
وزارت خارجہ 
اور بین 

االقوامی 
تعاون کی 

خدمات



وژن
ســفارت کاری، بیــن االقوامــی وقــار، اور ملــک اور اس 
کــے شــہریوں کــے مفــادات اور اقــدار کــے فــروغ میــں 

ایــک معــروف عالمــی رول مــاڈل

ملــک کــی خارجــہ پالیســی کــی ترجیحــات میــں پیشــرفت 
حاصــل کرنــے، اس کــے قومــی مفــادات کــے تحفــظ، 
ســامتی،  امــن،  پــر  ســطح  عالمــی  اور  عاقائــی 
خوشــحالی اور ترقــی کــو فــروغ دینــے اور معاشــرے کــے 
لیــے اہــم اور منفــرد خدمــات فراہــم کرنــے کــے لیــے ممتــاز 
دو طرفــہ اور کثیرالجہتــی تعــاون کــے ذریعــے فعــال 

ســفارت کاری کا اســتعمال۔

2

وزارت خارجہ اور بین االقوامی تعاون کی حکمت عملی

مشن



عالقائی سالمتی اور 

استحکام کو برقرار رکھنے 

کے لیے بین االقوامی 

کوششوں کی حامیت کرنا

عالقائی 

استحکام

ملک کے وقار اور سافٹ 
پاور میں اضافہ کرنا

عوامی سفارت 
کاری

عاملی مکاملے اور ترقی 

کے عاملی ایجنڈے میں 

متحدہ عرب امارات کے کردار 

میں اضافہ

فعال عالمی 
ذمہ داری

خوش حالی

متحدہ عرب امارات  کے اقتصادی 
اثر و رسوخ کو مضبوط بنانے اور 
عالقائی اور بین االقوامی سطح 

پر اس کی اقتصادی مسابقت کو 
بڑھانے میں تعاون کرنا۔

متحدہ عرب متحدہ عرب 
امارات  سے باہر مقیم  

شہریوں اور امارات میں رہنے 
والوں کے مفادات کا تحفظ

معارشہ

3

اسٹریٹجک مقاصد:
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سیکھنے اور مسلسل بہتری 
کی ثقافت کو اپناتے ہوئے قابل 

سفارتی اور انتظامی کیڈرز

قابلیت 
اور بااختیار 
صالحیتیں

وزارت خارجہ اور بین االقوامی 
تعاون کے وژن اور مقاصد کے 

حصول کے لئے فعال طور پر 
حصہ لینا

موثر 
قیادت

صحت مند ، مثبت کام کا ماحول 
اور فعال اور ڈیجیٹل خدمات فراہم 

کرکے مالزمین اور صارفین کی معیار 
زندگی کو بلند کرنا 

معیار 
زندگی

جدت، لچک، مستقبل سے پر 
امید، اور کام کے تمام شعبوں 

میں پہل اور ذمہ داری کے 
احساس کو فروغ دینا

عمدگی اور 
قیادت

وفاداری 
اور اخالص

متحدہ عرب متحدہ عرب امارات 
اور اس کے صدر کے ساتھ

فائدہ اٹھانے والوں اور اسٹیک ہولڈرز 
کی ضروریات اور مقاصد کو حاصل کرنے 

کے لیے مسلسل تعاون کی بنیاد پر 
ممتاز اور ترقی یافتہ تکمیلی تعلقات

ممتاز 

رشاکتیں

اقدار:



کسٹمر سروس کا چارٹر:

ایک مالزم جو ممتاز خدمات 
فراہم کرنے پر فخر کرتا ہے۔

خوش کرنے 
کا وعدہ

صارفین کی خوشی کے 
لیے وقف ایک ادارہ

مثبت اور فعال

خوش 
کرنے کے 
لیے کام

خوش کرنے 
میں ہماری 

مدد

کسٹمر کی خوشی

355
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 وزارت خارجہ اور بین االقوامی تعاون کی 
خدمات  کے ڈیلیوری چینلز

www.mofaic.gov.ae   :ویب سائٹ 
UAEMOFAIC :اسمارٹ ایپ

معذور  افراد ، بزرگ شہریوں اور رہائشیوں کے لیے:
 80044444 پر رابطہ کریں۔

وزارت خارجہ اور بین االقوامی تعاون کے ساتھ رابطہ:
info@mofaic.gov.ae :ای میل

میل باکس: 1 ،ابوظہبی، متحدہ عرب متحدہ عرب امارات
سوشل میڈیا: @UAEMOFAIC  )انسٹاگرام، ٹویٹر، فیس بک، یوٹیوب(

1

2

3

4
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بیرون ملک میں شہریوں کیلئے خدمات:

دستاویزات کی تصدیق

کارڈز کی خدمات  - سفارتی، قونصلر، بین 
االقوامی تنظیمیں، خصوصی شناختی کارڈ

سفارتی، خصوصی اور مشن 
پاسپورٹ کے اجراءکی خدمات

وزارت خارجہ اور بین االقوامی تعاون کی 
اسمارٹ سروسز کی فہرست

1

3

2

4



بیرون ملک میں شہریوں
کیلئے خدمات

1

تواجدی1

واپسی کے دستاویز کا اجراء 2

ایمرجنسی الئن3
8
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وزارت خارجــہ اور بیــن االقوامــی تعــاون کــی طرف ســے متحدہ عرب متحدہ عرب 
امــارات کــے شــہریوں کــو فراہــم کــری جانے والی ایــک خدمت،  جو بحران اور ہنگامی 
حاالت میں ان کے ســاتھ رابطہ کے عمل میں ســہولت فراہم کرتی ہے، جس کا 
مقصد ان کی مدد کرنا اور ملک میں ان کی واپســی میں آســانیاں پیدا کرنا ہے۔

