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ü تمام بســـ تهاي خالی هر والیت از طریق ویبسایت 

کمیسیون اعالن میشود.

ü متقاضیان معلومات بســــت مورد نظرشان را به دقت 

بخوانند و اطمینان یابند که واجد شرایط هستند.

ü متقاضیان فورمدرخواستی را از ویبسایت کمیسـیون و 

یا با مراجعه به وزارتهاي مربوط دریافت کنند.

مرحلۀ اعالن بس تها
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ü متقاضیان فقط حق درخواست به یک بست را دارند و 
در صورت درخواس تهاي متعدد، از پروسـۀ رقابت حذف 

میشوند و حق شکایت را ندارند.

ü توزیع و جم عآوري فورهاي درخواسـتی در هر وزارت، 
حوزة تعلیمی/ولسوالی مربوطه انجام مییابد.

ü فورم درخواستی را به صورت دقیق خانهپري کنید.

مرحلۀ توزیع و جم عآوري فورمهاي درخواستی

ü کاپی تذکره و سند تحصــــیلی را با فورم درخواستی 
ضمیمه کنید.

ü اسنادتان را به مســــــؤول جم عآوري وزارت یا اداره 
مربوط بسپارید و سند رسید را دریافت کنید.

مرحلۀ شار تلست 3
ü هر وزارت/ اداره نامزدان واجد شرایط را تأیید میکند.

ü داوطلبانی که واجد شرایط نیســــــتند به خاطر درجۀ 
تحصـیل پایینتر، خالف رشته بودن و یا ارائۀ اسناد ناقص و 

یا فورم درخواست ناقص رد میشوند.

ü فهرست نهایی نامزدان واجد شرایط از طریق 
ویبسایت کمیسیون منتشر میشود.

ü تمام پروسه زیر نظر کمیسیون انجام مییابد.

ü در صورت قناعت نداشتن به نتیجۀ شار تلست شکایاتتان را 
در مدت سه روز، در محالت تعیی نشده، ثبت کنید.

ü بورد رسیدگی به شکایات به شکایات ثبتشده رسیدگی 
م یکند.

مرحله رسیدگی به شکایات

ü کاپی سند تحصیلی، تذکره و سند رسید را ضمیمۀ فورم 
شکایت سازید.
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ü نامزدان شار تلس تشده، قبل از امتحان جمعی کارت 

شمولیت را دریافت میکنند و بایومتریک میشوند.
ü ادارة ملی امتحانات در همآهنگی با کمیسیون مستقل 

اصالحات اداري و خدمات ملکی امتحانات را در تاریخ و زمان 
تعیینشده برگزار میکند.

مرحلۀ برگزاري امتحانات 
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ü ادارة ملی امتحانات نتیجۀ امتحان را از طریق ویبســـایت و 

سایر وسایل ممکن منتشر میکند.

مرحلۀ اعالن نتایج و تعیین بست نامزدان موفق

ü براي دریافت نتیجۀ امتحان  شمارة شناسایی  ID او ام آر 
را ثبت کنید.

رهنمود مراحل امتحانات جمعی

بس تهاي معلمان و بس تهاي 5 و 6

ü غو�تونکي باید د خو�ې وړ بســــت په اړه معلومات په �ېر ولويل او 

ډاډ ترالسه ک�ي چې په رشایطو برابر دي.

د بستونو د اعالن پ�او

ü د هر والیت �ول تش بستونه د کمېسیون ویبپا�ې له الرې اعالنې�ي. 

ü د غو�تنې فورمې د کمېســــــیون ویبپا�ې او یاهم اړوندو وزارتونو له 

الرې ترالسه ک�ي. 

د غو�تنې فورمو وېش او را�ولولو پ�او

ü غو�تونکي یوا�ې یوه بســــــــت ته د غو�تنلیک وړاندې کولو حق لري او د زیاتو 

غو�ــتنلیکونو وړاندې کولو په صــورت کې، د ســـیال� له پروســـې حذف کې�ي او د 

شکایت حق نه لري.

ü د غو�تنې فورمې په کره تو�ه ډکې ک�ئ.

ü د غو�تنې له فورمې رسه، د تذکرې او تحصیيل سند کاپي ضمیمه ک�ئ.

ü خپل اسناد د وزارت یا اړوند ادارې د اسنادو را�ولولو مسـؤول ته وسپارۍ او د رسید 

سند ور�خه ترالسه ک�ئ. 

ü د غو�تنې فورمې په هر وزارت، تعلیمي حوزه / اړوند ولسـوال� کې ویشـل کې�ي او 

را�ولې�ي.

ü دهر وزارت/ اړوند اداره په رشایطو برابر نوماندان تاییدوي. 

ü �وله پروسه د کمېسیون تر نظر الندې تررسه کې�ي. 

د شارټ لېست پ�او

ü هغه داوطلبان چې په رشایطو برابر نه دي، د �ی�ې تحصــــــیيل درجې 

لرلو، خالف د رشتې یا  ناقصې فورمې یا اسنادو وړاندې کولو په صورت کې 

ردي�ي.  

ü په رشایطو برابر نوماندانو نهايي نومل� د کمېســــــیون ویبپا�ې له الرې 

خپرې�ي. 

ü د شارټ لېست پایلې باندې د قناعت نه لرلو په صورت کې، خپل شکایت د 

درې ور�و په ترڅ کې ثبت ک�ئ. 

