د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﻼﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ
د ﻣﺎﻟﻴﯥ وزارت
د ﻋﻮاﻳﺪو ﻟﻮﯼ رﻳﺎﺳﺖ

د ﭘﯧﮋﻧﺪﻧﯥ د ﻧﻤﺒﺮ د ﻏﻮ ﺘﻨﯥ د ﻓﻮرﻣﯥ د ارز ﺘﻮﻧﻮ ﻟﺴﺖ – اﻧﻔﺮادي ﻧﻬﺎد او ﻏﻴﺮ اﻧﻔﺮادي ﻧﻬﺎد
د اﻧﻔﺮادي او ﻏﻴﺮ اﻧﻔﺮادي ﻧﻬﺎد د ﻏﻮ ﺘﻨﻮ ﭘﻪ ﻓﻮرﻣﻮ او ﺿﻤﻴﻤﻮ ﮐﯥ د ﻻﻧﺪې ﺳﺎﺣﻮ د ډﮐﻮﻟﻮ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﺑﺎﻳﺪ د ارز ﺘﻮﻧﻮ ﻟﺴﺖ ﺗﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ وﺷﻲ .ﺑﻪ
دې ﺻﻮرت ﮐﯥ ﺑﺎﻳﺪ اﻧﻔﺮادي ﺷﺨﺺ د ﻧﻬﺎد ﺘﻦ ﻧﻪ وي.

اﻧﻔﺮادي ﺷﺨﺺ :هﻐﻪ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺷﺨﺺ دﯼ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺗﺸﺒﺚ ،ﻣﺴﻠﮏ او دﻧﺪﻩ ﮐﯥ د اﻧﻔﺮادي ﺷﺨﺺ ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ ،ﻧﻪ د ﺮوپ ﭘﻪ
ﺗﻮ ﻪ ،ﭘﻪ ﮐﺎر ﺑﻮﺧﺖ وي .د ﻏﻴﺮ اﻧﻔﺮادي ﻧﻬﺎدوﻧﻮ ډوﻟﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﺗﻮ ﻪ د ﻧﻬﺎد د ډول ﺗﺮ ﻋﻨﻮان ﻻﻧﺪې درج ﺷﻮي دي.
ﺷﺨﺺ اﻧﻔﺮادﯼ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻴﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺸﺒﺚ ،ﻣﺴﻠﮏ و وﻇﻴﻔﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺨﺺ اﻧﻔﺮادﯼ ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮏ
ﻼ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻧﻮع ﻧﻬﺎد درج ﮔﺮدﻳﺪﻩ اﺳﺖ:
ﮔﺮوپ ،ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎﺷﺪ .اﻧﻮاع ﻧﻬﺎد هﺎﯼ اﻧﻔﺮادﯼ ذﻳ ً
.١
.٢
.٣
.٤
.٥
.٦

د ﻧﻬﺎد ډول )ﻳﻮا ﯥ د ﻏﻴﺮ اﻧﻔﺮادي ﻧﻬﺎد ﻟﭙﺎرﻩ(
ﺳﻮدا ﺮﻳﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
د ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﮑﺘﻮر
د ﭘﺎﻧ ﻮوﻧﯥ د ﺟﻮاز ډول
د ﺗﺸﺒﺚ اﻧﺪازﻩ
د ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ دﻧﺪې

