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سريزه
دهرهغه شخص لپاره چ３ دخپل ذمت دمالي３ ارزون３ (！اکن３) ＇خه ناخوښ 
وي، د مالياتي شخ７ودرسمي حل پروسه د ۱۳۸۷ كال پرعايداتو باندې د 
مالياتو په قانون ك３ معرفي شوې ده (۸۹ ماده). دا پروسه درې مرحل３ لري. 
لوم７ۍ مرحله، ماليه وركوونكي كوالى شي چ３ د مالياتو د ارزون３ (！اکن３) 
 ) غو＊تنليك  د  تعديل  د  مرحله،  دويمه  وك７ي.  درخواست  لپاره  تعديل  د 
شخص  نوموړې  ك３  請ورت  په  رضايت  نه  د  ＇خه  پايلو  د  درخواستي) 
كوالى شي دمال３ﾧ دارزون３ په مقابل ک３ خپل اعتراض ليك وړاندې ك７ي. 
او په پاې ك３ دريمه مرحله دا ده چ３  هغه شخص چ３ له اعتراض ليك ＇خه 
له الس ته راغلو پايلو ＇خه هم خوښ نه وي،  نوموړې كوالى شي اړوندې 

محكم３ ته خپله دعوا وړاندې ك７ي. 

ددې الر＊ود موخه ماليه وركوونكي ته د هغو موضوعاتو په اړه معلومات 
برابرول دي چ３ كيداى شي د مالياتي شخ７و دحل درسمي پروس３ ،د مالي３ 
دارزون３ د تعديل او يا د اعتراض د پروس３ المل و－ر＄ي، او همدارن／ه 
د هغو طرزالعملونو او وخت بيانوونكي ده چ３ له مخ３ ئ３  دعواﾦدو لوى 

رﾦاست په قانوني اقداماتوالس پورې كوي.

كوم  ك３  غو＊تنليك  په  دعوا  د  يا  او  اعتراض  غو＊تنليك،  په  تعديل  د 
موضوعات شامليداى شي؟

كه چيرې يوشخص مالياتي اظهارليك وړاندې ك７ى وي يا د مالي３ دارزون３ 
ياددا＊ت يي الس ته راوړې وي او پدي باور ولري چ３ اظهارليك سم ندى 
اوﾦا مالﾧه سمه نه ده ارزول شوې ، نوموړې شخص كوالى شي د اظهارليك 

او د مالي３ دارزون３ د ياددا＊ت د تعديل غو＊تنه وك７ي. 

د مالياتي اظهارليك يا د مالي３ دارزون３ دياددا＊ت په اړه غو＊تنليك او 
يا اعتراض ليك هغه وخت وړاندې كيداى شي كه چيرې:

انتفاع３  د  يا  او  اظهارلﾧک  مالياتو  د  باندې  پرعايداتو  – ﾦوشخص  الف 
معاملومالي３ فورمه وړاندې ک７ې وي او بيا پوه شي چ３ په هغ３ ك３ غلطي 

شوې ده.
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انتفاع３  د  يا  او  اظهارلﾧک  مالياتو  د  باندې  پرعايداتو  ﾦوشخص   -- ب 
معاملومالي３ فورمه وړاندې ک７ې  وي خو دمالي３ وزارت ، دعواﾦدو لوى 
رﾦاست د ورك７ې وړ ماليه  تصحيح ك７ې وي او يا ئ３ مالياتي جريم３ وضع 

ك７ې وي او همدارن／ه دارزونﾦ ３اددا＊ت 請 ３ﾦادرک７ى وي.

ک７ل  وړاندې  وي  نه  اظهارليك  مالياتي  ډول  هي＆  لخوا  دﾦوشخص   – ج 
شوى او د مالي３ دوزارت د عواﾦدو لوى رﾦاست ﾦوه مالﾧاتي ارزونه چ３ 
وضع   ３ﾦ جريم３  يا  او  ماليه  معاملو  دانتفاعي  مالﾧه،  باندې  پرعاﾦداتو 

کوي ، 請ادره ک７ې وي.

عايداتو  پر  چ３  تو－ه  په  مالياتو  وروستيو  د  ماليات  ثابت  شخص  – يو  د 
باندې د كلن３ مالياتو پر＄اى تطبيقي８ي، تاديه ك７ې وي.

