دویزې خدمتونه

دویزې غوښتونکو لپاره عمومي الرښودنې
د ویزې هر ډول غوښتونکي ،مخکې له دې چې عملي ګامونه پورته کړي ،باید الندیني پړاوونه او
الرښودنې ولولي:
أ :پړاوونه
لومړی پړاو :آنالین غوښتنلیک
د ویزې ټول غوښتونکي باید لومړی په الندې ویبسایټ کې د ویزې انالین غوښتنلیک یا فورمه ډک او
تسلیم کړي.
https://indianvisaonline.gov.in
دویم پړاو :د فورمې تسلیمول
 2.1له دې وروسته ،د ویزې غوښتونکي مکلف دي چې د انالین غوښتنلیک فورمې چاپ شوې پاڼې چې
السلیک کړې یې وي ،د هند د ویزې د غوښتنې مرکز (شهیر سیاحتي شرکت) کابل ته وسپاري .یوازې
په ځانګړو مواردو کې ،لکه څرنګه چې الندې لیکل شوي ،غوښتنلیکونه د کابل په شهر نو کې د هند
سفارت ته سپارل کېدای شي.
 2.2د ډیپلوماتیکو او خدمت پاسپورټونو Gپرته افغان پاسپورټونو Gلپاره

غوښتنلیکونه باید د هند د ویزې غوښتنې مرکز ته په دې آدرس باندی وسپارل شي :شهیر سیاحتي
شرکت :شه ِرنو  ،حاجي یعقوب څلورالرې ،د پولیسو لسم ماموریت کوڅه ،پنځم کور ،کابل( .یادداښت:
په افغانستان کې د هند د ویزې غوښتنې یواځینی مجاز نمایندګي په کابل ښار کې شتون لري چې د
شهیر سیاحتي شرکت له خوا یې په پورتنۍ آدرس باندی چارې پر مخ وړل کېږي) .په جالل آباد ،کندهار،
هرات او مزار شریف کې ،السلیک شوي غوښتنلیکونه مستقیم په همدغه ښارونو کې د هند
کونسلګریو ته سپارل کېږي( .یادداشت :په جالل آباد کې د هند کونسلګرۍ او په هرات کې د هند
کونسلګرۍ کې د ویزې خدمات په مؤقته توګه ځنډول شوي دي .د ویزې غوښتونکي مکلف دي خپل
غوښتنلیکونه په کابل کې شهیر سیاحتي شرکت ته وسپاري).
 2.3د افغان ډیپلوماتیک او خدمت پاسپورټ درلودونکي مکلف دي چې خپل غوښتنلیک له ا ړوند اسنادو سره
مستقیم د هند سفارت ته چې د کابل په ماللی واټ شهرِنو کې موقعیت لري ،وسپاري ( .یادداښت :د
ډیپلوماتیک او خدمت پاسپورټونو Gلپاره د ویزې غوښتنلیکونه سره تل باید د افغانستان د اسالمي
جمهوري دولت د بهرنیو چارو وزارت/د کورنیو چارو وزارت/د ملي امنیت ریاست/ولسي جرګې/مشرانو
جرګې او د دفاع وزات د باصالحیت مرجعې له خوا السلیک شوې تصدیقپاڼه موجود وي  ،که نه نو
غوښتلیکونه یې نه منل کېږي.

 2.4له افغان پاسپورټونو پرته 9پاسپورټونو لپاره (هر ډول ډیپلوماتیک 9،رسمي ،عادي پاسپورټونه) :السلیک
شوي غوښتنلیکونه او ورسره اړوند اسناد باید مستقیم د هند سفارت ته چې د کابل په ماللی واټ
شهرِنو کې موقعیت لري ،تسلیم کړي.
 2.5د یادولو وړ ده چې ویزه غوښتونکي ،لکه څرنګه چې د ویزې کټګورۍ په برخه کې یې یادونه شوې،
باید ټول سندونه بشپړ او اړین سندونه له غوښتنلیک سره ضمیمه کړي.

دریم پړاو :بایومتریک
د یادولو وړ ده چې د بایومتریک (ګوتو نښو) ثبت او برېښنايي انځور اخیستل د ټولو ویزه غوښتونکو
لپاره اړین دي .د بایومتریک (ګوتې نښې) ثبتول/د Gانځور اخیستل به د هند ویزې د غوښتنې په مرکز یا د
هند په سفارت کې ،هر یو چې د تطبیق وړ و ،ترسره کېږي.
ب .عمومي الرښود
.1

د ویزې د السلیک شویو غوښتنلیکونو د ترالسه کولو وختونه؛

د هند سفارت ،ماللۍ واټ ،شهر نو  ،کابل
(له یکشنبې تر پنجشنبې یا د ځانګړی مالقات وخت سره)



د ویزې غوښتنلیکونو سپارل – د سهار له  9:30څخه د ماسپښین تر  1:00پورې
د پاسپورټ ترالسه کولو لپاره وخت :د ماسپښین له  2:30څخه د مازدیګر تر  5:00پورې

