
 

 اعالن داوطلبی

 (ب)ینه گز

ساحات مختلف  کارمندان خویش بهالمللی افغانستان جهت حمل و نقل بانک بین 

، نوعیت کروالی عراده موتر)بیست و چهار(  42در داخل شهر کابل، به تعداد 

 :ضوروت داردبا شرایط ذیل به شکل اجاره  2008-2004مودل 

 

قانونی و قابل اعتبار باشد )جواز سیر و الیسنس و اسناد اسناد موتر   .1

 .(ملکیت

موترها انتقال کارمندان را از منزل به دفتر و از دفتر به منزلشان به  .2

 عهده دارند.

از ساعت هفت صبح الی ( جمعهروز  موتر ها همه روزه )به استثنای .3

شش عصر بطور رسمی در تمام نقاط کابل مورد استفاده کارمندان 

 .قرار می گیردبانک 

با سیستم سرد کن و و بدون عوارض تخنیکی و مجهز  موترها فعال .4

 باشد.  (یر کندیشن و بخاریگرم کن )ا

، )در قسمت دوش شرکت می باشده ب معاش ویو راننده  استخدام .5

 .انک ضروری می باشد( استخدام نظر ب

آن  و عوارض تخنیکی ترمیمات همه مصارف موتر، اعم از سوخت، .6

 بدوش شرکت می باشد.

 دری و پشتو را داشته باشد.زبان های باید توانایی تکلم به راننده  .7

شرکت در صورت بروز عوارض تخنیکی در جریان وقت رسمی،  .8

تر دیگر الی یک ساعت مو تا الی رفع عوارض تخنیکی،موظف است 

 .را تهیه نماید تا کار ها دچار سکتگی نگردد

 مالیات در مطابقت با قانون قابل پرداخت می باشد. .9

)  شانزده( عراده موتر مذکور همه روزه در جریان وقت رسمی  16  .10

 به منظور پیشبرد امور کاری بانک قابل استفاده میبلشد.

ظور ) هشت ( عراده موتر مذکور صرف از طرف صبح به من  8 .11

رسانیدن کارمندان از منازل شان به دفتر بانک و معکوس آن مورد 

 استفاده قرار میگیرد.

شرکت هایی که خواهان تهیه موتر ها و به اجاره دهی آنها به بانک باشند، 

به دفتر مرکزی بانک بین  1398( ثور سال 23درخواست های خویش را الی )

بی بی مهرو، کابل، افغانستان، تسلیم  المللی افغانستان، واقع سرک میدان هوایی،

 نمایند.

 

 (الف)ینه زگ

ساحات مختلف  کارمندان خویش بهالمللی افغانستان جهت حمل و نقل بانک بین 

نوعیت کروالی ، عراده موترچهار( و بیست ) 42تعداد به  ،کابلشهر  در داخل

 :ضوروت داردبه شرایط ذیل به شکل اجاره  1995-1997مودل 

 

موتر قانونی و قابل اعتبار باشد )جواز سیر و الیسنس و اسناد اسناد  .1

 ملکیت(.

موترها انتقال کارمندان را از منزل به دفتر و از دفتر به منزلشان به  .2

 عهده دارند.

صبح از ساعت هفت ( جمعهروز  موتر ها همه روزه )به استثنای .3

الی شش عصر بطور رسمی در تمام نقاط کابل مورد استفاده 

 .قرار می گیردکارمندان بانک 

با سیستم سرد کن و و بدون عوارض تخنیکی و مجهز  موترها فعال .4

 باشد.  (یر کندیشن و بخاریگرم کن )ا

، )در قسمت دوش شرکت می باشده ب معاش ویو راننده  استخدام .5

 .باشد(  استخدام نظر بانک ضروری می

 و عوارض تخنیکی ترمیمات همه مصارف موتر، اعم از سوخت، .6

 آن بدوش شرکت می باشد.

 دری و پشتو را داشته باشد.زبان های باید توانایی تکلم به راننده  .7

شرکت در صورت بروز عوارض تخنیکی در جریان وقت رسمی،  .8

الی یک ساعت موتر  تا الی رفع عوارض تخنیکی،موظف است 

 .هیه نماید تا کار ها دچار سکتگی نگردددیگر را ت

 مالیات در مطابقت با قانون قابل پرداخت می باشد. .9

)  شانزده( عراده موتر مذکور همه روزه در جریان وقت رسمی  16  .10

 به منظور پیشبرد امور کاری بانک قابل استفاده میبلشد.

) هشت ( عراده موتر مذکور صرف از طرف صبح به منظور   8 .11

کارمندان از منازل شان به دفتر بانک و معکوس آن مورد رسانیدن 

 استفاده قرار میگیرد.

شرکت هایی که خواهان تهیه موتر ها و به اجاره دهی آنها به بانک باشند، 

به دفتر مرکزی بانک بین  1398( ثور سال 23درخواست های خویش را الی )

کابل، افغانستان، تسلیم  المللی افغانستان، واقع سرک میدان هوایی، بی بی مهرو،

 نمایند.
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