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اصولنامه

پاسپورت افغانستان

تأریخ طبع-:

سنبله ۱۳۳۰

تعداد طبع ثانی

( )۲۲۰۰جلد

د کابل عمومی مطبعی کښی چاپ شو

بسم هللا الرحمن الرحیم
(اصولنامۀ پاسپورت)
 :۱اتباع افغانی که از داخل بخارج و یا از خارج بداخل افغانستان مسافرت مینمایند مکلف اند که بموجب شرایط اصولنامۀ
هذا پاسپورت حاصل و بمامورین ذی صالحیت افغانی ارائه نمایند.
بدون پاسپورت اصولی باحدی اجازۀ دخول و خروج داده نمیشود.
تبصره
نقاط سرحد و میدان های طیاره برای دخول و خروج از طرف حکومت تعین میگردد.
 : ۲اشخاص مقیم خارج که ادعای تابعیت افغانی را کرده بدون پاسپورت بسرحد وارد و معاذ بر مقدمه را در عدم تحصیل
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پاسپورت اظهار نمایند بعد از ارائۀ تذکرۀ تابعیت یا دیگر اسناد و اوراقیکه اثبات تابعیت شان را کرده بتواند پس از
استیذان مقامات ذی صالحیت بآن ها ورقۀ عبور داده میشود .اشخاصیکه هویت خود را اثبات کرده نتوانند دربارۀ شان
بسرعت ممکنه تحقیقات بعمل می آید در نتیجه اگر تابعیت آن ها ثابت شود برای شان ورقۀ عبور اعطاء و اال رجعت داده
میشوند.

 :۳پاسپورت ها مراتب ذیل را احتوا مینمایند-:
 -:۱اسم.
 -:۲ولدیت.
 -:۳محل سکونت.
 -:۴محل والدت.
 -:۵سال والدت.
 -:۶چهره با عالمات فارقه.
 -:۷شغل.
 -:۸محل عزیمت.
 -:۹اسباب مسافرت.

 -:۴پاسپورت ها مطابق تصریحات مادۀ ( )۳از طرف وزارت داخله طبع و بدرجات ذیل تقسیم میشوند-:

کوچی ،کرایه کش ،مزدورکار ( )۲افغانی ،باقی اشخاص ( )۲۰افغانی.
تبصره-:
پاسپورت درجۀ اول ( )۲۰افغانیگی دارای عکس صاحب آن می باشد.
 -:۵پاسپورت بموجب تذکرۀ تابعیت از مقامات ذیل داده میشود-:
بداخل -:در والیات و حکومات اعلی و کالن از طرف قوماندان های کوتوالی و در سائر حکومات از طرف حکام.
در خارج -:از سفارت و قونسلگری ها و مامورین ویزه و نماینده های ذی صالحیت وزارت خارجه.
مقامات متذکرۀ فوق موظف هستند که هویت پاسپورت طلبان را تدقیق نمایند ،کسانیکه تذکره نداشته باشند بعد اثبات تابعیت
آنها و اخذ تذکره پاسپورت برایشان داده میشود.
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 :۶افرادیکه سن شان از هجده سال کمتر باشد اگر از ابو بن و یا دیگر ولی و وصی خود اجازه نامۀ تحریری نداشته باشند
برای خروج شان پاسپورت داده نمی شود.

 -:۷اتباع اناثیۀ افغانستان بی وجود محارم شرعی و عالوتا ً زنهای شوهر دار بدون اجازه نامۀ تحریری شوهر خود ها
باستثنای ادای فرضه که شرعا ً الزم شود پاسپورت گرفته نمی توانند.

 -:۸برای کسانیکه تحت نظارت پلیس اند یا رفتن شان در خارج از طرف محکمه منع شده باشد یا پاسپورت داده نمی
شود.

 -:۹برای مامورین و مستخدمین دولتی که از طرف دائرۀ مربوطه ذریعۀ مکاتیب رسمی در باب مسافرت آن ها در خارج
اظهار موافقه نشده باشد پاسپورت داده نمی شود.