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

د ﻧﻬﺎد ډول )ﻳﻮا ﯥ د ﻏﻴﺮ اﻧﻔﺮادي ﻧﻬﺎد ﻟﭙﺎرﻩ(
 .١ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﺮﮐﺖ :هﻐﻪ ﺷﺮﮐﺖ دﯼ ﭼﯥ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻳﯥ ﺎﮐﻠﯥ او ﭘﻪ وﻧ و )اﺳﻬﺎﻣﻮ( وﻳﺸﻞ ﺷﻮي وي او د هﺮ وﻧ ﻩ
ﻟﺮوﻧﮑﻲ ﻣﺴﺆﻟﻴﺖ د هﻐﻪ د وﻧ ې ﭘﻪ اﻧﺪازﻩ ﻣﺤﺪودﻩ وي.
 .٢اﻧﻔﺮادي ﺷﺨﺺ :ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺷﺨﺺ ﺗﻪ وﻳﻞ ﮐﻴ ي ﭼﯥ د ﻳﻮا ﻴﻨﻲ ﮐﺲ ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ ﭘﺮ ﺳﻮدا ﺮﻳﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ،ﮐﺎر ﻳﺎ دﻧﺪﻩ
ﺑﻮﺧﺖ وي.
 .٣دوﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪي :هﻐﻪ ﺳﻮدا ﺮﻳﺰ ﻧﻬﺎد دﯼ ﭼﯥ د دوﻟﺖ ﺗﺮ ﺘﻨﺘﻮب ﻻﻧﺪې وي ﭼﯥ ﭘﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑ ﻪ ﺗﺎﺳﻴﺲ او د هﯧﻮاد
د ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﭘﻪ ر ﺎ ﮐﯥ د ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺟﺎزﻩ وﻟﺮي.
 .٤د دوﻟﺖ ﺳﻮدا ﺮﻳﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ :د دوﻟﺖ ﻳﺎ د دوﻟﺖ د ادارو هﺮ ډول ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭼﯥ ﭘﺎﻧ ﻮﻧﻪ وﮐ ي او ﻳﺎد ﺷﻮي ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻪ
د ﯥ او ﺗﺎوان ﺧﻄﺮ ﻟﻪ ﺎﻧﻪ ﺳﺮﻩ وﻟﺮي.
 .٥ﺳﻔﺎرﺗﻮﻧﻪ :د ﺳﻴﺎﺳﻲ اﺳﺘﺎزو د ﭘﻼوي ﻣﺴﺆﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ وﻳﻞ ﮐﻴ ي ﭼﯥ د ﺳﻔﻴﺮ ﻳﺎ د ﺳﻴﺎﺳﻲ ﭘﻼوي ﭘﻪ واﺳﻄﻪ د ﺳﻔﺎرت
ﭘﻪ ﮐﭽﻪ رهﺒﺮي ﮐﯧ ي.
 .۶د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ هﯧﻮادوﻧﻮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ :د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ هﯧﻮادوﻧﻮ هﺮ ډول ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻪ ﭼﯥ د اﻧﺠﻮ ﺎﻧﻮ ﺗﺮ اﺛﺮ ﻻﻧﺪې ﻧﻪ وي او ددې
ﻟﺴﺖ ﻧﻮر ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺑﺮ ﮐﯥ وﻧﻪ ﻧﻴﺴﻲ.
 .٧ﻮ اړﺧﻴﺰﻩ ادارې :هﻐﻪ ادارﻩ دﻩ ﭼﯥ د و ﻣﻮﺧﻮ ﭘﻪ هﺪف ،ﻳﯥ ﻏ ي ﻟﻪ ﻮ ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ هﯧﻮادوﻧﻮ ﺨﻪ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﻮي
وي.
 .٨ﻣﺤﺪود اﻟﻤﺴﺆﻟﻴﺖ ﺷﺮﮐﺖ :هﻐﻪ ﺷﺮﮐﺖ دﯼ ﭼﯥ وﻧ ﻩ وال ﻳﯥ د ﺷﺮﮐﺖ د ﭘﻮروﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﭘﻪ اﻧﻔﺮادي ﺑ ﻪ ﻣﺴﺆل
ﻧﻪ وي ﺧﻮ د هﺮ وﻧ ﻩ وال ﻣﮑﻠﻔﻴﺖ د هﻐﻪ د ﺳﺮﻣﺎﻳﯥ د وﻧ ې ﭘﻪ اﻧﺪازﻩ ﭘﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﯥ ﻣﺤﺪود وي.
 .٩ﻟﻪ ﻣﺎﻟﻴﯥ ﻣﻌﺎﻓﻪ ﻧ ﻳﻮاﻟﻪ ادارﻩ :هﻐﻪ ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ او ﻏﻴﺮ اﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ادارﻩ دﻩ ﭼﯥ ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺨﻪ ﭘﻪ ﺑﻬﺮ ﮐﯥ د
ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ هﯧﻮادوﻧﻮ د ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﻮﯼ وي او هﻤﻤﻬﺎﻟﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﻧﺠﻮ ﺎﻧﻮ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﻲ.
 .١٠ﻟﻪ ﻣﺎﻟﻴﯥ ﻣﻌﺎﻓﻪ داﺧﻠﻲ ادارﻩ :ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ او ﻏﻴﺮ اﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ادارو ﺗﻪ وﻳﻞ ﮐﻴ ي ﭼﯥ ﭘﺮ ﻋﺎﻳﺪاﺗﻮﺑﺎﻧﺪې د ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻮ د
ﻗﺎﻧﻮن د ﻟﺴﻤﯥ ﻣﺎدې ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﻮﯼ وي.
 .١١ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﻀﺎﻣﻨﻲ ﺷﺮﮐﺖ :هﻐﻪ ﺷﺮﮐﺖ دﯼ ﭼﯥ ﺷﺮﻳﮑﺎن ﻳﯥ د ﺗﻀﺎﻣﻨﻲ ﺷﺮﮐﺖ د ﻮﻟﻮ ﭘﻮروﻧﻮ د ورﮐ ې ﭘﻪ
وړاﻧﺪې ﭘﻪ اﻧﻔﺮادي او ﻮﻟﻴﺰﻩ ﺗﻮ ﻪ ﻣﮑﻠﻒ وي.
 .١٢ﺧﺎص ﺗﻀﺎﻣﻨﻲ ﺷﺮﮐﺖ :هﻐﻪ ﺷﺮﮐﺖ دﯼ ﭼﯥ ﻳﻮ ﻳﺎ ﻮ ﺷﺮﻳﮑﺎن ﻳﯥ د ﺗﻀﺎﻣﻨﻲ ﺷﺮﮐﺖ د ﭘﻮروﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې
ﻧﺎﻣﺤﺪود ﻣﮑﻠﻔﻴﺖ ﻟﺮي او د ﻧﻮر ﺷﺮﻳﮑﺎﻧﻮ ﻣﮑﻠﻔﻴﺘﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﯥ د هﻐﻮﯼ د ﺳﺮﻣﺎﻳﯥ ﭘﻪ ﮐﭽﻪ ﻣﺤﺪود وي.
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د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﻼﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ
د ﻣﺎﻟﻴﯥ وزارت
د ﻋﻮاﻳﺪو ﻟﻮﯼ رﻳﺎﺳﺖ

د ﭘﯧﮋﻧﺪﻧﯥ د ﻧﻤﺒﺮ د ﻏﻮ ﺘﻨﯥ د ﻓﻮرﻣﯥ د ارز ﺘﻮﻧﻮ ﻟﺴﺖ – اﻧﻔﺮادي ﻧﻬﺎد او ﻏﻴﺮ اﻧﻔﺮادي ﻧﻬﺎد
ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د دوو ﻳﺎ ﻮ اﺷﺨﺎﺻﻮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﭼﯥ ﻪ او ﺗﺎوان د ﮐﺎري

 .١٣ﮐﺎري ﺗﻀﺎﻣﻨﻲ ﻣﺸﺎرﮐﺖ :د ﮐﺎر د ﭘﺮﻣﺨﺘ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ د ﺗ ون ﺳﺮﻩ ﺳﻢ وﻳﺸﻲ.
 .١۴اﻋﺘﺒﺎري ﺗﻀﺎﻣﻨﻲ ﺷﺮﮐﺖ :هﻐﻪ ﺷﺮﮐﺖ دﯼ ﭼﯥ دوﻩ ﻳﺎ زﻳﺎت اﺷﺨﺎص د ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﭘﺮ ﺑﻨﺴ د اﻋﺘﺒﺎر ﻟﻪ ﻣﺨﯥ د
اﻣﻮاﻟﻮ ﭘﻠﻮر او ﭘﻴﺮ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﮐﻮي او د اﻋﺘﺒﺎري ﺗﻀﺎﻣﻨﻲ ﺷﺮﮐﺖ ﻪ او ﺿﺮر وﻳﺸﻲ .هﺮ ﻳﻮ وﻧ ﻩ وال د ﺎﻧ و
ﺑﺮﺧﻮ ﻣﺴﺆﻟﻴﺖ ﭘﺮ ﻏﺎړﻩ ﻟﺮي.
 .١۵دوﻟﺘﻲ ادارې : :د ﻮﻟﻮ اﻓﻐﺎﻧﻲ دوﻟﺘﻲ ادارو ﭘﻪ ﻴﺮ :وزارﺗﻮﻧﻪ ،ﺧﭙﻠﻮاﮎ رﻳﺎﺳﺘﻮﻧﻪ ،ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻮﻧﻪ او داﺳﯥ ﻧﻮر.
ﺳﻮداګﺮﻳﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ :
 - BT15د ﺳﻮداګﺮﻳﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﺎﺗﻞ
ﮐﻮډ
0101
0102
0103
0201
0202
0203
0204
0205
0206
0301
0302
0303
0304
0305
0306
0307
0308
0309
0310
0311
0312
0313
0314
0315
0316
0317
0318
0319
0320
0321
0322
0323
0324
0401
0501
0502
0503
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ﭘ ﺘﻮ

