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سريزه
مالي３  د  معاشونو  د  تعديالتو  نوو  ک３  قانون  مالياتو  باندې  عايداتو  پر 
تطبيق په ＇ه ډول سره بدل ک７ى دى. دا رساله ددې بدلونونو په اړه ＇ي７ن３ 
په بر ک３ لري او له تاس３ سره د قانون سره سم د مالي３ په وضع ورک７ه ک３ 

مرسته کوي.

＇وک بايد ماليه وضع ک７ي؟
حکمي او حقيقي (انفرادي) شخصيتونه چ３ د کال په يوه مياشت ک３ دوه 
يا زيات کارکوونکي ولري مکلف دي تر＇و د هغو کارکوونکو له معاشونو 
ک７ل  مشخص  وروسته  به  دا  (چ３  زياتي８ي  ＇خه  حد  ！اکلي  له  چ３  ＇خه 
شي) ماليه وضع ک７ي (پر عايداتو باندې مالياتو قانون ٥٨ ماده). حکمي 
اشخاص عبارت دي له: شراکتونو، سهامي شرکتونو، محدود المسؤليت 
شرکتونو، موسسو، نمايند－يو، وزارتونو، او په ملي او محلي کچه نورو 

دولتي ار－انونو، دولتي تصديو ، ＊ارواليو او خيريه نهادونو ＇خه. 

کوم ډول ورک７ې د موضوعي مالي３ تابع －ر＄ي؟
يا  معاش  د  ک３  بدل  په  کار  د  هغوى  د  ته  کارکوونکو  چ３  ورک７ې  هغه 
او  معاشونه  دي.  تابع  مالي３  د  کي８ي،  ورکول  ک３  شکل  په  دستمزد 
دستمزدونه متشکل دي له: د خدمتونو د وړاندې کولو په بدل ک３ ا請لي 
معاش، اضافه کاري، د －مارونکي لخوا کارکوونکي ته نغدي امتيازات 
(د مآکول، د مو！ر کرايه، او داس３ نور خو يوا＄３ دې امتيازونو پورې نه 
ورک７و  نغدي  غير  ک３  بدل  په  کولو  وړاندې  د  خدمتونو  او  محدودي８ي) 
د  کي８ي،  تابع  مالي３  موضوعي  د  ورک７ې  کوم３  چ３  اړه  په  دې  د  ＇خه. 
مالي３  د  چ３  طرزالعمل  عامه   ٥/٦١٣٨٥/١٣٨٤ لپاره  معلوماتو  الزياتو 
ک３  پا１ه  ويب   http://www.ard.gov.afwww.mof.gov.af/tax وزارت  

شتون لري، مراجعه وک７ئ.

 ＇وک د موضوعي مالي３ تابع دى؟
کوي  کار  ک３  افغانستان  په  چ３  کارکوونکي  ميشت  غير  او  ميشت  ！ول 
ددې  (يا  افغانيو    ٥٠٠٠ له  ک３  مياشت  يوه  په  ئ３  دستمزد  يا  معاش  او 
معاش  د  سره  کولو  پام  په  ته  اون９  يا  ور３＄  اويا  پيسو)   نورو  په  معادل 
په  چ３  ورک７ې  ک３  請ورت  داس３  (په  نور  داس３  او  برخه  يوه  دستمزد  يا 

يادونه
الر＊ودونه  او  فورم３  يادوونه: 
لوى  عوايدو  د  وزارت  مالي３  د 
رياست ＇خه په وړيا ډول ترالسه 
طى  د  همداراز  او  شي  کيداى 
د  مالياتو  د  او  ارزياب９  مراحل، 
فيس  ډول  هي＆  مهال  په  تحصيل 
او حق الرحمه نه اخيستل کي８ي.
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مياشتني شکل نه وي) ＇خه زيات وي، مکلف دي تر ＇و دا ماليه ورک７ي. 
معاف  ک３  請ورت  داس３  په  ＇خه  مالي３  دې  له  کارکوونکي  ميشت  غير 
هغه  په  ته  کارکوونکو  افغاني  ب２ه  همدې  په  هيواد  متبوع  هغو  چ３   دي 
هيواد ک３ په همدې شکل معافيت فراهم ک７ى وي. د بهرنيو هيوادونو او 
ن７يوالو موسسو ميشت او غير ميشت  اشخاص د افغانستان د دولت سره 
د ت７ونونو او قراردادونو سره سم د خپلو مالياتي وجايبو په ورک７ه باندې 

مکلف دي.  

