتی در این طرزالعمل معانی ذیل را دارد

بــه اشــخاص حقیقــی و حکمــی گفتــه میشــود کــه بــر اســاس قــرارداد اصــلی یــا    "قــراردادي هــاي ایــاالت متحــده ".1
ــدگی از      ــا بــه نماین قــرار داد فرعــی مســولیت اکمــال، و ارایــه خــدمات را بــه نیروهــاي ایــاالت متحــده امریکــا داشــته وی

  .آنها در افغانستان انجام میدهند

ــاالت متحــده ا  ".2 ــراردادي ای ــدان ق ــکارمن ــاالت   بــه کارمنــدانی اطــالق میشــود کــه   امریک توســط قــرار دادي هــاي ای
  .متحده امریکا استخدام میشوند

ــاتو  ".3 ــاي ن ــرار دادي ه ــق      "ق ــه خــدمات طب ــه اکمــال و ارای ــی وحکمــی اطــالق میگــردد کــه وظیف ــه اشــخاص حقیق ب
  .دنغانستان انجام میدهگی نیروهاي ناتو، کشور هاي عضو ناتو در افه با نمایند را قرارداد اصلی یا فرعی

  .به کارمندانی اطالق میشود که توسط قرار دادي هاي ناتو استخدام میشوند "کارمندان قراردادي ناتو ".4

اجــازه نامــه ممهــوري اســت کــه بــراي ورود، خــروج و اقامــت اتبــاع خــارجی بــه داخــل پاســپورت یــا ورقــه   "ویــزه".5
  .جداگانه داده میشود

جمهوري اسالمی افغانستان  لتاین نوع ویزه مطابق احکام قانون از طرف مقامات ذیصالح دو "ثیرالمسافرتویزه ک".6
هاي خارجی صادر ) کمپنی(ت براي کارکنان موسسات خارجی، عملیه پرواز، دریوران، کلینران خارجی و اعضاي شرک

وناتو وکارمندان امریکا براي قراردادي هاي ایاالت متحده  ودهمدت اعتبار ویزه کثیرالمسافرت الی یکسال ب. میگردد
  این نیرو ها یکساله صادر میگردد قراردادي هاي
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  فصل اول

  احکام عمومی
  :ماده اول

جمهــوري جمهــور، یس ئــر)  10/10/1393مــورخ 38 ( ایــن طرزالعمــل بتاســی از جــز ششــم مــاده اول فرمــان شــماره  
ــق    ــورد تطبی ــتان در م ــالمی افغانس ــالمی      اس ــوري اس ــان جمه ــاعی می ــی و دف ــاري امنیت ــاي همک ــرارداد ه ــدرجات ق من

  .افغانستان و ایاالت متحده امریکا وسازمان ناتو وضع گردیده است

  :ماده دوم

ــزه ک  ــد وی ــل صــدور وتمدی ــاتو     ثطرزالعم ــا ون ــده امریک ــت متح ــاي  ایال ــراردادي ه ــراي ورود وخــروج ق یرالمســافرت ب
ــراي    وکارمنــدان قــرار دادي هــاي آنهــا ب  ــاتو ب ــی  ودفــاعی ایــاالت متحــده امریکــا ون منظــور ادامــه همکــاري هــاي امنیت

ــاطع        ــت ق ــی وحمای ــی افغانســتان ، مشــوره ده ــاي امنیت ــه نیروه ــوزش ب ــه هــدف اساســی آن آم افغانســتان میباشــد ک
  .میباشد

  فصل دوم

  وظایف ومسؤلیت ها
  

  :سومماده 

ــرا و        ــت پــذیرش، اج ــه ظرفی ــپورت وزارت امــور داخل ــت پاس ــدور ویــز ریاس ــات  ص ــز و والی ســاحات (ه را در مرک
  .حد اعظمی ارتقا می بخشد )الف(مندرج ضمیمه ) سیسات مورد توافقوتأ