طریقہ کار: کسٹمر کا سفر

یو اے ای پاس  کا استعمال کرتے ہوئے وزارت خارجہ اور 
بین االقوامی تعاون کے سمارٹ چینلز میں سے ایک میں 

الگ ان کریں۔

افراد کے لیے خدمات کی فہرست میں سے تواجدی سروس 
کو منتخب کریں اور فالئٹ کی تفصیالت درج کرنے اور 

درخواست جمع کرنے کے لیے اسٹارٹ سروس پر کلک کریں۔

حوالہ نمبر کی تفصیالت کے ساتھ ٹیکسٹ میسج 
اور معاملہ  کی کامیابی کے ای میل کی وصولیابی

تواجدی
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خدمة تواجدي

مفتفروعیقابل اجراء

کچھی بھی نہیںرجسٹریشن لنک پرواز کی تفصیالت درج  
کرنے کے لیے 5 منٹ

انفرادی:
متحدہ عرب متحدہ عرب امارات کے شہری

کسٹمر ٹارگٹ گروپس

امن، انصاف اور مضبوط ادارے

پائیدار ترقی کے اہداف

متحدہ عرب متحدہ عرب امارات کا شہری ہونا

شرائط و ضوابط

مطلوبہ دستاویزاتخدمت حاصل کرنے کے لیے درکار اوسط وقت کسٹمرکا رجسٹریشن

خدمت کی فیسخدمت کی درجہ بندیخدمت کی قسم

سروس ڈیلیوری چینلز
www.mofaic.gov.ae ویب سائٹ

UAEMOFAIC :اسمارٹ ایپ
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بیــرون ملــک میــں مقیــم متحــدہ عرب متحدہ عرب امارات کے  ان 
شــہریوں کے لیے الیکٹرانک واپســی کے دســتاویز کا اجراء کرنا جو  

ہنگامی صورت حال  ســے دوچار ہو جائیں جیســے کہ ان کے پاســپورٹ کا 
ضائــع، گــم یــا  ان کــی معیــاد کا ختــم ہوجانا یــا نوزائیدہ بچوں کے لیے

طریقہ کار: کسٹمر کا سفر

یواے ای پاس کا استعمال کرتے ہوئے وزارت خارجہ اور بین 
االقوامی تعاون کے سمارٹ چینلز میں سے ایک میں الگ 

ان کریں۔

خدمت کے لیے آن الئن درخواست دیں اور 
مطلوبہ دستاویزات منسلک کریں۔

ای میل کے ذریعے واپسی کی دستاویز 
کی وصولی۔

واپسی کے دستاویز کا اجراء



اہم

خدمت کی قسم

قابل اجراء

خدمت کی فیسخدمت کی درجہ بندی

امن، انصاف اور مضبوط ادارے

پائیدار ترقی کے اہداف

کسٹمرٹارگٹ گروپس

مطلوبہ دستاویزات

رجسٹریشن لنک

کسٹمرکا رجسٹریشن

یوزر گائیڈ اسمارٹ 
چینلز کی سروس کارڈ 

میں موجود ہے۔

یوزر گائیڈ

 30
منٹ

خدمت حاصل کرنے کے لیے درکار اوسط وقت

شرائط و ضوابط

- درخواست گزار کا متحدہ عرب متحدہ عرب امارات کا شہری ہونا ضروری ہے۔
- درخواست کی صحیح طریقے سے خانہ پری - تمام مطلوبہ دستاویزات منسلک کریں۔
نوٹ: کچھ معامات میں، درخواست کو فیصلے کے لیے الهيئة االتحادية للهوية والجنسيةکو منتقل کیا جاتا ہے۔

افراد: متحدہ عرب متحدہ عرب امارات کے شہری

واپسی کے دستاویز کا اجراء

مفت

تصویر

پاسپورٹ کےگم شدہ ہونے 
کی رپورٹ کی ایک نقل

2

3

گم شدہ پاسپورٹ 
کی کی نقل 1

عام پاسپورٹ کے گم ہوجانے کی صورت 
میں واپسی کے دستاویز کا اجراء

3

2

1

پاسپورٹ کے گم ہونے 
کی رپورٹ کی ایک کاپی

تصویر

میعاد ختم ہونے والے 
پاسپورٹ کی نقل

عام پاسپورٹ کی میعاد ختم ہونے کی 
وجہ سے واپسی کی دستاویز کا اجراء

شادی کے معاہدے کی نقل )مقیم ملک کی وزارت 
خارجہ اور متحدہ عرب امارات مشن کی طرف سے 

تصدیق شدہ(
خاندانی کتاب2

کی مکمل نقل
5

والد کے پاسپورٹ 

کی  نقل
4

والدہ کے پاسپورٹ 
کی کی نقل 3

بچے کی پیدائش کے سرٹیفکیٹ کی ایک نقل جو رہائش 1
پذیر ملک کی وزارت خارجہ اور متحدہ عرب امارات کے مشن 

کی طرف سے تصدیق شدہ  ہو۔

ضائع شدہ پاسپورٹ 
کی نقل

تصویر

1

2

عام پاسپورٹ کے ضائع ہونے کی وجہ
سے واپسی کے دستاویز کا اجراء

expired

12
نوزائیدہ بچوں کے لیے واپسی کی دستاویز کا اجراء



بیــرون ملــک متحــدہ عــرب اماراتی  شــہریوں کی ہنگامی مواصالت کا 
جــواب دینــے کــے لیــے ایک ایمرجنســی  الئن، جہــاں اعلٰی ترین معیارات کے 
مطابق مدد فراہم کرنے کے لیے ڈیزائن کیے گئے رســپانس سســٹم کے 

