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د افغانستان اسالمی جمهوریت د کورنیو چارو وزارت
Ministry Interior Republic of Afghanistan
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خدماتعامه
ریاستخدمات
مرکز
عامه

شماره تعرفه بانک..................

ی
دولت ملیک

منظور است

وزیر امور داخله

پروسه طی مراحل درخواست مجوز گردش وسایط زرهی

اخذ درخواست

ارسال به مرجع مربوط

بخش اول

تاریخ ثبت /

اجراات اداره مربوطه
تاریخ برگشت /

۱۳۹۹/ /

/

ارایه به متقاضی

گزارش اجراات

شماره ثبت(

۱۳۹۹ /

)
اداره مربوطه :ریاست عمومی کشف و مبارزه باجرایم
نوع در خواست :مجوز گردش واسطه زرهی

بخش دوم

هدف در خواست :جدید

تمدید

شهرت متقاضی
اسم:

شماره تماس:

تخلص:

سکونت فعلی:

ولد:

والیت :

وظیفه فعلی :

بخش سوم

تعداد وسایط یک عراده (

) بیشتر از یک عراده (

) شماره مسلسل کارت قبلی:

رتبه:

ولدیت

ولسوالی /ناحیه :

فوتو

قریه /گذر:
نمبر تشخیصه جواز()TIN

آدرس محل وظیفه :

مرجع تصدق کننده:
مهر و امضاء

شهــــــرت ضمانت کننده (کارمند دولتی )
بخش چهارم

اسم :

رتبه :

ولد:

وظیفه

شماره تماس:

فوتو

تصد یق اداره از برحالی کارمند:
محل امضاء ومهر

مشخصات واسطه

بخش پنجم

نوع

نمبر پلیت

مدل

تاریخ صدور کارت واسطه زرهی ۱۳۹۹ / / /
تاریخ صدور جواز سیر

۱۳۹۹ / / /

رنگ

نمبر شاسی

تاریخ انقضاء

/

/

تاریخ انقضاء

/

۱۳۹ ۹ /

1

۱۳۹۹

نمبر انجن

سریال نمبر جوازکارت:
سریال نمبر جواز سیر :

تصدیق مدیریت عمومی بایومتریک:

بخش ششم

محل امضاء ومهر

تصدیق آمریت سوابق مجرمین:
محل امضاء ومهر

تصدیق اداره محترم ترافیک :

بخش هفتم

محل امضاء ومهر

ُ
وغی قانون
این جانب که شهرت ومشخصات واسطه مورد استفاده ام درج فورم هذا میباشد تعهد میسپارم که از واسط ذکر شده هیچ نوع استفاده سو ر
مسئولی مربوط حق دارند که
تامی امنیت خویش طبق طرزالعمل و مقررات ترافیک جاده بکارگرفته ،درصورت تخلف
ر
نیم نمایم .رصف آن را به منظور ر
کارت مجوز گردش توزی ع شده را قید و واسطه زریه ام را متوقف سازند.
)
شصت امضاء(
ی
) تعهد یم نمایم که وسایط زریه را طبق طرزالعمل ومقررارت به اشخاص حکیم وحقیق
این جانب رئیس /معاون رشکت کرایه دیه (
به کرایه داده ودر صورتیکه از وسایط به کرایه داده شده هرنوع سو استفاده ویا با استفاده از آن وسایط اعمال جریم انجام یابد رشکت مکلف است تا
مسئولی مربوطه حق دارند که جواز فعالیت رشکت فوق ذکر را قید وملغاء اعلم کنند.
غی آن
شخص مورد نظر ر
اشناسان و به پنجه قانون بسپارد،در ر
ر
ی
شصت امضاء(

امضاء رئیس عمومی کشف ومبارزه باجرایم
اسناد الزمه :کاپی رنگه جواز شرکت

کاپی رنگه تذکره متقاضی

کاپی رنگه کارت هویت تضمین کننده

کاپی رنگه جواز سیر ویا سجل

عکس واسطه

دوقطعه عکس متقاضی ویا لوگوشرکت
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وزارت امور داخله جمهوری اسالمی افغانستان
د افغانستان اسالمی جمه وریت د کورنیو چارو وزارت
Ministry Interior Republic of Afghanistan
مر خدمات عامه

