پاسپورت افغانی

پاسپورت سند رسمی است که طبق احکام قانون  ،از طرف مراجع ذیصالح ،به منظور مسافرت اتباع کشور به خارج
و بازگشت انها به وطن صادر میگردد.شخصی که از افغانستان خارج ویا به افغانستان داخل میگردد ،مکلف است طبق
احکام قانون و تعامل بین المللی دارای پاسپورت یا سند معتبر مسافرت باشد.
برای هر تبعه افغان که در خارج از افغانستان اقامت داشته و مطابق به احکام قانون قصد سفر داشته باشد ،بعد از حصول
اطمینان از تابعیت و هویت افغانی وی ،پاسپورت به اعتبارمدت پنج سال در بدل محصول معینه برایش صادر میگردد.
صدور پاسپورت جدید:

پاسپورت جدید برای آن عده افغانهای صادر می گردد که تابعیت افغانی خویش را به رویت اسناد درخواستی این
جنرال قونسلی تثبیت نمایند  .پاسپورت به اساس تذکرۀ که توسط وزارت امور خارجه افغانستان تایید شده باشد ،صادر
می گردد.
برای اخذ پاسپورت افغانی حضورشان در این جنرال قونسلی حتمی میباشد  ،جنرال قونسلی افغانستان مقیم الس
انجلس در غیابت شخص به هیچ صورت پاسپورت صادر نمی نماید.
اسناد مورد نیاز برای اخذ پاسپورت دیجیتالی:
 .1ﺗﺬﮐﺮه ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ اﻓﻐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺋﯿﺪ و ﻣﻬﺮ وزارت اﻣﻮرﺧﺎرﺟﻪ ج.ا.ا رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺘﻤﯽ و ﻻزﻣﯽ ﺑﻮده و ﻫﻤﭽﻨﺎن
داﺷﺘﻦ اﺳﻨﺎد ﻫﻮﯾﺘﯽ ذﯾﻞدر ﮐﻨﺎر ﺗﺬﮐﺮه ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﺿﺮورى ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
 ﺗﺬﮐﺮه ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﺋﯿﺪ وﻣﻬﺮ رﯾﺎﺳﺖ ﺛﺒﺖ واﺣﻮال ﻧﻔوﺲ /ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﻗﺒﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﯽ /ﺳﻨﺪ اﻗﺎﻣﺖ ﯾﺎ ﮔﺮﯾﻦ ﮐﺎرتﮐﻪ درآن ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﺷﺨﺺ اﻓﻐﺎن ذﮐر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺻﻮرت ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺗﺬﮐﺰه ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﺷﺨﺺ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﻤﯿﺸﻮد .ﺷﺨﺺ ﻣﺘﺬﮐﺮه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪاﺧﺬﺗﺬﮐﺰه ﻏﯿﺎﺑﻰ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .در ﻣﻮرد ﺷﺮاﯾﻂ اﺧﺬ ﺗﺬﮐﺮه ﻏﯿﺎﺑﻰ ﻟﻄﻔﺎً ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺗﺬﮐﺮه ﻏﯿﺎﺑﻰ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ
 .2درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺘﺒﯽ
 .3ﻓﻮرم ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه ﭘﺎﺳﭙﻮرت ) ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﺎﯾﭙﯽ(
 .4ﺳﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﻋﮑﺲ ) 4.4/4ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﻣﻌﺎدل  (inch 2/1.77ﺑﺎ ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ.
ﺳﻔﯿﺪ  .4اﻣﻀﺎ ﺷﺨﺺ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ در ﭼﺎرﭼﻮﮐﺎت ﻣﻌﯿﻨﻪ ﻓﻮرم ﭘﺎﺳﭙﻮرت

. .6ﻧﺸﺎن اﻧﮕﺸﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺮ اﯾﻦ ﺟﻨﺮال ﻗﻮﻧﺴﻠﯽ اﺧﺬ ﻣﯿﮕﺮدد.
 .7ﻣﺒﻠﻎ  11داﻟﺮ ﺗﻌﺮﻓﻪ ) (money orderﺟﻬﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﭘﺎﺳﭙﻮرت از آدرس ﺟﻨﺮال ﻗﻮﻧﺴﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
درنیویارک به آدرس جنرال قونسلی افغانستان در الس انجلس قرار ذیل میباشد.
ﻣﻌﯾﺎد اﺟراى ﺻدور ﭘﺎﺳﭘورت ﺟدﯾد ﮐﻣﭘﯾوﺗرى ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﻫﻔﺘﻪ ﯾﻌﻧﯽ  7اﻟﯽ  51ﯾوم ﮐﺎرى
ﺑﻌد ازﺗﮑﻣﯾل ﺑودن اﺳﻧﺎد ﺗﺎرﯾﺦ وﺻول درﺧواﺳﺗﯽ ﺗﻌﯾﯾن ﺷده

 .8جهت انتقال پاسپورت :پاکت با لیبل  Pre-paid Envelopاز آدرس جنرال قونسلی افغانستان در الس
انجلس تا آدرس متقاضی.
قیمت و محصول پاسپورت :مبلغ  .121دالر بوده که باید به شکل تعرفه( )money orderو بنام جنرال قونسلی
افغانستان در الس انجلس تهیه گردد.
ﻧﻮت :ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﻫﺎي دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻧﻤﯿﺒﺎﺷﻨﺪ