د شکایتونو د �ې�لو پ�او

ü د تحصیيل سند، تذکرې او د اطمینانیه رسید سند کاپي له شکایت رسه 

یو�ای ک�ئ. 
ü د شکایتونو �ې�لو بورډ،  ثبت شوي شکایتونه �ې�ي. 

ü شارت لېســــت شوي نوماندان، له ډله ییزې ازموینې مخکې د شمولیت کارت 

ترالسه کوي او بایو مرتیک کې�ي. 

ü د ازموینو ميل اداره د اداري اصالحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمېســــیون 

رسه په همغ�ۍ کې ازموینې په �اکيل وخت او نې�ه تررسه کوي. 

د ازموینو تررسه کولو پ�او

ü د پایلې ترالسه کولو لپاره، د  ID او ام ار پېژندنې شمېره ثبت ک�ئ

د بریالیو نوماندانو بست �اکل او د پایلو د اعالن پ�او 
ü د ازموینو ميل اداره د ازموینې پایله د ویبپا�ې او نورو ممکنه وسایلو له الرې 

خپروي. 

د ډله ییزو ازموینو پ�اوونو الر�ود
د �وونکو او د ۵ او ۶ بستونو 



 
 توجه: 

بخش های خانه پری تمام 
 ضرور است فورماین 

 پاملرنه:
برخو  ولوټ فورم ېد د

 یالزمي ددکول 

 

 محل نصب عکس

 یاځ ولوګد عکس ل
 ډبور ناتویید تع / بورد تعیینات

ره لپا ونوبست 6او  5د  کابلد  / کابل 6و  5بست های فورم درخواستی 

 فورمه کیتنلښغو

 

 غاره دی. فورم که د غلطو معلوماتو لیکلو مسوولیت زما پر خپلهداو تزویر لیکلی دی. په  جعلیپرته له تیروتنی او قلم تورلو،  : پورته معلومات می په سم او مکمل دول،دکاندید ژمنه
ح، مکمل و دقیق بوده، به قلم خودم بدون کدام اشتباه، قلم خورده گی، جعل و تزویر درج فورم گردیده است. در صورت عدم صحت معلومات، : معلومات فوق صحیتعهد کاندید

 مسوولیت به دوش خودم میباشد.

 امضای کاندید/ د کاندید السلیک

 :لپارهاداره خانه پری میکند / د اداره لیکل 
 

تاریخ تسلیم 
 دهی درخواست

برای نوشتن اداره است / 
 د اداره لیکل دپاره ده

 مهر اداره امضای مسوول جمع آوری فورماسم و 

 

 شهرت اعضای کمیته:                                 (                          کمیته اختصاصی وزارت/ اداره )         

 □  غیر واجد شرایط: □واجد شرایط: 

 :دالیل رد درخواست

 سایر دالیل □رشته تحصیلی       □درجه تحصیلی       □

 

 )                                           (:شارت لستتاریخ 

 ګړیانځ دید کاند/دیمشخصات کاند
  دیسیبنو لیذ یها ی: حروف هر نام را به گونه جدا گانه در خانه خالیادداشت

 یکیول یک ونویاځتوگه په تشو  لهیپه ب ی: در هر نوم تورادونهی

                  نام/نوم
                  نام پدر/دپالر نوم

نام پدر 
                  نوم کهیکالن/دن
 تولد/تاریخ 

                  تهین دویزیدز

 جنس/جنس
 □ نهیاناث/شخ □ نهیذکور/نار

 مدنی حالت حالت مدنی/
لسان امتحان/  □متاهل  / □مجرد 

 دآزموینی ژبه

 □پشتو  / □دری 

 ینځګد کاندید اوسنی استو /سکونت فعلی کاندید 

 شماره تماس/د اریکی شمیره والیت ولسوالی - ارښولسوالی /  –شهر کلی -قریه / ناحیه  –ناحیه  آدرس خانه / د کور پته

     

 ینځګاستو  اصلی دی/ د کاند دیکاند اصلیسکونت 

 ولسوالی -ارښولسوالی /  –شهر کلی -قریه / ناحیه  –ناحیه  آدرس خانه / د کور پته
 

 والیت
 کینالیښبرآدرس ایمیل / 

     

 درجه تحصیل/ د تحصیل درجه ی معلوماتمعلومات تذکره/ دتذکر
رشته تحصیلی/ د 

 انگهڅتحصیل 
 دیپارتمنت پوهنتون

سال 
 / د فراغت

 فراغت کال

 پاس 14 لیسانس ماستر دکتورا  جلد، صفحه / توک، صفحه

  شماره ثبت / د ثبت شمیره    
    

نمره عمومی/ د عمومی 
 شمیره

 

 ئړوک یې تنهښغو ئړتاسو غوا ېمعلومات چ هړپه ا بستد معلومات در مورد بست که میخواهید درخواست بدهید / 

 ریاست وزارت/اداره
 موقعیت

 )شهر کابل/ ولسوالی(
 رتبه بست عنوان بست

 ډکود بست / د بست کو
)مطابق فورم اعالن بست 

کود رشته بست را بصورت دقیق 
 بنویسید(

    
5 □ 
6 □      

کمیته امضاء رئیس  
 

 

 عضو کمیته
 

 عضو کمیته
 

 عضو کمیته
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