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

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

ه، په کار بوخت وي ه د نهاد د ډول تر عنوان الندې درج شوي دي. تو   .د غير انفرادي نهادونو ډولونه په الندې تو
 
شخص انفرادی به معنی شخص حقيقی است که در تشبث، مسلک و وظيفه به عنوان شخص انفرادی، نه به عنوان يک 

  :ی ذيًال تحت عنوان نوع نهاد درج گرديده استانواع نهاد های انفراد. گروپ، مشغول باشد
  

ې د غير انفرادي نهاد لپاره(د نهاد ډول  .١  )يوا
ريز فعاليت .٢  سودا
 د فعاليت سکتور .٣
وونې د جواز ډول .٤  د پان
 د تشبث اندازه .٥
 د کارکوونکو دندې .٦
 

 
  :ونېالر

 
ت غوره او د پېژندنې دنمبر د غ تنو د فورمو او ضميمو په اړوندو سيمو کې ماليه ورکوونکی بايد د خپل وضعيت اړوند ارز و

ي   .  درج ک
  

 
ې د غير انفرادي نهاد لپاره( د نهاد ډول   )يوا

 
و : ي شرکتسهام .١ اکلې او په ون ه ) اسهامو(هغه شرکت دی چې سرمايه يې  ويشل شوي وي او د هر ون

ې په اندازه محدوده وي   . لرونکي مسؤليت د هغه د ون
ريز فعاليت، کار يا دنده حقيقي ش: انفرادي شخص .٢ ه پر سودا يني کس په تو ي چې د يوا خص ته ويل کي

  .بوخت وي
ه تاسيس او د هېواد : دولتي تصدي .٣ تنتوب الندې وي چې په قانوني ب ريز نهاد دی چې د دولت تر  هغه سودا

ا کې د فعاليت اجازه ولري   .د قوانينو په ر
ريز فعاليت .٤ ي او ياد شوي فعاليتونه لت د ادارو هر ډول فعاليت چې د دولت يا د دو: د دولت سودا ونه وک پان

انه سره ولري ې او تاوان خطر له   .د  
ي چې د سفير يا د سياسي پالوي په واسطه د سفارت : سفارتونه .٥ د سياسي استازو د پالوي مسؤليتونو ته ويل کي

ي  .په کچه رهبري کې
انو تر اثر الندې نه وي او ددې د بهرنيو هېو: د بهرنيو هېوادونو فعاليت .۶ ادونو هر ډول فعاليتونه چې د انجو

 . لست نور فعاليتونه په بر کې ونه نيسي
خه تشکيل شوي : و اړخيزه ادارې .٧ و بېالبېلو هېوادونو  ي له  و موخو په هدف، يې غ هغه اداره ده چې د 

  .وي
ه وال يې د شرکت: محدود المسؤليت شرکت .٨ ه مسؤل  هغه شرکت دی چې ون د پورونو پر وړاندې په انفرادي ب

ې په اندازه په شرکت کې محدود وي ه وال مکلفيت د هغه د سرمايې د ون   .  نه وي خو د هر ون
يواله اداره .٩ خه په بهر کې د : له ماليې معافه ن هغه غير دولتي او غير انتفاعي اداره ده چې له افغانستان 

انو قانون منيبهرنيو هېوادونو د قوانينو سره س   .م تاسيس شوی وي او هممهاله د افغانستان د انجو
ي چې پر عايداتوباند: ې معافه داخلي ادارهيله مال .١٠ ې د مالياتو د غير دولتي او غير انتفاعي ادارو ته ويل کي

  .قانون د لسمې مادې سره سم تاييد شوی وي
ې په هغه شرکت دی چې شريکان يې د تضامني شر: عمومي تضامني شرکت .١١ ولو پورونو د ورک کت د 

ه مکلف وي وليزه تو   .وړاندې په انفرادي او 
و شريکان يې د تضامني شرکت د پورونو پر وړاندې : خاص تضامني شرکت .١٢ هغه شرکت دی چې يو يا 