ليك  اعتراض  يا  غو＊تنليك  رسمي  لپاره  دتعديل  دﾦاددا＊ت  دارزون３ 
الندې  د  تو－ه،  په  بيل／３  د  موندلى.  شي  نه  請ورت  ك３  حاالتو  ！ولو  په 
شي  نه  請ورت  اعتراض  يا  او  غو＊تنه  رسمي  تعديل  د  اړه  په  موضوعاتو 

موندلى: 

مالي３  دموضوعي   اوكراي３  دمعاشونو  لکه    ３ﾧمال دموضوعي   – ۱
دمحاسب３ او ورک７ې موضوع

او  تطبيقي８ي  باندې  請ادراتو  او  وارداتو  په  چ３  ماليات  ثابت  هغه    —۲
پر عايداتو باندې د كلن３ مالياتو د ！اكن３ تطبيق په موخه مجرايي 

وركول كي８ي.
د  چ３  －６ون  په  اسنادو  هغو  د  موضوعاتو،  دمالﾧاتي  دﾦوشخص    – ۳
مالياتو وړاندﾦز شوې ارزونه (！اکنه) ＊ي３،  دبﾧاکتن３ په جرﾦان ک３ 

ترسره شوې هر ه پرﾦک７ه.
هغه  دبرخو  دمن＋ت  ورکوونکو  دمالﾧه  يا  کوون３  دپلي  قانون  د    – ۴
دنورو  يا  او  كاركوونكو  د  رﾦاست  دلوى  عواﾦدو  د  چ３  اقدامات 

دولت３ كاركوونكو لخوا تر سره كي８ي.

د قانون هرډول تعبير او تفسير يا د مالي３ وزارت له خوا請ادر شوي    – ۵
عامه او خصو請ي طرزالعملونو ك３ ذكر شوې پريك７ه 

هر ډول مكتوبونه يا اظهارات چ３ د مالي３ وزارت، دعواﾦدو لوى    – ۶
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رﾦاست د كاركوونكو او يا د هر بل شخص لخوا 請ادر شوي وي.
هغه ماليات يا اجورې چ３ پرعايداتو باندې د مالياتو قانون مطابق    – ۷

نه وضع كي８ي.

د  چ３  وي  نه  موافق  سره  اقدام  يا  پريك７ې   هغ３  له  شخص  يو  چيرې  كه 
د  دغه حالت ك３  په  ده او  د كاركوونك３ لخوا شوې  رياست  عوايدود لوى 
دا  چ３  شي  كوالى  نوموړې  وي،  نه   شون３  هم  غو＊تنه  اعتراض  يا  تعديل 

موضوع د عوايدو دلوي رياست مقاماتو ته دمتبادل حل لپاره راجع  ك７ي.

د رسمي شخ７و د هواري ﾦوه موضوع ＇ن／ه او ＇ه وخت پيل كي８ي؟

د شخ７و د حل رسمي پروسه بايد د ماليي د دارزون３ د تعديل ﾦعني دارزون３ 
دﾦاددا＊ت ﾦاا！کلي ارزون３ چ３ د＄اني ارزون３ ترشراﾦطو الندې دوړاندې 
له  دغو＊تنليك  اړه  په  وي،  رسﾧدلي  سرته   پربنس اظهارلﾧک  شوې  ک７ل 
وړاندې كولو سره پيل شي. د تعديل غو＊تنليك بايد په ليكل３ تو－ه دهغه 
نﾧ＂３ ＇خه چ３ په ک３ داړوند اظهارلﾧک په وړاندې کولو مکلف شوي وئ، 

تر پن％و كلونو پورې وړاندې شي .

که چﾧرې دارزونﾦ ３اددا＊ت دﾦرش ور＄３ مخک３ دپن％وکالو دپوره کﾧدو 
دارزون３   غو＊تنلﾧک  لپاره  دتعدﾦل  دارزون３  نک７.  ترالسه  تاسو  ＇خه 

دترالسه کولو وروسته ددﾦرش ور＄و په موده ک３ وړاندې کﾧداى شي.

！اكل  د  چ３  دې  نه  معنا  پدې  رضايت  نا  سره  دياددا＊ت  دارزون３  مالي３  د 
شوې مالي３ ورك７ه و＄ن６ول شي او يا ئ３  له وركولونه ډډه وشي.

