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ﭘﺮﻋﺎﻳﺪاﺗﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻣﺎﻟﻴﻪ  :د ﻣﻌﺎش او اﺟﻮرې ﻣﻔﻬﻮم
د ﻣﻮﺟﻮده ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻞ ﻣﻮﺧﻪ
دﻏﻪ ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻞ ﭘﺮ ﻋﺎﻳﺪاﺗﻮ ﺑﺎﻧﺪې د ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻮ ﻗﺎﻧﻮن د  ٩٦ﻣﺎدې ﭘﺮ ﺑﻨﺴ ﺗﺮﺗﻴﺐ
ﺷﻮی دې  .ﮐﻮم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﭼﻲ ﭘﻪ دﻏﻪ ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻞ ﮐ ３ذﮐﺮ ﺷﻮي د ﻣﺎﻟﻴﻪ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ
ﻟﭙﺎره د اﻋﺘﻤﺎد وړ دي ﭼ ３د ﻫﻐﻮې د ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻣﺴﺆﻟﻴﺘﻮﻧﻮ د ﺗﻌﻴﻦ ﻟﭙﺎره ﺑﻨﻴﺎدي
ﺣﻴﺜﻴﺖ ﻟﺮﻟﯽ ﺷﻲ  .ﻳﻌﻨ ３ﮐﻪ ﭼﻴﺮې ﻳﻮ ﻣﺎﻟﻴﻪ ورﮐﻮوﻧﮑﯽ ﺧﭙﻞ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻣﺴﺆﻟﻴﺘﻮﻧﻪ
ددﻏﻪ ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻞ ﻣﻄﺎﺑﻖ ادا ﮐ７ي ،ﻧﻮ د ﻣﺎﻟﻴ ３وزارت ﺑﻪ د ﻧﻮﻣﻮړي ﻣﺎﻟﻴﻪ
ورﮐﻮوﻧﮑﻲ د ﻣﺎﻟﻴ ３وړ ﻋﻮاﻳﺪ ﭼ ３ﭘﻪ دې ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻞ ﮐﻲ ذﮐﺮ ﺷﻮي دي د ﻻ زﻳﺎﺗﻮ
ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻣﺴﺆﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ دوﺑﺎره ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻪ ﮐ７ي ﺣﺘﯽ ﮐﻪ د ﻣﺎﻟﻴ ３وزارت ﻣﻨﻞ
ﺷﻮی ﺗﻌﺒﻴﺮ وروﺳﺘﻪ د ﻣﺤﮑﻤ ３ﻟﺨﻮا ﻧﺎﺳﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻲ او د ﻣﺤﮑﻤ ３د ﻧﻮي ﺗﻌﺒﻴﺮ
ﻟﻪ ﻣﺨ ３د ﻣﺎﻟﻴﻪ ورﮐﻮوﻧﮑﻲ د ورﮐ７ې وړ ﻣﺎﻟﻴﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﻫﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐ７ل ﺷﻲ.
ﻫﻤﺪارﻧ／ﻪ د ﻣﺎﻟﻴ ３وزارت ﭘﺮ ﻫﻐﻮ اﺷﺨﺎ請ﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﭼ ３ﺧﭙﻞ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻣﺴﺆﻟﻴﺘﻮﻧﻪ
ﻳ ３ددﻏﻪ ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻞ ﭘﻪ اﺳﺎس ﺳﺮﺗﻪ رﺳﻮﻟﻲ دي ،ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻧﻪ وﺿﻊ ﮐﻮي.

ﺳﺮﻳﺰه

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﻼﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ

دﻣﺎﻟﻴ ３وزارت

 .١ﭘﺮﻋﺎﻳﺪاﺗﻮ ﺑﺎﻧﺪې د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻮ ﻗﺎﻧﻮن داﺳﻲ ﺣﮑﻢ ﮐﻮي ﭼ ３د ﻳﻮ
ﺷﺨﺺ دﻣﺎﻟﻴ ３وړ ﻋﻮاﻳﺪ ﻋﺒﺎرت د ！ﻮﻟﻮ ﻫﻐﻮ ﻋﻮاﻳﺪو ＇ﺨﻪ دي ﭼ ３د ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ
ﻣﺨ ３د ﻣﺠﻮزو ﮐﺴﺮاﺗﻮ دﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻮﻟﻮ او ﻣﺠﺮاﻳ ３ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﭘﺎﺗ ３ﮐﻴ８ی.
) ١٣ﻣﺎده ( ﭘﺮدې ﺑﺮﺳﻴﺮه ﭘﻪ دﻏﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮐ ３ﻫﻐﻪ ﻧﻘﺪی او ﻧﻮر ﻋﻮاﻳﺪ ﭼ ３د ﻣﻌﺎش،
اﺟﻮرې ،ﻓﻴﺲ او ﮐﻤﻴﺸﻦ ＇ﺨﻪ ﻻس ﺗﻪ راﻏﻠﻲ دي ﭘﺮﻋﺎﻳﺪاﺗﻮ ﺑﺎﻧﺪې د ﻣﺎﻟﻴ ３ﺗﺎﺑﻊ
－ﺮ＄ﻲ ١٤ ) .ﻣﺎده (  .وﻟ ３ﭘﻪ ＄ﻴﻨﻮ ＄ﺎﻧ７／و او ﻣﺤﺪودو ﺣﺎﻻﺗﻮ ﮐ ３ﻣﻌﺎش او ﻳﺎ
اﺟﻮره ﭘﺮ ﻋﺎﻳﺪاﺗﻮ ﺑﺎﻧﺪې د ﻣﺎﻟﻴ＇ ３ﺨﻪ ﻣﻌﺎف ２－ﻞ ﮐﻴ８ي .د ﺑﻴﻠ ３／ﭘﻪ ﺗﻮ－ﻪ دﻳﻮ
ﺑﻬﺮﻧﻲ ﻫﻴﻮاد او ﻳﺎ د ﻳﻮې ﻧ７ﻳﻮاﻟ ３ﻣﻮﺳﺴ ３د ﮐﺎر ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻣﻌﺎش او ا ﺟﻮره ﻫﻐﻪ
وﺧﺖ ﻟﻪ ﻣﺎﻟﻴ＇ ３ﺨﻪ ﻣﻌﺎف ２－ﻞ ﮐﻴ８ي ﭼ ３ﻧﻮﻣﻮړی ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دوﻟﺖ
ﺳﺮه ﭘﻪ ﺷﻮي ﺗ７ون او ﻣﻮاﻓﻘ ３ﮐ ３ﭘﻪ ﺧﺎ請ﻪ ﺗﻮ－ﻪ ذﮐﺮﺷﻮی وي.
.٢

د ﻣﻌﺎش او ﻳﺎ اﺟﻮری ＇ﺨﻪ د ﻣﺎﻟﻴ ３وﺿﻊ ﮐﻮل او ﺑﻴﺎ ﻳ ３د دوﻟﺖ د ﻋﺎﻳﺪاﺗﻮ

ﺣﺴﺎب ﺗﻪ ﺗﺴﻠﻴﻤﻮل د ﻫﻐﻮ اﺷﺨﺎ請ﻮ ﻣﺴﺆﻟﻴﺖ دې ﭼ ３ﻣﻌﺎﺷﻮﻧﻪ او ﻳﺎ اﺟﻮرې
و رﮐﻮي ) ٦٣ﻣﺎده( .ﮐﻪ ﭼ５ﺮې د ﻳﻮ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ ﻟﻪ ﻣﻌﺎش او ﻳﺎ اﺟﻮرې ＇ﺨﻪ ﻣﺎﻟﻴﻪ
ﭘﻪ ﺳﻤﻪ ﺗﻮ－ﻪ وﺿﻊ ﮐ７ل ﺷﻲ او ﻧﻮﻣﻮړی ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﯽ د ﻋﺎﻳﺪاﺗﻮ ﺑﻠﻪ ﺳﺮﭼﻴﻨﻪ وﻧﻪ
ﻟﺮې ﭘﻪ دې 請ﻮرت ﮐ ３دﻏﻪ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﯽ د ﻳﺎد ﺷﻮي ﻣﻌﺎش او ﻳﺎ اﺟﻮرې ﭘﻪ اړوﻧﺪ

دﻋﻮاﻳﺪو ﻟﻮی رﻳﺎﺳﺖ

ﭘﺮﻋﺎﻳﺪاﺗﻮﺑﺎﻧﺪې ﻣﺎﻟﻴﻪ

د ١٣٨٤ﮐﺎل دﻋﺎﻣﻪ ﺳﻨﺠﺶ ﺷﭙ８م ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻞ
14/2
ﭘﺮ ﻋﺎﻳﺪاﺗﻮ ﺑﺎﻧﺪې د ﻣﺎﻟﻴ ３ﮐﻮم ﺑﻞ ﻣﺴﺆﻟﻴﺖ ﻧﻠﺮي ) ٦٨ﻣﺎده( .وﻟ ３ﮐﻪ ﭼﻴﺮې د
ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ ﻟﻪ ﻣﻌﺎش او ﻳﺎ اﺟﻮرې ＇ﺨﻪ ﻣﺎﻟﻴﻪ ﭘﻪ ﺳﻤﻪ ﺗﻮ－ﻪ وﺿﻊ ﻧﻪ ﮐ７ل ﺷﻲ ،ﭘﻪ
دﻏﻪ 請ﻮرت ﮐ ３ﻧﻮﻣﻮړی ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑ ３ﻣﮑﻠﻒ دې ﭼ ３ﭘﺮ ﻋﺎﻳﺪاﺗﻮ ﺑﺎﻧﺪې د ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻮ
ﮐﻠﻨﯽ اﻇﻬﺎر ﻟﻴﮏ ﺗﺮﺗﻴﺐ او د ！ﻮﻟﻮ ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ ＇ﺨﻪ ﻻﺳﺘﻪ راﻏﻠﻲ ﻋﻮاﻳﺪ د ﻫﻐﻮ
ﻣﻌﺎﺷﻮﻧﻮ او ﻳﺎ اﺟﻮرو ﭘﻪ ６－ون ﭼ ３ﻣﺎﻟﻴﻪ ور ＇ﺨﻪ ﭘﻪ ﺳﻤﻪ ﺗﻮ－ﻪ ﻧﻪ ده وﺿﻊ ﺷﻮې،
اراﻳﻪ ﮐ７ي .ﭘﻪ دﻏﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﮐ ３ﻧﻮﻣﻮړی ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑ ３ﮐﻮﻟ ３ﺷ ３د ﻫﺮې ﻣﺎﻟﻴ ３ﭘﻪ اړه
ﭼ ３دده ﻟﻪ ﻣﻌﺎش او ﻳﺎ اﺟﻮرې ＇ﺨﻪ وﺿﻊ او د دوﻟﺖ د ﻋﻮاﻳﺪو ﺣﺴﺎب ﺗﻪ ﺗﺤﻮﻳﻞ
ﺷﻮې ده ،د ﻣﺠﺮاﺋﻲ ادﻋﺎ وﮐ７ي.
 .٣دﻏﻪ ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻞ د ﻻﻧﺪې ﻣﻮﺿﻮ ﻋﺎﺗﻮ ＇ﺨﻪ ﺑﺤﺚ ﮐﻮي:
د ﻣﻌﺎش او ﻳﺎ اﺟﻮرې د ﺗﺎدﻳ ３ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺳﺎﺳﺎت ) ﻟﻮﻣ７ۍ ﺑﺮﺧﻪ ( ،ﻣﻨﻔﻌﺖ ﮐﻮم

