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                                   و مبارزه با جرایم ریاست عمومی کشفاداره مربوطه: 

   جواز اسلحهنوع در خواست: 

 

  والیتی           مرکزی            تمدید           جدید        هدف درخواست: TIN) نمبر تشخصیه )

ش
بخ

 
دوم

 

 شهرت متقاضی ینیکورالکتنمبرتذکره  

 عکس  

 اسم: :تخلص ولد: ولدیت: رتبه:

 : اصلی سکونت والیت :             ولسوالی /ناحیه : قریه /گذر:

  فعلی : سکونت والیت :             ولسوالی /ناحیه : /گذر:قریه 

 وظیفه فعلی :  آدرس وظیفه  شماره تماس

 

 :مرجع تصدق کننده

 
                                                                                                                                                                                                     

 مهر و امضاء                                                                                                                                                                                                                                      
 رت ضمانت کنندهشه

 عکس  

 اسم:  ولد: رتبه: وظیفه:

ش
بخ

 
سوم

 

 شماره تماس:      آدرس محل وظیفه:   

  فعلی : سکونت والیت :             ولسوالی /ناحیه : قریه /گذر:

ده رابه مرجع اینجانب  قانون   ضمانت کننده تعهد مینمایم که اگردرخواست کننده باسالح مجوزدست داشته مرتکب جرم گرددمسولیت دارم نامبر
نمایم،موصوف به طرز استفاده سالح بلدیت کامل دارد.   حاض 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  )                                      (  شصت ضامن                                                                                                                                   

 تصدیق اداره مربوطه:

                                                                                                       

 امضاء ومهر                                                                                                                                                                                                                                            

 اسلحهمشخصات 

 کشور تولیده کننده تعداد شاژور
 حدود کارت 

 نوع اسلحه نمبر اسلحه  

ش
بخ

 
چهارم

 

 حفاظت شخصی حفاظت منزل 

       

      

   :سریال نمبر کارت قبلی 

 

 : ..............  مسلسلشماره 

 

 منظور است                                                                         (                                                                                                                             CCID- 011نمبر فورم ) 

 وزیر امور داخله

 

 

  ملیک   دولتی   

           

  اسلحه جوازپروسه طی مراحل درخواست    

 
 

 ارایه به متقاضی                  گذارش اجراآت                  اجراآت اداره مربوط                     ارسال  به مرجع مربوطه                    اخذ درخواست    
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م فورم مجوز اسلحه  را از طریق سایت وزارت امور داخله و یا   وطبق  دریافت نموده از مرکز خدمات عامه متقاضیان محبی
 . ذیل یط مراحل وتکمیل نمایند موارد 

 : مربوط اداره میباشد.  بخش اول
م شهرت مکمل خویش را به صورت واضبخش دوم:   ر و خوانا درج نموده و ییک از گزینه های مندرج اهداف فورم را با در نظ یحمتقاض  محبی

 ارایه شود:  به گونه ذیل بطر تصدیق از مراجع زی داشت درخواست خویش انتخاب نماید و
(آمرعط هباموافق   تصدیق کارمندان ادارات دولتی از اداره مربوطه  -۱        ا )وزیر، معی  
کت ها موسسات انتفایع -۲  اشند. بگانهای که در آن ثبت میست  از ار سیا احزاب و ایع فغب  انت،شر
 ، ماموریت وفعالیت شان در عرصه های بازسازیقانونیت اقامتبر  مبت   وزارت امور خارجهاتباع خارجر از وزارت های سکتوری و  -۳

 واقتصادی . 
وهای بی   الملیل از وزارت امور خارجه -۴   . قرار دادیان نب 
م امنیتی های یه مکتوب از ارگان سایر اشخاص در صورتیکه تهدیدات امنیتی داشته باشند با ارا -۵   . محبی

تضمی   متقاض  توسط یکیی  کارمند برحال دولت و یا یکیی  شخص معتبر که توسط وکیل گذر و یا ملک قریه ایکه از جانب ناحیه  : سومبخش 
 . و یا ولسوایل تائید شده باشد 

