
Қазақстан Республикасының Сеулдегі Елшілігі 

Консулдық бөліміне  

Корея Республикасында мекенжай бойынша 

тұратын ___________________________________  

______________________________________ 
    (мекенжайы) 
_____________________________________________________________________ 

ҚР азаматы______________________________  
       (аты-жөні) 
_____________________________________________________________________  

_______________________________________                         

Tел.  нөмірі:____________________________                
 

 

       ӨТІНІШ 
 

___қолданыс мерзімі өтуіне 

___ 16 жаса толмаған балама жаңа паспорт ресімдеуге  

___ 16 – жасқа толуыма   

___паспортым жоғалуына немесе оның жарамсыз болуына  

___Оңтүстік Кореяда неке тұруыма және паспорттағы тегімді ауыстыру қажеттілігіне  

___таза беттердің қалмауына   

___________________________________ байланысты жаңа паспорт рәсімдеу үшін менің 
 (ресімдеудің себебін көрсету)  

құжаттарымды қабылдауды сұраймын. 
 

Өзім туралы мәліметтер: 

1. Тегі, аты, әкесінің аты: ______________________________________________________ 
 

2. Бұрынғы тегі, аты, әкесінің аты::_______________________________________________ 
 

3.  Туған күні мен жері: _______________________________________________________ 

6. Кәмелетке толмаған балаларым туралы мәліметтер:__________________________ 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество и дата рождения) 

7. Жұбайымның Т.А.Ә. және туған күні: ____________________________________ 
Ата-аналарым туралы мәліметтер:  
Әкем:  

Т.А.Ә: _________________________________________________,  19__  ж. «___»_____ 

туған 
 

Анам:  

Т.А.Ә: ________________________________________________, 19__  ж. «___»_____ туған 
 

Қазақстан Республикасында соңғы тұрғылықты тұрған толық мекен-жайы:  
Облыс және аудан  _____________________________________________________________  

Елді мекен (қала, ауыл) ________________________________________________  

Көше, үй және пәтер № ____________________________________________________  

Оңтүстік Кореяға келу мақсаты және күні:_________________________________________  

 

Тегі мен атымды ағылшын транскрипциясында мынадай редакцияда жазуды сұраймын:  

_____________________________________________________ 
                                     (анық баспа әріпімен жазу керек)  

 

 201__ ж. «____»__________                                                               Қолы  _________________ 



 Паспорт беруге арналған өтініш  
      (баспа шрифмен толтырылады) 

 

 

 

                                           

Тегі  аты Әкесінің аты 

     ер  

                         жынысы әй     

Бұрынғы тегі Туған күні (жыл, ай, күні) ұлты 

   

Туған жері 

 

Тұрғылықты орны (Кореядағы 

мекенжайы) 

Бұрынғы тұрғылықты орны  
(Қазақстандағы бұрынғы мекенжайы) 

                               

ел ел Қандай елден келді 

               

автономн. республика, өлке, облыс 

 

облыс Автоном. республика, облыс 

            

аудан аудан аудан 

   

                                           

Елді мекен Елді мекен 

 

Елді мекен 

                               

Азаматтығы көше көше 

                          

Бұрынғы азаматтығы       үй              корпус         пәтер        үй               корпус            пәтер 

   

Қазақстан Республикасының азаматтығын  Келу күні                        (жылы,   айы,    күні) 

қабылдаған күні                   

                     жылы           айы  күні  

 

 

 

 

 

 

 

   

Азаматтың қолы 

 

 

(Қол шеңбердің ортасында қара жақтарға 

тимей қойылуы тиіс) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отбасылық жағдайы 

 

 үйленбеген/тұрмыс 

құрмаған 

- 1 үйлеген/тұрмыс

құрған 

- 2 жесір -     -3 ажырасқан    - 4  - 4 

 

 

 
                                           

Жұбайының тегі 

 

аты Әкесінің аты 

                                          

Жұбайының бұрынғы тегі 

 

 

 

 

                        АХАТ органы                                       Некені тіркеу күні 

16 жасқа дейінгі балалар 

 

  

                                             

Тегі  

 

Тегі Тегі  

                                             

Аты  

 

аты Аты  

                                             

Әкесінің аты 

 

Әкесінің аты 

 

Әкесінің аты 

 

                           

Туған күні (жылы, айы, күні) 

 

 

Туған күні (жылы, айы, күні) 

 

Туған күні (жылы, айы, күні) 

 

  

 

Өтініш берушінің әкесі 

 

 

 

Өтініш берушінің анасы 

                               

 Тегі  

 

Тегі  

                               

 Аты 

 

Аты  

                               

 Әкесінің аты 

 

Әкесінің аты 

                   

 Туған күні (жылы, айы, күні) Туған күні (жылы, айы, күні) 

 

 

Оңтүстік Кореядағы тұратын мекен-жайы: 

 

 

Телефон  (______)    _______________________ 

 

 

_______________ 

Қолы  

 

_______________ 

Күні 
                                                           

 