ذریعــے مواصلــت کی جاتی ہے۔

طریقہ کار: کسٹمر کا سفر

وزارت خارجہ اور بین االقوامی تعاون سے  
0097180024 پر رابطہ کریں۔

ہنگامی حاالت  کی اطالع کرنا

مشن مطلوبہ مدد فراہم کرنے کے لیے متحدہ 
عرب اماراتی شہری سے رابطہ کرتا ہے۔

ایمرجنسی الئن
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ایمرجنسی الئن

مفتفرعیقابل اجراء

خدمات فراہم کرنے کے لیے 
اداروں کے لیے خصوصی 

اکاؤنٹس کھولے جائیں گے
کچھی بھی نہیں فوری طور پر

انفرادی:
متحدہ عرب متحدہ عرب امارات کے شہری

کسٹمر ٹارگٹ گروپس

امن، انصاف اور مضبوط ادارے

پائیدار ترقی کے اہداف

متحدہ عرب متحدہ عرب امارات کا شہری ہونا

شرائط و ضوابط

مطلوبہ دستاویزاتخدمت حاصل کرنے کے لیے درکار اوسط وقت کسٹمرکا رجسٹریشن

خدمت کی فیسخدمت کی درجہ بندی خدمت کی قسم

سروس ڈیلیوری کے چینلز 14
0097180024



سرکاری کاغذات،
سرٹیفکیٹ اور تجارتی
رسیدوں کی تصدیق

2

15



دســتاویز کی تصدیق کرنے کا  ایک  ایســا طریقہ کار ہے جو  دســتاویز  پر مہر اور دســتخط 
کی درســتگی کی نشــاندہی کرتا ہے، خواہ  دســتاویز کا اجراء متحدہ عرب امارات میں  یا 
بیرون ملک ســے ہوا ہو۔ وزارت کی جانب  ســے متحدہ عرب امارات میں اور بیرون ملک  
ســفارت خانــوں اور قونصــل خانــوں کــے ذریعــے فراہم کــی جانے والی متحدہ عرب امارات یا 

بیرون ملک  ســے جاری شــدہ  دســتاویز کو تصدیق  کرنے کی خدمت ۔اس میں ذاتی حیثیت 
کے دســتاویزات اور تجارتی دســتاویزات کی تصدیق شــامل ہے۔

طریقہ کار: کسٹمر کا سفر

سرکاری کاغذات، سرٹیفکیٹ اور تجارتی 
رسیدوں کی تصدیق

سائن ان: 
 افراد کے لیے: یو اے ای پاس  کے ذریعے

کمپنیوں کے لیے: وزارت کی ویب سائٹ پر یوزر اکاؤنٹ بنائیں

درخواست پیش کریں

فیس ادا کریں

تصدیق کے لیے دستاویزات کی ترسیل اور وصولی:
- متحدہ عرب متحدہ عرب امارات میں ڈیلیوری سروس کے ذریعے

- متحدہ عرب متحدہ عرب امارات سے باہر متعلقہ ملک  کے 
طریقہ کار کو یقینی بنانے کے لیے متحدہ عرب امارات کے مشن 

کے ساتھ رابطہ کریں۔
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سرکاری کاغذات، سرٹیفکیٹ اور تجارتی
رسیدوں کی تصدیق

اہم

خدمت کی قسم

قابل اجراء

خدمت کی درجہ بندی

سرٹیفیکیشن 
گائیڈ

خدمت کی فیس

مقاصد کے حصول کے لیے شراکت داری

پائیدار ترقی کے اہداف

کسٹمرٹارگٹ گروپس

مطلوبہ دستاویزات

عربی یا انگریزی میں اصل دستاویز )یا دیگر 
زبان کے دستاویز کا قانونی ترجمہ (

الیکٹرانک دستاویزات یا 
الیکٹرانک طور پر تصدیق شدہ 

دستاویزات جن میں QR کوڈ 
ہوتا ہے۔

https://www.mofaic.
gov.ae/Account/

Login?returnUrl=%2Far-ae%
2FServices%2FForms%2Fa

ttestation

کسٹمرکا رجسٹریشن

یوزر گائیڈ اسمارٹ 
چینلز کی سروس کارڈ 

میں موجود ہے۔

یوزر گائیڈ

ویب سائٹ یا سمارٹ ایپلی کیشن پر 
تفصیالت درج کرنے کے لیے 3-5 منٹ

1-3 کاروباری دن: ملک کے اندر ڈیلیوری 
سروس

 خدمت حاصل کرنے کے لیے درکار اوسط وقت

شرائط و ضوابط
- مذکورہ باال معلومات درست ہیں، اور اس میں سے کوئی بھی غلط ہونے کی صورت میں، 

کسٹمر کوقانونی جوابدہی کوبرداشت کرنے کا اعتراف کرنا ۔
- براہ کرم نوٹ کریں کہ صحیح طریقے سے خانہ پری کی گئی درخواست پر ہی غورکیا جائے گا ۔

- جس ملک میں آپ مقیم  ہیں اگر وہاں متحدہ عرب متحدہ عرب امارات کا کوئی مشن موجود 
نہیں ہے تو، براہ کرم کال سینٹر کے ذریعے وزارت سے یا لنک کے ذریعے ہم سے رابطہ کریں والے 

صفحہ پر جاکر رابطہ کریں :
https://www.mofaic.gov.ae/ar-ae/Contact-Us

- متحدہ عرب متحدہ عرب امارات میں غیر ملکی مشنز
- سرکاری ادارے

- افراد
- نجی کمپنیاں
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 بیرون ملک متحدہ عرب متحدہ عرب امارات کے سفارت خانے اور قونصل خانے
معذور  افراد ، بزرگ شہریوں اور رہائشیوں کے لیے: 97180044444+ پر رابطہ کریں

