
 طرزالعمل صدور جوازکار اتباع داخلی

 فصل اول

 احکام عمومی

 :مبنی

یس یسیزدهم قانون کار و طبق هدایت جاللتمآب ر ۀماد ششم ۀمتکی به فقر ،این طرزالعمل :اول ماده  

ن یت سریع و مطمآمنظور اجراه آسان خدمت ب ۀاسالمی افغانستان جهت تطبیق برنام جمهوری جمهور

 .استتوزیع جوازکار وضع گردیده 

جمهوری اسالمی افغانستان در  ۀکابین هجری خورشیدی11/11/1831رخ ؤم( 83)شماره  ۀطبق فیصل

 ۀبرنام ،یس جمهوریخدمات عامه و طبق هدایت جاللتمآب ر ۀرابطه به ساده سازی پروسیجرهای عرض

خدمات عامه، سرعت بخشیدن و انسجام  ۀعرض روندجهت نوسازی، ساده سازی  ؛جدید آسان خدمت

شماره  ۀآسان خدمت در جلس ۀزیر یک چتر در وزارت مالیه آغاز گردیده است و طرح برنام ،خدمات

همکاری  ۀنام تفاهم همچنان .تصویب رسیده توسط شورای عالی اقتصادی ب 93/11/1831مورخ ( 11)

علولین نیز به امضا رسیده که یکی از اهداف اجتماعی، شهدا و م میان وزارت مالیه و وزارت کار، امور

 .باشد شهدا و معلولین می ،خدمات وزارت کار، امور اجتماعی های عرضه   ساده سازی پروسه ،آن

 :هدف

 .نستان و بلند بردن سطح عواید ملیتطبیق مواد قانون کار جمهوری اسالمی افغا: دومه  ماد

و غرض ( توزیع جوازکار اتباع داخلی)کار  امورهای تنظیم رهنمایی بخش منظوره ب ،این طرزالعمل

مشخص ساختن اسناد و مدارک مورد نیاز، شرایط و طی مراحل اخذ جوازکار برای اتباع داخلی طرح 

 .گردیده است

 :اصطالحات

 :سوم ماده  

 .گردد شخصی است که مطابق به قانون و مقررات در اداره استخدام می: مستخدم -1

 .نماید ی است که افراد را جهت حصول وظایف استخدام مینهاد: استخدام کننده ۀادار -9

 .گردد است که مطابق به قانون و مقررات حین استخدام برای مستخدم صادر می یسند :جوازکار -8

استخدام  ۀاست که حین استخدام برای کارکن جدیدالشمول از طرف ادار یفورم: فورم کاریابی -1

 .گردد کننده صادر می

 

 



 فصل دوم

 جوازکارمراحل صدور 

 :چهارم ماده  

 .کمل بودن اسنادماسناد به بخش پذیرش غرض حصول اطمینان از  ه  یارا -1

 .سیخدمات غرض ثبت آن در دیتاب عرضه   ۀتسلیمی اسناد به غرف -9

 .منظور ارزیابی  هارسال اسناد به آرشیف ب -8

 .صدور تعرفه به متقاضی جوازکار -1

 .تحویلی قیمت جوازکار به مسئول جمع آوری عواید -5

 .خدمات ۀتسلیمی رسید پول به بخش عرض -6

 .منظور ارزیابی، تائیدی، مهر و امضا  هیس بیارسال اسناد به ر -7

 .گردد حین دریافت تائیدی جوازکار چاپ و ثبت کتاب می -3

 .شود خدمات به متقاضی تسلیم داده می ۀجوازکار بوسیله کارمند عرض -3

 

 فصل سوم

 استخدام کننده ۀوظایف و مکلفیت های ادار

 : پنجم ماده  

 .توزیع فورم کاریابی به کارکن جدید الشمول -1

 .تفهیم طی مراحل فورم به کارکن جدیدالشمول -9

 .های فورم کاریابی حصول اطمینان از تکمیل بودن تمامی بخش -8

الت عالی، معارف، یهای محترم تحص وزارت حصول اطمینان از صحت تثبیت فراغت بوسیله   -1

