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     مقدمه

 امن و نظم ترافیکی و تأمینریاست عمومی پولیس ترافیک یکی از ریاست های کلیدی وزارت محترم امور داخله بوده که به منظور      

جواز سیر سند مطبوع بهادار است  .استجلوگیری از حوادث و خطرا تیکه امکان و قوع آن باالی جاده عامه متصور میباشد ایجاد گردیده 

  .نرا باالی جاده عامه اجازه میدهندآسیر و حرکت   ،ن درجآ مشخصات واسطه نقلیه زمینی درکه شهرت مکمله مالک و 

قسمت صدور جواز سیر، جواز راننده گی و جریمه های ترافیکی موجود می باشد و در اداره عالی تفتیش بنابر مشکالت و چالش های که 

، فعالیت های مربوط به جواز سیر، جواز راننده گی و جریمه شاکی اند ریاست پولیس ترافیک کابلهموطنان ما در قسمت عرضه خدمات 

صالحیت نامه  مقام اداره عالی تفتیش و 23/9/1399( مؤرخ 1248بتأسی از حکم شماره ) و مدیریت ترافیک کابل در ریاستهای ترافیکی 

 قرار گرفته است. مورد تفتیش  تآاجرابا درنظر داشت مؤثریت   6/10/1399( مؤرخ 0335/2484شماره )

مالً عتوسط اداره عالی تفتیش و نهاد دیده بان شفافیت افغانستان به نمایندگی از جامعه مدنی  آوری است که تفتیش فعلی مشترکاًدقابل یا

  ختم گردیده است.  1400آغاز و در برج ثور سال  1399 سال برج جدی درمرحله اجرای تفتیش 
 

   خالصه یافته های تفتیش
در بخش لین وؤمسجه گیری می گردد که عملکرد چنین نتی مدیریت ترافیک کابل وع پولیس ترافیک ریاست  انجام شده دراز اثر تفتیش 

و شرایط در طی  معیاراتبه نظر نمی رسد. احکام قانون،  شفاف ضعیف بوده و خیلی ترافیکی جریمه وضع جواز سیر، جواز رانندگی وتوزیع 

وارد مهم که م ، نظارت و کنترول درست از تطبیق قوانین صورت نمی گیردهای مربوطه بشکل مؤثر رعایت نگردیده استبخش مراحل اسناد 

 :گزارش ارائه گردیده است این آن قرار ذیل به شکل فشرده انعکاس یافته و تفصیل آن در بخش دوم

، نبود افراد مسلکی، محل مناسب و جواز سیر و تمدید در جریان توزیع معیاری وسایط به گونه معاینات تخنیکیعدم  .1

معاینات تخنیکی وسایط به شکل معیاری و مطابق  تمام مشخصات عراده جات به صورت درست : ورکشاپ تخنیکی چک وسایط

جهت چک و معاینه تخنیکی وسایط به  ورکشاپ وثبت وسایط  ،مناسب، سیستم نوبتی انجام نمی گردد، پرسونل مسلکی، محل

 اداری را مهیا نموده است. فساد کمیشن کاری و ل زمینهوبه اشخاص غیر مسؤ که چنین وضعیت موجود نبوده گونه معیاری

 به :عدم شفافیت در روند تضمین جواز سیر و تضمین ده ها اسناد جواز سیر وسایط توسط یک تعداد افراد مشخص .2

 یازده جلد نظر به بررسیصورت گرفته است.  تضمین ده ها جواز سیر توسط یک شخص دریک روز مشخصالحظه رسید که بم

تضمین را به گونه متکرر پلیت ( 924) ازمشخص  تن( 23) پلیت توزیع گردیده است که تعداد( 2730) تعداد کتاب ثبت جواز سیر،

که روند  افراد و اشخاص مشخص و حلقه خاص تضمین گردیدهاز مجموع جواز سیر های توزیع شده، توسط ( 34٪) کهاند نموده 

   . تضمین جواز سیر شفاف به نظر نمی رسد

اساس  به عدم شفافیت پروسه گردیده است:که سبب سرگردانی مراجعین و ط یسیر وسادر توزیع و تمدید جواز  تأخیر .3

ید گردیده است، حد اقل اسناد جواز سیر در بخش أیتمنظور و طرح ساده سازی که از جانب کابینه جمهوری اسالمی افغانستان 

خیر قابل أولی به مالحظه رسید که اسناد جواز سیر مراجعین به ت .جدید و تمدید باید طی سه یوم تکمیل و طی مراحل گردد

نین می گردند که چ سرگردان ی موجبو مراجعین به مشکالت جدی مواجه و بصورت گرفته است  روز( 25) حد اوسطمالحظه 

 .  قرار داده استتحت پرسش را طی مراحل جواز سیر پروسه شفافیت  وضعیت 

( و عدم ثبت پلیت های شماره 39توزیع پلیت وسایط بدون در نظر داشت اصل تسلسل، توزیع پلیت های شماره ) .4

ترافیک  ولینؤتوزیع گردیده است، مس توزیع پلیت های جدید بدون در نظر داشت اصل تسلسل :( در سیستم جرمن هایتیک39)

قبل از قبل بدون تسلسل شماره  VIP، Goldenبه اساس شماره های مسلسل در توزیع پلیت ها اقدام ننموده اند و پلیت های 

که نشان دهندهء عدم شفافیت  ( در سیستم جرمن هایتیک ثبت نگردیده39، عالوه بر آن پلیت های توزیع شدهء شماره )توزیع شده

  را نشان می دهد.  و احتمال موجودیت فساد سیستماتیکدر توزیع پلیت ها 
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م : به نسبت عدریاست ترافیک و نبود سهولت ها از قبیل محل مناسب برای مراجعین عدم واضح بودن پروسه های کاری .5

تجدید اگاهی  و دارندگان وسایط از چگونگی طی مراحل جواز سیر جدید آگاهی دهی درست و متداوم از جانب ریاست ترافیک،

گاهی آنبود می باشند، سرگردان  نسبت عدم واضح بودن پروسه های کاری توزیع جوازسیر و دیگر سایر اسنادو در دهلیز ها  ندارند

از جمله مشکالت می مناسب برای مراجعین محل عامه در مورد طی مراحل جواز سیر و جواز رانندگی و نبود سهولت ها از قبیل 

 باشد که در ریاست ترافیک شناسائی گردیده است. 

موجودیت اطالعات و ارقام نزد ریاست و مدیریت ترافیک در مورد جواز سیر های که تاریخ اعتبار آن ختم گردیده عدم  .6

پیرامون آن تعداد وسایط که در شهر گشت و گذار در ریاست و مدیریت ترافیک کابل اطالعات و ارقام  :ولی تمدید نگردیده است

و سیستم که نشان دهنده تفکیک وسایط بدون  دارند و اسناد جواز سیر آنها تمدید نگردیده است، اطالعات در دسترس نیست

 تمدید باشد، موجود نمی باشد. 

 :متذکره سیستم الکترونیکیثریت ؤثبت انجن و شاسی نمبر تکراری و حتی کیفیتی در سیستم جرمن هایتیک و عدم م .7

( 5) عدادت ازهئیت  ،جریان بررسی ثریت الزم برخوردار نمی باشد، درؤبه مالحظه رسید که سیستم الکترونیکی جرمن آیتیک از م

انجن واسطه  (17) ، به مالحظه رسید که تعدادنمودبررسی  طور قیدی، که از گمرک مواصلت نموده بود ول مشخصات وسایطجد

از چنین  ،ثبت گردیده است و سیستم قادر به تفکیک چنین موارد نمی باشدتکراری و حتی کیفیتی در سیستم  های نمبرو شاسی 

برای دارندگان وسایط هیچ نوع سهولت ایجاد عالوه بر آن   وضعیت معلوم می گردد که احتمال فساد در این بخش موجود می باشد.

اسناد تجدید وسایط ثبت سیستم نمی گردد و در قسمت تجدید اسناد  ،ریت دیگر نداردثؤ، صرف اسناد ثبت می گردد کدام مننموده

  طبق معمول اجراآت از طریق دفاتر صورت می گیرد. 

ده نیت وسایط انتقال شؤانتقال وسایط از روی جاده به توقف گاه پولیس ترافیک در تضاد با اسناد تقنینی و عدم مص .8

نظرداشت انجام جرایم سنگین، به گونه رد که انتقال وسایط متصرفین از روی جاده بدون با به مالحظه رسید: در شهرک ترافیک

  اصلهو چون به اساس گزارشات ،نیت نداردؤاه پولیس ترافیک مصگقفوغیر قانونی انتقال می گردد و وسایط انتقال داده شده در ت

برخی از پرزه جات سرقت گردیده و  شهرک ازعراده وسایط ( 107) به تعدادمدیریت عمومی ترافیک  ریاست عمومی ترافیک و

  گردیده است.  و تخریبنیز دستبرد   وسایط

دگی یاسناد تقنینی مربوطه در کل سازگار با پیچ :و بروز نگردیده است مقررات ترافیک با مقتضیات روز تجدید قوانین و  .9

 بدینسو تجدید نگردیده است. 1360ترافیکی از سال  قوانین و مقرارتمیباشد، وضعیت ترافیکی و نیاز جامعه فعلی ن

ک انواع آن یه گیری با تفکیئحادثات ترافیکی به منظور احصا :نمی گردد صائیه گیری ایم ترافیکی به گونه دقیق احجرو حادثات  .10

 جریمه نشده اند و حادثات ترافیکی منبع اساسی فساد می باشد. ،از حادثات صورت گرفته یبه صورت درست ثبت نمیگردد و نیز تعداد

به مالحظه  :( روز و امکان عدم شفافیت در پروسه15به تأخیرحد اوسط ) و صدور جواز رانندگی قبل از تحویلی پول  .11

بعضی حاالت طی یک روز خیر حد اقل پانزده یوم و در أو به ت صدور جواز رانندگی برای متقاضیان قبل از تحویلی پولرسید که 

 خیر قابل مالحظه و طی مراحل اسناد در یک روز پروسه شفاف به نظر نمی رسد.  أصورت گرفته است، به نسبت ت

 ترافیک بدون با درولین با صالحیت ریاست ؤجمع آوری پلیت وسایط متصرفین از روی جاده و وضع جرایم توسط مس .12

مع جبه اساس هدایت ریاست ترافیک کابل  در روی جاده متخلفین وسایطپلیت  کهبه مالحظه رسید  :نظرداشت صبغهء قانونی

( 2000)مبلغ  تحت جریمه  به شکل خود سربیشتر از نورم تعیین شده  و و به مرکز ریاست ترافیک کابل انتقال می گردد آوری

د ندر حالیکه متخلفین باید در روی جاده مطابق به مقرره تحت جریمه قرار گیر ،دنقررات نافذه قرار می گیرم قوانین وافغانی خالف 

و ریاست ترافیک کابل حق ندارد بیشتر از نورم تعیین شده، باالی  ودو پلیت وسایط نباید جمع آوری و به مرکز انتقال داده ش

 متخلفین جرایم وضع نماید. 
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متقاضیان جواز  پروسه بایومتریکو  صحی معایناتانجام  ،رانندگیجواز  در مورد پروسه امتحان آموزشینبود اسناد  .13

توزیع جواز رانندگی بدون اشتراک در کورس رانندگی و اخذ امتحان نظری به مالحظه رسید که  :معیاری غیررانندگی به گونه 

ی متوزیع عقلی و عصبی امراض از قبیل  معیاریو  معاینات صحیدر نظر داشت صورت گرفته است و جواز رانندگی بدون  و عملی

بدون طی مراحل پروسه بایومتریک جواز  از متقاضیان تن( 11035)یافته های تفتیش نشان می هد که به تعداد  عالوه برآن .گردد

 رانندگی اخذ نموده اند.  

و آدرس نبود یک سیستم منظم کنترولی و نظارتی از فعالیت های اداره ترافیک و عدم موجودیت مرجع )شعبه(   .14

 راآتاجسیستم کنترول و نظارت که بتواند از مربوطات خویش  دراداره ترافیک  :)صندوق شکایات( برای سمع شکایات مردم

ندارد و فعالیت های  وجود نماید،انندگی اطمینان کیفیت حاصل ، وضع جریمه ترافیکی و توزیع جواز ردر بخش های جواز سیر

درس آاداره ترافیک نسبت نبود مرجع و  اجراآتمردم عامه در صورت شاکی بودن از  .میگیردصورت کنترولی  ءمربوطه در خال

 برای بررسی شکایات آنان متذکره ادارهد و نیز نثبت نمای رات خویش اد شکاینمشخص برای سمع شکایات در این اداره نمیتوان

 .  بدسترس نداردطرزالعمل و شیوه مشخص 
 

   فشرده نتیجه گیری
 

دگی و ، جواز رانندر بخش های جوازسیر اجراآت اند نتوانسته مدیریت ترافیک کابل   ترافیک وع ریاست محترم آنچه دریافتیم اینست که 

نه . سند جواز سیر به گودنو شفاف تطبیق نمای مؤثربه صورت وضع جریمه ترافیکی را با درنظرداشت قوانین، مقررات و طرح ساده سازی 

ازی که در طرح ساده س های معیار و ادیعم .توزیع گردیده ،متناقض با برخی از موارد تقنینی که در مقرره جواز سیر تذکر یافتهغیر شفاف و 

بنظر  موارددر توزیع جواز رانندگی  نگردیده.تطبیق  وبرای توزیع یک جواز سیر مشخص شده به صورت کلی با تفاوت زمانی زیاد رعایت 

ه مجریمه ترافیکی یک وسیله میباشد تا نظم بر روی جاده عا بوده،طی مراحل اسناد  رسید که نشاندهنده عدم شفافیت و غیر اصولی بودن

باید خاطرنشان ساخت که سیستم  یت نداشته.مؤثر، وضع گردیدهمعیارات نظرداشت  بدون در ترافیکی جریمه تحقق یابد ولی از اینکه

مغایر با اسناد تقنینی و معیارات وضع شده را کشف و عملکرد این اداره  اجراآتکنترولی و نظارتی در اداره ترافیک ضعیف میباشد و نتواسته 

عدم رضایت و سرگردانی  به گونه غیر اصولی، اتدر این اداره باعث اجرای امور. ضعف کنترولی و مدیریتی سوق دهدیت مؤثررا در مسیر 

 .  گردیده استمردم و عدم تحصیل عواید دولت به گونه شفاف 

ای عمده هفعالیت از چگونگی فعالیت های مربوط به بخش جواز سیر، جواز رانندگی و وضع جریمه ترافیکی که  هیئتبا ذکر نکات فوق این 

ه نسبت بها و ضعف های زیادی ء خال هیئتمیداند و از دید مسلکی این  مؤثردر روشنایی معیارات تفتیش عملکرد غیر  اداره ترافیک میباشد

ریاست و مدیریت ترافیک  اتدر امور عدم شفافیت ولین، باعثؤع، ضعف در تعهد و مدیریت مسجامیکی عدم موجودیت سیستم الکترون

ی و تمامی فعالیت های اداره ترافیک به گونه الکترونیک ات گسترده بوجود آیدتغییر موجود وضعیتدر تا  احساس می گرددنیاز مبرم گردیده و 

 و از سیستم فعلی کالسیک رهایی یابد.  ، قوانین تعدیلتنظیم
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 ُ  ُ  

 بخش اول
 

 

 معلومات راجع به تفتیش 
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    پولیس ترافیک مومیریاست عمعرفی 

جلوگیری  امن و نظم ترافیکی و تأمینریاست ع پولیس ترافیک یکی از ریاست های کلیدی وزارت محترم امور داخله بوده که به منظور    

بق طریاست محترم مبنی قانونی  فعالیت های  .ستاز حوادث و خطرا تیکه امکان و قوع آن باالی جاده عامه متصور میباشد ایجاد گردیده ا

طی مراحل توزیع جواز  و طرح ساده سازی حرکت وسیر  مقرره وسایط نقلیه، مقرره جواز رانندگی، جاده، مقرره جواز سیرقانون ترافیک 

سایط ثبت شده، که از  ( و841015مجموع نظر به معلومات سیستم به سطح افغانستان بتعداد ) که در را انجام میدهد سیر جدید و تجدید

کابل میباشد و طی سال مالی از تمام بخش ها )از زیر منفی شروع الی منفی پنج( مدیریت ترافیک ت ثبوسایط ( 473489جمله بتعداد )

تعداد ب 1399مجموع جواز رانندگی طی سال مالی  ر جدید در کابل توزیع گردیده است و همچنان درجواز سی (5122بتعداد ) 1399

        جلد مثنی و تعداد (973) ( جلد تجدید، تعداد26260جدید، تعداد )جلد ( 16275) ( جلد توزیع شده که از آن جمله تعداد44101)

 جلد ارتقا به درجه توزیع شده است. (593)

( عراده وسایط مختلف النوع و موترسایکل تحت جریمه نقدی قرار گرفته که در مجموع مبلغ 137120جمعاً تعداد ) 1399طی سال مالی 

آوری گردیده است، و همچنان پولیس ترافیک در صورت تخلفات ترافیکی باالی جاده عامه با رعایت ( افغانی عواید جمع 54,660,000)

سنجش مشروعیت در مقابل یک نوع تخلف الی پنجصد افغانی به تأدیب مالی متخلف اقدام مینمایند که حد اکثر جزای تأدیبی یک نوع 

 ز نمیکند.تخلف از پنجصد افغانی و مجموعاً از سه هزار افغانی تجاو

ی شخصی تحت کمپن به گونه الکترونیکی در ریاست پولیس ترافیک کابل به منظور ثبت اسناد وسایط جدیدقابل ذکر دانسته می شود که 

 مذکور عقد قرار داد گردیده است و طی مراحل و ثبت جواز سیر جدید طی قرارداد با شرکت عنوان ) جرمن هایتیک ( فعالیت می نماید که 

شرکت مذکور صرف   .د( افغانی از مراجعین اخذ می نمای290مبلغ ) در سیستم الکترونیکی کمپنی مذکور هر جواز سیر ثبت  لدر مقاب

بخش جواز سیر جدید را ثبت سیستم  می نماید و در بخش های تمدید جواز سیر نقش ندارد و بخش تمدید جواز سیر توسط ریاست و 

 مدیریت ترافیک به گونه غیر الکترونیکی به پیش برده می شود.
 

 پولیس ترافیک  عمومیریاست ف اهدا

 خطرا تیکه امکان وقوع آن باالی جاده عامه متصور میباشد. حوادث وجلوگیری از  و امن و نظم ترافیک تأمین
 

 ه ترافیکادارفعالیت های  

 ؛جلوگیری از خطرات و حادثات ترافیکی باالی جاده عامه، نظم ،امن تأمین -1

 ؛سایل تنظیم کنندهسیسات ترافیکی و سایر وأعالیم ت تنظیم ترافیک جاده به کار انداختن اشارات، -2

 ؛کنترول سیر و حرکت شاملین ترافیک باالی جاده های عامه مراقبت و -3

 ؛ضع و حالت تخنیکی و سایط نقلیه از نظر امنیت ترافیکیمعاینه و مراقبت و -4

 ؛سیسات ترافیکی و اتخاذ تدابیر الزم غرض جلوگیری خطرات ناشی از آنأت ،مراقبت جاده های عامه -5

 ؛رانندگان و سایر شاملین ترافیکتعلیم و تربیه ترافیکی  -6

چنان کنترول و مراقبت کورس های هم ،موختن رانندگیآرض آموختن قواعد و مقررات ترافیک و غ تدویر کورس های ترافیک -7

 ؛رانندگی اشخاص حقیقی و حکمی

 ؛اجرای تبلیغات ترافیکی -8

 ؛بررسی حادثات ترافیکی -9

 ؛یه گیری آنئثبت و احصا ،پلیت وسایط نقلیه نمبر توزیع جواز راننگی، جواز سیر و -10

 ؛ارائه مشوره های فنی -11
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   ادارهتشکیل 

تن ( 3) بست سرباز،( 24)بست ساتنمن، ( 35)بست آفسر، ( 55) به تعداد 1399طی سال مالی  تشکیل ریاست عمومی پولیس ترافیک 

 بست میگردد. ( 142)مجموع  که درتن کمبود ( 11)تعداد  تن اجیر و( 14) ملکی و
 

         بست سرباز،( 36)بست ساتنمن، ( 1100) بست آفسر،( 201) به تعداد 1399طی سال مالی  تشکیل مدیریت عمومی ترافیک کابل

 بست میگردد. ( 1457) که در مجموع ستتن کمبود بوده ا( 55)تن اجیر، تعداد ( 48) تن ملکی و( 17)

 

 پروسه های کاری 

 

 پروسه اجراآت کاری مدیریت جواز سیر قرار ذیل می باشد:  .1

 
 

 پروسه های کاری در قسمت جرایم ترافیکی قرار ذیل در ریاست محترم ترافیک تطبیق می گردد:  .2
 

 
 

 

انجام 
معاینات 
تخنیکی 

محاسبه 
محصول و 

تکس

کنترول از 
محاسبه

تحویلی 
محصوالت

تطبیق 
آویزها با 
سیستم 

ترتیب 
تضمین

تطبیقات 
سوابق و 

تحریر

توزیع 
جواز سیر

نیاز مندی فورم
(۱۴فورم )حوزه

ارسال 
فورم از
ه مدیریت ب
ریاست

ارسال فورم 
ریاست به از 

)  وزارت مالیه

(مطبعه صکوک

از مالیه به 
ریاست 

فورم )ترافیک
۹)

پارچه های 
جرایم قید 

معتمد 
میگردد

ارسال پارچه 
های جرایم به 
حوزه توسط 

(۱۱فورم م )

جمع آوری 
جریمه های 

ترافیکی

ترافیک  جاده 
پول و کنده  
پارچه های 

جریمه به حوزه 
م ترافیک تسلی

مینمایند

ارسال کنده 
وآویز بانکی
از حوزه به 

مدیریت 
لوجیستک  
ختم پروسه 
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 پروسه های کاری در مورد اخذ جواز رانندگی قرار ذیل می باشد: .3

 

 تفتیشانتخاب موضوع 

قسمت صدور جواز سیر، جواز راننده گی و جریمه های ترافیکی موجود می باشد و  دراداره عالی تفتیش بنابر مشکالت و چالش های که 

هموطنان ما در قسمت عرضه خدمات ریاست پولیس ترافیک کابل شاکی اند، فعالیت های مربوط به جواز سیر، جواز راننده گی و جریمه 

صالحیت نامه  مقام اداره عالی تفتیش و 23/9/1399( مؤرخ 1248و مدیریت ترافیک کابل بتأسی از حکم شماره )های ترافیکی در ریاست 

 مورد تفتیش قرار گرفته است.  تآاجرابا درنظر داشت مؤثریت   6/10/1399( مؤرخ 0335/2484شماره )
 

 داف تفتیش ها

 :ترافیک کابل در رابطه به  اجراآتیت مؤثرارزیابی 

 توزیع جواز سیر. چگونگی .1

 توزیع جواز رانندگی. .2

 جمع آوری جریمه های ترافیکی. .3

  تفتیش معیاراتمنابع 

 :ذیل درنظر گرفته شده است اراتبا درنظرداشت معی مدیریت ترافیک کابل ع پولیس ترافیک وریاست تفتیش عملکرد بخش 

 ؛قانون ترافیک جاده -

 ؛وسایط نقلیه مقرره جواز سیر -

 ؛مقرره جواز رانندگی -

 ؛حرکت مقرره سیر و -

 ؛طرف کابینه محترم تصویب گردیده طرح ساده سازی که از -

 ؛بهترین شیوه های مدیریت -

 .(INTOSAI) ( سازمان بین المللی نهاد های عالی تفتیشISSAIمعیارات بین المللی ) -
 

  میتودولوژی تفتیش حدود و

ندگی جوازسیر، جواز ران توزیع رویتمرکز آن بیشتر  داده و پوشش قراررا تحت  مدیریت ترافیک کابل وریاست  اجراآتمؤثریت این تفتیش 

تحقق اهداف فوق الذکر از تمام  هیئت مؤظف به منظور  میباشد. 1399و  1398جرایم ترافیکی در روی جاده طی سال های  جمع آوری و

هیئت را در نیل به اهداف بررسی، جمع آوری مدارک تحلیل معلومات که  مسلکی بررسی برای جمع آوری و تکنیک های ضروری و شیوه ها و

 ابراز نظر کمک نماید، کار گرفته است. کافی، نتیجه گیری و اثباتی، شواهد مناسب و

اخذ فورمه 
جواز 
رانندگی

معایته 
صحی

معرفی به 
کورس 

امتحان 
نظری

امتحان 
عملی

بایومتریک 
متقاضی

تحویل 
پول به 
بانک

توزیع 
جواز 
رانندگی
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 جمع آوری معلومات از طریق ذیل صورت گرفته است:

 استعالم -

 چک لیست ها -

 تدویر جلسات -

 مشاهده عینی و فزیکی -
 

  محدودیت های تفتیش

ماهیت متأثر ساخته  لوژی تفتیش را از لحاظ زمانی وومیتود و اجراآتهیئت مؤظف در جریان تفتیش با محدودیت های رو برو گردیده که 

ش اداره را مورد تفتی اجراآت همه جانبه اسناد، سیستم کاری و است. از جمله عوامل که باعث گردید تا هیئت تفتیش نتواند بصورت جامع و

 :وارد ذیل تشکیل میدهدم ،قرار دهند
 

 .دوسیه های کاری اداره پراگنده بودن اسناد و نگ اداره ویغیر منظم بودن سیستم فایل -1

 .اجراآتولیت پذیری کارمندان از ؤعدم مس ضعف هماهنگی بین بخش های مربوطه و -2

یه ها، بشمول شرکت جرمن هایتیک استعالمبه اسناد، معلومات و پاسخ  در ارایه هیئتبا نبود همکاری الزم از سوی بخش های مربوطه  -3

 ه اند.شریک ننمود هیئتکه طی زمان بررسی دیتای معلومات را به 

 توسط ریاست ترافیک و کمپنی جرمن هایتیک. عدم در اختیار قراردادن سیستم ثبت معلومات جواز سیر وسایط -4

 اداره را همه جانبه تفتیش و در زمان معین بررسی خویش را تکمیل نماید. اجراآتنتواند  هیئتموارد فوق الذکر سبب گردید تا 
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 بخش دوم
 

 

  یافته های تفتیش
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 (1یافته شماره )

حل پرسونل مسلکی، منبود ، عدم معاینات تخنیکی وسایط به گونه معیاری در جریان توزیع و تمدید جواز سیرعنوان یافته: 

  چک وسایطجهت تخنیکی  ورکشاپ تی وبسیستم نومناسب، 

 
 

 معیار

واسطه نقلیه قبل از ثبت اسناد، توسط هیئت فنی با نظر داشت تمام  " :( مقرره جواز سیر چنین تذکر بعمل آورده است4( ماده )3فقره )

 ".تخنیکی معاینه می شوداین مقرره از لحاظ ( 3) مشخصات برویت فورم مندرج ضمیمه شماره

های پوزارت محترم امور داخله ایجاد ورکشا" :شورای وزیران در طرح ساده سازی تذکر گردیده است1388/1/10  مؤرخ( 2در مصوبه شماره )

 "نماید.مجهز را مطابق معیار های بین المللی غرض چک تخنیکی وسایط تسریع 

یزاتی ههیئت تخنیکی مکلف است، حین معاینه تخنیکی وسایط نقلیه وسایل و تج " :ارد( مقرره جواز سیر چنین صراحت د42مطابق ماده )

  ".دارد بیشتر توجه نموده، الی رفع نواقص از صدور اجازه سیر و حرکت واسطه نقلیه، خود داری نماید رول مهم  امنیت ترافیک تأمینکه در 
 

 حالت

  .معاینه تخنیکی در سه ساحه )جنوب غرب، شرق و شمال کابل( صورت میگیردنظر به بازرسی اسناد و معلومات شعبات مربوطه 
به مالحظه رسید که معاینات تخنیکی مطابق با فورم معاینه تخنیکی صورت نمیگیرد و فورم معاینه نیز به گونه کلی خانه پری نمیگردد. در 

جموع ینه عقب و در مئکه شامل ) برک، چراغ، اشترنگ، تایر ها، آنکات قابل معاینه  ،شودفورم معاینه تخنیکی که مشخصات وسایط درج می 

 مورد می باشد( چک و کنترول نمی گردد. { 19} که

وزیران ورکشاپ جهت چک تخنیکی )ماشین( وسایط به منظور کاهش آلودگی  محترم ( شورای2عالوه بر آن به اساس هدایت مصوبه شماره )

 نیز تا اکنون ایجاد و تأسیس نشده است. و معاینه معیاری وسایط هوا

از ساحه جنوب غرب منطقه داراالمان کابل از جریان معاینه تخنیکی کنترول و نظارت بعمل آورد،  15/12/1399ظف به تاریخ  ؤهئیت م

به گونه  د. واسطه نقلیهبه مشاهده رسید که کارمندان معاینه تخنیکی صرف شاسی وسایط را آنهم بدون در نظرداشت نوبت معاینه می نماین

تفکیک شود. اشاره های  عدم آندرست معاینه نمی گردد، حتی انجن وسایط توسط کارمندان مذکور روشن نمی گردد تا وسایط دود زا و 

العات ت، اطکه با مراجعین صورت گرف ةینه ها اصالً معاینه و کنترول نمی گردد. نظر به مصاحبئوسایط، برک، چراغ ها، اشترنگ، تایر ها و آ

و نیاز  اشدمی بمی گردد که قابل نگرانی  ، تائید معاینه تخنیکیمعاینه تخنیکی نشان می دهد و قضایای وجود دارد که وسایط بدون چک و

نوبت دون و ب معاینه تخنیکی را به گونه دقیق )مؤظفین انجام معاینه تخنیکی( جدی دارد. عالوه بر اینکه کارمندان اجراآتبه عکس العمل و 

احه در س یانجام می دهند، بی نظمی و ازدحام را نیز تنظیم نمی نمایند. در جریان کنترول عینی به مشاهده رسید که کمیشن کاران زیاد

  .ساخته استمساعد  ت راآموجود بوده و با استفاده از ازدحام و بی نظمی، زمینه فساد و عدم شفافیت در اجرا
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 .اشدت میببفاقد تاریخ ث ،مطابق معیارات خانه پری نشده هم طور مکمل معاینه صورت نمیگیرد و :فورم معاینه تخنیکی( 1)تصویرشماره 

 علت

 به اصول و لینوو بی تفاوتی مسؤ، ضعف مدیریتی و کنترولی ورکشاپ های منظم انجام معاینه تخنیکی، نبود پرسونل مسلکی بودن عدم

 مقررات ترافیکی.
 

 تأثیرات

بر روی جاده و آلوده شدن محیط زیست میگردد به صورت درست تشخیص و  حادثه وسایط که دارای نواقص اساسی میباشد و سبب وقوع

ول به نام کمیشنکاران در ساحه که همه این ؤو سرگردانی مراجعین و مداخله افراد غیر مساخالل امنیت ، اع وقتیض .رفع نواقص نمیگردد

 پروسه معاینه تخنیکی میباشد. اجراآتیت در مؤثرموارد نشاندهنده عدم 
 

 پاسخ مرجع

ط پولیس توس د،در این عرصه فعالیت داشتن جهت انجام معاینات تخنیکی محل مناسب و ورکشاف مجهز نداشته و پرسونل مسلکی که قبالً

 ربوطهماشخاص غیر مسلکی از شعبات نسبت نداشتن پرسونل مسلکی و مبارزه باجرایم سنگین به مظنونیت فساد اداری گرفتار گردیده 

 توظیف گردیده اند. 
 

 سفارش هیئت

  :ارایه میگردد استطبق طرح ساده سازی که توسط شورای وزیران تصویب گردیده بمنظور رفع نواقص و مشکالت فوق سفارش اتی 

 اتبهتر خواهد بود  ،صرف بخاطر تطبیق به محل مراجعه گردد گردد وسیستماتیک خانه پری  انالین و یاگر فورم معاینات تخنیک -

 ؛محالت مناسب برای معاینه تخنیکی وسایط مشخص گردد

 ،چک و معاینه وسایط به صورت معیاری ایجاد گردد، بمنظور کاهش آلودگی هوا ورکشاپ های مجهز -

 ؛تشخیص و مسترد گردد سازدمیهوا را ملوث  دودزا که آب ودر معاینه تخنیکی وسایط  -

 ؛استخدام گردد مسلکی برای معاینه تخنیکیکافی پرسونل  -

 ؛مربوطه گرفته شود  ظفینؤتوسط م ول کمیشنکارانؤهای اشخاص غیر مسفعالیت  جلو -

 .در مرحله معاینه تخنیکی ایجاد گردد تنظیم نوبت وار ثبت وسایط بمنظور شفافیت و سیستم نوبتی الکترونیکی و -
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 (2یافته شماره )

  اسناد جواز سیر وسایط توسط یک تعداد افراد مشخص ده ها عدم شفافیت در روند تضمین عنوان یافته :

 
 

 معیار 

 ظفیت اداره دولتی و وسایط نقلیهؤوسایط نقلیه ادارات دولتی در اداره ترافیک ساحه م"ماده ششم مقرره جواز سیر چنین تصریح می دارد : 

   "قتی مالک با نظرداشت آدرس ثابت وی، ثبت دفتر مربوطه می گردد.ؤترافیک محل سکونت دایمی یا م شخصی در اداره

عالوه بر آن در فورم معاینه تخنیکی ضمانت دوتن کارمند دولتی به اساس طرح ساده سازی که از جانب مقام ریاست جمهوری منظور 

 گردیده است، نیز ضرورت می باشد.
 

  حالت

جلد جواز ( 2730) یازده جلد مربوط شعبه منفی پنج به مالحظه رسید که از جملهبه اساس بازرسی دفاتر احصائیه وسایط نقلیه در تعداد 

 ارقام میباشد.  ءهمه (34٪)تضمین گردیده که  مشخصاً  تن( 23) جلد آن توسط( 924) سیر توزیع شده به تعداد

یک روز مشخص در مقایسه با جواز  از جواز سیرها که توسط یک شخص تضمین گردیده در همچنان بمالحظه دفاتر بنظر رسید آنعده

کنترول  ضعف نهایی ،تضمین صدها جواز سیر توسط یک شخصسیرهای دیگر به زودترین فرصت و حتی طی یک روز ثبت و توزیع گردیده، 

در قسمت جوازسیر برای  اجراآتاینگونه داخلی و امکان اعظم تداخل و ارتباطات مستقیم کمیشنکاران را در اداره ترافیک نشان میدهد. 

 ول مراجعه نماید. ؤمردم انگیزه ایجاد نموده تا برای کمیشنکاران و اشخاص غیر مس

کی تذکر بعمل آمده تا دو نفر مامور دولت و یا بل برق ملکیت متصرف عراده به حیث اسناد عالوه بر موضوعات فوق، در فورم معاینه تخنی

معتبر تضمین قابل اعتبار می باشد. این در حالیست که چنین شرایط در اسناد تقنینی به گونه مشخص )بل برق و کارمند دولت( پیش بینی 

پیش بینی شده است. چنین وضعیت نیز برای متصرفین که در کابل دارای قتی متصرف ؤصرف محل سکونت دایمی و م هنگردیده است، بلک

ملکیت نمی باشند تا بل برق را منحیث تضمین ضم اسناد نماید و نیز با مامورین و کارمندان دولتی شناخت و ارتباط ندارد سبب می گردد 

 به کمیشنکاران مراجعه نماید.  تا مالکین وسایط مستقیماً
 

 -3،  ( نمبر پلیت83167) الی ( 82841) -2، نمبر پلیت (82431) الی( 82217) -1: ثبت جواز سیر ها دفتر  لدج( 11)از تعداد 

( الی 86311) -6( نمبر پلیت 85831( الی )85594) -5( نمبر پلیت 83799( الی )83591) -4( نمبر پلیت 83372( الی )83168)

 (86159( الی )85832) -9( نمبر پلیت  85593( الی )85374) -8( نمبر پلیت  85149( الی )84818) -7 ( نمبر پلیت 86533)

طور قیدی تطبیقات صورت گرفت فاتر د( نمبر پلیت از 87566( الی )87325) -11( نمبر پلیت  86981( الی )86746) -10نمبر پلیت  

سیر  جواز( 2730) متباقی جواز سیر به بخش های امنیتی توزیع شده و( 34) تعدادکه از آنجمله توزیع گردیده  جواز سیر (2764) تعداد

بیرون نویس گردیده متباقی دفاتر به اختیار  ،جواز سیر تضمین نموده است( 924) تعداد تن از( 23) تعداد که توزیع گردیدهبه اشخاص 

 :ذیل انعکاس یافته است( 1شماره )ارت . فشرده موضوع در چداده میشدمجموع انعکاس  ت قرار نگرفت تا درئهی
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فیصد توسط افراد متفرقه تضمین ( 66) باقیمانده تن تضمین گردیده و( 23) فیصد جواز سیر توسط( 34) گراف فوق نشان میدهد که

  گردیده است.

 تضمین کننده گان جواز سیرتن ( 23)شهرت 

 شماره تضمین کنندگان اسم ولد وظیفه تعداد تضمین شده

 1 محمدطاهر اقبال بیک ینر ناحیه دومجان 11

 2 عیمحمد شف خیر محمد معلم لسیه غازی 33

 3 حبیب اهلل حمید اهلل ربیت بدنیتریاست  55

 4 الهام لعل محمد افسر قطع خاص 21

 5 سید عزت اهلل سید حکمت اهلل افسر قطع خاص 14

 6 فردوس احمد شکیب افسر قطع خاص 22

 7 ظاهر عبداهلل 0 32

 8 محمد اسحاق منصور کارمند تمنالوژی افغان وزارت معارف 44

 9 عبدالبصیر عبداللطیف معلم لیسه عاشقان وعرفان  61

 10 شیر زی محمد انور معلم لیسه عاشقان وعرفان 27

 11 محمد رفیع محمد اسماعیل قوماندانی امنیه کابلکارمند 13

 12 عبدالسمع عبدالجبار ریاست تربیت بدنی 16

 13 رحمت شاه حیدرشاه معلم لیسه عاشقان عرفان 17

 14 احمد میوند فضل محمد کارمند وزارت دفاع ملی 10

 15 رحمت اهلل شیرداد معلم شهرک میرویس مینه 30
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2730
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1806

34%

66%

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

1399مجموع جواز سیر توزیع شده طی سال 

جلد که طور قیدی بازرسی شده11مجموع 

مجموع اشخاص که متفرقه تضمین نموده

تن تضمین شده23تعداد جواز سیر که توسط 

تن که تضمین نموده23فیصدی تعداد

فیصدی تعداداشخاص متفرقه تضمین نموده

فیصدی تضمین کننده جواز سیر در یازده جلد دفتر ثبت( 1)گراف شماره 

فیصدی اشخاص متفرقه  تن تضمین شده23فیصدی  مجموع اشخاص متفرقه

تن تضمین شده23مجموع که توسط  مجموع جواز سیر تعدادیازده جلد مجموع جواز سیرتوزیع شده
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 16 محمد غفور ظیممحمد ع معلم شهرک میرویس مینه 43

 17 نذیر احمد محمد هاشم کارمند تربیت بدنی 82

 18 منصور گل محمد اطالعات وفرهنگ کارمند وزارت 105

 19 حیدر محمد افضل بیت بدنیترریاست  27

 20 مصطفی خلیل اهلل کارمند کابل بانک 217

 21 جاوید محمد ایوب کارمند مستوفیت کابل 10

 22 عبدالحق منطور وزارت معارف ی افغانژکارمند تکنالو 16

 23 نصیر احمد شمس الدین وزارت معارف 15
 

 (1شماره ) جدول
 

 علت

  ، شیوه نادرست اخذ تضمین، ضعف کنترولی و عدم تطبیق طرح ساده سازی.انجام وظایف سهل انگاری پرسونل در
 

 تأثیرات

رف زمان زیاد ، صبوده کمیشنکاران در اداره ترافیکمستقیم اجرای تضمین به گونه فعلی سبب نارضایتی و سرگردانی مردم، زمینه فعالیت 

  .میباشدفوق نامطلوب  اجراآتدیت ییت و مفمؤثر. با در نظرداشت اصول و مساعد ساختن زمینه فساد گردیده معین آن نسبت به زمان
 

 پاسخ مرجع

 مقرره جواز سیر ذکر نگردیده است. شعبات مربوطه تحریر نموده که راجع به تعداد آن در قانون و
 

 سفارش هیئت

 موصوف انگشت اخذ نشان از آنهم در صورتیکه خود شخص حاضر و منحیث سند تضمین شمرده شود و یا پاسپورت تذکره الکترونیکی  -

 .اطمینان حاصل شود

 امونریاست محترم ترافیک در مورد اشخاص و افراد که ده ها جواز سیر را تضمین نموده اند، اقدام عملی و عاجل روی دست گیرد و پیر -

 نماید.   ایجادموضوع میکانیزم عملی را 

اداره  وی د توسط ارگان های کشفنمینمای ءاداره ترافیک به شکل غیر قانونی برای متقاضیان تضمین اجرا جلو کمیشنکاران که بیرون از  -

 .گرفته شودترافیک 
 

 (3یافته شماره )

 پروسه گردیده است تأخیر در توزیع و تمدید جواز سیر وسایط که سبب سرگردانی مراجعین و عدم شفافیتعنوان یافته: 

 
 

 معیار

پیرامون طرح ساده سازی روند طی مراحل اسناد ترافیکی چنین تصریح  ،وزیرانمحترم شورای 1388/1/10 ( مؤرخ 2در مصوبه شماره )

  میگردد. ءاجرا طی مراحل و حد اعظم طی سه یوموسایط  طی مراحل و توزیع جوازسیرگردیده است: جریان 
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 حالت

وبت بدون ن ، همراه با بی نظمی هابه کندی تجدید و اسناد به مال حظه رسید که در اداره محترم ترافیک جوازسیرهای جدید نظر به بازرسی

 روز در( 25)را در بر گرفته است. حد اوسط  روز( 546) مجموع درکه  ( جواز سیر جدید22) توزیع تعداد میگردد، نظر به تطبیقات ءاجرا

گردیده است در حالیکه در طرح ساده سازی مشخصاً سه یوم جهت طی مراحل توزیع جواز سیر، حکم گردیده سپری فی جواز سیر زمان 

می و به گونه قل اجراآتتمامی ، سیستم الکترونیک منظم وجود ندارد ،و تجدید جدیدجواز سیر از اینکه در اداره محترم ترافیک برای  است.

و در  زدحامامراجعین، سوء استفاده غیر قانونی،  باعث سرگردانی ،با استفاده از دفاتر موجود به پیش برده می شود که خیلی وقت گیر بوده

( 2) مدیریت ترافیک گردیده است.  به گونه نمونه چند مورد آن توسط هیئت طی جدول ضمیمه شمارهکل عدم شفافیت در امور کاری 

 انعکاس یافته است.

یا الماری های منظم موجود نبوده  نظر به بازدید که از شعبات مربوطه جواز سیر صورت گرفت بمالحظه رسید که جای مناسب و همچنان

 :فاقد سیستم فایلینگ داخل شعبات بوده  که درتصاویر ذیل به شکل واضح قابل دید میباشد و اسناد طور پراگنده و

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 میباشد.اداره ترافیک درنگهداری اسناد وعدم موجودیت آرشیف منظم  کم توجهی پیراموننشان دهنده  (4-3-2شماره )تصاویر
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 علت

نبود سیستم الکترونیکی برای ثبت تمدید جواز سیر، عدم هماهنگی بخش های مربوطه، ضعف مدیریت و دفتر داری و نبود پرسونل کافی و 

  .مسلکی
 

 تأثیرات

بب س نبود پرسونل کافی و عدم تطبیق طرح ساده سازی به گونه عمدینگ منظم، ی، نبود فایلنوبتی موجودیت سیستم الکترونیکی عدم

نارضایتی و سرگردانی مردم، زمینه فعالیت کمیشنکاران در اداره ترافیک، صرف زمان زیاد نسبت به زمان معین آن و مساعد ساختن زمینه 

و  یتمؤثربا در نظرداشت اصول  ود ارقام جواز سیر های بدون تمدید باعث عدم تحصیل عواید مجموعی میگردد.همچنان نب ،فساد میگردد

 فوق نامطلوب میباشد.  اجراآتدیت یمف
 

 پاسخ مرجع

 دربخش مربوطه تطبیقات صورت گرفته است. کنترول عینی انجام گردیده است و
 

 سفارش هیئت

یز ن  سیستم الکترونکی جداگانه برای ثبت تجدید جواز سیر ایجاد و یا هم در سیستم ثبت جواز سیر جدید به شکل دامنه تجدید آن   -

در قسمت ظرفیت سازی کارمندان رسمی اداره  و سیستم واحد الکترونیکی غرض پیشبرد امورات جواز سیر فعال گردد و اضافه گردد

گرفته شود تا تمامی فعالیت های الکترونیکی توسط کارمندان رسمی به پیش برده شود تا ریاست ترافیک اقدام عملی روی دست 

 ترافیک به خود کفایی سوق داده شود. 

 نگ شعبات جواز سیر به شکل معیاری ترتیب و تنظیم گردد.یفایل  -

 هماهنگی الزم بین شعبات مربوطه ایجاد گردد.  -

کار صورت گیرد تا مراجعین بیشتر ازین سرگردان و ناراضی  به شکل جدی معین که سه روز می باشد، زماندر  در اجرای جواز سیر  -

  نگردند. 
 

 (4یافته شماره )  

در سیستم جرمن ( 39) عدم ثبت پلیت های شماره و بدون در نظر داشت اصل تسلسلوسایط توزیع پلیت عنوان یافته: 

  هایتیک

 
 

 معیار

بدون درج صفر ( 99999) الی ( شروع و111) اعداد نمبر پلیت وسایط نقلیه از مقرره جوازالسیر وسایط نقلیه زمینی:( 1) ماده نزدهم فقره

 و همچنان توزیع پلیت وسایط با درنظر داشت تسلسل آن صورت میگیرد.دوام مینماید 
 

 حالت

)انجام معاینات تخنیکی، اخذ تضمین، شامل  تمام پروسهداغ نمودن پلیت های جدید بعد از طی مراحل نمودن  توزیع جواز سیر و -   

 ؤرخممام موارد آن تحویل میگردد ولی نظر به کنترول عینی تتطبیق آن( اسناد به شعبه منفی پنج بعد از اصالح  محاسبه، تحویلی و

 یع پلیت های منفی پنج صورتبه حضور داشت نماینده ارتباطی آمر بخش توزیع جواز سیر موتر سایکل که از جریان توز 6/12/1399

، VIPدر دیپو موجود بوده ولی پلیت ها که به نام های ( هزار 84 و 85) از پلیت های شماره به مالحظه رسید که تعداد زیاد ،گرفت

Golden  وSilver  یعنی قبل از  .است توزیع گردیدهقبل از قبل ( 99999) بشمول پلیت شماره (هزار 99) شماره هایمیباشد از
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پلیت های مخصوص، طالیی و سیلور بطور عموم برای  رسیدن شماره مسلسل آن دست به توزیع پلیت ها زده می شود. عالوه بر آن

ت . توزیع پلیت ها بدون در نظرداشو امکان عدم شفافیت و سوء استفاده در این قسمت متصور می باشد یدهدوسایط مودل باال توزیع گر

به شکل  لذی عدم شفافیت و برخورد دوگانه در مقابل متقاضیان در پروسه توزیع میباشد که طی جدول نمره تسلسل بیانگر خودسری،

 یافته است:نمونه انعکاس 

 6/12/1399 تاریخ کنترول عینی

 توزیع تاریخ تحویلی نمبرپلیت موجود دیپو تاریخ تحویلی نمبرپلیت

 شدهتوزیع  22/11/1399 99999 موجودبوده 17/10/1399 84447

84647 24/10/1399 // 99777 27/11/1399 // 

84696 7/10/1399 // 99551 23/11/1399 // 

 هزار 99بازرسی وتطبیقات دفاتر پلیت های 

 برج دوازدهم بدون تسلسل توزیع گردیده اند پلیت های که در برج دهم بدون تسلسل توزیع گردیده اند پلیت های که در

99983 8/10/1399 99977 18/12/1399 

99998 11/10/1399 99555 10/12/1399 

99834 23/10/1399 99532 21/12/1399 

99836 23/10/1399 99847 2/12/1399 

99919 31/10/1399 99849 2/12/1399 

 (2جدول شماره )

قابل اعتماد نمی باشد، در دفاتر ثبت پلیت های ( 39) به مالحظه رسید که دفاتر ثبت جواز سیر در قسمت توزیع پلیت های شماره - 

تذکر بعمل آمده است و اداره ترافیک کابل بنابر عدم  یبه ادارات امنیتی، کشفی، استخبارات (39)منفی پنچ از توزیع پلیت های شماره 

جرمن  هیئت ناگزیر از بخش است. دهارایه اسناد و شواهد معتبر نتوانست ثابت نماید که پلیت های متذکره به ادارات مذکور توزیع گردی

به تعداد  1399در مجموع طی سال مالی معلوم گردید که معلومات مطالبه نمود،  (39)هایتیک در قسمت ثبت پلیت های شماره 

گردیده جرمن هایتیک ثبت سیستم ( 39)( شماره -5) شخصی نمبر پلیت( 15) تعداد ( پلیت توزیع صورت گرفته، از جمله5122)

موجود می باشد که باید توزیع ( 39)شماره ( 18) پلیت تعداد یک هزارهر در  و( 39) هر یک صد نمبر یک شماره حالیکه در در . است

( پلیت 6100) (  که شامل پالن کار هئیت می باشد نظر به محاسبه81239( الی )74139از پلیت شماره ) .و ثبت سیستم گردد

( پلیت سی 95و متباقی )گردیده ( پلیت آن ثبت سیستم 15( بوده است که تعداد )39( پلیت آن شماره )110تعداد ) و توزیع گردیده

ی بنابر و کشف یتامنیبه ادارات  نو و پلیت های شماره سیکه ممکن  نو ثبت سیستم نگردیده است. از چنین وضعیت معلوم می گردد

صرف در دفاتر بنام ادارات امنیتی، کشفی و غیره بدون درج کدام باشد و  نگردیده توزیع عدم ثبت در سیستم جرمن هایتیک ممکن

  اسناد معتبر که نشان بدهد به ادارات مذکور توزیع گردیده، تحریر یافته است.

پیرامون موضوع مسئوولین شعبات اداره ترافیک ادعا دارند که یک تعداد پلیت های که برای ادارات کشفی و امنیتی توزیع گردیده،      

لیت های نمبر پجرمن هایتیک، به مالحظه رسید که سیستم  از طریق معلوماتدریافت ثبت سیستم نمی گردد درحالیکه هیئت بعد از 

 ( 39)، اینکه پلیت های شماره نیز ثبت گردیده است، که در جدول ذیل جزئیات آن انعکاس یافته استبخش های امنیتی به مربوطه 

 به چگونه و به کدام مراجع و یا اشخاص توزیع گردیده است، معلوم نمی باشد و از جمله موارد است که قابل نگرانی و باسپرس می باشد.  

 در دفاتر تصاویر ذیل نیز اخذ گردیده است. ( 39)از ثبت پلیت های شماره برای مستند سازی بیشتر موضوع      
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ولی ثبت سیستم جرمن در دفاتر بنام ادارات کشفی وامنیتی ذکر گردیده  که ( 39) نمبر نمبر پلیت های ( 6-5شماره ) ویراتص

 .گردیدههایتیک ن

 

 :می باشده ثبت سیستم جواز سیرهای بخش های امنیتی وکشفی نشان دهند (3شماره )جدول 

 نوع موتر نوع پلیت شماره پلیت به مرجع توزیع شده شماره

 قوای هوائی وزارت دفاع ملی - 5 74139 دولتی 1

- 5 74239 شخصی 2  کروالی غرفه دار 

- 5 74399 دولتی 3  امنیت ملی 

- 5 75239 شخصی 4  هایلکس 

- 5 75439 شخصی 5  1991کروال  

- 5 76239 شخصی 6  استانه 

- 5 76939 شخصی 7  کروال 

- 5 77139 شخصی 8  تیوتا مرسیدیز 

- 5 77239 شخصی 9  استانه 

- 5 77639 شخصی 10  کروال 

- 5 78639 دولتی 11  امنیت ملی 

- 5 78939 شخصی 12  کروال 

- 5 79139 دولتی 13  امنیت ملی 

- 5 79939 دولتی 14 ملیامنیت    

- 5 81239 دولتی 15  امنیت ملی 
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 علت

قابل کارمندان در م برخورد سلیقوی نماید، ءرا با اصل تسلسل آن اجرا ، نبود سیستم توانا که توزیع پلیتکنترول داخلیعدم موجودیت 

 (. 39، امکان سوء استفاده از پلیت های شماره )پاسخگو و عدم موجودیت سیستم نوبتی متقاضیان،

  

 تأثیرات

مخصوص، طالیی و سیلور بدست  پلیت های های غیر قانونی شماره هایه عدم تسلسل در توزیع پلیت باعث گردیده مردم شهرت طلب از را

 که گردیدهاداری  فساد سازی سبب زمینه بوده و( مقرره جوازالسیر وسایط نقلیه زمینی 1ماده نزدهم فقره )مغایر با  اجراآتآورد. اینگونه 

  افزایش میدهد. یت رامؤثرارضایتی عامه و عدم نح سط
 

 پاسخ مرجع

نمودند که بعدآ تبدیل گردیده است، میشماره های تسلسل آن محترم سمونمل حاجی عزیز اهلل در آن زمان ایفای وظیفه  موضوع عدم تحریر

توسط سیستم ارایه شده است، وشعبات جواز سیر تحریر نموده تمام جواز سیر هایکه صادر میگردد ثبت سیستم  ( 39)شماره ( 15) تعداد

 جرمن هایتیک میشود. 
 

 سفارش هیئت

سیس و ایجاد سیستم الکترونیکی واحد در بخش های جواز سیر، جواز رانندگی و جریمه های ترافیکی یک امر خیلی مهم و ضروری أت -

می باشد و باعث می گردد تا استفاده جوئی ها و فساد اداری کاهش و کنترول گردد و در توزیع پلیت ها به گونه مسلسل اقدام بعمل 

کترونیکی ایجاد می گردد، ریاست ترافیک مکلف است تا در توزیع پلیت ها به گونه مسلسل اقدام نماید و از میآید. تا زمانیکه سیستم ال

 توزیع غیر مسلسل پلیت ها به گونه جدی کنترول و نظارت بعمل آورد. 

اید تا هیئت مختلط به ایجاب می نم، جهت بررسی بیشتر قضیهشفاف به نظر نمی رسد، ( 39) ینکه روند توزیع پلیت های شمارها از -

 را به طور همه جانبه مورد بررسی قرار دهد.  ( 39)ی توظیف و موضوع توزیع پلیت های شماره تشمول ارگانهای امنی

نین ینده از چآتا در در نظر گرفته شودجزای تأدیبی  اند، پلیت ها را بدون درنظرداشت شماره تسلسل توزیع نموده کارمندانیکه برای -

 داری نمایند.دت خوآاجرا
 

  (5) یافته شماره

ونیکی ثریت سیستم الکترؤو عدم م ثبت انجن و شاسی نمبر تکراری و حتی کیفیتی در سیستم جرمن هایتیکعنوان یافته: 

 متذکره

 
 

 رمعیا

 مؤرخ( 859)، شماره 1399/9/2 مؤرخ( 872)شماره ، 1399/8/29 مؤرخ( 871) ، شماره1399/8/28 مؤرخ( 870) شماره مکاتیب

شاسی  کنترول نمرات انجن وو جداول که به این شرکت ارسال شده بود بعد از چک 1399/8/25 مؤرخ( 864)و شماره 1399/8/22

شده که رنگ گالبی وسایط سرقتی، تی های آن به سه رنگ ردیف بندی یوکیف (√) ه مکاتب بعد از صحت آن به عالمهمندرج جداول ضمیم

 ت ناکود نمبر انگلیسی، نمرا سریال نمبر انگلیسی، انجن بدون سریال و و رنگ زرد شاسی بدون کود تکراری وی رنگ نارنجی نمبر شاس

شاسی نامنظم وغیره میباشد که به وسیله رنگ های متذکره هایالیت  نمرات انجن و شاسی و انجن یا نمرات اضافه انجن و تکمیل شاسی و

 گردیده است.

 



بررسی عملکرد ریاست ع پولیس ترافیکگزارش / اداره عالی تفتیش  

 ریاست تفتیش عملکرد |  22

 

 حالت

( 290سیر جدید طی قرارداد با شرکت خصوصی تحت عنوان )جرمن هایتیک( که در مقابل هر جواز سیر مبلغ )طی مراحل و ثبت جواز 

 سایط ثبت سیستم بوده که هر جواز سیر درمقابل وعراده مختلف النوع ( 841015که در مجموع تعداد ) راجعین اخذ می نماید، افغانی از م

شرکت  دریافت نموده، 1399الی اخیر سال ( افغانی صرف از ثبت جدید جواز سیر 243,894,350مبلغ ) افغانی ثبت شده که جمعاً( 290)

مذکور صرف بخش جواز سیر جدید را ثبت سیستم  می نماید و در بخش های تمدید جواز سیر نقش ندارد و بخش تمدید جواز سیر توسط 

 شود. ریاست و مدیریت ترافیک به گونه غیر الکترونیکی به پیش برده می

از طریق ریاست گمرک به سیستم   که قبالًمشخصات وسایط گمرک شده ( 5-1جداول شماره ) ارزیابیو  بدست آمده نظر به معلومات

به رنگ های را  ( جدول5)معلومات تعداد  ،سیستمبرویت  . به مالحظه میرسد که بخش جرمن هایتیکجرمن هایتیک ارسال گردیده است

شخصات م ریاست گمرک بدون در نظر داشت کوایف قبلی به ریاست گمرک بنابر کیفیتی بودن وسایط مسترد نموده است و مختلفه دوباره

به منظور طور قیدی را واسطه ( 33) از جداول متذکره تعداد هیئتنجمله آاز  ،به مدیریت محترم ترافیک ارسال نمودهوسایط را دوباره 

که قبالً توسط بخش جرمن هایتیک شناسائی گردیده، ثبت گردیده و یا خیر طالب معلومات گردید،  حصول اطمینان که آیا وسایط کیفیتی

داشته )مشابه، شاسی خورده و غیره(  عراده آن که شاسی و انجن نمبر آن کوایف قبلی( 17)عراده واسط، ( 33) جملهاز  به مشاهده رسید که

 .دوباره ثبت سیستم گردیده و در توزیع پلیت به وسایط کیفیتی اقدام بعمل آمده استو قبالً توسط خود جرمن هایتیک شناسائی گردیده، 

ه وضعیت ک ثبت سیستم گردیده است کیفیتیثریت خوبی برخوردار نمی باشد و وسایط ؤاز چنین وضعیت معلوم می گردد که سیستم از م

( این گزارش 3ره ثبت سیستم گردیده در بخش ضمایم شماره )جدول وسایط که دارای کیفیت بوده و دوبانگران کننده به نظر می رسد. 

 قابل دسترس می باشد. 
 

 علت

، یریولیت پذؤ، عدم مسترافیک در قسمت نظارت از فعالیت های شرکت جرمن هایتیک عدم استفاده مؤثر از سیستم، ضعف مدیریتی اداره
  می باشد که چنین وضعیت بوجود آمده است. عدم تطبیق طرح ساده سازیو   استفاده و فساد اداری ؤاحتمال س

 

 تأثیرات

وسایط سرقتی و دخیل در قضایایی جنایی و جرمی نیز دوباره اخذ پلیت سبب میگردد تا یکسان  شاسی نمبر ثبت وسایط با داشتن انجن و

د زمینه و ایجااز طرف دیگر در صورتیکه کار ها به موقع انجام نشود و خدمات بشکل درست به مشتریان ارائه نگردد سبب نارضایتی  گردد.

 میشود.  فساد
 

 پاسخ مرجع

مطابق قرارداد بوده است. سیستم مذکور جلوگیری از جعل و تزویر  ،ول ثبت و راجستر جوازسیر و پلیت وسایطؤشرکت متذکره صرف مس

یا شاسی گاهی بنابر اذحام  همچنان بدست دادن اطالعات به وقت و زمان معین آن را مساعد میسازد. در مورد یکسان بودن انجن و وسایط و

 سیستم ارجاع میگردد. معاینه کمی و کاستی ایجاد میگردد که بعد از اصالح مجدد به هیئتکاری از جانب 
 

 سفارش هیئت

 ها و مشکالت ءتوسط تفتیش داخلی وزارت محترم امور داخله مورد بررسی قرار گیرد تا خال یت سیستم الکترونیکی موجودمؤثر   -

شناسائی و در قسمت آن طبق قانون و مقرره  و آنعده وسایط که باوجود کوایف قبلی ثبت سیستم گردیده موجود سیستم حل گردد

 ترافیک اجراآت صورت گیرد. 
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عالوه بر آن سفارش می گردد تا تمامی فعالیت های ریاست محترم ترافیک شامل، توزیع جواز سیر جدید و تمدید، جرایم ترافیکی و    -

که ردازی کارمندان ریاست ترافیک باید کار صورت گیتوزیع جواز رانندگی به گونه الکترونیکی به پیش برده شود و در قسمت ظرفیت س

 کارمندان ریاست ترافیک توانمند گردند تا سیستم جرمن هایتیک توسط کارمندان دولتی به پیش برده شود. 

 .سریع حل گردد اجراآتسیستم میگردد مشخص و به منظور که باعث زمانگیر شدن ثبت وسایط در  یعوامل   -

با در نظر داشت شرایط قرارداد، در قسمت ثبت جواز سیر های که کوایف قبلی داشته اند، الزم است تا با شرکت جرمن هایتیک   - 

 تحت جزای تأدیبی قرار گیرند. نموده اند ثبت در سیستم را تی یجواز سیر های کیفبرخورد قانونی صورت گیرد و کارمندانیکه 
 

 (6)یافته شماره 

عدم موجودیت اطالعات و ارقام نزد ریاست و مدیریت ترافیک در مورد جواز سیر های که تاریخ اعتبار آن ختم  : عنوان یافته

 و متصرفین مراجعه ننموده اند  گردیده ولی تمدید نگردیده

 

 معیار 

( ماده پنجاه و چهارم مقرره چنین تذکر گردیده است: میعاد اعتبار جواز سیر وسایط نقلیه دولتی و کلیه وسایط نقلیه تیز رفتار به 1بند )

شمول ریکشا و موتر سایکل و وسایطه نقلیه باربری دارای وزن مجموعی مجاز الی چهار و نیم تن، سه سال بوده و در جواز سیر درج می 

 گردد. 

ال باشد، یک سنیم تن و  مجموعی مجاز آن بیشتر از چهار ن( ماده پنجاه و چهارم : میعاد اعتبار جواز سیر وسایط نقلیه باربری که وز2د )بن

 بوده و در جواز سیر درج می گردد.

( چوکی یک سال بوده و 22)( چوکی سه سال و بیشتر از 22( ماده پنجاه و چهارم: میعاد اعتبار جواز سیر وسایط نقلیه بس الی )3بنده )

 در جواز سیر درج می گردد. 

( ماده پنجاه و چهارم : مدت اعتبار جواز سیر وسایط نقلیه از تاریخ ثبت محاسبه می گردد. هر گاه مالک بعد از سپری شدن میعاد 4بنده )

 ( این مقرره می گردد. 66حکم مندرج ماده )معینه مراجعه ننماید، عالوه بر اخذ محصوالت ترافیکی، مکلف به پرداخت جریمه نقدی طبق 
 

 حالت 

پرسش چندین مراتبه  1399ختم سال  الی بمنظور تثبیت ارقام جواز سیر های بدون تمدید ترافیک محترم و ریاست هیئت از مدیریت

ترافیک اطالعات مطالبه شده را آورد و خواهان اطالعات پیرامون ارقام جواز سیر های بدون تمدید گردید، ولی ریاست و مدیریت بعمل 

اد گشت بدون تمدید اسنشهر  نتوانست در اختیار هیئت قرار دهد. بنابر نبود اطالعات، هیئت نتوانست تثبیت نماید که چه تعداد وسایط در

 و گذار می نمایند و چه مقدار عواید دولت باالی متصرفین باقی مانده است. 

  ، تاموجود نمی باشداطالعات  وسایط که تاریخ اعتبار جواز سیر آن تکمیل گردیده،  سیستم وجود ندارد تاچ نوع اداره ترافیک کابل هیدر 

یر ها هیچ نوع طرح ترتیب برای این نوع جواز س و در قبال آن اجراآت صورت گیرد. جواز سیر آن تکمیل گردیده شناسائی  وسایط که زمان

که خود تطبیق آن زمینه سؤ استفاده را برای پولیس ترافیک و دارندگان وسایط فراهم  میگرددصرف جرایم روی جاده تطبیق نگردیده، 

  نمی باشد.موجود  مشخص دارندگان وسایط کدام میکانیزماحضار  و جواز سیرنمودن  تجدیدبرای  است.نموده 
 

 علت

، کترونیکیو سیستم ال دیتابیسبدون تمدید، نبود ضعف مدیریت ریاست و مدیریت ترافیک کابل در قسمت ثبت و تثبیت جواز سیر های 

 . و ضعف در حفظ و نگهداری اسناد و اطالعات در ریاست و مدیریت پولیس ترافیک کابل هماهنگی شعبات مربوطهعدم 
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 تاثیرات 

 گشت و گذار وسایط در شهر با اسناد فاقد اعتبار، عدم رعایت قوانین سیر و حرکت جاده و عدم جمع آوری محصوالت ترافیکی. 
 

 هینتسفارش 

ریاست محترم پولیس ترافیک کابل بزودترین فرصت ممکن، آن تعداد وسایط که زمان تمدید اسناد آن تکمیل گردیده و مالک مراجعه 

 قسمت تمدید جواز سیر ها و اخذ محصول ترافیکی به شمول جرایم آن اقدام عملی را روی دست گیرد. و درننموده تثبیت 
 ایجاد و منظم  سیستم ،برای وسایط که زمان  جواز سیر آن تکمیل گردیدهرد تا اد مکلفیتریاست محترم ترافیک کابل جهت عملی نمودن موارد فوق، 

  .را روی دست گیردم مشخص میکانیزمالکین وسایط  برای حاضر نمودن

 (7یافته شماره )

انتقال وسایط از روی جاده به توقفگاه پولیس ترافیک در تضاد با اسناد تقنینی و عدم مصئونیت وسایط انتقال عنوان یافته: 

 شده در شهرک ترافیک

 
 معیار

وسایط یک کلید که برای وزارت محترم امور داخله صرف  28/5/1397آسمائی واحکام منظوری تاریخی ( 101) پیشنهاد قوماندانی زون

سایط و اجازه انتقال به شهرک میدهد.وسایط تحت کشف و تعقیب  وسایط شامل حادثات و ،و نمبر پلیت( جواز سیربدون فاقد اسناد باشد )

 پیشنهاد متذکره نمی باشد.گردد و شامل می سیر و حرکت جریمه نقدی که سایر تخلفات ترافیکی را انجام میدهد طبق مقرره
 

 حالت

از توقفگاه پولیس ترافیک در ساحه سرای شمالی صورت گرفت، در قدم نخست به مالحظه رسید،  9/11/1399کنترول عینی که بتاریخ 

که وسایط  ستا تعدادی از وسایط که به توقفگاه انتقال میگردد صبغه قانونی ندارد و در هیچ اسناد تقنینی چنین موضوع پیش بینی نگردیده

یجا، عدم وسایط بنابر تخلفات شامل برخورد نادرست با پولیس ترافیک، توقف ببنابر تخلفات ترافیکی به توقفگاه پولیس ترافیک انتقال گردد. 

ال به شهرک انتق موجودیت اسناد، عدم تمدید جواز سیر، پلیت اطرافی، شیشه دودی، هدایت مقام، پلیت مشکوک و عبور از جاده یک طرفه

می باید. این در حالیست که انتقال وسایط و تخلفات انجام شده شامل حال متخلفین نمی باشد تا وسایط شان به شهرک ترافیک انتقال و 

از  افغانی عبور (100الی  50)که برای توقف بیجا  قرار گیرندجریمه نقدی تحت ضبط گردد. نظر به مقرره سیر و حرکت افراد متذکره باید 

افغانی جریمه تعیین  (200)افغانی و ختم تاریخ جواز سیر را ( 300الی  100) افغانی، عدم جواز رانندگی (500الی  100)جاده یک طرفه 

ولی پولیس ترافیک وسایط متصرفین را بدون دالیل موجه و هدایت مقرره به گونه غیر اصولی به شهرک ترافیک انتقال می ، نموده است

آسمائی نیز ( 101) دانی زونانلین ترافیک نداده است و در پیشنهاد قومؤویکه قوانین وضع شده، اجازه چنین عمل را برای مسنماید در حال

 شامل نمی باشد.    

موارد فوق، وسایط انتقال داده شده در شهرک پولیس ترافیک به گونه رسمی و معیاری ثبت و تشریح کلی پرزه جات مهم آن از  رعالوه ب

، می گرددثبت ن قبیل ثابت بودن چراغ ها، لیلیتر، بطری و غیره پرزه جات که امکان سرقت و دستبرد آن بیشتر متصور می باشد، در دفتر

وسایط متصرفین از موضوع مهم و قابل مکس اینکه صویر آن در ذیل درج است به مالک واسطه داده می شود. صرف یک پارچه رسید که ت

نمی باشد، نظر به اسناد به مالحظه رسید که یکتعداد پرزه جات وسایط در داخل شهرک به سرقت برده شده است.  دار نیت الزم برخورؤمص

عقب، پلیت واسطه، جالی، سویچ دروازه و غیره پرزه جات در تعدادی از وسایط انتقال شده بطری، لیلیتر، چراغ ها، اشاره های پیشرو و 

چنین موضوع در دوره تسلیمی معتمد قبلی با معتمد بعدی تذکر رفته است که مایع نگرانی و قابل  ،موجود نبوده و به سرقت برده شده است

 ( این گزارش قابل دسترس است. 4ایم شماره )جدول پرزه جات سرقت شده وسایط در بخش ضممی باشد.  توجه
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 پرزه بمالحظه اسناد و ،مدیریت ترافیک کابل تحریر گردیده ریاست ترافیک وظف ؤت مئهیکاری  اجراآتنظر به گزارش  عالوه بر موارد فوق،    

ظفین شهرک بوده طی سال ؤمظف میثاق امنیتی شهر کابل که نسبت راجستر دفاتر ؤکندک مراقبتی و اسناد کمیسیون مات زحو جات

ظفین پولیس ترافیک کابل و کمیسیون محترم میثاق ؤذیر توسط ماوسایط مختلف النوع شخصی و دولتی بنا بر مع( 395) به تعداد 1399

داده شده سلیم ت گردیده،به پرسونل جدید که از ریاست محترم ترافیک توظیف امنیتی شهر کابل به شهرک انتقال و برویت اسناد فوق الذکر 

 است.  

 مار و ارقام ذکر شدهآموجودی صورت گرفت. در نتیجه از جمله  عمالً ،بصورت فزیکی از موجودیت تعداد وسایط توقف داده شده کمیته فوق

 م( واسطه نقلیه مختلف النوع شخصی و دولتی برویت ورقه عرض مالکین و اسناد رسمی مراجع دولتی و اصدار هدایت مقا2فوق به تعداد )

در  ،ذیصالح امر رهایی وسایط مورد نظر اصدار و بعد از طی مراحل اصولی از توقفگاه به مالکین و مراجع دولتی تسلیم و رها گردیده است

تعداد ب بود، توقف داده شده ،جریان موجودی فزیکی و تطابق اسناد وسایط رها شده با اسناد و دفاتر مربوط شهرک که وسایط در توقفگاه

 ظفین شهرک اسناد اصولی رهایی کمیت ناؤولین و مؤنها در توقفگاه دیده نشده و مسآحضور فزیکی  ،ین موجودیح( وسایط نقلیه 107)

ظف ارایه نکردند تا به مالحظه آن پیرامون ؤم هیئتموجود وسایط نقلیه شخصی و دولتی را بمالحظه دفاتر ثبت و راجستر مربوط به 

جهت شفافیت در روند بررسی و روشن شدن وسایط مورد نظر طی استعالمیه  مؤظف هیئت.  داده شووضاحت دوسایط سرقتی سرنوشت 

لی و ،گردید معلومات ین شهرک بمالحظه اسناد اصولی غرض روشن شدن عدم موجودیت وسایط نقلیه در توقفگاه طالبمؤظفجداگانه از 

روی این ملحوظ سرنوشت عدم موجودیت تعداد  ،نکردندرا پاسخ ارایه  ولین شهرک استعالمیه مورد نظرؤسفانه با تماس های مکرر مسأمت

 و نیاز است تا قضیه تعقیب عدلی گردد.  ( وسایط نقلیه مختلف النوع مجهول باقی ماند107)

بری و ره مسؤولینشهرک و  مسؤولینین و مؤظفو عملکرد  اجراآتمنفی در وضعیت توقفگاه و نحوه  تأثیراتنکات دیگر هم وجود دارد که 

 :ترافیک در این راستا اثر گذار استات مریت کنترول و مراقبت ترافیک و حوزآ

ین شهرک طوریکه الزم است در مؤظفترافیک و ات ین فی مابین رهبری کندک مراقبتی حوزمؤظفمساعی مشترک بین  هماهنگی و. 1

و به گمان اغلب سامان و ع که ناشی از آن قرار اطالحفظ و نگهداشت وسایط نقلیه توقف داده شده شخصی و دولتی دیده نمیشود 

 . است پرزه جات وسایط توقفگاه مورد دستبرد قرار گرفته

سامان و پرزه جات وسایط شان منحیث ملکیت شخصی خویش شاکی و ناراضی اند، همچنان در طی  ،مالکین وسایط از سرقت اموال. 2

یه ئمراحل اسناد رهایی وسایط نقلیه توقف داده شده در شهرک بطور شفاف و مستند بمالحظه اسناد اصولی و قانونمند که بتواند احصا

کمتر دیده میشود که نیاز به اتخاذ تدابیر زیاد در هماهنگی  ،ارایه نمایددقیق و روشن را از نحوه رهایی وسایط نقلیه توقف داده شده 

 چنین چیزی وجود ندارد.  شهرک را ایجاب مینماید که فعالً مسؤولینترافیکی و ات فی مابین قوماندانی کنترول و مراقبت حوز

( 1010عراده واسطه مختلف النوع حادثه یی ترافیکی تعداد )( 650کاری آمریت توقفگاه وسایط جمعآ تعداد ) اجراآتنظر به گزارش  همچنان   

( عراده واسطه مختلف النوع که در قضایای مختلف در توقفگاه قید بودند توسط کرن 63تعداد ) ،عراده موترسایکل مختلف النوع حادثه یی

