
 

 
 

 

 

 

 

 

 :مهرباني وکړئ په قلم لېکل وکړئ

                

 : ___________________________________بس سټاپ_________  :بس لمبر______________________________________________  : د زده کوونکي نوم
 نوم او تخلص    

 

 __:________ټولګی________________________________  :د ښوونکي نوم_____________________________________________________  :ښوونځی

 

 :لخوا جګ کړل شي (اشخاصو)اجازه لرونکي شخص زما ماشوم اجازه لري چې په بس سټاپ کې د الندې 

 .ورسره وي IDځي کلن وي او د ښوون 12هغه خویندې ورونه چې په ورته ښوونځي کې زده کړه نه کوي باید لږترلږه 

  

1._____________________________________________________ 2.______________________________________________________ 
 موروپالر یا سرپرست نوم او تخلص      موروپالر یا سرپرست نوم او تخلص 

 

3._____________________________________________________ 4.______________________________________________________ 
 اړیکه نوم او تخلص       اړیکه نوم او تخلص 

 

5._____________________________________________________ 6.______________________________________________________ 
 اړیکه نوم او تخلص       اړیکه نوم او تخلص 

 

7._____________________________________________________ 8.______________________________________________________ 
 اړیکه نوم او تخلص       اړیکه نوم او تخلص 

 
  .نومونه درج کړئ چې ورته ښوونځي ته ځي، او په ورته بس کې سفر کوي، څوک چې د وړکتون زده کونکي کور ته د بوتللو اجازه لري( خویندو او ورونو)خور او ورور د  

 

1._____________________________________________________ 2._______________________________________________________ 
 ټولګی نوم او تخلص       ټولګی نوم او تخلص 

 

 

 :زه په الندې د وړکتون سرپرستۍ د انتقال وضع شویو کړنالرو باندې پوهه او ورسره موافق یم او هغه به هره ورځ تعقیبوم

  ایالت معتبره /ته نه ورتسلمیږي پرته لدې چې د حکومت( اشخاصو)زما ماشوم به هیڅ اجازه لرونکي شخصID بس ډرایور ته هره ورځ وړاندې نه کړي.  

 ایالت معتبره /زما ماشوم به بېرته ښوونځي ته بوتلل شي که چیرې بس سټاپ کې کوم اجازه لرونکی شخص شتون ونلري یا ټاکل شوي شخص د حکومتID ونه لري. 

  ساعت دننه موده کې جګ کړل شي او کنه د کاونټي نورو ادارو ته به خبر ورکړل شي( 1)ښوونځي ته راستانه شوي زده کوونکي باید د یو.  

 

 

 :________________________د زده کوونکي سره اړیکه:_________________________________________________________ د موروپالر یا سرپرست نوم ولیکئ
 

 :_______________________________________نېټه:_________________________________________________________ موروپالر یا سرپرست السلیک د
 

 2018جون         مهرباني وکړئ د دې فورمې یوه کاپي د ترانسپورت مسیر منیجر ته واستوئ :ښوونځی

 د ترانسپورت خدماتو دفتر

 د وړکتون اجازه ورکولو فورمه
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