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وزارت اطالعات (دادگستري) در کشور ترکمنستان مسئول تهيه و تصويب فرم هاي
تقاضانامه ،اطالعيه و گواهي نامه و ساير مدارک مي باشد(.شماره  6671مورخ )12/4/2001
مطابق با  ،83/1/24رياست جمهوري ترکمنستان

مسئول ثبت :ثبت احوال در کشور ترکمنستان توسط ثبت احوال بخش داري ها،
شهرداري ها ،شوراهاي روستاها ،صورت مي گيرد که اداره ثبت احوال نام دارند.
موارد ثبت :ازدواج ،تولد ،مرگ ،طالق ،فرزندخواندگي ،اثبات نسب(تعيين پدري) ،تغيير
نام پدر و نام خانوادگي ،تغيير و اصالح و لغو متون احوال و قبول مجدد متون از بين رفته
( احياء سند) و همين طور امر مربوط به نگهداري دفاتر بخش نامه ها و تحويل گواهي
نامه هاي المثني.
شرايط ثبت .1 :مراجعه به محل ثبت احوال
توجه :محل ثبت-شوراهاي شهر در بخش ها و شهرک ها و روستاها (تولد ،ازدواج ،مرگ)
 .2ارائه مدرک دال بر تائيد هويت تقاضا کننده

مدارک الزم براي تولد و اثبات نسب
• گذرنامه و يا اسناد جايگزين آن
• کارت شناسايي افسران
•کارت نظامي نظاميان ،محصلين نظامي و افرادي که به دوره سربازي
فراخوانده شده اند.
•گذرنامه خدمتي
•گذرنامه ديپلماتيک تبعه ترکمنستان که موقتاً مقيم خارج از کشور
هستند.

مدارک الزم براي ثبت ازدواج و طالق
•گذرنامه

•کارت شناسايي افسران
•نظاميان و افرادي که دوره سربازي اجباري را طي کردند ،کارت نظامي
نظاميان ،محصلين نظامي و افرادي که به دوره سربازي فراخوانده شده اند
را طي کردند.

وقايع حياتي
والدت
• محل ثبت :ثبت احوال محل تولد کودک و يا محل سکونت
والدين و يا يکي از آنان
• مهلت :حداکثر يک ماه پس از تولد کودک (در مواردي که پس
از موعد مقرر اقدام به ثبت شود در دفتر بخشنامه هاي ثبت
احوال واژه ”ثبت پس از خاتمه مهلت“ بعد از شماره مسلسل
درج مي گردد).

نحوه درخواست ثبت والدت :شفاهي يا کتبي
اعالم کننده
• پدر يا مادر و يا هر دو
• در صورت فوت والدين،آشنايان و بستگان و همسايگان و يا هيأت مديره
اداره پزشکي که مادر قبل از تولد به آن مرجع مراجعه ميکرده است.
• ساير اشخاص حائز شرايط

مدارک الزم
 .1گواهي پزشکي( بيمارستان يا مرکز پزشکي)
 .2مدارک هويتي والدين
 .3گواهي نامه ازدواج والدين( قباله يا سند ازدواج)
تبصره :در صورت تولد نوزاد در اماکن خارج از مراکز پزشکي ،با ارائه گواهي
پزشکي محل سکونت والدين و يا شهود ،ثبت والدت انجام مي گيرد .در همين
راستا ،درج نام ،نام خانوادگي ،نام پدر و محل سکونت شاهدين در سند تولد
ضروري است.

ثبت ازدواج
شرايط
.1توافق دو جانبه
 .2داشتن شرط سن الزم ( 16ساله براي داخل کشورو  18سال براي خارج از
کشور)
 .3تکميل ارائه فرم تقاضانامه در محل ثبت ،در مهلت مقرر
تبصره :بهنگام تکميل فرم مذبور طرفين بايد حضور داشته و يا در صورت غيبت
يکي از آنها ،امضاء وي به تائيد( امضا و مهر) رئيس ثبت احوال ،شورا يا مراجع
ذيصالح برسد.

 .4ارائه مدرک الزم مبني بر امکان ازدواج( مجاز بودن ازدواج)
 .5پرداخت عوارض دولتي برابر مقررات

محل ثبت
ثبت احوال محل سکونت يکي از طرفين و يا والدين ايشان
مهلت ثبت
يک ماه پس از ارائه تقاضانامه براي داخل کشور
توجه :چنانچه افرادي که تقاضانامه را ارائه کرده اند ،حداکثر
 3ماه پس از روز تعيين شده در محل حضور نيابند و دليل را
اعالم نکنند ،تقاضانامه باطل مي شود.

ثبت فسخ عقد نکاح(طالق)
 ارائه تقاضانامه يکي از طرفين در موارد ذيل
 .1غيبت يکي از طرفين
 .2بيماري هاي رواني و يا کم عقلي تائيد شده از طرف دادگاه
 .3ارتکاب به جناياتي که منجر به محکوکيت حداقل  3سال زندان
مي گردد.

 يکي از طرفين مبادرت به ارائه تقاضانامه دو جانبه (به شرط نداشتن
فرزندان نابالغ) بنمايد که مي بايست در اين موارد يکي از زوجين
شرايط زير را داشته باشد:
 .1مبتال به بيماري جدي
 .2طي کردن دوره سربازي و يا خدمت نظامي
 .3ماموريت طوالني ،اقامت در مناطق محروم
نکته :در مورد فوق الزم است تقاضانامه به امضاء فرد غايب رسيده
و امضاي وي نيز به تائيد ثبت اسناد رسانده شود.

موارد مندرج در تقاضانامه طالق
 oنام
 oنام خانوادگي طرفين
 oتاريخ پذيرش تقاضانامه
 oتاريخ تعيين شده طالق
 oشماره نامه

• مهلت3 :ماه پس از ارائه تقاضانامه فسخ عقد( طالق)
• مدارک :ارائه گواهي ازدواج ضرورت دارد.
• هزينه :توسط يکي از طرفين و يا هر دو (طبق توافق) برابر
تعرفه موجود پرداخت مي شود.

مراحل ثبت طالق
.1
.2
.3
.4

.5
.6

دريافت درخواست يا دادخواست
دريافت قبض رسيد پرداخت عوارض دولتي
تهيه کپي از مصوبه (حکم) دادگاه و فبض رسيد
صدور گواهي و ارسال آن به محل استقرار سند ازدواج جهت ثبت
در سند (تاريخ ،محل ،شماره)
تهيه اطالعيه توسط دفتر ثبت احوال و ارسال به بايگاني مرکزي
وابسته به دادگستري
درج در نسخه دوم اسناد

ثبت فوت
•
•
•
•
•
•

محل ثبت
ثبت احوال آخرين محل سکونت فرد متوفي يا محل فوت و کشف جسد و يا مکان
استقرار دادگاهي که حکم را صادر نموده است
اعالم کننده
بستگان متوفي ،همسايگان ،کارکنان ادارات بهره برداري از مسکنمبتني بر اطالعيه
هيئت مديره ادارات و نهادهاي محل وقوع مرگ و سايرين
مهلت اعالم:
حداکثر  15روز پس از وقوع واقعه يا کشف جسد
مدارک الزم:
گواهي پزشکي(با امضا و مهر تائيد مرکز پزشکي) ،پزشک قانوني به متخصصين
امراض ،پرستاران و يا دادگاه و يا اعالم تبعه و يا مسئولين زندانها
اطالعات مندرج در سند فوت :اطالعات هويتي ،علت فوت ،مکان و تاريخ فوت
مهلت ثبت براي ثبت احوال وزارت امنيت 10:روز

