
 مینامید:ثبتوی/عارض معلومات ذیل را خانه پری الندې معلومات عارض  .1
 :/نام پدر کالند نیکه نوم :/نام پدرد پالر نوم :/نام و تخلصنوم او تخلص

   
 :ټه/تاریخ تولدېدو نېد زیر  :دو ځای/ مکان تولدېد زیږ 

  والیت ولسوالی: کلی/قریه:
   

/ شامره دوهم رهېد تلیفون دوهمه شم :فونېره/شامره تلېفون شمېد تل
 ن:تلیفو 

 :ل ادرسېیې(/ ایم ۍښنا لیک )که لر ېبر 

   
رسه یې نښه کړئ(/ نوع √ د تقرر ډول )په 

 : نشانی کنید(√ تقرر )با 
/ :ۍکه نوی تقرر غواړ ۍدنده لر  اوس مهال :مکان بست/ د بست ځای

 :وظیفه دارید یا تقرر مجدد میخواهیدفعآل 
 والیت ولسوالی کلی/قریه انکشافی بااملقطع رسمی

       
 :د تقرر نیټه/تاریخ تقرر :ځای/ مکان :وظیفهد دندې بست/ بست 

   
 
 

 امضاء/ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  السلیک
مقام صالحیت حکم  /)سانپوهنې والیتي ریی رئیس / د رسچینولوید برشی / د وزرات مقام )حکم د صالحیت لرونکی مقام 

 والیتی معارف(:دار )مقام وزارت/رئیس عمومی منابع برشی/رؤسای 
بق ط !پاره د نوم ثبتولو پروسه پیل کړئ/ شعبه ..........................د اصولو له مخې د استخدام ل !....................... شعبې ته......د

 .منایید اغازپروسه ثبت نام را  جهت استخدام اصول
 :ءنوم او السلیک/نام و امضا    

 اره/فقط برای استفاده وزارت معارف:یواځې د وزارت د استفادې لپ .2
 :........................../ اجراات شعبه تآ شعبې اجرا  ...........................د 

/تاریخ متوقعه تو متوقع نېټهآ د اجرا  :/اجراات متوقعهمتوقع اجراات :/ شعبه راجع شدهراجع شوې شعبه
 :اجراات

   

 :/امضاء و تاریخالسلیک او نيټه :/وظیفهدنده :/ نام راجع کنندهد راجع کوونکي نوم
   

 

  د افغانستان اسالمی جمهوریت
 وزارت ېد پوهن

 و انکشافی عبااملقط ،رسمی هایدر بست تقرربرای / فورمه درخواست فورمه غوښتنی قررتد  بستونو لپاره بااملقطع او انکشايف ، يرسمد 
 (۱فورم شامره)ملړۍ ګڼه فورمه/

 



 / معلومات در باره امتحان برای عارضعارض ته د ازموینې په باب معلومات
 :/وقت امتحاند ازموینې وخت :/ مکان امتحاند ازموینې ځای :/تاریخ امتحاند ازموینې نیټه

   
 :/ امضاء و تاریخاو نيټه السلیک :/وظیفهدنده :/ نام مامور مسولد مسول مامور نوم

   
 

 :احل تعقیبی امتحانر / نتایج و مد ازموینې نتیجې او تعقیبي مراحل
/ عارض ته د خرب میکانیزم  د ازموینې نتیجه/نتیجه امتحان

میکانیزم خرب دهی برای 
 عارض

 /د نتیجو لیږلو یا ساتلو ځای
 مکان ارسال و یا حفظ نتایج

    

مامور  / اسمول مامور نومئد مس
 :مسول

/ امضاء و السلیک او نيټه :/ وظیفهدنده 
 :تاریخ

    

 
 ي پروسې وروسته به د برشي رسچنیو مربوط مرکزي یا والیتيتر رقابت ي.معنی لر  ۍدا فورمه یوازي یوه بست ته د کاندید یادښت:

  اخيل. حکم  د منظورۍړوند مقام ابات د منظورۍ لپاره د شع
کاندید شوید. بعد از طی مراحل پروسه رقابت، ریاست عمومی منابع فقط برای یک بست  میتوانید این فورمبا استفاده از  یادداشت:

 برشی و یاهم ریاست های معارف والیات منظوری مقام مربوطه را اخذ مینامید.