وﺧﺖ د ﺧﺪﻣﺎﺗﻮ د ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺪل

ﮐ ３د اﻣﺘﻴﺎز ﭘﻪ ﺗﻮ－ﻪ ２－ﻞ ﮐﻴ８ي )دوﻳﻤﻪ

ﺑﺮﺧﻪ( ،ﻣﻨﻔﻌﺖ ﮐﻮم وﺧﺖ د ﺧﺪﻣﺎﺗﻮ د ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐ ３اﻣﺘﻴﺎز ２－ﻞ ﮐﻴ８ي.
)درﻳﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ( ،د ﺧﻮراﮐﻲ ﻣﻮادو او اﺳﺘﻮ－ﻨ％ﻲ ﺑﺮاﺑﺮول او ﻳﺎ د ﻫﻐﻮي د ﻟ＋／ﺖ
ورﮐ７ه ﮐﻮم وﺧﺖ د ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐ ３داﻣﺘﻴﺎز ﭘﻪ ﺗﻮ－ﻪ ﻧﻪ ２－ﻞ
ﮐﻴ８ي )＇ﻠﻮرﻣﻪ ﺑﺮﺧﻪ( ،ﭘﻪ ﺳﻔﺮ４ﻪ ﺑﺎﻧﺪې دﻣﺎﻟﻴ ３د ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﻪ ) ﭘﻨ％ﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ( ،د
ﻫﻐﻮﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ د ﻧﻮرو ﻟ＋／ﺘﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﭼ ３د ﺧﭙﻞ ا請ﻠﻲ اﺳﺘﻮ－ﻨ＇ ３％ﺨﻪ
ﭘﻪ ﻟﻴﺮې ﻓﺎ請ﻠﻪ ﮐ ３ژوﻧﺪ ﮐﻮي )ﺷﭙ８ﻣﻪ ﺑﺮﺧﻪ( ،د ﻣﺎﻟﻴ ３وزارت ﺑﻪ د ﺧﻮراﮐﻲ ﻣﻮادو،
اﺳﺘﻮ－ﻨ％ﻲ او ﻧﻮرو ﻣﻌﺎﻓﻴﺘﻮﻧﻮ＇ﺨﻪ ﻧﻈﺎرت وﮐ７ي )اووﻣﻪ ﺑﺮﺧﻪ( .ﮐﻪ ﭼﻴﺮې
ﻳﻮﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﯽ د دﻧﺪې د ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره دې ﺗﻪ اړ وي ﭼ ３د ﺧﭙﻞ ا請ﻠﻲ
اﺳﺘﻮ－ﻨ％ﻲ ＇ﺨﻪ ﭘﻪ ﻟﻴﺮې ﻓﺎ請ﻠﻪ ﮐ ３اﺳﺘﻮ－ﻦ ﺷﻲ ،د ﻏﻪ ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻞ ﭘﺮ ＄ﺎﻧ７／و
ﻣﻨﻔﻌﺘﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې د ﻣﺎﻟﻴ ３د وﺿﻊ ﮐﻮﻟﻮ ﺧﻼ請ﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ا و ﺗﺮ ﺑﺤﺚ ﻻﻧﺪې ﻳ ３ﻧﻴﺴﻲ
)اﺗﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ(.

ﻟﻮﻣ７ۍ ﺑﺮﺧﻪ  :ﻣﻌﺎش او اﺟﻮره – ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺳﺎﺳﺎت
 .٤د ﻣﻌﺎش او اﺟﻮرې ا請ﻄﻼح ﭘﺮ ﻋﺎﻳﺪاﺗﻮ ﺑﺎﻧﺪې د ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮐ ３ﻧﻪ ده
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﻮې وﻟ ３د ﻣﺎﻟﻴ ３وزارت ﭘﻪ دې ﻧﻈﺮ دې ﭼ ３ﻣﻌﺎش او اﺟﻮره د ！ﻮﻟﻮ ﻫﻐﻮ
ﻣﻨﻔﻌﺘﻮﻧﻮ او ﺗﺎدﻳﺎﺗﻮ ﺑﺮﺧﻪ ﺗﺸﮑﻴﻠﻮي ﭼ ３د ﺧﺪﻣﺎﺗﻮ د ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐ ３د
اﻣﺘﻴﺎز ﭘﻪ ﺗﻮ－ﻪ ورﮐﻮل ﮐﻴ８ي .
.٥

ﭘﻪ اﮐﺜﺮو ﺣﺎﻻﺗﻮ ﮐ ３ﻣﻌﺎش او ﻳﺎ اﺟﻮره ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎٌ د اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﻟﺨﻮا

ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺗﻪ ورﮐﻮل ﮐﻴ８ي وﻟ ３ﮐﻪ ﭼﻴﺮې ﻳﻮ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﯽ ﺧﭙﻞ ﻣﻌﺎش او ﻳﺎ
اﺟﻮره ﭘﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻪ ﺗﻮ－ﻪ ﻻس ﺗﻪ راوړي ،ﻧﻮﻣﻮړی ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﯽ د ا請ﻠﻲ ﻣﻌﺎش
د اﺧﻴﺴﺘﻮﻧﮑﻲ ﭘﻪ ﺗﻮ－ﻪ ﭘﻴﮋﻧﺪل ﮐﻴ８ي ＄ﮑﻪ ﭼ ３ﻣﻌﺎش او اﺟﻮره ﻳﺎ د ﻫﻐﻪ د ﻣﻨﻔﻌﺖ

ﭘﺮﻋﺎﻳﺪاﺗﻮﺑﺎﻧﺪې ﻣﺎﻟﻴﻪ
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ﭘﻪ ﺣﺴﺎب ﮐ ３ﺟﻤﻊ ﮐﻴ８ي او ﻳﺎ دا ﭼ ３د ﻧﻮﻣﻮړي ﭘﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه  ９－ﭘﻪ ﮐﺎر اوﺑﺎر ﮐ３
ور＇ﺨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻴ８ي )ﮐﻮم ﺑﻞ ﺷﺨﺺ ﺗﻪ د ورﮐ７ې ﭘﻪ ６－ون( .ﮐﻪ ﭼﻴﺮې ﺗﺎدﻳﺎت د
ﻫﻐﻮ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﭘﻮرې اړه وﻟﺮي ﭼ ３د ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ ﻟﺨﻮا ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮي دي ،ﭘﻪ دﻏﻪ
請ﻮرت ﮐ ３ﻣﻌﺎش او ﻳﺎ اﺟﻮره داﺳ２－ ３ﻞ ﮐﻴ８ي ﭼ－ ３ﻮﻳﺎ د ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ ﭘﻪ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه  ９－ﭘﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐ ３ﭘﮑﺎر وړل ﺷﻮې ده.
.٦

ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐ ３ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﻣﻌﺎش او ﻳﺎ اﺟﻮره ﭘﺮ ﻋﺎﻳﺪاﺗﻮ ﺑﺎﻧﺪې د ﻣﺎﻟﻴ３

ﺗﺎﺑﻊ －ﺮ＄ﻲ ﭼ ３د اﻓﻐﺎﻧﻲ ﺳﺮﭼ５ﻨ＇ ３ﺨﻪ ﻻﺳﺘﻪ راﻏﻠﻲ وي .ﻣﻌﺎش او ﻳﺎ اﺟﻮره ﻫﻐﻪ
وﺧﺖ د اﻓﻐﺎﻧﻲ ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ د ﻋﻮاﻳﺪو ＇ﺨﻪ ﺷﻤﻴﺮل ﮐﻴ８ي ﭼ ３ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐ ３ﻻﺳﺘﻪ
راﻏﻠﻲ وي ،ﭘﻪ ＄ﺎﻧ７／ې ﺗﻮ－ﻪ ﮐﻪ ﭼﻴﺮې د ﻫﻐﻪ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ د ﺷﺨﺼﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د
ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐ ３ﻻس ﺗﻪ راﻏﻠﻲ وي ﭼ ３ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐ ３ﻣﻴﺸﺖ دې  .ﭘﻪ
دﻏﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﮐ ３دﻏﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭼ ３آﻳﺎ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﯽ او ﻳﺎ اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻮوﻧﮑﯽ ﭘﻪ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐ ３ﻣﻴﺸﺖ دي او ﮐﻪ ﻧﻪ  ،داﭼ ３د ﻣﻌﺎش او ﻳﺎ اﺟﻮرې ﺗﺎدﻳﻪ د اﺳﺘﺨﺪام
ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﻟﺨﻮا د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ داﺧﻞ ﮐ請 ３ﻮرت ﻧﻴﺴﻲ او ﮐﻪ ﻧﻪ،او ﻫﻤﺪارﻧ／ﻪ آﻳﺎ
ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﯽ ﺧﭙﻞ ﻣﻌﺎش او ﻳﺎ اﺟﻮره ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐ ３ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐﻮي او ﮐﻪ ﻧﻪ  ،د
ﺑﺤﺚ وړ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻧﻪ دې.
.٧

ﮐﻪ ﭼﻴﺮې ﻳﻮ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﯽ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐ ３ﻣﻘﻴﻢ وي او ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ＇ﺨﻪ

ﺑﻬﺮ ﺷﺨﺼﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻮي وﻟ ３ﻣﻌﺎش او ﻳﺎ اﺟﻮره د ﻫﻐﻪ اﺳﺘﺨﺪام
ﮐﻮوﻧﮑﻲ ＇ﺨﻪ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐﻮي ﭼ ３ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐ ３ﻣﻘﻴﻢ دې ،ﭘﻪ دﻏﻪ 請ﻮرت ﮐ３
ﭘﻮرﺗﻨﻲ ﻻﺳﺘﻪ راﻏﻠﻲ ﻣﻌﺎﺷﻮﻧﻪ او ﻳﺎ اﺟﻮرې ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐ ３ﭘﺮ ﻋﺎﻳﺪاﺗﻮ ﺑﺎﻧﺪې
د ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻮ ﺗﺎﺑﻊ －ﺮ＄ﻲ .ﺳﺮه ددې ﭼ ３دﻏﻪ ﻣﻌﺎش او ﻳﺎ اﺟﻮره د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﻪ ﺑﻬﺮ
ﻻس ﺗﻪ راﻏﻠ ،３وﻟ ３ددﻏﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﭘﺮ ﺑﻨﻴﺎد ﭼ ３ﻧﻮﻣﻮړی ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﯽ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﮐ ３ﻣﻘﻴﻢ دې ﻧﻮ ＄ﮑﻪ ﻳ ３ﻟﻪ ﺑﻬﺮ ﻧﻴﻮ ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ ＇ﺨﻪ ！ﻮل ﻻﺳﺘﻪ راﻏﻠﻲ ﻋﻮاﻳﺪ ﭘﺮ
ﻋﺎﻳﺪاﺗﻮ ﺑﺎﻧﺪې د ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻮ ﺗﺎﺑﻊ دي.
.٨

د ﻣﻌﺎش او اﺟﻮرې ا請ﻄﻼح ﭘﺮاخ ﻣﻔﻬﻮم ﻟﺮي وﻟﻲ ﻫﺪف دادې ﭼ ３د

اﻣﺘﻴﺎزوﻧﻮ ！ﻮل ډوﻟﻮﻧﻪ ﺑﻐ５ﺮ ﻟﻪ دې ﭼ ３د ﻫﻐﻮې ﺷﮑﻞ او ﻳﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ＄ﺎﻧ７／ﺗﻴﺎوې ﭘﻪ
ﻧﻈﺮ ﮐ ３وﻧﻴﻮل ﺷﻲ د ﻣﻌﺎش او اﺟﻮرې ﭘﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐ ３ﺷﺎﻣﻞ ﮐ７ل ﺷﻲ .ﭘﻪ دې
ﻣﻮﺿﻮع ﮐ！ ３ﻮل ﻫﻐﻪ اﻣﺘﻴﺎزوﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ دې ﭼ ３د ﻳﻮ اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﻟﺨﻮا
ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺗﻪ د " ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐ ３د اﻣﺘﻴﺎز " د ا請ﻞ ﭘﺮ ﺑﻨﺴ
ﺗﺎدﻳﻪ ﺷﻮي وي.