ادرس :شهیر سیاحتي شرکت ،شهرنو ،حاجي یعقوب څلورالرې ،د پولیسو د ۱۰م ماموریت
کوڅه ،پنځم کور ،کابل
(له یکشنبې تر پنجشنبې یا د ځانګړی مالقات وخت سره)



د ویزې غوښتنلیکونو سپارل – د سهار له  8:00څخه د ماسپښین تر  1:00پورې
د پاسپورټ ترالسه کولو لپاره وخت :د ماسپښین له  2:30څخه د ماښام تر  6:30پورې

ج :د ویزې غوښتونکو ته خبرتیا:
د ویزې د پروسس په تړاو الندینۍ الرښودنې باید په پام کې ونیول شي:

آنالین فورم :تر څو چې غوښتونکي په بریالیتوب سره خپل غوښتنلیک په انالین/پرلیکه بڼه تسلیم
کړی نه وي ،د ویزې د پروسس بل پړاو نه ترسره کېږي.
سپارل :د غوښتنلیکونو د پروسس د چارې د پرمخ بېولو په موخه د ویزې السلیک شوی فورم د هند
ویزې غوښتنې په مرکز یا د هند کونسلګرۍ کې تسلیمول اړین دی.
د پاسپورټ اعتبار :غوښتنلیکونو سره باید د اعتبار وړ پاسپورټ چې د اعتبار موده یې لږ تر لږه ۶
میاشتې وي ،موجود وي( .یادداښت  :السلیک شوي غوښتنلیکونه د اعتباروړ پاسپورټ نه پرته نه
پروسس کېږي).
د تذکرې اړونده :ټول افغان وګړي چې برېښنايي تذکره لري ،باید د خپلې برېښنايي تذکرې یو کاپی
ضمیمه کړي .هغه ویزه غوښتونکي چې برېښنايي تذکره نه لري او یوازې کاغذي تذکره لري ،نو
هغوی د پاره باید وویل شي چې د ویزې غوښتنلیکونو Gد پروسس د چارو د پر مخ وړلو لپاره باید
همدغه تذکره وکارول شي خو په دې شرط چې دا تذکره د افغانستان د احصائیې او معلوماتو ملي
ادارې ( )NSIAله خوا تایید شوې وي.
فیس:
ټولو افغان وګړو ته چې هر ډول پاسپورټ ولري ،ویزه وړیا یعنې پرته له فیس څخه ورکول


کېږي.
خو ،د هند ویزې د غوښتنلیک مرکز ( ،)IVACد شهیر سیاحتي شرکت (ادرس :شهرنو ،حاجي

یعقوب څلورالرې ،د پولیسو د لسم ماموریت کوڅه ،پنځم کور ،کابل) له خوا د ویزې د پروسس (د
پړاوونو Gد ترسره کولو) فیس په الندې توګه وضعه کوالی شي( :د ویزې غوښتونکي ته به یو رسید
ورکول کېږي او دغه رسيد باید السلیک شوي تسلیم شوي غوښتنلیک سره ونښلول شي):
 .۱د پروسس (د پړاوونو د ترسره کولو ) بنسټیز فیس ۷۵۰ :افغانۍ
(په دې فیس کې د پروسس یا د پړاوونو د ترسره کولو بنسټیز لګښت ،د لنډلیکلي پیغامونو استولو ،د
بائیو میټر (که اړین و) لګښتونه ،د پوستې له لیارې د سندونو د استولو لګښت او د ډیجیټل کولو (
 )digitizationلګښت ،د ویډیوکنفرانس Gله لیارې د مرکې (که اړین و) لګښت شامل دي).
 .۲د اختیاری خدمتونو فیس

په خصوصي توګه د لیدنې د وخت اخیستلو له لیارې غوښتنلیک ۱۵۰۰ – Eافغانۍ (د دې

خدمت په ترڅ کې د شهیر سیاحتي شرکت په دفتر کې انالین توګه د هند د ویزې د غوښتنلیک فورمې
د ډکولو لپاره یو جال غرفه چمتو کېږي .د ویزې غوښتونکي باید د دې انتخابي خدمت لپاره د خصوصي
لیدنې وخت د ترالسه کولو په موخه په  appt@sta-indiavisa.comپته باندې برېښنالیک واستوي.

ځانګړې مرسته –  ۳۰۰۰افغانۍ (په ځانګړې مرسته کې د ویزې غوښتونکي له کور څخه په

انالین بڼه د هند ویزې د غوښتنې فورمې ډکول Gاو د بائیومیټرک (د ګوتو د نښو د ثبت) چارې ترسره
کول شامل دي .د ویزې غوښتونکي باید د دې انتخابي خدمت لپاره د خصوصي لیدنې وخت د ترالسه
کولو په موخه په  spcial@sta-indiavisa.comآدرس باندې برېښنالیک واستوي .د دا ډول خدمتونو لپاره د
غوښتنو منلو واک او اختیار د شهیر سیاحتي شرکت سره دی).
باید وویل شي چې د یوه غوښتونکي لپاره د غوښتنلیک د پروسس یا د پړاوونو د تېرولو لپاره

له پورتنیو انتخابي خدمتونو څخه یو یې هم اړین نه دی .په  IVACکې یواځې د پروسس بنسټیز فیس
تحویلول اړین دی .همدارنګه ،له  IVACڅخه د انتخابي خدمتونو ترالسه کول ویزه نه تضمینېږي.

