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  )اداره ثبت ملي(ثبت احوال مالزي 

تولد : شناخته مي شود تحت نظر وزارت امور مسكن مسئول ثبت رويدادهاي مهم فردي مانند) NRD(اين اداره كه به نام اختصاري 
وضعيت هر شهروند و صدور سند شناسائي به شكل كارت هويت براي افراد . فرزند خواندگي ،ازدواج و طالق مي باشد مرگ، ،

  .واجد شرايط نيز از وظايف اين اداره است

اين مقررات از .به عنوان يكي از اقدامات براي مهار تمهيدات تاسيس شد 1948اداره ملي ثبت پس از اجرا مقررات اضطراري 
از  سالگي به باال ثبت نام كرده و كارت هويت دريافت دارند وظايف ديگري 12تمامي ساكنين مي خواست بعد از رسيدن به سن 

از زمان تاسيس اين اداره به .قبيل ثبت تولد ،مرگ، فرزند خواندگي ،ازدواج و طالق و شهروندي به اين اداره محول شده بود
 Beingunanدر ايتدا ستاد ملي ثبت نام در ساختمان. چندين ساختمان در كواالالمپور و سالنگور تغيير مكان داده است

Sulaiman, Jalan Damansara دوباره مكان آن در ساختمان فدرال  1985در سال .مپور قرار داشت در كوالال
براي اسكان كاركنان و جمع آوري اسناد و مداركي كه در حال ازدياد بود منتقل شدو بعد از چند سال     Pedaling Jogaدر

ماه دسامبر سال  انتقال وتا  Selangor State Economic Development Corporationدوباره محل آن به ساختمان  
تغيير   Putrajayaبعدا به مركز  Precinct 2 Federal  Government Administrative Centerباقي ماند اما  2004

 ,Jalan Damansara, Bingaman Suleiman, Kuala Lumpur 'در مكانهاي  NRDستاد  1948از سال .مكان داد

Jalan Damansara, Kuala Lumpur Bangunan Sulaiman  ستاد 1958، از سال NRD  در مكانهايPetaling 

Jaya, Federal  Building, Selangorبوده است.  

 

  

   تاريخچه

بطور جداگانه عمل مي كرد تا قوانين جداگانه براي ثبت ،تولد،مرگ ،دفن، ازدواج و  Malayaفدراسيون  1895قبل از سال 
سال پيش توسط اداره ثبت  150ثبت مرگ و تولد تقريبا از .تحت شوراي فدرال اداره شد 1895در سال .طالق وضع شد 

  .اولين كارت هويت طبق قوانين صادر شد 1948در سال .تا بحال انجام مي شود)NRD(ملي

كارت هويت صادر شد كه ابتدا شامل تولد ،مرگ،فرزتد خواندگي، شهروندي،و ازدواج و طالق تحت  19600در دوم آگوست 
براي اجراي لوايح پارلمان NRDتاكنون .قوانين دولتي صادر مي شد كه قوانين فدرال براي به مردم در ارتباط ثبت احوال وضع شد

  .تاسيس شده است
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  چشم انداز و ماموريت

NRD به عنوان بهترين سرويس دهي در جهان شناخته شده است .  

  ماموريت

نگهداري، حفاظت و صدور اسناد معتبر شناسائي شخصي براي همه ساكنان كشور و همچنين ارائه خدمات دقيق و كار آمد  ثبت ،
  به مشتريان در جهت منافع امنيت و رفاه كشور 

  هدف

ندگي ،كارت هويت،ازدواج،طالق،و حق شهروندي براي همه ساكنان مالزي به ثبت و نگهداري سوابق تولد،مرگ،فرزند خوا
  منظور بر آورده كردن نيازها

  وقايع حياتي
                                      ثبت والدت

  روش ثبت تولد  بطور عادي

  از تولد نوزاد صورت گيردپس  روز  14ثبت تولد در مالزي بايد در مدت 

  روش تقاضاي ثبت

  .و اسناد الزم پيوست انجام شود  JPN.LMO1اين كار مي تواند در هر اداره ثبت در سرتاسر مالزي با ارائه فرم 

  :اسناد مورد نياز

  سند شناسائي و يا در صورت شهروند نبودن پدر ،مادر،يا مطلع سند مسافرت معتبر  - 1
 مدرك آزمايش حاملگي مادر  - 2