ر تولید  ،کشو حدود مجوز اسلحه )یک گزینه انتخاب گردد(  ،یشنهادی، نوع اسلحه، نمبر اسلحهمشخصات مکمل اسلحه پ : چهارمبخش 
 گردد. درج  کارت های قبیل نب     درصورت تمدیدی نمبر و  بطور خوانا تحریر گردد ده و تعداد شاژور کنن

م مجوز اسلحه به متقاض   : پنجمبخش  یکثبت در بخش  جهتخدمات عامه  مرکز محبی ارایه معلومات در مورد سوابق جریم و  بایومبی
ا  نمائید خویش مراجعه عدم مسئولیت(  یا  )مسئولیت و  یک به مدیریتو سالح خویشر الستیک ب بعداز تصدیق بخش سوابق مجرمی   و بایومبی

ول تسلیم   د. ینمایجهت چک وکنبی
م اسناد خویش را در والیت یط مراحل کرده باشد نوت:  م جرایم درصورتیکه متقاض  محبی یک وبالستیک ریاست محبی تیم ح، تصدیق بایومبی

 میباشد. 
 شصت متقاض  حتیم میباشد.  و  نماید  عملباید مطابق آن که تعهدنامه متقاض  مجوز اسلحه   : ششم  بخش

 . باشد یمربوط اداره م : هفتم بخش 

 

 مکلفیت دارنده گان جواز حمل سالح : 

 . حفظ ونگهداری سالح، مهمات وجواز آن از ترصف اطفال ، نوجوانان واشخاص غب  مسوول در خانه ، فامیل . ۱
 در صورت مفقود شدن سالح ویا جواز آن به پولیس واداره صدور جواز حمل سالح.  موقعارایه اطالع به  . ۲
 ف است یک ماه قبل از اکمال میعاد غرض تمدید مراجعه نماید. کلدارنده جواز حمل ونگهداشت سالح م . ۳
 هرگاه جواز حمل سالح مفقود شده باشد، مثت  آن در بدل فیس معیاد باقیمانده صادر یم گردد.  . ۴
اصویل صاحب امتیاز درصورت وفات آن مکلف است تا سالح را به نزدیک ترین اداره پولیس تسلیم وراپور آن را در والیات اقارب  . ۵

 ز به اداره دایاگ ارائه بدارند. کبه معاونیت دایاگ ودر مر 
اییط را به دارنده گان جواز حمل سالح وضعهر  . 6 ها واعالن میداردآن گاه وزارت امور داخله بنابروضعیت خاص وتصامیم دولت شر

 ملزم به رعایت آن میباشند. 
 مفقودی یا اتالف مجوز سالح ازطریق مدیریت اوپراسیون دایاگ برریس وارزیانر میگردد.  . 7
 دات مندرج فورم درخواست جوازحمل سالح. هانجام سایرتع . 8
ف ید عالوه برفیس جواز،مکلرض تمدیدمراجعه ننماغدارنده مجوزحمل ونگهداشت سالح درصورتیکه درمیعاد معینه طرزالعمل  . 9

 پرداخت فیس ساالنه معیاد منقض  شده میباشد.  هب
هرگاه متقاض  دراسنادمربوطه،شهرت خود ویا مشخصات سالح را اشتباه نموده وبرویت آن جواز طبع شده باشدوخواستار    . ۱0

 اصالح آن گردد مکلف به پرداخت مصارف نصف حق االمتیاز جواز میباشد. 
وع مندرج قوانی   نافذه کشور. استفاده از سالح  . ۱۱  مندرج جواز ضف درحاالت دفاع مشر
 قوانی   نافذه کشور.  و  رعایت احکام . ۱۲
 جوازحمل سالح به جز صاحب امتیاز به شخص دیگری قابل انتقال نیم باشد.  . ۱۳
ازادشان م متقاضیان تمدید جوازحمل سالح بعدازچک درسیستم طبق موادات طرزالعمل جدیداسلحه تا زمانیکه ازتسلییم سالح . ۱۴

 توزی    ع نمیگردد. سالح اطمینان حاصل نشودکارت مجوز حمل 
ایط مندرج این طرزالعمل نباشد مکلف به تسلییم سالح  . ۱۵ تقاضای جواز حمل سالح را مینماید ودارای شر

ً
آنعده اشخاصیکه جدیدا

 شان میباشد. دست داشته 
 ویا موسسات غب  دولتی به جواز  . ۱6

کت های تجارنی ورت باشند،یم توانند به تصدی م هرگاه تجار،مالکی   شر یل اسلحه بیشبی ض 
 محافظت عامه مراجعه نمایند. 