ولیت آن را به دوش منسوبین مدیریت ترافیک ؤو تخته فرش کندک سوم لوای انتقاالت به قرارگاه حوزه هفدهم امنیتی کابل انتقال و مس

 تاراج تحریر نموده اند. کابل گذاشته اند، که بعداً

( جابجا بودند، 4( عراده واسطه مختلف النوع حادثه یی ترافیکی بلند تناژ که در قرارگاه آمریت توقفگاه واقع شهرک پولیس ناحیه )98تعداد )

نامعلوم پرزه جات آن حتی کمانی های وسایط بلند تناژ وسایط مذکور توسط ولدنگ گیسی وسایط مذکور توسط یک تعداد اشخاص  اًبعد

خساره مالی آن به مردم رسیده، باید خاطر نشان ساخت که از جمله وسایط متذکره که تسلیم منسوبین آمریت توقفگاه  قطع گردیده و

ه جات اشیای آن توسط یک تعداد اشخاص  فرصت طلب به غارت ( فیصد آن وسایط تخریب شده بود که پرز50) ،وسایط قید گردیده اند

ولیت شان در توقفگاه وسایط ؤقبلی که در زمان مس مسؤولینالی اکنون در مورد هیچ ارگان یا اداره تصمیم اتخاذ نکرده اند و  ،برده شده

م در بخش ضمای وسایط مفقود شدهجدول  رفته است.فوق الذکر به غارت برده شده است اما در مورد آنها تا  اکنون هیچ نوع اقدام صورت نگ

 ( این گزارش قابل دسترس است. 5شماره )



بررسی عملکرد ریاست ع پولیس ترافیکگزارش / اداره عالی تفتیش  

 ریاست تفتیش عملکرد |  26

 

عراده ( 3113) به تعداد 1399ترافیک و قوماندانی کندک مدیریت ترافیک در مجموع طی سال مالی ات قرار معلومات حوز  زون بر آن،اف   

( 1548) گردیده است، ولی نظر به دفاتر ثبت وسایط توقفگاه ترافیک به تعداد وسایط به اساس تخلفات گوناگون به توقفگاه ترافیک انتقال

 ارایه گردیده است. هیئتعراده ثبت و اسناد آن به 

 :برعالوه آن دفاتر متذکره نواقص و مشکالت ذیل را دارا بوده است
 

 .مشخص نمی باشددفتر متذکره صرف اوراق سفید بوده و هیچ مهر نشانی شد و قید تعداد اوراق آن   -

 .یک تعداد سه نقل آن موجود بوده، به مالک واسطه و به حوزه مربوطه دوباره از توقف آن اطمینان داده نشده اند  -

 .یکتعداد شماره های ثبت دفتر تکراری بوده اند یعنی چند پارچه به یک شماره ثبت بوده اند  -

هریان ش وجود نداشته و دفترهای متذکره دارای مشکالت گوناگون بوده که برای هم یکتعداد پارچه های ثبت و سایط در بین پارچه ها   -

 عزیز مشکالت را خلق نموده است

 .مؤظف قید وثبت نگردیده هیئتکتاب ثبت مکمل وسایط درحضورداشت   -

 .مربوطه انتقال میابد به شکل رسمی انتقال نشده ه هایوسایط که به شهرک از طرف حوز  -

 .نظر گرفته نشده است منظور مصؤنیت وسایط مردم جای مناسب دربه   -

 .ل اقدام صورت نگرفته استوموانع درقسمت ورود افراد واشخاص غیر مسؤ اطراف شهرک محافظت نگردیده و  -

 رهایی وسایط از شهرک  در انتقال وسایط متصرفین از روی جاده به شهرک و از کوایف دفاتر شهرک طوری استنباط میگردد که  -

   می باشد. متصورو فساد اداری سؤ استفاده پولیس ترافیک 
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  .بدون مهر ونشانی شد ثبت میگردد میشود ودفتر ثبت وسایط که نسبت تخلفات به توقفگاه انتقال ( 11-10-9شماره ) ویرتصا            
 

 علت

رابطه به مدیریت و عدم وضع جریمه مطابق مقرره  ، ضعف مدیریتی اداره درصبغه قانونی به شهرکمورد انتقال وسایط بدون  در سهل انگاری

سؤ  ،در شهرک مؤظفولیت پذیری در نگهداشت و حفاظت از وسایط مردم و نبود سیستم جوابدهی کارمندان ؤعدم مس ،سیر و حرکت

 .شداساسی میبا عواملاز دارندگان وسایط  رشوهاخذ احتمال استفاده و 
 

 تأثیرات

اداره ترافیک پیرامون انتقال وسایط به شهرک به گونه فعلی باعث گردیده تا تعدادی از وسایط مردم و برخی از پرزه جات وسایط  اجراآت

برعکس باعث سرگردانی و شاکی بودن مردم میباشد. همچنان این  نداشته بلکه مؤثردر نظم جاده نقش و نیز  متوقف حیف و میل گردد

   عمل در اکثر موارد برخالف احکام مقرره سیر و حرکت میباشد.
 

 پاسخ مرجع

شماره  ،26/12/1399 مؤرخ( 00929شماره )، 26/12/1399 مؤرخ( 00930)شماره  یه هایدر استعالماز طرف هیئت مؤطف بررسی 

معلومات مطالبه گردید ولی مطابق مورد تثبیت خساره وارده  در 23/2/1399( مؤرخ 00926و شماره ) 26/12/1399 مؤرخ( 00931)

 متن استعالمیه های فوق الذکر منجانب بخشهای مربوطه پاسخ ارائه نگردیده است.
 

 سفارش هیئت

اداره ترافیک کابل مکلف می باشد تا مطابق به قانون ترافیک و مقرره های وضع شده عمل نماید، از انتقال وسایط که تحت جرایم   -

گردیده است، خودداری بعمل آورد. صرف وسایط مشخص که مبنای اصولی برای ننقدی قرار می گیرد و در اسناد تقنینی پیشبینی 

باقی وسایط که جرایم کوچک و متوسط  را در تت سنگین انجام داده باشند در شهرک انتقال گردد، متوقف آن موجود باشد و تخلفا

 روی جاده انجام می دهند طبق مقررات وضع شده جریمه و از انتقال آن به شهرک خودداری صورت گیرد.

 ید.برای توقف وسایط در شهرک محل مناسب ایجاد گردد تا از تخریب آن جلوگیری بعمل آ   -
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در صورت انتقال وسایط به شهرک وسایط به طور مکمل سجل و درج دفتر و به مالکین وسایط سند قیدیت آن که نشاندهنده وضع   -

 فعلی وسایط باشد تسلیم گردد.

برای ثبت وسایط متوقف، دفاتر معیاری با شماره های مسلسل که نشانی شد، مهر ترافیک و همه مشخصات یک سند معتبر داشته   -

 گردد و برای انتقال و سایط به شهرک، طرزالعمل مشخص و جامع طرح ریزی و عملی گردد.باشد ایجاد 

گردد تا برویت آن وسایط رها و اسناد رهایی آن به طور منظم در دفاتر برای رهایی وسایط متوقف در شهرک، معیارات مشخص وضع   -

 مربوطه ثبت و نگهداری گردد.

عدلی را می نماید، اداره عالی تفتیش به مقام محترم ریاست جمهوری پیشنهاد می مراجع ( عراده وسایط ایجاب تعقیب 107قضیه )  -

و موضوع را به گونه نمایند ظف ؤمواسطه، ( 107و قضایی برای بررسی تعداد )عدلی ارگان های  مرکب از نماید تا هیئت با صالحیت

پرزه جات آن حیف و میل گردیده تثبیت و  موجود نبوده و خساره وارده به وسایط کههمه جانبه مورد غور و بررسی قرار دهد تا 

 .صورت گیرددر قبال مسئوولین ذیدخل به گونه عادالنه قانونی  اجراآت

رات وسایط لینی طبق معیا ،یافته بهبود را روی دست گیرند تا نظم شهر منظور بهبود در رفت وآمد مردم اداره ترافیک پالیسی هابه   -

 جلوگیری نمایند. اً جریمه ها که خالف قوانین ترافیکی باشد جد از هرنوع تنظیم گردد و

تمام ، آمرین حوزات مدیریت کندک، ترافیکعمومی شهرک، مدیریت آمرین ، س ترافیکئی)رمربوطات  افراد مکمل از واشخاص  -

که وسایط  را بدون درنظرداشت جرایم مشخص آن به شهرک  (سربازان شهرک بشمول معتمدین شهرک و  شهر ظفین جاده هاؤم

 نمایند.داری دت خوآینده از چنین اجراآ انتقال مینمایند  برای شان توصیه درج کارت سوانح نموده تا در
  

 (8یافته شماره )

و نبود سهولت ها از عدم اگاهی دارندگان وسایط از چگونگی طی مراحل جواز سیر در مربوطات مدیریت ترافیک عنوان یافته: 

 قبیل محل مناسب برای مراجعین 

 
 

 معیار

اجرای تبلیغات ترافیکی از طریق رادیو، تلویزون، سینما، روزنامه ها، مجالت، نشریه  "( قانون ترافیک جاده چنین تصریح می دارد: 28ماده )

  "ها وسایر وسایل سمعی و بصری.

ی عین اطالع رسانریاست ترافیک مکلف می باشد تا به منظور آگاهی دهی عامه در قسمت طی مراحل اسناد جواز سیر، جواز رانندگی به مراج

 نماید. 
 

 حالت

نظربه بازرسی اسناد و کنترول عینی به مالحظه رسید که مراجعین پیرامون طی مراحل اسناد جواز سیر و جواز رانندگی و جریمه های 

ام و تأخیر ترافیکی آگاهی ندارند و در دهلیز های اداره ترافیک جهت طی مراحل اسناد سرگردان می باشند که چنین وضعیت باعث ازدح

در طی مراحل اسناد جواز سیر و جواز رانندگی گردیده است. اداره ترافیک بمنظور آگاهی دهی عامه از طریق رسانه های جمعی که بیشتر 

پروسه های کاری بنظر بیننده و شنونده دارد، اقدامات عملی مستمر را روی دست نگرفته است و در مربوطات این اداره رهنمای سازمانی و 

تا مراجعین با استفاده از آن اسناد مربوطه را در شعبات مربوطه طی مراحل نمایند. نبود اگاهی دهی عامه از جمله عواملی مهم است میرسد ن

 که متقاضیان به کمیشنکاران و افراد فساد پیشه مراجعه می نمایند. 

محترم ترافیک از چگونگی توزیع و تمدید جواز سیر و با حضور داشت نمایندگان مدیریت 1399/11/6 نظر به کنترول عینی که مؤرخ 

بایومتریک صورت گرفت، به مالحظه رسید که برای مراجعین جای مناسب انتظار موجود نمی باشد و به نسبت ازدحام در روند توزیع و 

 گنده و بی نظم منتظر میباشند.تمدید جواز سیر، مراجعین ساعت ها انتظار بوده و جای مناسب ندارند و در عقب دریچه ها به شکل پرا
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عالوه برآن به مالحظه رسید که روند توزیع و تمدید جواز سیر پروسه  بیومتریک مراجعین خیلی به کندی به پیش می رود و اذحام مراجعین 

 نگر چنین وضعیت می باشد.ادر دهلیز ها نمای

 
   

 می باشد.که نشان دهنده از دحام داخل دهلیز های اداره ترافیک ( 8-7شماره )تصاویر      
 

 علت

ضعف مدیریتی اداره در مورد ایجاد نظم و سهولت های الزم برای متقاضیان، سوء استفاده کارمندان از وظایف و صالحیت های مربوطه، 

 ضعف کنترول داخلی. 
 

 تأثیرات

نقض طرح منظور شده ساده سازی و موجودیت بی نظمی در  ،ایجاد زمینه فساد اداریاجرای امور بطور غیر شفاف، عدم رضایت مراجعین، 

 اداره ترافیک.  
 

 پاسخ مرجع 

بخش خدمات مدیریت ترافیک کابل مربوط به شاروالی کابل می باشد و چندین مراتبه پیشنهاد گردیده تا جای مناسب برای مراجعین در 

 شاروالی محترم کابل، در مورد هیچگونه اقدام صورت نگرفته است.نظر گرفته شود ولی تا اکنون از جانب 
 

 سفارش هیئت

 در مربوطات اداره ترافیک بنرهای روشن و قابل فهم که چگونگی طی مراحل جواز سیر و جواز رانندگی را نشان دهند نصب گردد.  -

 کاری اداره ترافیک ابالغ گردد.از طریق رسانه های همگانی و جمعی  مکاتیب و پوهنتون ها پروسه های   -

 مراجعین انگیزه عدم مراجعه به کمیشنکاران که منبع اصلی فساد میباشند ایجاد گردد.  برایاز طریق تبلیغات رسانه یی   -

 از طریق وسایل مختلف تبلیغاتی فرهنگ احترام به قوانین و مقررات ترافیکی نهادینه گردد.  -

 ناسب و راحت ایجاد گردد.برای مراجعین محل انتظار م  -

 چوکی های محل انتظار با شماره نشانی گردد تا نظم بیشتر و نوبت رعایت گردد.  -
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 (9یافته شماره )

 اشد ب دگی وضعیت ترافیکی و نیاز جامعه فعلی نمییدر کل سازگار با پیچ به ترافیک عنوان یافته: اسناد تقنینی مربوطه

 
 

 معیار

 عدم نهادینه شدن قانون ترافیک، درتمام عرصه های که مردم در )ضعف حاکمیت و تنظیم وکنترول ترافیک جادهپالن استراتیژیک  -

 شود. تأمینسهولت آفرینی نماید تا عدالت آن مشکالت ترافیکی دارند با تطبیق پروسه ساده سازی 

 نظر به پیشرفت تکنالوژی و مقتضیات زمان، ایجاب می نماید تا اسناد تقنینی مربوط به ترافیک بروز و تجدید شود.  -
 

 تحال

به مالحظه رسید که اسناد تقنینی مربوط به ترافیک شامل قانون ترافیک جاده، مقرره جواز سیر وسایط نقلیه زمینی، مقرره جواز رانندگی، 

وجود بضی تعدیالت در آن که بع 1369به استثنای یک بار در سال  ،می باشد ءبدین طرف مرعی االجرا 1360سال مقرره سیر و حرکت از 

ینکه ا زا ترتیب گردیده، در اسناد تقنینی ترافیک در سطح کشور، نو آوری و تجدید صورت نگرفته است. یک مراتبه طرح ساده سازی و  آمد

 مده است،بوجود آ دگی در اوضاع ترافیکی و اجتماعی انکشاف یافته،یکشور بی سابقه بوده و نیز پیچدر  در حال حاضرتعداد وسایط نقلیه 

در قدی جریمه ن عضهمچنان عدم و .تنظیم نمایدوسایط را بر روی جاده مدیریت و  مؤثرفعلی نمیتواند به شکل  ءاسناد تقنینی مرعی االجرا

باعث  غیره( و 300الی  100( افغانی، عدم جواز رانندگی )500الی  100از جاده یک طرفه )برخی از موارد مانند: جریمه نقدی برای عبور 

ی و نیاز است تا اسناد تقنینی ترافیک کشور نظر به مقتضیات عصر فعل ته باشدگردیده تا پولیس ترافیک در وضع جریمه نقدی دست باز داش

  تنظیم گردد. 
  

 علت

بی عه و دید جامعدم بررسی حقوقی اسناد تقنینی و عدم کشف نیازهای ج وضعیت فعلی جاده و ترافیک،ستراتیژیک در مورد انبود دیدگاه 

  لین.ومسؤ تفاوتی اداره و
 

 تأثیرات

رد. ترافیک را در بر نمیگی مربوط وضع شده فعلی در مدیریت ترافیک و جاده به حد مطلوب نبوده و برخی از موارد قوانین و مقرراتیت مؤثر

 سرانه پولیس ترافیک میگردد. تصمیم گیری خود استفاده و ءسو وجود ندارد که باعث و روشنی کافی همچنان در برخی از موارد وضاحت
 

 پاسخ مرجع

از سالهای قبل که تصویب آن وضاحت داده اند  7/11/1399( مؤرخ 00905ارائه معلومات شعبات مربوطه طی استعالم شماره ) نظر به

  دوباره تجدید نگردیده است. 1399صورت گرفته، اما تا آواخر سال 
 

 سفارش هیئت

و نیازهای مبرم به طور معیاری در قوانین و مقررات  هستراتیژیک مورد مطالعه قراردادابا یک دید را وضعیت فعلی اداره محترم ترافیک،    -   

 گنجانیده شود.

ربوطه م ها و پیچیدگی های اسناد تقنینی ء که بر روش های حقوقی استوار باشد از قوانین و مقررات صورت گیرد و خال ارزیابی و تحلیل  -

 را شناسایی و رفع نماید.

  جلوگیری گردد. استفاده از موارد قانونی تشخیص وء فرصت های سو   -

 .تطبیق نمایند اقدام و ،ت عالی را فراهم سازدترافیکی از معیارات جامع که برای هم شهریان خدما مؤثرتنظیم    -
 



بررسی عملکرد ریاست ع پولیس ترافیکگزارش / اداره عالی تفتیش  

 ریاست تفتیش عملکرد |  31

 

 (10یافته شماره )

که نشان دهنده  در کابل سیر سعودی داشته 1397ال س در مقایسه با 1398طی سال  ترافیکی گراف تخلفاتعنوان یافته: 

 افزایش تخلفات ترافیکی میباشد

 
 

 معیار 

وضع شده  است. و جریمه "به منظور تنظیم قواعد مربوط به سیر و حرکت باالی جاده عامه " : از هدف از وضع مقرره سیر و حرکت عبارت

 به منظور ایجاد نظم و امن جاده تطبیق می گردد. 

تنظیم گردیده  ( افغانی1000) الی( 50) ( مقرره سیر و حرکت، جرایم و جزا های تأدیبی طی جدول منضمه این مقرره از مبلغ34ماده )

 است. 
 

 حالت 

به مالحظه رسید که مواد مقرره سیر و حرکت جاده در قسمت وضع جرایم ترافیکی و تادیبی توسط پولیس ترافیک در جاده تطبیق نمی 

( 93بابت تخلفات مختلف که در مجموع )( افغانی 1000( افغانی الی )50مبلغ )ترافیکی از  قرره سیر و حرکت جاده مبالغ جریمهگردد. در م

صورت نمی  اجراآتمی باشد، در نظر گرفته شده است ولی به اساس ارزیابی هیئت به مالحظه رسید که در ساحه مطابق آن  هنوع جریم

گیرد، پولیس ترافیک کابل صرف پارچه های یکصد، دوصد و سه صد افغانی را چاپ و تطبیق می نماید و سایر پارچه های ترافیکی را مطابق 

 1399و  1397در مقایسه با سال های  1398ید. افزون بر آن به مالحظه رسید که جرایم ترافیکی در سال به مقرره چاپ و تطبیق نمی نما

با وجود وضع جرایم باالی متخلفین در جاده، افزایش نموده و گراف تخلفات سیر سعودی داشته که نشان دهندهء افزایش تخلفات ترافیکی 

که هدف آن ایجاد نظم و  مدیریت ترافیک در قسمت وضع جریمه شد و عملکرد ریاست ومدیریت ترافیک کابل می با مؤثرو عملکرد غیر 

ترافیکی از جانب شاروالی کابل به ریاست  هیممنظور جمع آوری عواید از درک جر واقع نگردیده است. به مؤثردسپلین جاده می باشد، 

ه حساب عواید شاروالی کابل واریز گردد که چنین عملکرد به ترافیک هدف تعیین می گردد تا مبلغ مشخص در جریان سال جمع آوری و ب

نسبت اینکه ریاست ترافیک کابل ارگان عوایدی نمی باشد، خیلی جالب بوده و تصامیم شاروالی محترم کابل در قسمت تعیین هدف 

(Target جهت جمع آوری عواید غیر معیاری دانسته می شود. شاروالی محترم کابل باید در قسمت فکتور های )که سبب کاهش  مؤثر

 ترافیکی می شود، توجه داشته باشد ولی برعکس باالی منابع عایداتی بیشتر تمرکز صورت گرفته است.  مه هایجری
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 :آوری شده از درک تخلفات ترافیکی را  نشان می دهد گراف ذیل تحلیل وضعیت سه سال عواید جمع

 
 

 علت

رافیک ت موجودیت سؤاستفاده، عدم رعایت قوانین ترافیکی توسط رانندگان وسایط، ضعف عملکرد پولیس جاده و وسهل انگاری  -

 .مقررات ترافیک مطابق قوانین و وضع جریمهم به عدضعف مدیریتی در رابطه  ومقررات مربوطه  قبال تطبیق مؤثر قوانین و در
 

 تأثیرات

از اینکه جریمه ترافیکی به صورت درست آن وضع نمیگردد و برای جرایم ترافیکی که مطابق مقرره سیر و حرکت قابل موخذه بیشتر نقدی 

خلفات زیاد داشته باشد. گراف ت تأثیراتوضعیت نظم جاده ترافیک نتواسته بر پولیس  ریاست عمومی ،میباشد جریمه کوچک وضع میگردد

 در روی جاده می باشد.  نظم ترافیکبخش یت عملکرد در مؤثربه شکل مقایسوی نشاندهنده عدم  1397و1398سال های 
 

 پاسخ مرجع

ضمیمه  هیموضع جر ومکاتیب را جع به انتقال  شنهادیه ویتحریر نموده که یک ورق پ 19/11/1399 مؤرخ( 00910) در استعالم شماره

تحریر  دارند و وسایط حادثه یی ، وسایط که تحت تعقیب قراربر پلیت(من د  )فاقد جواز سیر ون تنها موضوع وسایط یک کلیآکه در  میباشد

  شده اند.
 

 سفارش هیئت

 تعریف و به عنوان اداره خدماتی، نه اداره عوایدی شناسایی گردد. اًترافیک مجددریاست ع پولیس ماهیت    -

 کنترول داخلی به شکل منظم از وضع جریمه ترافیکی نظارت نماید.   -

 جریمه ترافیکی طبق مقرره سیر و حرکت برای همه انواع تخلفات ترافیکی طبع و وضع گردد.   -

 تر دیگر نیز وضع گردد. مؤثردیبی أت اً جریمه ضمنتأثیر گذار بوده و ه رانندگان و نظم جاده حیوضع جریمه نقدی بر رو   -
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الی 1397گراف مقایسوی جمع آوری عواید از درک تخلفات ترافیکی در سطح شهر کابل طی سال های 

1399

1397عواید جمع آوری شده طی سال  1398عواید جمع آوری شده طی سال  1399عواید جمع آوری شده طی سال 
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 (11یافته شماره )

 می باشد،عواید جمع آوری شده از درک حادثات ترافیکی در تناسب با تعداد حادثات ثبت شده خیلی ناچیز عنوان یافته: 

  جرایم ترافیکی به گونه دقیق احصائیه گیری و ثبت نمی گردد که امکان حیف و میل عواید و فساد متصور می باشد

 
 

 معیار

 جاده حادثات ترافیکی از لحاظ نتیجه آن به سه دسته آتی تقسیم میگردد:( قانون 27ماده )

 یه گیری شود.ئیا خساره مالی کمتر از سه هزار افغانی گردد صرف احصا حادثات ترافیکی کوچک که منجر به جرح خفیف و  -1

گیری  یه ئافغانی گردد صرف احصا لی ده هزاریا خساره مالی از سه هزار افغانی ا حادثات ترافیکی متوسط که منجر به جرح شدید و  -2

 تقدیم راپور و بررسی حادثات ترافیکی درموعد معینه مکلف می باشد.