＇وک کارکوونکى او ＇وک خپلواک قراردادي دى؟
خپلواک  او  کارکوونکي  موخه  په  موضوع  مالياتي  د  چ３  ده  مهمه  دا 
قرارداديان سره توپير ک７ل شي. کارکوونکي د معاش د موضوعي مالي３ 
＄اى  پر  ددې  خو  دي  نه  تابع  مالي３  ددغ３  قرارداديان  خپلواک  ول３  تابع 

خپلواک قرارداديان د کلني عوايدو د مالي３ تابع دي.

د ١٣٨٧ لمريز کال پر عايداتو باندې د مالياتو قانون ک３ د کارکوونکي 
او خپلواک قراردادي تعرپف ذکر شوى نه دى. ددې پر ＄اى، دا يو حقيقت 
دى چ３ د انفرادي شخص د خدمتونو د وړاندې کولو د ماهيت او شرايطو 
له مخ３ تصميم نيول کي８ي نه د قرارداد يا په هغه ک３ د ذکر شوو شرايطو 
په  کار  د  له:  دي  عبارت  شوي  نيول  ک３  نظر  په  چ３  عوامل  نور  مخ３.  له 
＄اى  د  کار  د  ترتيبات،  ورک７و  د  اندازه،  لرلو  کنترول  د  باندې  طريقه 
د  کول،  چمتو  تجهيزاتو  او  وسايلو  د  ورکونه،  رپوټ  پذيري،  انعطاف 

اړيکو موده او داس３ نور. 
د مالياتو د موضوع په موخه د کارکوونکي او خپلواک قرارداي د پيژندلو 
www.mof. په  وزارت  مالي３  د  چ３  ته  طرزالعمل  عامه   ٥/١٣٨٥ لپاره 
http:// پا１ه  وﾦب  په  رﾦاست  لوى  د  عواﾦدو  د  ﾦا  پا１ه   ويب    gov.af/tax

www.ard.gov.af ک３ شتون لري، مراجعه وک７ئ. 

چاته ميشت او چاته غير ميشت ويل کي８ي؟
پر عايداتو باندې مالياتو د قانون سره سم حقيقي شخص ته هغه مهال د 

افغانستان ميشت ويل کي８ي چ３ (٢ ماده)
د مالي کال په اوږدو ک３ د هغوى استو－ن％ى افغانستان وي: يا. ١
د مالي کال په اوږدو ک３ ١٨٣ ور＄３ په افغانستان ک３ وي: يا. ٢
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په . ٣ کال  مالي  اود  وي  مامور  يا  کارکوونکى  دولت  د  افغانستان  د 
اوږدو ک３ د دندو د ترسره کولو لپاره بهر ته موظف شوى وي. 

سرچينو  داخلي  (له  عوايد  سراسري  اشخا請و  مقيمو  د  ک３  افغانستان  په 
＇خه) د مالي３ تابع دي.

غير ميشت اشخاص هغه اشخاص دي چ３ هي＆ يو له پورتنيو شرايطو ＇خه 
د هغوى په اړه نه تطبيقي８ي. له افغاني سرچينو ＇خه د غير ميشتو اشخا請و 
！ول عوايد د مالي３ وړ دي. له افغاني سرچينو ＇خه عوايد عبارت دي له 
هغو عوايدو ＇خه چ３ په مستقيم شکل په افغانستان ک３ ترالسه شوي وي 

او يا په افغانستان ک３ د کار د سرته رسون３ په وړاندې ورک７ل شوي وي.

