
طی مراحل اخذ جواز كار اتباع خارجی

درخواست ادارات دولتی ومؤسسات خصوصی 
مبنی براجرای جوازكاربرای مستخد مين اتباع 
خارجی شان به لسان دری و يا پشتو ارائه شود.

موجوديت اصـل پاسپورت با دو 2 قطعه فوتو 
مستخدم.

 اصل جواز كار در نزد استخدام كننده و يا شركت 
مربوطه نگهداری شود تا حين بررسی تيم مراقبت 
سيار و يا ترك وظيفه مستخدم به مشكل مـواجه 

نشوند.

معرفی امضأرئيس،  معاون و اشخاص صالحيت دار 
مؤسسه و نماينده مربوطه با فوتوكاپی پاسپورت 

رئيس يا معاون كمپنی به اين رياست بطور كتبی 
مطابق به نمونه معرفی خط ارائه شده كه از طرف 

اين اداره ترتيب شده.

داشــــــتن ويزه قانونی و تاپه د خولی در 
افغــــانستان.

جواز كار برای مدت يكسال قابل اعتبار ميباشد 
در صورت ضرورت بعد از تحويلی پول قيمت جواز 

كار قابل تمـديد ميباشد.

اصل جواز فعاليت مؤسسه يا شركت با دوقطعه 
فوتوكاپی آن در مرحله اول .

جـواز كار كه از مركز وزارت توزيع ميگردد به 
عموم واليات مدار اعتبار است.

در صورت تكميل ميعاد جواز كار اتباع خارجی،  
تجديد جواز كار و يا فسخ آن حتمی و ضروری 

است.

جـــواز كار كه از زون شش گانه 
صــــادرميشود در واليات كه مــــربوط 

زون شان ميباشد مدار اعتبار است.

حين تجديد جـــــواز كار، جــــــواز 
كار قبلی 2 قطعه فوتو مستخدم ضم در 

خــــــواست ضروری است.

هيچ زون نميتواند به واليات كه مـــربوط شان 
نباشد جــــوازكار صـــــادر نمايند.

در صورت مفقودی جواز كار موضوع در متن 
درخواست تحرير و بالفاصله از طريق اداره 

افغان اعالنات با ارائه كتنگ اعالن بعــــد از 
تحويلی پول قيمت جواز كار جـواز جديد توزيع 

ميگــــردد.
در صورتيكه اداره استخدام كننده خالف طرز 

العمل هذا اجراات نمايند،  پول تحويل شده شان 
در بانک دوباره اعاده نميگردد، و مسئوليت بدوش 

خود شان ميباشد.

تاريخ شروع ميعاد جــواز كار از آخرين ويزه 
و تاپه دخولی در افغانستان ثبت ميگردد، و در 
صورت تجديد جــــواز كار، شروع ميعاد 

جـــوازكار جديد از تاريخ ختم ميعاد جـواز 
اداره استخدام كننده اتباع خارجی را كه كار قبلی گـرفته ميشود.

استخدام مينمايد.مكلف است تا كاركنان مادون 
افغانی را در حرفه و شغلی كه قرارداد نموده 
طوری آموزش دهدكه در غياب آن وظيفه را 

مستقالنه انجام دهد.

در صـورت تمديد اگـرمعياد جــواز كار ختم 
نگـــرديده باشد تاريخ شروع جـواز كار از 

آويز تحويلی بانک گــرفته ميشود.

در صورت ترك وظيفه اداره استخدام كننده جواز 
كار مستخدم اتباع خارجی خويش را كتبًا به 

رياست جواز كار اتباع خارجی قبل از ختم معياد 
جواز كار شان  مسترد نمايند.

با ترتيب و منظــوری اين طرزالعمل، 
طــرزالعمل های قبلی ملغی ميباشد.
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