د افغانستان انتقالي اسالمي دولت
د عدلیې وزارت

AC
KU
رسمي جریده

د افغانستان د انتقالي اسالمي دولت فرمان

د چاپ نېټه ۳۱۳۱ :هـ  .ش کال د لړم د میاشتې ( – )۱۳پرله پسې ګڼه ()۳۴۳

فرمان شماره ( )۸۳مورخ  ۳۱۳۱/۸/۸رئیس دولت انتقالی اسالمی افغانستان در باره تعدیل ،ایزاد
و حذف در بعضی مواد قانون پاسپورت منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره ( )۸۹۱سال ۳۴۴۳هـ  .ق
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فرمان
رئیس دولت انتقالي اسالمی افغانستان در بارۀ تعدیل ،ایزاد و حذف در بعضی مواد قانون پاسپورت
منتشرۀ جریده رسمی شماره ( )۸۹۱سال  ۳۴۴۳هـ  .ق

شماره ()۸۳
تاریخ۳۱۳۱/۸/۸ :
ماده اول:
اجزای ( ۱و  )۲فقرۀ ( )۱مادۀ بیست و دوم قانون پاسپورت به متن ذیل تعدیل گردد:
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 -۱تکسسپ پاسسسپورت بمقیسسد سسسیااتل در دادسسل ابسسور در برابسسر سسر سسسال مب س ( )۰۷۷فتیسسد افنسساند و در دسسار از
ابور مب ( )۲۷بیست دالر امریکائد.

 -۲تکپ پاسپورت تجارتل در دادل ابور برای مدت پنجسال مب ( )۰۰۷۷سسه سزار و پنجیسد افنساند و در دسار
از ابور مب ( )۱۷۷یکید دالر امریکائد.
ماده دوم:

جزء ( )۲مادۀ بیست و چهارم به متن ذیل تعدیل گردد:

 -۲پاسپورت تجارتد به متببثین دیوید و تجار م د برای مدت پنجسال.
مادۀ سوم:

فقرۀ ( )۱مادۀ بیست و فتم به متن ذیل تعدیل گردد:
( )۱پاسپورت سیاات به منظور سفر به دار ابور یادر و مدت اعتبار آن با نظردابت مطالبۀ دردواست د نده از
یک الد پنجسال میبابد.
مادۀ چهارم:
در مادۀ سوم قانون پاسپورت فقرۀ ( )۴و در فقرۀ ( )۱مادۀ بیست و دومل جزء ( )۰به متن ذیل ایزاد گردد:
 )۴( -۱به مقید ادای فریضۀ اجل وثیقسۀ اسج یسادر میرسردد اسه بسکل و ماتسوای آن از طسرت وزارت امسور داد سه
تثبیت میرردد.
 )۰( -۲تکپ وثیقۀ اج به مقید ادای فریضۀ اج مب ( )۰۷۷بش ید افناند.
1

بدییکه برای بسار دوم بسه مقیسد ادای فریضسۀ اسج مسسافرت مسد نمایسدل تکسپ معینسۀ منسدر جسزء ( )۱مسادۀ اول ایسن
فرمان را مد پردازد.
ماده پنجم:
جم ۀ (ادای فریضۀ اج) از فقرۀ ( )۰مادۀ سومل فقرۀ ( )۴مسادۀ چهسارد مل فقسرۀ ( )۰مسادۀ بیسست و دومل فقسرۀ ( )۰مسادۀ
بیست و چهارمل مادۀ چهل و سوم و مادۀ چهل و چهارم قانون پاسپورت اذت گردد.
مادۀ ششم:
این فرمان از تاریخ  ۱۰۳۰/۰/۲۰نافذ و در جریدۀ رسمد نبر گردد.

حامد کرزی
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رئیس دولت انتقالی اسالمی افغانستان

2

