
 
 

 

 
 
 

 :الندې معلومات ثبتوی/عارض معلومات ذیل را خانه پری مینامیدارض ع .1
 نوم/نام پدرکالند نیکه  د پالر نوم/نام پدر نوم او تخلص/نام و تخلص

   
 اوسنۍ دنده/وظیفه فعلی: دو نېټه/تاریخ تولد)هجری شميس(:ږېد زی دو ځای/مکان تولد:ېد زیږ 
  کال/سال میاشت/ماه ورځ/روز والیت ولسوالی /قریهکلی

      

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

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

 عنوان رتبه بست والیت ولسوالی کلی/قریه
      

 برښنا لیک/آدرس ایمیل شمیره/شامده دوهم تلیفون:د تلیفون دوهمه  د تلیفون شمیره/شامره تلیفون:
   

 د تبدیلۍ غوښتلو علت/علت درخواست تبدیلی:
 
 

 

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

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

 منایید!
 ه وزارت معارف:د استفادې لپاره/فقط برای استفاد معارف وزارتیواځې د  .2

 
 / موافقه اداره که عارض به آن تبدیلی میخواهدول غواړيچې عارض ورته ځان خدمتي ک موافقه هغې ادارېد 

  د افغانستان اسالمی جمهوریت
 وزارت ېد پوهن

 په خدمتي ډول د تبدیلۍغوښتنلیک/ درخواست تبدیيل خدمتی
 (۳فورمه/فورم شامره ) ګڼهمه یدرې

 
 

 
 



/ اداره مکتب ..................... در مورد تبدیلۍ په باب موافقه لريخدمتي د کې  دنده هد .................... ښوونځي اداره له عارض رسه په یاد
 خدمتي عارض موافقه دارد. تبدیلی

 / امضاء و تاریخ:السلیک او نيټه /وظیفهدنده /نام مسولنوم مسئولد 
   

 /موافقه اداره اصلی عارضد عارض د اصلی ادارې موافقه
....................... در مورد تبدیلی / اداره دنده کې د ده د خدمتي تبدیلۍ په باب موافقه لري د .................... اداره له عارض رسه په یاده

 خدمتی عارض موافقه دارد.
 /امضاء و تاریخ:السلیک او نيټه /وظیفه:دنده ل:/نام مسؤ نوم لمسؤ د 
   

 / اجراات مربوط به منابع برشی:اجراآتد برشی رسچینو د اړونده ادارې 
با تبدیلی خدمتی عارض موافقه داریم  مکتوب تبدیلی خدمتی را اماده / ۍ!ه موافقه لرو  مکتوب یې تیار کړ دیلۍ رس بتخدمتي د عارض له 

 سازید!
 /امضاء و تاریخالسلیک او نيټه /وظیفهدنده /نام مسؤلنوم مسئولد 

   
 باصالحیته مقام له لوري منظوریږي.د پروسې تر سم تکمیل وروسته د کارکوونکي خدمتي تبدیيل د مربوط 

 گردد.شدن پروسه  تبدیلی خدمتی کارکن توسط مقام با صالحیت منظور میبعد از طی مراحل و تکمیل 