ﭘﺮﻋﺎﻳﺪاﺗﻮﺑﺎﻧﺪې ﻣﺎﻟﻴﻪ
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 .٩د " ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐ ３اﻣﺘﻴﺎز" ﻋﺒﺎرت دوه ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ ﻟﺮي.
ﻟﻮﻣ７ی ﻣﻔﻬﻮم  :د ﻣﻨﻔﻌﺖ او ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ دﻋﺮﺿﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﺗﺮﻣﻨ ＃د اړﻳﮑﻮ ﺷﺘﻮن ﺿﺮورې
دې  .دوﻳﻢ ﻣﻔﻬﻮم  :ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻫﻐﻪ اﻣﺘﻴﺎز دې ﭼ ３ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺗﻪ ورﮐﻮل ﮐﻴ８ي.
ددﻏﻪ ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻞ دوﻳﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ د ﻣﻌﺎش ﭘﻪ ６－ون د ﻣﻨﻔﻌﺖ او ﻣﻨﻔﻌﺖ ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐ ３د
ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﺗﺮ ﻣﻨ ＃د اړﻳﮑﻮ د ﺷﺘﻮن اړﺗﻴﺎ ＇ﻴ７ي وﻟ ３درﻳﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻳ３
دا ＇ﺮ－ﻨﺪوي ﭼ ３ﻣﻨﻔﻌﺖ ＇ﻪ وﺧﺖ د اﻣﺘﻴﺎز ﭘﻪ ﺗﻮ－ﻪ ２－ﻞ ﮐﻴ８ي.

دوﻳﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ :ﻣﻨﻔﻌﺖ ﮐﻮم وﺧﺖ د ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ
ﺑﺪل ﮐ ３د اﻣﺘﻴﺎز ﭘﻪ ﺗﻮ－ﻪ ２－ﻞ ﮐﻴ８ي؟
 .١٠د ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ ﻟﺨﻮا ﻻﺳﺘﻪ راﻏﻠﻲ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺗﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﻣﻌﺎش او ﻳﺎ اﺟﻮره
وﻳﻞ ﮐﻴ８ي ﭼ ３د ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐ ３د اﻣﺘﻴﺎز ﭘﻪ ﺗﻮ－ﻪ ورﮐ７ل ﺷﻲ.
دا ﭼ ３اﻣﺘﻴﺎز ﺑﺎﻳﺪ د ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐ ３ورﮐ７ل ﺷﻲ ﻧﻪ د ﻧﻮرو
دﻻﻳﻠﻮ ﻟﻪ ﻣﺨ ، ３ﭘﺪې ﻣﻌﻨﺎ دې ﭼ ３د ﺷﺨﺺ ﻟﺨﻮا د ﻻﺳﺘﻪ راﻏﻠﻲ ﻣﻨﻔﻌﺖ او د
ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﺗﺮ ﻣﻨ ＃د اړﻳﮑﻮ ﭘﻴﮋﻧﺪل ﺑﺎﻳﺪ ﺷﻮﻧﻲ وي ﺗﺮ ＇ﻮ دﻏﻪ ﻣﻨﻔﻌﺖ
ﻣﻌﺎش او ﻳﺎ اﺟﻮره و ２－ﻞ ﺷﻲ ،ﻳﺎ ﭘﻪ ﺑﻞ ﻋﺒﺎرت ،ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺑﺎﻳﺪ د ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د ﻋﺮﺿﻪ
ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐ ３ﻻﺳﺘﻪ راﻏﻠﯽ وي.
 .١١د ﻣﻨﻔﻌﺘﻮﻧﻮ ！ﻮل ﻫﻐﻪ ډوﻟﻮﻧﻪ ﭼ ３داﺳﺘﺨﺪام ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﻟﺨﻮا ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺗﻪ
ورﮐﻮل ﮐﻴ８ي دﻏﻪ ډول اړﻳﮑ ３ﻧﻠﺮي .د ﺑﻴﻠ／ﯽ ﭘﻪ ﺗﻮ－ﻪ ،ﻳﻮ آﻣﺮ ﻣﻤﮑﻦ دﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ
ﺷﺨﺼﻲ دوﺳﺖ وي او ﮐﻴﺪای ﺷﻲ ﻫﻐﻪ ﺗﻪ د ﺧﭙﻞ ﺷﺨﺼﻲ ﻣﻮﻗﻒ ﻟﻪ ﻣﺨ ３ﺗﺤﻔﻪ
ورﮐ７ي ﻧﻪ د آﻣﺮﻳﺖ د ﻣﻮﻗﻒ ﻟﻪ ﻣﺨ.３
 .١٢د ﻏﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﭼ ３ﻳﻮ اﻣﺘﻴﺎز د ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ ﻟﺨﻮا اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺗﻪ
د ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻮﻟﻮﭘﻪ ﺑﺪل ﮐ ３او ﻳﺎ د ﻫﻐﻮې ﺗﺮ ﻣﻨ ＃د ﻧﻮرو اړﻳﮑﻮ ﻟﻪ ﻣﺨ３
ورﮐﻮل ﮐﻴ８ي ،د ﻋﻴﻨﻲ ﺣﻘﺎﻳﻘﻮ ﻟﻪ ﻣﺨ！ ３ﺎﮐﻞ ﮐﻴﺪای ﺷﻲ  .دﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ ذﻫﻨﻲ
ﭘﻴﮋﻧﺪﻧﻪ دورﮐ７ې د ＄ﺎﻧ７／ﺗﻴﺎوو ﭘﻪ ！ﺎﮐﻠﻮ ﮐ ３ﺷﺮط ﻧﻪ ده.
 .١٣دﺗﺎدﻳﺎﺗﻮ د ＄ﺎﻧ７／ﺗﻴﺎوو د ！ﺎﮐﻠﻮ ﻟﭙﺎره د ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ ﻣﻌﻴﺎروﻧﻮ ＇ﺨﻪ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻴﺪﻟﯽ ﺷﻲ  .ﻟﻮﻣ７ی ﻣﻌﻴﺎر دا دې ﭼ ３آﻳﺎ آﻣﺮ ﻳﻮ اﻧﻔﺮادي ﺷﺨﺺ دې ﭼ ３د ﺗﺤﻔ３
ﻟﻪ ﻻﺳﺘﻪ راوړوﻧﮑﻲ ﺷﺨﺺ ﺳﺮه ﺷﺨﺼﻲ اړﻳﮑﻲ ﻟﺮي او ﻳﺎ داﭼ ３ﻧﻮﻣﻮړی ﻳﻮ
ﺣﮑﻤﻲ او ﻳﺎ ﺷﺮاﮐﺘﻲ ﺷﺨﺺ دې  .ﻳﻮا ３＄ﺣﻘﻴﻘﻲ اﺷﺨﺎص ﮐﻮﻟ ３ﺷﻲ ﭼ ３دﻧﻮرو
ﺣﻘﻴﻘﻲ اﺷﺨﺎ請ﻮ ﺳﺮه ﺷﺨﺼﻲ اړﻳﮑﻲ وﻟﺮي وﻟ ３ﻳﻮ ﺳﻮدا－ﺮﻳﺰ ﻧﻬﺎد ﻟﮑﻪ ﺣﮑﻤﻲ
او ﻳﺎ ﺷﺮاﮐﺘﻲ ﺷﺨﺼﻴﺘﻮﻧﻪ ﻧﺸﻲ ﮐﻮﻟ ３ﭼ ３د ﺑﻞ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺷﺨﺺ ﺳﺮه ﺷﺨﺼﻲ
اړﻳﮑﻲ وﻟﺮي ،ﮐﻪ ﭼ５ﺮې د ﻳﻮ ﺣﮑﻤﻲ ﺷﺨﺼﻴﺖ ) ﻟﮑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ( او ﻳﺎ د ﻳﻮ ﺷﺮاﮐﺖ
اﻣﺘﻴﺎز د دواړو ﺧﻮاو ＇ﺨﻪ ﺗﺤﻔﻪ و２－ﻠ ３ﺷﻲ او ﻧﻮﻣﻮړی ﻣﺒﻠﻎ د اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻮوﻧﮑﻲ

ﭘﺮﻋﺎﻳﺪاﺗﻮﺑﺎﻧﺪې ﻣﺎﻟﻴﻪ
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ﻟﺨﻮا ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺗﻪ ورﮐ７ل ﺷﻮی وي ﭘﻪ دې 請ﻮرت ﮐ ３دﻏﻪ ﻣﺒﻠﻎ د ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د
ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐ ３د اﻣﺘﻴﺎز ﭘﻪ ﺗﻮ－ﻪ ２－ﻞ ﮐﻴ８ي.
 .١٤دوﻳﻢ ﻣﻌﻴﺎر دا دې ﭼ ３آﻳﺎ اﻣﺘﻴﺎز ﻳﻮا ３＄د ﻳﻮ ＄ﻞ ﻟﭙﺎره ﭘﻪ ﻳﻮه ＄ﺎﻧ７／ې ﻣﻮﻗﻊ
ﻟﮑﻪ د واده او ﻳﺎ ﻓﺮاﻏﺖ ﭘﻪ ﻣﺮاﺳﻤﻮ ﮐ ３ورﮐ７ل ﺷﻮې دې او ﻳﺎ ﻫﻐﻪ ﺗﺤﻔﻪ ده ﭼ３
ﻣﮑﺮراَ ورﮐﻮل ﮐﻴ８ي ﻟﮑﻪ د اﺧﺘﺮ او ﻧﻮي ﮐﺎل ﺗﺤﻔ .３ﮐﻪ ﭼﻴﺮې ﺗﺤﻔﻪ ﭘﻪ ﻣﮑﺮره ﺗﻮ－ﻪ
ورﮐ７ل ﺷﻲ ،ﭘﻪ دﻏﻪ 請ﻮرت ﮐ ３آﻣﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻮﻣﻮړی اﻣﺘﻴﺎز د ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ د ﭘﺮﻟﻪ
ﭘﺴ ３ﮐﺎر ﻧﺘﻴﺠﻪ وﺑﻮﻟﻲ ،ﺣﺘﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻮوﻧﮑ ３ﻳﻮ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺷﺨﺺ ﻫﻢ وي او
دواړه ﺧﻮاوې ادﻋﯽ وﮐ７ي ﭼ ３ﻧﻮﻣﻮړی ﻣﻨﻔﻌﺖ د دوه ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨ ＃د ﺷﺨﺼﻲ
اړﻳﮑﻮ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐ ３ﺗﺎدﻳﻪ ﺷﻮې دې .ﻧﻮﻣﻮړی ﻣﻨﻔﻌﺖ د ﺗﺤﻔ ３د ﻣﮑﺮرې ورﮐ７ې
ﻟﻪ ﻣﺨ ３د ﺷﺨﺺ د ﻣﻮﺟﻮده دﻧﺪی ﻧﺘﻴﺠﻪ ２－ﻞ ﮐﻴ８ې.
＇ .١٥ﺮﻧ／ﻪ ﭼ ３ﻣﺨﮑﯽ ووﻳﻞ ﺷﻮل ﮐﻪ ﭼﻴﺮې ﺗﺤﻔﻪ ) او ﻳﺎ ﻧﻮر ﻣﻨﻔﻌﺘﻮﻧﻪ ( د ﻳﻮ
ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ ﻣﻌﺎش او ﻳﺎ اﺟﻮره وي او ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎٌ ﺑﻞ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺗﻪ ورﮐ７ل ﺷﻲ،
ﺳﺮه ددې ﭼ ３ﺑﻞ ﺷﺨﺺ ﺗﻪ ورﮐ７ل ﺷﻮﻳﺪه د ﻧﻮﻣﻮړې ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ د ﻣﻌﺎش ﭘﻪ ﺗﻮ－ﻪ
２－ﻞ ﮐﻴ８ي.
 .١٦درﻳﻢ ﻣﻌﻴﺎر  :دا ﭼ ３د اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﻫﻐﻪ ﺳﻨﺠﺶ ﭘﻪ ﻧﻈﺮﮐ ３وﻧﻴﻮل ﺷﻲ
ﭼ ３ﺗﺮﻣﺨ ３ﻳ ３ﻧﻮﻣﻮړي د ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻟ＋／ﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐ７ی دې .ﮐﻪ ﭼﻴﺮې اﺳﺘﺨﺪام
ﮐﻮوﻧﮑﯽ د ﻣﻨﻔﻌﺖ د ﻻﺳﺘﻪ راوړﻟﻮ ﻟ＋／ﺖ د ﺧﭙﻞ ﺷﺮﮐﺖ د ﻟ＋／ﺖ ﭘﻪ ﺗﻮ－ﻪ وﻣﻨﻲ،
ﭘﻪ دې 請ﻮرت ﮐ ３دﻏﻪ ﻣﻨﻔﻌﺖ د دواړو ﺧﻮاوو د ﺷﺨﺼﻲ اړﻳﮑﻮ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐ３
ﺗﺤﻔﻪ ﻧﻪ ﺑﻠﮑﻪ د ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐ ３اﻣﺘﻴﺎز دې او د ﻣﻌﺎش او ﻳﺎ
اﺟﻮرې ﭘﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐ ３ﺷﺎﻣﻞ ２－ﻞ ﮐﻴ８ي .ﺑﺮﺧﻼف ،ﮐﻪ ﭼﻴﺮي اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻮوﻧﮑﯽ
ﻧﻮﻣﻮړی ﻟ＋／ﺖ ﭼ ３دده ﻟﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﻮرې اړه ﻟﺮي ﺛﺒﺖ ﻧﮑ７ي او ﻳﻮا ３＄د ﺷﺨﺼﻲ
ﻟ＋／ﺖ ﭘﻪ ﺗﻮ－ﻪ ﻳ ３وﻣﻨﻲ او د ﭘﻮرﺗﻨﻴﻮ ﻣﻌﻴﺎروﻧﻮ ﺳﺮه ﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻪ وي ،ﭘﻪ دﻏﻪ
請ﻮرت ﮐ ３ﻧﻮﻣﻮړی ﻣﻨﻔﻌﺖ د ﻣﻌﺎش او ﻳﺎ اﺟﻮرې ﺑﺮﺧﻪ ﻧﻪ ２－ﻞ ﮐﻴ８ي .

درﻳﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ :ﻣﻨﻔﻌﺖ ﮐﻮم وﺧﺖ د ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ
ﺑﺪل ﮐ ３اﻣﺘﻴﺎز ２－ﻞ ﮐﻴ８ي؟
 .١٧د ﻣﻨﻔﻌﺖ ＄ﻴﻨ ３ډوﻟﻮﻧﻪ ﭼ ３د دﻧﺪې د ﺳﺮﺗﻪ رﺳﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐ ３ﻻﺳﺘﻪ را＄ﻲ
د ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐ ３د اﻣﺘﻴﺎز او ﻳﺎ ﺗﺎد４ﻲ ﭘﻪ ﺗﻮ－ﻪ ２－ﻞ ﮐﻴ８ي،
وﻟ＄ ３ﻴﻨﻲ ﻧﻮر ډوﻟﻮﻧﻪ ﻳﻲ د ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐ ３د اﻣﺘﻴﺎز ﭘﻪ ﺗﻮ－ﻪ
ﻧﻪ ２－ﻞ ﮐﻴ８ي .د اﻣﺘﻴﺎز ا請ﻄﻼح ﭘﺮ ﻫﻐﯽ ورﮐ７ی ) ﺗﺎدﻳﻲ( ﺑﺎﻧﺪې دﻻﻟﺖ ﮐﻮي ﭼ３
ﺣﺎ請ﻞ ﮐﻮوﻧﮑﯽ ﺷﺨﺺ ﻳﻲ د دﻧﺪې د ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐ ３ﻻﺳﺘﻪ راوړي او د
ﻧﻮﻣﻮړی ﺷﺨﺺ ﭘﻪ اﻗﺘﺼﺎدي وﺿﻊ ﮐ ３د ＊ﻪ واﻟﻲ ﺳﺒﺐ －ﺮ＄ﻲ .د ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د
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ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐ ３اﻣﺘﻴﺎز ﻋﻤﺪﺗﺎَ د ﻣﻌﺎش او ﻳﺎ اﺟﻮری ＇ﺨﻪ ﻋﺒﺎرت دی ﭼ３
ﭘﻪ ﻧﻘﺪې ﺗﻮ－ﻪ ﺗﺎدﻳﻪ او ﻳﺎ ﭘﻪ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﺣﺴﺎب ﮐ ３ﺟﻤﻊ ﮐﻴ８ي ،وﻟ ３ﮐﻴﺪای ﺷ ３ﭼ３
اﻣﺘﻴﺎز د ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐ ３د ﻳﻮ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اﻣﺘﻴﺎز ﭘﻪ ډول ﺗﺎدﻳﻪ
ﮐ７ل ﺷﻲ; ﻳﻮه ﺑﻴﻠ／ﻪ ﻳ ３ﻫﻐﻪ اﻣﺘﻴﺎز دې ﭼ ３د ﻳﻮ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ د ﺷﺨﺼﻲ ﻻﺳﺘﻪ
راوړﻧﯽ ﻟﮑﻪ د ﮐﺪري اﻣﺘﻴﺎز ،ﺑﺨﺸﺸﻲ او ﻳﺎ ﻧﻮرو اﻧﻌﺎﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺑ２ﻪ ﺗﺎدﻳﻪ ﮐﻴ８ي.
ﺑﻠﻪ ﺑﻴﻠ／ﻪ ﻳﻲ ﻫﻐﻪ اﻣﺘﻴﺎز دی ﭼ ３د ﻣﺸﮑﻼﺗﻮ  ،ﺧﻄﺮوﻧﻮ او ﻳﺎ د دﻧﺪې د ﺗﺮ ﺳﺮه
ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د اﺳﺘﻮ－ﻨ ３د ﻟ＋／ﺖ د زﻳﺎﺗﻮاﻟﻲ ﻟﭙﺎره ورﮐﻮل ﮐﻴ８ي.
 .١٨اﻣﺘﻴﺎز د ﻫﻐﻪ ﻣﻨﻔﻌﺖ ＇ﺨﻪ ﺗﻮﭘﻴﺮ ﻟﺮې ﭼ ３ﻳﻮ ﺷﺨﺺ ﺗﻪ دده دﺗﺎوان او ﻳﺎ
ﻟ＋／ﺖ ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐ ３ﭼ ３د دﻧﺪی د ﺳﺮﺗﻪ رﺳﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﮐ ３ﭘﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻪ ﺗﻮ－ﻪ
ﻣﺘﻘﺒﻞ ﺷﻮی دې ،ﺗﺎدﻳﻪ ﮐﻴ８ي .ﻳﻌﻨﻲ ﭘﺪې ډول ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺳﺮه ﺷﺨﺺ دوﺑﺎره ﻫﻐﻪ
ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻪ －ﺮ＄ﻲ ﭼ－ ３ﻮﻳﺎ ﭘﻪ دﻧﺪه ﮐ ３ﻳ ３ﻗﺮار ﻧﻪ درﻟﻮد ،وﻟ ３دﻏﻪ ﻣﻨﻔﻌﺖ د
ﻧﻮﻣﻮړي ﻟﭙﺎره ﻳﻮ واﻗﻌﻲ ﻣﻨﻔﻌﺖ او ﻳﺎ اﻣﺘﻴﺎز ﻧﺪې.
 .١٩د ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻫﻐﻪ ﺑﻴﻠ／ﻪ ﭼ ３د دﻧﺪی د ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ورﮐﻮل ﮐﻴ８ي وﻟ ３د
ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐ ３اﻣﺘﻴﺎز ﻧﻪ －ـ２ﻞ ﮐﻴ８ي ) ＄ﮑﻪ ﭼ ３ﻳﻮ اﻗﺘﺼﺎدي
ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻧﻪ دې ( د وﺳﺎﻳﻠﻮ ،ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻮ او د ＄ﺎﻧ７／و ﻟﺒﺎﺳﻮﻧﻮ ﻟﮑﻪ د ﻣﺤﺎﻓﻈﻮي ﻣﻮزو
او د ﺳﺘﮑﺸﻮ ＇ﺨﻪ ﻋﺒﺎرت دې ﭼ ３د دﻧﺪی د ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﺿﺮوري ２－ﻞ ﮐﻴ８ي.
دا ﻫﻐﻪ ﻣﻨﻔﻌﺖ دې ﭼ ３ﮐﺎر ﮐﻮوﻧﮑﯽ ﻳ ３د دﻧﺪی د ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻻﺳﺘﻪ راوړي
او د ﻫﻐﻪ ﻟﭙﺎره اﻣﺘﻴﺎز ﻧﻪ ２－ﻞ ﮐﻴ８ي ＄ﮑﻪ ﮐﻪ ﻳﻮ ﺷﺨﺺ ﭘﻪ دﻧﺪه و ﻧﻪ －ﻤﺎرل ﺷﻲ،
ﻧﻮدﻏﻪ ډول وﺳﺎﻳﻠﻮ او ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻮ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻧﻠﺮي ،ﺑﻨﺎَ د ﭘﻮرﺗﻨﻴﻮ اﻗﻼﻣﻮ ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻮل د
ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ ﻟﭙﺎره ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻧﻪ دې  .د دﻏﻪ ډول اﻗﻼﻣﻮ ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻮل ﻟﻪ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺳﺮه
ﻳﻮا ３＄دﮐﺎر ﭘﻪ ﺳﺮﺗﻪ رﺳﻮﻟﻮ ﮐ ３ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮي  .اوﻟﻪ دﻏﻪ ډول ﻣﻨﻔﻌﺘﻮﻧﻮ ＇ﺨﻪ ﭘﻪ
ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻪ ﺗﻮ－ﻪ د وﻇﻴﻔﻮي ﻣﺴﺆﻟﻴﺘﻮﻧﻮﭘﻪ ﺳﺮﺗﻪ رﺳﻮﻟﻮ ﮐ ３اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻴ８ي.
.٢٠

دﻏﻪ ﻣﻮﺿﻮع د ﻫﻐﻮ ﻟ＋／ﺘﻮﻧﻮ د ﺟﺒﺮان ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ﻫﻢ 請ﺪق ﮐﻮي ﭼ３

ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﯽ ﻳ ３ﭘﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻪ ﺗﻮ－ﻪ د وﻇﻴﻔﻮي ﻣﺴﺆﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺳﺮﺗﻪ رﺳﻮﻟﻮ ﮐ３
ﻣﺘﻘﺒﻞ ﮐﻴ８ي .د ﻣﺜﺎل ﭘﻪ ډول ﮐﻪ ﭼﻴﺮې ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﯽ ﻳﻮ ﺗﻌﺪاد وﺳﺎﻳﻞ او ﻳﺎ
ﺗﺠﻬﻴﺰات د دﻧﺪې د ﺳﺮﺗﻪ رﺳﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﺧﺮﻳﺪاري ﮐ７ي او اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻮوﻧﮑﯽ د
ﻧﻮﻣﻮړو وﺳﺎﻳﻠﻮ د ﺧﺮﻳﺪارې ﻣﺼﺎرف ﺗﺎدﻳﻪ ﮐ７ي ،ﭘﻪ دې 請ﻮرت ﮐ ３دﻏﻪ ډول
ﻣﻨﻔﻌﺖ د ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ ﻟﭙﺎره اﻣﺘﻴﺎز ﻧﻪ ２－ﻞ ﮐﻴ８ي ＄ﮑﻪ ﭼ ３ﭘﺪي ﮐﺎر ﺳﺮه
ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺗﻪ ﻓﺎﻳﺪه ﻧﻪ رﺳﻴ８ي او دﻏﻪ ﺣﺎﻟﺖ د ﻫﻐﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺮه ﭼ ３ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﯽ ﭘﻪ
وﻇﻴﻔﻪ ﮐ ３ﻗﺮار ﻧﻠﺮې ،ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ ﻟﺮي.
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 .٢١د ﻫﻐﻮ ﻣﻨﻔﻌﺘﻮﻧﻮ ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻮل ﭼ ３د دﻧﺪې دﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ور＇ﺨﻪ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻴ８ي او د ﻫﻐﻪ ﻟ＋／ﺖ دوﺑﺎره ورﮐ７ه ﭼ ３ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﯽ ﻳ ３ﭘﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻪ ﺗﻮ－ﻪ د
دﻧﺪي د ﺳﺮﺗﻪ رﺳﻮﻟﻮﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮي ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻪ ﻫﻐﻮ ﻣﻨﻔﻌﺘﻮﻧﻮ ＇ﺨﻪ ﺗﻔﮑﻴﮏ
ﮐ７ل ﺷﻲ ﭼ ３ﻳﻮ ﺷﺨﺺ د دﻧﺪې د ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﻗﻒ ﮐ ３ﻗﺮار ﻧﻴﺴﻲ وﻟ３
ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺂ د ﮐﺎري ﭘﺮوﺳ ３ﺑﺮﺧﻪ ﻧﻪ ده .
 .٢٢ﻣﺜﺎل ،ﮐﻪ ﭼﻴﺮې ﻳﻮ اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻮوﻧﮑﯽ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺗﻪ ﻏﺬا ،ﻟﺒﺎس )د ﮐﺎري
ﻟﺒﺎس ﻧﻪ ﻏﻴﺮ( او ﻳﺎ د اﺳﺘﻮ－ﻨ＄ ３ﺎې ﺗﻬﻴﻪ ﮐ７ي او ﻳﺎ ﻫﻐﻪ ﺗﻪ د ﻧﻮﻣﻮړو ﺳﻬﻮﻟﺘﻮﻧﻮ
ﻟ＋／ﺖ ورﮐ７ي ،ﭘﻪ دې 請ﻮرت ﮐ ３دﻏﻪ ډول ﻣﻨﻔﻌﺘﻮﻧﻪ او ﻳﺎ ﺗﺎدﻳﺎت ﻣﻌﻤﻮﻻَ د
ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐ ３د اﻣﺘﻴﺎز ﭘﻪ ﺗﻮ－ﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻴ８ي ＄ﮑﻪ ﭼ ３د
ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ د ﺷﺨﺼﻲ ﻣﻨﻔﻌﺖ او ﻳﺎ ﻟ＋／ﺖ ﭘﻪ ﺗﻮ－ﻪ ２－ﻞ ﮐﻴ８ي او د دﻧﺪی د ﺳﺮﺗﻪ
رﺳﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎَ اړﻳﮑﻪ ﻧﻪ ﻟﺮي .ﻫﺮ ﺷﺨﺺ د دﻧﺪې د ﺗﺮ ﺳﺮه ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره
ﻏﺬا ،ﻟﺒﺎس او اﺳﺘﻮ－ﻨ％ﻲ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻟﺮي وﻟ ３دﻏﻪ ﻟ＋／ﺖ د دﻧﺪې د ﺳﺮﺗﻪ رﺳﻮﻟﻮ
ﺳﺮه ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻪ اړﻳﮑﻪ ﻧﻪ ﻟﺮي ＄ﮑﻪ ！ﻮل اﺷﺨﺎص وﻟﻮﮐﻪ د اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﻟﭙﺎره
ﭘﻪ دﻧﺪه ﺑﻮﺧﺖ ﻫﻢ ﻧﻪ وي دﻏﻪ ډول ﻣﺼﺎرﻓﻮ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻟﺮي  .ﮐﻪ ﭼﻴﺮې اﺳﺘﺨﺪام
ﮐﻮوﻧﮑﯽ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺗﻪ دﻏﻪ ډول ﻣﻨﻔﻌﺘﻮﻧﻪ ﺗﻬﻴﻪ او ﻳﺎ ﻳ ３ﻟ＋／ﺖ ورﮐ７ي ،ﭘﺪﻏﻪ
ﺣﺎﻟﺖ ﮐ ３اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻮوﻧﮑﯽ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺗﻪ ﺷﺨﺼﻲ ﻣﻨﻔﻌﺘﻮﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮوي ﭼ ３ﭘﻪ
ﺣﻘﻴﻘﺖ ﮐ ３دﻏﻪ ﻣﻨﻔﻌﺘﻮﻧﻪ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺗﻪ ﻳﻮ اﻣﺘﻴﺎز او ﻳﺎ ﻳﻮ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻨﻔﻌﺖ
دې ﻧﻪ دﻟ＋／ﺖ دوﺑﺎره ورﮐ７ه ＄ﮑﻪ ﮐﻪ ﭼﻴﺮې ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﯽ د دﻧﺪې ﭘﻪ ﺳﺮﺗﻪ رﺳﻮﻟﻮ
ﮐ ３ﺑﻮﺧﺖ ﻫﻢ ﻧﻪ وي ،ﭘﻮرﺗﻨﻴﻮ ﻣﺼﺎرﻓﻮﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻟﺮي.
 .٢٣دﻏﻪ ډول وﺿﻌﻴﺖ د ﻫﻐﻪ ﻟ＋／ﺖ ﻟﭙﺎره ﻫﻢ 請ﺪق ﮐﻮي ﭼ ３ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﯽ ﻳ３
ﻟﻪ ﮐﻮر ＇ﺨﻪ د ﮐﺎر ﺗﺮ ＄ﺎﻳﻪ ﭘﻮرې د ﺗ ，او راﺗ ，ﻟﭙﺎره ﺳﺮﺗﻪ رﺳﻮي .دﻏﻪ ډول
ﻟ＋／ﺖ ﭘﻪ ﻧﻴﻐﻪ ﺗﻮ－ﻪ د دﻧﺪې د ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮﻟﻮﺳﺮه اړﻳﮑﻲ ﻧﻪ ﻟﺮي .ﮐﻪ ﭼﻴﺮې اﺳﺘﺨﺪام
ﮐﻮوﻧﮑﯽ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺗﻪ ﻟﻪ ﮐﻮر ＇ﺨﻪ د ﮐﺎر ﺗﺮ＄ﺎﻳﻪ ﭘﻮرې د ﺗ ，اوراﺗ，
ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرﺗﻲ اﺳﺎﻧﺘﻴﺎوې ﺗﻬﻴﻪ او ﻳﺎ ﻳ ３ﻟ＋／ﺖ ورﮐ７ي ،ﭘﻪ دﻏﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﮐ ３داﺳ３
２－ﻞ ﮐﻴ８ي ﭼ ３اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻮوﻧﮑﯽ د ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ ﻟﭙﺎره ﺷﺨﺼﻲ ﻣﻨﻔﻌﺘﻮﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮوي.
ﺑﻨﺎَ ﻧﻮﻣﻮړي ﻣﻨﻔﻌﺘﻮﻧﻪ د ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ ﻟﭙﺎره د ﻳﻮ اﻣﺘﻴﺎز اوﻳﺎ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻨﻔﻌﺖ ﭘﻪ
ﺗﻮ－ﻪ ２－ﻞ ﮐﻴ８ي.
 .٢٤د دﻧﺪی د ﺳﺮﺗﻪ رﺳﻮﻟﻮ ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐ ３د اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﻟﺨﻮا ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ
ﺗﻪ د ﻏﺬا او ﻳﺎ ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرﺗﻲ اﺳﺎﻧﺘﻴﺎوو ﺑﺮاﺑﺮول ﻣﻌﻤﻮﻻَ د ﻫﻐﻪ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﭘﻪ ﺗﻮ－ﻪ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻴ８ي ﭼ ３د دﻧﺪې د ﺳﺮﺗﻪ رﺳﻮﻟﻮ ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐ ３ﻻﺳﺘﻪ را＄ﻲ او ﭘﺮ ﻋﺎﻳﺪاﺗﻮ
ﺑﺎﻧﺪې د ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻮ ﺗﺎﺑﻊ دې او د ﻣﺎﻟﻴ ３وزارت ﭘﻪ دې ﺑﺎور دې ﭼ ３ﭘﻪ ډﻳﺮو ﻣﻮاردو
ﮐ ３دﻏﻪ ډول ﺳﻬﻮﻟﺘﻮﻧﻪ د اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﻟﺨﻮا د ﻣﻨﻞ ﺷﻮو ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﻟﻪ ﻣﺨ３
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ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻴ８ي ﭼ ３د ﻟ＋／ﺖ دﻗﻴﻖ ﺳﻨﺠﺶ ،ﺑﺮرﺳﻲ او ﻧﻈﺎرت ﻳ ３ﻟﻪ ادارې ﭘﻠﻮه
ﻣﺸﮑﻞ او ﻧﺴﺒﺘﺎَ ﻟ ８ارز＊ﺖ ﻟﺮي .ﮐﻪ ﭼﻴﺮې ﻳﻮ اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻮوﻧﮑﯽ د ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ
ﻟﭙﺎره د ور＄ﯽ ﻳﻮ ﺧﻮراک ﻏﺬا ﭼ ３ﻗﻴﻤﺖ ﻳﻲ ﻟﻪ ) (100اﻓﻐﺎﻧﻴﻮ ＇ﺨﻪ زﻳﺎت ﻧﻪ وي او
ﻳﺎ ﻧﻮﻣﻮړي ﺗﻪ د اﺳﺘﻮ－ﻨ％ﻲ ＇ﺨﻪ د ﮐﺎر ﺗﺮ ＄ﺎﻳﻪ ﭘﻮرې د ﺗ ，او راﺗ ，د
ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرﺗﻲ اﺳﺎﻧﺘﻴﺎوو ﺑﺮاﺑﺮول ﭼ ３ﻗﻴﻤﺖ ﻳﻲ ﻟﻪ ) (50اﻓﻐﺎﻧﻴﻮ ＇ﺨﻪ زﻳﺎت ﻧﻪ وي
ﺑﺮاﺑﺮ ﮐ７ي ،دﻏﻪ ډول ﻣﻨﻔﻌﺘﻮﻧﻪ ﭘﺮ ﻋﺎﻳﺪاﺗﻮ ﺑﺎﻧﺪې د ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻮ ﺗﺎﺑﻊ ﻧﻪ －ﺮ＄ﻲ .وﻟﯽ ﮐﻪ
ﭼﻴﺮې اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻮوﻧﮑﯽ دﻏﻪ اﻣﺘﻴﺎزات ﭘﻪ ﻧﻘﺪې ﺗﻮ－ﻪ ﺗﺎدﻳﻪ ﮐ７ي ،ﭘﻪ دﻏﻪ 請ﻮرت
ﮐ ３ﭘﻮرﺗﻨﯽ ﺣﺎﻟﺖ د ﺗﻄﺒﻴﻖ وړ ﻧﻪ دې .ﻳﻌﻨ ３ﮐﻪ ﭼﻴﺮې اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻮوﻧﮑﯽ
ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺗﻪ د ﻏﺬا او ﻳﺎ دده ﻟﻪ اﺳﺘﻮ－ﻨ％ﻲ ＇ﺨﻪ د ﮐﺎر ﺗﺮ ＄ﺎﻳﻪ ﭘﻮرې د ﺗ ，او
راﺗ ，د ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرت ﻟ＋／ﺖ ﭘﻪ ﻧﻘﺪه ﺗﻮ－ﻪ ) ﭘﻪ ﻫﺮ اﻧﺪازه ﭼ ３وي ( ﺗﺎدﻳﻪ ﮐ７ي ،ﭘﻪ
دﻏﻪ 請ﻮرت ﮐ ３ﻧﻮﻣﻮړی ﻟ＋／ﺖ د ﻣﻌﺎش او ﻳﺎ اﺟﻮرې ﺑﺮﺧﻪ ２－ﻞ ﮐﻴ８ي او ﭘﺮ
ﻋﺎﻳﺪاﺗﻮ ﺑﺎﻧﺪې د ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻮ ﺗﺎﺑﻊ دي.