  .نامحدود مکلفيت لري او د نور شريکانو مکلفيتونه په شرکت کې د هغوی د سرمايې په کچه محدود وي
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ه او تاوان د کاري : مشارکتکاري تضامني  .١٣ و اشخاصو مشارکت چې  د کار د پرمخت په موخه د دوو يا 
ون سره سم ويشي  . مشارکت د ت

هغه شرکت دی چې دوه يا زيات اشخاص د موافقت پر بنس د اعتبار له مخې د : اعتباري تضامني شرکت .١۴
ه  و . او ضرر ويشياموالو پلور او پير تر سره کوي او د اعتباري تضامني شرکت  ان ه وال د  هر يو ون

 . برخو مسؤليت پر غاړه لري
ير: : دولتي ادارې .١۵ ولو افغاني دولتي ادارو په   .وزارتونه، خپلواک رياستونه، کميسيونونه او داسې نور: د 

  
 

  :سوداګريز فعاليت 
 

BT15  -  د سوداګريز فعاليت ساتل  
تو کوډ  پ
کار او اړوند فعاليتونهد کرنې او حيواناتو تولي 0101 د،   
ل داري او د لرګو وهنه 0102 ن  
 کب نيونه او د کبانو روزنه  0103
 کانويستنه او د ډبرو  سکاره 0201
 د خامو نفتو او ګازو ويستنه 0202
 د اوسپنو ويستنه  0203
 د جواهراتو ويستنه 0204
و او جغل کانويستنه 0205  نورې کانويستنې او د ش
يزې چارې 0206  د کانويستنې د خدمتونو مالت
 د خوراکي توکو توليد 0301
اکي محصوالتو توليد 0302  د 
 د تمباکويي محصوالتو توليد 0303
)د غاليو په ګدون( د منسوجاتو توليد  0304  
 د اغوستلو د رخت توليد 0305
 د چرمو او اړوندو توکو توليد 0306
خه پرته، د بانکس د لرګي محصوالتو او د اوبدلو موادو توليد د لرګيو او د لرګيو د م 0307 حصوالتو توليد، له فرنيچر   
 د کاغذ او کاغذي محصوالتو توليد 0308
 د ثبت شويو مطبوعاتو چاپ او تکثير 0309
 د ډبرو د سکارو او د تصفيه شوو نفتي موادو توليد 0310
 د کيمياوي موادو او محصوالتو توليد 0311
 د اساسي درمليزو محصوالتو توليد او درمليزې تيارۍ  0312
 د رب او پالستيکي محصوالتو توليد 0313
 د نورو نااوسپنيزو معدني محصوالتو توليد 0314
 د اساسي اوسپنو توليد 0315
 د اوبدل شوو اوسپنيزو محصوالتو توليد، د ماشين آالتو او تجهيزاتو په استثنی 0316
نايي او نوري محصوالتو توليدد کمپيو 0317 ري، بري  
نايي تجهيزاتو توليد 0318  د برې
 د ماشين آالتو او تجهيزاتو توليد 0319
ريلرو توليد 0320 ريلرو او نيمه  رو،   د مو
 د نورو ترانسپورتي تجهيزاتو توليد 0321
 د فرنيچر توليد 0322
 نور توليدات 0323
ولد ماشين آالتو او تجهيزا 0324 تو ترميم او ل  
يشن رسول 0401 نا، ګاز، بخار او ايرګن  د برې
 د اوبو سپمول، تصفيه کول او رسول 0501
 د ناولو اوبو سيستمونه 0502
ه وړلو چارې، د موادو ژغورنه 0503 ولو، تصفيه کولو او له مين لو غون  د فضله موادو او خ
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لو د لېرې کولو او نورو فضله موادو  0504 د تنظيم خدمتونهد خ  
اګانو کيندل  0505  د ژورو 
 د اوبو د پمپ او اوبو رسولو نورې چارې 0506
ت 0601  د ودانيو جوړ
ون 0602  ملکي انجنيري، د سرکونو او پلونو په ګ
ې چارې 0603 ان  د ودان 
ري  0701  عمده او پرچون زرګري او سيم
عمده او پرچون جامې  0702  
اکي توکي، عمده او  0703 ايونه،  )رستورانتونه او کافيانې نه(پرچون خواړه، د ډوډۍ او خوږو پخلن  
 عمده او پرچون فرنيچر، پرزې، برقي توکي  0704
ايونه 0705  عمده او پرچون ترميماتي کا
د اجناسو سوداګر/ وارد کوونکي 0706  
ې توګه په لست کې ن 0707 ان ه ويعمده او پرچون  سوداګري چې په   
و له ليارې ترانسپورت 0801 مکنی ترانسپورت او د پايپونو د کر  
 اوبن ترانسپورت 0802
 هوايی ترانسپورت 0803
يزې چارې  0804  ګدام داري او د ترانسپورت مالت
 پوستي او پوسته وړنې چارې 0805
لونه او کافي ګانې -د خوړو خدمتونه 0901 رستورانتونه، هو  
لونه او مېلمستونونه –نې خدمتونه د استوګ 0902 هو  
 د نشر چارې 1001
ور  1002 نده ان ، ويديو او تلويزيوني پروګرام توليد، د غ ثبتول او د موسيق د نشر چارې )سينما(د خو  

