د افغانستان اسالمی جمهوري دولت

دولت جمهوري اسالمی افغانستان

د اداري اصالحاتو او ملکی خدمتونوخپلواک کمیسیون

کمیسیون مستقل اصالحات اداري و خدمات ملکی

شماره ثبت درخواستی
تاریخ:
بورد تعیینات خدمات ملکی

عکس فعلی /اوسنی
عکس

د ( ازموینو ملي ادارې ) د ملکي خدمتونو بستونو لپاره د آزمویني غوښتنلیک
فورم درخواستی امتحان بست های خدمات ملکی ( ادارۀ ملی امتحانات )
 -1ددې فورم سره خپل د تحصیل ،کاري تجربي تایید شوي اسناد او د تذکري کاای ضاییی
کای  /با این فورم اسناد تحصیلی تجارب کاری تایید شدد و کدایی تدرک خدوی را مدمیم
نماید.
یادداشت :اسناد تحصیلی باید تاییدد شدد ورارت تحصدعت یداای باشدد .تجدارب کداری در
مدا نذرشدت باشدد و در

صورتیک دواتی باشد ،فورم خلص سوانح تایید شد ک بیشت ار ش

صورتیک تجارب کاری در سکتور خصوصی/موسسات باشد ،کایی ق ارداد کار ممیم شدود.
ار ارسال تصدیق نام ها ،تقدی نام ها و سدای اسدناد امدافی ًدداد خدودداری نمایدد /.تحصایيي
اسناد مو بابد د لوړو زده کیو وزارت لخوا تایید سوي وي .کااري تجربا کا ماو یاري
یا دول ااي ارګاااک کااي وي اااو بایااد خيا سااوااپ مااو ااي تاار شااپ و میاشا و زړې اا وي
ضییی کی او ک مو یري ی خصوصي سک ور یا هم موسیساتو کي کار کای وي د
قرارداد کایي مو ضییی کی  .د تقدیر اامو ،س اینيیکواو او اورو غیري اړین اسنادو لا
رالی لو څخ لطفا ډډه وکی .
د دندي انتخاب /انتخاب وظیفه
د دادي عنواک /عنوان بست

ځا  /موقعیت

اداره  /وزارت
مرکز

بست

1

2

د والیت اوم /اسم والیت

3

والیت

5

4

6

7

8

شخصي معلومات /معلومات شخصی
اوم /نام

د یالر اوم /نام پدر

تخلص

د تذکرې شییره /شمارۀ تذکره

ملیت

د زې ېدو ځا  /محل تولد

والیت

د زې ېدو اېټ  /تاریخ تولد

د اړیکو شییره /شمارۀ
تماس

جنسیت:

اارین  /مرد

ښځین  /زن

1

د یوه خپل/قریب اوم او د اړیکو
شییره
اسم و شمارۀ تماس یکی از نزدیکان

ایمیل:

دایمي پته /آدرس دایمی
والیت

اوسنۍ پته /آدرس فعلی
کلی /قریه

ولسوالی

والیت

زده کړي /تحصیالت
د زدکیو کچ /درجه
تحصیل

د زده کیي ځا  /مرجع تحصیلی

تحصیيي رش  /رشتۀ
تحصیلی

د ییلایټ  /سال
شمولیت

کلی /قریه

ولسوالی

د ایرو
نوعیت
د یای رسولو ایټ /
فیصدۍ/فیصدی تحصیل(روزانه/
سال فراغت
نمرات
شبانه)

دوکتورا
ماستر
لیسانس
فوق
بکلوریا
بکلوریا

دکوم ژبو سره آشنایی لری؟ /به کدام زبان ها بلدیت دارید؟
لوس ل /خواندن

ژبې /زبان ها

لیکل /نوشتن

خبرې کول /صحبت کردن

دري
پښتو
انگلیسی

د کمپیوټر مهارتونه /مهارت هاي کمپیوتر
منځنۍ /متوسط
اب دایي /ابتدایی
یروګراموا  /برنامه ها

ډیر ښ  /عالی

Ms Word
Ms Excel
Ms Power Point
Ms Access
Other Database
Internet

2

کاري تجرب  /تجربۀ کاری
د دادې د ییل

اداره /وزارت

د دادې عنواک /عنوان وظیفه

ایټ  /تاریخ شروع
وظیفه

مقدار معاش به
د دادې د یا ایټ  /تعداد کارمندان تحت نظارت
افغانی
تاریخ ختم وظیفه
شما

ستا سو د کاری اسنادو تایید مرجع /مرجع تاییدی اسناد کاری شماReference check /
نوم /اسم

ی کومي ميي ژبي غواړ

د دندې عنوان /عنوان وظیفه

وزارت /اداره

د آمر د تیلفون شمیره
شماره تماس آمر

ي آزموین ورکی ؟ /به کدام لسان ملی میخواهید امتحان بدهید؟

یښ و

د برېښنالیک ی email
آدرس الکترونیکی email

دری

ژمن کوم ې ی دې فورم کې درج شوي مالومات سم دي او ک یرې ااسم ثابت شي ،د قااوک یر بنسټ ځواب ورکوواک یم.
تعهد میسپارم که اطالعات ثبتشده در این فورم ،درست است و اگر خالف آن ثابت شود ،بر بنیاد قانون پاسخگو خواهم بود.

با احترام
السلیک /امضاء

3

4