له ځان سره سټالیټ ټیلیفونونه راوړل منعه دي :بهرني وګړو ته چې هند ته سفر کوي،
سپارښتنه کېږي چې د هند هېواد د کورنیو چارو وزارت د هدایت پر اساس ،د بهرنیو وګړو لخوا هند ته
سټالیټ ټیلیفونونه راوړل منعه دي .د سرغړونې په صورت کې له داسې کسانو سره قانوني چلند تر
سره کېږي.

د پولیو واکسین کول:
هیله ده په پام کې ولری چې ،د روغتیا په باره کې د هند د حکومت د نویو مقرراتو په رڼا کې ،د ۲۰۱۴
د فبروري له لومړۍ نېټې راهیسې له افغانستان څخه هند ته سفر کوونکو Gلپاره د پولیو واکسین کول
او تصدیقپاڼه یې الزم دي .د پولیو د واکسین د مجاز مرکزونو ادرسونه الندې ورکړل شوي دي:
اندرا ګاندي روغتون (شفاخانه صحت طفل) ،وزیر اکبر خان۱۴ ،م سرک ،لسمه ناحیه (د سپائس

جیټ دفتر مخې ته) ،کابل ،افغانستان
شهیر سیاحتي شرکت (د اتصاالت مرکزي دفتر ته مخامخ) د پولیسو د لسم ماموریت کوڅه،

لسمه ناحیه ،کابل ،افغانستان
مرکزي پولي کلینیک ،شاه دو شمېره جومات او سینمای پامیر ته څېرمه ،دویمه ناحیه ،کابل

افغانستان
د خیرخانې  ۲۰۰بستریزه روغتیايي کلینیک ،خیرخانه ،مریم لیسې ته څېرمه۱۱ ،مه ناحیه ،کابل،

افغانستان.

دویزو کټګورۍ:
.1

سیاحتي/توریستي ویزه

د کوویډ ۱۹-ناروغۍ وبا له امله ،سیاحتي/توریستي ویزې اوسمهال تر بلې خبرتیا پورې ځنډول شوي
دي.
.2

د ناروغي ویزه

د ناروغی ویزه (“ :)”Med-1دا ویزه په هند کې په یوه رسمي پيژندل شوي روغتون کې د طبي مشورو
یا درملنې لپاره یو غوښتونکي ته ورکول Gکېدای شي .د رسمي ثبت روغتونونو لیک لړ په
 /https://nabh.coاو د البراتوارونو لیک لړ په  /https://nabl-india.orgادرسونو د السرسي وړ دي.
دا ویزه یوازې هغه مهال ورکول کېږي کله چې په هند کې له رسمي ثبت
روغتونونو/البراتوارونو سره د معایناتو لپاره وخت اخیستل شوی او له داسې یوه نهاد له خوا د
معایناتو لپاره د مراجعې یو بلن لیک استول شوی وي چې په هغه کې د غوښتل شوې درملنې
بڼه لیکل شوي او د طبي پایواز/پایوازانو په ګډون د ناروغ جزئیات ورکړل شوي وي.
د ناروغی ویزه – پایواز (“ :)”Med-2دا ویزه د ناروغ (چې د “ ”Med-1ویزې درلودونکی وي) زیات
نه زیات دوه پایوازانو ته ورکول کېږي.
باید وویل شي چې  Med-2ویزه به یواځې هغه وخت اجراء کېږي شي چې له ثبت طبي
انسټیټیوټ د معاینې لپاره د مراجعې لیک ( )Appointment Letterکې د پایواز نوم لیکل شوی
وي.
د  Med-1ویزې لپاره اړین اسناد
د پاسپورټ کاپي ،چې هند ته د رسېدو د اټکلي نېټې څخه لږ تر لږه  ۶میاشتې د اعتبار وخت باید


ولري.
د برېښنايي تذکرې یا کاغذي تذکرې کاپي چې د احصائیې او معلوماتو ملي ادارې له خوا تایید

شوی وي.
د پولیو واکسین تصدیق پاڼه

د هند روغتون باید دلته ورکړل شوې فورمه کې د مراجعې/کتنې وخت واستوي.

هند ته د طبي درملنې په موخه د تکراري سفر په صورت کې ،د ناروغ د تېر سفر په تړاو د طبي

راپورونو Gنقلونه د معاینې لپاره د مراجعې د نوي لیک پر ځای بسنه کوي.
د رانیولُ /بک شویو هوايي ټکټونو نقل ،د بېرته ستنېدو ازاد ټکټ رانیونېُ /بکنګ په درلودلو سره.