 در این نوع حادثات  ،گرددافغانی از ده هزار متجاوز خساره  مالی  یاجرح خطرناک  ،حادثات ترافیکی سنگین که منجر به فوت  -3

 بررسی حادثات ترافیکی در موعد معینه مکلف می باشد. یری، تقدیم راپور وگیه ئاحصاپولیس ترافیک مطابق احکام قانون به 

 و حادثات ترافیکی کشور به حالت اجتماعی :داده چنین تذکر  کنترول ترافیک جاده دربخش منافع ملی پالن استراتیژیک تنظیم و  -4

حاکمیت قانون ترافیک جاده، تحکیم ثبات ترافیکی، کنترول از جریان  اًبن ،وابستگی دارد بوم متعلق و ملی تمام انسانهای این مرز و

 مالی همه مردم کشور میباشد. شاخص های بزرگ مصؤنیت جانی و لفه ها وؤسالم ترافیکی در باالی جاده یکی از جمله م
 

 حالت

ثبت گردیده است که از آن جمله تعداد  ( حادثه ترافیکی در مدیریت ترافیک کابل550تعداد ) 1399به مالحظه رسید که طی سال مالی 

( حادثه جهت تعقیب 346( حادثه خساره مالی بوده است. از جمله تعداد )4( حادثه مجروحیت و تعداد )321( حادثه فوتی، تعداد )225)

موع طی سال مالی ( حادثه تحت جرایم ترافیکی قرار گرفته که در مج204عدلی به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی گردیده و متباقی )

( افغانی تحصیل 500، در صورتیکه از هر حادثه حد اقل مبلغ )از بابت جرایم ترافیکی تحصیل گردیده ( افغانی51,000به مبلغ ) 1399

 و تعداد داده ( حادثه را نشان 102تعداد ) ( افغانی می گردید ولی بخش حادثات ترافیک جرایم102,000می گردید در مجموع مبلغ )

 رها گردیده از صالحیت های وظیفوی و یا اخذ رشوه ممکن با سوء استفاده حادثه متباقی بدون وضع جرایم از طرف مدیریت حادثات (102

 .باشد

( حادثه ترافیکی در مدیریت ترافیک کابل ثبت گردیده است که 712تعداد ) 1398طی سال مالی  در به مالحظه رسید کهبه همین ترتیب 

( 346( حادثه خساره مالی بوده است.  از جمله تعداد )22( حادثه مجروحیت و تعداد )449( حادثه فوتی، تعداد )241) از آن جمله تعداد

( افغانی از 86,500به مبلغ ) 1398حادثه جهت تعقیب عدلی به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی گردیده که در مجموع طی سال مالی 

 این در حالیست که عواید جمع آوری شده در تناسب به حادثات ثبت شده خیلی ناچیز بوده و بابت جرایم ترافیکی تحصیل گردیده است

 1398نسبت به سال مالی  1399و همچنان در سال مالی  مایدخساره مالی را به طور مکمل تثبیت ننتوانسته مدیریت حادثات ترافیک 

 کاهش یافته است.حادثات ترافیکی ( 23)%

افغانی با ( 500مبلغ ) حادثه (182) تعداد افغانی جریمه گردیده و (1000)( مورد 26) مجموع تعداد در 1398مالی برعالوه آن طی سال 

( افغانی را نشان  86,500میگردد، در حالیکه شعبات مربوطه مبلغ ) ( افغانی117,000که جمعاً مبلغ ) داشتن عین حادثه جریمه شده اند

را خساره مالی  ( حادثه مجروحیت و204) تعدادبخش مربوطه  1399در سال ویل بانک نگردیده است. ( افغانی تح30,500داده که مبلغ )

 از تعدادقرار گرفته و جریمه  تحت افغانی( 500مبلغ ) حادثه بدسترس قرار گرفت که هر حادثه( 71) ، ولی اسنادارایه گردیدهمعلومات 

 . است( حادثه اسناد غرض بازرسی ارایه نشده 133)
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که یگانه دلیل کاهش عواید ،خساره مالی نداشته دیتابیس ثبت حادثات مجروحیت و هم چنان آمریت بررسی حادثات کتاب ثبت حادثات و

 جزیئات بیشتر حادثات در گراف ذیل نیز انعکاس یافته است.  .میباشد مربوطهافزایش حادثات دربخش  و

 

 
 

 علت

ت موجودیت پرسونل فاسد در مدیریاحتمال ، بخش حادثات، عدم کنترول و نظارت اداره ترافیکنبود پرسونل مسلکی، سهل انگاری کارمندان 

 گ منظم که سبب فساد سیستماتیک میگردد.یسیستم فایلنعدم موجودیت یه دقیق از حادثات و ئو نبود احصا حادثات
 

 تأثیرات

 ملی بخش منافع کنترول ترافیک جاده در میگردد، هیممدرک جرق نشود سبب کسر عواید از معیارات به وجه درست آن تطبیدر صورتیکه 

جاده،  حاکمیت قانون ترافیک اًوابستگی دارد بن بوم متعلق و و ملی تمام انسانهای این مرز )چون حادثات ترافیکی کشور به حالت اجتماعی و

الی م شاخص های بزرگ مصؤنیت جانی و مولفه ها و تحکیم ثبات ترافیکی، کنترول از جریان سالم ترافیکی در باالی جاده یکی از جمله

های الزم وجود ندارد بعضی  کنترولاز اینکه ، نگرانی را ببار آورده است مشکالت ومردم  برای که از این ناحیه( همه مردم کشور میباشد

  حادثات ثبت دفتر نگردیده است.
 

 پاسخ مرجع

 نرا وظیفه حوزه های ترافیکی تحریر نموده اندآ خساره مالی را به صورت درست تثبیت ونتواند حادثات  آمریت کمبود پرسونل سبب شده تا

 همچنان دیتابیس برای ثبت حادثات موجود نمی باشد. و
 

 سفارش هیئت

به منظور ایجاد شفافیت و حسابدهی در بخش حادثات ترافیکی، ایجاب می نماید تا تمامی امور حادثات ترافیکی به گونه الکترونیکی    -

تنظیم و سیستم سازی گردد تا تمامی حادثات ترافیکی به گونه دقیق ثبت و احصائیه گیری و تثبیت خساره گردد. کنترول و نظارت همه 

های حادثات ترافیکی در نظر گرفته شود. جریمه نقدی برای تعداد حادثات که ایجاب تعقیب عدلی را نمی نماید طبقه جانبه باالی فعالیت 

 متعهد و تشخیص و بررسی حادثات ترافیکی پرسونل مسلکی در بست های کمبود جهتبندی و به هر بخش آن حد اکثر جریمه وضع گردد. 

 . استخدام گردد
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 قرار گیرد  جدی مورد توصیه لین نوکریواالن آن حادثات تحصیل وومه باز مانده مطابق مقرره جریمه از مسؤیجرحادثه که از  102تعداد 

 بابت جریمه های باقیمانده تحویل بانک گردد.افغانی ( 30,500)مبلغ همچنان 

 تمام اسناد به شکل منظم آرشیف گردد.  ثبت حادثات ایجاد و جامع دیتابیس دفاتر و   -

 پارچه های جریمه ترافیکی به شکل الکترونیکی باالی متخلفین وضع گردد.   -

به آمربت  صائیه گیری ثبت و بعد از وضع جریمه تمام حادثات خسارات مالی کوچک توسط حوزات مربوطه در فورم معینه اح  - 

  حادثات رسماً خبر داده شود.
 

 (12یافته شماره )

که نشان دهنده عدم موجودیت شفافیت  ( روز15صدور جواز رانندگی قبل از تحویلی پول و به تأخیرحد اوسط ) عنوان یافته :

 ت میباشدآدراجرا

 
 

 معیار 

آن به اساس معاینات طبی صحت  )جواز رانندگی به اشخاص که سن هجده را تکمیل و چنین صراحت دارد: ماده دهم مقرره جواز رانندگی

 عملی مطابق احکام این مقرره توزیع می گردد. بعد از سپری نمودن امتحان نظری وتثبیت شده باشد 
 

 حالت 

توزیع  1399( جواز رانندگی طی سال 16275بخش های جدید و تجدید جواز رانندگی به مالحظه رسید که تعداد ) ،نظر به بازرسی دفاتر

 را طور قیدیتن ( 28)جواز رانندگی  تعداد هیئت ،گردیده ءتحویلی پول اجراقبل از جواز رانندگی ( 1051) گردیده است. از جمله تعداد

( 3حد اوسط توزیع یک جلد جواز رانندگی )که  گردیده ءاجرا قبل از تحویلی پول روز( 77)ظرف  مجموع در نمود که در بررسی انتخاب و

یک  یعنی در ،شده ءاجرا مدت یک روزدر رانندگی ( جواز 3009)تیب تعداد به همین تر . توزیع گردیده استروز قبل از تحویلی آویز پولی 

( جواز 12215تعداد ) صادر گردیده است. همچنان به مالحظه رسید کهنیز جواز رانندگی  روز هماندر  وصورت گرفته تحویلی پول  همروز 

روز اجراء  (516) جواز ها به تأخیر مدت مجموعنموده در  انتخاب و بررسیرا طور قیدی جواز  (35) تعداد هیئتکه شده  ءاجراتأخیر به 

  تأخیر بوده است . ( یوم15( جلد جواز مدت )35حد اوسط در ) گردیده که
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 ست.گردیده ا ءتعداد از جواز رانندگی که قبل از تحویلی پول اجرا( 13-12شماره )تصاویر

 ست.گردیده ا ءتحویلی پول اجرا همزمان تعداد از جواز رانندگی که ( 15-14شماره ) تصاویر
  

 تصاویر
 ولباعث گردیده تا قبل از تحویلی پ ولیت پذیری کارمندانؤسهل انگاری و عدم مساز تحلیل وضعیت چنین نتیجه گیری میتوان کرد که 

ولین ترافیک نداده و طرزالعمل ؤغیر اصولی را برای مس اجراآتقوانین و مقررات اجازه همچو  کهست این در حالیجواز رانندگی توزیع گردد. 

سمت آن تعداد جواز در قبا در نظرداشت ازدحام مراجعین برای اخذ جواز رانندگی تأکید بر تادیه پول قبل از صدور جواز سیر دارد. همچنان 

سوال بر انگیز بوده. تأخیر چندین روز طی مراحل گردیده به شکل مقایسوی و آن تعداد که به  های که در مدت یک روز طی مراحل گردیده

. باشد می مؤثرغیر  پاسخگو به نسبت عدم موجودیت سیستم معیاری وبخش مربوطه  اجراآتبمالحظه اسناد و پروسه توزیع جواز رانندگی 

  .ناقص و غیر شفاف موجود میباشد اجراآتجواز رانندگی نیز همچو د وری نمود که در بخش تمدیآباید یاد

 :قابل دسترس می باشدگراف ذیل ( جواز رانندگی و6) ضمیمه شماره در جزئیات بیشتر موضوع
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 علت

و  هسران خود اجراآتکنترول داخلی و  عدم کارائیطبق اصول،  فعالیت ها اجرای، ضعف مدیریتی اداره در رابطه به مسئوولین سهل انگاری

 .توزیع جواز رانندگی عدم شفافیت در
 

 تأثیرات

و برای اخذ جواز رانندگی به  ناراضیمردم با تفاوت سه گانه آن باعث گردیده تا تمدید آن  جدید ودر بخش توزیع جواز رانندگی  اجراآت

از  و دسترستی مساوی به خدمات نیز میباشدعدم . همچنان اینگونه عملکرد اداری در تضاد با اصول بی طرفی و رجوع نمایندکمیشنکاران 

  وء استفاده نیز متصور می باشد.جانبی دیگر زمینه س
 

 پاسخ مرجع

 بخاطر تسریع پروسه بوده است.به چنین حالت  اجرای جواز رانندگی

 

 سفارش هیئت

رت به شکل درست آن صوکنترول داخلی بر فعالیت های بخش جواز رانندگی به سطح ریاست مدیریت تفتیش داخلی ایجاد گردد تا   -

 گیرد.

 .توزیع جواز رانندگی در نظر گرفته شودزمان مشخص برای    -

 .جلو کمیشنکاران در بخش جواز رانندگی گرفته شود   -

 .برای ثبت جواز رانندگی ایجاد گرددپاسخگو  منظم وسیستم الکترونیکی    -

 د.تجدید به شکل سیستماتیک به اساس طرزالعمل مشخص تنظیم گرد ین زمان توزیع جواز رانندگی جدید ویبرای تع   -

 .داری نمایندخوداً جددر مورد ت دوگانه آاز اجرا قانونی نموده و اجراآتیکسان  طور ،برای متقاضیان جواز رانندگی   -

 قبل از تحویلی پول به هیچ وجه جواز رانندگی توزیع نگردد.  -

مورد جزای تأدیبی  ،نموده ءهمزمان(  اجرا )قبل از تحویل و اشخاص و افراد که جواز رانندگی را بدون درنظرداشت طی مراحل قانونی -

 . و در عوض شان افراد و اشخاص مسلکی و متعهد گماشته شود تبدیل گردندغیر مسلکی  قرار گیرند و در سایر بخش های
 

 (13یافته شماره )

دون ریاست ترافیک بجمع آوری پلیت وسایط متصرفین از روی جاده و وضع جرایم توسط مسئوولین با صالحیت عنوان یافته : 

 و خالف معیار های وضع شدهء ترافیکی  در نظرداشت صبغهء قانونی

 
 

 معیار 

 افغانی مالک واسطه را جریمه نمایند.( 500) حرکت: یک مؤظف پولیس ترافیک میتواند در یک نوع تخلف الی سوم مقرره سیر و ماده سی و

 حالت 

لیت پ ه، عبور از اشاره های ترافیکی و غیره خالف ورزی ها، نسبت توقف بیجا به های شهرکابله جاد زمان های متفاوت از ریاست ترافیک در

 ن ترافیکولیؤچنین عملکرد مس .و قید میگرددو به مرکز ریاست انتقال  جمع آوری ریاست ترافیک مقام هدایت را نظر به متصرفینوسایط 

 واسطه در محل متصرفبه عوض اینکه  شان ببار آورده است. ره پلیت هایاخذ دوبا قسمتوسایط مشکالت گوناگون در  متصرفینبرای 

 نینچولین ترافیک از واسطه جدا و به ریاست ترافیک انتقال داده می شود. ؤوی توسط مس پلیتمطابق مقرره تحت جریمه قرار داده شود 

ن بنابر که پلیت وسایط متصرفی مده استآبعمل نی ذکرتهیچ نوع اسناد تقنینی  مغایرات با اسناد تقنینی ترافیک قرار دارد و در در اجراآت
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تخلف  حرکت برای یک نوع مقرره سیر و برعالوه آن در عدم رعایت قوانین ترافیکی منحیث جزای تأدیبی به مرکز ریاست انتقال و قید گردد.

گی یافغان( 500) پارچه( 4) در بدل هر پلیت تعدادرره سیر و حرکت مقاما برخالف  جریمه در نظر گرفته شده است افغانی( 500) الی مبلغ

متصرفین در بدل رهایی هر از  و خالف مقرره ترافیک غیرمعیاریبه گونه افغانی ( 2000) مبلغ عاًکه جم صادر می گرددبه مالک واسطه 

صد افغانیگی برای شخص تحت جریمه جپارچه پنمعلومات یک تعداد متصرفین، صرف یک پلیت اخذ می گردد. در بعضی قضایا به اساس 

داده می شود ولی در بدل آن از موصوف مبلغ دو هزار افغانی اخذ می گردد که چنین وضعیت خیلی نگران کننده و عدم شفافیت در امور 

 5/4/1400رخ ؤضع جرایم آن تا الحال مو دفاتر بخش جمع آوری پلیت و در مورد استعالم صادر گردیده ولی اسناد و ریاست ترافیک را نشان می دهد. 

 جزئیات بیشتر  موضوع در تصاویر ذیل قابل مشاهده می باشد:  .پاسخ بدسترس قرارداده نشده است

 
مبلغ دوهزار به یک نوع تخلف )توقف بیجا(پارچه های جریمه که خالف ماده سی وسوم یک تن مالک  واسطه  ( 18تصویر شماره )

 .استافغانی جریمه گردیده 

 

 . ریاست ترافیک صورت گرفته مسئوولین با صالحیتسایط که توسط جمع آوری پلیت های و و انتقال( 20-19تصاویر شماره )
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 علت

قوانین و مقررات ترافیکی و امکان سوء خالف  ایم ترافیکیی وضع جردر رابطه به اجرای فعالیت ها مقام ریاست ترافیکضعف مدیریتی 

  استفاده از صالحیت های وظیفوی. 
 

 تأثیرات

. همچنان را در زمینه بار آورددر بخش جمع آوری، کندن پلیت ها و جریمه نمودن خالف معیارات  باعث گردیده تا نارضایتی مردم  اجراآت

 و اجراآتاعتماد آنها به  حکومت و فاصله بین مردم وبوده و  مقرره سیر و حرکتماده سی و سوم  اینگونه عملکرد اداری در تضاد با اصول و

 و زمینه سوء استفاده به افراد مفسد بوجود میآید.  بی باوری را ایجاد مینماید ترافیکی و عرضه خدمات
 

 پاسخ مرجع

  .ستنشده ا ارایهمنجانب بخش مربوطه پاسخ مطالبه ولی ( 00936) علت موضوع ذریعه استعالم شماره
 

 سفارش هیئت

ریمه وضع ج وبه اساس مقرره سیر و حرکت در محل انجام تخلف جریمه و از کندن پلیت  ولین با صالحیت مقام ریاست ترافیک ؤمس  -

 داری نمایند. موجوده خود قوانینخالف ها 

امعه تا سیستم ترافیکی مطابق به مقتضیات ج مقام ریاست بمنظور رسیدگی به مشکالت ترافیکی برنامه های جامع را روی دست گیرد  -

 از اجراآت خالف قوانین و مقررات جداً خود داری نمایند. صورت گیرد و الکترونیکی  به گونهوضع جرایم یافته،  بهبود

می نماید الف صالحیت قانونی وضع حرکت( جمع آوری و جریمه ها را خ ترافیک که پلیت ها را خالف معیارات )مقرره سیر و ئیسر -

ت ارایه ننموده توسط ریاست  تفتیش داخلی وزارت محترم امور داخله  همه جانبه ئکه به هییاسناد  مورد جزای تأدیبی قرار گیرد.

 .گردد بررسی
 

 (14یافته شماره )

انجام معاینات صحی متقاضیان  و جواز رانندگی نظریو  عملیامتحان  ، شواهد و مدارک معتبر پیراموننبود اسنادعنوان یافته: 

 جواز رانندگی به گونه غیر معیاری

 
 

 معیار

( مقرره جواز رانندگی )درخواست کننده جواز رانندگی بائیست قبالً در مکاتب و  کورسهای اختصاصی و مسلکی شخصی و یا دولتی 16ماده )

 رانندگی را بیاموزد، پروگرام و دستورالعمل کورس رانندگی توسط اداره ترافیک مرکزی تنظیم میشود.( 

صاصی رانندگی درخواست کننده جواز رانندگی مکلف است غرض فراگرفتن قواعد و ( در حال عدم موجودیت کورس های اخت17ماده )

 مقررات ترافیک، در ادارات ترافیک به کورسهای ترافیکی اشتراک نماید.

)قدرت دید(،  ( در معاینات صحی که به منظور اخذ جواز رانندگی و یا تجدید آن از نظر طبی الزمی پنداشته میشود: قوه رویت47) ماده

نمای جسم و اندازه قد، امراض قلبی وعائی، امراض  اندازه شنوائی و جهاز موازنه آن، وضعیت فعالیت اطراف علوی و سفلی، وضعیت نشو و

 عقلی و عصبی و سایر امراضی که اجرای وظیفه رانندگی را مختل نماید.(
 

 حالت

 در بخش جدید و تجدید برای متقاضیان جواز رانندگی فورم (60000)به تعداد  1399طی سال مالی  مربوطه، نظر به معلومات شعبات      

گردیده است. یافته های تفتیش نشان می دهد که  توزیع  ( تن متقاضی جواز رانندگی44090تعداد )که از جمله برای صورت گرفته،  توزیع



بررسی عملکرد ریاست ع پولیس ترافیکگزارش / اداره عالی تفتیش  

 ریاست تفتیش عملکرد |  40

 

( تن بدون سپری 11035ک را سپری نمود و تعداد )ومترییپروسه بتن  ( 33055تعداد )برای متقاضیان که جواز رانندگی توزیع گردیده  

. توزیع جواز رانندگی بدون طی مراحل پروسه بایومتریک نشان دهنده مدیریت ضعیف ریک جواز رانندگی اخذ نمودهومتنمودن پروسه بی

  در اجراآت ریاست ترافیک می باشد. توزیع جواز رانندگی و عدم شفافیت

ه طی مراحل ننمودولی امتحان نظری و عملی و متقاضیان که فورم را اخذ نموده ناکام در  متقاضیانلیست که  دبمالحظه رسیعالوه بر آن        

عدم موجودیت اطالعات و ارقام دقیق نسبت اطالعات آن موجود نبوده و بدسترس هیئت قرارداده نشد. به اند و دوباره مراجعه نکرده اند 

نموده  کرده سپری کسانیکه ارتقاء معلوم نمی گردد که چه تعداد متقاضیان امتحان نظری و عملی را به شمول پیرامون توزیع جواز رانندگی

اند یاخیر؟ حاضری یومیه طبق تقسیم اوقات درسی اسناد و دفاتر معتبر، محل مناسب از قبیل صنف معیاری، مواد درسی وجود نداشته که 

ی آیا متقاضیان تمام ط ، موجود نمی باشد و بدسترس هئیت قرار داده نشده است. اینکهاشدنشاندهنده تکمیل کورس های عملی و نظری ب

مطابق معیاری ها وضع شده، سپری نموده اند و یا خیر؟ پرسشی می باشد که به نسبت عدم ارایه اطالعات و  مراحل قانونی را بشکل درست

عدم موجودیت اسناد  پیرامون امتحان نظری و عملی نشان دهنده اجراآت . ه استمعلومات کافی از جانب اداره ترافیک، بدون پاسخ باقی ماند

  غیر معیاری و غیر شفاف ریاست ترافیک می باشد.

 

 
 

 نظر به بازدید عینی از معاینات صحی جواز رانندگی به مشاهده رسید که معاینات آن در دو بخش صورت میگیرد: 

 معاینه چشم  -

  .قابل مشاهده می باشد که در تصاویر ذیلمعاینه فعالیت دست و پا  -

، نمای جسم و اندازه قد سایر معاینات صحی از قبیل اندازه شنوائی و جهاز موازنه آن، وضعیت فعالیت اطراف علوی و سفلی، وضعیت نشو و     

معاینه و حصول اطمینان نمی  اصالً امراض قلبی وعائی، امراض عقلی و عصبی و سایر امراضی که اجرای وظیفه رانندگی را مختل می نماید

 گردد. 
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 .حالت فزیکی( میباشد )چشم و بخش معاینات صحی که نشان دهنده دو (22-21شماره ) تصاویر     

 

 علت

نبود سیستم برای ثبت فورم جواز رانندگی و سوابق امتحان نظری و عملی، نبود امکانات کافی برای معاینات صحی معیاری، ضعف مدیریتی 

در مورد عدم اشتراک متقاضیان در کورس رانندگی، اجراآت خودسرانه و سهل انگاری در مورد عدم اخذ امتحان نظری و عملی از تمام 

 متریک نشان دهنده فساد احتمالیو توزیع جواز رانندگی بدون طی مراحل بی، د محل مناسب، و سایل و تجهیزاتنبو ،متقاضیان طبق مقرره

  رانندگی می باشد . در قسمت توزیع جواز
 

 تأثیرات

در صورتیکه معاینات صحی بطور معیاری انجام نگردد، متقاضیان در کورس رانندگی اشتراک ننماید و امتحان نظری و عملی طبق معیارات 

 در کاهش خطرات و حادثاتاخذ نگردد، سند جواز رانندگی نمیتواند اطمینان اگاهی کامل از مقررات رانندگی برای راننده را ارایه نماید و نیز 

ریاست عدم موجودیت اطالعات دقیق، اسناد و مدارک معتبر شفافیت و حسابدهی  متصور بر روی جاده نقش مؤثر نخواهد داشت. همچنان

   ترافیک را تحت سوال برده است. 
  

 پاسخ مرجع

حالت فزیکی انجام  گردد، معاینات صحی چشم وکورس های دریوری سپری مینمایند، امتحان عملی و نظری از تمام متقاضیان اخذ می

متریک در دو محل  میگردد ولی امراض قلبی وعائی و امراض عقلی وعصبی نسبت نداشتن وسایل و محل، موجود نبوده است و انجام بیو

 عدم موجودیت محل مناسب انجام میگردد. نسبت کمبود پرسونل  و
 

 سفارش هیئت

بی، عص استخدام گرددکه تمام معاینات صحی متقاضی بشمول امراض عقلی و و متعهد پرسونل مسلکیبرای معاینات صحی معیاری،  -

 و نظارت مسمتر از پروسه توزیع جواز رانندگی صورت گیرد.  وغیره را انجام دهد تا از حوادث بعدی آن جلوگیری گردد قلبی وعائی

 داره ترافیک حتمی و ضروریه جواز رانندگی با تمام شرایط تدریسی آن در ادایر نمودن کورس رانندگی برای  همه متقاضیان طبق مقرر  -

 میباشد و میکانیزم وضع گردد که امتحان آموزشی از تمام متقاضیان اخذ گردد.

 امتحان نظری و عملی از همه متقاضیان به گونه شفاف طبق مقرره به تمام معیارات توسط کمیسیون مؤظف اخذ گردد.  -

برای متقاضیان محل مناسب طبق تقسیم اوقات درسی، صنف معیاری، حاضری یومیه و همه موارد که ضرورت متقاضی میباشد، ریاست   -

 ع پولیس ترافیک در نظر گرفته و آنرا فراهم سازد.  

 برای تسریع و تسهیل پروسه بیومتریک پرسونل کافی، وسایل مجهز و محل مناسب در نظر گرفته شود.  -
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مرحله امتحان عملی و نظری میباشد فراهم گردد و اسناد و سوابق  بمنظور سهولت برای متقاضیان وسایط و تجهیزات که ضرورت در  -

و پروسه  امتحان به گونه معیاری مستند  که نشاندهنده مرحله موفقیت امتحان عملی و نظری باشد شامل فایل های متقاضیان گردد

 اتی الکترونیکی توزیع جواز رانندگی ایجاد گردد.سازی گردد و دیتابیس معلوم

وص می مخص( چپ)در ضمن شکل و دیزاین جواز رانندگی از حالت فعلی کتابچه یی تغییر نماید و مانند تذکره الکترنیکی که دارای  -

 باشد و تمامی مشخصات شخص در آن درج است، طرح ریزی گردد و در سیستم الکترونیکی ترافیک وصل گردد. 
 

