دولت جمهوری اسالمی افغانستان
وزارت امور داخله
ریاست عمومی ثبت احوال نفوس و بررسی امور خارجیان
متفرقه خدماتو لپاره فورم
فورم خدمات متفرقه
نوع خدمات (
د ګڼې شمېره  /نمبر راجسترعــــــــــــــــــــــــ
د فورمې بیه /قیمت فورم (
شماره

۶
۷

)

نوم /اسم
تخلص
د پالر نوم /ولد

د انځور لګولو ځای
محل نصب تصویر

د نیکه نوم /ولدیت
اصلي
استوګنځی
سکونت اصلی

۵

د غوښتونکي د اړیکې نمبر /شماره تماس متقاضی:

اړین مالومات
معلومات مورد نیاز

پېژندنه
شهرت

۱
۲
۳
۴

)

والیت
ولسوالی /ناحیه
قریه  /گذر

/ /
نوموړی شخص په
یې عمر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/
/
شخص مذکور متولد سال
میباشد ویا به عمر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعین سن شد.

۸

۱۶

اوسنئ استوګنځی
سکونت فعلی

۹
۱۱
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵

کال کې زېږېدلی او یا

والیت

محل امضاء رئیس عمومی
ولسوالی /ناحیه
کلی /ګذر .قریه  /گذر

دین
دنده /شغل
مدني حالت /حالت مدنی
د زدکړو درجه /درجه تحصیل
شوي
ایآ په دې فورمه کې لیکل
نخیر
بله
شخص مخکې پېژندپاڼه اخستي؟
آیا شخص مندرج این فارم قبال
تذکره اخذ کرده؟
په دې فورمه کې لیکل شوي مالومات ټول سم دي ،که ناسم وه ،قانون ته به زه ځواب ویونکی وآوسم.
معلومات مندرج فورم هذا که توسط خودم تحریر گردیده کامالً صحت میباشد ،در صورت خالف آن بنده در برابر
مراجع قانونی جوابگو میباشم.

۱۷

د ګذر وکیل /د کلي د ملک او یا د
دولت د مآمورینو پېژندنه او
السلیک.
شهرت و امضا کارمند دولت /
وکیل گذر  /ملک قریه

۱۸

تصدیق از برحالی کارمند
دولت  /وکیل گذر  /ملک
قریه

۱۹

معلومات آرشیف درمورد
ثبت سلسله و ردیف خانواده
گی متقاضی

د غوښتونکي د ګوتې لګونې یا
السلیک ځای
محل شصت ویا 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 فارم هذا تصدیق گردید.
محل امضاء و مهر
شغل/موقف:
اداره:
تخلص:
اسم:
اسم:

تخلص:

شغل/موقف:

اداره:

محل امضاء و مهر

په دې فورمه کې ذکر شوي د ګذر د وکیل /د دولت مآمور /د کلي ملک له پېژندنې تآئید وشو.
از شهرت ،هویت و برحالی کارمند دولت  /وکیل گذر /ملک قریه مندرج این فارم تصیق گردید.
نوم /اسم:

تخلص:

اداره:

دنده /موقف :شغل/موقف:

محل امصاء و مهر

نوم /اسم:

تخلص:

اداره:

دنده او موقف شغل/موقف:

محل امضاء و مهر

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

محل امضا و مهر

