
Royal Government of Bhutan 
Ministry of Education 

Human Resource Division 
Thimphu  

 
འབྲི་ཤོག ༼ཁ༽ པ།  FORM B 

 
སློབ་དཔོན་དང་བསླབ་སྟོན་པའི་གནས་སོར་ཞུ་ཡིག་གི་འབྲི་ཤོག 

 TRANSFER APPLICATION FORM FOR TEACHER/COUNSELLOR 
 
དྲན་གསོ། གནས་སོར་གྱི་ཞུ་ཡིག་མ་ཕུལ་བའི་ཧེ་མ་  
གནས་སོར་གྱི་ཁྱབ་བསྒྲགས་དང་ཚད་གཞི་ཚུ་བལྟ་གནང་། 
Note: Kindly refer the transfer notification and criteria before applying for the transfer 
 
1. ཞུ་ཡིག་ཕུལ་མའི་ཁ་གསལ།  Details of the applicant  
a) མིང་།  Name: __________________________  
b) ཕོ་མོའི་དབྱེ་བ།  Gender: _________________  
c) ཆོས་ལུགས།  Religion: ____________________ 
d) ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་།  Employee ID No.: __________________________ 
e) མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་།  Citizenship ID No.: ___________________________ 
f) ལཱ་གཡོག་ཁ་གསལ། (གཏན་འཇགས། ཁག་འབག ཕྱི་མི།)  

Service status (Regular/Contract/Expatriate): __________________________ 
g) མི་ཁུངས།  Nationality: ______________________ 
h) གོ་གནས། Position Title: ______________ གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ། Position Level:       

______________ 
i) ད་ལྟོའི་སློབ་གྲྭ།  Present School: _________________________  
j) རྫོང་ཁག/ཁྲོམ་སྡེ།  Dzongkhag/Thromde: ____________________________ 
k) བསྐོ་བཞག་གི་ཟླ་ཚེས།  Date of Appointment: _________________(DD/MM/YYYY)  
l) ད་ལྟོའི་སློབ་གྲྭ་ནང་འཛུལ་བའི་ཟླ་ཚེས། Date of joining present school: ________________       

(DD/MM/YYYY) 
m) གདམ་ཁའི་ཆོས་ཚན་དང་པ།  Elective Subject 1: ____________________ 
n) གདམ་ཁའི་ཆོས་ཚན་གཉིས་པ།  Elective Subject 2: _________________________ 
o) ངེས་གཏན་ཆོས་ཚན། (སློབ་དཔོན་དམིགས་ཚད་འཆར་གཞིའི་ནང་བཀོད་ཡོད་པའི་ཆོས་ཚན)  

Compulsory subject (one subject as reflected in teacher projection plan): ________________ 
 
p) ཁྱད་རིག་གི་ཤེས་ཚད།  Professional qualification: 

1. འགོ་ཐོག་གི་ཁྱད་རིག་ཤེས་ཚད། (སློབ་གྲྭ་ཆུང་བའི་སློབ་དཔོན་ལག་ཁྱེར།  
གཞུང་ཁ་སློབ་དཔོན་ལག་ཁྱེར། གཙུག་ལག་ གཞི་རིམ་ཤེས་ཚད་ལག་ཁྱེར།   
གཙུག་ལག་འབྲིང་རིམ་ཤེས་རིག་ལག་ཁྱེར། གཙུག་ལག་གོང་མའི་ཤེས་རིག་ལག་ཁྱེར།)  
Initial professional qualification (PTC/ZTC/B.Ed Pry/B.Ed Sec/PGCE/PGDE):      
________________________________ 

2. ཁྱད་རིག་ཤེས་ཚད་མཐོ་ཤོས།  Highest professional qualification: ____________________ 
q) སློབ་རིག་གི་ཤེས་ཚད། (སློབ་རིམ་བཅུ་པ/བཅུ་གཉིས་པ། གཙུག་ལག་གཞི་རིམ།   

