
 
 
 

 
 
 :ثبتوي/ عارض معلومات ذیل را خانه پری مینامیدالندې معلومات عارض  (1

 /نام پدر کالننیکه نومد  /نام پدرد پالر نوم /نام و تخلصنوم او تخلص
   

 د فراغت کال/سال فراغت: د زیریدو نیټه/تاریخ تولد: د زیږیدو ځای/مکان تولد
 والیت ولسوالی کلی/قریه

     
 برښنا لیک/ایمیل آدرس: د تلیفون دوهمه شمېره/شامره دوم تلیفون ره/شامره تلیفون:د تلیفون شمې

   

 نوع شهادتنامه شهادتنامې ډول/د  د ښوونځي ځای د ښوونځي نوم:
 مثنی نخستین لومړۍ/ والیت ولسوالی کلی/قریه

      
، علت آن گر شهادتنامه را طور عاجل میخواهیدکه شهادت نامه په عاجل ډول غواړي علت یې څه دی؟ شواهد یې وړاندې کړئ/ا

 چیست؟ لطفآ شواهد را ارایه منایید
یا برای ا آیا تعلیمي بورس ته کاندید یاست؟/

 بورس تعلیمی کاندید هستید؟
د تقرر یا تبدیلۍ لپاره پکار ده/ آیا برای 

 تقرر یا تبدیلی رضورت است
شواهد آیا  گر علت هابل سبب/دی

/آیا شواهد لرئ؟
 دارید؟

    
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  السلیک
ته  شعبې مربوطهته وړي چې هغوی یې ریاست والیتي ریاست او یا د پوهنې د مربوطه  وشهادتنامعارض تر السلیک وروسته فورمه د 

سلیم تپه الندې ډول راجع کوي/عارض بعد از امضاء، فورم را به ریاست نتایج و شهادتنامه ها و یا هم ریاست مربوطه والیتی معارف 
 گردد:می منایند، سپس به شعبه مربوطه به صورت ذیل راجع می

 د معارف وزارت د استفادې لپاره/فقط برای استفاده وزارت معارف:یواځې  .2
د ......................... شعبې ته! د اسنادو په رڼا کې د عارض د شهاتنامې د توزیع قانوين مراحل پیل او په معین وخت کې  .1.1

مراحل قانونی توزیع شهادتنامه را آغاز و در یې بې له ځنډه تکمیل کړۍ/به شعبه .............................! به رویت اسناد، 
 مدت معین تکمیل منایید.

 /نام و امضای رئیس مربوطه: )                            ((             سلیک:)                   یس نوم او ال د مربوطه رئ .1.1

  د افغانستان اسالمی جمهوریت
 وزارت ېد پوهن

 فورمه/ فورمه درخواست شهادتنامه ید شهادتنامې غوښتن
 (۵فورمه/فورم شامره ) ګڼه ځمهینپ

 

 انځور



 
 

 ................../ اجراات شعبه ............اجراآتشعبې  ..............................د  .2.2
 / تاریخ اجراآت متوقعهنېټه هو متوقعاجراآتد  / اجراآت متوقعهاجراآت همتوقع / نام شعبهد شعبې نوم

   

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

 توزیع شهادنتامه/ معلومات در مورد په باب معلوماتورکولو ې شهاتنامعارض ته د 
 / وقت:وخت / مکان:ځای /تاریخ توزیع:نیټه د توزیع

   
 / امضاء و تاریخالسلیک او نيټه / وظیفهدنده / نام مامور مسؤلمامور نوم لؤ مسد 

   
 

ي صالحیت لرونک ړوندها ،و تر تکمیل وروستهاجراآتد دې فورمې له مخې قانوين بې له ځنډه پروسه پیلیږي. د سمو او قانوين 
 او بیا مستحق ته توزیع کیږي.  شهادتنامې د منظورۍ السلیک کويد  ولینؤ مس

مسولین صالحیت دار شهادتنامه را امضاء منوده گردد. بعد از طی مراحل قانونی توقف آغاز میبه اساس این فورم پروسه قانونا بدون 
 گردد.و به مستحق توزیع می