لطفاً په یاد ولرئ چې د ویزې اړونده مرکې وروسته ،د هند سفارت له خپل واک او صالحیت څخه

په ګټه اخیستنې سره له غوښتونکي څخه اضافه اسناد غوښتلی شي.
د  Med-2ویزې لپاره اړین اسناد

د پاسپورټ کاپي ،چې هند ته د رسېدو د اټکلي نېټې څخه لږ تر لږه  ۶میاشتې د اعتبار وخت باید


ولري
د برېښنايي تذکرې یا کاغذي تذکرې کاپي چې د احصائیې او معلوماتو ملي ادارې له خوا تایید

شوی وي.
د پولیو واکسین تصدیق پاڼه

د رسمي روغتون له خوا صادر شوي د معاینې لپاره د مراجعې لیک (  )Appointment Letterنقل

چې د پایواز نوم او د پاسپورټ شمېره پکې لیکل شوي وي.
د رانیولُ /بک شویو هوايي ټکټونو کاپي ،د بېرته ستنېدو ازاد ټکټ رانیونېُ /بکنګ په درلودلو

سره.
یادداښت :ناروغ سره د ملتیا کوونکي پایواز/کورنۍ غړو لپاره ،زیات نه زیات  ۲تنو ته د پایواز طبي ویزه
( )Med-2 visaورکول کېږي .دا ویزه به د ویزه غوښتونکي ناروغ د  Med-1ویزه سره ورته شرایط
درلودونکې وي .د  Med-2ویزې درلودنکی یوازې هغه وخت هند ته سفر کوالی شي چې د Med-1
ویزې درلودونکي (ناروغ) ملتیا کوي.
اوسمهال د کوویډ ۱۹-د محدودیتونو له امله ،له یوه ناروغ سره یوازې یو پایواز د  Med-2ویزې ترالسه
کولو اجازه لري.
یادداښت :د هر ډول ویزې ورکول Gپه کابل کې یوازې د هند د سفارت صالحیت دی.
 .3دسوداګرۍ ویزه
د سوداګرۍ سفر مقصد ته په کتو ،افغان اتباعو ته درې کټګورۍ سوداګریزې ویزې ورکول Gکېږي:
ب – ۱اوږدمهاله – دا ویزه هغه چا لپاره ده چې هند ته د یو صنعتي/سوداګريز تشبث منځته راوړلو یا
په هند کې د یوه صنعتي/سوداګریز Gتشبث د منځته راوړلو امکاناتو څېړلو ،د صنعتي محصوالتو یا
سوداګریزو محصوالتو یا د پایښت لرونکیو توکو د اخستلو یا پلور لپاره ته د تګ اراده ولري.
ب – ۲لنډمهاله – دا ویزه په  B-1او  B-3کې د یادو مقاصدو پرتله ټولو سوداګریزو موخو لپاره ده چې
پکې سوداګریزو غونډو ،نندارتونونو ،سوداګریزو جشنونو کې ګډون ،د جاري پروژو څارل ،په خصوصي
انسټیټیوټونو کې تدریس ،استخدام او روزنې د پاره او داسې نور کارونه شامل دي خو یوازې تر همدې
کارونو پورې محدود نه دي.
ب – ۳د سپورت ویزه – د هغه چا لپاره ده چې په هند کې د حق الزحمې په درلودلو سره د قرارداد پر
بنسټ (د روزونکو په ګډون) په سوداګریزو سپورتي فعالیتونو کې ښکېل وي (، )B3
د “ ”B1لپاره اړین اسناد :اوږدمهاله سوداګریزه ویزه:

ولري.

د پاسپورټ کاپي ،چې هند ته د رسېدو د اټکلي نېټې څخه لږ تر لږه  ۶میاشتې د اعتبار وخت

د برېښنايي تذکرې یا کاغذي تذکرې کاپي چې د احصائیې او معلوماتو ملي ادارې له خوا تایید

شوی وي.
د پولیو واکسین تصدیق پاڼه

د جواز/د کاري الیسنس کاپي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له خوا تایید شوی وي

د کارګومارونکي/شرکت Gله خوا لیک چې د ویزه غوښتونکي سوداګریز سفرونه تمویلوي یا د

ثبت او راجستر هندي شرکت له خوا د شرکت نوم او نښان درلودونکې رسمي پاڼه لیکل شوی بلنلیک
د ویزه غوښتونکي د تېرو  ۶میاشتو د بانک د جاري حساب شرحه چې لږ تر لږ  10,000امریکايي

ډالر ولري
له هندي سوداګریز تشبث سره په تېرو  ۶میاشتو کې د ترسره شویو معامالتو کاپي

لطفاً په یاد ولرئ چې د ویزې اړونده مرکې وروسته ،د هند سفارت له خپل واک او صالحیت څخه

په ګټه اخیستنې سره له ویزه غوښتونکي څخه اضافه اسناد غوښتلی شي.
د ب ۲لپاره اړین اسناد :سوداګریزه ویزه:
د پاسپورټ کاپي ،چې هند ته د رسېدو د اټکلي نېټې څخه لږ تر لږه  ۶میاشتې د اعتبار وخت


ولري.
د برېښنايي تذکرې یا کاغذي تذکرې کاپي چې د احصائیې او معلوماتو ملي ادارې له خوا تایید

شوی وي.
د پولیو واکسین تصدیق پاڼه

د جواز/د کاري الیسنس نقل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له خوا تایید شوی وي

