د افغانستان دموکراتیک جمهوریت
د عدلیی وزارت

رسمی جریده
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شمارۀ هفدهم ۵۱ -قوس سال ۵۵۱۱

نمبر مسلسل ()۷۶۴

 -۵ضمیمه شماره چهارم قانون پاسپورت.
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به وزارت عدلیه !
هیات رئیسه شورای انمالبی جمهوری دموکراتیک افغانستان در جلسه تاریخی  ۳۱۹۲/۸/۹۲با مالحظه ورله عرض
شماره (( ))۹۹۲۹مورخ  ۹۲/۸/۹۸وزارت عدلیه ضمیمه شماره چهارم لانون پاسپورت را بداخل هشت ماده تصویب
نمود.
مراتب تصویب فوق که به منظوری محترم رئیس شورای انمالبی جمهوری دموکراتیک افغانستان رسیده و به فرمان
شماره ( ۳۱۹۲/۲/۶ )۳۱۳۱هیات رئیسه شورای انمالبی به صدارت عظمی ابالغ گردیده بشما خبر داده شد تا در نشر
ضمیمه مذکور در جریده رسمی الدام بعمل آید.

سلطانعلی کشتمند
معاون رئیس شورای انقالبی و معاون صدراعظم
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ضمیمه شماره چهارم قانون پاسپورت
ماده اول:
حکومت میتواند ،در حاالت مشخص آن عده از اتباع افغانی ممیم خارج را که توان تادیه محصول پاسپورت را نداشته
باشند لسما ً یا کالً از محصول پاسپورت معاف گرداند.
ماده دوم:
محصلین افغانی که لبل از نفاذ لانون پاسپورت بدون موافمۀ حکومت جمهوری دموکراتیک افغانستان در خارج کشور
مصروف تحصیل گردیده اند در حالت دوام تحصیل به تصدیك ممامات تعلیمی کشور محل تحصیل و تایید نمایندگی
سیاسی یا لنسلی افغانی ممیم کشور مذکور مستحك پاسپورت عادی که بمهر ((تحصیلی)) ممهور باشد ،میگردند.
ماده سوم:
 -۵پاسپورت عادی بممصد تحصیل برای اشخاص مندرج ماده دوم این ضمیمه در بدل لیمت و تادیه محصول دو هزار
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افغانی یا معادل آن به پول رایج کشور محل تحصیل صادر گردیده و برای مدت یکسال اعتبار دارد در صورت دوام
تحصیل مطابك احکام لانون پاسپورت ،تا ختم دوره تحصیل ساالنه در بدل تادیه محصول معین این ضمیمه لابل تمدید
میباشد.

 -۲با صدور پاسپورت عادی بممصد تحصیل مندرج فمره اول این ماده پاسپورت لبلی محصل توسط نمایندگی سیاسی
یا لنسلی با مهر باطل شد ،باطل و به وزارت امور خارجه ارسال میگردد.
ماده چهارم:

هرگ اه محصل مندرج ماده دوم این ضمیمه برای سپری نمودن ایام تعطیل به وطن عودت کند در صورت ارائه
تصدیك ادامه تحصیل که توسط نمایندگی سیاسی یا لنسلی افغانی تایید شده باشد ،میتواند بعین پاسپورت بممصد تحصیل
عزیمت کند .در صورت ختم مدت اعتبار پاسپورت ،در بدل لیمت و تادیه دو هزار افغانی محصول ،پاسپورت عادی
بممصد تحصیل از طرف وزارت امور داخله صادر میگردد.
ماده پنجم:
برای ازواج محصلین ماده دوم این ضمیمه پاسپورت علیحده در بدل لیمت و محصول مندرج این ضمیمه صادر
میگردد.
ماده ششم:
بعد از ختم تحصیل و ستاژ ،اعتبار پاسپورت به ممصد عودت بوطن در لید ولت معین از طرف نمایندگی سیاسی یا
لنسلی افغانی مجانا ً تمدید میگردد.

ماده هفتم:
حکومت میتواند در حاالت خاص بعضی از اتباع افغانی را که بممصد دیدن الارب یا کار عازم خارج کشور میگردند
از تضمین مندرج ماده هفتاد و چهارم لانون پاسپورت معاف گرداند.
ماده هشتم:
این ضمیمه در جریده رسمی نشر و از تاریخ تصویب هیات رئیسه شورای انمالبی جمهوری دموکراتیک افغانستان
نافذ میباشد.
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