ڈیتھ سرٹیفکیٹ کی تصدیق کی درخواستیں  97180044444+ پر کال کرکے قبول کی جاتی ہیں۔



سفارتی، قونصلر، بین 
االقوامی تنظیمیں، خصوصی 

شناختی کارڈ کا اجراء

3

سفارتی، قونصلر، بین االقوامی تنظیمیں، خصوصی  شناختی 1
کارڈ کا اجراء

سفارتی، قونصلر، بین االقوامی تنظیمیں، خصوصی شناختی 2
کارڈ کی تجدید

سفارتی، قونصلر، بین االقوامی تنظیمیں، خصوصی شناختی  3
کارڈ کی منسوخی

گمشدہ یا ضائع شدہ  سفارتی، قونصلر، بین االقوامی 4
تنظیمیں، خصوصی شناختی کا رڈ کو تبدیل کرنے کی درخواست 
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کارڈ کے اجراء کی درخواســت )ســفارتی، قونصلر، بین االقوامی تنظیمیں، 
خصوصــی شــناختی کارڈ(۔ اس کارڈ کــو اس کــے حامــل  کــے لیے ویزاکے طور 
پر ســمجھا جاتا ہے، اور اســے متحدہ عرب امارات کے ہوائی اڈوں پر آمد اور 
روانگی کے وقت دکھانا چاہیے، مشــن کواس کارڈ کے حامل کی ملک ســے 

حتمی  روانگی پر اســے وزارت کو واپس کرنا چاہیے۔ 

طریقہ کار: کسٹمر کا سفر

سفارتی، قونصلر، بین االقوامی تنظیمیں، 
خصوصی شناختی کارڈ کا اجراء

وزارت خارجہ اور بین االقوامی تعاون کے سمارٹ چینلز میں 
سے ایک میں اداروں اور کمپنیوں کے آپشن میں داخل ہو کر 

اس  یوزر آئی ڈی اور  پاس ورڈ  کے ساتھ الگ ان کریں جنہیں 
درخواست جمع کرنے کے مجاز حکام نے شیئر کیا ہے۔

کارڈ جاری کرنے کے لیے مطلوبہ خدمت کا انتخاب کریں )سفارتی، 
قونصلر، بین االقوامی تنظیمیں، خصوصی شناختی کارڈ( 

۔تفصیالت پر کرنے اور مطلوبہ دستاویزات منسلک کرنے کے لیے 
سروس شروع کریں پر کلک کریں۔

معاملہ کی کامیابی کے ساتھ انجام پانے  کے بارے میں ای 
میل کی وصولیابی، جس میں حوالہ نمبر درج ہوتا ہے۔

 ای میل کاموصول ہونا کہ کارڈ تیار ہے، 
ای میل اور ایس ایم ایس سےاطالع 

موصول ہونا کہ کارڈ ڈیلیوری  کے لیے 
تیار ہے۔
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سفارتی، قونصلر، بین االقوامی تنظیمیں، 
خصوصی شناختی کارڈ کا اجراء

اہم

خدمت کی قسم

قابل اجراء

خدمت کی درجہ بندی

مفت

خدمت کی فیس

مقصد نمبر 17 
مقاصد کے حصول کے لیے شراکت داری

پائیدار ترقی کے اہداف

شرائط و ضوابط

کسٹمر ٹارگٹ گروپس

متحدہ عرب متحدہ عرب امارات سے منظور شدہ مشنز اور 
بین االقوامی تنظیموں کے مازمین ،ان کے اہل خانہ 

مطلوبہ دستاویزات

- متحدہ عرب متحدہ عرب امارات سے  تسلیم شدہ مشن 
کی مہر اور دستخط  والی سرکاری  تحریر

- حالیہ 6/4 سائز کی تصویر 
سفید پس منظر کے ساتھ

- انٹری اسٹیمپ کے ساتھ پاسپورٹ کی رنگین نقل،  پاسپورٹ 
کی میعاد ختم ہونے کی تاریخ 6 ماہ سے کم نہیں  ہونی چاہئے۔

- ویزا کی کاپی، اگر کوئی ہو۔

خدمات فراہم کرنے کے لیے 
اداروں کے لیے خصوصی 

اکاؤنٹس کھولے جائیں گے

کسٹمرکا رجسٹریشن

یوزر گائیڈ اسمارٹ 
چینلز کی سروس کارڈ 

میں موجود ہے۔

یوزر گائیڈ

15
کاروباری دن

 خدمت حاصل کرنے کے لیے درکار اوسط وقت

سفارتی کارڈ 
کا اجراء

- تفصیات کو صحیح طریقے سے ُپر کریں
- شن کو یہ یقینی بنانا چاہیے کہ درخواست جمع کرواتے وقت 

مازم کے پاس  فعال  ویزا موجود نہیں ہے۔

- پاسپورٹ کی میعاد کی جانچ کریں کہ یہ چھ ماہ سے کم نہ ہو
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یہ خدمت غیر ملکی مشنوں کو وزارت خارجہ اور بین االقوامی تعاون کی ویب سائٹ کے ذریعے 
سفارتی ،قونصلر ، بین االقوامی تنظیموں، خصوصی  افراد اور ان کے مالزمین اور ان کے اہل 
خانہ  کے لیے شناختی کارڈ کی تجدید کے لیے درخواست جمع کرانے کی اجازت دیتی ہے،کارڈ کی 

میعاد ختم ہونے کی تاریخ سے کم از کم 3 ماہ پہلے )90 دن(۔ تجدید اس وقت ہوتی ہے۔ 

 طریقہ کار: کسٹمر کا سفر

وزارت کی ویب سائٹ یا سمارٹ ایپلیکیشن پر 
الگ ان کریں

غیر ملکی مشنز کی خدمات کا انتخاب کریں، اور پھر کارڈ 
کی قسم کے مطابق تجدید کی خدمت کا انتخاب کریں۔