 (15یافته شماره )

 و آدرس جهت رسیدگی به شکایات اداره ترافیک و عدم موجودیت مرجع درعنوان یافته: نبود سیستم منظم کنترولی و نظارتی 

 مردم

 
 

 معیار 

رهنگ فدر بخش پالن استراتیژیک تنظیم و کنترول ترافیک جاده نقاط ضعف اداره )موجودیت سیستم کالسیک کاری در امورات وظیفوی، 

  و  رفتار حمایت از فساد، بی نظمی ها، قوم پرستی و خود نمائی ها در ادارات ترافیک کشور هنوز هم یک نگرانی عظیم تلقی میگردد.(

 حالت

تصاویر ذیل نشان دهنده اطراف ریاست و مدیریت ترافیک میباشد که دراین قسمت دکاکین و غرفه های زیادی اعمار گردیده بنام فوتوکاپی،      

پرنتر و تثبیت معاینات خون و غیره که  در اصل تمام فعالیت های غیر قانونی تحت عنوان )کمیشن کاران(  توسط افراد و اشخاص که تعداد 

ارمندان با ک و مدیریت ترافیکاین در حالیست که افراد مذکور در داخل ریاست ها تن میرسد مربوط همین دکاکین اجراء میگردد.  شان به ده

د. ریاست محترم ترافیک که مسؤولیت رهبری اجراآت توزیع جواز ناز آنها استفاده مینمای روزمره ارتباطات مستقیم داشته و در فعالیت های

رانندگی و جریمه های ترافیکی و سایر آنرا برعهده داشته در هماهنگی با ادارات محترم کشفی و امنیتی در این راستا تا اکنون سیر، جواز 

همچنان در داخل شعبات اداره ترافیک دیده میشود که اکثریت کارمندان مدیریت م جدی و قابل ملموس ننموده است و هیچ نوع اقدا

اد مراجعین را بدون حضور داشت مالکین وسایط دست بدست طی مراحل مینمایند که مداخله مستقیم ترافیک و ریاست ترافیک اسن

 ریت ترافیک را تحت سوال برده است.کارمندان در امور غیر مربوطه، شفافیت کاری ریاست و مدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترافیک ارتباطات مستقیم دارند، هر شخص  یتمدیر که با پرسونل ریاست و بیرون اداره ترافیک دکاکین ( 24-23شماره ) تصاویر

  .نمایند وسط همین اشخاص طی مراحلرا توجواز رانندگی  رمیتواند در داخل هر دکان برای خود اسناد مرتبط جواز سی
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 علت

ضعف مدیریت اداره در رابطه به انجام وظایف پرسونل  ، سؤ استفاده،اداری ، زمینه سازی برای فساداداری علت اصلی آن موجودیت فساد

یری جلوگ ازامنیتی ایجاد سهولت به مردم، عدم توجه ریاست ع پولیس ترافیک و ارگان های کشفی و جهت انگیزه  عدم موجودیت وریاست 

 . عامه و عدم تعهد به پاسخگو بودن به مردم ت ریاست ترافیکآوضعیت فعلی اجرا
 

 تأثیرات

 دارهاترافیک به نام خدمات عکس، فوتوکاپی، تثبیت گروپ خون و ارتباطات نزدیک با کارمندان ریاست اداره در صورتیکه اشخاص بیرون از 

می گردد و اداره ترافیک باید در قسمت آن تدابیر درست و عملی را روی دست در اجراآت این اداره  اداری ترافیک موجود باشد باعث فساد

یک جانب باعث بیکاری آنعده از اصناف که واقعاً به فعالیت های قانونی مصروف اند، نگردد و از جانب دیگر جلو آن عده از اشخاص  گیرد که از

 که تحت عناوین مختلف دست به فعالیت های غیر اصولی میزنند و با کارمندان ترافیک در ارتباط اند، گرفته شود. 
 

 پاسخ مرجع

 ده است، و پروسه نظارتی در داخل و بیرون شعبات موجود نبوده است.صندوق شکایات تهیه نگردی
 

 سفارش هیئت

ک  سیار، و همچنان ترافی ترافیک ایجاد گردد تا در کنترول داخلی نقش مؤثر ایفاء نماید ادارهسیستم الکترونیکی برای هر بخش کاری   -

 شود.کمره های ترافیکی درجاده نصف وکمرهای متذکره با مرکز وصل 

 برای سمع شکایات مردم صندوق شکایات و مرجع مشخص گردد.  -

 برای ارزیابی شکایات مردم بورد یا کمیسیون شکایات ایجاد گردد تا در میعاد معینه شکایات را بررسی و رسیده گی صورت گیرد.  -

 شنکار در مربوطات ترافیک جلوگیری جدی نماید. رهبری ترافیک در تفاهم با ادارات کشفی و استخباراتی از ورود افراد و اشخاص کمی  -

طرزالعمل خاص را روی ریاست ع پولیس ترافیک در قسمت کنترول از دکاکین اطراف ریاست متذکره هرچه عاجل اقدام نموده و   -

 و یاریغیر معبه گونه گروپ خون تثبیت  ، اشخاص که به گونه غیر قانونی دست به فعالیت های کمیشن کاریدست گیرد تا جلو 

ر و با توجه به میزان فق عده از اصناف که به گونه قانونی فعالیت دارند می شوند، با در نظر داشت آن یسایر اعمال غیر اصول مرتکب

  جلوگیری بعمل آید. بیکاری در کشور،
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 بخش سوم

 

 پاسخ مرجع و نتیجه گیری

 



بررسی عملکرد ریاست ع پولیس ترافیکگزارش / اداره عالی تفتیش  

 ریاست تفتیش عملکرد |  45

 

 در مورد یافته های تفتیش  پاسخ مرجع

ولین ترافیک به گونه جلسه و ذریعه استعالم های جداگانه ؤدر جریان بررسی تمامی یافته ها و مشکالت شناسائی شده را به مسهیئت مؤظف 

ع  توصف تأخیر مسؤولین ریاس با. در ضمن بخش های مربوطه پیرامون یافته های تفتیش دریافت گردیده استنموده و پاسخ  شریک

( 004961ذریعه نامه شماره ) را نیزمسودة یافته های تفتیش ارایه بموقع معلومات مورد نیاز  کابل، در پولیس ترافیک و مدیریت ترافیک

بریاست متذکره تسلیم نموده، تا باالثر آن نظریات شانرا پیرامون یافته های تفتیش ابراز نمایند،که تا الحال پاسخ اداره  2/1400/ 30مؤرخ 

 محترم ارایه نگردیده است.
 

 نتیجه گیری 

 جواز سیر، جواز رانندگی وهای توزیع بخش در اجراآت ریاست ع پولیس ترافیک و مدیریت ترافیک کابل  نتایج بررسی نشان می دهد که

ترافیکی غیر مؤثر و غیر شفاف میباشد. احکام قانون، معیارات و شرایط در طی مراحل اسناد بخش های مربوطه بشکل  های وضع جریمه

مؤثر رعایت و تطبیق نگردیده، نظارت و کنترول درست از تطبیق قوانین صورت نگرفته که موارد مهم آن قرار ذیل به شکل فشرده انعکاس 

 .استیافته 
 

ت که در امنیو معیاری انجام نمی دهد. پرزه جات اساسی و مهم وسایط درست  گونه به را عاینات تخنیکی وسایطم ریاست ترافیک کابل

برای معاینات تخنیکی وسایط به گونه معیاری ورکشاپ های مجهز معاینه نمی گردد.  نقش و رول عمده دارد چک و ترافیک بر روی جاده

ه باینه تخنیکی افراد غیر مسؤول )کمیشن کاران( معدر ساحات  .نوبتی موجود نمیباشد تخنیکی، پرسونل مسلکی، محل مناسب و سیستم

 . و نارضایتی مردم میگردد در اجراآت ، عدم مؤثریتبی نظمی، فساد اداری، اجراآت غیر اصولی سبب که مشاهده می رسد

جموع ، از متضمین گردیده اشخاص و افراد مشخص تعداد صدها جواز سیر توسط یکبه همین ترتیب یافته های تفتیش نشان می دهد که 

تن مشخصًا تضمین ( 23) فیصد آن توسط( 34)جواز سیر که به گونه قیدی مورد بررسی قرار گرفت، معلوم گردید که جلد  (2730) تعداد

 . از شفافیت الزم برخوردار نمی باشد نیز گردیده است. از چنین وضعیت معلوم می گردد که پروسه تضمین جواز سیر
 

همچنان به مالحظه رسید که ریاست ترافیک نتوانسته خدمات توزیع جواز سیر را در زمان تعیین شده که حد اقل سه یوم می باشد، برای 

ده، جمهوری ترتیب گردیظف ریاست محترم ؤمتقاضیان ارایه نماید. ریاست و مدیریت ترافیک به اساس طرح ساده سازی که از جانب هئیت م

مکلف گردیده تا در مدت سه یوم جواز سیر متقاضیان طی مراحل و تکمیل گردد ولی یافته های ما نشان می دهد که حد اوسط در طی 

روز سپری گردیده است و متقاضیان از ارایه خدمات ریاست ترافیک شاکی بوده و چنین وضعیت سبب مساعد ( 25)مراحل هر جواز سیر 

 ولین گردیده است. ؤفساد اداری و بوجود آوردن عدم شفافیت در اجراآت و عملکرد مس نمودن

به منظور شناسائی وسایط دارای شاسی نمبر تکراری و یا وسایط کیفیتی در مدیریت ترافیک  ثبت جواز سیر های جدید به گونه الکترونیکی

توسط شرکت جرمن هایتیک به پیش برده می شود. به اساس مالحظه اسناد و عملکرد شرکت متذکره، معلوم گردید که فعالیت های انجام 

ای هوسایط با انجن و شاسی نمبر  ی اسناد به مشاهده رسید که چون به اساس بررس مؤثریت مطلوب نداشتهشده توسط کمپنی مذکور 

سیستم الکترونیکی ثبت گردیده و شرکت مذکور قادر به شناسائی و تفکیک وسایط تکراری و کیفیتی نشده است. عالوه  درو کیفیتی تکرار 

اصالً نقش ندارد و امورات در بخش واز سیر تمدید جبر آن شرکت مذکور صرف بخش جواز سیر های جدید را به پیش می برد در بخش های 

 تجدید جواز سیر به گونه غیر الکترونیکی و خیلی زمانگیر به پیش برده می شود. 

 

افزون بر موارد فوق به مالحظه رسید که در توزیع پلیت های اصل تسلسل در نظر گرفته نمی شود و پلیت های وسایط به گونه مسلسل 

بدون مراعات اصل تسلسل  (VIP,Golden,Silvere)که دارای شماره های مشابه اند به نام های مختلف  توزیع نمی گردد، پلیت های

توزیع می گردد. بنابر عدم درنظرداشت اصل تسلسل شماره های پلیت، پروسه داغ و توزیع پلیت وسایط در مدیریت و ریاست ترافیک شفاف 

 به نظر نمی رسد و احتمال فساد اداری به سطح خیلی قوی در این بخش متصور می باشد. 
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ه های پولیس ترافیک نیز عاری از مشکالت و چالش ها نبوده، در قدم نخست ریاست و مدیریت ترافیک انتقال وسایط از روی جاده به توقفگا

صالحیت قانونی انتقال وسایط متصرفین را از روی جاده به شهرک ترافیک ندارد و در هیچ سندی چنین موضوع پیش بینی نگردیده است 

ود وسایط متصرفین که به شهرک انتقال داده می شعمال غیر قانونی می زند. ثانیاً و ریاست ترافیک کابل به گونه خودسرانه دست به چنین ا

( عراده وسایط مختلف النوع که به شهرک انتقال گردیده، غایب 107از مصئونیت الزم برخوردار نمی باشد. به مالحظه رسید که به تعداد )

 پرزه جات وسایط به سرقت برده می شود. ، می باشد
 

رافیکی که یک وسیله برای ایجاد نظم بر روی جاده عامه میباشد بگونه مؤثر آن وضع نگردیده و با وجود تحصیل عواید از این ت های جریمه

 .را نشان می دهدافزایش   1399الی  1397در روی جاده بهبود نیافته و گراف جرایم ترافیکی در طی سال های  نظم ترافیکی ،مدرک

وسایط لیت پ ولین ریاست ترافیکؤاست. مسنگردیده دقیق ثبت و احصائیه گیری حادثات  با تفکیک انواع درستحادثات ترافیکی بگونه 

 جمع آوری مینماید بدون در نظرداشت وضع جرایم مطابق به قانون، متصرفین را از روی جاده خارج از صالحیت های وظیفوی و مبنی قانونی

 مشکالت و احتمال سوء استفاده های غیر قانونی می گردد.   که چنین عملکرد برای متصرفین باعث سرگردانی،
 

از . توزیع گردیده است 1399( جواز رانندگی طی سال 16275تعداد )نتایج تفتیش در بخش جواز رانندگی نشان می دهد که در مجموع 

روز قبل از اینکه آویز پولی تحویل بانک ( 3) ( جواز رانندگی قبل از تحویلی پول اجراء گردیده که حد اوسط آن درمدت1051جمله تعداد )

 یعنی در طی مراحل آن در یک روز صورت گرفتهجواز رانندگی ( 3009عداد )ب تبه همین ترتی ، جواز رانندگی توزیع گردیده،مربوطه گردد

( روز تأخیر 15)   در ی حد اوسطجواز رانندگ (12215)و تعداد  صورت گرفتهنیز تحویلی پول و همان روز صدور جواز رانندگی هم یک روز 

برای مراجعین توزیع گردیده است. چنین حالت نشان دهنده عدم شفافیت در توزیع جواز رانندگی می باشد، بلخصوص آن تعداد جواز های 

گردیده، روابط کارمندان ریاست ترافیک با کمیشن کاران را نشان می دهد و تعداد جواز های  ءکه قبل از تحویلی پول و در یک روز  اجرا

ی مراحل ط شده مربوط به مردم عام می باشد که با کارمندان ریاست ترافیک و کمیشن کاران در ارتباط نبوده و ءخیر پانزده یوم اجراأکه به ت

 اسناد شان به تأخیر صورت گرفته است. 

به شمول صنف معیاری مواد درسی طبق   کورس رانندگی اسناد مکمل از چگونگی مرحله موفقانه متقاضیه مالحظه رسید که همچنان ب

عاینات موجود ندارد.  ، در ریاست و مدیریت ترافیک کابلتقسیم اوقات که نشاندهنده تکمیل کورس های عملی و نظری جواز رانندگی باشد

درست انجام نمی شود، معاینات امراض قلبی، وعائی، عقلی و عصبی که از جمله معیاری های مهم جواز صحی مراجعین به گونه معیاری و 

 رانندگی می باشد، اصالً صورت نمی گیرد. 
 

یاز ن ریاست و مدیریت ترافیک در آن تنظیم گردد، رنج می برد.  که تمامی فعالیت های واحد سیستم الکترونیکی از نبود کابلترافیک  اداره

یت مشکالت اکثر .و اولویت شدید محسوس است تا فعالیت های جواز سیر، جواز رانندگی و جرایم ترافیکی به گونه الکترونیکی تنظیم شود

یکی . تا زمانیکه سیستم سازی در امور ترافو چالش های که در اداره ترافیک موجود می باشد، بنابر نبود سیستم منظم الکترونیکی می باشد

ت تعدیالت در اسناد تقنینی ترافیک  بوجود نیاید، مشکالو  مداخله افراد و سیستم کهنه قلمی تغییر ننماید ،طح کشور به وجود نیایددر س

 مراجعین، کیفیت پائین خدمات، فساد اداری از اداره ترافیک برطرف نمی گردد.    

 رافیک در تریاست ع پولیس فعالیت های مدیریتی و عملیاتی  د ـدیبررسی شناسائی گر  ریانـکه در ج با درنظرداشت نواقصات و مشکالت

ازینرو در قدم نخست اشد ضرورت است تا تمامی ثریت و شفافیت الزم را ندارد. ؤم ، جواز رانندگی، وضع جریمه ترافیکیبخش های جواز سیر

نظیم گردد، تفعالیت های ریاست ترافیک کابل در بخش های توزیع و تمدید جواز سیر، جواز رانندگی و جرایم ترافیکی به گونه الکترونیکی 

ساختار ها در ریاست و مدیریت و در بخش های منابع بشری و  در اسناد تقنینی مطابق به نیازمندی شرایط کنونی تعدیالت بوجود آید

 ترافیک تغییرات گسترده بوجود آید و کارمندان مسلکی، با تجربه، متعهد و آشنا با فنآوری جدید گماشته شود.  
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 که از ده ها وصدها جواز سیر تضمین نموده استیجدول تضمین تعداد افراد    :(1ضمیمه شماره )
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 1399عدم اجرای جوازسیر جدید و تمدید کنندگان طی سال لیست  : (2ضمیمه شماره )
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 وسایط دارای پلیت نمبر منفی پنج

2۶/۹/1۳۹۹  ۳/10/1۳۹۹ روز ۳ 42   4۵ 21/11/1۳۹۹  ۶/10/1۳۹۹  ۶/10/1۳۹۹  ۶/10/1۳۹۹ ۵منفی  ندارد    .1 ۹1۵۷۷ کروال 

۶/10/1۳۹۹  14/10/1۳۹۹ روز ۳ 20   2۳ 21/11/1۳۹۹  2۹/10/1۳۹۹  2۹/10/1۳۹۹  28/10/1۳۹۹ ۵منفی  ندارد    .2 ۹1۵۶2 کروال 

2۹/۹/1۳۹۹  1۷/10/1۳۹۹ روز ۳ 2۵   28 21/11/1۳۹۹  2۳/10/1۳۹۹  2۳/10/1۳۹۹  2۳/10/1۳۹۹ ۵منفی  ندارد    .3 ۹1۶24 کروال 

2۹/۹/1۳۹۹  1۵/10/1۳۹۹ روز ۳ 24   2۷ 21/11/1۳۹۹  28/10/1۳۹۹  28/10/1۳۹۹  24/10/1۳۹۹ ۵منفی  ندارد    .4 ۹148۹ کروال 

2/10/1۳۹۹  8/10/1۳۹۹ روز ۳ 40   4۳ 21/11/1۳۹۹  8/10/1۳۹۹  8/10/1۳۹۹  8/10/1۳۹۹ ۵منفی  ندارد    .5 ۹1۵۷8 کروال 

18/۹/1۳۹۹  24/10/1۳۹۹ روز ۳ 24   2۷ 21/11/1۳۹۹  4/11/1۳۹۹  4/11/1۳۹۹  24/10/1۳۹۹ ۵منفی  ندارد    .6 ۹1۵۹۹ کروال 

22/۹/1۳۹۹  24/10/1۳۹۹ روز ۳ 18   21 21/11/1۳۹۹  4/11/1۳۹۹  4/11/1۳۹۹  ۳0/10/1۳۹۹ ۵منفی  ندارد    .7 ۹1۶14 کروال 

2۶/۹/1۳۹۹  22/10/1۳۹۹ روز ۳ 24   2۷ 21/11/1۳۹۹  24/10/1۳۹۹  24/10/1۳۹۹  24/10/1۳۹۹  24/10/1۳۹۹ ۵منفی     .8 ۹1۶۳1 کروال 

1۵/۹/1۳۹۹  4/10/1۳۹۹ روز ۳ ۳۳   ۳۶ 21/11/1۳۹۹  1۶/10/1۳۹۹  1۶/10/1۳۹۹  1۵/10/1۳۹۹ ۵منفی  ندارد    .9 ۹1۷۳4 کروال 

2۳/10/1۳۹۹  ۳0/10/1۳۹۹ روز ۳ 1۳   1۶ 21/11/1۳۹۹  ۶/11/1۳۹۹  ۶/11/1۳۹۹  ۵/11/1۳۹۹ ۵منفی  ندارد    .10 8۹۹۷4 کروال 

20/۹/1۳۹۹  21/10/1۳۹۹ روز ۳ 21   24 21/11/1۳۹۹  28/10/1۳۹۹  28/10/1۳۹۹  2۷/10/1۳۹۹ ۵منفی  ندارد    .11 ۹1۶4۶ کروال 

1۵/10/1۳۹۹  18/10/1۳۹۹ روز ۳ ۳0   ۳۳ 21/11/1۳۹۹  2۷/10/1۳۹۹  2۷/10/1۳۹۹  18/10/1۳۹۹ ۵منفی  ندارد    .12 ۹1۶4۷ کروال 

۶/10/1۳۹۹  24/10/1۳۹۹ روز ۳ 24   2۷ 21/11/1۳۹۹  4/11/1۳۹۹  4/11/1۳۹۹  24/10/1۳۹۹ ۵منفی  ندارد    .13 ۹1۵۹۹ کروال 

1۶/۹/1۳۹۹  1/10/1۳۹۹ روز ۳ ۳8   41 21/11/1۳۹۹  10/10/1۳۹۹  10/10/1۳۹۹  10/10/1۳۹۹ ۵منفی  ندارد    .14 ۹1۵۷1 کروال 

1۶/۹/1۳۹۹  18/۹/1۳۹۹ روز ۳ ۶0   ۶۳ 21/11/1۳۹۹  1/10/1۳۹۹  1/10/1۳۹۹  18/۹/1۳۹۹ ۵منفی  ندارد    .15 ۹148۶ کروال 

2/11/1۳۹۹  ۵/11/1۳۹۹ روز ۳ 11   14 21/11/1۳۹۹  14/11/1۳۹۹  14/11/1۳۹۹  ۷/11/1۳۹۹ ۵منفی  ندارد    .16 ۹1۹۳۶ کروال 

4/11/1۳۹۹  12/11/1۳۹۹ روز ۳ ۶   ۹ 21/11/1۳۹۹  14/11/1۳۹۹  14/11/1۳۹۹  12/11/1۳۹۹ ۵منفی  ندارد    .17 ۹1۹۳۷ کروال 

۶/11/1۳۹۹  12/11/1۳۹۹ روز ۳ ۶   ۹ 21/11/1۳۹۹  14/11/1۳۹۹  14/11/1۳۹۹  12/11/1۳۹۹ ۵منفی  ندارد    .18 ۹1۹41 کروال 

24/10/1۳۹۹  ۶/11/1۳۹۹ روز ۳ ۶   ۹ 21/11/1۳۹۹  14/11/1۳۹۹  14/11/1۳۹۹  12/11/1۳۹۹ ۵منفی  ندارد    .19 ۹1۹42 کروال 

2۹/10/1۳۹۹  1/11/1۳۹۹ روز ۳ ۳   ۶ 21/11/1۳۹۹  1۵/11/1۳۹۹  1۵/11/1۳۹۹  1۵/11/1۳۹۹ ۵منفی  ندارد    .20 ۹1۹۳1 کروال 

11/10/1۳۹۹  ۵/11/1۳۹۹ روز ۳ ۶   ۹ 21/11/1۳۹۹  14/11/1۳۹۹  14/11/1۳۹۹  12/11/1۳۹۹ ۵منفی  ندارد    .21 ۹1۹۳2 کروال 

2۶/10/1۳۹۹  ۵/11/1۳۹۹ روز ۳ ۶   ۹ 21/11/1۳۹۹  14/11/1۳۹۹  14/11/1۳۹۹  12/11/1۳۹۹ ۵منفی  ندارد    .22 1۹۹۳4 کروال 

 وسایط دارای پلیت نمبر منفی چهار

روز ۳ 0    ۳ 21/11/1۳۹۹  1۹/11/1۳۹۹  1۹/11/1۳۹۹  18/11/1۳۹۹ 4منفی  ندارد    .23 21۷4۳ فورنر 

روز ۳ .    1 21/11/1۳۹۹  20/11/1۳۹۹  20/11/1۳۹۹  20/11/1۳۹۹ 4منفی  ندارد    .24 ۳۳4۵ تندرا 

روز ۳ .    2 21/11/1۳۹۹  21/11/1۳۹۹  21/11/1۳۹۹  1۹/11/1۳۹۹  ۹/11/1۳۹۹ 4منفی     .25 8۹18 کروال 

روز ۳ 1۳    1۶ 21/11/1۳۹۹  20/11/1۳۹۹  20/11/1۳۹۹  ۵/11/1۳۹۹ 4منفی  ندارد    .26 ۶۷2۶2 کروال 

روز ۳ 0    ۳ 21/11/1۳۹۹  18/11/1۳۹۹  18/11/1۳۹۹  18/11/1۳۹۹ 4منفی  ندارد    .27 ۶۹4۷۹ پکنیک 

روز ۳ 0    1 21/11/1۳۹۹  20/11/1۳۹۹  20/11/1۳۹۹  20/11/1۳۹۹ 4منفی  ندارد    .28 8۹82۵ کروال 