 -:۱۰مدت اعتبار پاسپورت از تاریخ اعطاء یکسال است و مسافرت های متعدد هم در آن مدت جائز است.

 -:۱۱اتباع افغانی که بخواهند بافغانستان عودت نمایند و توان تأدیۀ قیمت پاسپورت را نداشته باشند بموجب تصدیق دو نفر
تبعۀ افغانی و یا ایقان مقام ذی صالحیت برای شان مجانا ً پاسپورت داده میشود این قسم پاسپورت های مجانی بعد از دخول
حامل آن بافغانستان از حکم اعتبار ساقط است.
 -:12اوالد و احفادیکه تحت والیت و کفالت پدر یا ولی خود شان بوده و همچنان والده و همشیره و زوجه و خدمه و سائر
محارمیکه در معیت ذی محرم خود ها مسافرت مینمایند شامل پاسپورت واحد شده می توانند.

(ویزه)
 -:۱۳تبعۀ افغانی که بخواهند با پاسپورتیکه هنوز مدت اعتبار آن اختتام نیافته بافغانستان عودت نمایند و یا از افغانستان
تکرار خارج شوند مکلف اند پاسپورت خود ها را در مقامات متذکرۀ اصل ( )۵ارائه نموده بویزه (مالحظه) برسانند این
قسم ویزه ها مجانی است.
 -:۱۴در جاهائیکه قونسلگری و یا دیگر مأمورین ذی صالحیت ویزه (مالحظه) وجود ندارد ویزه (مالحظه) از طرف
مأمورین ذی صالحیت سرحدی بعمل می آید.

(پاسپورت دیپلوماتیک)
 :۱۵پاسپورت دیپلوماتیک مخصوصا ً برای اشخاص ذیل داده میشود:
الف :خاندان شاهی.

ج :رؤسای شوری و اعیان.
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ب :صدراعظم و وزراء.

د :سفرای کبار و وزرای مختار و شارژدافرها ،مستشار ها ،کاتب ها ،آتشه های نظامی وغیره ،کوریر های سیاسی
هـ :جنرال قونسلهائیکه در حوزۀ مأموریت شان دارای امتیازات دیپلوماتیکی هستند.
و :نماینده گان افغانستان که به کنفرانس های بین الملل اشتراک می ورزند.

ز :اشخاصیکه حسب نظریۀ حکومت بماموریت های رسمی بخارج فرستاده می شوند.

ح :زوجه های اشخاص متذکرۀ فوق و اوالد های شان که سنین هجده سالگی را تکمیل نکرده باشند.

 -:۱۶پاسپورت دیپلوماتیکی و ویزۀ آن در داخل از طرف وزارت خارجه و در خارج از طرف سفارت ها داده میشود در
جاهائیکه سفارت خانه ها وجود ندارند قرار صوابدید وزارت خارجه جنرال قونسلها هم پاسپورت و ویزه دیپلوماتیک داده
میتوانند ،پاسپورت دیپلوماتیک مجانی است.

تسجیل در ممالک خارجه
 -:۱۷تبعۀ افغانی که بخارج در محل قونسل گری یا سفارت و وزارت مختاری افغانستان اقامت دارند مکلف اند که در
ظرف ( )۶ماه نزد نماینده های افغانی مراجعه کرده خود را تسجیل ورقۀ تعرفه اخذ نمایند.

 -:۱۸مدت اعتبار ورقۀ تعرفه یکسال است و قیمت آن یکنیم افغانی است بعد از اختتام این مدت تجدید و قیمت معینه اخذ
می شود.
 -:۱۹برای اشخاصیکه فقر و احتیاج آن ها بموجب اصل ( )۱۱تصدیق شود ورقۀ تعرفه مجانا ً داده میشود افراد عایله که
مطابق اصل ( )۱۲با یک پاسپورت سیاحت مینمایند جائز است برای همۀ شان یک ورقۀ تعرفه داده شود پاسپورت های
دیپلوماتیکی تابع این احکام نیستند.
 -:۲۰تبعۀ افغانی اگر قبل از مرعیت این اصولنامه در خارج رفته در محل قونسلگری یا سفارت و وزارت مختاری افغانی
اضافه از شش ماه اقامت نموده باشند مکلف اند در ظرف دوماه نزد نماینده های افغانی مراجعه کرده خود را تسجیل و
ورقۀ تعرفه اخذ نمایند.