د کارګومارونکي/شرکت Gله خوا لیک چې د ویزه غوښتونکي سوداګریز سفرونه تمویلوي

د ثبت او راجستر هندي شرکت له خوا د شرکت نوم او نښان درلودونکې رسمي پاڼه لیکل شوی

بلنلیک
د الوتکې د تګ راتګ ټکټ

هیله ده په یاد ولرئ چې د ویزې اړونده مرکې وروسته ،د هند سفارت له خپل واک او صالحیت

څخه په ګټه اخیستنې سره له ویزه غوښتونکي څخه اضافه اسناد غوښتلی شي.
د “ ”B3لپاره اړین اسناد :سوداګریزه Eویزه:

د پاسپورټ کاپي ،چې هند ته د رسېدو د اټکلي نېټې څخه لږ تر لږه  ۶میاشتې د اعتبار وخت


ولري.
د برېښنايي تذکرې یا کاغذي تذکرې کاپي چې د احصائیې او معلوماتو ملي ادارې له خوا تایید

شوی وي.
د پولیو واکسین تصدیق پاڼه

له رسمي ثبت شوي هندي نهاد/بورډ څخه بلنلیک چې د سفر پر مقصد او موده باندې په

مشخصه توګه رڼا اچوي.
هیله ده په یاد ولرئ چې د ویزې اړونده مرکې وروسته ،د هند سفارت له خپل واک او صالحیت

څخه په ګټه اخیستنې سره له ویزه غوښتونکي څخه اضافه اسناد غوښتلی شي.

 .4تحصیلي ویزه
تحصیلي ویزه هغه بهرنیو اتباعو ته ورکول کېږي چې یواځینۍ موخه یې په هند کې په
رسمي تعلیمي ادارو کې ټول وخت زده کړې (تنظیم شوي کورسونه) تعقیبول وي .د رسمي
تحصیلي ادارو لسټ په الندیني لنکونو کې ورکړل شوی دی:
د  UGCثبت او راجستر ادارې www.ugc.ac.in/oldpdf/alluniversity.pdf -
خپلواکه کالجونه www.ugc.ac.in/recogCollege.aspx -
 MHRDثبت او راجستر ادارې http://mhrd.gov.in/institution -
 AICTEکالجونه www.aicte-india.org -
اړین اسناد:
د پاسپورټ کاپي ،چې هند ته د رسېدو د اټکلي نېټې څخه لږ تر لږه  ۶میاشتې وخت ولري.

د برېښنايي تذکرې یا کاغذي تذکرې کاپي چې د احصائیې او معلوماتو ملي ادارې له خوا تایید

شوی وي.
د پولیو واکسین تصدیق پاڼه

د اړونده رسمي ثبت تحصیلي ادارې له خوا د شمولیت لیک کاپي ،چې په مشخصه توګه د ادارې

د مجاز مرجعې (شخص) نوم او د اړیکو جزئیات په کې لیکل شوي وي
تحصیلي نهاد ته د ویزه غوښتونکي له خوا د تادیه شویو Gفیسونو د رسیدونو Gنقل یا د هند د

حکومت له خوا د تمویل شوي بورس ثبوت
د مقدماتي ازموینې د تصدیق کاپي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له خوا تایید شوي

وي
خپل یا د تمویلوونکي د بانکي حساب شرحه

که د تمویلوونکي د بانکي حساب شرحه وړاندې کېږي ،نو د تمویلوونکي هویئت په ډاګه کړئ

لکه د اعتبار وړ او تایید شوې تذکرې ته اړتیا ده.
هیله ده په یاد ولرئ چې د ویزې اړونده مرکې وروسته ،د هند سفارت له خپل واک او صالحیت څخه

په ګټه اخیستنې سره له ویزه غوښتونکي څخه اضافه اسناد غوښتلی شي.
 .5انتري ویزه
ایکس (-)Xویزه – انتري ویزه (  – )X-Visa – Entry Visaدا ویزه یو هندي االصله شخص ،د
هغه/هغې هندي االصله مېرمن/خاوند ،ماشومان یا ترالس الندې کورنۍ غړو ته د نورو
کټګورویو لپاره چې د ویزو په نورو کټګوریو کې تر پوښښ الندې راغلي نه دي ،ورکول کېږي.
ایکس-متفرقه انتري ویزه – (  – )X-Misc-Entry-Visaمتفرقه ویزه هغه ویزه غوښتونکي ته
اجراء کېدای شي په نوي ډیلي کې د یو دریم هیواد په سفارت کې د ویزې مرکه کې د ګډون
په موخه هند ته سفر کوي.
د ایکس ویزې ( )X-Visaلپاره اړین اسناد:

د پاسپورټ کاپي ،چې هند ته د رسېدو د اټکلي نېټې څخه لږ تر لږه  ۶میاشتې د اعتبار وخت


ولري.
د برېښنايي تذکرې یا کاغذي تذکرې کاپي چې د احصائیې او معلوماتو ملي ادارې له خوا تایید

شوی وي.
د پولیو واکسین تصدیق پاڼه

د هندي اصل ثبوت

د هند وګړي چې د ویزه غوښتونکي خپلوان دی ،د پاسپورټ نقل چې پر بنسټ یې ویزې لپاره

غوښتنلیک وړاندې شوی دی.
اړونده هندي تبعه سره د اړیکې ثبوت لکه نکاح خط ،په هغه صورت کې چې مېرمن/خاوند د