 د پروګرام جوړونې او نشر چارې 1003
 مخابرات 1004
ر د پروګرامونو جوړونه، مشوره او اړوندې چا 1005 رېد کمپيو  
 مالوماتي او خدماتي چارې 1006
ون، د بيمې او تقاعد د پېسو په استثنی 1101  د مالي خدمتونو چارې، د بانکونو او پيسو د تبادلې په ګ

خه پرته  1102  بيمه، د بيمې نوی کول، او د تقاعد پيسې، د اجباري  ملي خونديتوب 
يزې چارې 1103  د مالي خدمتونو او د بيمې د چارو مالت
تنتوب چارې 1201 مکو او کورونو د   د 
 حقوقي او محاسبوي چارې 1301
 د مرکزي دفترونو فعاليتونه، د ادارو مشورتي چارې  1302
او ارزونه) تحليل(ودانيزې او انجنيري چارې، تخنيکي شننه  1303  
نه او پراختيا 1304 ې  علمي 
نه 1305 ې  خبرتياوې او د بازار 
 نورې مسلکي، علمي او تخنيکي چارې 1306
 د ويترنرۍ چارې 1307
خه پرته 1401 تنتوب   د کرايې او استجارې چارې، د امالکو د 
 د استخدام چارې 1402
، د سفرونو تنظيم کوونکی، د ريزرف او ساتنې خدمتونو او اړوندې چارې 1403  د سفر نماينده ګ
 امنيتي او تحقيقي چارې 1404
مکو لپاره د خدمتونو چارې 1405  د ودانيو او 
يزې چارې 1406 يزې او د تشبث نورې مالت  د دفتر اداري، مالت
 د عامه ادارو مديريت او دفاع، اجباري ملي خونديتوب 1501
و نورې چارې  1601 )عمومي(پوهنتونونه، انستيتوتونه او د لوړو زده ک  
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وونيزې چارې  1602 ي، کورسونه او نورې  )عمومي(وون  
 خصوصي پوهنتونونه 1603
ي 1604 وون  خصوصي 
وونيزې چارې/خصوصي انستيتوتونه 1605 کورسونه او نورې   
)عامه(کلينيکونه /روغتونونه 1701  
)خصوصي(کلينيکونه /روغتونونه 1702  
 د انساني روغتيا نورې چارې 1703
ي د ساتنې فعاليتونهد استوګن 1704  
و فعاليتونه  1705 ولنيزو ګ  د استوګنې له خدمتونو پرته د 
 تفريحی، هنرونه او د سرګرم چارې 1801
ي چارې 1802  کتابتونونه، آرشيفونه، موزيمونه او نورې فرهن
نې چارې 1803  قمار او د شرط ت
 ورزشي چارې او نمايشي او تفريحي چارې 1804
يتوب چارېد ادار 1901 و د غ  
رونو او شخصي او کورنيو اجناسو ترميم 1902  د کمپيو
 نورې شخصي خدماتي چارې 1903
 د ګمرکونو کميشن کاران 1904
و د استخدام کوونکو په توګه کورن چارې 2001  د کورن د غ
 د بهرنيو هېوادونو سفارتونه 2101
وينورې کاري چارې چې بل چيرته مشخص شوې نه  2201  