احکام جزائی
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 -:۲۱اشخاصیکه پاسپورت ها را تقلید و تحریف و یا برای صحت اعتبار همچه پاسپورتها ساخته کاری نمایند و یا اینقسم
پاسپورت به غرض استعمال بدیگری بدهند و همچنان کسانیکه پاسپورت های تحریف و تقلید شده را استعمال نمایند از
یکماه الی هشت ماه بجزای حبس محکوم میشوند از اتباع افغانی اشخاصیکه در خارج مملکت این چنین جرایم را مرتکب
شده و جزائی را که عاید بجرم مذکور است ندیده باشند در هنگام عودت بافغانستان اصوالً تعقیب و مجازات مذکور دربارۀ
شان تطبیق میشود.

 -:۲۲اشخاصیکه بمقصد گرفتن پاسپورت اسم یا شهرت و یا صفات خود را بطور ساخته گی ارائه دهند یا شاهد شخص
دیگری درین خصوص گردند از سه روز تا شش ماه حبس و از پنج الی پنجصد افغانی بجزای نقدی محکوم میشوند.
 -:۲۳اشخاصیکه بدون از مواقع که برای معاینۀ پاسپورت از طرف حکومت تعین شده از محل دیگر عمداً و بدون یک
سبب مجبره بافغانستان داخل شوند اگر پاسپورت اصولی هم داشته باشند از ( )۲۰الی ( )۵۰۰افغانی جزای نقدی و یا از
 ۲۴ساعت الی یکماه حبس و یا بهر دوی این جزاها محکوم میشوند.

 -:۲۴اگر یکی از تبعۀ افغانی بدون یک ضرورت مبرم پاسپورت دول اجنبی را حامل بوده به افغانستان داخل شود از
شش ماه تا دو سال حبس میشود.
 -:۲۵اشخاصیکه در ظرف مدت های معینه اصل ( )۱۷و ( )۲۰ورقۀ تعرفه اخذ نکنند بعد مجبور اند که دو چند قیمت
معینه را بپردازند ،کسانیکه قرار احکام حصۀ اول اصل ( )۱۹ورقۀ تعرفه شان تابع قیمت نیست اگر به مکلفیت اصل
( )۱۷و ( )۲۰رعایت ننمایند قیمت تعرفه از ایشان اخذ میشود.

(مقررات متفرقه)
 -:۲۶حکومت صالحیت دارد در موضوع پاسپورت قراء سرحدی با دول همسایه بقرار مقاولۀ علیحده رویۀ مقابله تعمیل
نماید.
 -:۲۷پول افغانی در خارج افغانستان مطابق احکام این اصولنامه که از طرف وزارت خارجه و مالیه در هر سه ماه تعیین
میشود به پول محلی تعدیل گردیده اخذ می گردد.
 -:۲۸حکومت صالحیت دارد که عنداالقتضاء راجع به تطبیق و اجرای احکام اصولنامۀ هذا تعلیم نامه های الزمه صادر
نماید.
 -:۲۹احکام اصولنامۀ هذا چهار ماه بعد از تاریخ نشر در ساحۀ اجرا گذاشته میشود.
 -:۳۰احکام متعلق به پاسپورت متذکرۀ نظامنامۀ تذکرۀ نفوس و پاسپورت مطبوعۀ  ۱۳۰۷ملغی است.
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 -:۳۱باجرای احکام این اصولنامه هر یک از وزارت مربوطه حسب الوظیفه مکلف اند.