＇ﻠﻮرﻣﻪ ﺑﺮﺧﻪ :د ﺧﻮراﮐﻲ ﻣﻮادو او اﺳﺘﻮ－ﻨ％ﻲ ﺑﺮاﺑﺮول او ﻳﺎ
د ﻫﻐﻮې د ﻟ＋／ﺖ ورﮐ７ه ﮐﻮم وﺧﺖ د ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻮﻟﻮ
ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐ ３د اﻣﺘﻴﺎز ﭘﻪ ﺗﻮ－ﻪ ﻧﻪ ２－ﻞ ﮐﻴ８ي؟
 .٢٥ﭘﻪ ＄ﻴﻨﻮ ＄ﺎﻧ７／و ﺣﺎﻻﺗﻮ ﮐ ３د ﻳﻮ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺷﺨﺼﻲ ﻟ＋／ﺖ دﻫﻐ ３دﻧﺪې د
ﻟ＋／ﺖ ﭘﻪ ﺗﻮ－ﻪ ２－ﻞ ﮐﻴ８ي ﭼ ３ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﯽ ﻳﻲ دﺧﭙﻞ ا請ﻠﻲ اﺳﺘﻮ－ﻨ％ﻲ ＇ﺨﻪ ﭘﻪ
ﻟﻴﺮي ﻓﺎ請ﻠﻪ ﮐ ３ﺳﺮﺗﻪ رﺳﻮي .ﮐﻪ ﭼﻴﺮې ﻳﻮ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﯽ ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ＇ﺨﻪ ﺑﻬﺮ د
اﺳﺘﻮ－ﻨ ３د ﻋﺎدې ＄ﺎی ﺧﺎوﻧﺪ وي اواﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ د دﻧﺪې دﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮﻟﻮﻟﭙﺎره
را＄ﻲ وﻟ ３د دﻧﺪې دﭘﺎی ﺗﻪ رﺳﻴﺪوﻧﻪ ورﺳﺘﻪ ﺧﭙﻞ ا請ﻠﻲ اﺳﺘﻮ－ﻨ％ﻲ ﺗﻪ ﺳﺘﻨﻴ８ي،
ﻧﻮﻣﻮړي ﺷﺨﺺ ﺗﻪ د اﻟﻮﺗﮑ ３د دوه ﻃﺮﻓﻪ ！ﮑ ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻮل او ﻳﺎﻳ ３د ﻟ＋／ﺖ دوﺑﺎره
ورﮐ７ه ددﻏ ３ﻣﺴﺌﻠ ３ﻳﻮه ＊ﻪ ﺑﻴﻠ／ﻪ ده .د ﻫﻮاﻳﻲ ！ﮑ ﺗﻬﻴﻪ او ﻳﺎ دﻫﻐﻪ د ﻟ＋／ﺖ
دوﺑﺎره ورﮐ７ه د دﻧﺪې ﻟﻪ ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﻫﻴ＆ اړﻳﮑﻪ ﻧﻪ ﻟﺮي وﻟ ３ﻻزﻣﻪ ده ﭼ３
ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﯽ دﻏﻪ ﻣﺴﺆﻟﻴﺘﻮﻧﻪ دﺧﭙﻞ ا請ﻠﻲ اﺳﺘﻮ－ﻨ％ﻲ ＇ﺨﻪ ﻟﻴﺮې ﭘﻪ ﮐﻮم ﺑﻞ ＄ﺎی
ﮐ ３ﺳﺮﺗﻪ ورﺳﻮي .
 .٢٦ﻟﮑﻪ ＇ﻨ／ﻪ ﭼ ３دﻣﺨﻪ ووﻳﻞ ﺷﻮل ،د اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﻟﺨﻮا ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺗﻪ
ﻏﺬا ،ﻟﺒﺎس ،د ﺳﻔﺮ ﺳﻬﻮﻟﺘﻮﻧﻪ او د اﺳﺘﻮ－ﻨ％ﻲ ﺑﺮاﺑﺮول او ﻳﺎ د ﻫﻐﻮي د ﻟ＋／ﺖ
ورﮐ７ه ﻣﻌﻤﻮﻻَ د ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐ ３اﻣﺘﻴﺎز ２－ﻞ ﮐﻴ８ي وﻟ ３ﭘﻪ ＄ﻴﻨﻮ
اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﮐ ３د اﺳﺘﻮ－ﻨ％ﻲ د ﻟ＋／ﺖ ورﮐ７ه )او ﻳﺎ د اﺳﺘﻮ－ﻨ％ﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻮل(
د ﻫﻐﻪ ﻟ＋／ﺖ د ﺟﺒﺮان ﭘﻪ ﺗﻮ－ﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻴ８ي ﭼ ３ﻳﻮا ３＄د دﻧﺪی د ﺳﺮﺗﻪ رﺳﻮﻟﻮ ﭘﻪ
ﻣﻮﺧﻪ ﭘﻪ ﮐﺎر وړل ﮐﻴ８ي او دا ﻫﻐﻪ ﺣﺎﻟﺖ دې ﭼ ３ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﯽ ﺧﭙﻞ ا請ﻠﻲ
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اﺳﺘﻮ－ﻨ％ﯽ ﻟﺮي وﻟ ３د دﻧﺪی د ﺳﺮﺗﻪ رﺳﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐ ３دوﻫﻢ
اﺳﺘﻮ－ﻨ％ﻲ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻟﺮي .دﺑﻴﻠ／ﯽ ﭘﻪ ﺗﻮ－ﻪ ،ﻳﻮﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﯽ ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ＇ﺨﻪ ﺑﻬﺮ
د اوﺳﻴﺪو ＄ﺎی ﻟﺮي ﻟﻴﮑﻦ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐ ３د دﻧﺪی دﺳﺮﺗﻪ رﺳﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ دوﻫﻢ
اﺳﺘﻮ－ﻨ％ﻲ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻟﺮي .ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﺗﻮ－ﻪ ﻳﻮ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﯽ ﭼ ３ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐ ３ﻳﻮ
ا請ﻠﻲ اﺳﺘﻮ－ﻨ％ﯽ ﻟﺮي ﺧﻮ د دﻧﺪی دﺳﺮﺗﻪ رﺳﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻣﺠﺒﻮردې ﭼ ３د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﭘﻪ داﺧﻞ ﭘﻪ ﮐﻮم ﺑﻞ ＄ﺎی ﮐ ３دوﻫﻢ اﺳﺘﻮ－ﻨ％ﯽ وﻟﺮي .ﮐﻪ ﭼﻴﺮې ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﯽ
اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺗﻪ دا ﺛﺎﺑﺘﻪ ﮐ７ي ﭼ ３ﻧﻮﻣﻮړی ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐ ３ﻳﻮ ا請ﻠﻲ
اﺳﺘﻮ－ﻨ％ﯽ ﻟﺮي ﺧﻮ ﻳﻮا ３＄د دﻧﺪی د ﺳﺮﺗﻪ رﺳﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐ ３دوﻫﻢ
اﺳﺘﻮ－ﻨ％ﻲ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻟﺮي ،ﭘﻪ دﻏﻪ 請ﻮرت ﮐ ３د اﺳﺘﻮ－ﻨ％ﻲ ﺑﺮاﺑﺮول او ﻳﺎ د ﻫﻐﻪ د
ﻟ＋／ﺖ ورﮐﻮل د ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ د ﻣﻌﺎش او ﻳﺎ اﺟﻮرې ﺑﺮﺧﻪ ﻧﻪ ２－ﻞ ﮐﻴ８ي.
 .٢٧ﭘﻪ ＄ﻴﻨﻮ ﻫﻐﻮ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﮐ ３ﭼ ３ﭘﻪ ﭘﻮرﺗﻨ ３ﻓﻘﺮه ﮐ ３د ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺷﻮو ﺣﺎﻻﺗﻮ ﺳﺮه
ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ ﻟﺮي ،د ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ د ﺧﻮراﮐﻲ ﻣﻮادو د ﻳﻮي ﺑﺮﺧ ３ﻟ＋／ﺖ ﻣﻤﮑﻦ د
ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐ ３د اﻣﺘﻴﺎز ﭘﻪ ﺗﻮ－ﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺸﻲ .دا ﻳﻮ ＇ﺮ－ﻨﺪ
ﺣﻘﻴﻘﺖ دې ﮐﻪ ﭼﻴﺮې ﻳﻮﺷﺨﺺ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐ ３ﭘﻪ دﻧﺪه ﺑﻮﺧﺖ وي اوﻳﺎ ﻧﻪ ،د
ﺧﻮراﮐﻲ ﻣﻮادوﻟ＋／ﺖ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻟﺮي  .ﮐﻪ ﭼ５ﺮې ﻳﻮﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﯽ ﭘﻪ دوﻫﻢ اﺳﺘﻮ－ﻨ％ﻲ
ﮐ ３اﺳﺘﻮ－ﻦ ﺷﻲ ،اﺣﺘﻤﺎل ﺷﺘﻪ ﭼ ３ﻧﻮﻣﻮړی ﺑﻪ د ا請ﻠﻲ اﺳﺘﻮ－ﻨ％ﻲ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﭘﻪ
دوﻫﻢ اﺳﺘﻮ－ﻨ％ﻲ ﮐ ３زﻳﺎت ﻏﺬاﺋﻲ ﻟ＋／ﺖ وﻟﺮي ＄ﮑﻪ ﭼ ３ﭘﻪ زﻳﺎﺗﻮ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﮐ ３ﭘﻪ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐ ３د ﻧﻮﻣﻮړي دوﻫﻢ اﺳﺘﻮ－ﻨ％ﯽ د ﻏﺬا د ﻻﺳﺘﻪ راوړﻟﻮ او ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻮﻟﻮ
ﻫﻐﻪ اﺳﺎﻧﺘﻴﺎوي ﻧﻪ ﻟﺮي ﭼ ３ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ا請ﻠﻲ اﺳﺘﻮ－ﻨ％ﻲ ﮐ ３ﺋﻲ ﻟﺮي ＄ﮑﻪ ﭘﻪ دوﻫﻢ
اﺳﺘﻮ－ﻨ％ﻲ ﮐ ３دﺧﻮراﮐﻲ ﻣﻮادو ﺑﻴﻪ ﻟﻮړه وي او دﻏﻪ ﺣﺎﻟﺖ دﻫﻐ ３ﻏﺬا ﭘﻪ اړه
زﻳﺎت 請ﺪق ﮐﻮي ﭼ ３ﻟﻪ ﭘﺨﻮا ﻧﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﻮې وې.
 .٢٨ﮐﻪ ﭼﻴﺮې ﻳﻮ اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻮوﻧﮑﯽ د ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ ﻟﭙﺎره ﺧﻮراﮐﻲ ﻣﻮاد ﺗﻬﻴﻪ او
ﻳﺎ ﺋﻲ ﻟ＋／ﺖ ورﮐ７ي ﺧﻮ ﺑﻴﻪ ﻳﻲ د ﻫﻐ ３ﺑﻴ＇ ３ﺨﻪ زﻳﺎﺗﻪ وي ﭼ ３ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﯽ ﺋﻲ ﭘﻪ
ﺧﭙﻞ ا請ﻠﻲ اﺳﺘﻮ－ﻨ％ﻲ ﮐ ３ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﯽ ﺷﻲ ،ﭘﻪ دﻏﻪ 請ﻮرت ﮐ ３دﻏﻪ ﻣﻨﻔﻌﺖ
اﻣﺘﻴﺎز ﻧﻪ دې او د ﻣﻌﺎش او ﻳﺎ اﺟﻮرې ﺑﺮﺧﻪ ﻧﻪ ２－ﻞ ﮐﻴ８ي .د ﻣﺎﻟﻴ ３وزارت ﺑﻪ د ﻳﻮ
اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﻟﺨﻮا ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺗﻪ ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐ ３د ﻏﺬا د ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮ ور＄ﻨﯽ
ﻟ＋／ﺖ ﺗﺮ  ١٧٥٠اﻓﻐﺎﻧﻴﻮ ﭘﻮرې او ﻳﺎ ﻧﻮﻣﻮړي ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺗﻪ د ﻫﻐﻪ د ور＄ﻨ ３ﻏﺬا
د ﻟ＋／ﺖ ﻟﭙﺎره د  ١٧٥٠اﻓﻐﺎﻧ５ﻮ واﻗﻌﻲ ورﮐ７ه د ﺟﺒﺮان ﭘﻪ ﺗﻮ－ﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐ７ي ﺗﺮ
＇ﻮ د ﻧﻮﻣﻮړي ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ د ﻏﺬا اﺿﺎﻓﻲ ﻟ＋／ﺖ ﺟﺒﺮان ﮐ７ل ﺷﻲ ،ﻧﻮ＄ﮑﻪ د ﻣﻌﺎش
او ﻳﺎ ا ﺟﻮری ﺑﺮﺧﻪ ﻧﻪ ２－ﻞ ﮐﻴ８ي .د ﻣﺎﻟﻴ ３وزارت د اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﻟﺨﻮا
ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺗﻪ ﻟﻪ ﮐﺎﺑﻞ ＇ﺨﻪ ﺑﻬﺮ د ﻏﺬا د ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮ ور＄ﻨﯽ ﻟ＋／ﺖ ﺗﺮ ١٢٥٠
اﻓﻐﺎﻧﻴﻮ ﭘﻮرې او ﻳﺎ ﻧﻮﻣﻮړي ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺗﻪ د ﻫﻐﻪ د ور＄ﻨ ３ﻏﺬا د ﻟ＋／ﺖ ﻟﭙﺎره
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واﻗﻌﻲ ورﮐ７ه ﺗﺮ  ١٢٥٠اﻓﻐﺎﻧﻴﻮ ﭘﻮرې ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻮي ﺗﺮ ＇ﻮ د ﻧﻮﻣﻮړوﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ
اﺿﺎﻓﻲ ﻟ＋／ﺖ ﺟﺒﺮان ﮐ７ل ﺷﻲ ،ﻧﻮﻟﻪ دې ﮐﺒﻠﻪ د ﻣﻌﺎش او ﻳﺎ اﺟﻮری ﺑﺮﺧﻪ ﻧﻪ ２－ﻞ
ﮐﻴ８ي.
 .٢٩ﭘﻪ ＄ﻴﻨﻮ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﮐ ،３اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻮوﻧﮑﯽ ﻫﻐﻮ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﮐ ３ﻳﻮا ３＄اﻃﺎق او ﻏﺬا ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻮي ﭼ ３ﮐﻮراو ﻳﺎ ا請ﻠﻲ اﺳﺘﻮ－ﻨ％ﻲ ﻟﺮي ،ﻳﻌﻨ３
ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﻪ د اوﺳﻴﺪو ＄ﺎی ،ﻳﻮ ﻳﺎ ＇ﻮ وﺧﺘﻪ ﺧﻮاړه او ＄ﻴﻨ ３ﻧﻮرې اﺳﺎﻧﺘﻴﺎوي
) ﻟﮑﻪ د ﺟﺎﻣﻮ ﭘﺮﻳﻤﻴﻨ％ﻞ ( ﺑﺮاﺑﺮوي او ﻳﺎ ورﺗﻪ د ﻫﻐﻪ اﺳﺘﻮ－ﻨ％ﻲ ﻟ＋／ﺖ ورﮐﻮي
ﭼ ３ﻏﺬا او اﻃﺎق ﭘﻪ ﮐ ３ﺗﻬﻴﻪ ﺷﻮې دې  .ﭘﻪ دﻏﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﮐ ３داﻃﺎق او ﺧﻮراﮐﻲ
ﻣﻮادو ﻟ＋／ﺖ د ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ د اﺿﺎﻓﻲ ﻟ＋／ﺖ ﻟﭙﺎره د ﺟﺒﺮان ﭘﻪ ﺗﻮ－ﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﮐﻴ８ي ،ﻧﻮ ＄ﮑﻪ د ﻣﻌﺎش او ﻳﺎ اﺟﻮرې ﺑﺮﺧﻪ ﻧﻪ ２－ﻞ ﮐﻴ８ي.