  :چهارمماده 

ــه     ــهولت در پروس ــاد س ــور ایج ــروج  ورودبمنظ ــاال   وخ ــاتو و ای ــاي ن ــدهنیروه ــالت    ،ت متح ــرحدي در مح ــاتر س دف
ــاتو و    ــامی ن ــی نظ ــولی وخروج ــت، را   ادخ ــت ثب ــده جه ــاالت متح ــتر جی ــوس ــر  چ ــردن مه ــی در  وروديک ک و خروج

  .جاد می گرددوند ایپاسپورت آنها که تازه وارد ویا خارج از کشور میش
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  :پنجمماده 

ــراردادي نیرو ــراد وق ــاالت متحــده  اف ــاتو و ای ــاي ن ــا ه ــابق    امریک ــزه مط ــار و وی ــل اعتب ــا پاســپورت قاب ــا ب ــد ت ــف ان مکل
ــوانین  ــذه ق ــالت ناف ــق مح ــتان از طری ــی  ورودي افغانس ــادین  وخروج ــادر و می ــتان از بن ــوایی افغانس ــمایم   ه ــامل ض ش

  .، داخل و خارج شوندوایاالت متحده امریکا وناتو. ا.ا.پیمان امنیتی میان ج)الف وب (

  :ششمماده 

ــه هــاي مهــر و امضــاي مســولین مرکــزي      ــا نمون ــد، ت ــاالت متحــده مســتقر در افغانســتان مکلــف ان ــاتو و ای نیروهــاي ن
 .رسمأ به اداره مرکزي پاسپورت معرفی نمایندرا،  نیروهاي خود

  :تمهفماده 

یـوم قبـل از    )15(، حـد اقـل    نـاتو وایـاالت متحـده مکلـف انـد تـا جهـت تمدیـد ویـزه کارمنـدان قـراردادي شـان            نیرو هاي 
  .مدت انقضاي ویزه آنها اقدام نمایند

  :مهشتماده 

) 15(قــراردادي هــا وکارمنــدان آنهــا مکلــف انــد جهــت درخواســت ویــزه بعــد از داخــل شــدن بــه افغانســتان، در خــالل    
ــا      بــه مــدیریت هــاي پاســپورت در والیــات یــوم بعــد از اخــذ مهــر دخــولی جهــت اخــذ ویــزه بــه ریاســت پاســپورت وی

  .نمایند مراجعه

  :همنماده 

ــات در صــورت   ــزه يتقاضــا ریاســت پاســپورت وقدمــه هــاي آن در والی ــب،  وی ــاالت متحــده  ازجان ــراردادي هــاي ای  ق
ورود وخـروج کثیرالمسـافرت الــی    نامــه اجـازه  و نـاتو کــه بـه افغانسـتان داخــل یـا ازآن خـارج میشــوند ویـزه       امریکـا و 

  .صادر مینماید را یکسال

  :ماده دهم

ایــاالت متحــده و نــاتو در  يیاســت پاســپورت وزارت امــور داخلــه در صــورت تقاضــاي ویــزه از طــرف قــراردادي هــا ر
  .مورد صدور ویا عدم صدور ویزه تصمیم سریع اتخاذ میکند

ــاي       ــرو ه ــات نی ــده و مقام ــه شــخص درخواســت کنن ــزه ریاســت پاســپورت ب ــه عــدم صــدور وی درصــورت تصــمیم ب
  .ایاالت متحده وناتو از تصمیم خویش اطالع میدهد

  :زدهمیاماده 

  .پاسپورت وزارت امور داخله میباشد تمدید ویزه هاي عادي از صالحیتهاي ریاست
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  :دوازدهم ماده

در مطابقــت بــه حکــم شــدن بــه جمهـوري اســالمی افغانســتان  ونـاتو حــین داخــل   امریکــا ایــاالت متحــده يقـراردادي هــا 
جمهــوري اســالمی افغانســتان نافــذه مکلــف بـه رعایــت قــوانین  قــانون اساســی جمهــوري اســالمی افغانســتان ) 57(مـاده 

  .میباشند

  فصل سوم

  وظایف ومسؤلیت هاي قرار دادي ها
  :دهمسیزماده 

ــتم         ــت شــان خ ــزه اقام ــا وی ــد و ی ــزه حضــور دارن ــدون وی ــه در افغانســتان ب ــاتو ک ــاالت متحــده ون ــاي ای ــراردادي ه ق
  .از جریمه و تعقیب عدلی معاف میباشند) 2015جون 1مطابق  1394جوزاي   11 (گردیده الی

  :دهمچهارماده 

نظــامی، بخــش ملکــی و پرســونل نــاتو مکلــف انــد تــا قــانون اساســی و ســایر قــوانین نافــذه   وهــاي رتمــامی اعضــاي نی
ــی در        ــاي سیاس ــت ه ــوص فعالی ــرارداد بخص ــن ق ــه ای ــایر روحی ــت مغ ــه فعالی ــرده و از هرگون ــت ک افغانســتان را رعای

ــن      ــدامات الزم را در ای ــا اق ــد ت ــه دارن ــاتو وظیف ــاي ن ــات نیروه ــد مقام ــه اتخــاذ  قلمــرو افغانســتان، خــودداري نماین زمین
 .کنند

  :دهمنزپاماده 

ــاالت متحــده   ــوانین و    امریکــا وقــراردادي هــاي ای ــد تــابع ثبــت و راجســتر بــوده و طبــق ق ــاتو در افغانســتان مکلــف ان ن
ــاله را از          ــه س ــار س ــارتی داراي اعتب ــواز تج ــریع، ج ــه س ــک پروس ــق ی ــتان از طری ــررات افغانس ــت از "مق اداره حمای

ــار  "تانـــــــــــــــــــســرمایه گــذاري هــاي افغانس  ــا پرداخــت یکب ــد   ب . حــق الزحمــه مناســب ومعــین دریافــت مــی کنن
ــلی         ــاي اص ــراردادي ه ــراي ق ــا اج ــد ی ــراي عق ــابه ب ــوازدیگرومقررات مش ــه ج ــت هرگون ــاتو ازدریاف ــاي ن ــراردادي ه ق

   .وفرعی با نیروهاي ناتو یابه نمایندگی ازآنها،معاف می باشند

  :دهمشانزماده 

نماینــد مکلــف انــد عــالوه بــر  مــی بــراي اولــین بــار در خواســت ویــزه هکــ متحــده امریکــا ونــاتوي ایــاالت قــراردادي هــا
ــزه  ــغ  پرداخــت محصــول وی ــر امریکــایی)  200 (مبل ــانی  دال ــه افغ ــا معــادل آن ب ــراي    وی ــزه ب را جهــت طــی مراحــل وی

  .یکبار در مقابل آویز بانکی تادیه نمایند
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  :ماده هفدهم

ده کارمنــدان قــراردادي شــان را قبــل از عــایــاالت متحــده امریکــا ونــاتو تعهــد مینماینــد تالســت آن  قــراردادي نیــرو هــاي
ورود کــه بــه افغانســتان اعــزام میدارنــد بــادرج مشخصــات وشــهرت مکمل،شــماره پاســپورت وتابعیــت ترتیــب وجهــت   

  .آگاهی قبلی به مسؤلین زیربط وزارت امور داخله وپولیس سرحدي گسیل بدارند

  فصل چهارم

  ویزه ارائه اسناد تکمیلی پاسپورت و محصول ویزه و
  :هجدهمماده 

ــت ــ  ریاسـ ــور داخلـ ــپورت وزارت امـ ــافرت پاسـ ــزه کثیرالمسـ ــول ویـ ــق را ه محصـ ــره طبـ ــاده  )7(فقـ ــان مـ اول فرمـ
  .اخذ میکند وناتوامریکا ایاالت متحده ي  از قراردادي ها ا.ا.ریاست ج 10/10/1393مورخ ) 38(شماره

  :نزدهم ماده

ــید        ــه رس ــا ارای ــی ب ــزه را طــور گروپ ــت اخــذ وی ــوط در خواس ــدان مرب ــدگی از کارمن ــه نماین ــد ب ــا میتوانن ــراردادي ه ق
  .امور داخله تسلیم کنند تپاسپورت وزار ریاست پرداخت محصول ویزه هر یک از کارمندان شان به

  :بیستمماده 

ــاتو اامریکــا دادي ایــاالت متحــده و کارمنــدان قــرار   ، اجــرا وصــدور ویــزه بــراي قــراردادي هــا بــراي تقاضــا ــه رو ن ای
  :ضرورت است توسط متقاضیان اسناد ذیل

 فورمه در خواستی اخذ ویزه. 