د شخ７و د حل رسمي پروسه
مرحله  هره  او  لري  مرحل３  الندي  پروسه  رسمي  حل  د  شخ７و  ماليات３  د 

شي: اجرا  سره  ترتيب  الندې  په  بايد  ئ３ 

لوم７ۍ مرحله
د   غو＊تنه  نوموړې  كي８ي.  سپارل  تو－ه  ليكلي  په  غو＊تنليك  تعديل  د 
هغ３ ＄ان／７ې فورم３ نه په استفادې سره 請ورت مومي چ３ دعواﾦدو لوى 
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رﾦاست لخوا برابره شوې ده. دا فورمه د مالي３ وزارت له ويب پا３１ ＇خه هم 
الس ته راوړل كيداى شي. د غو＊تن３ په فورمه ك３ بايد پر عايداتو باندې 
رﾦاست   دلوى  عواﾦدو  د  ﾦا  مالﾧه)  شوې  (ارزول  اظهارليك   د  مالياتو  د 
بيان  تو－ه  رو＊انه  په  داليل  ناخو＊９  د  اړه  په  ياددا＊ت  دارزون３  دمالي３ 
دتعدﾦل  چ３  دﾦاددا＊ت  دارزون３  ﾦا    ３ﾧمال شوې  ارزول  باﾦد  تاسو   . شي 
！ولو  د  او  معلوماتو  (حماﾦوي)  مرستندوﾦه  داړوند  ک８ﾧي   ３ﾦ غو＊تنه 

اسنادوديو نقل سره د مداركوپه تو－ه له غو＊تنليك سره ضميمه ك７ئ.

او  (دري  ژبو  ملي  په  بايد  غو＊تنه  تعديل  د  دياددا＊ت  دارزون３  مالي３  د 
－７ندي  د  پروس３  د  نقل  ان／ليسي  ليك  غو＊تن  د  وي.  شوې  ليكل  پ＋تو) 
ژب３  ان／ليسي  په  چ３  ده  نه  ضروري  دا  شي.  كيداې  استفاده  لپاره  كولو 
د  اسناد  نوموړي  چيرې  كه  شي.  ترجمه  ژبو  ملي  په  اسناد  شوي  ضميمه 
پ＋تو ، دري او يا ان／ليسي نه پرته په نورو ژبو ليكل شوي وي، بايد  له 

دې ژبو ＇خه يوې ته ترجمه شي. 

شوي  ضميمه  سره   ﾢهغ او  ليك  غو＊تن  تعديل  د  ياد＊ت  ！اكن３  مالي３  د 
اسناد هغﾢ عملياتي دفتر ته چ３ د اظهارليكونو او يا د مالياتو دارزون３ 

(！اکن３) د ياددا＊تونو را！ولو مسئوليت په غاړه  لري، تسليمي８ي.

دويمه مرحله
دا  سره  نيولو  ك３  پام  په  داليلو  او  اسنادو  هغو  د  رﾦاست  لوى  دعواﾦدو 
(！اكن３)  دارزون３  مالي３  د  لخوا  وركوونكي  ماليه  د  چ３  ارزوي  موضوع 
كله  دي.  شوي  وړاندې   بنس پر  ليك  غو＊تن  تعديل  د  اړه  په  ياد＊ت 
ماليه  نو  وغواړي،  ډيروضاحت  اړه  په  موضوع  د  وزارت  مالي３  د  چ３ 
دې.  مكلف  برابرولو  اسنادوپه  او  معلوماتو  اضافي  د  وركوونك３ 
請الحﾧت  د  ﾦا  پخپله  چ３  شي  وغو＊تل  داهم  ＇خه  تاس３  له  شي  کﾧداى 
وک７ئ  دفاع  دغو＊تنلﾧک  دتعدﾦل   خپل  واسطه  په  استازي  لروونکي 
اود اړتﾧا په 請ورت ک３ نور مرستندوﾦه (حماﾦوي) سندونه هم وړاندې 

ک７ئ.