هند وګړې/ی وي ،یا د زوکړې تصدیقپاڼه که چېرې والدین یې هندي تبعه وو.
لطفاً په یاد ولرئ چې سفارت له خپل واک او اختیار څخه په ګټه اخیستنې سره د دې غوښتنلیک

د پروسس یا د پړاوونو د تېرولو د پیلولو لپاره اضافه اسناد غوښتلی شي.
د ایکس-متفرقه ویزې ( )X-Misc Visaلپاره اړین اسناد:
د پاسپورټ کاپي چې هند ته د رسېدو د اټکلي نېټې څخه لږ تر لږه  ۶میاشتې د اعتبار وخت


ولري.
د برېښنايي تذکرې یا کاغذي تذکرې کاپي چې د احصائیې او معلوماتو ملي ادارې له خوا تایید

شوی وي.
د پولیو واکسین تصدیق پاڼه

که ویزه غوښتونکی په هند کې میشت یوه بل سفارت کې په مرکه کې د ګډون لپاره روان

وي ،د مالقات د لیک ( )appointment letterیو نقل چې نېټه او د اړونده سفارت له خوا د ویزې د پروسس
کولو لپاره اړینه موده پکې ذکر شوې وي ،باید تسلیم کړل شي.
هیله ده په یاد ولرئ چې د ویزې اړونده مرکې وروسته ،د هند سفارت له خپل واک او صالحیت

څخه په ګټه اخیستنې سره له ویزه غوښتونکي څخه اضافه اسناد غوښتلی شي.
 .6دژورناليست ویزه

جی ۱-ویزه هغه مسلکي ژورنالیست ،عکاس ،د مستند فلم جوړوونکي یا الرښود/ډائریکټر (د
سوداګریزو فلمونو پرته) ،د راډیو او/یا تلویزیون سازمان استازي ،یونلیک لیکونکي/د سیاحت
ترویجوونکي عکاس او داسې نورو چې د نورو موخو لپاره هند ته سفر کوي (لکه په کنفرانس
کې ګډون ،توریزم ،له خپلوانو سره لیده کاته ترسره کول او داسې نورو) ته ورکول کېږي.
جی ۲-ویزه هغه ویزه غوښتونکو (مالتړو فني کارمندانو) ته چې د تبلیغاتي اعالنونو،
مستندونو ،او فلمونو او داسې نورو د ثبت او ضبط اراده لري ،ورکول کېږي.
د  J-1ویزې لپاره اړین اسناد:

د پاسپورټ کاپي ،چې هند ته د رسېدو د اټکلي نېټې څخه لږ تر لږه  ۶میاشتې د اعتبار وخت


ولري.
د برېښنايي تذکرې یا کاغذي تذکرې کاپي چې د احصائیې او معلوماتو ملي ادارې له خوا تایید

شوی وي.
د پولیو واکسین تصدیق پاڼه

د هغه سازمان پېژندپاڼه چې ویزه غوښتونکی یې لپاره دنده ترسره کوي

د کارګومارونکي له خوا لیک چې د ویزه غوښتونکي د سفر د مقصد په اړه معلومات چمتو کوي

په هند کې له یوې معتبر رسنیز سازمان څخه ،که وي ،بلنلیک ،چې په مشخص ډول د سفر موخه

باندې رڼا اچوي

د  J-2ویزې لپاره اړین اسناد:
د پاسپورټ کاپي ،چې هند ته د رسېدو د اټکلي نېټې څخه لږ تر لږه  ۶میاشتې د اعتبار وخت

ولري.
د برېښنايي تذکرې یا کاغذي تذکرې کاپي چې د احصائیې او معلوماتو ملي ادارې له خوا تایید

شوی وي.
د پولیو واکسین تصدیق پاڼه

د کارګومارونکي له خوا لیک چې د پروژې په اړه جزئیات چمتو کوي

د اړونده رسنیزې ادارې له خوا جواز/کاري الیسنس چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له خوا

تایید شوی وي
د هندي رسنیزې ادارې/لوژستیکي مالتړ شرکت نوم چې له ویزه غوښتونکي څخه مالتړ کوي.

 .7ټرانزیټ ویزه
د ټرانزیټ ویزه هغه بهرني وګړي ته په ځانګړې توګه په دې موخه ورکول کېږي چې هغه
وکوالی شي د هند له لیارې (د واحد سفر په ترڅ کې) له هند څخه بهر یو هېواد ته سفر وکړي.
اړین اسناد:
د پاسپورټ کاپي ،چې هند ته د رسېدو د اټکلي نېټې څخه لږ تر لږه  ۶میاشتې وخت ولري.