به مدیریت محترم شهری حانگه دافغانستان بانک!
جهت تحویل فیس مجوز گردش واسط زرهی به شما معرفی  ،از نزدش مبلغ ذکره
نمی مسلسل ..................................
ر

شده را به حساب  ۳20042دولت تحویل و اطمینان دهید.
بخش هشتم

شهــــــرت

اسم

ولد

مبلغ قابل پرداخت

ولدیت

2

)

رهنمود فورم:
متقاضیان ی
محیم مجوز گردش وسایط زریه فورم هذا را از طریق سایت وزارت امور داخله و یا مرکز خدمات عامه دریافت وطبق
ذیل یط مراحل وتکمیل نمایند:
بخش اول :مربوط اداره میباشد .
بخش دوم :شهرت مکمل متقاض به صورت واضع و خوانا درج فورم گردد.
بخش سوم :تصدیق از مراجع زیربط به گونه ذیل ارایه شود:
 -۱موسسات ی
دولت از ادار ات مربوطه.
دولت داخیل از ارگان های که درآن ثبت ر ی
غی ی
اجسی میباشند.
 -۲موسسات ونهاد های ر
ی
ی
حقیق از مراجع ذیربط کشق واستخباران ویا اداره مربوط.
 -۳شخاص
ر
خارج از وزارت های سکتوری و وزارت امور خارجه مبت قانونیت اقامت ،ماموریت وفعالیت شان در عرصه
 -۴اتباع ونهاد های
های دیپلوماتیک ،بازسازی واقتصادی.
 -۵قرار دادیان رنیوهای ربی الملیل از وزارت امور خارجه ارایه نمایند.
بخش چهارم درج ضمانت یک تن از کارمندان دولت و تصدیق اداره مربوط از برحایل آن.
موسسات ی
دولت ومراجع دپلوماتیک از این امر مستثناء میباشند.
نمی شایس و انجن  ،رنگ واسطه و مدل) توسط
نمی پلیت ،ر
بخش پنجم  :مشخصات مکمل واسطه پیشنهادی( نوع واسطه ،ر
متقاض بطور خوانا ودقیق تحریر گردد.
بخش ششم  :متقاض ی
محیم مجوز گردش وسایط زریه جهت ارایه ودرج معلومات در مورد سوابق جریم (مسئولیت و عدم
ی
ی
مجرمی و بایومییک مرکز خدمات عامه مراجعه نماید .وهمچنان تصدیق اداره
بایومییک خویش به بخش سوابق
مسئولیت) و
ر
ی
محیم ترافیک را باخود داشته باشند.
بخش هفتم  :متقاض ی
محیم بعد از مطالعه دقیق ی
می تعهدنامه درج شده در پایان آن شصت وامضاء نماید.
بخش هشتم  :طبق ماده دوازدهم طرزالعمل تورید واستفاده وسایط زریه فیس مجوز گردش واسطه زریه به موسسات داخیل
خارج دربدل مبلغ ۳۰۰۰۰هزار افغان اعطا میگردد.
ر
برای مدت یکسال در بدل مبلغ ۲۰۰۰۰هزار افغان وبرای موسسات
ی
طبق ماده چهل ویک تعدیل وای اد طرز العمل تورید وساط زریه درصورتیکه از معیاد ختم کارت مدت  ۱۰یوم ویا بیشی از آن
س ریی گردد ،متقاض مکلف به تحویل مبلغ دوچند فیس قیمت کارت مجوز گردش میباشد.
ی
وحی مراجع به ریاست خدمات
نکات قابل توجه :متقاض محیم مکلف به تکمیل و یط مراحل تمام مواد مندرج فورم هذا بوده ر
عامه مواد ذیل را با خود داشته باشد








کان رنگه تذکره تابعت،
ر
ر
کا رن رنگه کارت هویت (متقاعد  ،مش قوم  ،ضمانت کننده) ،
ی
نمی پلیت که عقب آن سفید باید باشد
جوازسی وسه قطعه عکس رنگه پوست کارن ییک از زاویه ۴۵درجه  ،از پیش روی ییک از ر
ر
کان جواز رشکت
ر
ی
مالیان
فورم تصفیه
دوقطعه عکس متقاض ۴/۳
اصل اویزه بانیک
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