 .معلوماتیصحت عامه و مخابرات و تکنالوژی 

 .باشد میاستخدام کننده  ۀزمان با وظیفه از مسئولیت های ادار تعلیم و تحصیل هم -5

 .حصول اطمینان از سوابق کاری کارکن جدید الشمول -6

محترم استخدام کننده مکلف به دریافت  ۀادار ،که کارکن سوابق کاری داشته باشد  در صورتی -7

 .باشد قبلی مستخدم می منفکی از وظیفه  

جدید  ۀاستخدام کنند اداره   ؛بار جوازکار صادر گردیده باشد که برای کارکن یک در صورتی -3

 .نماید تقاضاقبلی وی  مکلف است تا جوازکار مستخدم را از اداره  

 م مذکره طی نامه  رحین حصول اطمینان از تکمیل و صحت تمامی پروسه های فورم استخدام، فو -3

وای بشری و تنظیم امورکار ارسال جوازکار به ریاست عمومی ق رومنظور صده رسمی ب

 .گردد می



شکل گروپی برای کارمندان خویش جوازکار درخواست ه که ادارات محترم ب در صورتی -11

مستخدمین  عکستابعیت و دو قطعه  ۀتن را منحیث نماینده با اصل تذکر بایست یک می ،نمایند

 .و تنظیم امورکار بفرستد بشری به ریاست عمومی قوای

حین درخواست جوازکار صرفاً درخواست رسمی جوازکار را  ،سساتؤدولتی و مادارات غیر  -11

 ۀآن ادار شخص مستخدم و یا نماینده   ۀوسیله مستخدم ب تابعیت ۀو اصل تذکر عکسقطعه  با دو

به ریاست عمومی قوای بشری و تنظیم امورکار  ،محترم که طور رسمی معرفی گردیده باشد

 .فرستد می

به ریاست  روزطی مدت ده  ،حین دریافت جوازکار که محترم استخدام کننده مکلف است ۀادار  -19

 .عمومی قوای بشری و تنظیم امورکار اطمینان دهد

ماه  به  طی مدت یک ،حین ترک وظیفه و یا استعفا که محترم استخدام کننده مکلف است اداره    -18

 .ریاست عمومی قوای بشری و تنظیم امورکار اطالع دهد

 

 :مکلفیت های شخص مستخدموظایف و 

 : ششم ماده  

 .باشد کارکن جدیدالشمول مکلف به تکمیل تمامی پروسه های فورم کاریابی می -1

قطعه فوتو به ریاست  شخص کارکن مکلف است حین صدور جوازکار با اصل تذکره و دو -9

 .عمومی قوای بشری و تنظیم امورکار مراجعه نماید

ازکار نظر به اوضاع امنیتی به ریاست عمومی که شخص مستخدم حین صدور جو در صورتی -8

کاکای  مکلف است تا برادر، پدر و یا ،تواندنقوای بشری و تنظیم امورکار حضور رسانیده 

تابعیت مراجعه کننده و مستخدم به ریاست عمومی قوای بشری و تنظیم  ۀخویش را با تذکر

 .امورکار بفرستد

 .باشد میجوازکار مت یپرداخت قبه کارکن جدید الشمول مکلف  -1

های کار، امور اجتماعی  و ریاست کار های ریاست عمومی قوای بشری و تنظیم امور وظایف و مکلفیت

 :شهدا و معلولین والیات

سیزدهم قانون  ۀششم ماد ۀمنظور تطبیق فقره ریاست عمومی قوای بشری و تنظیم امورکار ب: هفتم ماده  

 .باشد کار جمهوری اسالمی افغانستان مکلف به صدور جوازکار می

 تنظیم امورکار در قبال تثبیت فراغت، تعلیم و تحصیل هم ریاست عمومی قوای بشری و: هشتم ماده  

 .ندارد ان با کار کارکن هیچ نوع مسئولیتزم

در همه  ،گردد م امورکار صادر میجوازکار که از طرف ریاست عمومی قوای بشری و تنظی: نهم ماده  

