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تعلیماتنامه اعطای پاسپورت به اتباع افغانی

تاریخ طبع  ۸ :حمل ۱۳۲۸

بسم هللا الرحمن الرحیم
تعلیماتنامه اعطای پاسپورت باتباع افغانی
کسانیکه برای اخذ پاسپورت بمقامات ذیعالقه مراجعه میکنند به تعمیل مقررات ذیل مکلف اند:
 -: ۱بضمیمه درخواست نامه که برای اخذ پاسپورت تقدیم میکنند ورقه تعرفه تابعیت خود را نیز ارائه نمایند.
 -:۲درخواست کننده مکلف است ورقه اینگنی را کیه اداره مربوطیه بمقابیل اخیذ دو افییان م قیمیت بیراید مید ید
خانه پری و پس از الحاق فوتوی خود و استحصال تصدیق الزمه به مرجعد تقدیم کند.
تبصره :ورقه اینگت مطبوع طبق نمونه مخصوصه آن م باشد.
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 -:۳ویت در خواست کننده پاسپورت در شهر ا از طرف ناحیه ای بلدیه و در مواضعیکه بلدیه موجود نیست از طیرف
قریه دار ا و معیاونین مربیوطت تیبییتت و رسیمیت میامورین ناحییه از طیرف بلدییه و از قرییه دار یا و معیاونین از طیرف
عالقه دار و یا حکام تصدیق میشود.
 -:۴ا یال

یر والییت از دوائیر صیالحیتدار والیییت منسیوبه خیود پاسیپورت بگیرنید یر کییاه کیام نبیر نریر بیه عیذر معقییول

بخوا د از والیت دیگر پاسپورت اخذ نماید شعبه مربوطه مسئولیت و عدم مسئولیت او را کتبا ً بیا تلگرامیا ً بخیرو خیودد از
والیت مربوطه آن خواسته در حال عدم موانع باو پاسپورت مید د.

 -:۵مامورینکه برای کار شخص خیود بخوا نید بیه خیارو مسیافرت کننید امیر اعطیای پاسیپورت شیان از کاتی موقیت الی
مامور ربه ا و طال معارف در مرکز بامضاء معیین یای وزارت و ریاسیات مسیتقل و در والییات و حکومیات اعلی بیه
امضاء نائ

الحکومیه یا و حکیام اعلی و از میامور رتبیه  – ۳الی اول در مزکیز بامضیاء وزراء و ریسیای مسیتقل و در

والیات و حکومات ا ل پس از اسیتیذان وزییر و رئییس مسیتقل منسیوبه از طیرف نائی الحکومیه یا و حکیام اعلی صیادر
کردد و برای مستخدمین حکومت از قبیل خزانیه دار یات کدامیدار یات تحویلیدار یا و امییال آن در حالیکیه فیصیله معیامالت
شان ببوریت امکان پذیر نباشد امر اعطای پاسیپورت مویو اشیخاس پیس از کیرفتن ضیامن حسیاب و معیامالت و تصیدیق
آمر درجه اول منسوبه به مراجع صالحیت دار اعطای پاسپورت صادر م شود.
 -:۶دوائییر حکییومت لسییت کسییان را کییه اضییافه از پیینن ییزار افیییان نییزد شییان بییاق داری وحسییا د ی دشییاته از کذشییته
رایکجا و آینده را وقتا ً فوقتا ً بالوفقه با توضیح اسم ولد سکونت شهرت مکمله آنها و ضیامنان شیان بیدوائر پاسیپورت ارسیال
دارند .و مونان ریاست فیصله منازعیات و دوائیر حقیوق و جزائی و سیائر دوائیر رسیم لسیت اشیخاس ممنیوع السیبر و
مسئول و تحت محاکمه و قضاوت خوید را به تبصیل فوق بدوائر مزبور ارسال دارند دوائر صالحیتدار اعطای پاسیپورت
تا زمانیکه موو اشخاس سند فراغتف راجع مربوطه را حاضر نکنند از صدور پاسپورت به آنها خود داری نمایند.

 -:۷خانم ائیکه نرر بمعاذیر معقوله و نداشتن محارم شرع و ط مرات انگیت بیه اسیم خیود پاسیپورت میخوا نید دوائیر
پاسپورت طبق اصولنامه پاسپورت به آنها پاسپورت صادر کرده م تواند.
 -:۸خانم ائیکه شو ر و محارم شرع شان با آنهیا مسیافرت کیرده نتواننید قیرار رضیائیت و اجیازه نامیه شیو ر و محیارم
شرع آنها باسم خود شان پس از ط مرات انگیت پاسپورت صادر شده میتواند.
تبصره :نص فوتوی اناییه در انگیت و پاسپورت اجباری نیست.
 -:۹کسانیکه یک مرتبه پاسپورت اخذ مینامیند تا اختتام مدت اعتبار پاسپورت در ر رفت و آمد به تکمییل مقیررات انگییت
مکلف نبوده دوائر ذیعالقه پاسپورت مامورین و طال

را بموج اجازه نامه دوائر منسیوبه آنهیا طبیق میاده ۵م و از سیائر

اشخاس را بر حس درخواست نامه ای خود شان مالحره شد نمایند.
 -:۱۰اشخاصیکه از نماینیده کیان افییان در خیارو پاسیپورت اخیذ و داخیل وطین شیده باشیند رکیاه دو بیاره خییال مسیافرت
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میکنند به تعمیل مقررات انگیت مکلف اند.

 -:۱۱در پاسپورت ا محل عزیمت واضحا ً تحریر کردد.

ماده واحده

محبوسینیکه فرار نمایند بعد از دستگیر شدن عالوه بیر اکمیال میعیاد متباقیه حیبس بحسیا تمیام میدت محکومییت بمقابیل یر
سال حبس یکماه محبوس م کردند .اکر این فرار بصورت غلبه و شرارت علن و یا اسیتعمال اسیلحه باشید مجلیس مشیوره
از روی اوراق یئت تحقیقیه و مالحره حال مبرور و تشبیات آن در فرار عالوه به جزای فوق تعین بجزا مینماید.
د قضایای مشترکه حقوق العبد و حقوق هللا قضیه بمحکمه عدلییه روییت و تعیین جیزا میشیود اکیر در حصیه حقیوق هللا میدار
حکم شرعیه شده نتواند تعین جزای آن به مجلس مشوره تعلق میگیرد.

تبصره

در صورتیکه فرار بایر غبلت یا ساخته کاری محافرین یا محبوسین باشد محیافرین از طیرف دییوان حیر منسیوبه محکیوم
به جزا میشوند .
مورخه ۸م حمل  ۱۳۲۸مطابق ۲۸م جمادی االول ۱۳۶۸