خانہ پری کریں اور مطلوبہ دستاویزات 
منسلک کریں۔

ای میل پر مشن کے حوالہ نمبر  اور موبائل فون پر  
میسج وصول کریں۔

کارڈ کا طریقہ کار مکمل کرنے کے بعد، 
مشن کو ایک ای میل پیغام ملے گا کہ 
کارڈ تیار ہے، اور یہ آپ کو بذریعہ ڈاک 

بھیجا جائے گا۔

سفارتی، قونصلر، بین االقوامی تنظیمیں، 
خصوصی شناختی کارڈ کی تجدید
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سفارتی، قونصلر، بین االقوامی تنظیمیں، 
خصوصی شناختی کارڈ کی تجدید

اہم

خدمت کی قسم

قابل اجراء

خدمت کی درجہ بندی

مفت

خدمت کی فیس

مقصد نمبر 17 
مقاصد کے حصول کے لیے شراکت داری  

پائیدار ترقی کے اہداف

- پچھا کارڈ ڈپلومیٹک افیئر ڈپارٹمنٹ میں جمع کرانا ہوگا۔

- کارڈ ہولڈر کا تجدید کے دوران ملک کے اندر ہونا ضروری ہے۔

شرائط و ضوابط

کسٹمرٹارگٹ گروپس

متحدہ عرب متحدہ عرب امارات سے منظور شدہ مشنز اور 
بین االقوامی تنظیموں کے مازمین ،ان کے اہل خانہ

مطلوبہ دستاویزات

- متحدہ عرب متحدہ عرب امارات سے  تسلیم شدہ 
مشن کی مہر اور دستخط  والی سرکاری  تحریر

- حالیہ 6/4 سائز کی تصویر 
سفید پس منظر کے ساتھ

- پاسپورٹ کی رنگین کاپی، اور پاسپورٹ کی میعاد 
ختم ہونے کی تاریخ 6 ماہ سے زیادہ ہونی چاہئے۔

- وزارت خارجہ اور بین االقوامی تعاون کی طرف 
سے جاری کردہ شناختی کارڈ کی کاپی۔

خدمات فراہم کرنے کے لیے 
اداروں کے لیے خصوصی 
اکاؤنٹس کھولے جائیں گے

کسٹمرکا رجسٹریشن

یوزر گائیڈ اسمارٹ 
چینلز کے سروس کارڈ 

میں موجود ہے۔

یوزر گائیڈ

15
کاروباری دن

خدمت حاصل کرنے کے لیے درکار اوسط وقت

سفارتی کارڈ 
کی تجدید
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یہ  خدمت غیر ملکی مشــنوں کو ســفارتی شــناختی کارڈ اور بین االقوامی تنظیموں 
کواپنےمالزمیــن اور ان کــے اہــل خانــہ کــے لیــے وزارت خارجــہ اور بین االقوامی تعاون کی ویب ســائٹ 
کے ذریعے منســوخ کرنے کی درخواســت جمع کرانے کی اجازت دیتی ہے، اور متحدہ عرب امارات 

ســے کارڈ کے حامل کی  حتمی  روانگی  کے وقت منســوخی کی صورت میں کی جاتی ہے۔ 

طریقہ کار: کسٹمر کا سفر

وزارت کی ویب سائٹ یا سمارٹ ایپلیکیشن پر 
الگ ان کریں۔

غیر ملکی مشنوں کی خدمات کا انتخاب کریں، 
اور پھر کارڈ کی قسم کے مطابق کارڈ کی 

منسوخی کی خدمت کا انتخاب کریں۔

خانہ پری کریں اور مطلوبہ دستاویزات 
منسلک کریں۔

مشن کو حوالہ نمبر وصول ہوگا۔

کارڈ وزارت کو واپس کریں۔

سفارتی، قونصلر، بین االقوامی تنظیمیں، 
خصوصی شناختی  کارڈ کی منسوخی
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سفارتی، قونصلر، بین االقوامی تنظیمیں، 
خصوصی شناختی  کارڈ کی منسوخی

اہم

خدمت کی قسم

قابل اجراء

خدمت کی درجہ بندی

مفت

خدمت کی فیس

مقصد نمبر 17
مقاصد کے حصول کے لیے شراکت داری  

پائیدار ترقی کے اہداف

کسٹمرٹارگٹ گروپس

مطلوبہ دستاویزات

- متحدہ عرب متحدہ عرب امارات سے  تسلیم شدہ 
مشن کی مہر اور دستخط  والی سرکاری  تحریر

- وزارت خارجہ اور بین االقوامی تعاون کی طرف سے 
جاری کردہ اصل شناختی کارڈ۔

خدمات فراہم کرنے کے لیے 
اداروں کے لیے خصوصی 
اکاؤنٹس کھولے جائیں گے

کسٹمرکا رجسٹریشن

یوزر گائیڈ اسمارٹ 
چینلز کے سروس کارڈ 

میں موجود ہے۔

 یوزر گائیڈ

5
کاروباری دن

خدمت حاصل کرنے کے لیے درکار اوسط وقت

سفارتی کارڈ 
کی منسوخی

- سفارتی کارڈ
- خصوصی شناختی کارڈ

- بین االقوامی تنظیموں کا کارڈ
- قونصلر کارڈ

شرائط و ضوابط

- سسٹم سے منسوخ کرنے کے لیے اصل کارڈ کو ڈپلومیٹک افیئر ڈیپارٹمنٹ 
کو  واپس بھیجا جانا چاہیے۔

- مازم کو کارڈ کی منسوخی کی تاریخ سے 30 دن کے اندر  ملک چھوڑ 
دینا چاہیے، یا اس کے قیام کی حیثیت میں تبدیلی ہونی چاہئے اور اس کا ویزا 