 .باشد میوالیات مدار اعتبار 



 .باشد نمیجوازکار یک والیت به والیات دیگر مدار اعتبار : دهم ماده  

های شان نزد ریاست عمومی  ارج ازکشور تحصیل نموده و دیپلومکه در خ آنعده اشخاصی: یازدهم ماده  

طی درخواستی عنوانی ریاست  ،های شان ای دیپلومحین تقاض ،قوای بشری و تنظیم امورکار موجود است

 .شود میشان تسلیم داده  دیپلوم برای، تابعیت تذکره   ۀمالحظا عمومی قوای بشری و تنظیم امورکار ب

ه حین دریافت استعالم یا مکتوب رسمی از وزارت محترم معارف و تحصیالت عالی ب: دوازدهم ماده  

رفی گردیده اند، ریاست عمومی قوای بشری تثبیت فراغت کارکنان که قبالً مع منظور دریافت کاپی فورم

و  فورم کاپی معرفی نامه و فورم تثبیت فراغت را با مهر ،و تنظیم امورکار در صورت موجودیت

 .نماید شان صادر می رسمی برای ۀضم نام ،تائیدی نقل مطابق اصل

یق از عدم کارکردگی شان در ادارات افغانستان اند که خواهان اخذ تصد آنعده اشخاصی: یازدهم ماده  

تابعیت عنوانی  مکلف اند تا درخواست خویش را با ذکر مرجع تعلیمی، تحصیلی، سال فراغت و تذکره  

تابعیت و آرشیف ریاست  تذکره   مالحظه  ا ریاست عمومی قوای بشری و تنظیم امورکار بفرستند تا ب

 .ه گرددیتصدیق ارا ،عمومی قوای بشری و تنظیم امورکار

نمایند و خواهان اخذ تصدیق از عدم  که به خارج از کشور زندگی می آنعده اشخاصی: دوازدهم ماده  

را با ذکر مرجع تعلیمی،  مکلف اند تا درخواست شان ،ندستافغانستان ا کارکردگی شان در ادارات

کشور به وزارت محترم  تحصیلی، سال فراغت و کاپی تذکره از طریق سفارت افغانستان مقیم آن

آرشیف ریاست عمومی قوای بشری و  ۀمالحظا تا ب طریق به این ریاست بفرستند امورخارجه و از آن

 .ه گرددیتصدیق ارا ،تنظم امورکار

 فصل چهارم

 صدور مثنی جوازکار

 :گردد اسناد ذیل صادر می ه  یمثنی جوازکار با ارا :سیزدهم ماده  

 .محترم استخدام کننده ۀمنظور صدور مثنی جوازکار از سوی اداره رسمی ب دریافت تقاضا نامه   -1

 .گ اعالن جوازکار مفقود یا حریق شدهکتن ه  یارا -9

 ژ.استخدام کننده ۀحصول قیمت مثنی جوازکار از شخص مستخدم و یا ادار -8

 

 

 

 

 

 

 



 پنجمفصل 

 حاالت تجدید جوازکار

 :گردد در حاالت ذیل جوازکار تجدید می: چهاردهم ماده  

 ،جدید استخدام گردد ۀقبلی به ادار یر نموده و از اداره  یتحصیلی کارکن تغ ه  سویکه  زمانی -1

 .گردد جوازکار جدید صادر می

ت اسسات ایفای وظیفه نماید و خواهان تقرر در ادارؤغیر دولتی و یا م ۀکه کارکن در ادار زمانی -9

 .گردد جوازکار جدید صادر می ،رسمی دولتی باشد

افذ و قابل تطبیق است و از منظوری مقام محترم وزارت ن پس ،زالعملاین طر: پانزدهم ماده  

 .گردند ملغی می در زمینه های قبلی طرزالعمل

 

 

 :منظور کننده                     :                               ترتیب کننده                     

 قوای بشری و تنظیم امورکار ریاست عمومی 

 مقام وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین        آسان خدمت وزارت مالیه ۀبه همکاری برنام

 

 