 متقاضیان باید باطرزالعمل استفاده سالح آشنانی کامل داشته باشند.  . ۱7
متقاضیان جواز سالح مکلف اند تا از تمام موارد طرزالعمل خود را آگاه بسازند ودرصورت خالف ورزی مسئولیت بدوش خودشان  . ۱8

 یم باشد. 
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 تصدیق  آمریت سوابق مجرمین :

 

 

 
 

 

 
نظور وبه مگردد.ن انسالح فوق الذکر راثبت وراجستر نموده ام به مثابه مال دولت حفظ ونگهداری نموده ، از آن استفاده غیر قانونی که باعث آزار واذیت دیگر

در غیر آن مطابق قانون  .هرگاه دولت خواسته باشد اسلحه فوق الذکر را تحویل پروسه دایاک مینمایم .تامین امنیت جان و مال نزد خود نگهداری مینمایم

                                  مسئول وپاسخگو میباشم.                                                                                                        

 محل امضاء وشصت متقاضی                                                                                                                                                                           
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 امنیه..........................................  قوماندان                                                                        مرئیس عمویم کشف ومبارزه باجرایامضاء 
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 ومهر محل امضاء

 اسناد الزمه :

 :ندهنگام مراجعه مواد ذیل را ارائه بدارمحترم در متقاضیان 

  زمینه سفید.روبرو با پس  3-4دو قطعه عکس رنگه 

 ت.یعکاپی رنگه تذکره الکترونیکی تاب 

 کارت تضمین کنندهیا  و تابعیت کاپی رنگه تذکره الکترونیکی. 

 .کاپی جواز فعالیت که مدت اعتبار آن ختم نشده باشد 

 ی که مکلف به پرداخت مالیات میباشندسایر نهادها سند تصفیه مالیاتی سال قبلی شرکت ها و. 

 موقف وظیفوی  ربوطه با ذکر رتبه، بست ومکتوب رسمی ادارات م 

 قبایل. مکتوب رسمی از وزارت سرحدات و وثیقه شرعی و : کارت هویت یاسران اقوام 

 

 

 ... ........ : ...........  مسلسلشماره 
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 محل امضاء ومهر

 محل امضاء ومهر

 محل امضاء ومهر

 محل امضاء دستگاه بیف



ایط اعطای جواز اسلحه مطابق طرز العمل  شر

 گردد: مجوز حمل اسلحه به اشخاص ذیل صادر می

کت ها ؤ ر     ۱ های خصوض،   ککلین  شفاخانه ها و  ،، مکاتب خصوض، پوهنتون ها غب  انتفایع انتفایع و ، موسسات سا و معاونی   شر

یه، ضافانتولیدی کارخانه های ایر شمایه  س ، مالکی   صالون های عرویس و ، زرگران، مالکی   تانگ های تیل، انجوها موسسات خب 

 سا و معاونی   مورد بحثؤ صنایع و یا آیسا هر کدام از ر ، شاروایل، ، مالیهتجارت ارتی جواز تجارنی از وز او نهاد های دار  گذاری ها 

از طریق لینک  یا  مستوفیت های والیت و  ،اساس تائید کتتر وزارت مالیه تامی   امنیت شان بر بخاطر اسلحه طرز العمل مجوز  طبق

  سکتاز ارتبایط سیستم 
ا
 : توزی    ع میگردد  ذیل

  کت های  سا و معاونی   ؤ ر دومیل اسلحه، یکمیل جهت حفاظت شخض در  مجوز واحد شان  به هر مالیه دهندگان کوچک شر

لجهت حفاظت یک میل  و  (۴۵000بدل )  میگردد.  افغان  توزی    ع( 7۵00در بدل ) مب  

  کت های مالیه دهندگان متوسط سا و معاونی   ؤ ر   اسلحه، دومیل جهت حفاظت شخض سه میل مجوز  واحد شان به هر  شر