لوم７ى بيل／ه:
يوې  د  چ３  دى.   هملته   ３４ کور  ا請لي  او  دى  تبعه  بريتانوي  يو  براون  جو 
د  لپاره  رسون３  سرته  د  ماموريت  کاري  د  لپاره  موسس３  خيري３  برتانيوي 
کارکوونکي په تو－ه د يو کال لپاره کابل ته راغلى. د يادې شوې موسس３ 
او د افغانستان د دولت ترمين＃ د کارکوونکو د معافيت په اړه کوم ت７ون نه 
دى شوى. ياد شوى شخص خپل معاش په بهرنيو پيسو (استرلن， پون６) 
له خپل متبوع هيواد ＇خه ترالسه کوي. د معاش پيس３ په مستقيم شکل 
هغو  د  معاش  هغه  د  خو  کي８ي.  لي８دول  ته  حساب  بانکي  برتيانوي  هغه  د 
خدمتونو په وړاندې دى چ３ ياد شوي شخص ئ３ په افغانستان ک３ وړاندې 
افغانستان  په  او  کي８ي  －２ل  عوايد  افغاني  عوايد  دغه   بنس دې  پر  کوي 

ک３ د موضوع مالي３ تابع دي. 

دويمه ب５ل／ه:
عبداهللا نا請ري يو افغان دى چ３ د دوبى په ＊ار ک３ ژوند کوي. ياد شوي 
شوې  يادې  هماغ３  ＇و  تر  ک７ې  تيرې  ک３  کابل  په  مياشت３  درې  شخص 
برتانيوي موسس３ ته کار وک７ي.  لکه ＇رن／ه چ３ د هغه د استو－ن３ ا請لي 
＄اى افغانستان نه دى او په افغانستان ک３ ئ３ ١٨٣ ور＄３ استو－نه نه ده 
ترسره ک７ې او په همدې ترتيب سره د افغانستان د دولت کارکوونکى هم نه 
دى پر دې بنس ياد شوى شخص غير ميشت بلل کي８ي.خو د هغه معاش 
په افغانستان ک３ د هغه د کار په بدل ک３  له داخلي افغاني سرچينو ＇خه 
دي چ３ له افغاني سرچينو ＇خه عوايدو په تو－ه د مالي３ وړ دي. برتانيوي 
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وضع  ماليه  ＇خه  معاش  له  عبداهللا  د  ＇و  تر  لري  مکلفيت  موسسه  خيريه 
ک７ي او د افغانستان دولت ته ئ３ ورک７ي. 

د موضوعي مالي３ نورم په ＇ه ډول دى؟
پر عايداتو باندې د مالياتو قانون وروستي تعديالتو د هر شخص لپاره 
اون９  ور３＄،  د  برخه  يوه  مبلغ  ددې  افغان９ (يا   ١٢،٥٠٠ ک３  مياشت  په 
او داس３ نورو ته په کتو سره)  معافيت ٥٠٠٠ افغانيو ته را！ي ک７ى دى. 
پر  دى.  نافذ  ني＂３  لوم７ۍ  له  ورې  د  کال  لمريز   ١٣٨٨ د  نورم  دغه  البته 
عايداتو باندې د مالياتو قانون د ٢٪ ماليه هم اضافه ک７ې ده. دغه ماليه د 
عايداتو باندې مالياتو قانون د مندرجو جدولونو د نورمونو ＇خه په －＂ه 

اخيستن３ تطبيقي８ي (٤ ماده). 

د مياشتنيو معاشونو محاسبوي جدول په افغان９
عوايد زيات له 

مالﾧهعواﾦد کم له     (افغانى)(افغانى)

٠٪٠٥٠٠٠

د ٥٠٠٠ د وضع ＇خه وروسته٢٪٥٠٠٠١٠٠،٠٠٠

١٢،٥٠٠-
د ١٢،٥٠٠ د وضع ＇خه وروسته ١٥٠+ 

٪١٠

١٠٠,٠٠٠
د ١٠٠,٠٠٠ د وضع ＇خه وروسته ٨٩٠٠ 

٪٢٠ +

هغه کارکوونکي چ３ معاشونه ئ３ په مياشتن９ ب２ه نه بلکه په اوونيز، دوه 
اوونيز او داس３ نورو ب２و ورکول کي８ي، د مالي３ وضع ددې جدولونو پر 

بنس چ３ د مياشتني جدولونو پر بنس ترتيب شوي دي، ترسره کي８ي:

د هغو معاشونو جدول چ３ په مياشت ک３ دوه ＄له ورکول 
کي８ي په افغان９

عواﾦد بﾧشتر از 
مالﾧهعواﾦد کمتر از (افغانى)  (افغانى)

٠٪٠٢٥٠٠
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د  ٢٥٠٠ وضع ＇خه وروسته ٢٪٢٥٠٠٦٢٥٠

٧٥+١٠٪ د  ٦٢٥٠＇خه پورته ٧٥+١٠٪٦٢٥٠٥٠،٠٠٠
٤٤٥٠+د ٥٠٠٠٠ ＇خه پورته مبلغ نه ٥٠٠٠٠

٪٢٠

د هغو معاشونو جدول چ３ په هرو دوو اونيو ک３ ورکول 
کي８ي په افغان９

عوايد زيات له 
(افغانى)

عواﾦد کم له     
مالﾧه(افغانى)

٠٪٠٢٣٠٨

د ٢٣٠٨ وضع ＇خه وروسته٢٪٢٣٠٨٥٧٦٩

د ٥٧٦٩ وضع ＇خه وروسته٦٩+١٠٪٥٧٦٩٤٦،١٥٤

د ٤٦،١٥٤ وضع ＇خه وروسته٤١٠٨+٢٠٪٤٦،١٥٤

د اوونيزو معاشونو محاسبوي جدول په افغان９
مالﾧهعواﾦد کم له    عوايد زيات له

(افغانى)(افغانى)
٠٪ ٠١١٥٤

د  ١١٥٤ وضع ＇خه وروسته٢٪١١٥٤٢٨٨٥

د ٢٨٨٥ وضع ＇خه وروسته٣٥+١٠٪٢٨٨٥٢٣،٠٧٧

د ٢٣،٠٧٧ وضع ＇خه وروسته٢٠٥٤+٢٠٪٢٣،٠٧٧

د ور＄نيزو معاشونو محاسبوي جدول په افغان９
مالﾧهعواﾦد کم له     (افغانى)عوايد زيات له (افغانى)

٠٪٠١٦٤
د ١٦٤ وضع ＇خه وروسته٢٪١٦٤٤١١

د ٤١١ وضع ＇خه وروسته ٥+١٠٪٤١١٣٢٨٨

د ٣٢٨٨ وضع ＇خه وروسته ٣٢٨٨
٪٢٩٣+٢٠
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پر معاشونو باندې موضوع ماليه ＇رن／ه محاسبه کي８ي؟
پورتنيو  د  ماليه  معاشونو  د  وروسته،  ＇خه  ！اکن３  د  مودې  د  ورک７ې  د 
محاسب３  د  مالي３  د  کارکوونکي  هر  د  کي８ي.  محاسبه  سم  سره  جدولونو 
لپاره د هغه مجموعي معاش (د مالي３ وړ امتيازونو په －６ون) په پام ک３ 
ک３  مياشت  (په  حد  لوړ  ！ولو  تر  له  مبلغ  شوى  ياد  چيرې  که  کي８ي.  نيول 
نور)  داس３  او  ک３  ور＄و   ١٥ په  افغان９   ٥٠،٠٠٠ افغان９،   ١٠٠،٠٠٠
که  واخلئ.  －＂ه  ＇خه  ستن３  ＇لورم３  له  جدول  مناسب  د  وي،  زيات  ＇خه 
چيرې مجموعي معاش (د مالي３ وړ امتيازونو په －６ون) په مياشت ک３ په 
دوهم لوړ حد (١٢،٥٠٠ افغانيو په مياشت ک３، ٦٢٥٠ په نيمه مياشت 
ک３) ＇خه زيات وي خو له تر！ولو لوړ حد ＇خه تيرۍ ونک７ي د مناسب جدول 
له دريم３ ستن３ ＇خه －＂ه واخل９. که چيرې مجموعي معاش (د مالي３ وړ 
ک３،  مياشت  په  افغان９   ٥٠٠٠) حد  ！يت  ！ولو  تر  د  －６ون)  په  امتيازونو 
٢٥٠٠ افغان９ په نيمه مياشت ک３) ＇خه زيات خو د دوهم ！ي حد ＇خه 
زيات نه وي د مناسب جدول له دوهم３ کر＊３ ＇خه －＂ه واخل９.که چيرې د  
کارکوونکي معاش او نور امتيازات د تر ！ولو ！ي حد ＇خه ！ي وي په دې 

請ورت ک３ د معاش موضوعي ماليه د تطبيق وړ نه ده. 

