
 :رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق الزم

سوم، چهارم و رتبه پنجم مسلکی به اطالع آن عده متقاضیانی که جهت اشتراک در استخدام رقابتی بست های 

اعالن میگردد، رسانیده  ریق ریاست منابع بشری وزارت عدلیه( که از طرتب ومعاشتحت پوشش برنامه )

 .شود تا مراتب آتی را جداً رعایت نمایند می

های  های خودمات ملکوی، بسوت مقام عالی ریاست جمهووری ههراواه کاندیودان بسوت 29ماده دوم فرمان شماره -1

نظووامی و ریوور خوودمات ملکووی، در جریووان پروسووه تعیینووات بووا اسووتقاده از واسووطه در تقررشووان اقوودام نماینوود، از 

 اردنده. راک در پروسه رقابتی همان بست محروم میاشت

استقاده نماینود. جهوت دریافوت فوورم وزارت عدلیه کاندیدان محترم مکلف هستند تا از فورم رسمی درخواستی -9

  (www.moj.gov.af)  وب سوایتبوه  مسوتقیماً از آمریوت اسوتخدام وزارت عدلیوه و یوا هوم درخواستی یاد شده

 مراجعه نمایند.

شان را که تأییدی وزارت تحصویالت عوالی را داشوته باشود،  کاندیدان محترم کاپی تصدیق و یا اسناد تحصیلی--3

هووا و مسسسووات  نامووه تحصوویلی و سوورتقیکت پوهنتون ضووم فووورم درخواسووتی نماینووده هیچگونووه تصوودیق، تحسووین 

 تا زمانی که به تأیید وزارت محترم تحصیالت عالی نرسیده باشد.باشد  تحصیالت عالی مدار اعتبار نمی 

موور  (133)صادر اردیده باشد، متکی به مکتوب شوماره 1331الی  1331های  اسناد تحصیلی که طی سال-4

اسووناد تحصویلی خووار  .نمایود وزارت تحصویالت عوالی ایجوواب ارزیوابی مجوودد را در آن وزارت می 94/9/1331

حصیالت عالی ارزیابی اردیده باشد، کاپی اسناد تحصیلی و کاپی مکتوب ارزیابی را یکجا مرز که در وزارت ت

 .ضم فورم درخواستی نمایند

آنجایی که ریاست محترم مسسسات تحصیالت عالی خصوصی در ترانسکریپت نمورات ویوا سورتقیکیت هوا از -1

نماید تا کاندیدان محترم که از  جاب می نماید، بناًء ای صرف از ثبت و راجستر بودن مسسسه تحصیلی تصدیق می

انوده کواپی سوند تحصویلی را یکجوا بوا مکتووب  ها و یا مسسسات تحصیالت عوالی خصوصوی فوارر اردیده پوهنتون

 .فرارت از ریاست مسسسات تحصیالت عالی خصوصی ضم فورم درخواستی نمایند

انود،  نماینود و یوا قوبالً وظیقوه اجورا نموده میکاندیدان محترم که در ادارات دولتی به شکل رسمی اجرای وظیقه -6

باشود، از آخورین مرجوع کوارکردش ضوم ( ماه نگذشوته 6بیشتر از )شان را که  یک قطعه فورم خلص سوانح جدید

هیچگونه خلص سوانح که از واحدهای دومی مرکز و والیات صادر اردیده باشد، مدار  .فورم درخواستی نمایند

 .ه به تأیید واحد اولی وزارت یا اداره مربوطه رسیده باشدباشد مگر اینک اعتبار نمی

شان را یکجا بوا  اسناد و سوابق کاری .اند المللی اجرای وظیقه نموده کاندیدان محترم که در مسسسات معتبر بین-3

 .کاپی قرارداد ضم فورم درخواستی نمایند

http://www.moj.gov.af/


بووده ، قورارداد کوار کوه دارای   داردهای خصوصی در صوورتی اعتبوار  مسسسات و شرکتاز تجربه کاری  -3

ثبت و راجستر از ( قانون کار کمتر نبوده و 69حد اقل معاش از اندازه معاش کارکنان دولتی مطابق حکم ماده )

 توسط مراجع معتبر تصدیق شده باشد.و یا شرکت در  هبودن مسسس

ز معلومات دقیق از مراجع مربوط، هرااه اسناد تحصیلی و سوابق کاری کاندیدان مشکوک به نظر برسد بعدا-2

 .اردند های عدلی و قضایی معرفی می جهت روشن شدن موضوع به اراان

 .الوووووذکر را جوووووداً رعایوووووت نماینووووود کاندیووووودان محتووووورم حوووووین تسووووولیم دهوووووی فوووووورم درخواسوووووتی مووووووارد فو -11

 :نوت

ارزیوابی اردیوده و هیچگونوه دارند، روشن و قابل خووانش باشود، در ریور آن نواقص  کاپی اسنادی را که ارایه می

 .شود اسناد جدااانه بعداز تسلیمی فورم درخواستی پذیرفته نمی

های آدرسووود توووا اسوووناد خوووود را بوووه ایمیووول در صوووورت ارادوووه درخواسوووتی از طریوووق ایمیووول کاندیووودان مکلوووف انووو

(hr.recruitment.moj@gmail.com) و (hr.recruitment@moj.gov.af )نمایند ارسال. 

از کاندیدانیکه در خواستی های شانرا از طریق ایمیل ارسال مینمایند جداً تقاضا میگوردد توا صورف اسوناد معتبور 

کوواری و تووذکره تابعیووت شووانرا ارسووال نماینوود و از ارسووال تصوودیق نامووه هووا و سووایر اسووناد  تحصوویلی ، تجربووه

 منابع جلوایری بعمل آید.خود داری نمایند از ضیاع وقت و  ریرضروری و ریر مرتبط 
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