دافغانستان اسالمي جمهوریت
دعدلیې وزارت
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رسمي جریده

فرمان رئیس ج .ا .ا در مورد تعلیق بعضی مواد قانون پاسپورت

تاریخ نشر )۵۱( :جدی سال  ۵۸۳۱هــ .ش نمبر مسلسل)۸۶۳( :

 ۲ــ فرمان شماره ( )۵۸۳مؤرخ  ۵۸۳۱/۵۱/۳رئیس ج.ا.ا در مورد تعلیق مواد (پنجاه ونهم ،شصتتم،
شصت ویکم و شصت و دوم) قانون پاسپورت.
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فرمان
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان درمورد تعلیق مواد(پنجاه ونهم ،شصتم ،شصت ویکم وشصت ودوم)
قانون پاسپورت
شماره)۵۸۳( :
تاریخ۵۸۳۱/۵۱/۳ :
مادۀ اول:
به تأسی از حکم فمر ٔه ( )۶۱ماده شصت و چهارم لانون اساسی افغانستان ،تعلیك ماد ٔه پنجاه و نهمم ،شصمتم ،شصمت ویکمم و
شصت و دوم لانون پاسپورت را که طی مصوبات شماره ( )۶۰۱مؤرخ  ۶۲۳۱/۱/۳۲ولسی جر گه و شماره ( )۱۱ممؤرخ

مادۀ دوم:
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 ۶۲۳۱/۱/۴مشرانو جرگه شورای ملی تصویب گردیده ،توشیح می دارم.

این فرمان از تاریخ توشیح نافذ و همراه با مصوبات تعلیك مواد فوق الذکر لانون پاسپورت در جریدهٔ رسمی نشر گردد.

حامد کرزی

رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

شورای ملی افغانستان
ولسی جر گه
مصوبه
تعلیق مواد (پنجاه ونهم ،شصتم ،شصت ویکم و شصت و دوم) قانون پاسپورت
شماره)۵۱۸( :
تاریخ۵۸۳۱/۶/۲۸ :
ولسی جر گمه در جلسمه مممومی ممؤرخ  ۶۲۳۱/۱/۳۲خموی

بمه تأسمی از حکمم مماده نمود وهفمتم لمانون اساسمی تعلیمك ممواد

(پنجاه و نهم ،شصتم ،شصت و یکم و شصت و دوم) لانون پاسپورت را تصویب نمود.
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با احترام

میرویس یاسینی

نائب اول ولسی جر گه

شورای ملی جمهوری اسالمی افغانستان
مشرانو جر گه
داراالنشاء
مصوبه
مشرانو جر گه در مورد تعلیق مواد ( )۶۲ ،۶۵ ،۶۱ ،۱۸قانون پاسپورت
شماره ()۸۶
تاریخ۵۸۳۱/۸/۴ :
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بممه تأسممی از حکممم ممماده نممودو هفممتم لممانون اساسممی افغانسممتان ،تعلیممك مممواد ( ۱۶ ،۱۰ ،۹۱و )۱۳لممانون پاسممپورت در جلس مهٔ
ممومی مؤرخ  ۶۲۳۱/۱/۴تصویب گردید.

پروفیسور حضرت صبغت هللا "مجددی"
رئیس مشرانو جر گه

ماد ٔه پنجاه ونهم:
( )۶اجازه خروج مجدد زمانی صادر می گردد که به ختم مدت امتبار پاسپورت الالً یکماه بالی مانده باشد.
( )۳اجممازه خممروج کایممر المسممافرت از طممرا ادارهٔ صممدور پاسممپورت بممه اسمماا معرفممی دوایممر مربمموط بممه کارکنممان و مملممه
طیاره ،دریور ،کلینر ،حمال و کارکنان سرحدی صادر می گردد.
ماد ٔه شصتم:
( ) ۶شخصی که بنابر ایجاب وظیفه یا شغل به اجازه خروج کایر المسافرت نیاز داشته باشد به اسماا درخواسمت و تصمدیك
ادار ٔه مربوط اجاز ٔه خروج به وی صادر میگردد.
( )۳اجاز ٔه خروج کایر المسافرت ،برای هر سه ماه یا ش

ماه تمدید شده میتواند ،مشروط بر اینکه مجممو ممدت اجمازه از

یکسال تجاوز ننماید.
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( )۲شخص مادی که به رویت پاسپورت به رفت و آمد زیادی به خارج ضرورت داشته باشد ،با داشتن ممذر معممول بمرای
مدت سه ماه ویز ٔه کایر المسافرت برای
ماد ٔه شصت و یکم:

اجرا گردد.

( )۶لیمت تکت ویزه پاسپورت های مندرج این لانون لرار ذیل است:
 -۶لیمت تکت ویزه پاسپورت سیاحتی مبلغ هفتادو پنج هزار افغانی.

 -۳لیمت تکت ویزهٔ پاسپورت تجارتی مبلغ یکصدو پنجاه هزار افغانی.

 -۲لیمت تکت ویز ٔه پاسپورت مامورین مالیرتبه مبلغ سی هزار افغانی.

 -۴لیمت تکت ویز ٔه پاسپورت سیاحت کایرالمسافرت ،برای هرسه ماه مبلغ دوصد هزار افغانی.

 -۹لیمت تکت ویزهٔ پاسپورت تجارتی کایر المسافرت ،برای هر سه ماه مبلغ سه صد هزار افغانی.
اجازه خروج مجدد آن لیمت اخذ نمی گردد.
( )۳پاسپورت که مطابك احکام این لانون بدون لیمت صادر میشود ،از صدور
ٔ
ماد ٔه شصت و دوم:
محصل که دارای اجازهٔ بازگشت از کشور محل تحصیل باشد ،از اخذ اجازهٔ خروج مجدد معاا شمرده می شود.

