دولت جمهوری اسالمی افغانستان
وزارت امور داخله
ریاست عمومی ثبت احوال نفوس و بررسی امور خارجیان
د مثنا پېژندپاڼې د غوښتنې دریمه شمېره فورمه/فورم نمبر( )۳درخواست مثنا تذکره
د غوښتونکي د اړیکې نمبر  /شماره تماس متقاضی:
د راجسټر شمېره  /نمبر راجسترعــــــــــــــــــــــــ
)
د فورمې بیه  /قیمت فورم (

شماره

۲
۳
۴

د پالر نوم  /اسم پدر
د نیکه نوم /اسم پدرکالن
والیت
ولسوالی /ناحیه

کال کې زېږېدلی
/ /
نوموړی شخص په
او یا یې عمر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
/
/
شخص مذکور متولد سال
میباشد و یا به عمر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعین سن شد.
د عمومي رئیس السلیک
امضاء رئیس عمومي

کلی  /گذر
والیت
ولسوالی  /ناحیه
کلی  /گذر

دین
دنده /شغل
مدني حالت  /حالت مدنی
د زدکړو درجه  /درجه تحصیل
د مثنا پېژندپاڼي د اخستلو دلیل
علت اخذ تذکره مثنا

سوځېدلې  /حریق

ورکه شوې  /مفقود

د لومړۍ پېژندپاڼې د اخستلو
نېټه/ / :
تاریخ اخذ اولین تذکره/ / :

خرابه شوې  /فرسوده
۱۵

ثبت شوي معلومات چې ما خپله لیکلي په بشپړه توګه صحیح دي ،که درج شوي معلومات غلط ثابت شول زه به
قانوني مراجعو ته ځواب ویونکی یم.
معلومات مندرج فورم هذا که توسط خودم تحریر گردیده کامالً صحت میباشد ،در صورت خالف آن بنده در برابر
مراجع قانونی جوابگو میباشم.

۱۶

د دولت د کارکوونکي ،د کلي ملک /
وکیل گذر پېژندګلوي او السلیک.
شهرت و امضاء کارمند دولت /ملک
قریه /وکیل ګذر

۱۷

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

۱۸

د غوښتونکي د کورنۍ سلسلې او
لړۍ د ثبت په اړه د ارشیف مالومات/
معلومات آرشیف درمورد ثبت سلسله
و ردیف خانواده گی متقاضی

پاڼه
صفحه

۱۴

کورنی نوم  /تخلص

ګڼه
جلد

۱۱
۱۱
۱۲
۱۳

د انځور نښلولو ځای
محل نصب تصویر

د مخکینۍ پېژندپاڼي د ثبت
پته
ادرس ثبت تذکره قبلی

۱۱

نوم  /اسم

د ثبت ګڼه
شماره ثبت

۹

اوسنی استوګنځی
سکونت فعلي

۸

اصلي استوګنځی
سکونت اصلی

۵
۶
۷

پېژندنه  /شهرت

۱

د مثنا پېژندپاڼې د ترالسه کولو لپاره اړین مالومات  /معلومات مورد نیاز برای اخذ مثنا تذکره

د غوښتونکي السلیک
امضاء متقاضی

د غوښټونکي له پېژندنې ،افغاني هویت ،اصلي او فعلي استوګنځي چې په فورمه کې ذکر
شوي تآئید شه.
از شهرت ،هویت افغانی ،سکونت اصلی وفعلی متقاضی مذکور مندرج فورم هذا تصدیق
گردید.
نوم  /اسم:

اداره:

کورنی نوم /تخلص:

دنده ( /شغل/موقف):

دالسلیک او ټاپې ځای /محل امضاء و مهر
نوم /اسم:

تخلص:

دنده (شغل/موقف):
د السلیک او ټاپې ځای  /محل امضاء و مهر

اداره:

په دې فورم کې ذکر شوي د ګذر د وکیل /د دولت مآمور /د کلي ملک له پېژندنې تآئید وشو.
از شهرت ،هویت و برحالی وکیل گذر/کارمند دولت/ملک مندرج این فورم تصیق گردید.
دنده (شغل/موقف):
اداره:
تخلص:
نوم  /اسم:
د السلیک او ټاپې ځای  /محل امضاء و مهر:
نوم  /اسم:

تخلص:

اداره:

دنده (شغل/موقف):

امضاء و مهر

د السلیک او ټاپې ځای /محل امضاء و مهر

یاد داښت :د تصدیق کوونکو ټاپه (د دولت کارکوونکی /د کلي ملک /وکیل ګزر) د همدې فورم په لګول شوي انځور اړین دی.
یادداشت :مهرمصدقین (وکیل گذر  /ملک قریه  /کارمندان دولت) باالی عکس نصب شده در فورم هذا الزامی میباشد.

محل

رهنمود
اخذ تذکرۀ مثنا
متقاضی می تواند که فورم اخذ تذکره مثنا را از طریق وب سایت انترنیتی ریاست عمومی ثبت احوال نفوس ،شعبۀ
پذیرش و یا منابع دیگر به دست بیاورد.
-1
-2
-3
-4
-5
-6

-7

قسمت های رنگ شدۀ فورم توسط خود متقاضی و یا ولی اش خانه پری میگردد.
قسمت های سفید فورم توسط وکیل گذر ،ملک قریه و یا دو کارمند برحال دولت به عنوان تصدیق کننده ها،
خانه پری ومُهر میگردد.
تصدیق از بر حالی وکیل گذر ،ملک و کارمندان دولت از جانب مراجع مربوطه الزامی میباشد.
جهت اخذ تذکرۀ مثنا برای کسانی که زیر سن  1۱سال هستند ،شش قطعه عکس و کسانی که باالتر از آن
هستند  3قطعه عکس نیاز است.
عکس اطفال زیر سن هفت سال در فورم نصب نمیگردد و حضورشان نیزضروری نمیباشد.
متقاضی تذکره مثنا ،فورم را با اسناد الزم (اصل تذکره ،کاپی تذکرۀ قبلی و یا معلومات تذکرۀ قبلی (جلد،
صفحه و شمارۀ ثبت) و یا در صورت عدم موجودیت کاپی تذکره قبلی ،تذکرۀ یکی از اقارب اصولی که با
متقاضی یکجا تذکره اخذ نموده باشد با شش قطعه عکس ،در صورتی که تذکره مفقود گردیده باشد ارایۀ
پارچه اعالن مفقودی آن توسط متقاضی نیز الزامی میباشد) بعد از تصدیق وکیل گذر ،ملک قریه ویا دو
کارمند برحال دولت با در نظر داشت والیت خویش مستقیم به دفتر پذیرش مراجعه نموده و در صورت که
اسناد تکمیل باشد به شعبۀ مربوطه راجع میگردد.
شعب ۀ مربوطه به متقاضی تعرفه پرداخت قیمت فورم تذکره را تسلیم می نماید .بر اساس این تعرفه متقاضی
قیمت تذکره ( 22افغانی 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 زمان که در رسیدش مشخص شده است به ادارۀ ثبت احوال نفوس مراجعه نموده و
تذکرۀ خود را از شعبۀ مربوطه تسلیم شود.

