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سريزه
تشريح  عوايد  وړ  نه  او  وړ  مالي３  د  لپاره  افغانانو  ميشتو  د  الر＊ود  دا 
د  اړه  په  －انو  موضوع  اړوند  مالي３  د  اشخا請و  ميشتو  غير  د  کوي. 
د  اشخا請و  ميشتو  غير  (د  الر＊ود   ٢٣ لپاره  کولو  ترالسه  د  معلوماتو 

وک７ئ.  مراجعه  ته  －ان３)  موضوع  اړوند  مالي３ 

الندې  د  مخ３  له  قانون  مالياتو  د  باندې  عايداتو  پر  کال  لمريز   ١٣٨٧ د 
عوايدو ＇خه د عايداتو ماليه وضع کي８ي:

د ميشتو او غير ميشتو ！ولو حقيقي او حکمي اشخا請و د افغانستان   •
د سرچينو له درکه السته راغلي عوايد او

د افغانستان د ميشتو اشخا請و د افغاني يا بهرنيو سرچينو له درکه السته   •
.راغلي عوايد د مالياتو د قانون د ٢ مادې د حکمونو پربنس

د مالي３ وړ عوايد يعن３ ＇ه؟
عوايدو  د  اشخا請و  حکمي  او  حقيقي  د  دى  عبارت  عوايد  وړ  مالي３  د 
هر  د  ب２ه  خدمتونو  يا  ملکيت  شکل،  نغدي  په  چ３  ＇خه  مجموع３  له 
را＄ي.  السته  وروسته  کولو  وضع  له  کسراتو  او  معافيتونو  مجازو  ډول 
مصارف  وړ  وضع  د  ＇خه.  مبلغونو  وړو  نه  مالي３  د  دي  عبارت  معافيتونه 
عبارت دي له هغو مبلغونو ＇خه چ３ د عوايدو له مجموع ＇خه وضع کي８ي 
وړ  وضع  د  مصارف.  نور  عوايدو  د  او  مصارف  وړ  وضع  د  تشبث  د  لکه 
مصارفو په اړه الزياتو معلوماتو لپاره ١٦ الر＊ود ( د تشبث د وضع وړ او 

نه وړ مصارف) ته مراجعه وک７ئ.

د مالياتو په موخه ميشت شخص ＇وک دى؟ 
ميشت  ک３  افغانستان  په  الندې  شرايطو  الندې  د  شخص  حکم  يا  حقيقي 

پيژندل کي８ي:
د مالي کال په اوږدو ک３ د ياد شوي شخص ا請لي کور په افغانستان   •

ک３ وي، يا
ياد شوى شخص يوه ١٨٣ ور＄نى موده او يا ＇و مودې په افغانستان   •

ک３ تيرې ک７ي وي، يا 
ياد شوى شخص د افغانستان د دولت کارکوونکى وي او د مالي کال   •

په اوږدو ک３ د دندې د اجرا لپاره د هيواد ＇خه بهر －مارل شوي وي.
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هر بل نهاد چ３ د مالي کال په اوږدو ک３ په افغانستان ک３ تاسيس شوى 
دي يا مرکزي اداره ئي د مالي کال په اوږدو ک３ په افغانستان ک３ وه، په 

افغانستان ک３ ميشت نهاد دى.
پر  بررس９  د  شرايطو  او  حقايقو  د  استو－ن％ى  ا請لي  شخص  حقيقي  د 
بنس تثبيتي８ي. د دې په تثبيت ک３ چ３ ايا د پام وړ حقيقي شخص ا請لي 
استو－ن％ى افغانستان دى که نه، الندې عوامل بايد په پام ک３ ونيول شي: 
آيا شخص په افغانستان ک３ د کور خاوند يا کرايه اخيستونکى دى.   .١

آيا شخص په بل هيوا ک３ د کور خاوند يا کرايه اخيستونکى دى.   .٢
هغه وختونه چ３ شخص په افغانستان او نورو هيوادونو ک３ تير ک７ي   .٣

دي.
د شخص د کورن９ موقعيت، او  .٤

په افغانستان ک３ د شخص د کور مالکيت موده او په يوه بل يا ډيرو   .٥
هيوادونو ک３ د کور مالکيت موده

د مالي３ وړ عوايد 

د حقيقي اشخا請و عوايد 
الندې السته راوړل شوي عوايد د عايداتو باندې مالي３ تابع دي:

معاشونه، مزد، فﾧس او کمﾧشن.  .١
د سودا－ريزو او 請نعتي معاملو، او ساختماني فعاليتونو مجموعي   .٢

عوايد  
د منقول او غير منقول ملکيت د پلور ＇خه السته راغلي عوايد  .٣

تکتانه، د ون６ې －＂ه، کرايه، حق االمتياز، جايزې او مکافات، د پچ３   .٤
او ب＋نو له درکه عوايد.