 وسایط دارای پلیت نمبر منفی سه

روز ۳ 0    2 21/11/1۳۹۹  20/11/1۳۹۹  20/11/1۳۹۹  1۹/11/1۳۹۹  1۹/11/1۳۹۹ ۳منفی     .29 4۳۵۵4 کروال 

روز ۳ 0    2 21/11/1۳۹۹  20/11/1۳۹۹  20/11/1۳۹۹  1۹/11/1۳۹۹ ۳منفی  ندارد    .30 ۹۷۶12 کروال 

روز ۳ 24    2۷ 21/11/1۳۹۹  2۵/10/1۳۹۹  2۵/10/1۳۹۹  24/10/1۳۹۹ ۳منفی  ندارد    .31 ۹۶۳48 کروال 

روز ۳ 0    2 21/11/1۳۹۹  20/11/1۳۹۹  20/11/1۳۹۹  1۹/11/1۳۹۹ ۳منفی  ندارد    .32 828۹ کروال 

روز ۳ ۳    ۶ 21/11/1۳۹۹  1۹/11/1۳۹۹  1۹/11/1۳۹۹  1۵/11/1۳۹۹  28/10/1۳۹۹ ۳منفی     .33 42۶8۶ کروال 

روز ۳ 0    2 21/11/1۳۹۹  1۹/11/1۳۹۹  1۹/11/1۳۹۹  1۹/11/1۳۹۹  1۶/11/1۳۹۹ ۳منفی     .34 ۹۵۹2۹ کروال 

روز ۳ 0    2 21/11/1۳۹۹  20/11/1۳۹۹  20/11/1۳۹۹  1۹/11/1۳۹۹ ۳منفی  ندارد    .35 ۳128۵ کروال 

روز ۳ 0    1 21/11/1۳۹۹  20/11/1۳۹۹  20/11/1۳۹۹  20/11/1۳۹۹ ۳منفی  ندارد    .36 8۹۳۳1 کروال 

روز ۳ 0    2 21/11/1۳۹۹  20/11/1۳۹۹  20/11/1۳۹۹  1۹/11/1۳۹۹ ۳منفی  ندارد    .37 ۷4۹۹۵ کروال 

روز ۳ ۶    ۹ 21/11/1۳۹۹  14/11/1۳۹۹  14/11/1۳۹۹  12/11/1۳۹۹ ۳منفی  ندارد    .38 88۳۵۷ کروال 

روز ۳ 0    ۳ 21/11/1۳۹۹  20/11/1۳۹۹  20/11/1۳۹۹  18/11/1۳۹۹  14/11/1۳۹۹ ۳منفی     .39 ۵841۳ کروال 

 وسایط دارای پلیت نمبر منفی دو
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روز ۳ 0    2 21/11/1۳۹۹  1۹/11/1۳۹۹  1۹/11/1۳۹۹  1۹/11/1۳۹۹ 2منفی  ندارد    .40 4۵1۵8 کروال 

روز ۳ 18    21 21/11/1۳۹۹  2/11/1۳۹۹  2/11/1۳۹۹  ۳0/10/1۳۹۹  10/10/1۳۹۹ 2منفی     .41 4۵۳۵۶ کروال 

روز ۳ ۹    12 21/11/1۳۹۹  12/11/1۳۹۹  12/11/1۳۹۹  ۹/11/1۳۹۹ 2منفی  ندارد    .42 ۷1211 کروال 

روز ۳ ۵    8 21/11/1۳۹۹  14/11/1۳۹۹  14/11/1۳۹۹  1۳/11/1۳۹۹  1۳/11/1۳۹۹ 2منفی     .43 ۶۳44۵ کروال 

روز ۳ 0    ۳ 21/11/1۳۹۹  20/11/1۳۹۹  20/11/1۳۹۹  18/11/1۳۹۹  18/11/1۳۹۹ 2منفی     .44 ۹4۵4۷ صرف 

روز ۳ 0    2 21/11/1۳۹۹  20/11/1۳۹۹  20/11/1۳۹۹  1۹/11/1۳۹۹ 2منفی  ندارد    .45 41۹۶2 کروال 

روز ۳ 0    1 21/11/1۳۹۹  20/11/1۳۹۹  20/11/1۳۹۹  20/11/1۳۹۹ 2منفی  ندارد    .46 ۵۳۶۳۳ کروال 

 وسایط زیر منفی

روز ۳ ۶    ۹ 21/11/1۳۹۹  14/11/1۳۹۹  14/11/1۳۹۹  1۳/11/1۳۹۹  12/11/1۳۹۹   .47 ۹22۵1 کروال زیر منفی 

روز ۳ 11    14 21/11/1۳۹۹  14/11/1۳۹۹  14/11/1۳۹۹  ۷/11/1۳۹۹   .48 ۳۶۵۵۵ کروال زیر منفی ندارد 

روز ۳ ۶    ۹ 21/11/1۳۹۹  1۶/11/1۳۹۹  1۶/11/1۳۹۹  12/11/1۳۹۹  12/11/1۳۹۹   .49 ۹۹۹۷۳ صرف زیر منفی 

روز ۳ 0    1 21/11/1۳۹۹  21/11/1۳۹۹  21/11/1۳۹۹  20/11/1۳۹۹   .50 ۵۷2۵۹ تونس زیر منفی ندارد 

روز ۳ ۳    ۶ 21/11/1۳۹۹  1۹/11/1۳۹۹  1۹/11/1۳۹۹  1۵/11/1۳۹۹  1۳/11/1۳۹۹   .51 1۵2۳8 تونس زیر منفی 

روز ۳ 4    ۷ 21/11/1۳۹۹  1۵/11/1۳۹۹  1۵/11/1۳۹۹  14/11/1۳۹۹   .52 ۳8۳۶۵ تونس زیر منفی ندارد 

روز ۳ 4    ۷ 21/11/1۳۹۹  1۶/11/1۳۹۹  1۶/11/1۳۹۹  14/11/1۳۹۹  14/11/1۳۹۹   .53 2۹۳۳۷ کروال زیر منفی 

روز ۳ 4    ۷ 21/11/1۳۹۹  21/11/1۳۹۹  21/11/1۳۹۹  14/11/1۳۹۹   .54 ۳۹۷۵۹ تونس زیر منفی ندارد 

روز ۳ 0    ۳ 21/11/1۳۹۹  1۹/11/1۳۹۹  1۹/11/1۳۹۹  18/11/1۳۹۹   .55 ۳۳8۳۹ کروال زیر منفی ندارد 

روز ۳ ۳    ۶ 21/11/1۳۹۹  1۶/11/1۳۹۹  1۶/11/1۳۹۹  1۵/11/1۳۹۹   .56 ۷4۶۹۹ کروال زیر منفی ندارد 

روز ۳ 0    ۳ 21/11/1۳۹۹  20/11/1۳۹۹  20/11/1۳۹۹  18/11/1۳۹۹   .57 4۵2۵۳ هایس زیر منفی ندارد 

 وسایط نوع تکسی

روز ۳ 0    ۳ 21/11/1۳۹۹  20/11/1۳۹۹  20/11/1۳۹۹  18/11/1۳۹۹   .58 ۶۷۹2 کروال تکسی ندارد 

روز ۳ 1۳    1۶ 21/11/1۳۹۹  21/11/1۳۹۹  21/11/1۳۹۹  ۵./11/1۳۹۹   .59 ۷۵۹۳ کروال تکسی ندارد 

روز ۳ 0    ۳ 21/11/1۳۹۹  20/11/1۳۹۹  20/11/1۳۹۹  18/11/1۳۹۹   .60 1۵۶۷ کروال تکسی ندارد 

روز ۳ 0    ۳ 21/11/1۳۹۹  1۹/11/1۳۹۹  1۹/11/1۳۹۹  18/11/1۳۹۹   .61 ۳۳۹2 کروال تکسی ندارد 

روز ۳ 4    ۷ 21/11/1۳۹۹  1۵/11/1۳۹۹  1۵/11/1۳۹۹  14/11/1۳۹۹   .62 ۳4۶۹ کروال تکسی ندارد 

روز ۳ 0    2 21/11/1۳۹۹  1۹/11/1۳۹۹  1۹/11/1۳۹۹  1۹/11/1۳۹۹   .63 12۹۶ کروال تکسی ندارد 

روز ۳ ۶    ۹ 21/11/1۳۹۹  18/11/1۳۹۹  18/11/1۳۹۹  12/11/1۳۹۹   .64 ۹۷2۹ کروال تکسی ندارد 

روز ۳ 0    ۳ 21/11/1۳۹۹  20/11/1۳۹۹  20/11/1۳۹۹  18/11/1۳۹۹   .65 ۹۶۶ کروال تکسی ندارد 

روز ۳ 4    ۷ 21/11/1۳۹۹  20/11/1۳۹۹  20/11/1۳۹۹  14/11/1۳۹۹  12/11/1۳۹۹   .66 4۹۶1 کروال تکسی 

 وسایط نوع  الری

روز ۳ 0    2 21/11/1۳۹۹  20/11/1۳۹۹  20/11/1۳۹۹  1۹/11/1۳۹۹   .67 1۵42۵ الری الری ندارد 

روز ۳ 0    ۳ 21/11/1۳۹۹  1۹/11/1۳۹۹  1۹/11/1۳۹۹  18/11/1۳۹۹   .68 ۵4۵۶2 الری الری ندارد 

روز ۳ 4    ۷ 21/11/1۳۹۹  1۵/11/1۳۹۹  1۵/11/1۳۹۹  14/11/1۳۹۹   .69 ۳1212 الری الری ندارد 

روز ۳ 0    1 21/11/1۳۹۹  20/11/1۳۹۹  20/11/1۳۹۹  20/11/1۳۹۹   .70 ۷82۵2 الری الری ندارد 

روز ۳ 2    ۵ 21/11/1۳۹۹  1۷/11/1۳۹۹  1۷/11/1۳۹۹  1۶/11/1۳۹۹   .71 ۵1۵8۵ الری الری ندارد 

روز ۳ ۳    ۶ 21/11/1۳۹۹  1۶/11/1۳۹۹  1۶/11/1۳۹۹  1۵/11/1۳۹۹   .72 ۷2۹28 الری الری ندارد 

روز ۳ 0    ۳ 21/11/1۳۹۹  20/11/1۳۹۹  20/11/1۳۹۹  18/11/1۳۹۹   .73 ۷۹4۳1 الری الری ندارد 

روز ۳ 0    ۳ 21/11/1۳۹۹  21/11/1۳۹۹  21/11/1۳۹۹  1۹/11/1۳۹۹  18/11/1۳۹۹   .74 81۷48 الری الری 

روز ۳ ۳    ۶ 21/11/1۳۹۹  1۹/11/1۳۹۹  1۹/11/1۳۹۹  1۵/11/1۳۹۹   .75 ۳۶۳۷1 الری الری ندارد 

روز ۳ 0    1 21/11/1۳۹۹  20/11/1۳۹۹  20/11/1۳۹۹  20/11/1۳۹۹   .76 ۷82۵۳ الری الری ندارد 

روز ۳ 11    14 21/11/1۳۹۹  1۳/11/1۳۹۹  1۳/11/1۳۹۹  ۷/11/1۳۹۹   .77 ۵8۶۳۳ الری الری ندارد 

روز ۳ ۳    ۶ 21/11/1۳۹۹  18/11/1۳۹۹  18/11/1۳۹۹  1۵/11/1۳۹۹   .78 ۳۵1۳2 الری الری ندارد 

روز ۳ 0    ۳ 21/11/1۳۹۹  20/11/1۳۹۹  20/11/1۳۹۹  18/11/1۳۹۹  1۵/11/1۳۹۹   .79 4۷14۷ الری الری 

 وسایط نوع بس

روز ۳ ۶    ۹ 21/11/1۳۹۹  14/11/1۳۹۹  14/11/1۳۹۹  12/11/1۳۹۹   .80 ۷۳2۹ بس بس ندارد 

روز ۳ 0    ۳ 21/11/1۳۹۹  20/11/1۳۹۹  20/11/1۳۹۹  18/11/1۳۹۹   .81 2۳2۹2 بس بس ندارد 

روز ۳ 4    ۷ 21/11/1۳۹۹  20/11/1۳۹۹  20/11/1۳۹۹  14/11/1۳۹۹   .82 2۷88۹ بس بس ندارد 

روز ۳ 0    2 21/11/1۳۹۹  20/11/1۳۹۹  20/11/1۳۹۹  1۹/11/1۳۹۹  22/10/1۳۹۹   .83 181۷۳ بس بس 

روز ۳ 4    ۷ 21/11/1۳۹۹  20/11/1۳۹۹  20/11/1۳۹۹  14/11/1۳۹۹   .84 1۵۶۹2 بس بس ندارد 

روز ۳ 0    ۳ 21/11/1۳۹۹  20/11/1۳۹۹  20/11/1۳۹۹  18/11/1۳۹۹   .85 14۶۷4 بس بس ندارد 

روز ۳ ۳    ۶ 21/11/1۳۹۹  1۵/11/1۳۹۹  1۵/11/1۳۹۹  1۵/11/1۳۹۹   .86 4۶۳ بس بس ندارد 

روز ۳ ۶    ۹ 21/11/1۳۹۹  1۹/11/1۳۹۹  1۹/11/1۳۹۹  12/11/1۳۹۹   .87 1۳۳22 بس بس ندارد 

روز ۳ 0    ۳ 21/11/1۳۹۹  20/11/1۳۹۹  20/11/1۳۹۹  18/11/1۳۹۹   .88 ۵811 بس بس ندارد 
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 جدول وسایط که انجن وشاسی نمبر مشکل قبلی داشته ولی دوباره ثبت شده اند :(3) ضمیمه شماره

 تعداد راکبین نمبر انجن شاسینمبر  شماره
نوعیت 

 سوخت
 تاریخ ثبت شرح اسم انفرادی مودل رنگ

شماره 

 ثبت

1 

1NXBR32E97Z816891 1ZZ8600810 
 -5نمبرفوق به نمبر 

ثبت بوده ولی 16944

بدون معلومات گمرک 

تبدیل  2صفرآن به 

 شده

5 petrol SILVER 20070101  زهره بنت

حاجی 

 عبدالکریم

تیوتاکروالصالون ثبت 

فورم عراده  ۶۶شماره 

 جات

1۳۹۹/08/24  4000 

2 

2TIBR32E38C929478 1ZZ882564 
 اضافه شده 8رقم 

5 petrol WHITE 20080101  محب اهلل ولد

 حبیب اهلل

تیوتا کروال دارچپه 

 2008کمپنی مادل 

 رنگ سفید

1۳۹۹/08/24  4008 

3 
JT172EEA108012508 4AB426415 

2- 91745  

5 petrol RED 20010201  عبدالباقی ولد

 غالن حسن

تیوتا کروال غرفه دار 

 40شماره ثبت جلد 

1۳۹۹/08/20  ۳8۹۵ 

4 

NMTEM20E10R053738 4ZZE364000 
 40

شده 000  

پلیت ننگرهار 22589  

5 petrol BLACK 20030201  فضل اهلل مال

خیل ولد سلیم 

 شاه

تیوتا کروال غرفه دار ثبت 

 14۵جدول شماره 

1۳۹۹/08/24  4002 

5 
WDBRF40J35F40J55F655 2.71948E+13 5 petrol WHITE 20050101  غالم رسول ولد

 غالم حضرت

چپه کمپنی  C230بنز

 رنگ سفید 200۵مادل 

1۳۹۹/08/24  400۹ 

6 
WDB2030461A403698 2.71947E+14 5 petrol SILVER 20020101  رومل ولد محمد

 صادق

چبه کمپنی  180بنز 

 رنگ نثریی 2002مادل 

1۳۹۹/08/24  40۳0 

7 
JTJH600W204021661 3UR8084897 

سرقتی 36248 -5  

5 petrol BLACK 20090204  محمد رامین

 ولد محمد کریم

چپه  ۵۷0لکسس شسپ 

 14۳کمپنی شکاره ثبت 

1۳۹۹/08/24  402۶ 

8 
1NXBR30E58Z007327 1ZZ6784797 

3- 46467  

5 petrol SILVER 20070202  در عارف ولد

 محمد

تیو تا کروال صالون چپه 

 18۳کمپنی شماره ثبت 

1۳۹۹/08/2۵  4042 

9 
1NXBR32E76Z614890 1ZZ8446349 

2- 92321  

5 petrol SILVER 20060202  حسیب اهلل ولد

 عبدالبصیر

تیوتا کروال صالون چبه 

 2۳4کمپنی شماره ثبت 

1۳۹۹/08/2۵  40۶۵ 

10 
WDDNG71X77A111371 2.73961E+13 5 petrol BLACK 20060101  نوید ولد عرب

 خان

چپه کمپنی  ۵۵0بنز 

 رنگ سیاه 200۶مادل 

1۳۹۹/08/2۶  41۳4 

11 
JT172AE1000688 4AB762498 5 petrol SILVER 19950202  عوض خان

 رحیمی

کروال غرفه دار چبه 

 2۹۹کمپنی شماره ثبت 

1۳۹۹/08/2۷  41۶8 

12 1NXAE00B4SZ250226 7AF760320 5 petrol WHITE 19951010 
عمر حمن ولد 

 خلیل الرحمان

تیوتا کروال صالون ثبت 

فورم عراده  40۶شماره 

 جات

1۳۹۹/08/2۷  42۶4 

13 WA1AGDFE4DD005267 868349 5 petrol BLACK 20130102 
آقاگل امیرزاده 

 ولد امیر محمد

 Q7اودی جرمنی 

 2۹8جدول 
1۳۹۹/08/2۷  42۵۳ 

14 2T1BB02EXVC194688 VAG598262 5 petrol GOLD 19970202 
حامد ثابت ولد 

 عبدالصمد

تیوتا کروال صالون چپه 

 4۵۹کمپنی شماره ثبت
1۳۹۹/08/28  4281 

15 2T1AE04B0SC06633 4AK693267 5 petrol WHITE 19950202 
محمد قاسم ولد 

 عبدالغفور

 2۷0بنز جرمنی شماره 

 فورم عراده جات
1۳۹۹/08/2۷  4182 

16 WDBRF65J52F160254 1.1192E+13 5 petrol BLACK 20020202 
نبی اهلل ولد 

 ناصر خان

 200۵تیوتا کروال مادل 

 4۶۶رنگ سقید شماره 
1۳۹۹/08/28  4۳0۶ 

17 WDBRF40J04F545672 2.71948E+13 5 petrol BLACK 20040101 

سید نقیب شاه 

ولد سید 

 فخرلدین

چپه کمپنی  2۳0بنز 

 رنگ سیاه 2004مادل 
1۳۹۹/8/28  42۹4 
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 لیست وسایط که پرزه جات آن در شهرک ترافیک به سرقت برده شده است  : (4ضمیمه شماره )    

 تسلیم کیرنده
اسم شخصی 

 مسول قبلی
 ۲پرزه  3پرزه  ۴پرزه  ۵پرزه 

پرزه که داخل موتر 

 موجود نمیباشد

نمبر انجن 

 و شاسی
 شماره نوع واسطه نمبر پلیت

 1 کروال جگری ۷۷۷۹2 -۳ 2۷۵4 یک  اشاره پیشرو اشاره پشت سر جالی پیشرو   ذبیح اهلل توفیق احمد

 2 کروال طالیی ش قندهار   12۶۹۶ 4۳1۷ تیر ویل ساده بطری پلک  نام پرزه  مجموع تفاوت

 3 سراچه تکسی ت کابل  12۷4۵ 2۷2۹۹۳ بطری     بطری 83

 4 سفید 2000کروال  ش کابل ۳۶1۷ -۵ 8۶2۶۶0 تیپ تلویزیون    تیپ 23

 5 سراچه تکسی ت کابل 1۵۶۶۶ 2۹2۷۶4 یک پلیت     یک پلیت 21

 6 کروال طالیی ش کابل ۳84۳۳ 8128۵ بطری     دوپلیت 22

   پلک 48
سرپوش 

 لیلیتر
 7 سراچه رنگ سفید ش قندهار 4۶۵۷ 21۵84 بطری پلک

 8 نقرییفلدر  ش هلمند ۵۷8۵ ۷۷84 بطری     لیلیتر 36

 9 نقریی 2000کروال  بدون پلیت ۶2۵1۵ پلیت     دلکو 48

 10 فلدر نقریی بدون پلیت ۳۳1۵1 پلیت     تلویزون 3

 11 فلدر سفید بدون پلیت ۵01۶2 پلیت     شیشه مالقی 4

 12 کروال رنگ سفید ش کابل 78457 ۳4۷1۷ یک پلیت     براکیت 3

 13 کروال طالیی ش کابل ۹1۳۷1 -4 ۹۷1۹2 یک پلیت     شیشه عقب 22

 14 کروال زرد و سفید ت کابل 18421 110۹۶ بطری     اشاره عقبی 3

 15 لکسس سیا ه بدون پلیت 4۹41۶ پلیت     اشاره پیشروی 3

 16 کروال جگری بدون پلیت 1444۹ پلیت     پکه 3

 17 کروال زرد و سفید ت بغالن 2۷۶1 ۵۷81۶ پکه پلک بطری   اشاره بغل 1

 18 کروال سفید ش کابل 6721 2۵2۶۳ بطری     جالی 3

 19 کروال سفید بدون پلیت ۵۵0۳2 پلیت     چراغ 28

 20 کروال رنگ سفید 2۵۹8 ۹۷0۶2 یک پلیت     تایر 6

 21 لند کروزر رنگ سیاه بدون پلیت ۶8۳۷ 0 پلیت تیپ بطری   سویچ دروازه 12

کابلش  ۷۶۹28 -2 80۳۹۶ بطری     ویل 4  22 کروال رنگ سفید 

 23 2000کروال رنگ سیاه  بدون پلیت ۳4181 پلیت     سرپوش لیلیتر 1

مجموع پرزه جات که در دوران تسلیمی و سایط 

 موجود نبوده
 24 کروال سفید ش کابل ۷12۶۳ -۳ ۵۷4۶ پلک چراغ ها بطری لیلیتر اشاره بغل

 25 و سفید کروال زرد ت کابل 44۶۵ 228۵۳ پلک دلکو بطری    

 26 سراچه زرد و سفید ت هرات 42۶۵ ۷880۳ بطری      

 27 لند کروزر سفید ۳21۵2  -۵ ۵0۷1۹ یک پلیت      

 28 فرونر سیاه بدون پلیت 4240 پلیت      

 29 کروال رنگ سفید ش بدخشان ۶84 1۵۳2۷ پلک دلکو بطری    

 30 2000کروال سرمه ی  ش بلخ 48۵۳ 100۷۶ بطری      

 

 

 
 

    

 
 31 کروال غرفه دار سفید بدون پلیت ۶۳4۶۶۷ پلیت

 

 
 

 32 کروال طالیی بدون پلیت ۹1120 پلیت اینه عقب بطری تیپ پلک 
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۹122۷-4 1۶۳44 پلک دلکو       33 کروال جگری 

 34 2000کروال نقره ی  بدون پلیت ۳8۷ پلیت      

۷۶2۹4-2 بنظر نرسید شیشه پیشرو        35 جگریبیم دبلیو  

 36 کروال سفید بدون پلیت ۳2۶۳۵ چراغ ها شیشه ها بطری دلکو پلک  

8۵8۹۶-۳ 1۹0۳ یک پلیت        37 کروال اسمانی 

 38 پیکپ سیاه 84۶1 218۳2 یک پلیت      

 پلک  
یک اینه 

 عقب
 39 سراچه سفید ۵۶۹22 2111 تیپ دلکو بطری

 40 فورنر سیاه بدون پلیت 12۹۷۶ پلیت بطری     

 41 سوزیکی سفید ل غزنی ۳42 بنظر نرسید یک پلیت      

 42 کروال پرایمو نقره یی ش ننگرهار 11۹44 88۷۷4 بطری      

 43 مار یکس سفید ش کابل ۳222 ۳110۷ بطری      

 44 بیم دبلیو سفید بدون پلیت بنظر نرسید پلیت      

 45 بالیلو جگری ش کابل 8۷۵48 -4 42۵۶۵ یک پلیت بطری     

 46 کروال نقره یی ش کابل 8۷۶4۹ -۳ بنظر نرسید تیپ      

 47 2000کروال سفید  ش کابل ۹42۶۳ -۳ 48124 شیشه عقب      

 48 کروال سفید ش کابل ۷۶۵12 -2 10۹۳۵ پلک دلکو بطری    

 49 مار یکس سیاه بدون پلیت ۶۳۳۳۷ پلیت بطری     

 50 کروال سفید ش کابل 82۷۹4 -4 ۶2۷11 دلکو پلک بطری لیلیتر   

 51 کروال طالیی ش کابل ۹2۹۵۵ -4 1۳۳8۷ دلکو پلک بطری لیلیتر   

 52 فلدرسرخ ش کابل 8۷28۶ 12۳۳ یک پلیت      

 53 مار یکس سفید بدون پلیت 40۵2 پلیت بطری     

 54 فلدر سیاه بدون پلیت 48۳۷2 پلیت      

 55 کروال نقره یی ش کابل 8۷۵۶1 - 2 ۵۵۶8۵ دلکو پلک بطری لیلیتر   

 56 کروال نقره یی ش پنجشیر 1281 بنظر نرسید یک پلیت چراغ پیشرو     

 57 کروال طالیی بدون پلیت ۳0۳۵4 دوعلقه تیر ساده دلکو بطری لیلیتر پلک  

 58 کروال سفید ش کابل 8۶1۷۵ 2۷4۹0 پلک دلکو بطری لیلیتر شیشه عقب  

 59 کروال سیاه ش کابل 4۷2۹1 -2 2۳۶11 بطری و للیتر ندارد لیلیتر     

 60 کروال سفید ش کابل 414- ۳ بنظر نرسید تیپ دلکو بطری لیلیتر پلک  

 