གཙུག་ལག་མཐོ་རིམ། གཙུག་ལག་མཁས་ དབང་།) Academic qualification     
(Undergraduate/Bachelor/Master/PhD): _____________________________________ 

r) ཤེས་ཚད་གཞན།  Other qualifications: _____________________________________________ 
s) འགྲུལ་འཕྲིན་ཨང་།  Contact No. (Mobile): __________________________________________  
t) གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་།  Email address: __________________________________________________ 
u) གཏན་གནས་ཁ་བྱང་།  Permanent home address: 

● གཡུས།  Village: ___________________________________________________________ 
● རྒེད་འོག  Gewog:___________________________________________________________  
● རྫོང་ཁག/ཁྲོམ་སྡེ།  Dzongkhag/Thromde: ___________________________________________ 

 
2. ཧེ་མ་ཕྱག་ཞུ་སའི་སློབ་གྲྭ། (དགོ་པ་ཅིན་ ཤོག་ལེབ་འཐེབ་ལག་ལེན་འཐབ།) 

Previous schools worked at: (Use additional sheet if required) 
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Royal Government of Bhutan 
Ministry of Education 

Human Resource Division 
Thimphu  

 

ཨང་། 
Sl # 

སློབ་གྲྭའི་མིང་། 
Name of school 

རྫོང་ཁག/ཁྲོམ་སྡེ། 
Dzongkhag/Thromde 

ལོ། (ཚེས/ཟླ/ལོ) 
Year (DD/MM/YYYY) 
ལས 

From 
ཚུན 
To 

༡     
 

༢     
 

༣     
 

༤     
 

 
3. ཁྱོད་ར་ གཤམ་འཁོད་ཀྱི་ལཱ་འགན་ཚུ་གི་དོན་ལུ་  

ངོ་ཚབ་སྦེ་སྦྱོང་བརྡར་འབད་འབདཝ་ཡོད་པ་ཅིན་ རྟགས་བཀལ།  
Please indicate if you are trained as a focal person for the following 

ཨང་། 
Sl #  

འགན་ཁག  
Responsibilities 

ཨིན/མེ
ན། 

Yes/No 

ཨང་། 
Sl #  

འགན་ཁག  Responsibilities ཨིན/མེ
ན། 

Yes/No 
༡ ལཱ་གཡོག་བསླབ་སྟོན། 

(དུས་རྒྱུན་བསླབ་སྟོན་པ་ལུ
་འོས་འབབ་མེད།) 
Career Counselling (Not relevant for     
full time Counsellors) 

 ༦ དཔེ་མཛོད་འཛིན་སྐྱོ

ང་།  
Library Management 

 

༢ ཕན་ཚོགས། 
Scouts 

 ༧ རྫོང་ཁ་དར་ཁྱབ་ལས་

རིམ། Dzongkha Promotion   
Programs  

 

༣ ལྟ་རྟོག 
(ཤེས་རིག་ལྟ་རྟོག་སྡེ་ཚན།) 
Monitoring(EMD)  

 ༨ སོ་ནམ།  Agriculture  

༤ འཕྲོད་བསྟེན། Health  ༩ ཨ་ལོ་གཅེས་སྐྱོང་དང

་ཡར་སྐྱེད། 
དམིགསབསལ་ཤེས་ཡོན།  
ECCD & SEN 

 

༥ བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག  
Information Technology 

 ༡༠ གཞན (ཁ་གསལ་བཀོད་གནང་།)  
Any other (Please specify) 
 

 
4. ཁྱོད་རང་གནས་སོར་ཞུ་དགོ་པའི་གནད་དོན་གཙོ་བོ་བཀོད་གནང་། (སྨན་བཅོས།  

གཉེན་འབྲེལ། ནང་གི་བདེ་སྡུག གནས་སོར་དུས་ཚོད) Please indicate the most relevant        
reason for seeking transfer (Medical/Marital/Domestic/Time for Transfer):       
_________________________________ 

5. གནས་སོར་ཞུ་དགོ་པའི་གནད་དོན་མདོར་བསྡུས་ཅིག་བཀོད་གནང་།  
Please give a brief reason why you have requested for transfer 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

 
Page 2 of 6 

 



Royal Government of Bhutan 
Ministry of Education 

Human Resource Division 
Thimphu  

 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
6. གནས་སོར་གདམ་ཁ། འོག་ལུ་གདམ་ཁ་ལྔ་ཡོད་ས་ལས་  

