
 
 

 
 
 

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

   
 /وظیفه فعلی:دنده ۍاوسن /تاریخ تولد)هجری شميس(:ټهېد زیریدو ن /مکان تولد:زیږیدو ځاید 

  کال/سال میاشت/ماه ورځ/روز والیت ولسوالی /قریهکلی

      

سالهای کلونه/اوسنۍ دنده کې د خدمت  د اوسنۍ دندې اړوند معلومات /مکان وظیفه فعلیدندې ځای د اوسنۍ
 عنوان رتبه بست والیت ولسوالی کلی/قریه خدمت در وظیفه فعلی

       
 د نوی دندې اړوند معلومات/معلومات در باره بست /مکان وظیفه جدیددندې ځای د نوې

 عنوان رتبه بست والیت ولسوالی کلی/قریه
      

 ایمیل /آدرسبرښنا لیک /شامده دوهم تلیفون:د تلیفون دوهمه شمیره /شامره تلیفون:د تلیفون شمیره
   

 /علت درخواست تبدیلی:د تبدیلۍ غوښتلو علت
 
 

 

 /امضاءــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  السلیک
ام مقحکم  /( حکمسانپوهنې والیتي ریی رسچینولوی رئیس / دد برشی د وزرات مقام / د صالحیت لرونکی مقام حکم )

 برشی/رؤسای والیتی معارف(:صالحیت دار )مقام وزارت/رئیس عمومی منابع 
/ به اداره ..................... جهت آغاز پروسه قانوين اجراات وکړئپه باب  پروسې د پیلتبدیلۍ د د  !ته شعبې.................... 

 تبدیلی اجراان قانونی منایید!
 : .................../امضاء: ........................ السلیک/تاریخ........................... نیټه: /وظیفه........... دنده:.................../اسمنوم

 یواځې د وزارت د استفادې لپاره/فقط برای استفاده وزارت معارف: .2
ریاست  سمیر تصدیق /سوابقو تصدیق يد سوانح دفرت په کتلو رسه د عارض د رسم برشی رسچینو د لوی ریاست لخوا د (1

 :عمومی منابع برشی به اساس دفرت سوانح عارض

 د افغانستان اسالمی جمهوریت
 وزارت ېد پوهن

 تبدیلۍغوښتنلیک/ درخواست تبدیيل د
 (2دوهمه ګڼه فورمه/فورم شامره )

 

 

 

 



 

ت څخه کره بست د موجودی په مرکز کی د تشکیالتو ریاست او په والیاتو کی د برشی رسچینو د مدیریتونو لخوا د خالی (2
/ معلومات در باره وجود بست توسط ریاست تشکیالت در مرکز و یا هم مدیریت های منابع برشی در ریاست معلومات

 های معارف والیات:
 

امضا و /ا د تبدیلی مکتوب امضا او صادرولپه مرکز کی د استخدام ریاست او په والیتونو کی د پوهنی ریاستونو لخو  (3
 صادر منودن مکتوب بتدیلی عارض توسط ریاست استخدام در مرکز ویا هم رؤسای معارف والیات:

 
مسول  صالحیت لرونکید دې فورمې له مخې به پروسه بې له ځنډه پیلیږي. د دواړو ادارو د موافقې په صورت کې به مربوط  یادښت:

 د منظورۍ مکتوب السلیکوي چې مربوطه اداره یې ورته وړاندې کوي.
صالحیت دار مکتوب منظوری را به اساس این فورم، پروسه بدون توقف آغاز میشود. در صورت موافقه هر دو اداره، مقام  یادداشت:

 .امضاء مینامید