ملک میں کسی دوسرے ادارے کو منتقل ہوجانا  چاہئے، تاکہ مالی جرمانے 
کی ادائیگی اور ملک میں رہائشی قوانین کی خاف ورزی سے بچا جا سکے۔
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یہ ســروس غیر ملکی مشــنوں کو وزارت خارجہ اور بین االقوامی تعاون کی 
ویب ســائٹ کے ذریعے ســفارتی، بین االقوامی اداروں اور خصوصی مالزمین 
اور ان کے اہل خانہ کے  گمشــدہ یا ضائع شــدہ شــناختی کارڈ کے بدلے شــناختی 
کارڈ جــاری کرنــے کــی درخواســت جمــع کرانے کــی اجازت دیتی ہے۔ کارڈ کے کھو 

جانــے، چــوری یــا خــراب ہونــے کی صورت میــں متبادل کارڈ جاری کیا جاتا ہے۔

طریقہ کار: کسٹمر کا سفر

وزارت کی ویب سائٹ یا سمارٹ ایپلیکیشن پر 
الگ ان کریں

غیر ملکی مشنوں کی خدمات کا انتخاب کریں، اور 
پھر کارڈ کی قسم کے مطابق گمشدہ یا ضائع 

شدہ  کو تبدیل کرنے کی خدمت کا انتخاب کریں۔

خانہ پری کریں اور مطلوبہ دستاویزات 
منسلک کریں۔

مشن کو حوالہ نمبر وصول ہوگا۔

گمشدہ یا ضائع شدہ  سفارتی، قونصلر، بین االقوامی 
تنظیمیں، خصوصی شناختی کارڈ کو تبدیل کرنے کی درخواست 
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گمشدہ یا ضائع شدہ  سفارتی، قونصلر، بین االقوامی 
تنظیمیں، خصوصی شناختی کارڈ کو تبدیل کرنے کی درخواست 

اہم

خدمت کی قسم

قابل اجراء

خدمت کی درجہ بندی

مفت

خدمت کی فیس

مقصد نمبر 17
مقاصد کے حصول کے لیے شراکت داری

پائیدار ترقی کے اہداف

- پرانے شناختی کارڈ کے گم ہونے کی پولیس رپورٹ کی 
کاپی ساتھ النا ہو گی

- وزارت کو اصل شناختی کارڈ جمع کرانا جو ضائع شدہ 
متبادل لین دین کے لیے تبدیل کیا جائے گا۔

 شرائط و ضوابط

کسٹمرٹارگٹ گروپس

متحدہ عرب امارات  سے منظور شدہ مشنوں کے مازمین 
ان کے خاندان اور بین االقوامی تنظیمیں۔

مطلوبہ دستاویزات
- متحدہ عرب متحدہ عرب امارات سے  تسلیم شدہ مشن کی 

مہر اور دستخط  والی سرکاری  تحریر

- کارڈ کے گم ہونے کے حوالے سے پولیس رپورٹ کی ایک نقل

- معامات کے لین دین کے لیے اصل شناختی کارڈ تبدیل کیا جائے گا۔

- پاسپورٹ کی ایک نقل

خدمات فراہم کرنے کے لیے 
اداروں کے لیے خصوصی 
اکاؤنٹس کھولے جائیں گے

کسٹمرکا رجسٹریشن

یوزر گائیڈ اسمارٹ 
چینلز کے سروس کارڈ 

میں موجود ہے۔

یوزر گائیڈ

15
کاروباری دن

 خدمت حاصل کرنے کے لیے درکار اوسط وقت

گمشدہ یا خراب 
شدہ سفارتی کارڈ 
کو تبدیل کرنے کی 

درخواست
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شناختی کارڈ کی کاپی۔



سفارتی، خصوصی اور مشن 
پاسپورٹ کے اجراء کی خدمات

4

سفارتی، خصوصی اور مشن پاسپورٹ کا اجراء1

سفارتی، خصوصی اور مشن پاسپورٹ کی تجدید2

سفارتی، خصوصی اور مشن پاسپورٹ کی تبدیلی3

سفارتی، خصوصی اور مشن پاسپورٹ کی منسوخی4 27



 ایــک ســرکاری ســفری دســتاویز جــاری کرنــے کــی خدمــت جــو مخصــوص گــروپ کــو دی جاتــی 
ہــے جــس کا مقصــد متحــدہ عــرب امــارات کــے مفــادات کــو پــورا کرنــے والــے اہــم کامــوں کــے 
لئــے گــروپ کــی کارکردگــی کــو آســان بنانــا ہــے، اور اس کــے ســاتھ کچــھ مراعــات ہیــں جــو، 

لیــن دیــن اور نقــل و حرکــت اور ســفر کــے معامــالت  کــو آســان بناتــی ہیــں۔ 

طریقہ کار: کسٹمر کا سفر

وزارت خارجہ اور بین االقوامی تعاون کی آفیشل ویب 
سائٹ پر اس یوزر آئی ڈی اور پاس ورڈ درج کرکے الگ ان 
کریں جسے درخواست جمع کرانے کے مجاز حکام کے ساتھ 

شیئر کیا گیا تھا۔

سفارتی پاسپورٹ کے لیے خدمات کے اختیارات میں سے ایک کا 
انتخاب کریں۔سروس پروویژن فارم کو ُپر کرنے اور مطلوب ہم 

نسلکات شامل کرنے کے لیے اسٹارٹ سروس پر کلک کریں۔

معاملہ کی کامیابی کے ساتھ انجام پانے  کے بارے میں ای 
میل کی وصولیابی، جس میں حوالہ نمبر درج ہوتا ہے۔

ای میل پیغام موصول کریں کہ پاسپورٹ 
ڈیلیوری کے لیے تیار ہے۔

سفارتی، خصوصی اور مشن 
پاسپورٹ کا اجراء
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سفارتی، خصوصی اور مشن 
پاسپورٹ کا اجراء

