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 خط تضمین

 

 /وزارت /پوهنتون / استاد / کارمند........................ تذکره دارنده (                  )           باکاندید قرابت...........  ...................... ولد .................................... اینجانب

 فرزند ............................ محترم که میدارم تضمین  ................................ولایت.....................  ولسوالی......................  قریه باشنده ویا.................................  ریاست

 رشته به ...........................مقطع در تحصیلی بورس ازیک بااستفاده ...........................   وزارت /پوهنتون  ............................... استاد /کارمند .................................

 مقرره وطبق بازگشت وطن به دوباره تحصیل ختم از بعد موصوف میگردد، اعزام ..........................   کشور به سال .....................مدت برای ...................................

 .میدارد وظیفه ایفای ها بورس

 ویا گشت باز وطن به تحصیل ختم میعاد از قبل ویا نباشد رفتن به حاضر دهنده بورس مرجع از بورس منظوری ازمواصلت بعد نامبرده صورتیکه در

 یا و نماید اجتناب دولتی ادارات در کار از دولت ضرورت صورت در ویا اشمب می وی بورسیه مصارفات تمام پرداخت مسئوول نماید، تحصیل ترک

 .میباشم دولت وقوانین مقررات برابر در وجوابگو مسؤل اصولا   بنده گردد هنده پنا کشور کدام در

 احترام با                                                                     

 .ندارند دولتی وظیفه که کننده تضمین از وولسوالی مربوطه ناحیه / گذر وکیل تصدیق

 ------------------------------------------------------------------------------------گذر وکیل

 -------------------------------------------------------------------------------مربوطه ناحیه

 ---------------------------------------------------------------------------ولسوالی

 -------------------------------------------------------------است دولت کارمند که کننده تضمین برحالی از رسمی اداره تصدیق

 برادر، خواهر، خانم، شوهر، و کاکا(.  پدر، (:مانند باشد کاندید نزدیک اقارب از که کنند تضمین را رسیهبو کاندید میتوانند اشخاصی : نوت

 تضمین شخص تذکره کاپی نباشد دولت کارمند صورتیکه ودر را شان تذکره ویا هویت کارت کاپی باشد دولت کارمند کننده تضمین شخص صورتیکه در

 .نماید مربوطه وناحیه گذر وکیل مهر با مزین نصب چوکات در را آن عکس قطعه ویک ، ضم را کننده

 ---------------------- ۳ -------- -------- ----- -- --- -------- ۲-------- ------------------- --- ۱ :کننده تضمین شخص تیلفون های شماره

  افغانستان اسالمی جمهوری

 عالی تحصیالت وزارت

 فرهنگی امور و خارجه ارتباط ریاست

 لیسانس فوق های بورس تنظیم آمریت

 

 جمهوریت اسالمي افغانستان د

 وزارت کړو زده لوړو د

 ریاست چارو فرهنګي او اړیکو بهرنیو د

 آمریت تنظیم د بورسونو لیسانس فوق د

 

 

 فوتو نصب

 کننده تضمین

 


