
 
  642-1مقرره 

 Iضمیمه  

 د موټر چلوونکی جواز/ د وسایطو بیمه

 چیک لسټ/د اعتبار فورمه
 

 )دا فورمه اړینه ده کله چی زده کوونکی په شخصی توګه یا په کرایه شوي وسایطو کی سیمه ییزه سفرونو لپاره لیږدول کیږي.( 

 

 باید د ښوونځی لخوا بشپړ شي: 

 

     نیټه:     

 

   
 

   منزل/موخه:
 

   د سفر موخه:
 

 
 

   د لیږدولو لپاره د زده کوونکو شمیر:
 

   د سفر سپانسر: 
 

 باید د موټر چلوونکی لخوا بشپړ شي:

 

   د موټر چلوونکی نوم: 
 

د موټر چلوونکی  

 حالت:

  پوهنځی/

 کارکوونکي 

مور/ 

 پالر

نور/بل څه:

 

   د جواز نمبر او د بی اعتباره کیدو نیټه: 
 

   حالت:
 

   د موټر تولید کوونکی او ماډل:
 

   د تولید کال:
 

 د موټر نمونه: )مناسبه خانه په نښه کړۍ(

 مسافر وړونکۍ                        

 موټر/سراچه؛

د موټر   FMVSSکی یا د هغی وروسته تولید شوۍ وي؛ باید د دروازی سره یی د  1995وین/وړوکی وین )باید په کال 

معلوماتو پلیټ نښلول شوۍ وي; او د موټر چلوونکی او د ټولو مسافرینو لپاره باید په دایمی شکل په بشپړ اندازه څوکی نصب  

 شوي وي.

، موټرسایکلونه، او مسافر وړونکي (MPVsه وسایط )، کیمپر/تفریحی وسایط، څو موخیز(SUVsنوټ: د سپورټی ګټو وسایط )

 موټرونه چې د لسو څخه زیاتو کسانو لیږدولو لپاره جوړشوي وي، د سیمه ییزه سفرونو لپاره نه شي کارول کیدی.



  642-1مقرره 

    Iضمیمه  

 دویم مخ
 

 )کوم چی پلی کیږي، ټول په نښه کړۍ( د وسایطو تجهیزات:  

 

 اره د فابریکې لخوا نصب شوي د غیږ او د اوږۍ بیلټ)الزمی دۍ(د هرې څوکۍ لپ

 

څخه دمخه تولید شوي وسایط د سیمه  1998یا وروسته تولید شوي موټرو لپاره الزمي دي؛ د  1998هوا کڅوړۍ/ایربیګ )په 

 ییزه سفر کارولو لپاره نه سپارښتل کیږي.( 

 

 )مناسبه خانه په نښه کړۍ(د موټر خاوند: 

 

وټر  شخصي م

  اجاره/کرایه شوۍ

 د بیمی معلومات: 

 که خپل شخصی موټر وي:

 

   د موټر د خاوند نوم: 
 

   د بیمی شرکت:
 

   د بی اعتباره کیدو پالیسي:
 

   د موټر د خاوند السلیک:
 

ډالرو د  پوښښ   500,000دې فورمی سره د بیمې سند ضمیمه کړئ چې د یوۍ حادثی لپاره لږ تر لږه د که چیرته کرایه/اجاره شوۍ وي: 

 مسؤلیت په ډاګه کوي.

 

 باید د ښوونځی د مدیر لخوا بشپړ شي:

 

لخوا، او  الندې زما السلیک په ګوته کوي چې پورته ورکړل شوي معلومات زما لخوا تایید شوي، یا زما لخوا د ګمارل شوي اداری غړي  

 مقرراتو کې ذکر شوي وړتیاوۍ پوره کوي.  642-1موټر او موټر چلوونکی دواړه په 
 

 

 

 

 

 نیټه                                                                            السلیک 

 

د دې بشپړ شوۍ فورمې یوه کاپي به د سیمه ییزه سفر لپاره د وړاندیز سره مناسب لیول ایسوسویټ سپرانټنډنټ ته وړاندې کیږي. کله چې نوټ: 

سفر تصویب شي، د ښوونځی مدیر به د دۍ یوه کاپی  موټرچلوونکي، د موټر خاوند، او ښوونکي / کاروونکی سپانسر ته ور کړۍ. سفر ته د 

 ی به یوه کاپی د ښوونځي دفتر په دوسیه کی ځای پر ځای شي.حرکت کولو دمخ
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