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متقاضی شصت یا و امضامتقاضی عکس نصب محل

:تماس شماره:            فرزند:          سماافغانستان در متقاضی نماینده/وکیل تماس شماره و اسم

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

 نفوس، احوال ثبت قانون پنجم و شصت ماده حکم اساس به میباشد، سال شش از بیشتر شان سن که محترمی متقاضیان از آنعده سن تعیین حضوری، غیر جدید تذکره اخذ صورت در

.میگیرد صورت کشور آن در مقیم افغانستان سفارت در قونسلی یا سیاسی گی نماینده آمر توسط احوال حسب

: صدور تاریخ متقاضی معلومات سایر و مکمل شهرت

 عکس نصب تخلص درج عکس تجدید تذکره تاییدی تولدی کارت اخذ حضوری غیر مثنی تذکره اخذ حضوری غیر جدید تذکره اخذ

 اســــــالمی افغانســــــتان جمهوریت 

 ساداره مرکزی ثبت احوال نفو
 تثبیت هویت ریاست

 مرکز ملی تثبیت هویت
 تثبیت هویت فورم

Islamic Republic of Afghanistan 
Afghanistan Central Civil Registration Authority 

National Idintity Verification Center 
Verification Form  

 د افغانســــــــــان اســـــــــالمی جمهوریت
 د نفوسو د احوال د ثبتولو مرکزی اداره

 د تثبیتولو ریاست د هویت
 د تثبیت هویت ملی مرکز

 د تثبیت هویت فورم

 شده حریق شده فرسوده

 .گرددمی بدین  وسیله تصدیق می گردد که شخص مندرج فورم هذا تبعه جمهوری اسالمی افغانستان بوده و هویتش از جانب این نمایندگی تأیید و تصدیق : 1
 .  این فورم کمپیوتری خانه پری شده و هر نوع قلم خورده گی یا استفاده از رنگ پاک، این فورم را فاقد اعتبار می سازد: 2
 بال هیچ گاهیه قاینجانب که شهرت مکملم در فورم تثبیت هویت درج گردیده است و گزینه اخذ تذکره جدید غیر حضوری را انتخاب نموده ام، تصدیق می نمایم ک: 3
 درصورت که درجریان و یا بعد از اخذ تذکره تابعیت غیر حضوری ثابت . تذکره تابعیت افغانستان را اخذ ننموده ام و در اساس ثبت احوال نفوس ثبت دیگری ندارم 

 جرم می باشد در ده می گردد که قبال ثبت دیگری با مشخصات متفاوت داشته ام که این کار نظر به قانون و طرزالعمل های اداره ثبت احوال نفوس جعل پنداشته ش
 .و حاضرم به مراجع عدلی و قضایی معرفی گردم آن صورت مسوولیت بعدی بدوش خودم خواهد بود

   جمهوری اسالمی افغانستان سفارت کبرای
 ناروی -اسلو
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