٣ بيل／ه:
موضوعي  د  هغه  د  لري.  عايد  افغان９   ٢٠٠٠٠ ک３  مياشت  په  عبداهللا 
دريم３  جدول  د  محاسب３  د  معاشونو  د  چ３  ده  افغان９   ٩٠٠ نورم  مالي３ 

ستن３ سره سم محاسبه کي８ي:
٢٠,٠٠٠- ١٢,٥٠٠ = ٧٥٠٠

٧٥٠٠٪(٠٫١) = ٧٥٠x١٠
٧٥٠+١٥٠ = ٩٠٠

٤ بيل／ه:
جو براون له لوم７ۍ بيل／３ ＇خه په مياشت ک３ دوه ＄له ٥٥،٠٠٠ افغان９ 
الس ته راوړي. هغه د معاش موضوع ماليه ٥٤٥٠ افغان９ په مياشت ک３ 
له  معاشونو  ＄له  دوه  که  مياشت  په  د  سم  سره  محاسب３  الندې  د  ＄له  دوه 

＇لورم３ ستن３ ＇خه محاسبه کي８ي.
٥٥,٠٠٠- ٥٠,٠٠٠ = ٥٠٠٠
٥٠٠٠ ٢٠٪ (٠٫٢) = ١٠٠٠x

١٠٠٠+ ٤٤٥٠ = ٥٤٥٠

＇ه مهال بايد ماليه ورک７ل شي؟
－مارونک９ مکلف دى تر ＇و وضع شوې پيس３ د مياشت３ له پاى ＇خه تر 

لسو ور＄و پورې دولت ته ورک７ي (٦٠ ماده)
٥ بيل／ه: د "الف" سهامي شرکت چ３ يو بهرن９ شرکت دى د خپلو بهرنيو 
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کارکوونکو  داخلي  د  خو  کوي.  اجرا  اون９  دوه  هره  معاشونه  کارکوونکو 
معاش په مياشتني شکل ورکول کي８ي. ياد شوى شرکت مکلف دى تر＇و 
ماليات دواړو －روپونو ته د معاش د ورک７ې پر مهال په پام ک３ ونيسي او 
تحويلي  يوه  مهال  پر  ورک７ې  د  خو  ک７ي  وضع  ئ３  ک３  وختونو  بيالبيلو  په 
فورمه چمتو ک７ي او ！ول وضع شوې مالي３ د مياشت３ په پاى ک３ تر لسو 

ور＄و پورې بانک ته تحويل ک７ي.  

٦ بيل／ه:
＄له  دوه  ک３  مياشت  په  ته  کارکوونکو  بهرنيو  خپلو  شرکت  بهرن９  "ب"  د 
هم  شرکت  دا  ورکوي.  معاش  شکل  مياشتني  په  ته  کارکوونکو  داخلي  او 
په مياشت ک３ يو ＄ل د ورک７ې او د تحويلي فورم３ د اراي３ مکلفيت لري.

د معاشونو موضوعي مالي３ رپوټ ＇رن／ه ورکول کي８ي؟
کلني 請ورتحساب:

مالي３  او  معاش  د  هغه  د  ته  کارکوونکي  يوه  هر  خپل  بايد  －مارونک９ 
اظهارنامه ورک７ي چ３ په هغ３ ک３ بايد د －ماروونکي نوم، پته، د －مارونکي 
تشخيصيه نمبر، د کارکوونکي نوم،  پته، د کارکوونکي د ماليه ورکوونکي 
د پيژندن３ نمبر او د کارکوونکي د معاش يا دستمزد مجموعه او وضع شوې 
ماليه ＊ودل شوي وي. ددې اظهارنام３ يو نقل د مالي３ وزارت ته هم لي８دول 

کي８ي (٦١ ماده).