د ﮐﺮﻧﯥ او ﺣﻴﻮاﻧﺎﺗﻮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ،ﮑﺎر او اړوﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻪ
ﻨ ﻞ داري او د ﻟﺮګﻮ وهﻨﻪ
ﮐﺐ ﻧﻴﻮﻧﻪ او د ﮐﺒﺎﻧﻮ روزﻧﻪ
ﮐﺎﻧﻮﻳﺴﺘﻨﻪ او د ډﺑﺮو ﺳﮑﺎرﻩ
د ﺧﺎﻣﻮ ﻧﻔﺘﻮ او ګﺎزو وﻳﺴﺘﻨﻪ
د اوﺳﭙﻨﻮ وﻳﺴﺘﻨﻪ
د ﺟﻮاهﺮاﺗﻮ وﻳﺴﺘﻨﻪ
ﻧﻮرې ﮐﺎﻧﻮﻳﺴﺘﻨﯥ او د ﺷ ﻮ او ﺟﻐﻞ ﮐﺎﻧﻮﻳﺴﺘﻨﻪ
د ﮐﺎﻧﻮﻳﺴﺘﻨﯥ د ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﻣﻼﺗ ﻳﺰې ﭼﺎرې
د ﺧﻮراﮐﻲ ﺗﻮﮐﻮ ﺗﻮﻟﻴﺪ
د ﺎﮐﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻮ ﺗﻮﻟﻴﺪ
د ﺗﻤﺒﺎﮐﻮﻳﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻮ ﺗﻮﻟﻴﺪ
د ﻣﻨﺴﻮﺟﺎﺗﻮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ) د ﻏﺎﻟﻴﻮ ﭘﻪ ګﺪون(
د اﻏﻮﺳﺘﻠﻮ د رﺧﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ
د ﭼﺮﻣﻮ او اړوﻧﺪو ﺗﻮﮐﻮ ﺗﻮﻟﻴﺪ
د ﻟﺮګﻴﻮ او د ﻟﺮګﻴﻮ د ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ،ﻟﻪ ﻓﺮﻧﻴﭽﺮ ﺨﻪ ﭘﺮﺗﻪ ،د ﺑﺎﻧﮑﺲ د ﻟﺮګﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻮ او د اوﺑﺪﻟﻮ ﻣﻮادو ﺗﻮﻟﻴﺪ
د ﮐﺎﻏﺬ او ﮐﺎﻏﺬي ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻮ ﺗﻮﻟﻴﺪ
د ﺛﺒﺖ ﺷﻮﻳﻮ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻮ ﭼﺎپ او ﺗﮑﺜﻴﺮ
د ډﺑﺮو د ﺳﮑﺎرو او د ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﻮو ﻧﻔﺘﻲ ﻣﻮادو ﺗﻮﻟﻴﺪ
د ﮐﻴﻤﻴﺎوي ﻣﻮادو او ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻮ ﺗﻮﻟﻴﺪ
د اﺳﺎﺳﻲ درﻣﻠﻴﺰو ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻮ ﺗﻮﻟﻴﺪ او درﻣﻠﻴﺰې ﺗﻴﺎرۍ
د رﺑ او ﭘﻼﺳﺘﻴﮑﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻮ ﺗﻮﻟﻴﺪ
د ﻧﻮرو ﻧﺎاوﺳﭙﻨﻴﺰو ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻮ ﺗﻮﻟﻴﺪ
د اﺳﺎﺳﻲ اوﺳﭙﻨﻮ ﺗﻮﻟﻴﺪ
د اوﺑﺪل ﺷﻮو اوﺳﭙﻨﻴﺰو ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ،د ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺁﻻﺗﻮ او ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻮ ﭘﻪ اﺳﺘﺜﻨﯽ
د ﮐﻤﭙﻴﻮ ﺮي ،ﺑﺮﻳ ﻨﺎﻳﻲ او ﻧﻮري ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻮ ﺗﻮﻟﻴﺪ
د ﺑﺮﯦ ﻨﺎﻳﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻮ ﺗﻮﻟﻴﺪ
د ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺁﻻﺗﻮ او ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻮ ﺗﻮﻟﻴﺪ
د ﻣﻮ ﺮو ،ﺮﻳﻠﺮو او ﻧﻴﻤﻪ ﺮﻳﻠﺮو ﺗﻮﻟﻴﺪ
د ﻧﻮرو ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرﺗﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻮ ﺗﻮﻟﻴﺪ
د ﻓﺮﻧﻴﭽﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻧﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪات
د ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺁﻻﺗﻮ او ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻮ ﺗﺮﻣﻴﻢ او ﻟ ﻮل
د ﺑﺮﯦ ﻨﺎ ،ګﺎز ،ﺑﺨﺎر او اﻳﺮګﻨ ﻳﺸﻦ رﺳﻮل
د اوﺑﻮ ﺳﭙﻤﻮل ،ﺗﺼﻔﻴﻪ ﮐﻮل او رﺳﻮل
د ﻧﺎوﻟﻮ اوﺑﻮ ﺳﻴﺴﺘﻤﻮﻧﻪ
د ﻓﻀﻠﻪ ﻣﻮادو او ﺧ ﻠﻮ ﻏﻮﻧ وﻟﻮ ،ﺗﺼﻔﻴﻪ ﮐﻮﻟﻮ او ﻟﻪ ﻣﻴﻨ ﻪ وړﻟﻮ ﭼﺎرې ،د ﻣﻮادو ژﻏﻮرﻧﻪ
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د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﻼﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ
د ﻣﺎﻟﻴﯥ وزارت
د ﻋﻮاﻳﺪو ﻟﻮﯼ رﻳﺎﺳﺖ