مفتقابل اجراءاہم

درخواست دہندہ  کو خدمت 
استعمال کرنے کے لیے ایک 
خصوصی اکاؤنٹ دیا جاتا ہے۔

درخواست دہندہ ادارے کا 
خط + ایک ذاتی تصویر۔

دو
کاروباری دن

پاسپورٹ کا 
اجراء

2021 کی وزارتی قرارداد نمبر )1-100( کی بنیاد پر حکمران 
خاندانوں کے نجی دفاتر کے عاوہ سفارتی اور نجی پاسپورٹ 

کے نظام اور اس کے کاموں میں ترمیم کے حوالے سے۔

کسٹمرٹارگٹ گروپس

مقصد 17:
مقاصد کے حصول کے لیے شراکت داری

پائیدار ترقی کے اہداف

ہر وہ شخص جو سفارتی اور خصوصی پاسپورٹ کے نظام میں 
ترمیم اور اس کے مشن سے متعلق وزارتی قرارداد نمبر

)1-100( 2021 کی بنیاد پر اہلیت کی شرائط کو پورا کرتا ہے۔

شرائط و ضوابط

مطلوبہ دستاویزاتخدمت حاصل کرنے کے لیے درکار اوسط وقت کسٹمرکا رجسٹریشن

خدمت کی فیسخدمت کی درجہ بندیخدمت کی قسم

سروس ڈیلیوری کے چینلز
www.mofaic.gov.ae ویب سائٹ

UAEMOFAIC :اسمارٹ ایپ
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 ایــک ســرکاری ســفری دســتاویز کــو دوبــارہ جــاری کرنــے کــی خدمــت جــو مخصــوص گــروپ 
کــو دی جاتــی ہــے جــس کا مقصــد متحــدہ عــرب امــارات کــے مفــادات کــو پــورا کرنــے والــے اہــم 
کامــوں کــے لئــے گــروپ کــی کارکردگــی کــو آســان بنانــا ہــے، اور اس کــے ســاتھ کچــھ مراعــات 

ہیــں جــو، لیــن دیــن اور نقــل و حرکــت اور ســفر کــے معامــالت  کــو آســان بناتــی ہیــں۔ 

طریقہ کار: کسٹمر کا سفر

وزارت خارجہ اور بین االقوامی تعاون کی آفیشل ویب سائٹ 
پر اس یوزر آئی ڈی اور پاس ورڈ درج کرکے الگ ان کریں جسے 

درخواست جمع کرانے کے مجاز حکام کے ساتھ شیئر کیا گیا تھا۔

سفارتی پاسپورٹ کے لیے خدمات کے اختیارات میں سے ایک 
کا انتخاب کریں۔سروس پروویژن فارم کو ُپر کرنے اور مطلوبہ 
منسلکات شامل کرنے کے لیے اسٹارٹ سروس پر کلک کریں۔

معاملہ کی کامیابی کے ساتھ انجام پانے  کے بارے میں 
ای میل کی وصولیابی، جس میں حوالہ نمبر درج ہوتا ہے۔

سروس جمع کرانے کا فارم اور مطلوبہ 
منسلکات شامل کریں۔

ای میل پیغام موصول کریں کہ 
پاسپورٹ ڈیلیوری کے لیے تیار ہے۔

سفارتی، خصوصی اور مشن 
پاسپورٹ کی تجدید 
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سفارتی، خصوصی اور مشن 
پاسپورٹ کی تجدید 

مفتقابل اجراءاہم

درخواست دہندہ  کو خدمت 
استعمال کرنے کے لیے ایک 
خصوصی اکاؤنٹ دیا جاتا ہے۔

درخواست دہندہ ادارے کا 
خط + ایک ذاتی تصویر۔

دو
کاروباری دن

پاسپورٹ کی 
تجدید

سال 2021 کے لیے وزارتی قرارداد نمبر )1-100( کی بنیاد پر 
حکمران خاندانوں کے نجی دفاتر کے عاوہ سفارتی اور نجی 

پاسپورٹ کے نظام اور اس کے کاموں میں ترمیم کے حوالے سے۔

کسٹمرٹارگٹ گروپس

مقصد 17:
مقاصد کے حصول کے لیے شراکت داری

پائیدار ترقی کے اہداف

ہر وہ شخص جو سفارتی اور خصوصی پاسپورٹ کے نظام میں 
ترمیم اور اس کے مشن کے بارے میں 2021 کی وزارتی قرارداد 

نمبر )100-1( کی بنیاد پر اہلیت کی شرائط کو پورا کرتا ہے۔

شرائط و ضوابط

مطلوبہ دستاویزاتخدمت حاصل کرنے کے لیے درکار اوسط وقت کسٹمرکا رجسٹریشن

خدمت کی فیسخدمت کی درجہ بندیخدمت کی قسم

سروس ڈیلیوری کے چینلز
www.mofaic.gov.ae ویب سائٹ

UAEMOFAIC :اسمارٹ ایپ
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 ایــک ســرکاری ســفری دســتاویز کــو تبدیــل کرنــے کــی خدمــت جــو مخصــوص گــروپ کــو دی 
جاتــی ہــے جــس کا مقصــد متحــدہ عــرب امــارات کــے مفــادات کــو پــورا کرنــے والــے اہــم کامــوں 
کــے لئــے گــروپ کــی کارکردگــی کــو آســان بنانــا ہــے، اور اس کــے ســاتھ کچــھ مراعــات ہیــں 

جــو، لیــن دیــن اور نقــل و حرکــت اور ســفر کــے معامــالت  کــو آســان بناتــی ہیــں۔ 