ادخال اصولنامۀ پاسپورت را در جملۀ اصولنامه های دولت منظور و باجرای احکام آن امر و اراده می نمائیم.
مورخه  ۱۵میزان ۱۳۱۸

تعدیل احکام ضمیمۀ نمبر ( )۱تاریخی ۵ثور  ۱۳۲۵اصولنامۀ پاسپورت
حاوی تبدیل اصل ()۱۵
پاسپورتیکه برای مامورین دولت داده می شود بسه درجه منقسم است:
پاسپورت سیاسی -پاسپورت مخصوص -پاسپورت خدمت.
الف -:پاسپورت سیاسی برای ذوات ذیل داده می شود.
خاندان جلیلۀ شاهی ،صدراعظم ،وزراء رؤسای شوری و اعیان ،وزیر دربار ،سرمنشی حضور ،نائب الحکومه ها ،نائب
ساالر ها و سائر مامورین سیاسی مربوط وزارت امور خارجیه که در خارج کسب ماموریت مینمایند و کوریر های
سیاسی.
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رؤسای وزارت حربیه ،قوماندان های قوی که دارای رتبۀ اول باشند.

اشخاصیکه برای شمولیت در کنفرانسهای بین الدول فرستاده می شوند.

عالوه بر ذوات فوق وزارت امور خارجه صالحیت دارد که برای مامورین مربوطۀ خویش که حسب اصول بین المللی و
یا مطاب ق بمعاهدات و موافقه ها و یا رویۀ بالمثل مستحق گرفتن پاسپورت های سیاسی می شوند پاسپورت سیاسی صادر
کند و همچنین برای اتباع افغانی که از طرف سکرتاریای یونایتد نیشنز بحیث مامور و متخصص استخدام بشوند پاسپورت
سیاسی (و یا پاسپورت مخصوص) صادر نماید.
تبصرۀ اول:

خاندان جلیلۀ شاهی که مستحق گرفتن پاسپورت سیاسی می شوند قرار ذیل اند:
پدر ،مادر ،پسر ،دختر ،برادر ،خواهر ،عم ،عمه ،نواسه های پسری پادشاه
تبصرۀ دوم:

پسران عم و عمه و نواسه های شان تا زمانیکه به تحت کفالت پدران خود باشند از پاسپورت سیاسی استفاده کرده می
توانن د ،ماما و خالۀ پادشاه در صورتیکه از خاندان شاهی باشند حق گرفتن پاسپورت سیاسی را دارند و اال خیر.
تبصرۀ سوم:
خواهران و دختران پادشاه هرگاه با شوهران خویش مسافرت نمایند پاسپورت سیاسی بنام شخص ایشان صادر خواهد شد.

تبصرۀ چهارم:
ذواتیکه مطابق باصل الف ضمیمه اصولنامۀ هذا مستحق گرفتن پاسپورت سیاسی هستند ولو مسافرت شان به غرض
معالجه و سیاحت هم باشد میتوانند از امتیاز پاسپورت سیاسی استفاده نمایند .اما از جملۀ مامورین مرکزی وزارت خارجه
تنها اشخاص در موقع معالجه و سیاحت از پاسپورت سیاسی استفاده کرده میتوانند که دارای رتب اول ،دوم ،سوم باشند.
تبصرۀ پنجم:
ذواتیکه مطابق مادۀ الف امتیاز داشتن پاسپورت سیاسی را حاصل نموده اند هرگاه این طبقه متقاعد هم بشوند با اجازۀ
مقامات صالحه میتوانند در مسافرت های خود که بغرض تفریح ،سیاحت ،معالجه میباشد نیز از پاسپورت سیاسی استفاده
نمایند اما کسانیکه در اثر ماموریت موقتی پاسپورت سیاسی میگیرند در وقت تقاعد از پاسپورت مذکور در موارد فوق
یعنی «سیاحت ،تفریح ،معالجه» استفاده کرده نمیتوانند.
تبصرۀ ششم:
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خانم و اوالد های ذوات مندرجۀ اصل الف اصولنامۀ هذا نیز از پاسپورت سیاسی مستفید شده میتوانند ،بشرطیکه سن اوالد
ذکور متجاوز از هجده سال نبوده و اوالد اناث شوهر اختیار نکرده باشند و تحت کفالت پدران خویش باشند هرگاه این
فامیل علیحده علیحده مسافرت اختیار نمایند یا پاسپورت سیاسی جداگانه به شوهر و خانم او صادر خواهد شد و اوالد های
شان جزء پاسپورت پدر و مادر خود شان خواهند بود .اگر اوالد ها در تحت کفالت پدر و مادر خود بوده و اتفاقا ً علیحده
مسافرت نمایند ،با داشتن پاسپورت عادی مسافرت خواهند نمود.
تبصرۀ هفتم:

پاسپورت های سیاسی بامضای وزیر امور خارجیه و یا از طرف وزیر خارجیه بامضای معین وزارت خارجه صادر
میشود.

ب -:پاسپورت مخصوص برای اشخاص آتی داده میشود -:معاونین و اعضای شورای ملی و اعیان و مامورین دارالتحریر
شاهی و وزارت دربار و سایر مامورین عسکری و مکلی از رتبۀ ( )۱الی ( )۲بشمول رتبه (.)۳
تبصرۀ اول:
ذوات مندرجۀ مادۀ ب هرگاه در اوقات ماموریت و تقاعد ،بغرض تفریح ،سیاحت و معالجه هم مسافرت نمایند از پاسپورت
مخصوص استفاده کرده میتوانند باستثنای قوماندانهای قوی که دارای رتبۀ اول بوده و حسب مادۀ الف پاسپورت سیاسی
میگیرند.

تبصرۀ دوم:
اسامی زوجه و اوالد اشخاص فوق الذکر که دارای پاسپورت مخصوص میباشند و بمعیت شان مسافرت میکنند نیز در
پاسپورت شان درج میشود اوالد ذکور تا سن هجده و اوالد اناث شان تا حین ازدواج از حق مذکور مستفید شده میتوانند.
تبصرۀ سوم:
میعاد پاسپورت مخصوص در صورتیکه بمقصد خدمت رسمی باشد تا اختتام دورۀ ماموریت و اگر برای مقصد تفریح و
سیاحت باشد یک سال است.
تبصرۀ چهارم:
پاسپورت مخصوص بذوات مندرجۀ مادۀ ب مجانا ً از طرف وزارت امور خارجه بامضای معین های وزارت موصوف
صادر میگردد و از طرف نمایندگان افغانی در خارج مجانا مالحظه می شود.
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تبصرۀ پنجم:

ذوات مندرجۀ مادۀ ب در صورتیکه ماموریت رسمی شامل بوده و برای انجام خدمت و یا برای معالجه ،سیاحت مسافرت،
مینمایند .مراجعه و تصدیق مقامات مربوطۀ شان در اعطاء پاسپورت ضروری است و اگر در حین تقاعد مسافرت نمایند
در اثر مراجعۀ خود شان و اجازۀ مقامات صالحیت دار پاسپورت مخصوص اعطاء خواهد شد.
ج :پاسپورت خدمت باشخاص ذیل داده میشود:

مامورین دار التحریر شاهی ،مامورین وزارت دربار و سائر مامورین عسکری و ملکی از رتبۀ  ۴الی اخیر بشمول رتبه
()۴
تبصرۀ اول:

پاسپورت خدمت به کسانی داده می شود که دارای ماموریت رسمی بوده و بغرض خدمت و کار رسمی مسافرت نمایند و
دوایر مربوطه مسافرت شان را بغرض خدمت رسمی تصدیق کنند محصلین که به پول دولت و یا بپول شخصی جهت
تحصیل بخارج بروند.
تبصرۀ دوم:
زوجه و اسامی اوالد اشخاص فوق الذکر که دارای پاسپورت خدمت میباشند و بمعیت ایشان مسافرت مینمایند نیز در
پاسپورت شان درج می شود ،اوالد ذکور تا سن هجده و اوالد اناث تا حین ازدواج از حق مذکور مستفید شده می توانند.