د ﭘﯧﮋﻧﺪﻧﯥ د ﻧﻤﺒﺮ د ﻏﻮ ﺘﻨﯥ د ﻓﻮرﻣﯥ د ارز ﺘﻮﻧﻮ ﻟﺴﺖ – اﻧﻔﺮادي ﻧﻬﺎد او ﻏﻴﺮ اﻧﻔﺮادي ﻧﻬﺎد
0504
0505
0506
0601
0602
0603
0701
0702
0703
0704
0705

د ﺧ ﻠﻮ د ﻟﯧﺮې ﮐﻮﻟﻮ او ﻧﻮرو ﻓﻀﻠﻪ ﻣﻮادو د ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ
د ژورو ﺎګﺎﻧﻮ ﮐﻴﻨﺪل
د اوﺑﻮ د ﭘﻤﭗ او اوﺑﻮ رﺳﻮﻟﻮ ﻧﻮرې ﭼﺎرې
د وداﻧﻴﻮ ﺟﻮړ ﺖ
ﻣﻠﮑﻲ اﻧﺠﻨﻴﺮي ،د ﺳﺮﮐﻮﻧﻮ او ﭘﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ ګ ون
د وداﻧ ﺎﻧ ې ﭼﺎرې
ﻋﻤﺪﻩ او ﭘﺮﭼﻮن زرګﺮي او ﺳﻴﻤ ﺮي
ﻋﻤﺪﻩ او ﭘﺮﭼﻮن ﺟﺎﻣﯥ
ﻋﻤﺪﻩ او ﭘﺮﭼﻮن ﺧﻮاړﻩ ،د ډوډۍ او ﺧﻮږو ﭘﺨﻠﻨ ﺎﻳﻮﻧﻪ ،ﺎﮐﻲ ﺗﻮﮐﻲ) ،رﺳﺘﻮراﻧﺘﻮﻧﻪ او ﮐﺎﻓﻴﺎﻧﯥ ﻧﻪ(
ﻋﻤﺪﻩ او ﭘﺮﭼﻮن ﻓﺮﻧﻴﭽﺮ ،ﭘﺮزې ،ﺑﺮﻗﻲ ﺗﻮﮐﻲ
ﻋﻤﺪﻩ او ﭘﺮﭼﻮن ﺗﺮﻣﻴﻤﺎﺗﻲ ﮐﺎ ﺎﻳﻮﻧﻪ

0706
0707
0801
0802
0803
0804
0805
0901
0902
1001
1002

وارد ﮐﻮوﻧﮑﻲ /د اﺟﻨﺎﺳﻮ ﺳﻮداګﺮ
ﻋﻤﺪﻩ او ﭘﺮﭼﻮن ﺳﻮداګﺮي ﭼﯥ ﭘﻪ ﺎﻧ ې ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ ﻟﺴﺖ ﮐﯥ ﻧﻪ وي
ﻤﮑﻨﯽ ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرت او د ﭘﺎﻳﭙﻮﻧﻮ د ﮐﺮ ﻮ ﻟﻪ ﻟﻴﺎرې ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرت
اوﺑﻨ ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرت
هﻮاﻳﯽ ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرت
ګﺪام داري او د ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرت ﻣﻼﺗ ﻳﺰې ﭼﺎرې
ﭘﻮﺳﺘﻲ او ﭘﻮﺳﺘﻪ وړﻧﯥ ﭼﺎرې
د ﺧﻮړو ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ -رﺳﺘﻮراﻧﺘﻮﻧﻪ ،هﻮ ﻠﻮﻧﻪ او ﮐﺎﻓﻲ ګﺎﻧﯥ
د اﺳﺘﻮګﻨﯥ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ – هﻮ ﻠﻮﻧﻪ او ﻣﯧﻠﻤﺴﺘﻮﻧﻮﻧﻪ
د ﻧﺸﺮ ﭼﺎرې
د ﺧﻮ ﻨﺪﻩ اﻧ ﻮر )ﺳﻴﻨﻤﺎ( ،وﻳﺪﻳﻮ او ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻲ ﭘﺮوګﺮام ﺗﻮﻟﻴﺪ ،د ﻏ ﺛﺒﺘﻮل او د ﻣﻮﺳﻴﻘ د ﻧﺸﺮ ﭼﺎرې

1003

د ﭘﺮوګﺮام ﺟﻮړوﻧﯥ او ﻧﺸﺮ ﭼﺎرې
ﻣﺨﺎﺑﺮات
د ﮐﻤﭙﻴﻮ ﺮ د ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﺟﻮړوﻧﻪ ،ﻣﺸﻮرﻩ او اړوﻧﺪې ﭼﺎرې
ﻣﺎﻟﻮﻣﺎﺗﻲ او ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﭼﺎرې
د ﻣﺎﻟﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﭼﺎرې ،د ﺑﺎﻧﮑﻮﻧﻮ او ﭘﻴﺴﻮ د ﺗﺒﺎدﻟﯥ ﭘﻪ ګ ون ،د ﺑﻴﻤﯥ او ﺗﻘﺎﻋﺪ د ﭘﯧﺴﻮ ﭘﻪ اﺳﺘﺜﻨﯽ