د برېښنايي تذکرې یا کاغذي تذکرې کاپي چې د احصائیې او معلوماتو ملي ادارې له خوا تایید

شوی وي.
د پولیو واکسین تصدیق پاڼه

د اړونده هېواد چې ورته سفر کوي ،قانوني ویزه

له هند څخه وړاندې حرکت لپاره هوايي ټکټونه


 .8د کار ویزه

د کار ویزه هغه بهرنیو وګړو ته ورکول Gکېږي چې د یو معتبر شرکت له خوا ورته د دندې وړاندېز
شوی وي او دا څرګندونه یې کړې وي چې ویزه غوښتونکی باید د اړونده دندې لپاره په هند
کې مستقر شي.
اړین اسناد:
د پاسپورټ کاپي ،چې هند ته د رسېدو د اټکلي نېټې څخه لږ تر لږه  ۶میاشتې د اعتبار وخت


ولري.
د برېښنايي تذکرې یا کاغذي تذکرې کاپي چې د احصائیې او معلوماتو ملي ادارې له خوا تایید

شوی وي.
د پولیو واکسین تصدیق پاڼه

د شرکت له خوا د کارګومارنې لیک چې د معاش اندازه په کې ذکر شوې وي.

د شرکت د کار جواز/الیسنس چې په هند کې د سوداګرۍ وزارت له خوا تایید شوی وي.

د ویزه غوښتونکي د تر ټولو لوړو تحصیلي اسنادو کاپي ،چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت

له خوا تایید شوي وي.

 یادداښت :یو متقاضی یا د ویزې غوښتونکی یوازې هغه وخت د کار ویزې مستحق ګرځي که چېرې د
هغه کلنی معاش له  16.25لکه هندي کالدارو څخه لوړ وي (.)https://fx-rate/USD
دکوویډ ۱۹ -لپاره ځآنګړې الرښود
له بهر څخه هند ته راتلونکیو پروازونو لپاره د روغتیا او کورنۍ چارو وزارت (د هند حکومت) الندینۍ
الرښودنې باید مراعات شي:
لومړی ګام:
د سفر پالنولو څخه مخکې:
ټول مسافر باید د سفر د څخه لږ تر لږه  ۷۲ساعتونه مخکې په آنالین پاڼه (
.1
 )www.newdelhiairport.inکې د خپل ځان اظهارلیک تسلیم کړي.

.2

.3

ټول هغه مسافرین چی هند ته سفر کوي ،باید په وب سایت کې دا ژمنلیک هم وړاندې کړي

چې هغوی به  ۱۴ورځنی الزامي قرنطین تېروي (یعنې  ۷ورځې په خپل لګښت نهادي قرنطین،
چې ورپسې به  ۷ورځې کور کې تجرید په داسې حال کې چې په خپله به د خپلې روغتیا څارنه
کوي) ،تېروي.
یوازې په استثنایي حالتونو کې ،لکه امیندواري ،په کورنۍ کې مړینه ،شدیده ناروغي او د ۱۰
کلونو یا ټیټ عمر ماشومانو درلودونکو Gوالدین ،ښايي په کور کې د ۱۴ورځني قرنطین دورې
تېرولو اجازه ورکړل شي.

.4

که څوک د پورتني دریم پاراګراف په رڼا کې د دا ډول استثنا غوښتل غواړي ،هغوی مخکې له

.5

مسافر ښايي د رسېدو پر مهال د  RT-PCRازموینې منفي راپور په ښودلو سره له نهادي

دې چې الوتکې ته حرکت په موخه وخېژي باید لږ تر لږه  ۷۲ساعته مخکې په آنالین پورټل (
 ) www.newdelhiairport.inکې غوښGGتنه وکGGړي .د حکGGومت لGه خGGوا پGه آنالین پورټGGل کې چمتGGو
شوې پرېکړه به وروستۍ وي.
قرنطین څخه د استثنا هڅه وکړي .دغه ازموینه باید د سفر د پیلولو څخه وړاندې په  ۹۶ساعتونو
کې دننه ترسره شوې وي .د ازموینې راپور باید د کتنې لپاره پورټل ته پورته کړل شي .هر
مسافر مکلف دی چې د راپور د صحت په تړاو یوه اظهارنامه هم تسلیم کړي او که راپور غلط
ثابت شو ،نو د جنايي عدلي تعقیب لپاره ګرم وګڼل شي .د ازموینې راپور باید په هند کې د
هوايي ډګر د داخلېدو په نقطه کې د رسېدو په مهال هم وښودل شي.

دویم ګام:
مخکې له پرواز څخه:
.1

.2

.3

.4

.5

.6

د اړونده ادارو له خوا باید مسافرو ته له ټکټ سره یو ځای د ترسره کولو او نه ترسره کولو
موارد باید چمتو کړل شي.
ټولو مسافرو ته باید توصیه وشي چې په خپلو موبایل ټیلیفونو کې  Arogya Setuاپلیکیشن
ثبت کړي.
په پرواز/کښتۍ کې د سپرېدو پر مهال ،یوازې د ناروغۍ نښو نښانو نه درلودونکو مسافرو ته
به له حرارتي معاینې ( )thermal screeningوروسته د سپرېدو اجازه ورکړل شي.
د ځمکنیو بندرونو له الرې راتلونکي مسافر هم مکلف دي چې پورته یاد پروټوکول Gرعایت کړي،
او یوازې د ناروغۍ نښو نښانو نه درلودونکیو Gته به هند ته د ننوتلو لپاره له پولې څخه د
اوړېدلو اجازه ورکړل شي.
مناسب احتیاطي تدابیر لکه چاپېریالي حفظ الصحه او ضد عفوني کول به په هوائي ډګرونو
کې باوري کړل شي.
د سپرېدو په جریان کې او په هوايي ډګرونو Gکې ،د ټولنیز واټن ساتنې ټول امکاني ګامونه
باید باوري کړل شي.