غو＊تنلﾧک  دتعدﾦل  چ３  زﾦاراوباسي  رﾦاست  لوى  دعواﾦدو 
خدمتونو  پوستي  وړ  داعتماد  اوﾦا  ته  دفتر  مالﾧاتي  اړوند 
دفتر ته  دل８ﾧلو دنﾧ＂３ ＇خه تر ۶۰ ور＄و پورې د غو＊تنليك په 
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اړه پريك７ه وک７ي.  په هغه 請ورت ک３ چ３ دتعدﾦل غو＊تنلﾧک 
پورې  ور３＄   (۶۰) شپﾧتم３  تر  ＇خه   ３＂ﾧدن کوون３  دوړاندې 
شي  و－２ل  داباﾦد  شي  نه  لخوا＄واب  رﾦاست  دلوى  دعواﾦدو 
منفي  اړه  په  غو＊تنلﾧک  ددغه  رﾦاست  لوى  دعواﾦدو  چ３ 

＄واب لري. 

دريمه مرحله
كه چيرې تاسو د تعديل  دغو＊تنلﾧک په اړه له شوي پريك７ې ＇خه راضي 
تيرې  ور３＄   ۶۰ ＇خه  کولو  وړاندې  له  غو＊تنليك  دتعديل  اوﾦا  ﾦاست  نه 
شي او په اړه ي３ كومه پريك７ه ونه شي،  نو تاس３ كوالى شي خپل اعتراض 

ليك وړاندې ك７ي.
د  غو＊تنليك  د  تعديل  لخواد  رﾦاست  لوى  دعواﾦدو  بايد  ليك  اعتراض 
＄واب له السته راوړلو نه وروسته د ۳۰ ور＄و په موده ك３ او يا د تعديل 
شپﾧتم３  د  ك３  請ورت  په  راوړلو  السته  دنه  ＄واب  د  اړه  په  ليك  غو＊تن 

(۶۰) ور＄３ ＇خه وروسته تر ۳۰ ور＄و پورې وړاندې ك７ل شي.

د  باﾦد  تاس３  كي８ي.  وركول  تو－ه  ليكلي  په  هم  غو＊تنليك  اعتراض  د 
اعتراض دغو＊تنلﾧک دهغه فورم３ ＇خه چ３ دعواﾦدو لوى رﾦاست لخوا 
ورکول ک８ﾧي  او د دغه وزارت له برﾦ＋نا پا３１ ＇خه هم ترالسه كيداى شي، 
استفاده وک７ئ. د غو＊تن３ پدې فورمه ك３ بايد د تعديل دغو＊تنلﾧک له 

＄واب سره د ناخو＊９ دليلونه په ＇ر－ند ډول بيان شي. 

د  نقلونه   اسنادو  اړوندو  د  او  معلومات  اضافي  مرستندوﾦه  باﾦد  تاسو 
م／ردتعديل  ك７ئ.  ضميمه  سره  لﾧک  اعتراض  دخپل  له  تو－ه  په  مداركو 
نشته.  اړتيا  ته  كولو  ضميمه  بيا  شوواسنادو  ورك７ل  د  ك３  درخواست  په 
اعتراض ليك بايد په ملي ژبو (دري او پ＋تو) ليكل شوي وي. د اعتراض 
شي.  كيداې  استفاده  لپاره  كولو  －７ندي  د  پروس３  د  نقل  ان／ليسي  ليك 
چيرې  كه  نشته.  اړتيا  ته  ژباړلو  اسنادو  شوو  ضميمه  د  ژبه  ان／ليسي  په 
ژبوليكل  نورو  په  پرته  نه  ان／ليسي  يا  او  دري   ، پ＋تو  د  اسناد  نوموړي 

شوي وي، بايد له دې ژبو ＇خه يوې ته وژباړل شي. 
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الندې  په  بايد  اسناد  شوي  ضميمه  مرستندوﾦه  ورسره  او  ليك  اعتراض  د 
پته واستول شي.