1102
1103
1201
1301
1302
1303
1304
1305
1306

ﺑﻴﻤﻪ ،د ﺑﻴﻤﯥ ﻧﻮﯼ ﮐﻮل ،او د ﺗﻘﺎﻋﺪ ﭘﻴﺴﯥ ،د اﺟﺒﺎري ﻣﻠﻲ ﺧﻮﻧﺪﻳﺘﻮب ﺨﻪ ﭘﺮﺗﻪ
د ﻣﺎﻟﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ او د ﺑﻴﻤﯥ د ﭼﺎرو ﻣﻼﺗ ﻳﺰې ﭼﺎرې
د ﻤﮑﻮ او ﮐﻮروﻧﻮ د ﺘﻨﺘﻮب ﭼﺎرې
ﺣﻘﻮﻗﻲ او ﻣﺤﺎﺳﺒﻮي ﭼﺎرې
د ﻣﺮﮐﺰي دﻓﺘﺮوﻧﻮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻪ ،د ادارو ﻣﺸﻮرﺗﻲ ﭼﺎرې
وداﻧﻴﺰې او اﻧﺠﻨﻴﺮي ﭼﺎرې ،ﺗﺨﻨﻴﮑﻲ ﺷﻨﻨﻪ )ﺗﺤﻠﻴﻞ( او ارزوﻧﻪ
ﻋﻠﻤﻲ ﯧ ﻧﻪ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ
ﺧﺒﺮﺗﻴﺎوې او د ﺑﺎزار ﯧ ﻧﻪ
ﻧﻮرې ﻣﺴﻠﮑﻲ ،ﻋﻠﻤﻲ او ﺗﺨﻨﻴﮑﻲ ﭼﺎرې
د وﻳﺘﺮﻧﺮۍ ﭼﺎرې
د ﮐﺮاﻳﯥ او اﺳﺘﺠﺎرې ﭼﺎرې ،د اﻣﻼﮐﻮ د ﺘﻨﺘﻮب ﺨﻪ ﭘﺮﺗﻪ
د اﺳﺘﺨﺪام ﭼﺎرې
د ﺳﻔﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ګ  ،د ﺳﻔﺮوﻧﻮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮐﻮوﻧﮑﯽ ،د رﻳﺰرف او ﺳﺎﺗﻨﯥ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ او اړوﻧﺪې ﭼﺎرې
اﻣﻨﻴﺘﻲ او ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﭼﺎرې
د وداﻧﻴﻮ او ﻤﮑﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﭼﺎرې
د دﻓﺘﺮ اداري ،ﻣﻼﺗ ﻳﺰې او د ﺗﺸﺒﺚ ﻧﻮرې ﻣﻼﺗ ﻳﺰې ﭼﺎرې
د ﻋﺎﻣﻪ ادارو ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ او دﻓﺎع ،اﺟﺒﺎري ﻣﻠﻲ ﺧﻮﻧﺪﻳﺘﻮب

1004
1005
1006
1101

1307
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1501

 1601ﭘﻮهﻨﺘﻮﻧﻮﻧﻪ ،اﻧﺴﺘﻴﺘﻮﺗﻮﻧﻪ او د ﻟﻮړو زدﻩ ﮐ و ﻧﻮرې ﭼﺎرې )ﻋﻤﻮﻣﻲ(

3

Version: 2010-01-021-001-P

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﻼﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ
د ﻣﺎﻟﻴﯥ وزارت
د ﻋﻮاﻳﺪو ﻟﻮﯼ رﻳﺎﺳﺖ

د ﭘﯧﮋﻧﺪﻧﯥ د ﻧﻤﺒﺮ د ﻏﻮ ﺘﻨﯥ د ﻓﻮرﻣﯥ د ارز ﺘﻮﻧﻮ ﻟﺴﺖ – اﻧﻔﺮادي ﻧﻬﺎد او ﻏﻴﺮ اﻧﻔﺮادي ﻧﻬﺎد
1602
1603
1604
1605
1701

ﻮوﻧ ﻲ ،ﮐﻮرﺳﻮﻧﻪ او ﻧﻮرې ﻮوﻧﻴﺰې ﭼﺎرې )ﻋﻤﻮﻣﻲ(
ﺧﺼﻮﺻﻲ ﭘﻮهﻨﺘﻮﻧﻮﻧﻪ
ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻮوﻧ ﻲ
ﺧﺼﻮﺻﻲ اﻧﺴﺘﻴﺘﻮﺗﻮﻧﻪ/ﮐﻮرﺳﻮﻧﻪ او ﻧﻮرې ﻮوﻧﻴﺰې ﭼﺎرې
روﻏﺘﻮﻧﻮﻧﻪ/ﮐﻠﻴﻨﻴﮑﻮﻧﻪ )ﻋﺎﻣﻪ(
روﻏﺘﻮﻧﻮﻧﻪ/ﮐﻠﻴﻨﻴﮑﻮﻧﻪ )ﺧﺼﻮﺻﻲ(
د اﻧﺴﺎﻧﻲ روﻏﺘﻴﺎ ﻧﻮرې ﭼﺎرې
د اﺳﺘﻮګﻨ ﻲ د ﺳﺎﺗﻨﯥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻪ
د اﺳﺘﻮګﻨﯥ ﻟﻪ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﭘﺮﺗﻪ د ﻮﻟﻨﻴﺰو ګ ﻮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻪ

1801
1802
1803
1804
1901
1902
1903
1904
2001
2101
2201

ﺗﻔﺮﻳﺤﯽ ،هﻨﺮوﻧﻪ او د ﺳﺮګﺮﻣ ﭼﺎرې
ﮐﺘﺎﺑﺘﻮﻧﻮﻧﻪ ،ﺁرﺷﻴﻔﻮﻧﻪ ،ﻣﻮزﻳﻤﻮﻧﻪ او ﻧﻮرې ﻓﺮهﻨ ﻲ ﭼﺎرې
ﻗﻤﺎر او د ﺷﺮط ﺗ ﻧﯥ ﭼﺎرې
ورزﺷﻲ ﭼﺎرې او ﻧﻤﺎﻳﺸﻲ او ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ ﭼﺎرې
د ادارو د ﻏ ﻳﺘﻮب ﭼﺎرې
د ﮐﻤﭙﻴﻮ ﺮوﻧﻮ او ﺷﺨﺼﻲ او ﮐﻮرﻧﻴﻮ اﺟﻨﺎﺳﻮ ﺗﺮﻣﻴﻢ
ﻧﻮرې ﺷﺨﺼﻲ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﭼﺎرې
د ګﻤﺮﮐﻮﻧﻮ ﮐﻤﻴﺸﻦ ﮐﺎران
د ﮐﻮرﻧ د ﻏ و د اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﮐﻮرﻧ ﭼﺎرې
د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ هﯧﻮادوﻧﻮ ﺳﻔﺎرﺗﻮﻧﻪ
ﻧﻮرې ﮐﺎري ﭼﺎرې ﭼﯥ ﺑﻞ ﭼﻴﺮﺗﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮې ﻧﻪ وي