ﭘﻨ％ﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ  :ﭘﻪ ﺳﻔﺮﻳﻪ ﺑﺎﻧﺪې د ﻣﺎﻟﻴ ３د ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﻪ
.٣٠

ﭘﻪ ＄ﻴﻨﻮ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﮐ ３اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻮوﻧﮑﯽ د ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻲ ﻟﭙﺎره ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

ﮐ ３د" اوﺳﻴﺪو دوﻫﻢ ＄ﺎی " او ﻳﺎ د اﺳﺘﻮ－ﻨ ３د ﻟ＋／ﺖ د ورﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐ３
ﻧﻮﻣﻮړي ﺗﻪ ﺳﻔﺮﻳﻪ ورﮐﻮي .ﮐﻪ ﭼﻴﺮې دﻏﻪ ﺳﻔﺮﻳﻪ د ﻓﻌﻠﻲ اﺳﺘﻮ－ﻨ％ﻲ او ﻳﺎ د
ﺧﻮراﮐﻲ ﻣﻮادو د اﺿﺎﻓﻲ ﻟ＋／ﺖ ﭘﻮرې ﻣﻨﺤﺼﺮه ﻧﻪ وي او ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﯽ وﮐﻮﻟ ３ﺷﻲ
ﻧﻮﻣﻮړې ﺳﻔﺮﻳﻪ ﭘﻪ ازاده ﺗﻮ－ﻪ د ﺧﭙﻠ ３ﺧﻮ＊ ３ﻣﻄﺎﺑﻖ ﭘﻪ ﻧﻮرو ＄ﺎﻳﻮﻧﻮﮐ ３اﺳﺘﻌﻤﺎل
ﮐ７ي ،ﭘﻪ دﻏﻪ 請ﻮرت ﮐ ３ﻧﻮﻣﻮړې ﺳﻔﺮﻳﻪ ﭘﻪ ﻋﺎدې ډول د ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻮﻟﻮ
ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐ ３د ﻳﻮ ﺑﻞ ﻧﻮع اﻣﺘﻴﺎز ﭘﻪ ﺗﻮ－ﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ او د ﻣﻌﺎش او ﻳﺎ اﺟﻮرې ﺑﺮﺧﻪ ２－ﻞ
ﮐﻴ８ي .وﻟ ３ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﯽ اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺗﻪ دا ﺛﺎﺑﺘﻪ ﮐ７ي ﭼ ３د ﻳﻮ ا請ﻠﻲ
ﮐﻮر او ﻳﺎ د اوﺳﻴﺪو د ＄ﺎی ﺧﺎوﻧﺪ دې ،ﭘﻪ دﻏﻪ 請ﻮرت ﮐ ３د دﻏ ３ﺳﻔﺮﻳ ３ﻳﻮه ﺑﺮﺧﻪ
ﺑﺎﻳﺪ د اﺳﺘﻮ－ﻨ％ﻲ او ﺧﻮراﮐﻲ ﻣﻮادو د اﺿﺎﻓﻲ ﻟ＋／ﺖ ﻟﭙﺎره ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐ３
ﻣﺼﺮف ﮐ７ل ﺷﻲ.
.٣١

ﮐﻪ ﭼ５ﺮې اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻮوﻧﮑﯽ د ﭘﻮرﺗﻨ ９ﻓﻘﺮې ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺗﻪ ﺳﻔﺮﻳﻪ

ورﮐ７ي ،ﻧﻮﻣﻮړی ﻣﺒﻠﻎ د ﻣﻌﺎش او ﻳﺎ اﺟﻮرې ﭘﻪ ﺗﻮ－ﻪ ２－ﻞ ﮐﻴ８ي او ﭘﺮ ﻋﺎﻳﺪاﺗﻮ
ﺑﺎﻧﺪې د ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻮ ﺗﺎﺑﻊ －ﺮ＄ﻲ .ﮐﻪ ﭼﻴﺮې )اﻟﻒ( اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻮوﻧﮑﯽ د ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ
ﻟﭙﺎره د اوﺳﻴﺪو ＄ﺎی او ﺧﻮراﮐﻲ ﻣﻮاد ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻪ ﮐ７ي او ﻳﺎ ﻳ ３ﻟ＋／ﺖ ﭘﻪ ﺟﻼ ﺗﻮ－ﻪ
ﺗﺎدﻳﻪ ﻧﻪ ﮐ７ي او ) ب ( ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﯽ د اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﻟﭙﺎره دا ﺛﺎﺑﺘﻪ ﮐ７ي ﭼ３
ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﯽ ﻳﻮ ا請ﻠﻲ ﮐﻮر او ﻳﺎ دﻫﻐﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ د اوﺳﻴﺪو ＄ﺎی ﻟﺮي ،ﭘﻪ دﻏﻪ 請ﻮرت
ﮐ ３د ﻣﺎﻟﻴ ３وزارت داﺳ ３２－ ３ﭼ！ ３ﻮل اﻣﺘﻴﺎز او ﻳﺎﻳ ３ﻳﻮه ﺑﺮﺧﻪ د اوﺳﻴﺪو د
＄ﺎی او د ﺧﻮراﮐﻲ ﻣﻮادو د اﺿﺎﻓﻲ ﻟ＋／ﺖ ﭘﻪ ﺗﻮ－ﻪ ﻣﺼﺮﻓﻴ８ي ،ﻧﻮ＄ﮑﻪ د ﻣﻌﺎش او
ﻳﺎ اﺟﻮری ﺑﺮﺧﻪ ﻧﻪ ２－ﻞ ﮐﻴ８ي.
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ﮐﻪ ﭼﻴﺮې ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﯽ د اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﻟﭙﺎره داﺳ ３رﺳﻴﺪوﻧﻪ اوﻳﺎ ﻧﻮر ﻣﺴﺘﻨﺪ
اﺳﻨﺎد ﺑﺮاﺑﺮ ﮐ７ي ﭼ ３ﺗﺮ ﻣﺨ ３ﻳ ３د ﺧﻮراﮐﻲ ﻣﻮادو او اوﺳﻴﺪو د ＄ﺎی ﻟ＋／ﺖ
ﺛﺎﺑﺖ ﮐ７ي ،ﭘﻪ دﻏﻪ 請ﻮرت ﮐ ３اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻮوﻧﮑﯽ ﻳﻮا ３＄ﻫﻐﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﭼ ３د ﺧﻮراﮐﻲ
ﻣﻮادو او اوﺳﻴﺪو د ＄ﺎی ﻟﭙﺎره ﻣﺼﺮف ﺷﻮې دې د ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻌﺎش او
ﻳﺎ اﺟﻮرې ＇ﺨﻪ وﺿﻊ ﮐﻮي ﭼ ３ﭘﺮﻣﻌﺎﺷﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې دﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻣﺎﻟﻴ ３ﺗﺎﺑﻊ دې.