د مالي３  وزارت د عوايدو لوى رياست
د عريضو او شكاياتوآمريت

كابل،افغانستان

＇لورمه مرحله
دعواﾦدو لوى رﾦاست په اعتراض ليك ك３ د ورك７ل شوومرستندوﾦه اسنادو 
او دليلونو په پام ك３ نيولو سره ستاس３ د تعديل دغو＊تنليك، اظهارلﾧک 
او دمال３ﾧ دارزون３ دﾦاددا＊ت په اړه شوې پرﾦک７ې  په ＄ير سره ارزوي. كه 
چيرې د دعواﾦدو لوى رﾦاست د موضوعاتو په اړه ډيروضاحت وغواړي، 
برابر  اسناد  او  معلومات  اضافي  د  چ３  شي  وغو＊تل  به  ＇خه  تاسو  نوله 
نو  شي  ولﾧدل  اړتﾧا  ورته  لپاره  دحل   ３ﾧدقض چﾧرې  که  اوهمدارن／ه  ک７ئ 
دلوى  اودعواﾦدو  استازې  لروونکي  د請الحﾧت  ﾦاستاس３  ستاس３  خپله 
ﾦا  لﾧکل３  او  توضﾧحات  شوي   وړاندې  واسطه  په  دکارکوونکو  رﾦاست 
 ３ﾧرې اضافي سندونه ددغه قضﾧاددا＊ت شي. که چﾦ شفاهي ＇ر－ندون３ به
رﾦاست  لوى  دعواﾦدو  او  تاس３  له  به  لپاره  دهغ３  وي  －＂ور  لپاره  دحل 

دکارکوونکو ＇خه په لﾧکل３ تو－ه غو＊تنه وشي.

د شكاياتو اوريدو ＄ان／７ي هيئت چ３                         د عوايدو دلوى رياست 
درې تنه ج／پوړي او واكمن كاركوونكي پك３ غ７يتوب لري، د غو＊تنليك 
له ترالسه كولو نه وروسته په ۶۰ ور＄و ك３ د اعتراض ليك په اړه پريك７ه 

كوي.

پن％مه مرحله
اعتراض  د  ئي  يا  او  وي   نه  خوښ  اړه  په  ليك  اعتراض  د  تاس３  چيرې  كه 
ليك په اړه په ۶۰ ور＄و ك３ كومه پريك７ه ونه شي ، نوتاس３ كوالى شي چ３ 
موضوع د ارزون３ لپاره اړوندې محكم３ ته راجع ك７ئ. د ماليه وركوونك３ 
لخوا محكم３ ته د موضوع  راجع كول بايد د ا عتراض ليك د ＄واب له الس 
ته راوړلو او يا د اعتراض ليك د تسلميدو له معياد يعن３  ۶۰ ور＄و مودې 

دتﾧرﾦدو نه وروسته په ۳۰ ور＄و ک請 ３ورت ونيسي.
دهغ３ مالي３ ورك７ه چ３ شخ７ه پرې رامن＃ ته شوې ده 
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يا  او  تعديل  د  ياددا＊ت  دارزون３  مالي３  د  وركوونكي  ماليه  چ３  دا 
داعتراض ليك وړاندې ك７ې دې او كه نه، د لوم７ي معلوم شوي ياددا＊ت 
 ３ﾧپر اساس ارزول (！اكل) شوې ماليه د ماليه وركوونك３ دورک７ې وړ مال
په  ماليه  شوې  ！اكل  چيرې  كه  ک７ي.   ３ﾦ تادﾦه  باﾦد  او  كي８ي  پات３  تو－ه  په 
 ３ﾧاكل３ موده ك３ تاديه نه شي نو د مالي３ د ＄ن６ له كبله دورک７ې وړ مال！
كال   ۱۳۸۷ د  دې،  پر  سربيره  كي８ي.  وضع  هم  مالﾧه  اضافي  نوره  سربﾧره 
پرعايداتوباندې د مالياتو قانون د احكامو له مخ３ دعواﾦدو لوى رﾦاست 
د نا ورك７ل شوو ماليو د الس ته راوړو په موخه د تطبيقي اجرااتو د پلي 

كولو واك لري.

تعديل  د  (ارزون３)  ！اكن３  مالي３  د  چ３  وركوونك３)  (ماليه  اشخاص  هغه  
ياددا＊ت يا اعتراض ليك په غو＊تنو ک３ برﾦالى شي نودهغ３ مال３ﾧ د بيا 

ترالسه كولو مستحق －ر＄ي چ３ هغه ورك７ې وي.

اجوره او فﾧس
وزارت،  مالي３  د  ك３  پروسه  رسمي  ！وله  په  حل  د  شخ７و  د 
دعواﾦدولوى رﾦاست ته اجوره او يا فﾧس نه تاديه كي８ي او د 
فورمو د تر السه كولو په بدل ك３ هم اجوره يا فﾧس نه اخيستل 
كي８ي خوكه چيرې موضوع محكم３ ته راجع شي، كيداى شي 

محكمه اجوره يا فﾧس واخلي.