1702
1703
1704
1705

ﺳﮑﺘﻮر ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ

د ﺳﮑﺘﻮر
ﮐﻮډ
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

4

ﺳﮑﺘﻮر
ﮐﺮﻧﻪ ،ﻨ ﻞ داري او ﮐﺐ ﻧﻴﻮﻧﻪ
ﮐﺎﻧﻮﻳﺴﺘﻨﻪ ،او د ﺷ ﯥ او ﺟﻐﻞ ﻣﻌﺪن
ﺗﻮﻟﻴﺪي او ﺻﻨﻌﺘﻲ
د ﺑﺮﯦ ﻨﺎ ،ګﺎز ،ﺑﺨﺎر او اﻳﺮګﻨ ﻳﺸﻦ رﺳﻮل
د اوﺑﻮ رﺳﻮﻟﻮ ،د ﻧﺎوﻟﻮ اوﺑﻮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ،د ﻓﻀﻠﻪ ﻣﻮادو د ﺗﻨﻈﻴﻢ ا و ﻟﯧﺮې ﮐﻮﻟﻮ ﭼﺎرې
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ
ﻋﻤﺪﻩ او ﭘﺮﭼﻮن ﺳﻮداګﺮي
ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرت او ﺳﺎﺗﻦ ﺎﻳﻮﻧﻪ
د اﺳﺘﻮګﻨ ﻲ او ﺧﻮړو د ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﭼﺎرې
ﻣﺎﻟﻮﻣﺎت او اړﻳﮑﯥ
ﻣﺎﻟﻲ او د ﺑﻴﻤﯥ ﭼﺎرې
د ﻤﮑﻮ او ﮐﻮروﻧﻮ د ﺘﻨﺘﻮب ﭼﺎرې
ﻣﺴﻠﮑﻲ ،ﻋﻤﻠﻲ او ﺗﺨﻨﻴﮑﻲ ﭼﺎرې
اداري ،اﻣﻨﻴﺘﻲ او ﻣﻼﺗ ﻳﺰ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﭼﺎرې
ﻋﺎﻣﻪ ادارﻩ او دﻓﺎع ،اﺟﺒﺎري ﻣﻠﻲ ﺧﻮﻧﺪﻳﺘﻮب
ﭘﻮهﻨﻪ
اﻧﺴﺎﻧﻲ روﻏﺘﻴﺎ او ﻮﻟﻨﻴﺰو ګ ﻮ ﭼﺎرې
هﻨﺮوﻧﻪ ،ﺳﺮګﺮﻣﻲ او ﺗﻔﺮﻳﺢ
ﻧﻮرې ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﭼﺎرې
د اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ د ﮐﻮرﻧﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻪ ،د ﺧﭙﻞ ﺎﻧﻲ ګ ﻨﯥ ﻟﭙﺎرﻩ د ﺟﻨﺴﻮﻧﻮ او ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﺗﻮﻟﻴﺪ
د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ادارو او ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻪ

ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ
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د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﻼﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ
د ﻣﺎﻟﻴﯥ وزارت
د ﻋﻮاﻳﺪو ﻟﻮﯼ رﻳﺎﺳﺖ

د ﭘﯧﮋﻧﺪﻧﯥ د ﻧﻤﺒﺮ د ﻏﻮ ﺘﻨﯥ د ﻓﻮرﻣﯥ د ارز ﺘﻮﻧﻮ ﻟﺴﺖ – اﻧﻔﺮادي ﻧﻬﺎد او ﻏﻴﺮ اﻧﻔﺮادي ﻧﻬﺎد

