د افغانستان جمهوریت
د عدلیی وزارت

شماره نهم  -۵۱اسد ۵۶۳۱
نمبر مسلسل ۳۹۶
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رسمی جریده

مسافرت اتباع ج.ا ،بخارج کشور در حالت اضطرار

فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان
شماره ۶۳۱
تاریخ ۵۶۳۱/۱/۳۶
درباره مسافرت اتباع جمهوری افغانستان بخارج کشور در حالت اضطرار
ماده اول:
این فرمان باساس حکم فقره هشتم ماده پنجم قانون حالت اضطرار به منظور صدور پاسپورت جهت مسافرت اتباع ج.ا،
بخارج کشور وضع گردیده است.
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ماده دوم:

مسافرت اتباع ج.ا  ،که به پاسپورت عادی بخارج کشور سفر مینمایند تابع محدودیت های ذیل میباشد:

 -۱دارنده پاسپورت بمقصد سیاحت در طول مدت اعتبار پاسپورت میتواند حد اکثر دو بار بخارج کشور سفر نماید.
 -۲نام کشور های مطلوب پاسپورت گیرنده بمقصد سیاحت و معالجه و بمقصد تجارت به تشخیص ارگانهای ذیربط نام قاره
یا کشور درج میگردد.

 -۳برای افراد کوچی و قبایل سرحدی زمانی پاسپورت صادر میگردد که دارای کارت تاجیل باشد.
 -۴صدور پاسپورت بمقصد سیاحت برای منسوبان قوای مسلح مجاز نیست.

 -۵صدور پاسپورت برای اتباع ج.ا ،که دوره خدمت مکلفیت عسکری و احتیاط را سپری نکرده باشند مجاز نیست.
اشخاص ذیل از این حکم مستثنی است:
الف -اشخاص مشمول احکام مواد سی و دوم ،چهل و پنجم و چهل و هشتم قانون پاسپورت با رعایت حکم ماده پنجاه و
هشتم قانون مذکور.
ب -اشخاص مشمول احکام مواد چهل و ششم و چهل و هفتم قانون پاسپورت باستثنای مکلفین عسکری بدون رعایت ماده
پنجاه و هشتم قانون پاسپورت.

ج -مکلفین عسکری با رعایت احکام مواد بیست و هفتم و بیست و هشتم قانون مکلفیت عمومی عسکری.
-۶شهرت مطالبه کننده پاسپورت بمنظور تحقق اهداف احکام این فرمان صرف یکبار قبل از صدور پاسپورت به ارگان
های ذیربط وزارت امنیت دولتی ارسال می گردد.
 -۷ارگانهای ذیربط وزارت امنیت دولتی مکلف است با رعایت موارد مندرج ماده پنجاه و نهم قانون پاسپورت در میعاد
ذیل ابراز نظر نماید:
 -۱برای گیرنده پاسپورت به مقصد مناسک مذهبی و معالعه در ظرف الی سه روز.
 -۲برای سایر انواع پاسپورت عادی در ظرف الی هفت روز.
ماده سوم:
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اتباع ج.ا ،که مطابق احکام فرمان ( )۲۹۵مورخ  ۱۳۶۶/۸/۷هیات رئیسه شورای انقالبی وقت بکشور عودت و دو باره
مسافرت مینمایند تابع احکام این فرمان نمیگردند.
ماده چهارم:

این فرمان از تاریخ توشیح نافذ و در جریده رسمی نشر گردد.

نجیب هللا

رئیس جمهور افغانستان

