
የባለቤትነት ማስረጃ /የጊዜያዊ ምዝገባ እና የታርጋ ጥያቄ ማመልከቻ
እባክዎን በዚህ ማመልከቻ ላይ ያለውን መረጃ ፕሪንት ያድርጉ

ህጋዊ የዲ.ሲ. መንጃ ፈቃድ የዲ.ሲ. መታወቂያ ወረቀት፣ የዲ.ሲ. ንግድ ፈቃድ፣ የዲ.ሲ. የይዞታ ፈቃድ ወይም  የዲ.ሲ. የታክስ ከፋይ መለያ ቁጥርን የሚያሳይ ከመንግስት የተሰጠ ወረቀት ለወኪል
 ነጋዴ ጊዜያዊ ታርጋ ወይም ጊዜያዊ ምዝገባ ደግሞ  የጥብቅና ስልጣን፥ ከዚህ ማመልከቻ ጋር በአባሪነት ምቅረብ አለበት። 

 የአንድ ዓመት ምዝገባ                የሁለት ዓመት ምዝገባ  

 የአንድ ዓመት ምዝገባ ከየነዋሪ ማቆሚያ ፍቃድ ጋር (አር.ፒ.ፒ.)           የሁለት ዓመት ምዝገባ ከየነዋሪ ማቆሚያ ፍቃድ ጋር (አር.ፒ.ፒ.)

የአመልካች መረጃ (የሊዝ ኪራይ ተሽከርካሪ ከሆነ - የአከራዩን ሥም እና የኪራይ ውሉን ያቅርቡ)

የባለቤት / የአከራይ ሙሉ ሥም  (የመጨረሻ፣ የመጀመሪያ፣ የመሃል) የትውልድ ቀን የመንጃ ፈቃድ ወይም የመታወቂያ ቁጥር 

የንግድ ሥም የፌዴራል ሠራተኛ መለያ ቁጥር

የጋራ ባለቤት(ዎች)/ የተከራይ ሙሉ ሥም (የመጨረሻ፣ የመጀመሪያ፣ የመሃል)
(የሊዝ ኪራይ ተሽከርካሪ ከሆነ የተከራዩ ስም በባለቤት ማስረጃው ላይ አይገለፅም)

የትውልድ ቀን የመንጃ ፍቃድ ወይም የመታወቂያ ቁጥር

   
   

የአሁን የመኖሪያ አድራሻ (አድራሻው የዲ.ሲ. መንጃ ፍቃድ፣ የዲ.ሲ. መታወቂያ ወረቀት ወይም የዲ.ሲ. የንግድ ፍቃድ ወይም ከጊዜያዊ የታርጋ ፍቃድ ላይ ካለው ጋር አንድ መሆን አለበት።)

አድራሻ ዩኒት/አፕት ከተማ/ክልል ዚፕ ኮድ

የተሽከርካሪው መረጃ

ሥሪት ዓመት ቦዲ የብራንድ (ሞዴል) ሥም የአክስል ክብደት የተሽከርካሪ መለያ (የሻንሲ) ቁጥር

     

እርግጠኛ ማይሌጅ   እስከማውቀው ድረስ እርግጠኛ ማይሌጁ እዚህ ድረስ መሆኑን አረጋግጣለሁ __________________

የዋስትና መያዣ መረጃ (በዋስትና የመያዣ ውሉ ከዚህ ማመልከቻ ጋር በአባሪነት መቅረብ አለበት። በዋስትና የሚያዝ ከሆነ የባለቤትነት ማስረጃው ለያዢው ወገን ይላካል) በዋስትና የተያዘበት ቀን::

ለዋስትና የያዙት አካላት ሥም ለዋስትና የያዙት አካላት አድራሻ የዋስትና መጠን

የኢንሹራንስ ድርጅት መረጃ  (የዲ.ሲ. ኢንሹራንስ ወቅቱን የጠበቀ ማረጋገጫ ከዚህ ማመልከቻ ጋር በአባሪነት  መቅረብ  አለበት)