د ﭘﺎﻧ ﻪ اﭼﻮوﻧﯥ د ﺟﻮاز ډول
اﻧﻔﺮادي داﺧﻠﻲ
اﻧﻔﺮادي ﺷﺮﮐﺖ
اﻧﻔﺮادي ﻧ ﻳﻮال
ﻧ ﻳﻮال ﺷﺮﮐﺖ

د ﺗﺸﺒﺚ د اﻧﺪازې ﭘﯧﮋﻧﺪﻧﻪ
ﻟﻮﯼ
هﻐﻪ ﺗﺸﺒﺚ ﭼﯥ ﮐﻠﻨﻲ ﻓﺮوﺷﺎت ﻳﯥ در ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎل ﭘﻪ اوږدو ﮐﯥ  ٧۵ﻣﻠﻴﻮﻧﻪ اﻓﻐﺎﻧ او ﻳﺎ زﻳﺎت وي ،او ﻳﺎ )ﭘﻪ هﻐﻪ
ﺻﻮرت ﮐﯥ ﭼﯥ ﻓﺮوﺷﺎت ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﻮي ﻧﻪ وي( د ﺗﺸﺒﺚ ﭘﺎﻧ ﻪ )ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ( د ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎل ﭘﻪ ﺑﻬﻴﺮ ﮐﯥ  ١۵٠ﻣﻠﻴﻮﻧﻪ
اﻓﻐﺎﻧ او ﻳﺎ زﻳﺎﺗﻪ وي.
ﻣﻨ ﻨ
هﻐﻪ ﺗﺸﺒﺚ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻣﺎﻟﻴﯥ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺎف ﻓﺮوﺷﺎت ﻳﯥ د ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎل ﭘﻪ اوږدو ﮐﯥ  ٣ﻣﻠﻴﻮﻧﻪ اﻓﻐﺎﻧ او ﻳﺎ زﻳﺎت وي ﺧﻮ
ﻟﻪ  ٧۵ﻣﻠﻴﻮن اﻓﻐﺎﻧﻴﻮ ﮐﻢ وي .او ﻳﺎ )ﭘﻪ هﻐﻪ ﺻﻮرت ﮐﯥ ﭼﯥ ﻓﺮوﺷﺎت ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﻮي ﻧﻪ وي( د ﺗﺸﺒﺚ ﭘﺎﻧ ﻪ
)ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ( د ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎل ﭘﻪ اوږدو ﮐﯥ  ۶ﻣﻠﻴﻮﻧﻪ اﻓﻐﺎﻧ او ﻳﺎ زﻳﺎت وي ﺧﻮ ﻟﻪ  ١۵٠ﻣﻠﻴﻮﻧﻪ اﻓﻐﺎﻧﻴﻮ ﮐﻤﻪ وي.
ﮐﻮﭼﻨﯽ
هﻐﻪ ﺗﺸﺒﺚ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻣﺎﻟﻴﯥ ﻣﻌﺎف ﻋﻮاﻳﺪ ﻳﯥ د ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎل ﭘﻪ اوږدو ﮐﯥ ﺗﺮ  ٣ﻣﻠﻴﻮﻧﻮ اﻓﻐﺎﻧﻴﻮ ﮐﻢ وي .ﻳﺎ )ﭘﻪ هﻐﻪ
ﺻﻮرت ﮐﯥ ﭼﯥ ﻓﺮوﺷﺎت ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﻮي ﻧﻪ وي( د ﺗﺸﺒﺚ ﭘﺎﻧ ﻪ د ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎل ﭘﻪ اوږدو ﮐﯥ ﺗﺮ  ۶ﻣﻠﻴﻮﻧﻮ اﻓﻐﺎﻧﻴﻮ ﻴ ﻪ
وي.
وﻇﺎﻳﻒ ﮐﺎرﻣﻨﺪان
دﺷﻤﯧﺮ ﻣﺎهﺮ )ﻣﺤﺎﺳﺐ(
د ﻣﺤﺎﺳﺐ ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل
اﮐ ﮐﻮوﻧﮑﯽ )ادا ﮐﺎر(
اﮐ ﮐﻮوﻧﮑﯥ ﻪ )ادا ﮐﺎرې(
ادارﯼ ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل
ادارﯼ ﺁﻣﺮ
ادارﯼ ﻣﺪﻳﺮ
ﻣﺸﺎور
ﻣﺪاﻓﻊ وﮐﻴﻞ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ )اﺳﺘﺎزﯼ(
ﭘﻠ ﻦ ﭘﻮﻩ
ﺳﻔﻴﺮ
ﻟﻮﺑﻐﺎړﯼ
ﻟﻴﮑﻠﻮال
د ﺑﺎﻧﮏ ﺻﺮاف
دﻻﮎ )ﻧﺎﻳﯽ(
ﻗﺼﺎب
ﻣﭽ ﺳﺎﺗﻮوﻧﮑﯽ
ﮐﺘﺎب ﭘﻠﻮروﻧﮑﯽ
دﻻل /ﮐﻤﻴﺸﻦ ﮐﺎر
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د ډﻳ ﺎﺑﻴﺲ ﮐﺎر ﮐﻮوﻧﮑﯽ
د ډﻳ ﺎﺑﻴﺲ ﺗﺨﻨﻴ ﺮ
د ﻏﺎ ﻮﻧﻮ ډاﮐ ﺮ
د ﻏﺎ ﻮﻧﻮ د ډاﮐ ﺮ ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل
د وزﻳﺮ ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل
ﻃﺮح ﮐﻮوﻧﮑﯽ
رﻳﻴﺲ
د رﻳﻴﺲ ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل
ډاﮐ ﺮ
ﻣﻮ ﺮ ﭼﻠﻮوﻧﮑﯽ
ﺧﭙﺮووﻧﮑﯽ
د ﺑﺮﻳﺸﻨﺎ اﻧﺠﻴﻨﻴﺮ
ﻣﺎﻣﻮر
اﻧﺠﻴﻨﻴﺮ
ﺑﺰ ﺮ
ﻓﻠﻢ ﭼﻠﻮوﻧﮑﯽ
د ﻓﻠﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﻮوﻧﮑﯽ
د ﻣﺎﻟﻴﯽ ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل
د ﻣﺎﻟﻴﯽ ﺁﻣﺮ
د ﻣﺎﻟﻴﯽ ﻣﺪﻳﺮ

د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯽ ﺗﮑﻨﺎﻟﻮژﯼ ﻣﺪﻳﺮ
د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯽ ﺗﮑﻨﺎﻟﻮژﯼ ﺗﺨﻨﻴ ﺮ
ﻗﺎﺿﯽ
د ﻻﺑﺮاﺗﻮار ﻓﻨﯥ ﮐﺎر ﺮ
د ﺟﺎﻳﺪاد ﺘﻦ )ﻣﺎﻟﮏ(
ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻮﻩ
ﻟﮑﭽﺮ ورﮐﻮوﻧﮑﯽ
ﮐﻮﻟﭗ ﺟﻮړوﻧﮑﯽ
د ﻟﻮژﺳﺘﻴﮏ ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل
د ﻟﻮژﺳﺘﻴﮏ ﺁﻣﺮ
د ﻟﻮژﺳﺘﻴﮏ ﻣﺪﻳﺮ
ﺷﺎﻋﺮ
ﺁﻣﺮ
ﻣﻌﻤﺎر )ﺧ (
ﺎروال
ﻣﺴﺘﺮﯼ )ﮐﺴﺒﮑﺎر(
ﻣﻴﺨﺎﻧﻴﮑﯽ اﻧﺠﻴﻨﻴﺮ
ﻗﺎﺑﻠﻪ ) داﻳﯥ(
ﭘﻮ ﯽ ﺁﻓﺴﺮ
وزﻳﺮ
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د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﻼﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ
د ﻣﺎﻟﻴﯥ وزارت
د ﻋﻮاﻳﺪو ﻟﻮﯼ رﻳﺎﺳﺖ

