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 فورم ثبت شکایت در اداره پولیس
 شماره ثبت شکایت )                   (     

 ) در صورت شناخت(شهرت مظنون  شهرت متضرر

  اسم و تخلص  اسم و تخلص

  اسم پدر  اسم پدر

 والیت           ناحیه         قریه سکونت فعلی  اسم پدر کالن

شماره تماس/ نقطه نیرنگی  والیت            ولسوالی         قریه سکونت اصلی

 محل سکونت 

 

 گذر           والیت            ناحیه    سکونت فعلی

شماره تماس و ایمیل 

 آدرس

  تاریخ ثبت شکایت 

  ساعت و دقیقه ثبت شکایت

اسم و رتبه افسر/ ساتنمن   شماره تذکره / پاسپورت

 ثبت کننده شکایت

 

  موضوع شکایت

 شرح شکایت: 

 

 

 

                                                  
 
 

                                      
 
 

 

 
 

                         

 

 (                        شصت و امضا متضرر)                                                                                                                      

 

 کایت در حوزه  )                    (   امنیتی پولیس شهر کابلپارچه رسید پولیس به متضرر مبنی بر ثبت ش

موضوع 

 شکایت 

  شماره ثبت شکایت  تاریخ ثبت شکایت 

اسم و رتبه و وظیفه افسر/ ساتنمن ثبت 

 کننده شکایت

  شماره تماس ثبت کننده 

امضا ثبت کننده / مهر 

 اداره مربوط

 

 

در تماس شوید.                119و  100شماره های ، لطفا به در اداره پولیس ی بموقع به شکایت شماشکایت کننده گرامی در صورت عدم رسیدگ

 (پولیس جامعه میزنینگ خدمتگاری) پولیس خدمتگار جامعه/ پولیس دتولنی خدمتدگار/ 



 

  : رهنمود فورم

شکا نیمراجع  مربوطه یتیحوزه امن ایوزارت امور داخله و  تیسا قیهذا را از طرفورم  سیپول یتیدر حوزه امن تیمحترم ثبت 

 :ندینما لیمراحل و تکم یط لیو طبق رهنمود ذ افتیدر

 .درج فورم گردد یو واضح بدون قلم خوردگ قیاول: شهرت مکمل متضرر بصورت دق بخش

 .درج فورم شود دیدوم: شهرت مکمل مظنون در صورت شناخت با بخش

 ش سوم مسئول ثبت شکایت بطور دقیق تاریخ و ساعت و حتی دقیقه ثبت شکایت را درج می نماید. در بخسوم:  بخش

شور تحریر و سمی ک صورت خوانا و قابل فهم به یکی از زبانهای ر ضوع خود را ب صه مو شاکی جریان خال در  بخش چهارم: فرد 

 را در ورق ثبت اظهارات خویش درج می نماید. ترضا و شصت نموده و معلومات مفصلذیل آن ام

از درج شکایت توسط شاکی قسمت پاینی فورم را خانه پری نموده و از قسمت که بخش چهارم: فرد مسئول ثبت شکایت بعد 

 خط کشیده شده را قطع در اختیار فرد شاکی قرار میدهد. 

شکایت  سیدگی به  شاکی برای معلومات از چگونگی روند ر ست در هر زمان که فرد  شکایت مکلف ا سئول ثبت  بخش پنجم: م

 یق، مسئوالنه و مسلکی معلومات را با وی شریک سازد.اش مراجعه یا تماس میگیرد بطور دق

 نوت: 

شهروندان بمنظور درج شکایت به اداره پولیس قرار  مجانیاین فورم از طرف وزارت امورداخله تهیه و بطور  - در اختیار 

 داده می شود. 

 ی این فورم( را اخذ نماید. ) قسمت اخر ده شکایت پارچه رسید ثبت شکایتثبت کنن تا از مامور حق داردفرد شاکی  -

 عدم ارائه رسید ثبت شکایت به فرد شاکی از جانب مسئولین اداره پولیس مورد مجازات دانسته می شود.  -

 

 


