دافغانستان بانک
دغېر بانکي مايل مؤسساتو دمايل چارو دڅارنې لوی امریت
د جواز دورکړې (جواز دهئ) مدېرېت
درصايف او پويل خدمتونو دجواز اخېستلو لپاره د رشکت دونډه لرونکي (سهمدار) ژمن لیک (تعهد) فورم
عمومي الرښوونه-:
دا ژمن لیک (تعهدنامه) د رصايف او د پويل خدمتونو درشکت د ونډه لرونکېو (سهمدارانو) لخوا د (جواز دورکړې)جوازدهئ
دعمومي مدیریت داړونده کارمندانو او دهېواد په والېتونو یا دزونونو په مراکزو کې دافغانستان بانک دمؤظفو مامورینو په وړاندې
(حضور) کې امضا او ګوته لګول کېږي دافغانستان بانک مؤظف اړونده کارمندان چې په مرکز ،زون او یا هم د اړونده والېت په
مناینده ګېو کې اړ (مکلف) دي چې ځان مطمئېن کړي چې امضا او ګوته د ونډه لرونکېو (سهمدارانو) ېا دجواز مالک ددوئ په
حضور کې په خپله لګولې ده.
ژمن لیک:
)د(

زه (

)زوئ چې درصايف او پويل خدمتونو درشکت ونډه لرونکې (سهمدار) ېم اقرام کوم چې:

 .1د تېرو  ۱۰لسو کلونو په جریان کې په هېڅ قسمه مالی او جنايي جرمونو که په خطايي او یا هم قصدي توګه اويس متهم
او مرتکب شوې نه یم.
 .2دمالیې دورکړې دقوانینو پرنقض متهم او جریمه شوی نه یم.
 .3دجواز داخیستلو په صورت کې به مې ټولې کړنې یا فعالیتونه دقوانینو ،مقرراتو اودافغانستان بانک دوضع شوېو
احکاماتو ،اړونده قوانینواو دافغانستان بانک دصادر شوې اجازت تابع وي.
ج

.4

منع کړاې شوې ېا (ممنوعه) کړنې (فعالیېتونه )به نه تررسه کوم.

 .5په هغه صورت کې چې استازې (مناینده) یا استازويل (مناینده ګي) ولرم زه به ېې د ټولو کړنو (فعالیېتونو) مسؤل او
ځواب وې ونکې ېم او په مرکز او والیاتو کې دخپلو ټولو مناېنده ګېو په کړنو(فعالېتونو) کې دقوانینو او مقرراتو دتطبیق نه
ډاډ ترالسه کوم او ډاډ درکوم.
 .6د پېشې د پرېښودلو یا دجواز لغوه کولو نه وروسته کچېرې زما د پويل خدمتونو /رصايف فعالېتونه په مرکز یا والیاتو کې
ولیدل شول نو غېر قانوين او زه به يې مسؤل او ځواب وېونکی ېم.

2

 .7د پېسو وینځلو او د ترهه ګرئ دمايل مالتړ دمخنیوي په اړه له خپلو مکلفیتونو نه خرب ېم او پوره علم لرم اوددې برخې
مربوط ټول قوانین او مقررات به په کلکه (جدي) توګه تطبیق او رعایتوم.
 .8د رصافانو او پويل خدمتونو دفعالېتونو دتنظیم د مقررې او پدې رابطه د ټولو مکلفېتونو نه پوره علم لرم پرې خرب ېم او
دهغې په تطبیق او رعایتولو باندې مکلف ېم.
 .9په هغه صورت کې چې زما دخوا نه دجوازورکونې (جوازدهئ) په فورم کې په وړاندې شوېو معلوماتواو اسنادو همدارنګه
په فعالېتونو یا تضمین کونکېو او یاهم دمربوطه مقررې اړونده نورو رضوري مواردو کې تغیرات رايش زر تر زره به
دافغانستان بانک دجوازورکونې مدیریت او ېاهم په والیت یا زون کې دافغانستان بانک اړونده مدیریت ته کتبا اطالع
ورکوم.
 .10اقرار کوم چې پدې فورم کې چې کوم معلومات ما ورکړي صحیح(درست) دي او په خپل اقرار کې صادق ېم .په هغه
صورت کې چې زما معلومات غلط او یاهم کوم تخلف په هغې کې ولیدل يش نو د مقرراتو او دهېواد دنافذه قوانینو په
وړاندې مسؤل یم.
درصايف ېا پويل خدمتونو درشکت دونډه لرونکي(سهمدار) نوم:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درصايف ېا پويل خدمتونو درشکت دونډه لرونکي(سهمدار)امضا___________________:
درصايف ېا پويل خدمتونو درشکت دونډه لرونکي(سهمدار) ګوته____________________:تاريخ:
د فورم تسلیمونکي مؤظف مامور امضاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :تاریخ/ :
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