 

 
 

 61 کروال نقره یی بدون پلیت ۷11۹۷ پلیت بطری    

 62 کروال ماشی بدون پلیت 2۶001 پلیت دلکو بطری لیلیتر پلک  

 

 

 
 

 63 کروال طالیی ش کابل ۹8۷4۵ - 2 82۹۳۷ پلک دلکو بطری   

 64 شراچه زرد و سفید ت کابل 1۵1۳2 ۶۹۷02 چراغ پیشرو دلکو بطری لیلیتر پلک  

 65 کروال جگری بدون پلیت 40۳14 پلیت شیشه عقب     

 66 سراچه زرد و سفید ت کابل ۵2۶12 12۶8 بطری لیلیتر     

 67 کروال طالیی ش کابل 8۷۷۳۵ - 2 14۷۷ اینه عقب اینه عقب     

 68 کروال سبز ش کابل 44۹۵4 -۳ ۳28۷۵ یک اینه عقب دلکو بطری لیلیتر پلک  

 69 کروال جگری ش کابل 24۳81 -۳ ۹۹۹۶۳ پلک دلکو بطری لیلیتر   

 70 سراچه نقره یی ش کابل 2۳1۶۵ 1۳۹۶۳ اشاره عقبی و اینه عقب دلکو بطری لیلیتر پلک و جالی  
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 71 کروال نقره یی ش کابل 8۹41۵ -4 ۳4۶۵8 یک پلیت چراغ های پیشرو بطری لیلیتر دلکوپلک و   

  
چراغ های 

 پیشرو
 72 کروال طالیی ش کابل ۳۹۷4 -2 ۶2۷02 یک پلیت اینه عقب و دلکو بطری لیلیتر

 73 کروال سبز ش کابل ۹18۶۳ -۳ بنظر نرسید تیپ دلکو بطری لیلیتر پلک  

۶8۳۹2-4 ۵0148 اشاره عقبی دلکو بطری پلک شیشه مالقی    74 کروال سفید ش کابل 

11۶-2 2002۹ تیپ دلکو بطری لیلیتر پلک    75 کروال سفید ش کابل 

444۷-۵ 1۷0۹۶ شیشه مالقی تیپ بطری      76 فورنر سفید ش کابل 

  
پلک و یک 

 اینه عقب
 بطری لیلیتر

دلکو و چراغ های 

 پیشرو
 77 کروال سفید بدون پلیت 1۶۹۷۷ پلیت

۹۶۷4۷-2 ۹۹88 شیشه مالقی تلویزیون بطری لیلیتر پلک و دلکو    78 کروال طالیی ش کابل 

۵84۹1-4 12280 پلک دلکو بطری لیلیتر     79 کروال طالیی ش کابل 

۹۶۷14-۳ 8۶۵۳۳ شیشه مالقی اینه عقب بطری      80 کروال سفید ش کابل 

۶۷4۳-4 81۹۷0 تیپ دلکو بطری لیلیتر     81 کروال طالیی ش کابل  

 82 کروال طالیی بدون پلیت ۶۶۹12 پلک دلکو بطری لیلیتر   

 83 کروالی طالیی بدون پلیت 20۳0۶ چراغ ها دلکو بطری پلک پلکه لیلیتر  

 84 کروال سفید ش کابل  ۵4۹۳8 -۳ 4۳۳8۷ تیپ دلکو بطری پلک لیلیتر  

 85 کروال ابی ش کابل 1۵4۷۹ - ۵ 840۵۶ تیپ دلکو بطری پلک لیلیتر  

 86 کروال طالیی ش کابل 2۳۷۷ 8۳004 تیپ دلکو بطری پلک لیلیتر  

 87 سراچه سرمه یی ش کابل ۷4۵12 - 2 44۷۳ تیپ دلکو بطری پلک لیلیتر  

 88 کروال سرخ ش کابل ۷۶۵۵۷ -4 12848 تیپ دلکو بطری پلک لیلیتر  

 89 کروال سفید ش کابل ۹۵۹۳2 -2 22۷8۷ پلک دلکو بطری لیلیتر   

 90 کروال سبز ش کابل ۶222۹ -2 4۳۳1۵ دلکو پلک بطری    

 91 2000کروال سفید  ش کابل 42۷۹۹ -۵ ۳۳۷81 یک پلیت بطری     

 92 کروال سفید ش کابل ۳212۹ 2۷2۶۵ یک پلیت دو شیشه عقب بطری لیلیتر دلکو و پلک  

   
چهار سویچ 

 درواز
 93 کروال جگری ش کابل 8۳۳۶11 - 4 ۹۹۶۶8 یک پلیت تیپ بطری

 94 کروال ماشی بدون پلیت 4۵4۳1 براکیت چراغ پیشرو بطری لیلیتر دلکو  

 

 
 

 

 

 

 
 

 95 کروال سرمه یی ش قندار 212۵۶ ۳۳۷۵۵ چراغ های پشت سر دلکو بطری لیلیتر براکیت

 96 2000کروال جگری  ش کابل ۳82۷4 -۵ ۶4۶10 بطری ندارد-سویچ چهار دروازه بطری     

 97 2000کروال سفید  بدون پلیت 12۳۷8 پلیت و بطری ندارد بطری     

 98 کروال سیاه ش کابل 4۵۶۷۷ بنظر نرسید دوشیشه عقب دلکو بطری پلک لیلیتر  

 99 کروال جگری بدون پلیت ۵۷2۶4 پلیت دو شیشه عقب دلکو بطری پلک لیلیتر  

 100 کروال جگری بدون پلیت 140۷ پلیت دلکو بطری پلک پکه و تیپ  

 101 کروال طالیی ش کابل ۷2۷۳2 21۳۶ تیپ دلکو بطری پلک لیلیتر  

 102 فورتینر سرمه یی ش کابل ۵۷8۶4 -۳ ۹0۷۷01081۶ شیشه مالقی و تلویزیون دلکو بطری لیلیتر شیشه عقب  

 103 زرد و سفید سراچه ت کابل ۵۶۷۷ ۹۵۳18 یک پلیت سویچ چهار دروازه بطری پلک   

 104 کروال سفید ش ننگرهار 1۵22۷ ۳840۷ یک پلیت بطری     

 105 سراچه بالینو سفید بدون پلیت 222۳8 پلیت یک شیشه عقب بطری تیپ   

 106 کروال سفید ش کابل ۳۳۹۵۶ ۹۵۵۵4 اشاره پیشرو دلکو بطری براکیت   

کابلش  28۹۷۷ - 2 ۶۳۶8۷ یک پلیت تیپ اشاره پیشرو      107 کروال ابی 

 108 کروال طالیی ش کابل 8۵4۷2 -۳ ۶4۷۶0 تیپ دلکو بطری پلک   
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 109 سراچه زرد و سفید ت کابل 42۵2 1044۶ پلک دلکو بطری    

 110 آستانه سرخ ش کابل 1۳۵82 بنظر نرسید یک پلیت تیپ بطری چراغ پیشرو   

 111 سفیدکروال  ش بدخشان 142۷ 48۶۳8 دلکو پلک بطری    

 112 فلدر سیاه ش ننگرهار 1۵۷24 ۵142۳ یک پلیت دو شیشه عقب بطری    

 113 کروال جگری ش کابل 182۶۵ -۵ ۵۵۶0۶ تیپ دلکو بطری پلک   

 114 کروال سبز ش کابل ۶18۷۶ - ۵ ۳۳24۳ یک پلیت تیپ بطری دلکو پلک  

 115 استانه بدون پلیت بنظر نرسید پلیت بطری     

 

جدول وسایط  که بعد از تسلیمی مدیریت ترافیک به ریاست ع پولیس ترافیک درتوقفگاه پولیس ترافیک کابل  :(5)شمارهضمیمه 

 مفقود گردیده است 

 شماره نوع واسطه نمبر پلیت شماره نوع واسطه نمبر پلیت

۳-41۳۹۷ 4- ۶۵18۵ 55 تونس   1 کروال 

ش کابل 8۶۹4 ش ننگر هار ۷۶۳۶ 56 سراچه   2 کروال 

بس کابل 12۹۳8 57 آستانه 128۹2  3 آستانه 

کابل 1۵8۷2 58 تونس 28۷۹۳  4 سراچه تکسی 

بس کابل 812۵ ش کندهار 1۶۵2۹ 59 کاستر   5 سوزکی 

ش کندهار ۹۳۵۷ 60 آستانه 1۷۷۵۶  6 فلدر 

موقت کابل ۳۳41 61 // 1۹۳2۹  7 هایس 

موقت پنجشیر 2۹۹ 62 // 11488  8 کروال 

۳۷۵2پلیتفاقید  63 // 1۷۶۷۳  9 فلدر 

8۹۵۵فاقید پلیت  64 // 2۵۳۵۳  10 فلدر 

1142۶ ش کندهار 21484 65 //   11 فلدر 

ش کندهار 2۳14۶ 66 // 1۹۹84  12 سراچه کروال 

ش کابل ۵- 248۷1 67 // 2۷8۷۵  13 کروال 

کابل 1۷84۶ 68 // 22۶۵1  14 کروال تکسی 

۵۵0۳2فاقد پلیت  69 تونس ۶11۶  15 کروال 

تکسی کندز 12۶8 70 // 4۹2۶۷  16 کروال 

۵-4۵۹8۷ ش کابل 2- ۷۶۹28 71 کروال   17 کروال 

ش کابل ۳- ۹8۵1۷ 72 آستانه 18۶۳۵  18 کروال 

پلیت موقت 1۹۶۷ 73 کاستر ۳۳48  19 سوزکی 

ش کابل ۹۷1۶۹ ش کابل 2- ۷۶841 74 سراچه   20 کروال 

ش هرات ۵4۹۵1 ش کابل ۳- ۶2۹8۷ 75 کروال   21 کروال 

۳-۵4182 ش کابل 2- ۷۶2۹4 76 هایس   22 ب ام دبلیو 

ش ننگرهار ۳۹21 ش کابل ۵- 1۶۵1۶ 77 سراچه   23 سراچه 
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ش کابل 2- ۹24۶4 78 استانه 21418  24 کروال 

کابل ۷4۳۳ 79 // 28۳۶2  25 کروال تکسی 

ش تخار 24۷1 80 تونس ۹2۷۷۹ 2000کروال    26 

ل بغالن 4۵81 ل کندهار ۵۶۶۹ 81 داینا   27 تونس باربری 

ش کابل ۵ – 421۳۶ 82 آستانه 1888۵  28 آستانه 

۵۳4۶فاقد پلیت ش کابل ۵ – 421۳۶ 83 رونیکس   29 کروال 

۳-۵4۵1 تکسی کابل 1۵۹۷ 84 کروال   30 سراچه 

ش هرات ۵۶18۷ 4- ۷48۶1 85 کمپک   31 کروال 

کابل 188۶۳ ش کابل 221۹۵ 86 سراچه   32 کروال 

2-۳2۷8۳ ت کابل 1۹188 97 کروال   33 سوزکی تغیرنوعیت 

2-۷۳۷۵2 1۷881۵فاقد پلیت  88 کروال   34 کروال 

14۳۳۹فاقد پلیت  89 آستانه 2۶4۳1  35 فلدر 

کابل ۵41۳2  36 اکتروز فاقد شاسی 90 هایس 

کابلس 14۹42 2۵10۷فاقد پلیت  91 آستانه   37 مازدا 

کابل 184۷1 ش کابل ۵- ۶۹۶۹۷ 92 سراچه   38 کروال 

کابل 2-۷۹42۶ ش کابل ۳- 2884۳ 93 سراچه   39 سوزکی 

۵-2۵۶۳1 ننگرهار ۶۳4۵ 94 فیلدر   40 هایس بس 

ش هرات ۳۳142 ۶۵01۵فاقد پلیت  95 کروال   41 کروال 

ش قندهار 2۳۶۵2 ش هرات 21۵۵8 96 فیلدر   42 کروال 

ش کابل ۵- 182۶۵ 97 فیلدر 2۵1۵۶  43 کروال 

۵-۶42۹۶ ۵- 28۵۷2 98 مارکس   44 فلدر 

۵-2۵۶۳1 ۳- ۶282۵ 99 کروال   45 کروال 

ش کابل 8۹۳21 100 کروال تکسی 184۷1  46 سراچه 

تونس ۶۶48۶ 101 سرف 8۶8۷۳  47 تونس 

ش ننگرهار 18۳4۷ ۳1۷۵0فاقد پلیت 102 کروال   48 سراچه 

1۶۷۳۷-2 103 تونس ۷۳۷۶۷  49 تونس 

۳-۵24۵8  50 آستانه 18۹۶۵ 104 کروال 

 51 آستانه 1841۶ 105 تونس 41۵۶۶

۳-88۶۷4  52 آستانه 18۳۵۵ 106 کروال 

۳-۷۷۷۹2  53 تونس 1۵24 107 کروال 

 54 آستانه 1۵۶8۳ 0 0 0
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به گونه نمونه تعدادی از جواز های رانندگی که قبل از تحویلی پول در بانک و در جریان یک روز و به تأخیر چندین  : (۶ضمیمه شماره )

  داده شده استشده است، به منظور مستند نمودن بیشتر قضیه طی جدول انعکاس  ءروز اجرا

 جواز های که قبل از تحویلی پول صادر گردیده است 

 شماره اسم نمبر جواز رانندگی تاریخ صدور جواز رانندگی تاریخ آویز صدور جواز رانندگی قبل از آویز

روز 1  8-12-1۳۹8  ۷-12-1۳۹8  1 مسافر 821 

روز 1  8-12-1۳۹8  ۷-12-1۳۹8  2 احمد طارق 82۶ 

روز 4  11-12-1۳۹8  ۷-12-1۳۹8  ۳ عبدالطاهر 82۷ 

روز ۳  10-12-1۳۹8  ۷-12-1۳۹8  4 غالم فاروق ۹08 

روز 1  8-12-1۳۹8  ۷-12-1۳۹8  ۵ حکمت اهلل ۹10 

روز 1  8-12-1۳۹8  ۷-12-1۳۹8  ۶ ذکی اهلل 884 

روز 1  11-12-1۳۹8  10-12-1۳۹8  ۷ محمد موسی 0۹۳ 

روز 1  11-12-1۳۹8  10-12-1۳۹8  8 محمد ظاهر 0۹۷ 

روز 1  11-12-1۳۹8  10-12-1۳۹8  ۹ سید یونس 100 

روز 1  11-12-1۳۹8  10-12-1۳۹8  10 محمد نجیب 111 

روز 1  11-12-1۳۹8  10-12-1۳۹8  11 فدا محمد خان 11۳ 

روز 1  11-12-1۳۹8  10-12-1۳۹8  12 ضیاالدین 1۳۳ 

روز 1  11-12-1۳۹8  10-12-1۳۹8  1۳ محمد نواب 1۳4 

روز 1  11-12-1۳۹8  10-12-1۳۹8  14 عبدالباقی 1۳۵ 

روز 1  11-12-1۳۹8  10-12-1۳۹8  1۵ غالم حسین 1۵2 

روز 1  11-12-1۳۹8  10-12-1۳۹8  1۶ عبدال خالد 1۵۳ 

روز 1  11-12-1۳۹8  10-12-1۳۹8  1۷ نثار احمد 1۵4 

روز 1  11-12-1۳۹8  10-12-1۳۹8  18 عبدالخالق 1۵۵ 

روز 1  11-12-1۳۹8  10-12-1۳۹8  1۹ محمد نسیم 1۵۷ 

روز 20  20-12-1۳۹8  10-12-1۳۹8  20 صادق اهلل 1۵8 

روز 1  11-12-1۳۹8  10-12-1۳۹8  21 حیات اهلل 1۶2 

روز 2  12-12-1۳۹8  10-12-1۳۹8  22 نعمت اهلل 1۶۷ 

روز 1  11-12-1۳۹8  10-12-1۳۹8  2۳ محمد فهیم 1۶8 

روز 1  11-12-1۳۹8  10-12-1۳۹8  24 زیر گل 1۶۹ 

روز 1  12-12-1۳۹8  11-12-1۳۹8  2۵ توفیق اهلل 402 

روز 1۳  2۵-12-1۳۹8  12-12-1۳۹8  2۶ محمد اسماعیل ۶۳2 

روز 1۳  2۵-12-1۳۹8  12-12-1۳۹8  2۷ در محمد ۶۳۳ 

روز 1  1۳-12-1۳۹8  12-12-1۳۹8  28 یاسمین ۶۳4 

 صادرگردیده استجدول توزیع جواز رانندگی تجدید که همه روزه  

 شماره اسم نمبر جواز رانندگی تاریخ صدور جواز رانندگی تاریخ آویز صدور جواز رانندگی در عین زمان

1۳۹8-12-11 عین زمان  11-12-1۳۹8  2۹ عالم ۳41 

1۳۹8-12-11 عین زمان  11-12-1۳۹8  ۳0 محمد نعیم ۳4۵ 

1۳۹8-12-11 عین زمان  11-12-1۳۹8  ۳1 عبدالودود ۳۶4 

زمانعین   11-12-1۳۹8  11-12-1۳۹8  ۳2 عبدالرحیم ۳۶۵ 

1۳۹8-12-11 عین زمان  11-12-1۳۹8  ۳۳ عنایت اهلل ۳۶۶ 

1۳۹8-12-11 عین زمان  11-12-1۳۹8  ۳4 نور محمد ۳۷2 

1۳۹8-12-11 عین زمان  11-12-1۳۹8  ۳۵ نور الدین ۳۷۳ 

1۳۹8-12-11 عین زمان  11-12-1۳۹8  ۳۶ احسان اهلل ۳۷۶ 
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1۳۹8-12-11 عین زمان  11-12-1۳۹8  ۳۷ سید محمدآغا ۳۷۷ 

1۳۹8-12-11 عین زمان  11-12-1۳۹8  ۳8 عبداهلل ۳۷8 

1۳۹8-12-11 عین زمان  11-12-1۳۹8  ۳۹ اسحق ۳۷۹ 

1۳۹8-12-11 عین زمان  11-12-1۳۹8  40 اجمل ۳81 

1۳۹8-12-11 عین زمان  11-12-1۳۹8  41 مسعود ۳82 

1۳۹8-12-11 عین زمان  11-12-1۳۹8  42 محی الدین ۳8۵ 

1۳۹8-12-11 عین زمان  11-12-1۳۹8  4۳ محمد اهلل ۳8۶ 

1۳۹8-12-11 عین زمان  11-12-1۳۹8  44 بریالی 401 

1۳۹8-12-11 عین زمان  11-12-1۳۹8  4۵ محمد ندیر 404 

1۳۹8-12-11 عین زمان  11-12-1۳۹8  4۶ جان آغا 40۶ 

1۳۹8-12-11 عین زمان  11-12-1۳۹8  4۷ حاجی پرویز 40۷ 

1۳۹8-12-11 عین زمان  11-12-1۳۹8  48 حامد 410 

1۳۹8-12-11 عین زمان  11-12-1۳۹8  4۹ محمد اهلل 422 

1۳۹8-12-11 عین زمان  11-12-1۳۹8  ۵0 عمر شاه 42۳ 

1۳۹8-12-11 عین زمان  11-12-1۳۹8  ۵1 خواجه عارف 424 

1۳۹8-12-11 عین زمان  11-12-1۳۹8  ۵2 شکر اهلل 42۵ 

1۳۹8-12-11 عین زمان  11-12-1۳۹8  ۵۳ ملنگ 42۶ 

1۳۹8-12-1۳ عین زمان  1۳-12-1۳۹8  ۵4 مومن 8۷1 

1۳۹8-12-1۳ عین زمان  1۳-12-1۳۹8  ۵۵ نقیب اهلل 8۷۵ 

1۳۹8-12-1۳ عین زمان  1۳-12-1۳۹8  ۵۶ محمد اکبر 8۷۷ 

1۳۹8-12-1۳ عین زمان  1۳-12-1۳۹8  ۵۷ غالم دستگیر ۷۷8 

1۳۹8-12-1۳ عین زمان  1۳-12-1۳۹8  ۵8 مسعود ۷80 

 جدول توزیع جواز رانندگی تجدید که به تاخیر  صادرگردیده است

 شماره اسم نمبر جواز رانندگی تاریخ صدور جواز رانندگی تاریخ آویز تاخیر در صدور جواز رانندگی

روز 4  ۶-12-1۳۹8  10-12-1۳۹8  ۵۹ عبدالرسول 1۳1 

روز 4  ۶-12-1۳۹8  10-12-1۳۹8 اهللنعمت  1۳2   ۶0 

روز 4  ۶-12-1۳۹8  10-12-1۳۹8  ۶1 ضیاالدین 1۳۶ 

روز 4  ۶-12-1۳۹8  10-12-1۳۹8  ۶2 رحمت اهلل 1۳۷ 

روز ۵  ۵-12-1۳۹8  10-12-1۳۹8  ۶۳ محمد خان 1۳8 

روز 12  2۹-11-1۳۹8  10-12-1۳۹8  ۶4 محمد وزیر 140 

روز ۵  ۶-12-1۳۹8  11-12-1۳۹8  ۶۵ پاینده خان 142 

روز ۵  ۶-12-1۳۹8  11-12-1۳۹8  ۶۶ ویس الدین 14۳ 

روز ۵  ۶-12-1۳۹8  11-12-1۳۹8  ۶۷ سید بصیر 144 

روز ۶  ۵-12-1۳۹8  11-12-1۳۹8  ۶8 عبدالودود 14۵ 

روز 11  ۳0-11-1۳۹8  11-12-1۳۹8  ۶۹ محمد نبی 14۶ 

روز ۶  ۵-12-1۳۹8  11-12-1۳۹8  ۷0 نبی اهلل 14۷ 

روز ۷  4-12-1۳۹8  11-12-1۳۹8  ۷1 احمد جمشید 2۷1 

روز 8  ۳-12-1۳۹8  11-12-1۳۹8  ۷2 حیات اهلل 280 

روز ۶  ۵-12-1۳۹8  11-12-1۳۹8  ۷۳ جمشید 28۳ 

روز 1۳  28-11-1۳۹8  11-12-1۳۹8  ۷4 محمد حسین ۳1۳ 

روز 18  2۳-11-1۳۹8  11-12-1۳۹8  ۷۵ جان محمد ۳۳۹ 

روز ۹  2-12-1۳۹8  11-12-1۳۹8  ۷۶ غالم سخی ۳۵۵ 

روز ۷  4-12-1۳۹8  11-12-1۳۹8 اهللبسم  ۳۶1   ۷۷ 

روز 1۷  24-11-1۳۹8  11-12-1۳۹8  ۷8 محمد حکیم ۳۶۷ 
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روز 10  1-12-1۳۹8  11-12-1۳۹8  ۷۹ عبدالهادی ۳۹۹ 

روز 10  1-12-1۳۹8  11-12-1۳۹8  80 ذبیع اهلل 400 

روز 14  28-11-1۳۹8  12-12-1۳۹8  81 جالل الدین 4۳۳ 

روز 18  24-11-1۳۹8  12-12-1۳۹8  82 فاروق 4۶۳ 

روز ۹  ۳-12-1۳۹8  12-12-1۳۹8  8۳ محمد حسن 4۶4 

روز ۷۵  2۷-۹-1۳۹8  12-12-1۳۹8  84 علی رضا 4۶۷ 

روز 1۹  2۳-11-1۳۹8  12-12-1۳۹8  8۵ امید اهلل ۵04 

روز ۶۹  ۳-10-1۳۹8  12-12-1۳۹8  8۶ قادر آغا ۵0۶ 

روز 11  1-12-1۳۹8  12-12-1۳۹8  8۷ الیق ۵4۵ 

روز 20  22-11-1۳۹8  12-12-1۳۹8  88 فقیر جان ۵4۹ 

روز 2۳  1۹-11-1۳۹8  12-12-1۳۹8  8۹ عبدالمتین ۵84 

روز 18  24-11-1۳۹8  12-12-1۳۹8  ۹0 انعام الدین ۵8۷ 

روز ۳۵  ۷-11-1۳۹8  12-12-1۳۹8  ۹1 خان محمد ۶۶0 

روز 12  1-12-1۳۹8  1۳-12-1۳۹8  ۹2 برکت اهلل ۷14 

روز 1۷  2۷-11-1۳۹8  14-12-1۳۹8  ۹۳ سید آقا ۹1۵ 

 