 ه تولديتاييد - 3

 براي اوالد اولسند ازدواج والدين فقط  - 4

 هزينه

  هيچ گونه هزينه اي براي ثبت تولد اخذ نمي شود

  ثبت فوت     

  روز انجام شود 7ثبت مرگ طبيعي در مالزي بايد در مدت 
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  روش هاي تقاضا

در  NRDثبت مرگ مي تواند در هر دفتر .را تكميل و به همراه اسناد مورد نياز ارائه كنند  JPN.LMO2متقاضيان بايد فرم 
  سرتاسرمالزي انجام شود

  مدارك مورد نياز 

  كارت شناسائي اصلي يا كارت شخصي فوت شده- 1

  كارت شناسائي اطالع دهنده - 2

  اسناد فوت مانند مجوزدفن - 3

  تاييده علت مرگ - 4

  هزينه ها

  .موارد باال هيچ هزينه اي را شامل نمي شود

  

  ازدواج و طالقثبت  

                                                                                                                        
  ثبت براي متقاضيان غيرمسلمان

  .و نمايندگيهاي مالزي در خارج از كشور حاضر باشتد NRDمتقاضيان بايد در پيشخوان  - 1
براي شهروندان و آدرس سكونت براي غير شهروندان در مالزي مي  My kadكان تقاضا بر اساس آدرسي است كه در م - 2

 .باشد

 .ونت داشته باشندمربوطه سك NRDسال برطبق اداره  7متقاضيان غير شهروند قبل از تقاضا بايد در منطقه ازدواج به مدت  - 3

 .ماه از تاريخ تقاضا داشته باشد 6ز روز و نه بيش ا 21انجام تشريفات بايد بعد از  - 4

 مدارك مورد نياز - 5
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 كارت شناسائي براي شهروندان -الف      

  پاسپورت براي غير شهروندان به همراه يك كپي از اطالعات شخصي و تاريخ ورود به مالزي -ب     

  ميليمتر با زمينه آبي  32*38يك عكس رنگي  -ج    

  .تحويل شود Decree Nisi Absolute در صورت مطلقه بودن متقاضي گواهي آن را  -د   

  اگر متقاضي بيوه مي باشد بايد گواهي مرگ زوج يا زوجه ارايه شود-ه   

متقاضيان غير شهروند نامه تاييده ازدواج از كشور مبدا كه بوسيله سفارت مالزي در آن كشور و يا بوسيله سفارت كشور  -و  
  .متقاضي در مالزي پشت نويسي شده باشد و توسط بخش مشاوره وزارت امورخارجه تاييد شده باشد

      كارت شناسائي

  

  شرايط متقاضي

  سال نرسيده باشد 16سال داشته و به سن  12متقاضي بايد  -الف

  متقاضي بايد به همراه ولي و يا سرپرست خود باشد -ب

  كند پر NRDرا در مركز  JPN.kpo1فرم  -ج

  .روز تقاضايش را ارائه دهد و گرنه شامل پرداخت هزينه خواهد شد 30سالگي در عرض  21متقاضي بايد بعد رسيدن به  -د

  روش هاي تقاضا

  .مراجعه كنند NRDمتقاضي بايد به همراه ولي و آوردن اسناد مربوطه زير به پيشخوان 

يا  JHEOAاييديه وضعيت شهروندي يا فرم شهروندي يا ضميمه گواهي تولد يا گواهي حضانت يا گواهي شهروندي يا ت -الف
  مجوز ورود
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  كارت شناسائي ولي يا قيم  -ب

Satutory Declaration ، عمو يا دائي،  بزرگ مادر ، پدربزرگ پدر، براي قيم بدون رابطه فاميلي به عبارتي به غير از مادر ،
  .دارندسال بيشتر سن  21خاله يا عمه ، خواهر يا برادر، كه 

  پاسپورت براي شهروندي كه به تازگي از خارج وارد شده يا داراي مجوز ورود  -د

اين كارت يك .نام مي برند My kadسال وجود دارد كه از آن به 18در مالزي كارت ملي چند منظوره  براي تمامي افراد باالي 
براي اغلب . ه جا براي مالزيائي ها اجباري مي باشدكارت شناسائي رسمي و اجباري است و بهمراه داشتن آن در همه حال و هم

 .ثبت نام براي مدارس و مواردي مانند آن از اين كارت استفاده مي شود  عملياتهائي چون باز كردن حساب ، ثبت در هتل ها ،
  .ي شوداستفاده م My KADعالوه بر آن براي شناسائي و احراز هويت يك فرد در موسسات دولتي و بخشهاي خصوصي از 