 
 

 سکتور فعاليت
 

د سکتور 
 کوډ

 سکتور

ل داري او کب نيونه 01 ن  کرنه، 
ې او جغل معدن 02  کانويستنه، او د ش
 توليدي او صنعتي 03
يشن رسول  04 نا، ګاز، بخار او ايرګن  د برې
 د اوبو رسولو، د ناولو اوبو سيستم، د فضله موادو د تنظيم ا و لېرې کولو چارې  05
مانيساخت 06  
 عمده او پرچون سوداګري 07
ايونه 08  ترانسپورت او ساتن 
ي او خوړو د خدمتونو چارې 09  د استوګن
 مالومات او اړيکې 10
 مالي او د بيمې چارې 11
تنتوب چارې 12 مکو او کورونو د   د 
 مسلکي، عملي او تخنيکي چارې 13
يز خدمتونو چارې 14  اداري، امنيتي او مالت
عامه اداره او دفاع، اجباري ملي خونديتوب  15  
 پوهنه 16
و چارې 17 ولنيزو ګ  انساني روغتيا او 
 هنرونه، سرګرمي او  تفريح  18
 نورې خدماتي چارې 19
نې لپاره د جنسونو او خدمتونو توليد 20 اني ګ  د استخدام کوونکو په توګه د کورني فعاليتونه، د خپل 
و سازمانونو فعاليتونهد بهرنيو ادارو ا 21  
 متفرقه 22
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ه اچوونې د جواز ډول  د پان
  

  
  انفرادي داخلي

  شرکت انفرادي
يوال انفرادي   ن

يوال     شرکت ن
 
 
 

  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 ) چې فروشات تثبيت شوي نه وي صورت کې 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 ) ې چې فروشات تثبيت شوي نه ويپه هغه صورت ک(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 ) تثبيت شوي نه وي صورت کې چې فروشات ه  ۶د تشبث پان ي مليونو افغانيو 
  .وي

 
 

 وظايف کارمندان 
 

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(نکی اک کوو د غا
ر ر مرستيال د البراتوار فنې کار  ونو د ډاک ه  د غا  )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 رميخانيکی انجيني
 مچ ساتوونکی د ماليی مرستيال )دايې( قابله 

ی آفسر  کتاب پلورونکی د ماليی آمر پو
 کميشن کار/ دالل د ماليی مدير وزير



  د افغانستان اسالمي جمهوريت
 د ماليې وزارت

 د عوايدو لوی رياست
 

تونو لست  تنې د فورمې د ارز   نفرادي نهادانفرادي نهاد او غير ا –د پېژندنې د نمبر د غو
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ر د  ماليی مشاور موډل  تاجر/سودا
 فلمبردار/کمره مين اور وژونکی صراف

رو مستری رو مشر(مشر د مو )د کار   ترکاڼ
 خزانه دار فال ليدونکی نرس

که پيژندونکی کارکوونکی  کيميا پوه م
ر ددفتر مسئول  ار ودانولو انجينير زر  د الری او 

 )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  يوتراپستفز

 پخوونکی د بشری منابعو مرستيال پيلوټ
 )هماهن کوونکی(انسجاموونکی  د بشری منابعو آمر سياست پوه

 د جامې طرح کوونکی د بشری منابعو مدير نل جوړونکی
 د پېرودونکې د خدماتو نماينده  د بشری منابعو مشاور د پوليسو قوماندان

 د پېرودونکې د خدماتو مرستيال تحقيق کوونکی فسرپوليس آ
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 وون(ي  د تهيی مدير )کیپل
 توليدونکی تقاعد شوی آفسر محصل/ زده کوونکی

الو نماينده )سوپروايزر(ارونکی   پروفيسر 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
ونی مسؤل ساينس پوه اخيستونکی په کرايه  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
 رکولو آمرد راپور و سندر غاړې واکسيناتور
 د راپور ورکولو مدير د سافت وير انجينير )وکيوال(ساتندوی 

ی د ويب ساي طرح کوونکی پو  نماينده
  
 

 
 
 
 