د تضامني شرکت د عوايدو شريک ون６ه لرونکى (سهام)   .٥
د کار، پان／３ او اقتصادي فعاليتونو ＇خه السته راغلي نور عوايد  .٦

نور حاالت چ３ په قانون ک３ تصريح شوي دي.  .٧
نور عوايد چ３ په دې قانون ک３ ئ３ وړاندوينه نه ده شوې.  .٨

يادونه
د مالياتي الر＊ودونو او فورمو 

د السته راوړلو په بدل او د 
مالياتو د ارزون３، ترالسه کون３ 
او د قانون د پلي کون３ د پروسو 
په هي＆ مرحله ک３  مالي３ وزارت 
يا د عوايدو رياست  ته فيس يا 

حق الزحمه نه ورکول کي８ي.

که چيرې ماليه ورکوونکی خپل 
مالياتي اظهارليک وړاندې نه 
ک７ي نو د ١٣٨٧ لمريز کال پر 

عايداتو باندې د مالياتو قانون 
له مخ３ ورباندې جريم３ وضع 

کي８ي. دغه جريمه هغه وخت 
هم پل３ کي８ي که د مالياتي 

اظهارليک په موده ک３ هي＆ 
ډول ماليه هم شتون ونه لري. 
ددې لپاره چ３ د جريم３ ＇خه 

مخنيوی شوی وي، ماليه 
ورکوونکي بايد حتی د مالياتو 

د نه شتون په 請ورت ک３ هم 
اظهارليکونه  مالياتي  خپل 

وړاندې ک７ې او  په ک３ و＊ايي 
چ３ د ورک７ې وړ مالي３ شتون 

نه لري. 
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معاشونه، حق الزحمه، فيسونه او کميشن
معاشونه او حق الزحمه د کارکوونکو په واسطه د وړاندې شوو خدمتونو 
دغه  ب２ه  عمومي  په  دي.  عبارت  ＇خه  مبلغونو  راغلو  السته  د  ک３  بدل  په 
حق  او  معاشونو  له  ستاس３  آمر  (ستاس３  دي  تابع  مالي３  د  ورک７ې  ！ول３ 
په  ستاس３  او  کوي  وضع  ماليه  کي８ي،  درکول  ته  تاس３  چ３  ＇خه  الزحمه 

استازيتوب باندې ئ３ د دولت حساب ته انتقالوي). 

نو  وي،  الزحمه  حق  يا  معاش  سرچينه  عايداتي  يوا＄نى  ستاس３  که 
ک３  請ورت  دې  په  دي،  شوي  تاديه  شکل  موضوعي  په  ئ３  ماليات 

ک７ئ. ډک  اظهارليک  مالياتي  تر＇و  نلرئ  اړتيا  او  لرئ  دنده  يوه  تاس３ 
پر  مهالونو  کاري  د  نه  کي８ي،  ورکول   بنس پر  دندې  د  معموَال  فيسونه 
بنس، د بيل／３ په تو－ه يو ډاک＂ر د يو روغتون لخوا استخدام کي８ي او د 

.ورته پيس３ ورکول کي８ي نه د －７ۍ  پر بنس هر ناروغ د ليدن３ پر بنس

کميشن عبارت دى له هغو مبلغونو ＇خه چ３ د معاش يا حق الزحم３ سربيره 
يا پر ＄اى السته راوړئ. کميشن معموَال ستاس３ د پلور (فروش) د فيصدۍ 

په تو－ه ورکول کي８ي

د تشبث يا سودا－ريز فعاليت عوايد
شخص  مسلکي  خپلواک  د  ＇ه  و－７ي  بوخت  ک３  فعاليتونو  په  تشبث  د 
(د  سودا－ر  انفرادي  يا  ب２ه،  په  نور)  داس３  او  محاسب  وکيل،  (ډاک＂ر، 
واردوونکي،  جنسونو  د  خياط،  دوکاندار،  لکه  خاوند  تشبث  انفرادي 
يا  سهامي  د  چ３  اشخاص  نور  داس３  او  خاوند،  －يو  نماينده  د  سفر  د 
محدودالمسؤليت شرکت تر نامه الندې ئ３ کوم نهاد نه وي تاسيس ک７ى) 
د خپل تشبث د خالصو عوايدو ＇خه د مالي３ په ورک７ه مکلف دي. خالص 
عوايد د تشبث د مجموعي عوايدو منفي د وضع وړ مصارفو ＇خه عبارت 

دي. 

د شتمنيو د پلور له درکه －＂ه 
يا  سودا－رۍ  يوه  په  يا  انتقال  يا  تبادل３  يا  پلور  د  پان／３  د  چ３  －＂ه  هغه 
ماليه  د  او  دي  عوايد  را＄ي،  السته  ＇خه  اچون３  پان／ه  د  ک３  تشبث 
ورکوونکي د نغدي بي３ او د تمام شوې بي３ تر مين＃ توپير (يا د استهالک 
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رپوټ  بايد  چ３  دي  عوايد  هغه  وروسته)  ＇خه  مصارفو  اړوند  پلور  د  او 
ئ３ ورک７ل شي. که چيرې ماليه ورکوونکي ته د نغدي بي３ او د تمام شوې 
بي３ (د مصارفو وروسته) ضرر اوسي، نو په دې 請ورت ک３ هم بايد رپوټ 

ورک７ل شي. 

پر عايداتو باندې د مالياتو قانون له مخ３ همدارن／ه د منقول او غير منقول 
شتمن９ پر پلور يا د ملکيت انتقال باندې ١٪ ثابته ماليه تطبيق کي８ي. که 
چيرې د شتمن９ پلورل او يا د هغ３ د ملکيت انتقال د حکمي شخص لخوا 
ترسره کي８ي نو ددغ３ ثابتي مالي３ په بدل ک３ د کلني عايداتو د مالي３ پر 
شخص  انفرادي  د  پلورل  شتمن９  د  چيرې  که  کي８ي.  ورکول  مجرايي  مهال 
لخوا ترسره کي８ي نو په دې 請ورت ک３ دغه ثابته ماليه د کلني عايداتو د 

مالي３ په تو－ه پل３ کي８ي. 

تکتانه، د ون６ې －＂ه، کرايه، حق االمتياز، جايزې او بخششي

د تکتان３ عوايد عبارت دي د پورونو د مبلغ له －＂３ ＇خه.

د ون６ې －＂ه عبارت ده له هر ډول عوايدي ويش ＇خه چ３ د شرکت لخوا په 
پولي، شتمني تو－ه يا د هغوى د ون６ې متناسب هر ډول －＂ه چ３ ون６ه لرونکو 

ته تر سره کي８ي او الندې ！کي پک３ شاملي８ي:
هر ډول ملموسه او غير ملموسه شتمني  .١

په شرکت ک３ ون６ه  .٢
د شرکت ＇خه په هر ډول پيرودنه ک３ تخفيف  .٣

ون６ه لرونکو ته پور  .٤
د شرکت د هر ډول شتمن９ ＇خه استفاده  .٥

مناسب  د  جنس  د  ک３  بازار  په  ده  عبارت  برخه  وړ  مالي３  د  امتيازونو  د 
ارز＊ت ＇خه (په بازار ک３ به ارز＊ت ＇ه وي) او د جنس تمام شوې بي３ ＇خه.

مثَال: د ABC   سهامي شرکت الکترونيکي وسايل پلوري. د ABC  سهامي 
شرکت کيداى شي په نيغه تو－ه وسايل د شرکت ＇خه د پرچون بي３ (په بازار 
ک３ د جنس د ارز＊ت ＇خه) له ٤٠ په سلو ک３ تحفيف سره وپيري. دغه امتياز 
عامو خلکو ته شتون نه لري. احمد چ３ يو ون６ه لرونکى دى يوه وسيله په ٦٠٠٠ 
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افغان９ پيري. د هماغه جنس ارز＊ت په بازار ک３ ١٠٠٠٠ افغان９ ده. احمد 
مکلف دى تر ＇و ٤٠٠٠ افغان９ د امتياز په نامه په اظهارنامه ک３ درج ک７ي 

(١٠٠٠٠ – ٦٠٠٠ = ٤٠٠٠)

هغه عوايد چ３ تاس３ ئ３ د خپل３ شتمنى د کراي３ له درکه السته راوړئ د 
دي.  تابع  مالي３  موضوعي  د  ورک７ې  کراي３  د  دي.  تابع  مالي３  موضوعي 
 ٠١ لپاره  معلوماتو  الډيرو  د   اړه  په  ماليو  موضوعي  د  ورک７و  د  کرايو  د 

الر＊ود ته ، د کراي３ پر خدمتونو موضوعي ماليه، ته مراجعه وک７ئ.  

هغو  د  ئ３  تاس３  چ３  دي  ＇خه  مبلغونو  هغو  له  عبارت  االمتيازونه  حق 
جنسونو چ３ تاس３ توليد ک７ي دي لکه کتابونه، فلمونه، موسيقي او داس３ 
نورو له پيرودلو يا استفادې ＇خه السته راوړئ. حق االمتيازونه همدارن／ه 

د مالي３ تابع دي.

جايزې، ډال９، (په نغدي او شتمنى ب２ه) او بخششي همداراز د مالي３ تابع 
دي.

د تضامني شرکت د عوايدو توزيعي ون６ه لرونکى

که چيرې تاس３ په يو تضامني شرکت ک３ شريک ياست، تاس３ ته د شرکت 
يو  مصارفو  او  عوايدو  خالصو  د  شرکت  د  اړوند  ون６ې  د  ستاس３  ＇خه 
مصارف  وړ  مجرايي  د  منفي  توپير  عوايدو  ناخالصو  د  請ادري８ي.  سند 
په  مبلغ  دغه  بايد  تاس３  دى.  باندې  －＂ه  پر  ون６ې  د  ستاس３  مساوي 

ک７ئ. درج  ک３  عوايدو  مجموعي  خپل  په  ک３  اظهارليک  مالياتي 

د حکمي اشخا請و عوايد 
د حکمي اشخا請و د انفرادي اشخا請و په ＇ير د عوايدو د ورته ډولونو 

＇خه د عايداتو د مالي３ تابع دي خو پرته د معاش او مزد.

د مالي３ نه وړ عوايد 
د  او  －ر＄ي،  نه  تابع  مالي３  باندې  عايداتو  د  عوايد  شوى  ترالسه  الندې 

حقيقي او حکمي اشخا請و په مالياتي اظهارليکونو ک３ نه شاملي８ي:
مکافات  او  جايزې  انعام،  ډال９،  بخششي،  لوري  له  دولت  د   .١

لخوا  موسسو  انتفاعي  غير  موسسويا  ن７يوالو  دولتونو،  بهرنيو  د   .٢
د پوهنيزو، هنري، ادبي، ！ولينزې پراختيا او ن７يوال تفاهم د فعاليتونو 

د تقدير په موخه بخششي، ډال９، انعامونه، جايزې او مکافات .

يادونه
د مالياتي الر＊ودونو او فورمو 

د السته راوړلو په بدل او د 
مالياتو د ارزون３، ترالسه کون３ 
او د قانون د پلي کون３ د پروسو 
په هي＆ مرحله ک３  مالي３ وزارت 
يا د عوايدو رياست  ته فيس يا 

حق الزحمه نه ورکول کي８ي.

که چيرې ماليه ورکوونکی خپل 
مالياتي اظهارليک وړاندې نه 
ک７ي نو د ١٣٨٧ لمريز کال پر 

عايداتو باندې د مالياتو قانون 
له مخ３ ورباندې جريم３ وضع 

کي８ي. دغه جريمه هغه وخت 
هم پل３ کي８ي که د مالياتي 

اظهارليک په موده ک３ هي＆ 
ډول ماليه هم شتون ونه لري. 
ددې لپاره چ３ د جريم３ ＇خه 

مخنيوی شوی وي، ماليه 
ورکوونکي بايد حتی د مالياتو 

د نه شتون په 請ورت ک３ هم 
اظهارليکونه  مالياتي  خپل 

وړاندې ک７ې او  په ک３ و＊ايي 
چ３ د ورک７ې وړ مالي３ شتون 

نه لري. 
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نورې  موخه   په  ＊وونو  مسلکي  او  فني  د  او  فيلوشپ  سکالرشپ،   .٣
مرست３ 

د روغتيا، تصادم او ب３ روز－ارۍ امتيازات  .٤
کي８ي. ورکول  وروسته  م７ين３  د  چ３  عايد  بيم３  د  ژوند  د   .٥

د ！پي کيدو، ناروغ９ يا د حيثيت د اعادې په پايله ک３ د خسارې   .٦
جبران 

استقراض  .٧
د شرکتونو لخوا د ون６ې او پور د اسنادو د 請دور له درکه ترالسه   .٨

عوايد. شوى 
يووالي  د  شخصيتونو  حکمي  نورو  او  شرکتونو  سهامي  داخلي  د   .٩

کيدل ترالسه  شتمنيو  د  الرې  له 
غير  او  منقولو  د  الرې  له  سلب  د  حقوقو  د  پوروړي  د  لخوا  داين  د   .١٠

کيدل ترالسه  شتمنيو  منقولو 
د پوروړو ＇خه د ا請لي پور ترالسه کول  .١١

－＂ه. اسنادو  د  ＊ارواليو  او  دولتي  د   .١٢
١٣.  پر عايداتو باندې د مالياتو د قانون د احکامو سره سم نور ترالسه 

مبلغونه. شوي 

د دولت بخششي، ډال９، انعامونه، جايزې او مکافات، د عادې دندې 
وړاندې  په  کولو  وړاندې  د  خدمتونو  د  ته  کارکوونکو  ک３  اوږدو  په 
مکافات  او  جايزې  انعام،  ډال９،  بخششي،  نيسي.  نه  ک３  بر  په  ورک７ې 
په ＄ان／７و شرايطو او حاالتو ک３ چ９ د شخص د وړتيا د ستاين３ په 請ورت 
پورې  ستاينو  يا  ه）و  د  پيس３  دا  چ３  ده  وړ  يادون３  د  کي８ي.  ورکول  ک３ 
اړه لري، له دې کبله د مالي３ تابع نه دي. کلنى بخششي، اضافه کاري، د 
مصارفو جبران او نور امتيازات چ３ په غير انتخابي تو－ه ورکول کي８ي، د 

مالي３ وړ عوايدو يوه برخه ک２ل کي８ي.    

لوم７ۍ بيل／ه:   يوه کورن９ له يوې طبﾧعي فاجع３ سره مخ کي８ي. ياده شوې 
دغه  کوي.  ترالسه  تو－ه  په  ډال９  د  ＇خه  دولت  له  افغان９   ٥٠٠٠ کورن９ 

مبلغ د کورن９ هي＆ غ７ي ته د مالي３ وړ نه دي. 

دويمه بيل／ه:  د طب يو ډاک＂ر خپل عمر د يو طبي کلينيک د تاسيس لپاره 
ډاک＂ر  شوى  ياد  دولت  کوي.  وقف  ک３  ！ولنو  ＇و  په  خدمتونو  طبي  له  سره 

يادونه
که چيرې تاس３ د خدمتونو يا 
شتمنى (منقول او غير منقول) 

په شکل ک３ عايد ترالسه 
ک７ئ، تاس３ بايد د خدمتونو يا 

شتمنيو له درکه ترالسه شوى 
عايد د ازاد بازار د ارز＊ت سره 

سم د ترالسه کيدو په ني＂ه ک３ 
رپوټ ورک７ئ.

بيل／ه: عزيز يو ترکاڼ دى چ３ 
د غا＊و یو ډاک＂ر ته ئ３ ＇ه 
کار ترسره ک７ى دى. په بدل 

ک３ ئ３ ډاک＂ر د نغدو پيسو پر 
＄اى د عزيز دوه کوچنيانو ته د  
غا＊ونو د کتنو د ترسره کوونو 

هوک７ه ک７ې ده. يوې غا＊و کتن３ 
بيه معموال ۱۰۰۰۰ افغان９ ده. 

عزيز بايد په خپل اظهارليک 
ک３ ١٠٠٠٠ افغان９ عايد 

 ٢=١٠٠٠٠xو＊ئي (٥٠٠٠
افغان９).  
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له  －＂ه  مادي  داس３  ورکوي.  انعامات  نغدي  او  تصدﾦق  ورته  او  ستائي 
مالي３ معاف ده. 

او  ن７يوال３  يوې  د  چ３   دى  انعام  يو  عايد  جايزې  نوبل  د  ب５ل／ه:   دريمه 
مالي３  له  جايزه  شوې  ياده  کي８ي،  ورکول  لخوا  موسس３  انتفاعي  غير 

ده.  معاف 
د سکالرشپ، فيلوشپ، يا د مسلکي او فني زده ک７و په موخه بخششي 
له مالي３ معاف دي. دغه عوايد د سفري３ پيس３، استو－نه، د زده ک７ې 
ک３  بر  په  مصارف  نور  او  مصارف  کتابونو  د  فيس،  جبران،  پيسو  د 

نيسي.

مسکن،  هو！ل،  مصارف،  سفر  د  چ３  سکالرشپ  محصل  يو  مثًال: 
جامو  د  جمع  نور  داس３  او  روغتيائي  کتابونه،  فيس،  تدريس، 
 ٥٠٠٠ مصارف، خواړه، شخصي مصارف چ３ مجموعا په مياشت ک３ 
له  امتيازات  دغه  ！ول  کوي.  ترالسه  لري،  ک３  بر  په  رسي８ي،  ته  افغانيو 

دي.   معاف  مالي３ 

مصارف  دا   . واخلي  غاړه  پر  دولت  مصارف  ！ول  محصل  د  چيرې  که 
کارکوونکي  د  دولت  د  محصل  هم  ＇ه  که  دي.  معاف  مالي３  له  همداراز 
په تو－ه خپل ！ول معاش يا يوه برخه ئ３ د دولت له سرچين３ ＇خه ترالسه 

ک７ي، په هغه 請ورت ک３ د ياد شوى شخص معاش د مالي３ تابع دى.

د بيم３ شرکت ＇خه ترالسه شوي عوايد د ضرر سره مخ کيدو، ناروغ９ 
بيمه  د  شخص  زيانمن  ک３.  請ورت  په  نورو  داس３  او  مصيبت  کوم  يا 

－ر＄ي.   نه  تابع  مالي３  د  وړاندې  په  مواد  شوو 

ناروغ９  د  ک３  شرکت  يو  په  بيم３  د  ＄ان  خپل  شخص  يو  بيل／ه:  لوم７ۍ 
او ！پي کيدو په وړاندې بيمه کوي چ３ حق البيمه ئي په مياشتن３ تو－ه 
چ３  کي８ي  معﾧوب  ک３  پي＋ه  يوه  په  شخص  شوى  ياد  ورکوي.  ته  شرکت 
په پايله ک３ ي３ شخص خپل عوايد له السه ورکوي او مصارف －الي. په 
دې پي＋ه ک３ ياد شوى شخص معيوبي８ي. د بيم３ د پاليس９ الندې ياد 
١٠٠٠٠٠٠٠ افغان９ د ضرر د جبران په تو－ه  شوي زيانمن شخص ته  

－ر＄ي. نه  تابع  مالي３  د  همداراز  رقم  دا  کي８ي.  ورکول 
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دويمه بيل／ه:  يو شخص د دندې د اجرا په اوږدو ک３ ！پي کي８ي. د شرکت 
اداره ！ولو کارکوونکو ته د بيم３ يو رن， پاليسي لري. د بيم３ شرکت ！پي 
شخص ته د ضرر د جبران په موخه ١٠٠٠٠٠٠٠ افغان９ ورکوي. دا عوايد 
همداراز له مالي３ معاف دي سره له دې چ３ ياد شوى کارکوونکى د بيم３ 

شرکت ته هي＆ ډول حق البيمه نه ورکوي.

د مالﾧاتو اړوند مالومات
په  ته  ورکوونکو  مالﾧه  مستوفﾧتونه  او  ادارې  رﾦاست  لوى  عواﾦدو  د 
مواد  دا  چ３  کوي  وړاندې  الر＊وون３  او  الر＊ودونه  فورم３،  تو－ه  وړﾦا 
http://www.ard.gov. ３１ب پاﾦوه نوې وﾦ په چاپ شوې او همداراز له
د  پا１ه  وﾦب  ﾦاده  شي.  کﾧداى  ترالسه  ب２و  وړ  کﾧدو  را＊کته  د  ＇خه   af
شمﾧرې  اړﾦکو  د  موقعﾧتونه،  مستوفﾧتونو  او  رﾦاست  لوى  د  عواﾦدو 
ورکوونکي  مالﾧه  کوي.  وړاندې  مالومات  اړه  په  ساعتونو  کاري  او 
او  خبرتﾧاوې  عام３  لکه  مالومات  －＂ور  نور  شي  کوالى  همداراز 
＄وابونه،  او  پو＊تن３  اړه  په   ３ﾧمال موضوعي  د  معاش  د  طرزالعملونه، 
ترالسه  تعلﾧماتنامه  او  قانون،  مالﾧاتو  د  عاﾦداتو  پر  کال   ۱۳۸۷ د 
جال  په  مقررات  اړوند  او  ماده   هره  قانون  د  تعلﾧماتنامه  ﾦاده  ک７ي. 
ال  ډﾦره  ته  ورکوونکو  مالﾧه  سره  لرلو  په  بﾧل／و  －＂ورو  د  او  ＇７ﾧي  تو－ه 

کوي. برخه  په  آسانتﾧا 
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