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تونو لست  تنې د فورمې د ارز   انفرادي شخص –د پېژندنې د نمبر د غو
  

تونو لست ته مراجعه وشي تنو په فورمو او ضميمو کې د الندې ساحو د ډکولو پر مهال بايد د ارز به دې صورت . د انفرادي شخص د غو
تن نه وي   . کې بايد انفرادي شخص د نهاد 

  
روپ په  هغه حقيقي شخص دی چې: انفرادي شخص ه، نه د  په تشبث، مسلک او دنده کې د انفرادي شخص په تو

ه، په کار بوخت وي   .تو
  

 دي وضعيتاانفر .١

 د تشبث کچه  .٢

  :ونېالر
 

تنو د فورمو او ضميمو په اړوندو سيمو کې درج  ت غوره او د پېژندنې دنمبر د غو ماليه ورکوونکی بايد د خپل وضعيت اړوند ارز
ي   .  ک

  لو لستساتد  )شغل(دندو  د

ابيس کار کوونکی د معلوماتی تکنالوژی مدير  )محاسب(دشمېر ماهر  د ډي
ر ر د معلوماتی تکنالوژی تخني ابيس تخني  د محاسب مرستيال د ډي

ر قاضی ونو ډاک  )ادا کار(اک کوونکی  د غا
ر ر مرستيال د البراتوار فنې کار  ونو د ډاک د غا ه  )ادا کارې(اک کوونکې 

تن  د وزير مرستيال )مالک(د جايداد   اداری مرستيال
 اداری آمر طرح کوونکی قانون پوه

 اداری مدير رييس لکچر ورکوونکی
 مشاور د رييس مرستيال کولپ جوړونکی

ر د لوژستيک مرستيال  مدافع وکيل ډاک
ر چلوونکی د لوژستيک آمر  )استازی(نماينده  مو
ن پوه خپروونکی د لوژستيک مدير  پل

 سفير د بريشنا انجينير شاعر
 لوبغاړی مامور آمر

 ليکلوال انجينير  )خ(معمار 
ر اروال  د بانک صراف بز
 )نايی(دالک  فلم چلوونکی )کسبکار(مستری 

 قصاب د فلم توليد کوونکی ميخانيکی انجينير
 مچ ساتوونکی د ماليی مرستيال )دايې( قابله 

ی آفسر  کتاب پلورونکی آمر د ماليی پو
 کميشن کار/ دالل د ماليی مدير وزير
ر د  ماليی مشاور موډل  تاجر/سودا

 فلمبردار/کمره مين اور وژونکی صراف
رو مستری رو مشر( مشر  د مو  ترکاڼ )د کار 

 خزانه دار فال ليدونکی نرس
که پيژندونکی کارکوونکی  کيميا پوه م

ر ددفتر مسئول   ار ودانولو انجينيرد الری او  زر
 )ميرزا(ليکونکی  والی ددفتر مسئول مرستيال

رافيک طرح کوونکی تن  ساعت جوړونکی د 
مال  وونکی ساتونکی رن

 سال کار د هارډ وير انجينير دوا جوړوونکی
 قراردادی )کرن پوه( باغوان  فزيوتراپست

 پخوونکی د بشری منابعو مرستيال پيلوټ
 )هماهن کوونکی(انسجاموونکی  ری منابعو آمرد بش سياست پوه

 د جامې طرح کوونکی د بشری منابعو مدير نل جوړونکی
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 د پېرودونکې د خدماتو نماينده  د بشری منابعو مشاور د پوليسو قوماندان
 د پېرودونکې د خدماتو مرستيال تحقيق کوونکی پوليس آفسر

ر  رييس  د پيرودونکې د خدماتو آمر )پ(آهن
 د پيرودونکې د خدماتو کارکوونکی د معلوماتی تکنالوژی مرستيال دتهيی مرستيال

ابيس پراختيا ورکوونکی د معلوماتی تکنالوژی آمر د تهيی آمر  د ډي
وونکی  د سپورټ استاد وونکی(ي  د تهيی مدير )پل
 توليدونکی تقاعد شوی آفسر محصل/ زده کوونکی

الو )سوپروايزر(ارونکی   پروفيسر نماينده د خر
ونکی  الو مرستيال )خياط(ن رام کوربه  د خر  )نارينه(د پرو
الو آمر وونکی رام کوربته  د خر  )مېرمن(د پرو
يم مشر الو مدير د   د پروژی مسؤل د خر

ساينس پوه په کرايه اخيستونکی ونی مسؤل د معامالتو د الر
ر(تاجر   ارواح پوه د محافظت مرستيال )سودا

 )اپريتر( راډيو چلوونکی  د محافظت آمر ژباړونکی
 )مخبر(خبرورکوونکی  د محافظت آفسر ايپست

 د خبر ورکوونکی مرستيال دکاندار د پوهنتون استاد
 د راپور ورکولو آمر سندر غاړې واکسيناتور
 د راپور ورکولو مدير د سافت وير انجينير )وکيوال(ساتندوی 

ی کید ويب ساي طرح کوون  نماينده پو
  
  

  :دي وضعيتاانفر .١
  مؤجر

  د خيريه موسسې کارکوونکی
  کارکوونکی دولتي

  د خصوصي تشبث کارکوونکی
  انفرادي مالک

  آزاد شغل
  
  

  د تشبث د اندازې پېژندنه
  

  لوی
په هغه (مليونه افغان او يا زيات وي، او يا  ٧۵هغه تشبث چې کلني فروشات يې در مالي کال په اوږدو کې   

ه ) ت کې چې فروشات تثبيت شوي نه ويصور مليونه  ١۵٠د مالي کال په بهير کې ) سرمايه(د تشبث پان
  .افغان او يا زياته وي

ن   من
مليونه افغان او يا زيات وي خو  ٣هغه تشبث چې له ماليې غير معاف فروشات يې د مالي کال په اوږدو کې   

ه ) رت کې چې فروشات تثبيت شوي نه ويپه هغه صو(او يا . مليون افغانيو کم وي ٧۵له  د تشبث پان
  .مليونه افغانيو کمه وي ١۵٠مليونه افغان او يا زيات وي خو له  ۶د مالي کال په اوږدو کې ) سرمايه(

  کوچنی
په هغه (يا . مليونو افغانيو کم وي ٣هغه تشبث چې له ماليې معاف عوايد يې د مالي کال په اوږدو کې تر 

ه د مالي کال په اوږدو کې تر ) وشات تثبيت شوي نه ويصورت کې چې فر ه  ۶د تشبث پان ي مليونو افغانيو 
  .وي

 
 
 
 


