
افغانی پاسپورت  

یصالح، به منظور مسافرت اتباع کشور به خارج ذپاسپورت سند رسمی است که طبق احکام قانون ، از طرف مراجع 

ت طبق افغانستان داخل میگردد، مکلف اسو بازگشت انها به وطن صادر میگردد.شخصی که از افغانستان خارج ویا به 

 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 

در بدل محصول معینه برایش صادر میگردد. به اعتبارمدت پنج سال سپورتاطمینان از تابعیت  و هویت افغانی وی، پا

:جدید پاسپورت صدور

پاسپورت جدید برای آن عده افغانهای صادر می گردد که تابعیت افغانی خویش را به رویت اسناد درخواستی این 

 صادر ،باشد شده یدتای افغانستان خارجهامور  وزارت توسط که ۀتذکر اساس به پاسپورت جنرال قونسلی تثبیت نمایند .

. گردد می

 الس مقیم افغانستان قونسلی جنرال ،برای اخذ پاسپورت  افغانی حضورشان در این جنرال قونسلی حتمی میباشد   

.نماید نمی صادر پاسپورت شخص به هیچ صورت غیابت در انجلس

اسناد مورد نیاز برای اخذ پاسپورت دیجیتالی:

1. تذکره تابعیت افغانی که به تائید و مهر وزارت امورخارجه ج.ا.ا رسیده باشد، حتمی و الزمی 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 کارت 
که درآن تابعیت شخص افغان ذکر شده باشد.

-

 -در صورت نداشتن تذکزه تابعیت شخص متقاضى مستحق پاسپورت شناخته نمیشود. شخص متذکره باید به 
اخذتذکزه غیابى اقدام نمایند. در مورد شرایط اخذ تذکره غیابى لطفاً به صفحه تذکره غیابى مراجعه نماید
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3. فورم تکمیل شده پاسپورت ( به شکل تایپی)

4. سه قطعه عکس ( 4.4/4سانتی متر معادل inch 2/1.77) با پس زمینه. 

سفید 4. امضا شخص متقاضی در چارچوکات معینه فورم پاسپورت



که در مقر این جنرال قونسلی اخذ میگردد. 6. .نشان انگشت 

 7. مبلغ 11 دالر تعرفه (money order) جهت انتقال پاسپورت از آدرس جنرال قونسلی افغانستان 

قرار ذیل میباشد. رال قونسلی افغانستان در الس انجلسدرنیویارک به آدرس جن

افغانستان در الس  از آدرس جنرال قونسلی Pre-paid Envelop با لیبل پاکت  انتقال پاسپورت:جهت  .8

آدرس متقاضی.تا  انجلس

( و بنام جنرال قونسلی money orderدالر بوده که باید به شکل تعرفه) .211: مبلغ قیمت و محصول پاسپورت

افغانستان در الس انجلس تهیه گردد. 

نوت: پاسپورت هاي دیجیتالی قابل تمدید نمیباشند

 معیاد اجراى صدور پاسپورت جدید کمپیوترى  یک یا دو هفته یعنی 7 الی 51 یوم کارى 
بعد  ازتکمیل بودن اسناد تاریخ وصول درخواستی تعیین شده