ماليو  موضوعي  او  معاشونو  شويو  ورک７ل  ！ولو  د  بايد  －مارونک９ 
راپور د کال په اوږدو ک３ وړاندې ک７ي.

د موضوعي مالي３ رپوټ او د بانک تحويلي فورم３:
شوي  ورک７ل  ته  کارکوونکو  ！ولو  ک３  کال  مالياتي  په  بايد  －ماروونکى 

معاشونه او وضع شوې ماليو کلنى لن６ رپوټ ورک７ي. (٦١ ماده).
د  بايد  فورمه  دا  فورمه:   تحويلي  او  رپوټ  مالي３  موضوعي  د  معاش  د 
هغ３ مياشت په پاى ک３ چ３ معاش پک３ ورک７ل شوې دې، په لسو ور＄و 
معاشونه  شوي  ورک７ل  ！ول  ک３  فورمه  دې  په  شي.  ک７ل  ارايه  او  ترتيب  ک３ 
او وضع شوې مالي３ رپوټ ورکول کي８ي. وضع شوې ماليه له دې فورم３ 
په  تحويلي  پيسو  د  ک３  بانک  په  تحويلي８ي.  ک３  بانک  افغانستان  د  سره 

افغانيو تر سره کي８ي (٦٠ ماده). 

د کارکوونکي مسؤليت ＇ه دى؟ 
هغه  ک３  請ورت  دې  په  ولري  دنده  يوه  يوا３＄  کارکوونکى  يو  چيرې  که 
مالي３  ک７ي.د  ارايه  請ورتحساب  مالي３  موضوعي  د  تر＇و  دى  نه  مکلف 
وړاندې  په  رپوټ  لن６  کلني  د  ＇خه  －مارونکي  د  معلومات  اړوند  وزارت 

کول سره معلومات ترالسه کوي. 
که چيرې کارکوونک９ نور عوايد (د بل３ دندې په شمول، ازاد کار، د سهام 
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－＂ه، کرايه او داس３ نور چ３ عوايد يوا＄３ دې پورې نه محدودي８ي) ولري، 
ياد شوى شخص بايد د انفرادي اشخا請و لپاره پر عايداتو باندې مالي３ 
ياد  ک７ي.  محاسبه  سم  سره  ددې  ماليه  کال  ！ول  د  او  ک７ي  ډکه  اظهارنامه 
شوى کارکوونکي ته د کال په پاى ک３ د ！ولو مالياتو د سنجش پر مهال د 
کال په اوږدو ک３ د وضع شويو هر ډول مالياتو مجرائي ورکول کي８ي (٦٣ 

ماده).

ستاسو له کارکوونکو سره د مالياتو د موضوع طرحه
پر عايداتو باندې د مالياتو په قانون ک３ د بدلونونو په راتلو سره په مالياتي 
موضوعي  د  کارکوونکو  زياتو  د  سره  دې  په  او  راغلى  تغير  ک３  نورمونو 
ماليو په مبلغ ک３ زياتوالى راغلى او يو زيات شمير نور کارکوونکي د نوې 
موضوعي مالي３ تابع شوي دي.  اړينه ده تر＇و کارکوونکو ته ＇ر－نده شي 
قوانينو  مالياتي  د  لپاره  کلونو  شمير   ０－ د  ماليات  باندې  پرعايداتو  چ３ 
مالياتو  د  باندې  عايداتو  پر  کال  لمريز   ١٣٨٧ د  د  او  ده  برخه  مهمه  يوه 
بنس＂يز  اوسيدونکو  د  افغانستان  د  پابندي  باندې  پردې  سم   سره  قانون 

مسؤليت دى.  
 

