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ཟླ་ཚཥེ ་/Date:
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ནང་སདི ་དང་སལོ ་འཛིན་ལྷན་ཁག།/MINISTRY OF HOME AND CULTURAL AFFAIRS
ཞི་བའི་ཐ་ོ བཀོད་དང་མ་ི རཥི ་ལཥ་ཁུངཥ།/DEPARTMENT OF CIVIL REGISTRATION AND CENSUS

ཨ་ལ་ོ གཥར་སཥྐྱེ ་ཐ་ོ བཀོད་འབི་ཤགོ །/BIRTH REGISTRATION FORM
ཀ༽ཨ་ལ་ོ གཥར་སའྐྱེ ་ི གནཥ་ཚུལ།/Particulars of New Born
༡. མིང་/Name:

མི་ཁུངཥ་/Nationality:

སྐྱེཥ་ཚེཥ་/Date of Birth (ཚེཥ་/DD/ཟླ་/MM/ལོ་/YYYY) :

ཁག་སྐྱེ་/Blood Group:
ཕོ་མོའི་དབྐྱེ་བ་/Sex: ཕོ་/Male:
མོ་/Female: ཕ་མའི་ཁ་ སྐད་/Mother Tongue:
ཆོཥ་ལུགཥ་/Religion:
སྐྱེཥ་ཥའི་ཥ་གནཥ་/Place of Birth: སྨན་ཁང་ཆེ་བ་/Hospital
སྨན་ཁང་ཆུང་བ་/BHU
ཁིམ་ནང་/Home ག་ཞན་/Others:
རོང་ཁག་/Dzongkhag:
རྐྱེད་འོག་/ཁོམ་སྐྱེ་/Gewog/Thromde:
གཡུཥ་/Village:
རྒྱལ་ཁབ་/Country:
ལོ་རྟགཥ།/Bhutanese Astrological Birth Sign.:
མི་ཁུངཥ་དབྐྱེ་བ་/Citizenship By:
སོད་གནཥ་ཀི་ཁ་བང་/Residential Address:
གནཥ་ཚུལ་གཞན་/Other Information:
༢. ཁ༽ ཕའི་ཁ་གཥལ།/Details of Father
མི་ཁུངཥ་ངོ་སོད་ལག་ཁརྐྱེ ་/དམིགཥ་བཥལ་གནཥ་སོད་ཆོག་པའི་ཆོག་ཐམ་/ལམ་འགྲུལ་ཆོག་ཐམ་/ལམ་ཡིག་ཨང་/CID/SRP/Permit/Passport No.:
མིང་/Name:
རྒྱལ་ཁབ་(ཕི་མི་དོན་ལུ་)/Country (For Non-Bhutanese):
མི་ཁུངཥ་/Nationality:

༣. ག༽ མའི་ཁ་གཥལ།/Details of Mother
མི་ཁུངཥ་ངོ་སོད་ལག་ཁརྐྱེ ་/དམིགཥ་བཥལ་གནཥ་སོད་ཆོག་པའི་ཆོག་ཐམ་/ལམ་འགྲུལ་ཆོག་ཐམ་/ལམ་ཡིག་ཨང་/CID/SRP/Permit/Passport No.:
མིང་/Name:
རྒྱལ་ཁབ་(ཕི་མི་དོན་ལུ་)/Country (For Non-Bhutanese):
མི་ཁུངཥ་/Nationality:
༤. ང༽ཨ་ལོའི་མི་རིཥ་བཙུགཥ་ཥའི་ཁ་གཥལ།(འབྲུགཔ་ངོ་མ་དང་སོད་གནཥ་ཆོག་པའི་ལག་ཁརྐྱེ ་འཆང་མི་ག་ི དོན་ལུ།)/With whom the new born is to be registered (For Bhutanese / SRP holders only)
མི་ཁུངཥ་ངོ་སོད་ལག་ཁརྐྱེ ་/དམིགཥ་བཥལ་གནཥ་སོད་ཆོག་པའི་ཆོག་ཐམ་ཨང་/CID/SRP No.:
མིང་/Name:
ཨ་ལོ་གཥར་སྐྱེཥ་དང་ཉ་ེ ཚན་ག་ཅི་ཕགོ ་ག་/Relation to New Born:
༥. ཅ༽ རྒྱབ་རྟནྐྱེ ་ཡགི ་ཆཥ།/Supporting Documents
སྐྱེ་བའི་གཥལ་བསྒྲགཥ་/Notification of Birth
ཕམ་གི་ཁིམཥ་མཐུན་གཉེན་ཐམ་འདྲ་བཤུཥ་/Copy of Court Marriage Certificate of Parents
ཁིམཥ་རྟགཥ་/
མི་ཁུངཥ་ངོ་སོད་་ལག་ཁྐྱེར་/དམིགཥ་བཥལ་གནཥ་སོད་ཆོག་པའི་ཆོག་ཐམ་/CID/SRP Card
གཞན་/Others:
Legal
stamp