تبصرۀ سوم:
مدت اعتبار پاسپورت خدمت برای مامورین و محصلین تا اختتام دورۀ ماموریت و تحصیل می باشد.
تبصرۀ چهارم:
پاسپورت خدمت در اثر مراجعه و تصدیق مقامات مربوطۀ مامور از طرف وزارت خارجه بدون اخذ قیمت بامضای معین
های وزارت امور خارجه صادر میگردد ،و از طرف نمایندگان سیاسی و قونسلی افغانستان در خارج بدون اخذ محصول
مالحظه میشود.
مورخۀ  ۳۰سنبله  ۱۳۲۶مطابق  ۸ذیقعده ۱۳۶۶
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ضمیمۀ نمبر  ۲اصولنامۀ پاسپورت
 -:۱اتباع افغانی که از خارج داخل افغانستان می شوند باید از راه های رسمی که برای معاینۀ پاسپورت تعین شده است
وارد گردیده پاسپورت خود را بمالحظۀ مأمورین صالحیت دار افغانی در سرحد برسانند و هرگاه برخالف این حکم از
راه های غیر معینه عمداً و بدون یک سبب مجبره داخل شوند پنج چند قیمت نوع پاسپورت مذکور طور جریمه از ایشان
تحصیل خواهد شد و همچنین این احکام در موقع خروج تطبیق می شود.
 -:۲هیچ یک از اتباع افغانی نمی تواند بدون پاسپورت رسمی دولت متبوعۀ خود از افغانستان خارج گردد هرگاه چنین
شخص در اثنای عبور از سرحد گرفتار شود بتادیۀ ده ( )۱۰چند قیمت پاسپورت مکلف است و از طرف مامورین سرحد
بدا ئره صالحیت دار حکومت محلی آن رجعت داده می شود تا بعد از تحقیق و تدقیق در صورت لزوم و ایجاب برایش
پاسپورت اصولی اعطا نمایند.
تبصره:
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اگر جرم متذکرۀ اصل اول و دوم تکرار شود مرتکب آن بتادیۀ پنجصد الی یکهزار افغانی محکوم و در حال عدم تادیۀ آن
از یکماه الی ده ماه حبس می شود.

 -:۳شخصیکه بدون پاسپورت از سرحد عبور نموده و در خارج از طرف نمایندگان افغانی مشاهده شود بعد اثبات تابعیت
برایش پاسپورت اعطا می شود و بجرم اینکه بدون پاسپورت خارج شده بتادیۀ یکصد الی پنجصد افغانی جزای نقدی
محکوم میگردد.
تبصره:

هرگاه اتباع افغانی به صورت فرار و یا خالف نظریۀ حکومت به خارج می روند راجع باعطای پاسپورت بهمچه اشخاص
نمایندگان افغانی قرار هدایت مرکز تعمیل نمایند.

 -:۴اتباع افغانی مقیم خارج که مدت اعتبار پاسپورت شان به اختتام رسیده باشد مکلف هستند که بال مماطله به نمایندهای
افغانی در خارج مراجعه و پاسپورت خود را تمدید و یا تجدید نمایند هرگاه در تمدید و یا تجدید پاسپورت خود ها بدون
کدام عذر معقول مسامحه نمایند حسب مراتب ذیل پاسپورت آنها تمدید و یا تجدید میشود-:
الف -:اگر بعد از ختم میعاد پاسپورت در ظرف سه ماه پاسپورت خود را تمدید و یا تجدید نکند با اخذ دو چند قیمت نوع
پاسپورت.
ب :هرگاه معطلی تمدید و یا تجدید متجاوز از یکسال باشد با اخذ سه چند قیمت نوع پاسپورت و هکذا در هر سال معطلی
یک چند قیمت نوع پاسپورت بر جریمۀ متذکره افزوده می شود.

 :۵اتباع افغانی مقیمین ممالک خارجه که از نمایندگان و مامورین صالحیت دار افغانی پاسپورت استحصال نموده باشند
مکلف اند که در وقت دخول به افغانستان پاسپورت خود را به مالحظۀ مجانی مامورین افغانی در خارج برسانند -و اگر
بدون مالحظه داخل افغانستان شوند تا زمان تحقیق و کشف احوال شان از طرف مامورین مؤظفه تحت نظارت گرفته می
شوند.
 :۶بعد از نشر این ضمیمه حکم اصل ۲۳ -اصولنامۀ هذا منسوخ است.
مورخه  ۳جوزا  ۱۳۲۶مطابق  ۵ماه رجب ۱۳۶۶
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ضمیمۀ نمبر ()۴
اصولنامۀ پاسپورت
اتباع افغانی که بدون پاسپورت داخل افغانستان شوند از طرف مامورین مؤظفه سبب نداشتن پاسپورت آنها تحقیق می شود
در نتیجه اگر مسؤلیت نداشتن پاسپورت شان ثابت شود به تأدیۀ ده چند قیمت نوع پاسپورت محکوم میگردند.
مورخه ( )۱۸ثور  ۱۳۲۸مطابق ( )۱۰رجب ۱۳۶۸
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ضمیمۀ نمبر ()۵
اصولنامۀ پاسپورت
تزئید بر اصل  ۲ضمیمۀ نمبر ( )۲مورخۀ ( )۳جوزای ۱۳۲۶
کسانیکه توان تادیۀ ده چند قیمت پاسپورت را نداشته باشند عوض جریمۀ مذکور یکماه حبس می شوند.
مورخه ( )۸حمل  ۱۳۲۸مطابق ( )۲۸جمادی االول ۱۳۶۸
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ضمیمۀ نمبر ()۶
اصولنامۀ پاسپورت
پسران و دختران عم و مامای پادشاه بدون قید سن و یا کفالت پدران شان که در تبصره های دوم و ششم و همچنان
شوهران دختران و خواهران پادشاه که در تبصرۀ سوم اصل الف ضمیمۀ تاریخی  ۳۰سنبله  ۱۳۲۶اصولنامۀ پاسپورت
متذکر است ،از پاسپورت سیاسی جداگانه استفاده کرده می توانند.
مورخه ( )۱۸ثور ۱۳۲۸
مطابق ( )۱۰رجب ۱۳۶۸
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ضمیمۀ نمبر ()۷
اصول لنامۀ پاسپورت
تبدیل اصل ()۷
چون بموجب احکام اصل ( )۱۲اتباع اناثیۀ افغانستان به شمول پاسپورت شوهران و محارم خود مسافرت نموده می توانند
اگر محارم شرعی و شوهران آن ها نسبت بعذری با ایشان مسافرت کرده نتوانند باجازۀ تحریری شان منفرداً پاسپورت اخذ
می نمایند و کسانیکه شوهر و محارم شرعی نداشته باشند در صورتیکه مقاصد مشروعۀ مسافرت و معاذیر معقولۀ آنها
توضیح گردد مطابق تعلیماتنامۀ علیحده میتوانند انفراداً پاسپورت تحصیل نمایند.
مورخۀ ( ۱۸ثور) ۱۳۲۸
مطابق ( )۱۰رجب ۱۳۶۸
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نمبر ۸
ضمیمه اصولنامۀ پاسپورت:
برای مامورین رتبه چارالی یازده حکومت در مواردیکه برای مامورین عالی رتبه پاسپورت مخصوص و سیاسی داده
میشود پاسپورت خدمت داده شود.
تبصره:
هرگاه مسافرت مامورین مذکور بغرض معالجه و سیاحت هم باشد میتوانند از امتیاز پاسپورت خدمت استفاده نمایند.
مورخه  ۱۴میزان  ۱۳۳۲مطابق  ۲۸محرم الحرام ۱۳۷۳
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