مالزي براي اينكه مطمئن باشد شهروندان دائما كارت را بهمراه دارند جريمه هاي سنگيني را براي عدم همراه داشتن كارت فوق 
ميليون تومان بصورت  5/5هزارتومان  تا  850عدم به همراه داشتن اين كارت منجربه جريمه اي معادل .الذكر در نظر مي گيرد

  .حبس تا حداكثر سه سال زندان بدنبال خواهد داشتنقدي و يا مجازات كيفري 

 My kadسالگي اين كارت تغيير نام داده و به  12در يافت نموده پس از  My kidتمام كودكان تازه متولد شده يك كارت 
براي .يدسالگي نيز هر مالزيائي كارت جديدي كه در آن عكس فرد نيز درج شده است دريافت مي نما 18در سن . تبديل مي شود 

اخذ اين كارت افراد به نزديكترين مركز ثبت احوال مراجعه ،پس از پر كردن فرمهاي خاص و واريز وجه براي كارت اقدام مي 
كساني كه به موقع نسبت به اخذ كارت اقدام نمايند از پرداخت هزينه مربوط به كارت فوق الذكر معاف مي شوند اما اگر .نمايند

  .اجعه كنند بايد پولي را نيز به عنوان هزينه ثبت نام و صدور كارت پرداخت نمايندبعد از موعد ثبت نام مر

تنها .اطالعات مربوط به كارتها را در اختيار دارد  National Registration Departmentسازمان ثبت احوال مالزي با 
مجاز براي انجام وظيفه ،مي توانند به داده هاي كارمندان مجاز مانند افسران پيگيري جرائم پليس و يا سرويس دهنده هاي خدمات 

  .مربوط به افراد دسترسي داشته باشند در غيراين صورت اين اطالعات براي استفاده عمومي در دسترس نسيت

به اين . يكي از نكات اساسي كه براي پياده سازي كارت ملي هوشمند مورد توجه مالزي مي باشد طراحي قابل توسعه كارت است
كه افزايش قابليتهاي كارت كار ساده شده است و شهروندان مالزيائي داراي كارت آبي رنگ و مقيمان دائمي داراي كارت معني 

  .كه براي كودكان صادر مي شود به رنگ صورتي طراحي شده است My kidكارتهاي .قرمز رنگ مي باشند

  ره شده در كارت ملي هوشمند مالزياطالعات ذخي

از آنجايي كه تصوير صاحب كارت درج نشده است اطالعاتي چون ) My kid(سال  12ه كودكان زير در كارتهاي مربوط ب
  .سالمت، و آموزش و پرورش درج گرديده است اطالعات والدين ،

  :اطالعات به شرح ذيل درج مي شوند My kadاما در كارتهاي  
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  نليكارت شناسائي شامل اطالعات سجلي فرد ،تصوير اثر انگشت و عكس پرس - 1
 ).روي كارت چاپ شده است ISLAMاگر فرد مسلمان باشد كلمه (نژاد و مذهب - 2

 گواهينامه رانندگي شامل تاريخ انقضاي گواهينامه، نوع گواهينامه و رده صاحب كارت  - 3

 شامل مانده حساب فرد: كيف پول الكترونيك - 4

 گذرنامه شامل تاريخ انقضاء شماره سريال گذرنامه - 5

 )آلرژي(حسابهاي داروئي فرد شامل گروه خوني و: سالمت - 6

7 - Public Key Infrastructure)امكان تسليم  آنالين ،ماليات، بانكداري اينترنتي و پست )كليد زيرساخت عمومي
 الكترونيكي امن

 My Kadكاربردهاي 

  :كاربرد كارت شناسايي–الف 

كارت امكان  هر بسياري از مبادي ورود دارندي فيزيكي  احراز هويت افراد است بدين معني كه دياولين كاربرد اين كارت شناسا
مشخصه امنيتي  My Kadدر كارتهاي جديد . باز كردن دربهاي الكترونيكي را داشته و در محيط هاي مجاز امكان ورود دارد

اي احراز نام مي برند نيز بر PKIبهبود يافته و سيستم شناسائي خودكار اثرانگشت و زير ساخت كليد عمومي كه از آن با اختصار 
  .هويت فيزيكي و الكترونيكي صاحب كارت به ان اضافه شده است

  :كاربرد گواهينامه

اين كارت شامل انواع گواهي نامه هايي است .تجميع شده است  My kadگواهي نامه رانندگي ديجيتال در كارت ملي هوشمند با 
رافيكي و سيستم عدم لياقت جزء  مشخصات ديگر اين همچنين اعتبار گواهينامه ،جريمه هاي ت.كه صاحب كارت دارا مي باشد

