جمھوريت اســــــالمی افغانســــــتان
اداره مرکزی ثبت احوال نفوس
رياست تثبيت ھويت
مرکز ملی تثبيت ھويت
فورم تثبيت ھويت

د افغانســــــــــان اســـــــــالمی جمھوريت
د نفوسو د احوال د ثبتولو مرکزی اداره
د ھويت د تثبيتولو رياست
د تثبيت ھويت ملی مرکز
د تثبيت ھويت فورم

Islamic Republic of Afghanistan
Afghanistan Central Civil Registration Authority
National Idintity Verification Center
Verification Form

شھرت مکمل و ساير معلومات متقاضی

 NOشماره مکتوب:

تاريخ صدور:

1

اسم و تخلص

 16سکونت اصلی

گذر/قريه

ولسوالی/ناحيه

کابل

2

اسم پدر

 17سکونت فعلی

شھر

واليت/ايالت

کشور

3

اسم پدر کالن

 18تاريخ تولد

4

محل تولد

5

حالت مدنی

 19قد

6

شغل

 20رنگ چشم

7

مدت اقامت در خارج

 21رنگ پوست

8

تاريخ آخرين برگشت به افغانستان

 22رنگ مو

9

شماره تماس در خارج

 23ساير عاليم

در صورت اخذ تذکره جديد غير حضوری ،تعيين سن آنعده از متقاضيان محترمی که سن شان بيشتر از شش سال ميباشد ،به اساس حکم ماده شصت و پنجم قانون ثبت احوال نفوس،
حسب احوال توسط آمر نماينده گی سياسی يا قونسلی در سفارت افغانستان مقيم در آن کشور صورت ميگيرد.

محل نصب عکس متقاضی

 24اسم و شماره تماس وکيل/نماينده متقاضی در افغانستان

 10ايميل آدرس شخص متقاضی
 11نوع خدمات

اﺧذ ﺗذﮐﺮه ﺟدﯾد ﻏﯾﺮ ﺣﺿوری

اﺧذ ﺗذﮐﺮه ﻣﺛﻧﯽ ﻏﯾﺮ ﺣﺿوری

 12در صورت مثنی دليل آن نشانی شود

ﻓﺮﺳوده ﺷده

ﺣﺮﯾق ﺷده

اﺧذ ﮐﺎرت ﺗوﻟدی

ﺗﺎﯾﯾدی ﺗذﮐﺮه

امضا و يا شصت
متقاضی

شماره تماس

اسم
درج ﺗﺧﻠص

ﻧﺻب ﻋﮐس

ﺗﺟدﯾد ﻋﮐس

شھرت و مشخصات تذکره اقارب اصولی )پدر ،پدرکالن ،برادر ،کاکا و پسر کاکا( متقاضی
 13اسم و تخلص

 25اسم پدر

 14اسم پدر کالن

 26نوع قرابت

 15مشخصات تذکره

جلد

صفحه

شماره ثبت

 27تاريخ صدور تذکره

 :1بدين وسيله تصديق می گردد که شخص مندرج فورم ھذا تبعه جمھوری اسالمی افغانستان بوده و ھويتش از جانب اين نمايندگی تأييد و تصديق می گردد.
 :2اين فورم کمپيوتری خانه پری شده و ھر نوع قلم خورده گی يا استفاده از رنگ پاک ،اين فورم را فاقد اعتبار می سازد.
 :3اينجانب که شھرت مکملم در فورم تثبيت ھويت درج گرديده است و گزينه اخذ تذکره جديد غير حضوری را انتخاب نموده ام ،تصديق می نمايم که قبال ھيچ گاھی
تذکره تابعيت افغانستان را اخذ ننموده ام و در اساس ثبت احوال نفوس ثبت ديگری ندارم .درصورت که درجريان و يا بعد از اخذ تذکره تابعيت غير حضوری ثابت
می گردد که قبال ثبت ديگری با مشخصات متفاوت داشته ام که اين کار نظر به قانون و طرزالعمل ھای اداره ثبت احوال نفوس جعل پنداشته شده جرم می باشد در
آن صورت مسووليت بعدی بدوش خودم خواھد بود.

جنرال قونسلی جمھوری اسالمی افغانستان
الس انجلس  -اياالت متحده امريکا

Consulate General of The Islamic Republic of
Afghanistan
Los Angeles - United States of America
Email: maindesk.nivc@accra.gov..af / Mobile: +93729227775