የኢንሹራንስ ድርጅቱ ሥም የፖሊሲ ቁጥር የፖሊሲ ሥራ ላይ መዋያ ቀን የሚያበቃበት ቀን

    
እኔ/እኛ እስካለን ዕውቀት፣ መረጃ እና እምነት ድረስ ከላይ የተጠቀሰው መረጃ እውነተኛ እና ትክክል መሆኑን አረጋግጣለሁ/ እናረጋግጣለን። ማንኛውም ግለሰብ የፈጠራ ሥም ወይም አድራሻ የተጠቀመ እና/ወይም እያወቀ የተሳሳተ መረጃ  
                                በዚህ ማመልከቻ ላይ ያሰፈረ ከሆነ የዲ.ሲ.ን ህግ የሚጥስ ስለሆነ ከ1,000 ዶላር በማይበልጥ መቀጫ ወይም ከ180 ቀናት በማይበልጥ እስራት ወይም በሁለቱም ሊቀጣ ይችላል።
                                                                                                                   (ዲ.ሲ. ኦፊሻል ኮድ §22-2405)

የባለቤት / የሊዝ አከራይ ፊርማ: ቀን 

የጋራ ባለቤት / የሊዝ ተከራይ ፊርማ: ቀን

የጋራ ባለቤት / የሊዝ ተከራይ ፊርማ: ቀን

(በባለቤት (ዎች) መፈረም አለበት), የኮርፖሬሽን ባለስልጣን ወይም በሽርክና ውስጥ ያለ ሸሪክ)

ለዲ.ኤም.ቪ. የቢሮ አገልግሎት

ኤክሳይዝ ታክስ የመሸጫ ዋጋ (አዲስ ተሽከርካሪዎች) የኤን.ኤ.ዲ.ኤ. ንግድ /የፍትሃዊ ገቢያ ዋጋ (ያገለገሉ ተሽከርካሪዎች)

$ $ $

የባለቤትነት ማስረጃ ወይም የታርጋ ቁጥር (ቋሚ ወይም ጊዜያዊ) በዲ.ኤም.ቪ. መርማሪ ፍቃድ ቀን የኦፐሬተር ቁጥር

   

ጥያቄዎች ካለዎት ድህረ ገፃችንን   www.dmv.dc.gov    ይጎብኙ ወይም በ311 ዲሲ ውስጥ ወይም በ 202-737-4404 ከ 202 የአካባቢ መላያ ውጪ ይደውሉልን።
በማንኛውም የዲ.ሲ. መንግስት ኤጀንሲ ወይም ባለስልጣን ብክነት፣ ማጭበርበር ወይም ብዝበዛን ለማጋለጥ የዲ.ሲ. ኢንስፔክተር ጀነራሉን በ 1-800-521-1639 ደውለው ያግኙ።

.
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የአገልግሎት አይነት

  ጊዜያዊ የዲሲ ምዝገባ   አዲስ የባለቤትነት ማስረጃ /ታርጋዎች   አዲስ የባለቤትነት ማስረጃ/ ተላላፊ ታርጋዎች   የባለቤትነት ማስረጃ ብቻ  

  ጊዜያዊ ታርጋ   የመልሶ ማዳን እደሳ ማስረጃ   ለማይጠገን ማስረጃ  ድጋሚ ቅጂ ማስረጃ  

  ማስወገድ/መጣል   ተለዋጭ (ዲፕሎማት፣ ሠራዊት፣ ተማሪ፣ ወዘተ.) 

የኮሎምቢያ ዲስትሪክት መንግስት 
የሞተር ተሽከርካሪዎች ዲፓርትመንት 

ፖስታ ሳጥን ቁጥር 90120 ዋሽንግተን ዲሲ 20090

(ተሽከርካሪው ጠቅላላ የተነዳው ርቀት)