دستگاه كارتخوان همراه به كمك امواج راديوئي امكان دسترسي آنالين به پايگاه داده مركزي را براي احراز .كارت مي باشد
  .ندهويت راننده فراهم مي كن

  كاربرد مهاجرت  -ج

به اين ترتيب . مللي براي مسافرت به خارج از كشور قرار مي گيرداين كاربرد بعنوان يك نقش تكميلي در كنار گذرنامه بين ال
قابليت استفاده در  My kad. روند دريافت مهاجرت براي كوچ به مالزي و همچنين بازگست به كشور مالزي سريع مي شود

ه از مشخصات بيومتريك وروديهاي خودكار مهاجرت را دارد و به صاحب آن اين امكان را مي دهد كه در اين وروديها با استفاد
شايان ذكر است كه در حال حاضر فرودگاه بين المللي .مندرج در كارت به صورت كامال شفاف مورد كنترل قرار مي گيرد 

  .كواالالمپور و بعضي از نقاط ديگر ورودو خروج بين المللي مالزي داراي اين سيستم مي باشد

  :كاربرد بهداشتي-د
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اين اطالعات شامل دو دسته اطالعات .اطالعات بهداشتي و سالمت صاحب كارت نيز مي باشد كارت ملي هوشمند مالزي حاوي
به كمك اين كارت پزشك به سابقه پزشكي و درماني صاحب كارت .پايه اي ثابت و اطالعات ديناميك سالمت مي شود 

حالت اورژانس و شرايط مراقبتهاي  كاربرد  را فراهم مي كند كمك به درمان در ازجمله مواردي كه اين.دسترسي مي يابد 
  .عمومي و همچنين تسهيل در ارتباط بين ارائه دهندگان خدمات عمومي و خصوصي بهداشتي مي باشد

  كاربرد كيف پول همراه  -ه

عه با توجه به آمار باالي سرقت و دزدي در جام.دالر مي باشد  500اين كاربرد براي تبادالت مالي با حجم و ارزش متوسط در حد 
  .مالزي اين كاربرد مي تواند ميزان پول در گردش را كاهش داده و صاحب كارت را از دستبرد دزدان مصون نگه دارد

  كاربرد در عبور مرور  -و

تهيه بليط قطارهاي شهري و بين  ورودي پاركينگهاي عمومي، استفاده از آن در عوارضي بزرگراهها ، My kadكاربرد ديگر 
بدين ترتيب است كه براي  ، نام برده مي شود  Touch Goاين كاربرد كه از آن به .شهري و اتوبوسها درون و برونشهري است

با نشان دادن كارت مذكور به     Touch Goپرداخت عوارض بزرگراهي مبادي وجود دارد كه دارندگان كارتهايي موسوم به 
جايگزين خوبي  My Kad كارت.تخوان ميزان عوارض قابل پرداخت را از شارژ كارت كم كرده و راه باز مي شود دستگاه كار

  .شايان ذكر است اين كارتهاي قابليت شارژ نيز دارند.مي باشد  Touch Goبراي كارتهاي 

  كاربرد خود پردازهاي بانكي -ز

My Kad گاههاي خود پرداز بانكي موسوم به به دارنده خود اين امكان را مي دهد كه از دستATM  پول برداشت كرده و يا نقل
با اين تفاوت كه در كارت ملي هوشمند مشخصات امنيتي پيشرفته تري در نظر گرفته شده است كه آنرا . و انتقال مالي انجام دهد

  .در مقابل كالهبرداري و كپي محافظت مي كند

  كاربرد گذرنامه اي  -ج

اين كاربرد مهاجرت بين مالزي و منطقه مذكور را .الزي و حوزه آسه آن مي توانند از اين كاربرد استفاده نمايند افراد پرسفر بين م
عالوه بر آن ازدحام جمعيت در مبادي ورودي و خروجي از كشور را در فرودگاهها كاهش داده و راندمان كاري .تسهيل ميكند

  .ي را نيز  ممكن  مي كندافزايش يافته و امكان ثبت و ضبط ورودي و خروج

كارت ملي هوشمند مالزي .هزار كارت را شخصي سازي كند  20طبق اعالم مقامات رسمي مالزي  اين كشور قادر است در روز 
مي  ) Automatic Fingerprint Identification system ( و ) Public key infrastructure (داراي سيستم هاي 

  .باشد

  