طریقہ کار: کسٹمر کا سفر

وزارت خارجہ اور بین االقوامی تعاون کی آفیشل ویب 
سائٹ پر اس یوزر آئی ڈی اور پاس ورڈ درج کرکے الگ ان 
کریں جسے درخواست جمع کرانے کے مجاز حکام کے ساتھ 

شیئر کیا گیا تھا۔

سفارتی پاسپورٹ کے لیے خدمات کے اختیارات میں سے ایک 
کا انتخاب کریں۔سروس پروویژن فارم کو ُپر کرنے اور مطلوبہ 
منسلکات شامل کرنے کے لیے اسٹارٹ سروس پر کلک کریں۔

معاملہ کی کامیابی کے ساتھ انجام پانے  کے بارے میں ای 
میل کی وصولیابی، جس میں حوالہ نمبر درج ہوتا ہے۔

ای میل پیغام موصول کریں کہ 
پاسپورٹ ڈیلیوری کے لیے تیار ہے۔

سفارتی، خصوصی اور مشن 
پاسپورٹ کی تبدیلی کی خدمت
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سفارتی، خصوصی اور مشن 
پاسپورٹ کی تبدیلی

مفتقابل اجراءاہم

درخواست دہندہ  کو خدمت 
استعمال کرنے کے لیے ایک 
خصوصی اکاؤنٹ دیا جاتا ہے۔

درخواست دہندہ ادارے کا 
خط + ایک ذاتی تصویر۔

دو
کاروباری دن

پاسپورٹ کی 
تبدیلی

سال 2021 کے لیے وزارتی قرارداد نمبر )1-100( کی بنیاد پر 
حکمران خاندانوں کے نجی دفاتر کے عاوہ سفارتی اور نجی 

پاسپورٹ کے نظام اور اس کے کاموں میں ترمیم کے حوالے سے۔

کسٹمرٹارگٹ گروپس

مقصد 17:
مقاصد کے حصول کے لیے شراکت داری

پائیدار ترقی کے اہداف

ہر وہ شخص جو سفارتی اور خصوصی پاسپورٹ کے نظام میں 
ترمیم اور اس کے مشن کے بارے میں 2021 کی وزارتی قرارداد 

نمبر )100-1( کی بنیاد پر اہلیت کی شرائط کو پورا کرتا ہے۔

شرائط و ضوابط

مطلوبہ دستاویزاتخدمت حاصل کرنے کے لیے درکار اوسط وقت کسٹمرکا رجسٹریشن

خدمت کی فیسخدمت کی درجہ بندیخدمت کی قسم

سروس ڈیلیوری کے چینلز
www.mofaic.gov.ae ویب سائٹ

UAEMOFAIC :اسمارٹ ایپ
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 ایــک ســرکاری ســفری دســتاویز کــو منســوخ کرنــے کــی خدمــت جــو مخصــوص 
گــروپ کــو دی جاتــی ہــے جــس کا مقصــد متحــدہ عــرب امــارات کــے مفــادات کــو 
پــورا کرنــے والــے اہــم کامــوں کــے لئــے گــروپ کــی کارکردگــی کــو آســان بنانــا ہــے، 
اور اس کــے ســاتھ کچــھ مراعــات ہیــں جــو، لیــن دیــن اور نقــل و حرکــت اور ســفر 

کــے معامــالت  کــو آســان بناتــی ہیــں۔ 

طریقہ کار: کسٹمر کا سفر

وزارت خارجہ اور بین االقوامی تعاون کی آفیشل ویب 
سائٹ پر اس یوزر آئی ڈی اور پاس ورڈ درج کرکے الگ ان 
کریں جسے درخواست جمع کرانے کے مجاز حکام کے ساتھ 

شیئر کیا گیا تھا۔

سفارتی پاسپورٹ کے لیے خدمات کے اختیارات میں سے ایک 
کا انتخاب کریں۔سروس پروویژن فارم کو ُپر کرنے اور مطلوبہ 
منسلکات شامل کرنے کے لیے اسٹارٹ سروس پر کلک کریں۔

معاملہ کی کامیابی کے ساتھ انجام پانے  کے بارے میں 
ای میل کی وصولی، جس میں حوالہ نمبر درج ہوتا ہے۔

سفارتی، خصوصی اور مشن 
پاسپورٹ کی منسوخی کی خدمت
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سفارتی، خصوصی اور مشن 
پاسپورٹ کی منسوخی 

مفتقابل اجراءاہم

وزارت خارجہ اور بین 
االقوامی تعاون کی 
سرکاری ویب سائٹ

درخواست دہندہ ادارے کا 
خط + ایک ذاتی تصویر۔

ایک ہی دن
کے دوران

پاسپورٹ کی 
منسوخی

سال 2021 کے لیے وزارتی قرارداد نمبر )1-100( کی بنیاد پر 
حکمران خاندانوں کے نجی دفاتر کے عاوہ سفارتی اور نجی 

پاسپورٹ کے نظام اور اس کے کاموں میں ترمیم کے حوالے سے۔

کسٹمرٹارگٹ گروپس

مقصد 17:
مقاصد کے حصول کے لیے شراکت داری

پائیدار ترقی کے اہداف

ہر وہ شخص جو سفارتی اور خصوصی پاسپورٹ کے نظام میں 
ترمیم اور اس کے مشن کے بارے میں 2021 کی وزارتی قرارداد 

نمبر )100-1( کی بنیاد پر اہلیت کی شرائط کو پورا کرتا ہے۔

شرائط و ضوابط

مطلوبہ دستاویزاتخدمت حاصل کرنے کے لیے درکار اوسط وقت کسٹمرکا رجسٹریشن

خدمت کی فیسخدمت کی درجہ بندیخدمت کی قسم

سروس ڈیلیوری کے چینلز
www.mofaic.gov.ae ویب سائٹ

UAEMOFAIC :اسمارٹ ایپ