 تعرفه بانکی. 

 فوتوکاپی رنگه جواز کمپنی. 

  ارایه اجازنامه قراردادي)L.O.A (ناتوو  تصدیق نامه قراردادي هاي امریکا. 

  متقاضی 5در 4یک قطعه فوتوي. 

 افراد متقاضی ویزهلست (وار بداخل گروپ.( 

 مکتوب تقاضاي ویزه. 

 اصل پاسپورت فوتوکاپی و. 

  فوتوکاپی کارت هویت)I.D.C.( 

 افغانستان بانکسند تحویل پول تکس ویزه به د. 

 سایر اسناد مورد ضرورت.  
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  :ویکم ماده بیست

ــت ــه   ریاس ــور داخل ــپورت وزارت ام ــاي  و. ا.ا.ج پاس ــدیریت ه ــده  آن در و م ــاالت متح ــب ای ــات، جان ــا الی ــاتو  امریک و ن
  .طرزالعمل میباشد نمکلف به رعایت احکام ای

بــه ریاســت ارتبــاط خارجــه وریاســت  جانــب ایــاالت متحــده امریکــا ونــاتو مکلــف انــد کــه لیســت کمپنــی هــاي خــود را   
  .پاسپورت وزارت امورداخله بسپارند

  :دومماده بیست و

نماینــده هــاي خــود را بــه ریاســت پاســپورت و  مکلــف انــد تــا  امریکــا نــاتو و ایــاالت متحــده کمپنــی هــا وقــرار دادیــان 
  .معرفی نمایند در والیات واحد هاي دومی آن

  :سومماده بیست 

  .دالرامریکایی با تحویل دافغانستان بانک اخذ میگردد )200(انفرادي از فی نفر قراردادي مبلغبه عوض جواز 

  :چهارمماده بیست 

ــدالورود ــت مهــر امریکــا ایــاالت متحــده  کارمنــدان قــراردادي جدی ــف بــه رعای ــاتو مکل ــه   ون ــولیس ســرحدي ب دخــولی پ
  .پاسپورت هاي خویش در مرکز و والیات میباشند

  :پنجموماده بیست 

ــادین هــوایی  ــد   . ا.ا.ج پــولیس ســرحدي در بنــادر ومی ــراردادي هــا داخــل و خــارج میگردن ــان و کارمنــدان ق کــه قراردادی
  .دخولی وخروجی بزنند مکلف اند تابه پاسپورت هایشان مهر

آنعده قرار دادیان وکارمنـدان شـان کـه بـا مهـر دخـولی داخـل قلمـرو افغانسـتان میگردنـد بـدون اخـذ ویـزه خـارجی از               
  .خارج شده نمیتوانندات سرحد 

  :ششموماده بیست 

ــده   ــاالت متح ــاي ای ــاي نیروه ــراردادي ه ــا ق ــه    امریک ــدیق نام ــال تص ــت ارس ــاتو مکلفی ــک  ) L.O.A(ون ــم ی ــدام ض وهرک
  .میباشد

  .:هفتموماده بیست 

در صــورت مفقــودي پاســپورت یکــی از کارمنــدان شــان، طــی نامــه    امریکــا نیروهــاي قــراردادي نــاتو وایــاالت متحــده 
ــد    ــی را مینمای ــزه خروج ــاي وی ــمی تقاض ــی آن،     . رس ــاي دوم ــه ه ــه وقدم ــور داخل ــپورت وزارت ام ــزي پاس اداره مرک
  .روز میباشد ترتیب میکند )7(الی  سند صدور ویزه خروجی را که مدت اعتبار آن
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