د افغانستان دموکراتیک جمهوریت
د عدلیی وزارت
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ضمیمه شماره ( )۵قانون پاسپورت

شماره سوم –  ۱۵ثور سال ۱۳۶۰

نمبر مسلسل ()۴۸۱

ضمیمه شماره ( )۵قانون پاسپورت
ماده اول:
 -۱هرگاه مدت ماموریت یا موظفیت اشخاص مندرج ماده ( )۱۴قانون پاسپورت یکسال یا بیشتر از آن باشدد میتوانندد زوج
پسر کمتر از سن  ۱۸و دختری را که هنوز شوهر نکرده باشد در پاسپورت خود شامل سازند.
 -۲هرگدداه زوج مددامور یددا موظددف مندددرج ددره ( )۱ایددن مدداده ب ددا بددا ر دتددوت او مسددا رت نمایددد نیدز از پاسددپورت خدددمت
مسدتفید میشددود دریدن

ددورت پسددر کمتدر از سددن  ۱۸و دختریکدده هندوز شددوهر نکدرده باشددد تددابی پاسدپورت یکد از وا دددین

شناخته میشوند.
در حا یکه برای اوالد مندرج این ماده ت اضای پاسپورت تلیحده ب مدل ایدد باسداص ت ددیا وزارت امدور خارسده پاسدپورت
تادی بدون مح ول
مح ول

دادر شدده میتو اندد .تمدیدد یندین پاسدپورت ا د خدتر ماموریدت یدا موظفیدت شدخص بخدارج نیدز بددون

ورت میگیرد.
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ماده دوم:

هرگاه ماموریت یا موظفیت اشخاص مندرج ماده ( )۱۴قانون پاسپورت کمتر از یکسال باشد برای ازواج او شان پاسدپورت
تادی در بدل پرداخت قیمت و منا فه مح دول م ینده پاسدپورت بم

دد دیددن اقدارا

دادر میشدود .دریدن

دورت پسدر

کمتر از سن  ۱۸و دختریکه هنوز ازدواج نکرده باشد تابی پاسپورت یک از وا دین اخیرا ذکر شناخته میشوند.
ماده سوم:

برای ازواج مح لین مندرج ماده ( )۱۴قانون پاسپورت تحت شرایط ذیل پاسپورت خدمت

ادر میشود:

 -۱مح ل ساب ه ماموریت داشته باشد.

 -۲مدت تح یل او بیشتر از یکسال باشد.

 -۳در خالل یکسال قبل از ارسال دتوت نامه بوطن مراس ت نکرده باشد.
 -۴نمایندد گ سیاسد یدا قونسدل ا یدان ت دددیا نمدوده باشدد کده مددت تح دیل او ب ددد از تداریا ارسدال دتدوت نامده یکسددال
ت لیم یا بیشتر از آن ادامه دارد.
 -۵نمایند گ سیاس یا قونسل ا یان ت دیا نماید که نظر به شرایط و احوال موسودیت زوج در ادامه و پیشبرد تح دیل
او طمه وارد نم نماید.
پسر کمتر از سن  ۱۸و دختر مح ل که هنوز شوهر نکرده باشد تابی پاسپورت یک از وا دین اخیرا ذکر شناخته میشوند.

1

ماده چهارم:
این ضمیمه ب د از نشر در سریده رسدم نا دذ گردیدده و بدا انفداذ آن مدواد ( ۱۵و  )۱۶قدانون پاسدپورت و مداده ( )۵ضدمیمه
شماره ( )۴آن ملی شناخته میشود.
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