دولت جمهوری اسالمی افغانستان
وزارت امور داخله
ریاست عمومی ثبت احوال نفوس و بررسی امور خارجیان
لومړی شمېره فورمه :د نوې پیژندپاڼې غوښتنه د کورنۍ په توګه  /فورم شماره ( )۱درخواست تذکره جدید بگونه خانوادگی
د غوښتونکی د اړیکې شمیره/شماره تماس متقاضی:
د راجسټر نمبر /نمبرراجسترعــــــــــــــــــــــــ
)
د فورم بیه/قیمت فورم (
اصلي استوګنځی  /سکونت اصلی
د کورنی د مشر پیژندنه /شهرت عضو ارشد فامیل
اوسنی استوګنځی/سکونت فعلی
نوم او تخلص  /اسم و
تخلص

د پالر نوم  /ولد

والیت

د نیکه نوم  /ولدیت

ولسوالی

شمېره
شماره

د کورنۍ د انځورونو د نښلولو ځای په ترتیب سره  /محل نصب تصویر اعضای فامیل باالترتیب

د ګورنی د غړو پیژندنه  /شهرت اعضای خانواده
نوم او تخلص
اسم تخلص

د پالر نوم  /ولد

د نیکه نوم
ولدیت

د زیږدنی
نیټه او عمر/
تاریخ تولد
ویا سن

زیږیدنې ځای
 /محل تولد

والیت

ولسوالی

د کورنی د لوړپوری
غړی کوته اویا
السلیک.
شصت و یا امضاء
عضوارشد فامیل

د کورنۍ د مشر
انځور
تصویر عضوارشد
فامیل

مدني حالت
حالت مدني

د زدکړو درجه
درجه تحصیل

دین

دنده  /شغل

۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۱

۱۱

۱۱
۱۱

والیت

د کورنی اصلی
استوګنځی
سکونت اصلی
فامیل
قریه یا گذر/کلی
ولسوالی
والیت
سکونت فعلی
یا ګذر
فامیل/د کورنی
اوسنی
استوکنځی
پدې فورمه کې لیکل شویو خلکو مخکی پیژند پاڼه ترالسه کړې او که نه؟
افراد مندرج فورم هذا قبآل تذکره اخذ نموده اند ویا خیر؟
د دولت د کارکونکي /د گذر وکیل /د د غوښټونکي له پېژندنې ،افغاني هویت ،اصلي او فعلي استوګنځي چې په فورمه کې لیکل شوي تآئیدوم.
از شهرت ،هویت افغانی  ،سکونت اصلی وفعلی متقاضی مذکور مندرج فارم هذا تصدیق گردید.
کلي ملک پیژندنه او السلیک.
دنده/موقف :شغل/موقف :د السلیک او ټاپی ځای /محل امضاء و مهر
اداره:
تخلص:
نوم  /اسم:
شهرت و امضاء کارمند دولت /
وکیل گذر /ملک قریه.
دنده/موقف :شغل/موقف :د السلیک او ټاپی ځای/محل امضاء و مهر
اداره:
تخلص:
نوم /اسم:

۱۱

د دولت د مآمور /د گذر وکیل /د
کلي د ملک د برحالئ تآئید.
تصدیق از برحالی کارمند دولت/
وکیل گذر /ملک قریه

۱۱

د غوښټونکي د کورنۍ د سلسلو او
ردیفونو په اړه د آرشیف مالومات.
معلومات آرشیف درمورد ثبت
سلسله و ردیف خانواده گی
متقاضیان.

کلی یا ګذر
قریه یا گذر

ولسوالی

د ګذر وکیل /د دولت مآمور له پېژندنې او هویت چې په فورم کې لیکل شوي تآئیدوم.
از شهرت ،هویت و برحالی وکیل گذر/کارمند دولت مندرج این فارم تصیق گردید.
دنده/موقف :شغل/موقف :محل امضاء و مهر/د السلیک او ټاپی ځای
اداره:
تخلص:
/نوم /اسم:
نوم /اسم:

تخلص:

اداره:

دنده/موقف :شغل/موقف:

محل امضاء و مهر/د السلیک او ټاپی ځای

د السلیک او ټاپی ځای /محل امضاء و مهر

یادونه :د تصدیق کونکی ټاپه (وکیل ګذر/د کلي ملک/د دولت کارکونکي) په لګول شویو انځورونو په فورمه کې ضروري ده.
نوت :مهرمصدقین (وکیل گذر  /ملک قریه  /کارمندان دولت) باالی عکس های نصب شده درفورم هذا الزامی میباشد.

رهنمود
اخذ تذکرۀ جدید به صورت فامیلی
این خدمات برای کسانی است که می خواهند بگونۀ فامیلی تذکره جدید اخذ نمایند.
 -۱حضور اطفال زیر سن هفت سال جهت اخذ تذکره جدید حتمی نیست اما حضور اطفال دارای سن هفت سال و باالتر
از آن الزامی می باشد.
 -۲متقاضی می تواند فورم اخذ تذکره را از طریق وب سایت انترنتی ریاست عمومی ثبت احوال نفوس ،شعبۀ پذیرش و
یا منابع دیگر دریافت کند.
 -۳قسمت های رنگ شده فورم توسط خود متقاضی خانه پری میگردد.
 -۴قسمت های سفید فورم توسط وکالی گذر ،ملک قریه و یا کارمندان برحال دولت به عنوان تصدیق کننده ها ،خانه پری
و مُهر میگردد.
 -۵تصدیق از بر حالی وکیل گذر ،ملک و یا کارمندان دولت از جانب مراجع مربوطه الزامی میباشد.
 -۶جهت اخذ تذکرۀ جدید  ۶قطعه عکس نیاز است.
 -۷متقاضی تذکره ،فورم را بعد از تصدیق وکیل گذر ،ملک قریه و یا دو کارمند برحال دولت با در نظر داشت والیت
خویش به شکل مستقیم به دفتر پذیرش ریاست ثبت احوال نفوس تسلیم نماید.
 -۸فورم مذکور بعد از بررسی شعبۀ مربوطه غرض تعیین سن به کمیتۀ موظف تعیین سن و تثبیت چهره راجع میگردد.
 -۹متقاضی تذکره باید اصل و یا کاپی تذکره اقارب اصولی خویش (پدر ،برادر ،کاکا و یا پسرکاکا) را همراه با (فورم و
 ۶قطعه عکس) با فورم اخذ تذکرۀ جدید به صورت فامیلی به شعبۀ مربوطه تسلیم نماید تا بر اساس آن سلسله و ردیف
فامیلی شان دریافت و در فورم ،معلومات داده شود.
 -۱1شعبۀ مربوطه به متقاضی تعرفه پرداخت قیمت فورم تذکره را تسلیم می نماید .بر اساس این تعرفه متقاضی قیمت
تذکره ( ۲1افغانی قیمت دو فورم تذکره) را به شعبۀ عواید پرداخت نموده و یک کاپی رسید را به شعبه مربوطه تسلیم می
نماید.
متقاضی میتواند به وقت و زمانی که در رسیدش مشخص شده است به ادارۀ ثبت احوال نفوس مراجعه و تذکره های خود را از
شعبۀ مربوطه تسلیم شود.