གནས་སོར་འགྱོ་སའི་རྫོང་ཁག་དང་ཁྲོམ་སྡེ་གསུམ་ ངེས་པར་དུ་ བཀོད་དགོ Transfer    
options: It is mandatory to provide at least three options specifying Dzongkhag/Thromde. 
a. ________________________________  
b. ________________________________ 
c. ________________________________ 
d. ________________________________ 
e. ________________________________  

 
7. ན་ཧིང་གི་ལོ་ནང་ གནས་སོར་གྱི་ཞུ་ཡིག་ཕུལ་ཡི་ག? (ཕུལ་ཡི། མ་ཕུལ):    

______________________  
Have you applied transfer last year? (YES/NO): __________  
  
a. ཕུལ་ཕུལཝ་ཨིན་པ་ཅིན་ གནས་སོར་ཐོབ་ཅི་ག? (ཐོབ་ཅི། མ་ཐོབ) ___________  

If applied, was your transfer approved? (YES/NO): ___________  
 
b. གནས་སོར་མ་ཐོབ་མི་འདི་ རྫོང་ཁག་དང་། ཁྲོམ་སྡེ། ལྷན་ཁག་ག་གིས་མ་གནངམ་སྨོ?    

_________________ 
If NO, which agency did not approve your transfer (Dzongkhag/Thromde/Ministry):  ________  
  

8. གཉེན་འབྲེལ་ཁ་གསལ། (གཉེན་རྐྱབ་རྐྱབཔ། གཉེན་མ་རྐྱབཔ། གཉེན་ཡ་འབྲལ།):    
________________ 
Marital Status (Married/Unmarried/Separated): ________________ 
 
i) གཉེན་རྐྱབ་རྐྱབཔ་ཨིན་པ་ཅིན་ གཉེན་གྲོགས་ཀྱི་མིང་། If married, name of your       

spouse: ________________ 
  

ii) གཉེན་གྲོགས་འདི་གཡོག་ནང་ཨིན་པ་ཅིན་ འོག་གི་ཁ་གསལ་ཚུ་བཀོད་གནང་། If the    
spouse is employed, please fill the following: 

a) ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་།  Employee ID No.: _________________ 
b) གོ་གནས།  Position Title: ______________ གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ། Position Level: ______ 
c) ལས་སྡེ།  Agency: __________________  

 
iii) གཉེན་གྲོགས་འདི་སློབ་དཔོན་ཨིན་པ་ཅིན་ 

འོག་གི་བརྡ་དོན་ཁ་སྐོང་ཚུ་བཀོད་གནང་། If the spouse is a teacher, please fill in the           
following additional information 

a) ལཱ་གཡོག་ཁ་གསལ། (གཏན་འཇགས། ཁག་འབག ཕྱི་མི།): ____________________________ 
Service Status (Regular/Contract/Expatriate): __________________________ 

b) མི་ཁུངས།  Nationality: _____________________ 
c) གདམ་ཁའི་ཆོས་ཚན་དང་པ།  Elective Subject 1: _______________________ 
d) གདམ་ཁའི་ཆོས་ཚན་གཉིས་པ།  Elective Subject 2: ____________________ 
e) ངེས་གཏན་ཆོས་ཚན 

(སློབ་དཔོན་དམིགས་ཚད་འཆ་གཞིའི་ནང་བཀོད་ཡོད་པའི་ཆོས་ཚན་གཅིག)  
Compulsory subject (one subject reflected in teacher projection plan): ____ 

f) སློབ་གྲྭ།  School: _____________________________  
g) རྫོང་ཁག/ཁྲོམ་སྡེ།  Dzongkhag/Thromde: _______________ 
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9. འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ཚུ་བཙུགས་ཏེ་ རེ་རེ་བཞིན་དུ་རྟགས་བཀལ། Please enclose the     

required documents and tick accordingly 
ཨང་།  
Sl # 

འབྲེལ་ཡོད་ཡིག་ཆའི་རིགས།  
Documents required 

རྟགས་བཀལ 
Tick 

༡ 

སྨན་བཅོས་ལུ་བརྟེན།  Medical ground 
སྨན་བཅོས་འབད་མི་དྲུང་འཚོ་ལས་ 
གསོ་བའི་རྒྱབ་སྣོན་ངོ་སྦྱོར།  
Medical recommendation from treating physician  

