
 

                                                                                                                                   

 

 

 

                                                 

 جمهوری اسالمی افغانستان

 وزارت تحصیالت عالی

 امور محصالن معینیت

 تحصالت عالی در خارج ریاست

 متقاضی بورستضمین خط فورم 

 

......  کارمند/ ..........................تذکره...........  قرابت با کاندید )              ( دارنده نمبر ................................ ولد...............................این جانب.....

 ضمانت می نمایم ..... ......... و یا باشنده والیت ................ ولسوالی ................ قریه.........................................استاد پوهنتون/ وزارت/ ریاست.....

غرض ................به کشور.....  ....................................التحصیل لیسه/پوهنتون.....فارغ  ............................ فرزند...................................محترم .....که 

بعد از مواصلت موصوف بعد از ختم پروگرام دوباره به وطن بازگشت و ایفای وظیفه میدارد. در صورتیکه نامبرده میگردد، تحصیل اعزام 

منظوری بورس از مرجع بورس دهنده حاضر به رفتن نباشد و یا  قبل از معیاد ختم تحصیل به وطن بازگشت و یا ترک تحصیل نماید، 

و یا در صورت ضرورت دولت از کار در ادارات دولتی اجتناب نماید جبران خساره مطابق مقرره تنظیم بورسهای ملکی می باشم مسئول 

مقررات و قوانین دولت میباشم.کشور پناهنده گردد بنده اصوالَ مسئول و جوابگو در برابر  یا در کدام  

   ء یا شصت :)                                    بااحترام  امضا 

....................................... .......................................... ولسوالی/ناحیه...................................تصدیق می نمایم که محترم...........قریه: اینجانب .............................................. وکیل گذر تصدیق وکیل گذر

 ونت آن تصدیق می گردد.فرزند................................................درمنطقه مذکور زنده گی می نماید و از سک

           1398امضاء: )                          (                 مهر: )                                      (   تاریخ:     /    /

 ..بوده، تصدیق می گردد. امضاء:)                       (    مهر: )                                    (محترم...........................که فعالً  وکیل برحال قریه....................... :تصدیق ولسوالی/ ناحیه

.تصدیق می داردکه محترم ................................................. وزارت/اداره/پوهنتون .............................................ریاست............................................ تصدیق اداره رسمی از برحالی تضمین کننده:

 1398( تاریخ:      /       /                          به حیث کارمند رسمی این مرجع بوده و از برحالی شان تصدیق گردید. امضاء تصدیق کننده: )                            (  مهراداره:)  

                                                                                                                                                                                                                      ................................ 3................................2................................1ه های تیلفون شخص تضمین کننده: شمار

......  کارمند/ ................................  قرابت با کاندید )              ( دارنده نمبر تذکره..................................... ولد...............................این جانب.....

....... ضمانت می نمایم  ....... و یا باشنده والیت ................ ولسوالی ................ قریه.........................................استاد پوهنتون/ وزارت/ ریاست.....

.......غرض .........به کشور.....  ....................................التحصیل لیسه/پوهنتون.....فارغ  ............................ فرزند...................................محترم .....که 

موصوف بعد از ختم پروگرام دوباره به وطن بازگشت و ایفای وظیفه میدارد. در صورتیکه نامبرده بعد از مواصلت تحصیل اعزام میگردد، 

تم تحصیل به وطن بازگشت و یا ترک تحصیل نماید، منظوری بورس از مرجع بورس دهنده حاضر به رفتن نباشد و یا  قبل از معیاد خ

و یا در صورت ضرورت دولت از کار در ادارات دولتی اجتناب نماید جبران خساره مطابق مقرره تنظیم بورسهای ملکی می باشم مسئول 

مقررات و قوانین دولت میباشم.یا در کدام کشور پناهنده گردد بنده اصوالَ مسئول و جوابگو در برابر   

بااحترام  امضاء یا شصت :)                                         

ه محترم.................................................. ه...................................تصدیق می نمایم ک: اینجانب .............................................. وکیل گذر قریه.......................................... ولسوالی/ناحیتصدیق وکیل گذر

 فرزند................................................درمنطقه مذکور زنده گی می نماید و از سکونت آن تصدیق می گردد.

           1398(   تاریخ:     /    /           امضاء: )                          (                 مهر: )                           

 (    مهر: )                                    (        محترم...........................که فعالً  وکیل برحال قریه.........................بوده، تصدیق می گردد. امضاء:)                :تصدیق ولسوالی/ ناحیه

اردکه محترم ................................................. وزارت/اداره/پوهنتون .............................................ریاست.............................................تصدیق می د اداره رسمی از برحالی تضمین کننده: تصدیق

 1398/       /     از برحالی شان تصدیق گردید. امضاء تصدیق کننده: )                            (  مهراداره:)                            ( تاریخ:  به حیث کارمند رسمی این مرجع بوده و

                                                                                                                                                                                                                      ................................ 3................................2................................1شماره های تیلفون شخص تضمین کننده: 

 

 

 

 

 

 

نصب عکس 

کننده تضمین  

 :ننده تضمین ک دوم شخص

 :ننده تضمین کشخص اول 

( در صورتیکه شخص تضمین پدر، برادر، خواهر، خانم، شوهر و کاکامیتواند کاندید بورسیه را تضمین کنند که از اقارب نزدیک کاندید باشد، مانند: ) ینوت: اشخاص

ن خط هذا گردد.        تضمی کننده کارمند دولت باشد کاپی کارت هویت و یا تذکره شان را و در صورتیکه کارمند دولت نباشد کاپی تذکره شخص تضمین کننده ضم

 گردد.ناحیه مربوطه مزین با مهر اداره و یا  وکیل گذر و در چوکات نصب و  تضمین کننده یک قطعه عکس

 

نصب عکس 

 تضمین کننده
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