－مركي محصول اونور ماليات
شوې  بيان  ك３  الر＊ود  پدې  چ３  پروسه  رسمي  حل  د  شخ７و  مالياتي  د 
اساس  پر  احكامو  د  قانون  مالياتو  د  باندې  پرعايداتو  كال   ۱۳۸۷ د  ده 
رامن＃ ته شوې ده. ＄كه نو پرعايداتو باندې د مالياتو ددغه قانون مطابق 
حل  مخ３   له  پروس３  ددې  موضو－ان３  اړوندې  پورې  مالﾧاتو  شوﾦو  وضع 
باندې  پرعايداتو  کال   ۱۳۸۷ د  چ３  پروسه  حل  د  شخ７و  كي８ي.د  فصل  او 
مالياتوقانون سره سم ور＇خه استفاده كي８ي د دنورو مالﾧاتو لكه د －مركي 
محصول د شخ７و لپاره ترې －＂ه نه ش３ پورته كيداې. د －مركي محصول په 
اړه د شخ７و د حل لپاره د مالي３ وزارت د －مركاتوله رياست سره په کابل 

ک３ اړيك３ ！ين／３ ك７ئ.
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تطبيقي حکمونه
احكامو  د  قانون  مالياتو  د  باندې  پرعايداتو  كال   ۱۳۸۷ د 
＇خه د نه پيروي كولو په پاﾦله ك３ کﾧداى شي دعواﾦدو دلوى 
رﾦاست دمالﾧه ورکوونکو دمن＋ت په موخه تطبيق３ او جزايي 
پرعايداتو  واك  تطبيق  د  ددغواحكامو  ک７ي  تطبيق  احكام 
باندې د مالياتو قانون مطابق د مالي３ وزارت، دعواﾦدو لوى 
رﾦاست ته ورك７ل شوى دى. تطبيق３ او جزايي احكام د ۱۳۸۷ 
كال پرعايداتو باندې د مالياتو قانون په ۱۴ او ۱۶ فصلونو 
ك３ بيان شوي دي او اضافي مالﾧه او جرﾦم３ په برک３ لري. کله 
هغه  په  نو  وي  موخه  په  دتﾧ＋ت３  ＇خه   ３ﾧمال د  من＋ت  نه  چ３ 
請ورت ک３ شخص لوى ＇ارنوال９ ته دمحاکم３ او پل＂نو لپاره 

ورپﾧژندل ک８ﾧي.

مالياتي معلومات
پا１ه  دمعلوماتو   ورکوونکي   دمالﾧه  http://www.ard.gov.afک３  په  
اړتﾧاؤ  دخپلو  چ３   راوړي  من％ته  اسانتﾧا  لپاره  ورکوونکي  دمالﾧه 
مالﾧه  ک３  پا１ه  دغه  په  راوړي.  السته  معلومات  －＂ور  موخه  کولوپه  دپوره 
قانون،  دمالﾧاتو  باندې  پرعاﾦداتو  کال   ۱۳۸۷ د  شي  کوالى  ورکوونکى 
دبشپ７ولو  اودهغوئ  فورم３  طرزالعملونه،  او  خبرتﾧاوې  عامه  بﾧالبﾧل３ 
 ３ﾧمال موضوعي  د  سندونه،  شوي  ارشﾧف  الر＊ودونه،  الر＊وون３،  لپاره 
په هکله پو＊تن３  او＄وابونه او داس３ نور ترالسه ک７ي. همدارن／ه په دغه 
وﾦب پا１ه ک３ پرعاﾦداتو باندې دمالﾧاتو دقانون تعلﾧماتنامه هم  شتون لري 
دغه تعلﾧماتنامه د اړوندو مقرراتو تر＇ن／ه  د قانون هره ماده زﾦاتره وخت د 

کومکي بﾧل／و په مرسته، په جال تو－ه تشرﾦح کوي.

دمالﾧاتي فورمو، الر＊ودونو، نورو معلوماتو اومرست３ لپاره تاس３ کوالى 
مستوفﾧت  سﾧمﾧز  دخپل  اوﾦا  رﾦاست  لوى  عواﾦدو  وزارت،   ３ﾧدمال شي 

دفتر ته مراجعه وک７ئ.

د افغانستان اسالمى جمهوريت 
د ماليى وزارت 

د عوايدو لوى رياست
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