 

སྨན་བཅོས་འབད་མི་དྲུང་འཚོ་ལས་ 
རྒྱབ་སྣོན་ངོ་སྦྱོར་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གསོ་བའི་དྲུང་འཚོའི་  
བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་བདེན་སྦྱོར་ཡི་གུ  
Medical recommendation from Medical Board of Doctors verifying the         
recommendation of treating physician 

 

གཉེན་གྲོགས་ཀྱི་སྨན་བཅོས་ཀྱི་དོན་ལུ་ཨིན་པ་ཅིན 
གཉེན་ཐམ་གྱི་འདྲ་བཤུས།  
Copy of Marriage Certificate (for spouse’s medical case) 

 

ཨ་ལོའི་སྨན་བཅོས་ཀྱི་དོན་ལུ་ཨིན་པ་ཅིན་ 
ཨའི་དང་ཨ་ལོའི་འཕྲོད་བསྟེན་ལག་དེབ་ཀྱི་འདྲ་ བཤུས། ཡང་ན་   
ནང་སྲིད་དང་སྲོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག་འོག་གི་ 
ཞི་བའི་ཐོ་བཀོད་དང མི་རྩིས་ལས་ཁུངས་ལས་ཡི་གུ  
Copy of Mother and Child Health (MCH) Handbook OR letter from           
Department of Civil Registration & Census, MoHCA (for children’s medical          
case)  
 

 

༢ 

གཉེན་འབྲེལ་གནད་དོན། Marital case 
གཉེན་ཐམ་གྱི་འདྲ་བཤུས།  Copy of Marriage Certificate  
གཡོག་ནང་ཨིན་པ་ཅིན་ ལས་སྡེ་ལས་བདེན་སྦྱོར་ཡི་གུ  
Employee Statement (if employed) 

 

ཚོང་རྐྱབ་མི་ཨིན་པ་ཅིན་ 
ཚོང་འབྲེལ་ཆོག་ཐམ་གྱི་འདྲ་བཤུས།  
Copy of trade licence (if own business) 

 

༣ 

ནང་གི་བདེ་སྡུག Domestic problem 
གལ་སྲིད་བཟའ་ཚང་ནང་སྤུན་ཆ་གཞན་ག་ཡང་མེད་པ་ཅིན་ 
ནང་སྲིད་དང་སྲོལ་འཛིན་ ལྷན་ཁག་ལས་བརྒྱུད་ཁྲམ།  
Family Tree from MoHCA (if single sibling to take care of parents)  

 

གསོ་བའི་ཡིག་ཆ།  Medical documents  
འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་རང་སོའི་དབང་འཛིན་པ་ཚུ་ལས་གནང་བའི་ཡི

་གུ  
Letter from concern authorities if relevant  

 

འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་ཡིག་ཆ་གཞན།  Any other relevant documents  
  
10. འགེན་ལན།  Undertaking 
ད་ལན་ ཡིག་ཆ་འདི་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་གནད་དོན་ཚུ་ག་ར་བདེན་པ་ཨིནམ་མ་ཚད་  
གཤམ་འཁོད་ཚུ་ཡང་ བདེན་སྦྱོར་ཕུལཝ་ཨིན།  
I hereby declare that the information given herein is true to the best of my knowledge and I also certify that: 
 

a) ང་གིས་གནས་སོར་ཁྱབ་བསྒྲགས་ཚུ་ལྷག་ཡོདཔ་དང་ གནས་སོར་གྱི་ཚད་གཞི་ཚུ་ཡང་  
ཧ་གོ་ཡོད། 

 
Page 4 of 6 

 