د ﭘﯧﮋﻧﺪﻧﯥ د ﻧﻤﺒﺮ د ﻏﻮ ﺘﻨﯥ د ﻓﻮرﻣﯥ د ارز ﺘﻮﻧﻮ ﻟﺴﺖ – اﻧﻔﺮادي ﻧﻬﺎد او ﻏﻴﺮ اﻧﻔﺮادي ﻧﻬﺎد
ﺳﻮدا ﺮ/ﺗﺎﺟﺮ
ﮐﻤﺮﻩ ﻣﻴﻦ/ﻓﻠﻤﺒﺮدار
ﺗﺮﮐﺎڼ
ﺧﺰاﻧﻪ دار
ﮐﻴﻤﻴﺎ ﭘﻮﻩ
د ﻻرﯼ او ﺎر وداﻧﻮﻟﻮ اﻧﺠﻴﻨﻴﺮ
ﻟﻴﮑﻮﻧﮑﯽ )ﻣﻴﺮزا(
ﺳﺎﻋﺖ ﺟﻮړوﻧﮑﯽ
ﻮوﻧﮑﯽ
ﺳﻼ ﮐﺎر
ﻗﺮاردادﯼ
ﭘﺨﻮوﻧﮑﯽ
اﻧﺴﺠﺎﻣﻮوﻧﮑﯽ )هﻤﺎهﻨ ﮐﻮوﻧﮑﯽ(
د ﺟﺎﻣﯥ ﻃﺮح ﮐﻮوﻧﮑﯽ
د ﭘﯧﺮودوﻧﮑﯥ د ﺧﺪﻣﺎﺗﻮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ
د ﭘﯧﺮودوﻧﮑﯥ د ﺧﺪﻣﺎﺗﻮ ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل
د ﭘﻴﺮودوﻧﮑﯥ د ﺧﺪﻣﺎﺗﻮ ﺁﻣﺮ
د ﭘﻴﺮودوﻧﮑﯥ د ﺧﺪﻣﺎﺗﻮ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﯽ
د ډﻳ ﺎﺑﻴﺲ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ورﮐﻮوﻧﮑﯽ
د ﺗﻬﻴﯽ ﻣﺪﻳﺮ
ﺗﻮﻟﻴﺪوﻧﮑﯽ
ﭘﺮوﻓﻴﺴﺮ
د ﭘﺮو ﺮام ﮐﻮرﺑﻪ )ﻧﺎرﻳﻨﻪ(
د ﭘﺮو ﺮام ﮐﻮرﺑﺘﻪ )ﻣﯧﺮﻣﻦ(
د ﭘﺮوژﯼ ﻣﺴﺆل
د ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻮ د ﻻر ﻮﻧﯽ ﻣﺴﺆل
ارواح ﭘﻮﻩ
راډﻳﻮ ﭼﻠﻮوﻧﮑﯽ ) اﭘﺮﻳﺘﺮ(
ﺧﺒﺮورﮐﻮوﻧﮑﯽ )ﻣﺨﺒﺮ(
د ﺧﺒﺮ ورﮐﻮوﻧﮑﯽ ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل
د راﭘﻮر ورﮐﻮﻟﻮ ﺁﻣﺮ
د راﭘﻮر ورﮐﻮﻟﻮ ﻣﺪﻳﺮ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ

6

د ﻣﺎﻟﻴﯽ ﻣﺸﺎور
اور وژوﻧﮑﯽ
ﻣﺸﺮ ) د ﮐﺎر ﺮو ﻣﺸﺮ(
ﻓﺎل ﻟﻴﺪوﻧﮑﯽ
ﻣ ﮑﻪ ﭘﻴﮋﻧﺪوﻧﮑﯽ
زر ﺮ
واﻟﯽ
د ﺮاﻓﻴﮏ ﻃﺮح ﮐﻮوﻧﮑﯽ
ﺳﺎﺗﻮﻧﮑﯽ
د هﺎرډ وﻳﺮ اﻧﺠﻴﻨﻴﺮ
ﺑﺎﻏﻮان ) ﮐﺮن ﭘﻮﻩ(
د ﺑﺸﺮﯼ ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل
د ﺑﺸﺮﯼ ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ ﺁﻣﺮ
د ﺑﺸﺮﯼ ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ ﻣﺪﻳﺮ
د ﺑﺸﺮﯼ ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ ﻣﺸﺎور
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﮐﻮوﻧﮑﯽ
ﺁهﻨ ﺮ )ﭘ (
د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯽ ﺗﮑﻨﺎﻟﻮژﯼ ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل
د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯽ ﺗﮑﻨﺎﻟﻮژﯼ ﺁﻣﺮ
ﻴ ووﻧﮑﯽ )ﭘﻠ ﻮوﻧﮑﯽ(
ﺗﻘﺎﻋﺪ ﺷﻮﯼ ﺁﻓﺴﺮ
د ﺧﺮ ﻼو ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ
د ﺧﺮ ﻼو ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل
د ﺧﺮ ﻼو ﺁﻣﺮ
د ﺧﺮ ﻼو ﻣﺪﻳﺮ
ﺳﺎﻳﻨﺲ ﭘﻮﻩ
د ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل
د ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺁﻣﺮ
د ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺁﻓﺴﺮ
دﮐﺎﻧﺪار
ﺳﻨﺪر ﻏﺎړې
د ﺳﺎﻓﺖ وﻳﺮ اﻧﺠﻴﻨﻴﺮ
ﭘﻮ ﯽ

ﻣﻮډل
ﺻﺮاف
د ﻣﻮ ﺮو ﻣﺴﺘﺮﯼ
ﻧﺮس
ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﯽ
ددﻓﺘﺮ ﻣﺴﺌﻮل
ددﻓﺘﺮ ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل
ﺘﻦ
رﻧ ﻤﺎل
دوا ﺟﻮړووﻧﮑﯽ
ﻓﺰﻳﻮﺗﺮاﭘﺴﺖ
ﭘﻴﻠﻮټ
ﺳﻴﺎﺳﺖ ﭘﻮﻩ
ﻧﻞ ﺟﻮړوﻧﮑﯽ
د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان
ﭘﻮﻟﻴﺲ ﺁﻓﺴﺮ
رﻳﻴﺲ
دﺗﻬﻴﯽ ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل
د ﺗﻬﻴﯽ ﺁﻣﺮ
د ﺳﭙﻮرټ اﺳﺘﺎد
زدﻩ ﮐﻮوﻧﮑﯽ /ﻣﺤﺼﻞ
ﺎروﻧﮑﯽ )ﺳﻮﭘﺮواﻳﺰر(
ﻨ وﻧﮑﯽ )ﺧﻴﺎط(
ﻮوﻧﮑﯽ
د ﻴﻢ ﻣﺸﺮ
ﭘﻪ ﮐﺮاﻳﻪ اﺧﻴﺴﺘﻮﻧﮑﯽ
ﺗﺎﺟﺮ )ﺳﻮدا ﺮ(
ژﺑﺎړوﻧﮑﯽ
ﺎﻳﭙﺴﺖ
د ﭘﻮهﻨﺘﻮن اﺳﺘﺎد
واﮐﺴﻴﻨﺎﺗﻮر
ﺳﺎﺗﻨﺪوﯼ ) ﻮﮐﻴﻮال(
د وﻳﺐ ﺳﺎﻳ ﻃﺮح ﮐﻮوﻧﮑﯽ
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