ང་གཥི ་གངོ ་ལུ་བཀོད་མ་ི གནཥ་ཚུལ་ཚུ་དྲང་བདེན་ས་ྐྱེ ཞུཝ་ཨནི ། གལ་སདི ་ མ་བདེན་པའི་གནད་ཁུངཥ་ར་ྐྱེ འཐོན་པ་ཅནི ་ རྒྱལ་ཁབ་་ཀ་ི ཁམི ཥ་ལུགཥ་་དང་འཁིལ་ ཉེཥ་ཁམི ཥ་ཕག་ཕདི ་ཞུ་ན་ི ཨནི །
I declare that all the information provided above is true and correct. If proved to be false, I shall be liable for punishment
as per the Law of the Land.

ཕའི་རྟགཥ་/Sign. of Father མའི་རྟགཥ་/Sign. of Mother ཁོམ་སྐྱེ་འཐུཥ་མི་/ཚོགཥ་པའི་མིང་དང་རྟགཥ་/Name & sign. of Thromde Thuemi/Tshogpa བཟའ་ཚང་ནང་གི་གཙོ་ཅན་གི་རྟགཥ།/Sign. of HoH ཁོམ་སྐྱེ་ཞི་བའི་ཐ་ོ བཀོད་དང་མི་རིཥ་འགོ་དཔོན་/རཔོ་གི་ཐིའུ་དང་རྟགཥ་/
མི་ཁུངཥ་ངོ་སོད་ལག་ཁྐྱེར་ཨང་/CID No.:
མི་ཁུངཥ་ངོ་སོད་ལག་ཁྐྱེར་ཨང་/CID No.:
Sign. & seal of Thromde CRCO/Gup

(ཨ་ལགོ ཥར་སཥྐྱེ ་འདི་ ཚོགཥ་པ་གཥི ་ང་ོ སརོ ་འབད་ཡདོ པ་ཨནི ་པ་ཅནི ་ རཔོ་ག་ི རྟགཥ་ད་ེ ངེཥ་པར་དུ་རྐྱབ་དགོཔ་ཨནི །/The Gup’s signature is mandatory if the birth is certified by the Tshogpa)
༦. ཆ༽ གཞུང་དནོ ་ལག་ལནེ ་ཆདེ ་དུ།/For Official Use
ཞུ་ཚིག་ཨང་/Application No.:
ཟླ་ཚེཥ་/Date:

ཐིའུ་དང་རྟགཥ་/Signature & seal

མི་སྐྱེ་ལྐྱེ་བ་/རོང་ཁག་ཞི་བའི་ཐོ་བཀོད་དང་མི་རིཥ་ཡིག་ཚང་/ཁོམ་སྐྱེ་/ཞི་བའི་ཐོ་བཀོད་དང་མི་རིཥ་ལཥ་ཁུངཥ་ལྐྱེ་བ་/CC/DCRCO/Thromde/DCRC HQ
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༡/1. འབྲུག་ག་ི ཞ་ི བའི་ཐ་ོ བཀོད་རམི ་ལུགཥ་ནང་ བཙུགཥ་པའི་ཤུལ་ལཥ་ མི་ངམོ ་ད་ེ ལུ་ དྲན་ཀུལ་འབད་ན།ི /Person to be notified after completion
of registration in the Bhutan Civil Registration System (BCRS)

མིང་/Name:
གོག་འགྲྐྱེམཥ་/Email:
འགྲུལ་འཕིན་/བརྒྱུད་འཕིན་ཨང་/Contact No.:

