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سرﾦزه 
کولو  ترالسه  د  طرزالعمل  خصو請ي  د  شي  کوالى  موسس３  انتفاعي  غﾧر 
د   (۲ سم،  سره  قانون  له  مالﾧاتو  د  عاﾦداتو  پر  کال   ۱۳۸۷ د   (۱ لپاره 
افغانستان د نادولتي موسسو د نافذه قانون سره سم او ۳) د هغو اړوندو 
وضعﾧت  تموﾦلي  او  اهدافو  پر  موسسو  نادولتي  د  چ３  سم  سره  معاهدو 
له  چ３  ک７ي  وړاندې  غو＊تنلﾧک  ته  رﾦاست  لوى  عواﾦدو  د   تطبﾧق８ﾧي، 

مالﾧاتي معافﾧته برخمن３ شي.

۲۳ الر＊ود – له مالﾧاتو د غﾧر انتفاعي نهادونو د معافﾧت تاييد 

خصو請ي  د  ته  رﾦاست  لوى  عواﾦدو  د  شي  کوالى  ادارې  انتفاعي  غﾧر 
مالﾧاتي  خپل  د  تو－ه  دې  په  او  ک７ي  وړاندې  درخواست  لپاره  طرزالعمل 
مکلفﾧت د حقوقي تعبﾧر پر بنس او د ۱۳۸۷ کال پر عاﾦداتو د مالﾧاتو د 
قانون په اړه د هغوى د فعالﾧتونو پر بنس مالﾧاتي معافﾧت السته راوړي. 
د غﾧر حکومتي نهادونو په اړه د افغانستان قوانﾧن او اړوندې معاهدې د 

نهاد د موخ３ او تموﾦلي وضعﾧت په اړه تطبﾧق８ﾧي.

خصو請ي طرزالعمل ＇ه شى دى؟ 
＄ان／７ي  ﾦوه  په  ک３  برخه  په  معافﾧت  مالﾧاتي  د  طرزالعمل  خصو請ي 
تطبﾧق  د  قانون  د  مالﾧاتو  د  عاﾦداتو  پر  کال   ۱۳۸۷ د  باندې  وضعﾧت 
حقوقي تفسﾧر د غﾧر انتفاعي موسس３ غو＊تونکي ته په واک ک３ ورکوي.

هغه اسناد چ３ خصو請ي طرزالعمل نه －２ل ک８ﾧي په الندې ډول دي: 

شراﾦط

سم３  سره  قانون  له  موسسو  نادولتي  د  چ３  موسس３  انتفاعي  غﾧر  هغه 
(۸۵۹ نمبر رسمي جرﾦده، د ۱۳۸۴ د چن／اښ ۱۵مه) تاسﾧس شوې دي، 
کوالى شي د عواﾦدو لوى رﾦاست ته د مرستو، ب５العوضو مرستو او نورو 
خصو請ي  د  اړه  په  مکلفﾧتونو  مالﾧاتي  خپلو  د  درکه  له  فعالﾧتونو  الزمو 
پر  کال   ۱۳۸۷ د  چ３  ＇ن／ه  لکه  ک７ي  وړاندې  غو＊تنلﾧک  طرزالعمل 

عاﾦداتو د مالﾧاتو د قانون په ۱۰مه ماده ک請 ３راحت لري. 
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د دې لپاره چ３ شراﾦط پوره ک７ي، موسسه باﾦد:

او  علمي  لوست،  لﾧک  فرهن／ي،   ، تعلﾧمي  د  تو－ه  ＄ان／７ې  په   •
لرونکي،  سهم  مرستندوﾦان،  وک７ي.  فعالﾧت  لپاره  اهدافو  خﾧرﾦه  نورو 
فسخه  ﾦا  دفعالﾧت  موسس３  دغ３  د  کوالى  شي  نه  کارکوونکي  او  غ７ي 

ک５دو په جرﾦان ک３ له موسس３ ＇خه برخه من شي.

وزارت  له  اقتصاد  د  باﾦد  مخ３  له  قانون  د  موسسو  نادولتي  د   •
۱۰م３  د  قانون  د  مالﾧاتو  د  عاﾦداتو  پر  کال   ۱۳۸۷ د  اما  شي.  ثبت  سره 
مادې لمخﾦ ،３وازې دغه شان ثبت５دل موسس３ ته دا امتﾧاز نه ورکوي چ３  
له مالﾧاتو معاف شي. د داشان معافﾧت شرط دا دى چ３ د ﾦادې موسس３ 
اهداف او فعالﾧتونه هغه مقررات پوره ک７ي چ３ د ۱۳۸۷ کال پر عاﾦداتو 

د مالﾧاتو د قانون په ۱۰مه ماده ک３ جوت شوي.

خصو請ي  د  ته  رﾦاست  لوى  عواﾦدو  د  شي  کوالى  ادارې  انتفاعي  غﾧر 
مالﾧاتي  خپل  د  تو－ه  دې  په  او  ک７ي  وړاندې  درخواست  لپاره  طرزالعمل 
مکلفﾧت د حقوقي تعبﾧر پر بنس او د ۱۳۸۷ کال پر عاﾦداتو د مالﾧاتو د 
قانون په اړه د هغوى د فعالﾧتونو پر بنس مالﾧاتي معافﾧت السته راوړي. 
د غﾧر حکومتي نهادونو په اړه د افغانستان قوانﾧن او اړوندې معاهدې د 

نهاد د موخ３ او تموﾦلي وضعﾧت په اړه تطبﾧق８ﾧي.

خصو請ي طرزالعمل ＇ه شى دى؟ 

＄ان／７ي  ﾦوه  په  ک３  برخه  په  معافﾧت  مالﾧاتي  د  طرزالعمل  خصو請ي 
تطبﾧق  د  قانون  د  مالﾧاتو  د  عاﾦداتو  پر  کال   ۱۳۸۷ د  باندې  وضعﾧت 
حقوقي تفسﾧر د غﾧر انتفاعي موسس３ غو＊تونکي ته په واک ک３ ورکوي.

هغه اسناد چ３ خصو請ي طرزالعمل نه －２ل ک８ﾧي په الندې ډول دي: 

خپل  موسسه  ﾦوه  چ５رې  که  لﾧک،  تصدﾦق  معافﾧت  مالﾧاتي  د   •
هم  بﾧا  ک７ي،  ډا－ه  په  ک３  طرزالعمل  خصو請ي  په  فعالﾧتونه  کاري  ！ول 

اغ５زه پرې لري. 

د مالﾧاتو داطاعت پذﾦرۍ تصدﾦق لﾧک، خصو請ي طرزالعمل   •
د۱۳۸۷  کچ３  کوم３  تر  موسس３  ﾦوې  چ３  کوي  نه  اشاره  ＇ه  باب  دې  په 

کال پر عاﾦداتو د مالﾧاتو د قانون ＇خه اطاعت پذﾦري ک７ې ده.
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د  ﾦا  لﾧک  تفاهم  ډول  هر  مقررات،  او  ا請ول  قانون،  داخلي   •
موسس３ اساسنامه؛

د ارزول شوي ب５النس اوسن９ کاپي او داس３ نور مالي 請ورت   •
حسابونه چ３ د محاسب３ د نﾦ７والو معﾧارونو لمخ３ چمتو شوي وي؛

خزانه  منشي،  مرستﾧاالنو،  مشرانو،  رﾧﾦسانو،  کارکوونکو،  د   •
دار، مدﾦر، او نورو اداري مسولﾧنو نومونه، پت３ او د ！ل５فون شم５رې، د 

امکان په 請ورت ک３، د دوى تر من＃  فامﾧلي اړﾦکي؛

د نادولتي موسسو په اړه د قانون له مخ３ د موسس３ د ثبتولو   •
په موخه د ارزون３ دستر کم５سﾧون (HEC)  لخوا 請ادره شوې ارزونه؛

د موسس３ د اضافي بودج３ د تطبﾧق 請ورت حساب، او  •

حق  مرستو،  اعانو،  د  پروژو  ﾦا  فعالﾧتونو  خﾧرﾦه  هغو  د   •
موسس３  شوې  ﾦادې  چ３  ل７لﾧک  مرستو  عضوه  بال  د  او  العضوﾦتونو 

ترسره ک７ي دي.

په  باﾦد  غو＊تنلﾧک  ستاسو  لمخ３،  مکلفﾧت  د  رﾦاست  د  دعواﾦدو   ژبه: 
د  هم   ３ﾦ کاپي  ﾦوه  ان／لﾧسي  د  راز،  دغه  شي.  ولﾧکل  ژبه  پ＋تو  ﾦا  دري 
مراحلو پهاسانه کولو ک３ مرسته کوي. م／ر حماﾦوي ﾦا مالت７و اسنادو ته 
له  پرته  چ３  اسناد  نور  شي.  وژباړل  ژبه  پ＋تو  ﾦا  دري  په  چ３  ده  نه  کار  په 
دري، پ＋تو ﾦا ان／لﾧسي ژب３ لﾧکل شوي باﾦد په ﾦو له دغو ژبو وژباړل شي. 

موسسه  ﾦوه  لمخ３  مادې  ۱۰م３  د  قانون  د  مالﾧاتو  د  چ５رې  که   
ﾦادې  رﾦاست  لوى  عواﾦدو  د  شي،  منظوره  او  وپ５ژندل  معاف  مالﾧاتو  له 
تاﾧﾦد   ３ﾦ معافﾧت  چ３  請ادروي  طرزالعمل  خصو請ي  داس３  ته  موسس３ 
شي. دغه معافﾧت تر هغه مهاله قانوني او معتبره پات３ ک８ﾧي م／ر دا چ３ د 
خصو請ي طرزالعمل لپاره د غو＊تنلﾧک په حقاﾦقو ک３ بدلون راشي او له 
دې کبله ﾦاده موسسه د دې وړتﾧا نه لري، ﾦا د مال３ﾧ وزارت دغه معافﾧت 

دعواﾦدو د رﾦاست د معلوماتو له مخ３ لغوه اعالنوي.

غو＊تنلﾧک:

دعواﾦدو  لوى رﾦاست هغو موسسو ته معافﾧت 請ادروي چ３ د خصو請ي 
طرزالعمل لپاره غو＊تنلﾧک وړاندې کوي او د خپلو اسنادو په مرسته د 
مالﾧاتو د معافﾧت د وضعﾧت سره سم شراﾦط پوره کوي. د غو＊تنلﾧک د 

وړاندې کولو لپاره غﾧر انتفاعي موسس３ باﾦد الندې پ７اوونه طى ک７ي:



4

۱ پ７او- ثبتول

د  موسسو  نادولتي  د  سره  وزارت  له  اقتصاد  د  موسسه  انتفاعي  غﾧر  هره 
قانون له مخ３ ＄ان ثبتوي او له  اړونده قانون ＇خه اطاعت کوي.

۲ پ７او- د غو＊تنلﾧک سپارل

لخوا  منشي  ﾦا  رئﾧس  د  چ３  غو＊تنلﾧک  خپل  موسسه  انتفاعي  غﾧر  هره 
سره  ضمﾧمو  الندې  له   ３ﾦ ته  رﾦاست  لوى  عواﾦدو  د  وي،  شوى  السلﾧک 

ﾦو＄اى سپاري :

د  وړاندې  پر  اقدام  دغه  د  موسسه  ﾦاده  دې  له  وروسته  او  شي  لغوه   بنس
اعتراض لپاره، ﾦوازې محکم３ ته د ورت， موقع لري.

د رپوټ ورکولو شراﾦط او مکلفﾧتونه

له مالﾧاتو ＇خه د معاف شوې نادولتي موسس３ منل موسس３ ته دا حق نه 
قانون  د  مالﾧاتو  د  عاﾦداتو  پر  کال   ۱۳۸۷ د  دې  موسسه  ﾦوه  چ３  ورکوي 
ډکولو  له  اظهارلﾧک  د  مالﾧاتو  د  پرعاﾦداتو  ورکولو،  له  رپوټ  د  لمخ３ 
ماده)،  (۳۶مه  ساتلو  له  داسنادو  حسابونو،  شوو  ارزول  د  ماده)،  (۸۸مه 
د  کورونو   د  ماده)،  ۵۸مه   ３ﾧمال موضوعي  له  مزدونو  او  تنخوا－انو  د 
کراﾦو له موضوعي  مالﾧاتو (۵۹مه ماده) او د موضوعي مالﾧاتو د 請ورت  

حسابونو له سپارلو او چمتوکولو ＇خه (۶۱ او ۶۲مه ماده) وب＋ل شي.

دوه اړخﾧزه ت７ونونه او د مالﾧاتو د معافﾧت وضعﾧت

پراختﾧايي  او  بشردوستانه  هغو  په  موسس３  انتفاعي  غﾧر  چ５رې  که 
فعالﾧتونو ک３ بوخت３ وي چ３ له بسپنه ورکوونکي ه５واد، نﾦ７وال سازمان 
ﾦا نﾦ７وال مالي نهاد سره د ت７ون لمخ３ تموﾦل８ﾧي لکه ＇ن／ه چ３ د ۱۳۸۷ 
کال پر عاﾦداتو دمالﾧاتو د قانون د ۱۰م３ مادې په ۱ او ۲ جز کﾦ ３ادونه 
شوې، دغه موسس３ هغو ا請ولو ته تابع دي چ３ په قراردادﾦانو پورې اړه 

لري چ３ د موسس３ پر معافﾧتي وضعﾧت هم اغ５زه کوالى شي.

نادولتي  د  غو＊تنه  په  رئﾧس  د  ادارې  دﾦپلوماتﾧک３  د  وزارت  اقتصاد  د 
موسسو د قانون د ۸م３ مادې د ۷ جز له مخ３، بسپنه ورکوونکي ه５واد ته 

په خپل ＄واب ک３، دا واک لري چ３ غﾧر انتفاعي موسس３ 
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د غو＊تنلﾧک ل８５ل: دغه راز، غو＊تنلﾧک باﾦد په کابل ک３ د مال３ﾧ وزارت 
د  معافﾧت  مالﾧاتي  د  او  طرزالعملونو  خصو請ي  د  رﾦاست  لوى  عواﾦدو  د 

رﾦاست په عنوان وي او ورواستول شي.

۳ پ７او- د اړتﾧا په 請ورت ک３ د الزﾦاتو اسنادو وړاندې کول

د عواﾦدو لوى رﾦاست مخک３ له دې چ３ طرزالعمل 請ادر ک７ي د الزﾦاتو 
اسنادو غو＊تنه کوي. 

請دور، داعتبار موده او شراﾦط

د عواﾦدو لوى رﾦاست د ！ولو اړوندو اسنادو د ترالسه کولو له ن５＂３ ＇خه د 
۲۱ رسمي ور＄و په موده ک３ طرزالعمل 請ادروي. د عواﾦدو لوى رﾦاست 
د دوسﾦ ３ﾧوه ＄ان／７ې شم５ره د موسس３ د راتلونکي مراجع３ لپاره ！اکي. 

دغه خصو請ي طرزالعمل:

له  مادې  ۱۰م３  د  قانون  د  مالﾧاتو  د  عاﾦداتو  پر  کال   ۱۳۸۷ د   •
لمخ３ له مالﾧاتو ＇خه د موسس３ د معافﾧت وضعﾧت بﾧانوي؛ 

د موسس３ له الزمو فعالﾧتونو ＇خه د مرستو او عواﾦدو له درکه   •
معافﾧت بﾧانوي؛

چ３  بﾧانوي  مکلفﾧتونه   ３ﾧمال موضوعي  او  ورکولو  رپوټ  د   •
اطاعت  لمخ３  قانون  د  دمالﾧاتو  عاﾦداتو  پر  کال   ۱۳۸۷ د   ３ﾦ موسسه 

پذﾦري کوي. 

د  چ３  دا  م／ر  ک８ﾧي  پات３  معتبره  طرزالعمل  خصو請ي  دغه   •
مشخصو دالﾦلو  پر 

معافﾧت  مالﾧاتي  د  مخ３  له  ت７ون  اړخﾧزه  ＇و  ﾦا  اړخﾧزه  دوه  د  ﾦادونه:    (3
شوي  請ادر  له  چ５رې  که  ده.  شوې  شرحه  ک３  الر＊ود  نمبر   ۷ په  ک７نالره 
شوي  ﾦاد  له  عواﾦد  موسس３  د  چ３  وشي  استنباط  داس３  طرزالعمله 
کلني  له  دې  کاپي  طرزالعمل  شوي  ﾦاد  د  دي،  معاف   ３ﾧمال له  قرارداده 
مالﾧاتي اظهارلﾧک سره ﾦو＄اى شي تر＇و داو＊ي چ３ ه５＆ مقدار د پﾧسو 
د مال３ﾧ وړ نه ده.  که چ５رې عواﾦد له مالﾧاتو معاف و نه －２ل شي، د ورک７ې 

وړ مالﾧات دې له کلني مالﾧاتي اظهارلﾧک سره ﾦو＄اى ورک７ل شي؛
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بسپنه  د  چ３  کوي  مراجعه   ته  طرزالعمل  عمومي  هغه  لپاره  معافﾧت  د   (4
د  لخوا  سازمانونو  ملﾧتﾧزه  ＇و  ﾦا  نهاد  مالي  نﾦ７وال  ه５واد،  ورکوونکي 
دغه  سازمانونو  مرستندوﾦه  دغو  او  شوى  ترالسه  رﾦاسته  لوى  له  عواﾦدو 

موسسه په کار －ومارل３ او پروژه ３ﾦ هم تموﾦل ک７ې ده.

فﾧسونه او ل／＋تونه

د  ﾦا  را！ولولو  د  مالﾧاتو  د  کولو،  ترالسه  د  طرزالعمل  خصو請ي  د  خ    د 
تطبﾧق د پروس３ لپاره د مال３ﾧ وزارت د عواﾦدو لوى رﾦاست ته ه５＆ ډول 

فﾧس ﾦا ل／＋تونه نه ورکول ک８ﾧي.

３ﾧاتي تصفﾧکاري جوازونه او مال

که چ５رې ﾦوه موسسه د مال３ﾧ وزارت د عواﾦدو  له لوى رﾦاسته د رسمي 
مکتوب غو＊تنه وک７ي چ３ خپل کاري جواز نوى ک７ي، موسس３ ته په کار 
ده چ３ په کابل ک３ د عواﾦدو د رﾦاست د من％نﾧو مالﾧه ورکوونکو له ادارې 

سره اړﾦکه ونﾧسي. 

ته د ﾦو شم５ر ＄ان／７و مالﾧاتو ＇خه د معافﾧت امتﾧاز ورک７ي له دې جمل３ 
＇خه د قراردادونو موضوعي مالﾧات چ３ د دغه راز معاهدو ﾦا دوه اړخﾧزه 

ت７ون لمخ３ ترسره ک８ﾧي. 

ډول  هر  د  ترمن＃  موسس３  ！اکل３  او  چارواکي  دولتي  ﾦا  وزﾦر  ！اکلي  ﾦوه  د 
مالﾧاتي معافﾧت په باب ماده په ﾦوه ت７ون ک３ د قانون د ۱۱۱ مادې له مخ３ 

غﾧرقانوني کار －２ل ک８ﾧي. 

خو له افغان دولت سره په دوه اړخﾧزه ت７ون ک３ د ﾦوه قراردادي په －＂ه چ３ 
د مالﾧاتي معافﾧت ماده شامله وي، قانوني حﾧثﾧت لري.

دوى  ت７ون  اړخﾧزه  دوه  چ３  وي  باور  دې  په   موسس３  نادولتي  چ５رې  که 
ممکنه  در４و  الند４نﾧو  په  موسس３  شي،  معافوالى  مکلفﾧته  له  مالﾧاتو  د 

مواردو باندې پر４ک７ه کوي:

فعالﾧتونه  او  چارې  هغه  ﾦوازې  او  ک７ي  ونه  کارونه  ه５＆  نور   (1
ترسره ک７ي چ３ د مال３ﾧ تابع نه وي. که چ５رې دغه موسس３ وارزول شي او 
دوى د دې جو－ه نه وي چ３ له خپل３ نظر３ﾦ دفاع وک７ي، دوى د مالﾧاتو او 

جرﾦمو په ورک７ې مکلف３ －２ل ک８ﾧي. 
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او  غو＊تنلﾧک  ﾦو  لپاره  طرزالعمل  خصو請ي  د  موسس３   (2
مکتوب د عواﾦدو لوى رﾦاست ته ورسپاري چ３ د مالﾧاتي معافﾧت لپاره 
قرارداد  د  لکه  اسناد  اړونده  نور  ورسره  او  ک７ي  وړاندې  دالﾦل  قانوني 
کاپﾧان３، د بال عوضه مرستو او اعانو شواهد او داقتصاد له وزارته اجازه 

لﾧک هم ﾦو＄اى ک７ي. 

－مرکي محصوالت او نور مالﾧات

عاﾦداتو  پر  کال   ۱۳۸۷ د  پروسه  شوې  ﾦاده  پورته  طرزالعمل  خصو請ي  د 
مالﾧاتو  د  عاﾦداتو  پر  ﾦوازې  او  خوري  سمون  سره  قانون  له  دمالﾧاتو 
پر  مالﾧاتو  نورو  د  رﾦاست  لوى  عواﾦدو  د  ده.  ت７ل３  پورې  موضوعاتو  پر 
請ادروي.   نه  طرزالعمل  ک３  برخه  په  محصوالتو  －مرکي  د  ﾦا  موضوعاتو 
نادولتي موسسه کوالى شي د نورو مالﾧاتي موضوعاتو لپاره د حکومت 
په  معافﾧت  د  محصوالتو  －مرکي  د  ونﾧسي.  اړﾦکه  سره  ادارې  اړونده  له 
باب د معلوماتو لپاره، نادولتي موسسه باﾦد په کابل ک３ د مال３ﾧ وزارت 

د －مرکاتو له رﾦاست سره اړﾦکه ونﾧسي. 

تطبﾧقي احکام 

سرغ７ون３  د  ＇خه  مقرارتو  له  قانون  د  دمالﾧاتو  عاﾦداتو  پر  کال   ۱۳۸۷ د 
نمبر   ۱۶ او   ۱۴ د  رﾦاست  لوى  عواﾦدو  د  وزارت   ３ﾧمال د  چ３  ده  دا  پاﾦله 
چ３  اخلي  کار  請الحﾧته  او  واک  قانوني  او  اداري  خپل  له  مخ３  له  فصل 
په دې ک３ اضافي مالﾧات او جرﾦم３ شامل３ دي. که چ５رې اطاعت نه کول 
د مالﾧاتو له مکلفﾧته ت５＋ته وي، سرغ７وونکى شخص د ＇７５نو او عدلي 

تعقﾧب لپاره لو３ﾦ ＇ارنوال９ ته راجع ک８ﾧي.

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 
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 
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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.