Royal Government of Bhutan 
Ministry of Education 

Human Resource Division 
Thimphu  

 
I have read the transfer notification and I am aware of the transfer criteria  
 

b) ང་རང་ ཁག་འབག་ ཡང་ན་ ཕྱི་མི་སློབ་དཔོན་མེན། 
I am not Contract or Expatriate teacher 
 

c) ང་གིས་ གནས་སོར་གྱི་དོན་ལུ་ ངེས་པར་དུ་བཀོད་དགོ་པའི་ རྫོང་ཁག་ ཡང་ན་     
ཁྲོམ་སྡེ་གསུམ་གྱི་གདམ་ཁ་ཕུལ་ཡོད། གདམ་ཁ་གི་ རྫོང་ཁག་ ཡང་ན་ ཁྲོམ་སྡེ་     
ག་ཏེ་ལུ་གནས་སོར་གནང་སྟེ་འབད་རུང་ ཕྱག་ཕྱིད་ཞུ་ནི་ཨིན། 
I have provided at least three Dzongkhags/Thromdes for the transfer which is mandatory and I shall                
serve in any of the Dzongkhags/Thromdes specified if the transfer is approved 
 

d) གནས་སོར་བཀའ་རྒྱ་གནང་བའི་ཤུལ་ལུ་ ང་གིས་ རྫོང་ཁག་ ཡང་ན་    
ཁྲོམ་སྡེའི་གདམ་ཁ་ལོག་སོར་དགོ་པའི་ཞུ་བ་མི་ཕུལ། 
I shall not appeal to change the Dzongkhags/Thromdes after the transfer order is issued 
 

e) ང་གིས་ གནས་སོར་གྱི་ཁྲིམས་ལུགས་དང་སྒྲིག་གཞི་ཚུ་ལུ་གནས་ནི་ཨིནམ་དང་  
གནས་སོར་གྱི་ཞུ་ཡིག་འབྲི་ཤོག་འདི་ 
ཁྲིམས་མཐུན་ཡིག་ཆ་ཅིག་སྦེ་ངོས་ལེན་འབད་ནི་ཨིན། 
I undertake to abide by transfer Rules and Regulations and I understand that this Transfer Application                
Form is a legal document  
 

f) གལ་སྲིད་ གོང་ལུ་བཀོད་མིའི་གནད་དོན་ཚུ་ རྫུན་མ་སྦེ་འཐོན་སོང་པ་ཅིན་ ཡང་ན་    
འགན་ལེན་འདི་ལས་འགལ་བ་ཅིན་ ལྷན་ཁག་གིས་  
ངེ་གི་གནས་སོར་གྱི་ཞུ་ཡིག་འདི་ཆ་མེད་བཏང་ཆོག་ནི་དང་ དེ་མ་ཚད་  
འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་ དང་སྒྲིག་གཞི་༢༠༡༢ ཅན་མ་ལྟར་   
རང་ལུ་བདག་སྐྱོང་གི་ཉེས་ཁྲིམས་ཕོག་ནི་ཨིནམ་ཡང་ཧ་གོ་ཡོདཔ་ཨིན། 
In the event, if any false or misleading information is detected, the Ministry shall withdraw my transfer                 
application and I am liable for administrative actions as per the BCSR 2012. 

 
 
  
 

རྟགས།  སྤྱི་ཚེས་དང་ས་གནས།  
Signature of Applicant Date and place 
  
11. སློབ་གྲྭའི་བདག་སྐྱོང་གིས་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ། སློབ་དབུ་འཛིན་ལས་  

གནས་སོར་གྱི་རྒྱབ་སྣོན་དང་ སློབ་དཔོན་ཚབ་མ་ དགོ་   
དང་མི་དགོའི་ཁ་གསལ་བཀོད་གནང་། 
TO BE USED BY SCHOOL ADMINISTRATION. Recommendation from Principal and mention whether            
his/her reliever is required 
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12. རྫོང་ཁག་ ཡང་ན་ ཁྲོམ་སྡེའི་མི་སྟོབས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ།  
TO BE USED BY DZONGKHAG/THROMDE HRC  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
13. ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་འོག་གི་ མི་སྟོབས་སྡེ་ཚན་གྱིས་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ།  

TO BE USED BY HUMAN RESOURCE DIVISION, MINISTRY OF EDUCATION 
 

འབྱོར་ཚེས། 
Date of receipt: ___________________________________________  
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