
 :رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق الزم

( که رتب ومعاشتحت پوشش برنامه )سوم، چهارم و رتبه پنجم مسلکی به اطالع آن عده متقاضیانی که جهت اشتراک در استخدام رقابتی بست های 

 .شود تا مراتب آتی را جداً رعایت نمایند اعالن میگردد، رسانیده می ریق ریاست منابع بشری وزارت عدلیهاز ط

های نظامی و غیر خدمات ملکی، در  های خدمات ملکی، بست هرگاه کاندیدان بست"مقام عالی ریاست جمهوری  29ماده دوم فرمان شماره  -1

 ."گردند رقابتی همان بست محروم میک در پروسه جریان پروسه تعیینات با استفاده از واسطه در تقررشان اقدام نمایند، از اشترا

  وب سایتاستفاده نمایند. جهت دریافت فورم درخواستی یاد شده به وزارت عدلیه تا از فورم رسمی درخواستی  اندکاندیدان محترم مکلف -9

(www.moj.gov.af)  .مراجعه نمایند 

، ضم فورم درخواستی اسکن کرده ته باشدشان را که تأییدی وزارت تحصیالت عالی را داش تصدیق و یا اسناد تحصیلی اصلکاندیدان محترم --3

تجربه کاری مدار اعتبار نمیباشد در صورت ارائه کاپی و اسناد تحصیلی اسکن کاپی . قابل یاد آوریست کهنموده به ایمیل ادرس یاد شده ارسال بدارد

 حق شکایت را ندارید . و اسناد تحصیلی و یا تجربه کاری از طرف کمیته موظف غیر واجد شناخته شده

باشد تا زمانی که به تأیید وزارت  ها و مؤسسات تحصیالت عالی مدار اعتبار نمی  نامه تحصیلی و سرتفیکت پوهنتون هیچگونه تصدیق، تحسین . 4

 محترم تحصیالت عالی نرسیده باشد.

وزارت تحصیالت  94/9/1335مورخ (133)صادر گردیده باشد، متکی به مکتوب شماره 1331الی  1331های  اسناد تحصیلی که طی سال -5

اسناد  اصلی اسناد تحصیلی خارج مرز که در وزارت تحصیالت عالی ارزیابی گردیده باشد،.نماید عالی ایجاب ارزیابی مجدد را در آن وزارت می

 .از طریق ایمیل به ایمیل یاد شده ارسال بدارید زیابی را یکجا ضم فورم درخواستیمکتوب ار تحصیلی و

آنجایی که ریاست محترم مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی در ترانسکریپت نمرات ویا سرتفیکیت ها صرف از ثبت و راجستر بودن مؤسسه از -6

اسکن اند؛  ها و یا مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی فارغ گردیده نماید تا کاندیدان محترم که از پوهنتون نماید، بناءً ایجاب می  تحصیلی تصدیق می

نموده از طریق ایمیل آدرس یاد تحصیلی را یکجا با مکتوب فراغت از ریاست مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی ضم فورم درخواستی  سند اصلی

 شده ارسال بدارید.

شان  جدیداند، یک قطعه فورم خلص سوانح  نمایند و یا قبالً وظیفه اجرا نموده کاندیدان محترم که در ادارات دولتی به شکل رسمی اجرای وظیفه می-3

هیچگونه خلص سوانح که از واحدهای دومی مرکز و  .باشد، از آخرین مرجع کارکردش ضم فورم درخواستی نمایند( ماه نگذشته 6بیشتر از )را که 

 .باشد مگر اینکه به تأیید واحد اولی وزارت یا اداره مربوطه رسیده باشد والیات صادر گردیده باشد، مدار اعتبار نمی

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


 قرارداد ضم فورم درخواستی  اصلیشان را یکجا با  اسناد و سوابق کاری .اند المللی اجرای وظیفه نموده محترم که در مؤسسات معتبر بینکاندیدان -3

 .نموده از طریق ایمیل ارسال بدارید

تجربه کاری متقاضیان کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی، تصدیق  15/4/1329( مورخ 5به اساس هدایت مصوبه شماره )--2

های خصوصی در صورتی اعتبار دارد که بعداز تصدیق ثبت و راجستر بودن مؤسسات و یا  های خدمات ملکی از جانب مؤسسات و شرکت بست

 .شرکت در مرجع مربوطه، قرارداد کار و فورم مالیه دهی از مؤسسه و یا شرکت که اجرای وظیفه نموده ارایه گردد

صیلی و سوابق کاری کاندیدان مشکوک به نظر برسد بعداز معلومات دقیق از مراجع مربوط، جهت روشن شدن موضوع به هرگاه اسناد تح-11

 .گردند های عدلی و قضایی معرفی می ارگان

 .الذکر را جداً رعایت نمایند کاندیدان محترم حین تسلیم دهی فورم درخواستی موارد فوق-11

 :نوت

 دارند، روشن و قابل خوانش باشد، در غیر آن ناقص ارزیابی گردیده و هیچگونه اسناد جداگانه بعداز تسلیمی فورم  را که ارایه می اسناد

 .شود درخواستی پذیرفته نمی

  ش را به این ایمیل آدرسواجد شرایط میتواند اسناد های خویمتقاضیان (hr.recruitment.moj786@gmail.com) 

 نمائید ارسال 

 کاری و  از کاندیدانیکه در خواستی های شانرا از طریق ایمیل ارسال مینمایند جداً تقاضا میگردد تا صرف اسناد معتبر تحصیلی ، تجربه

خود داری نمایند از ضیاع وقت و  تذکره تابعیت شانرا ارسال نمایند و از ارسال تصدیق نامه ها و سایر اسناد غیرضروری و غیر مرتبط 

 ری بعمل آید.منابع جلوگی

 س شوندتمابه   0749583009  به شماره میتوانند در صورت ضرورت کاندیدان محترم. 

 

 

 