دریم پړاو:
د سفر په جریان کې

.1

.2

.3

هغه مسافر چې په پورټل کې یې د ځان اظهارلیک فورمه ډکه کړې نه وه ،مکلف دي چې دوه
جال جال فورمې په الوتکه/کښتۍ کې ډکې کړي او یوه فورمه به په هوايي ډګر/بحري
بندر/ځمکني بندر کې د روغتیا او کډوالۍ موجود مامورینو ته ورکړي .له بلې خوا ،دا ډول
مسافر کوالی شي د اړونده چارواکو د الرښوونو په رڼا کې د ځان اظهارلیک فورمه هوايي
ډګر/بحري بندر/ځمکني بندر ته په رسېدو په انالین توګه تسلیم کړي ،په دې شرط چې دا ډول
اسانتیا شتون ولري.
د مراعات کېدونکیو احتیاطي تدابیرو په ګډون ،د کوویډ ۱۹-په باره کې مناسب اعالن باید په
هوايي ډګرونو/بندر او پروازونو/کښتیو او ټرانزیټ په جریان کې وشي.
په پرواز/کښتۍ کې ،اړین احتیاطي تدابیر لکه د ماسک اغوستل ،چاپېریالي حفظ الصحه،
تنفسي حفظ الصحه ،السي حفظ الصحه او داسې باید د هوايي لیکې/کښتۍ د کارمندانو،
فني مرستندویه کارمندانو او ټولو مسافرانو له خوا راعایت شي.

څلورم پړاو:
رسېدو نه وروسته
.1
.2

.3

.4

.5

.6

له الوتکې ښکته کېدل باید ټولنیز واټن په مراعتولو سره ترسره شي
په هوايي ډګر/بحري بندر/ځمکني بندر کې به د موجودو روغتیايي مامورینو له خوا د ټولو
مسافرونو حرارتي معاینه (  )thermal screeningترسره شي .آنالین ډکه شوې ځان اظهارلیک
فورمه باید د هوايي ډګر روغتیايي کارکوونکو Gته وښودل شي (یا د فزیکي ځان اظهارلیک
فورمې یو نقل وسپارل شي).
هغه مسافر به چې د سکریننګ په جریان کې د عوارضو او نښو نښانو درلودونکي وپېژندل شي،
فوراً جال کړل شي او د روغتیا پروټوکول له مخې به طبي مرکز ته بوتلل شي.
له حرارتي معاینې وروسته ،هغه مسافر چې له نهادي قرنطین څخه مستثنی ګرځول شوي
(هغه پرېکړه چې مخکې له مخکې په آنالین پورټل کې ښودل شوې) به اړونده پرېکړه د اړونده
ایالت غرفو ته په خپلو موبایل ټیلیفونونو/نورو وسایلو وښيي مخکې له دې چې هغوی ته په
کور کې د  ۱۴ورځني قرنطین تېرولو اجازه ورکړل شي.
پاتې مسافر به د قرنطین مناسبو نهادي مرکزونو ته چې د اړوند ایالتي UT /حکومتونو له خوا
یې ترتیبات نیول شوي ،ولېږدول شي.
دغه مسافر به لږ تر لږه د  ۷ورځو لپاره په نهادي قرنطین کې وسالت شي .هغوی به د
السرسي وړ  ICMRپروټوکول له مخې معاینه کړل شي .که هغوی د ناروغۍ د نښو نښانو نه

درلودونکي)/د اعراضو له ښکاره کېدو مخکې حالت ( /)pre-symptomaticخورا خفیف مواردو (
 )very mild casesپه توګه وارزول شول ،هغوی ته به په کور کې د تجرید تېرولو اجازه ورکړل
شي یا به هغوی ،څرنګه چې مناسب و ،د کوویډ پاملرنې مرکز (هم دولتي او هم خصوصي
اسانتیاوې) کې تجرید کړل شي.
.7

.8

د خفیفو/متوسطو/شدیدو عالیمو درلودونکي به د کوویډ تخصصي روغتیايي مرکزونو کې
بستر او څرنګه چې مناسب و هماغسې به یې چارې مدیریت کړل شي.
که نتیجه یې مثبت راغله ،هغوی به له کلینیکي اړخه وارزول شي.
که نتیجه یې منفي وه ،هغوی ته به سپارښتنه وشي چې په کور کې ځانونه ال ښه تجرید کړي
او د  ۷ورځو لپاره دې خپله روغتیا پخپله وڅاري.
که کوم عالیم په ځان کې وویني ،هغوی مکلف دي د ولسوالۍ د څار مامور یا د ایالت /ملي
معلوماتو مرکز ( )۱۰۷۵ته خبر ورکړي.

