
 دولت جمهوری اسالمی افغانستان

 وزارت امور داخله

 اداره ثبت احوال نفوس

 مرکز ملی تثبیب هویت

 فورم تثبیت هویت و سایر خدمات برای اتباع افغانستان مقیم خاریج

Form of Identity Verification and other services for Afghan Citizens Outside the Country 

 تاریخ صدور:                                                                                                                قاضیتشهرت مکمل و سایر معلومات م                                                                                                            شامره مکتوب:                        

 والیت ولسوالی قریه سکونت اصلی 3  و تخلص  اسم 1

    سکونت فعلی 5  اسم پدر 2

 سال ماه روز تولد تاریخ 7  اسم پدر کالن 4

  والیت ولسوالی قریه محل تولد 6
شش سال میباشد، به اساس حکم ماده شصت و پنجم قانون ثبت احوال نفوس، ز متقاضیان که سن شان بیشرت ا ازدر صورت اخذ تذکره جدید غیر حضوری، سن آنعده 

 حسب احوال توسط آمیر مناینده گی یا قونسلی در سفارت افغانستان مقیم در آن کشور صورت میگیرد.

  قد 9  حالت مدنی 8

 امضا و شصت عکس

  رنگ چشم 11  شغل 10

  رنگ پوست 13 سال ماه روز تذکذه تابعیتتاریخ صدور  12

  رنگ مو 15  مدت اقامت در کشور خارجی 14

  سایر عالیم 17  افغانستان بهتاریخ اخرین برگشت  16

  اسم و شامره متاس وکیل/ مناینده متقاضی در افغانستان 19  شامره متاس/  ایمیل آدرس 18

 تجدید عکس □      نصب عکس     □    ت تولدی  ر تاییدی کا □تایید تذکره      □     اخذ کارت تولدی  □      یر حضوری غاخذ تذکره مثنا   □     ر حضوری یغاخذ تذکره جدید  □ نوع خدمات 20

 حریق شده  □مفقود شده      □فرسوده شده           □ یل آن نشان شودلدر صورت اخذ مثنا د 21

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

  اسم پدر 23  اسم و تخلص 22

  نوع قرابت 25  اسم پدر کالن 24

    تاریخ صدور تذکره 27 شامره ثبت جلد صفه مشخصات تذکره 26

 دد. بدین وسیله تصدیق می گردد که شخص مندرج فورم هذا تبعه جمهوری اسالمی افعانستان بوده و هویتش از جانب این سفارت تایید و تصدیق میگر 

اسرتالیا -سفارت جمهوری اسالمی افغانستان  

Embassy of Islamic Republic of  

Afghanistan -Australia  

 یادداشت مهم: هرنوع قلم خورده گی یا استفاده از رنگ پاک، اعتبار این فورم را ساقط میسازد. 


