
 دولت جمهوری اسالمی افغانستان

 وزارت امور داخله

 اداره ثبت احوال نفوس و توزیع تذکره الکرتونیکی

 تثبیت هویت و سایر خدمات اتباع افغانستان مقیم خارج فورم

Verification Form Afghans’ Identity and Other Services Residing Out Of the Country 
 

 ____ /____ /____ تاریخ صدور: شهرت مکمل و سایر معلومات متقاضی __________________________مکتوب:ش�ره 

 والیت ولسوالی قریه سکونت فعلی ۳  اسم و تخلص  ۱

 والیت ولسوالی قریه اصلیسکونت  ۵  اسم پدر  ۲

 سال ماه روز تاریخ تولد ۷  اسم پدر کالن ۴

 والیت ولسوالی قریه محل تولد ۶
آنعده از متقضایان که سن شان بیشرت از شش سال باشد، به اساس حکم ماده شصت و پنجم قانون ثبت احوال نفوس،  ،در صورتیکه اخذ تذکره جدید غیر حضوری

 حسب احوال توسط آمر �ایندگی یا قونسلی در سفارت افغانستان مقیم در آن کشور صورت میگیرد.
  قد ۹  حالت مدنی ۸

 متقاضیفوتو 

 

 
 امضاؤ و شصت

 

 

  رنګ چشم ۱۱  شغل ۱۰

  رنګ پوست ۱۳ سال ماه روز تاریخ صدور تذکره تابیعت ۱۲

  مویرنګ  ۱۵  مدت اقامت در کشور فعلی ۱۴

  سایر عالیم ۱۷  تاریخ آخرین برگشت به افغانستان ۱۶

 اسم و ش�ره متاس وکیل / �اینده متقاضی در کابل: ۱۹  ایمیل آدرس /ش�ره متاس  ۱۸

 عکس تجدید  تصدیق عکس  تائید تذکره  اخذ کارت تولدی  اخذ تذکره مثنی غیابی  اخذ تذکره جدید غیابی   نوع خدمات ۲۰

  حریق شده  مفقود شده   فرسوده شده   در صورت اخذ مثنی دلیل آن نشانی شود ۲۱

 و مشخصات تذکره اقارب اصولی (پدر، پدرکالن، برادر، کاکا و یا پرس کاکا) متقاضیشهرت 

  اسم ۲۳  اسم و تخلص اقارب متقاضی ۲۲

  نوع قرابت ۲۵  اسم پدر کالن  ۲۴

 سال ماه روز تاریخ صدور تذکره ۲۷ ش�ره ثبت جلد صفحه مشخصات تذکره شخص و یا اقارب اصولی ۲۶

 . بدینوسیله تصدیق میگردد که شخص مندرج فورم هذا تبعه جمهوری اسالمی افغانستان بوده و هویتش از جانب این سفارت تایید و تصدیق میگردد

 

 

 

 افغانستان قابل دریافت میباشد.از وب سایت امور قونسلی وزارت امور خارجه و متام �ایندگی های سیاسی و قونسلی جمهوری اسالمی  یادداشت مهم: این فورم

 این فورم بعد از خانه پوری در کمپیوتر قابل چاپ میباشد. 

 
http://www.econsulate.gov.af/refugees/absentee-tazkira.html | mfa.gov.af | moi.gov.af 
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