لیک میل  و افغان  ( ۴۵000در بدل )که هر میل آن   میگردد.  توزی    ع افغان  ( 7۵00در بدل ) جهت حفاظت مب  

  ر دکه هر میل آن   واحد شان مجوز چهارمیل اسلحه، جهت حفاظت شخض مالیه دهندگان بزرگ به هر  سا و معاونی   ؤ ر به

 میگردد.  افغان  توزی    ع( ۴۵000بدل )

سای شورای های اجتمایع در سطح واحدهای اداری و قوماندانان برجسته اسبق ئرو  برای متنفذین، شان اقوام، وکالی مدافع و  -۲

( افغان  ویک ۳0000بدل)  شخض در  میل جهت حفاظتئه مکاتیب از ادارات مربوط شان دومیل که یک ارا جهادی بعداز تصدیق و 

ل در بدل )  مجوز صادر میگردد. جدید طرز العمل  (افغان  طبق 7۵00میل جهت حفاظت مب  

 مجوز صادر میگردد( افغان  ۱۵000در صورتیکه برحال باشند برای سه سال در بدل)  برای سالح شخض منسوبی   نظایم -۳

(افغان  ۱۵000بدل ) باشد برای سه سال در  حالیکه سالحهای شان شخض متقاعد ملیک ادرات دولتی در  برای کارمندان برحال و  -۴

 . ن دولتی باشد از فیس معاف میباشند مجوز صادر میگردد ،  درصورتیکه سالح دست داشته شا

م مجلسی   برای اعضای  -۵
 اسلحه صادر میگردد.  هشت میل مجوز ایلشورای میل  محبی

 

 دولتی با در نظر داشت موقف قبیل به کتگوری های ذیل مجوز حمل سالح صادر میگردد.  ت ملیک و ارجال برجسته متقاعد ادار 

 

 محکمه مجوز حمل سه  اعضای شورای عایل ارنوال و څلوی  ،وزراء، روئسای ادارات مستقل ،وکالی اسبق شورای میل سبی

  میل اسلحه. 

 اسلحهارنوایل ها مجوز حمل دومیل څئسای رو  ن ، روئسا عمویم ، روئسای محاکم و معینا به . 

وهای امنیتی ودفایع کشور و برای منسوب ن متقاعد نیر  الت نظایم ذیل مجوز صادر میگردد. یادارات دارای تشک یر

  افشان جوان مجوز حمل یک میل سالح 

  . افشان بلند رتبه مجوز حمل دومیل سالح 

  ال ( حمل مجوز سه میل سالح . مل ال ( وپاسوال ) تورن جب   پاسوال )برید جب 

  ال و و لوی پاسوال پاسوال ) دگرجب  ال ( حمل مجوز چهار میل سالح .  سبی جب   سبی

 ت دولتی ملیک به ترتیب ذیل مجوز حمل سالح صادر میگردد. ابرحال ادار  نکارمندا

  نظرداشت موقف وظیفوی .  فوق رتبه وبست اول مجوز حمل سه میل سالح با در 

  . بست دو ایل چهار جواز حمل دومیل سالح 

  فورم توزی    ع  الت نظایم ایل دومیل طبق تشکیل و یادارات دارای تشک افشان ادارات امور داخله و 

  . قضات وحارنواالن مجوز حمل سالح ایل دومیل 

  ح. میل سال ۲این طرزالعمل مجوز  6ماده  ۲اتباع خارجر با در نظرداشت فقره  

 : تعهد نامه متقایص

(موارد فوق الذکر برایم تفهیم                              (وظیفه )                                   (ولد )                                       ایجانب )        

اداره  ،شد هر گاه اسناد من در آینده مغایر به موارد مندرجه فوق باشد حق شکایت را ندارم و مسولیت بعدی آن به دوش خودم بوده

 در قبال آن هیچ نوع مسولیت ندارد. 

 (                     )      امضا /شصت متقاض  

 

  ۱۳99   /     /        : تاری    خ

 نوت: 
متقاضیان خالف طرزالعمل و خالف رهنمود هذا فورم یط مراحل و فیس بابت مجوز حمل اسلحه تحویل حساب دولت مینمایند مسولیت 

  . بدوش خودشان بوده و این اداره در قبال آن هیچ نوع مسولیت ندارد 