که چيرې کارکوونکي په ＄ان／７ې تو－ه د موضوعي مالي３ يا پر عايداتو 
مهرباني  ولري،  پو＊تن３  اړه  په  ＇رن／والي  د  ورک７ې  د  او  مالياتو  باندې 
لوى  عوايدو  د  وزارت  مالي３  د  ＇و  تر  وک７ئ  الر＊وونه  ته  هغوى  وک７ئ 
د  تاس３  چيرې  که  وک７ي.  مطلب  حل  او  ونيسي   اړيکه  سره  رياست 
استازۍ  رياست  لوى  عوايدو  د  چ３  غواړئ  تو－ه  په  نهاد  －مارونکي 
ته  پو＊تنو  کارکوونکو  د  او  شي  واستول  ته  ＄اى  کار  د  ستاس３ 
يا  رياست  لوى  عوايدو  د  وک７ئ  مهرباني  نو  ووائي،  پوهنه  او  ＄وابونه 
چمتو  فر請تونه  ليدنو  داس３  د  او  ک７ئ  ！ين／ه  اړيکه  سره  مستوفيتونو 

ک７ئ.  

تطبﾧقى احکام
請ورت  په  کولو  نه  پيروى  د  ＇خه  مقرراتو  د  عايداتو  د  باندې  مالياتو  پر 
ک３، د مالي３ وزارت د اطاعت پذيرى د ډاډ لپاره د عايداتو باندې مالياتو 
احکام  تطبيقي  اخلي.  －＂ه  ＇خه  احکامو  اداري  له  ک３  چوکاټ  په  قانون  د 
لوي３  او  جريم３  او  دي  موجود  ک３  فصلونو  شپاړسمو  او  ＇وارلسم  په 

＇ارنوال９ ته د تعقﾧب په موخه ارجاع په بر ک３ لري.

د مالﾧاتو اړوند مالومات
د عواﾦدو لوى رﾦاست ادارې او مستوفﾧتونه مالﾧه ورکوونکو ته په وړﾦا 
تو－ه فورم３، الر＊ودونه او الر＊وون３ وړاندې کوي چ３ دا مواد په چاپ 
د  ＇خه   http://www.ard.gov.af پا３１  وﾦب  نوې  ﾦوه  له  همداراز  او  شوې 
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را＊کته کﾧدو وړ ب２و ترالسه کﾧداى شي. ﾦاده وﾦب پا１ه د عواﾦدو د لوى 
ساعتونو  کاري  او  شمﾧرې  اړﾦکو  د  موقعﾧتونه،  مستوفﾧتونو  او  رﾦاست 
نور  شي  کوالى  همداراز  ورکوونکي  مالﾧه  کوي.  وړاندې  مالومات  اړه  په 
－＂ور مالومات لکه عام３ خبرتﾧاوې او طرزالعملونه، د معاش د موضوعي 
مالﾧاتو  د  عاﾦداتو  پر  کال   ۱۳۸۷ د  ＄وابونه،  او  پو＊تن３  اړه  په   ３ﾧمال
قانون، او تعلﾧماتنامه ترالسه ک７ي. ﾦاده تعلﾧماتنامه د قانون هره ماده  او 
مالﾧه  سره  لرلو  په  بﾧل／و  －＂ورو  د  او  ＇７ﾧي  تو－ه  جال  په  مقررات  اړوند 

ورکوونکو ته ال  ډﾦره آسانتﾧا په برخه کوي.
يادونه

http://www.ard.gov. د
af  په ويب پا１ه ک３ د ماليه 

ورکوونکي اړوند معلوماتو د 
پا３１ شتون ماليه ورکوونکي 

ته د －＂ورو او اړينو معلوماتو 
د ترالسه کولو کار تر ډير کچه 

اسانه ک７ی دی. په دې پا１ه 
ک３ ماليه ورکوونکی کولی 
شي د ١٣٨٧ لمريز کال پر 

عايداتو باندې د مالياتو قانون، 
خبرتياوې،  عامه  بيالبيل３ 

ک７نالرې، فورم３، الر＊ودونه، 
ارشيف شوي سندونه، د 

معاش د موضوعي مالي３ 
اړوند پو＊تن３ او ＄وابونه او 

داس３ نور معلومات ترالسه 
ک７ي. په دې پا１ه ک３ همدارن／ه 

پر عايداتو باندې د مالياتو 
کتاب (تعليماتنامه)  الر＊ود 

هم شتون لري چ３ په هغ３ ک３ 
د قانون هره ماده او مقررات د 

－＂ورو مثالونو ＇خه په －＂３ 
اخيستن３ په جال تو－ه تشريح 

شوي ده.   
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