ﺷﭙ８ﻣﻪ ﺑﺮﺧﻪ :د ﻫﻐﻪ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ ﭘﻪ ﻧﻮرو ﻟ＋／ﺘﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې د
ﻣﺎﻟﻴ ３ﺗﻄﺒﻴﻖ ﭼ ３د ﺧﭙﻞ ا請ﻠﻲ اﺳﺘﻮ－ﻨ％ﻲ ＇ﺨﻪ ﭘﻪ ﻟﻴﺮې
ﻓﺎ請ﻠﻪ ﮐ ３اوﺳﻴ８ي.
 .٣٢ﮐﻪ ﭼﻴﺮې د اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﻟﺨﻮا ورﮐ７ل ﺷﻮی او ﻳﺎ ﺟﺒﺮان ﺷﻮی ﻟ＋／ﺖ
د ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐﻲ اﻣﺘﻴﺎز وي ،ﻧﻮ د ﻣﺎﻟﻴ ３وزارت داﺳ３
２－ﻲ ﭼ ３دﻏﻪ ﻟ＋／ﺖ ﭘﺮ ﻋﺎﻳﺪاﺗﻮ ﺑﺎﻧﺪې د ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻮ ﺗﺎﺑﻊ دي .ﭘﻪ ＄ﻴﻨﻮ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﮐ ３د
ﻳﻮ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺷﺨﺼﻲ ﻟ＋／ﺘﻮﻧﻪ ﺳﺮه ددې ﭼ ３ﻧﻮﻣﻮړي د دﻧﺪې د ﺳﺮﺗﻪ رﺳﻮﻟﻮ
ﻟﭙﺎره د ﺧﭙﻞ ا請ﻠﻲ اﺳﺘﻮ－ﻨ％ﻲ ＇ﺨﻪ ﭘﻪ ﻟﻴﺮې ﻓﺎ請ﻠﻪ ﮐ ３ﺳﺮﺗﻪ رﺳﻮﻟﻲ دي،
ﮐﻴﺪای ﺷ ３ﭼ ３د دﻧﺪې د ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻮرې اړوﻧﺪ ﻟ＋／ﺖ و２－ﻞ ﺷﻲ  .ا請ﻠﻪ
ﻣﻮﺿﻮع داده ﭼ ３آﻳﺎ ورﮐ７ه او ﻳﺎ دوﺑﺎره ورﮐ７ه د ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ
ﺑﺪل ﮐ ３اﻣﺘﻴﺎز او ﻳﺎ ﻫﻐﻪ ﻣﻨﻔﻌﺖ دې ﭼ ３ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺗﻪ ﻳﻮا ３＄د ده د ﻫﻐﻪ
ﻟ＋／ﺖ او ﻳﺎ ﺗﺎوان ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐ ３ورﮐﻮل ﮐﻴ８ي ﭼ ３ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺂد دﻧﺪی د ﺳﺮﺗﻪ رﺳﻮﻟﻮ
ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐ ３ﻣﺘﻘﺒﻞ ﮐﻴ８ي .
 .٣٣ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐ ３د دﻧﺪې د ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﻟﻪ ﮐﻮر ＇ﺨﻪ د ﮐﺎر ﺗﺮ ＄ﺎﻳﻪ
ﭘﻮرې د اﻟﻮﺗﮑ ３د دوه ﻃﺮﻓﻪ ！ﮑ د ﻟ＋／ﺖ ورﮐ７ه او ﻳﺎ ﺟﺒﺮان ﻟﮑﻪ ＇ﻨ／ﻪ ﭼ３
ﻣﺨﮑ ３ﻳ ３ﻳﺎدوﻧﻪ ﺷﻮې ده ﭘﻪ دې ﮐﺘ／ﻮری ﮐ ３ﺷﺎﻣﻞ ２－ﻞ ﮐﻴ８ي .ﻫﻤﺪارﻧ／ﻪ د ﻫﻐﻪ
ﺷﺨﺺ د ﻧﻮي اﺳﺘﻮ－ﻨ％ﻲ  ،روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ او واﮐﺴﻴﻦ د ﻟ＋／ﺖ ﺗﺎدﻳﻪ او ﻳﺎ ﺟﺒﺮان
ﭼ ３د دﻧﺪې د ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎر ه اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ را＄ﻲ ﭘﻪ دﻏﻪ ﮐﺘ／ﻮري ﮐ ３ﺷﺎﻣﻞ
دي .ﭘﻪ دﻏﻮ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﮐ ３دﻟ＋／ﺖ ورﮐ７ه او ﺟﺒﺮان د ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ
ﺑﺪل ﮐ ３اﻣﺘﻴﺎز ﻧﻪ دې او د ﻣﻌﺎش او ﻳﺎ اﺟﻮرې ﺑﺮﺧﻪ ﻧﻪ ２－ﻞ ﮐﻴ８ي.

ﭘﺮﻋﺎﻳﺪاﺗﻮﺑﺎﻧﺪې ﻣﺎﻟﻴﻪ
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اووﻣﻪ ﺑﺮﺧﻪ :د ﻣﺎﻟﻴ ３وزارت ﻫﻮډ ﻟﺮي ﭼ ３د اﺳﺘﻮ－ﻨ％ﻲ،
ﺧﻮراﮐﻲ ﻣﻮادو او ﻧﻮرو ﻟ＋／ﺘﻮﻧﻮ د ﻣﻌﺎﻓﻴﺘﻮﻧﻮ د ﻧﻈﺎرت
دﻧﺪه ﺗﺮﺳﺮه ﮐ７ي.
 .٣٤د ﻣﺎﻟﻴﻪ ورﮐﻮوﻧﮑﻲ ﻧﻈﺎرت د ﻣﺎﻟﻴ ３وزارت د دﻧﺪو ﻳﻮه ﺑﺮﺧﻪ ده .ﻧﻮﻣﻮړی
وزارت ﺑﻪ ﻫﻤﺪارﻧ／ﻪ د اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻮوﻧﮑﻲ او ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ د ﻫﻐﻮ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺗﻮ ﻧﻈﺎرت
وﮐ７ي ﭼ ３ﺗﺮﻣﺨ ３ﻳ ３ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ ﭘﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻪ او ﻳﺎ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻪ ﺗﻮ－ﻪ د
اﺳﺘﻮ－ﻨ％ﻲ  ،ﺧﻮراﮐ ３ﻣﻮادو او ﻧﻮر ﺿﻤﻨﻲ ﻟ＋／ﺘﻮﻧﻪ ﻻﺳﺘﻪ راوړي او ادﻋﺎ ﮐﻮي
ﭼ ３دﻏﻪ ﻟ＋／ﺖ ﭘﺮﻋﺎﻳﺪاﺗﻮ ﺑﺎﻧﺪې دﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻮ ﺗﺎﺑﻊ ﻧﻪ －ﺮ＄ﻲ .
 .٣٥ﮐﻪ ﭼﻴﺮې د ﻣﺎﻟﻴ ３وزارت د ﻣﺨﮑﻨ ９ﻓﻘﺮې ﻟﻪ ﻣﺨ ３داﺳ ３و ２－ﻲ ﭼ ３د
اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﻟﻪ ﺧﻮا ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺗﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ او ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﺎدﻳﺎت ﭘﻪ
داﺳ ３ﺑ２ﻪ ﺗﻐﻴﺮ ﻣﻮﻣﻲ ﭼ ３د ﻫﻐﻮ ﻣﻌﺎﺷﻮﻧﻮ اﻧﺪازه ﭼ ３ددې ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻞ ﻟﻪ ﻣﺨ ３د
ﻣﺎﻟﻴ ３ﺗﺎﺑﻊ دې را ﮐﻤﻪ ﮐ７ي او اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻮوﻧﮑﯽ وﻧﻪ ﺷﻲ ﮐ７ای ﭼ ３دﻏﻪ ډول
ﺗﻐﻴﺮات د ﺑﺎوري اﺳﻨﺎدو ﻟﻪ ﻣﺨ ３ﺛﺎﺑﺖ ﮐ７ي ،ﻧﻮ دﻣﺎﻟﻴ ３وزارت ﺑﻪ ﻧﻮﻣﻮړي
ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت د دوﻫﻢ ＄ﻞ ﻟﭙﺎره ﻣﺸﺨﺺ او ﻫﻐﻪ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﭼ ３د ﻣﺎﻟﻴ ３ﺗﺎﺑﻊ دې ،ﺗﺜﺒﻴﺖ
ﮐ７ي .د ﻫﻐﻪ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺳﺮه ﺳﺮه ﭼ ３دﻣﺎﻟﻴ ３وزارت ﻟﺨﻮا ﻣﻨ ＃ﺗﻪ راﻏﻠﯽ دې ،د ﻣﺎﻟﻴ３
وزارت ﺑﻪ د ﻣﺎﻟﻴ ３د ﭘ＂ﻮﻟﻮ ﭘﻪ 請ﻮرت ﮐ ３ﺟﺮﻳﻤﻪ وﺿﻊ ﮐ７ي او د ﻣﺎﻟﻴ ３د ﻧﻪ
ورﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ 請ﻮرت ﮐ ３ﺑﻪ ﻳ ３د ﻋﺪﻟﻲ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻻﻧﺪې وﻧﻴﺴﻲ .

اﺗﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ  :دﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ ﭘﺮﻫﻐﻮ ﻣﻨﻔﻌﺘﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې دﻣﺎﻟﻴ３
دوﺿﻊ ﮐﻮﻟﻮ ﺧﻼ請ﻪ ﭼ ３ﻧﻮﻣﻮړی ﻳ ３د ﺧﭙﻞ اﺳﺘﻮ－ﻨ％ﻲ ＇ﺨﻪ
ﭘﻪ ﻟﻴﺮي ﻓﺎ請ﻠﻪ ﮐ ３ﻻﺳﺘﻪ راوړي.
 .٣٦د ﻫﻐﻮ دﻻﻳﻠﻮ ﻟﻪ ﻣﺨ ３ﭼ ３ﭘﺪې ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻞ ﮐ ３ﭘﻪ ﻟﻨ６ه ﺗﻮ－ﻪ ﺷﺮح ﺷﻮﻳﺪي ،ﮐﻪ
ﭼﻴﺮې ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﯽ اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺗﻪ دا ﺛﺎﺑﺘﻪ ﮐ７ي ﭼ ３ﻧﻮﻣﻮړی د ﻳﻮ ﺷﺨﺼﻲ
اﺳﺘﻮ－ﻨ％ﻲ ﺧﺎوﻧﺪ دې اﻣﺎ د دﻧﺪې د ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﺧﭙﻞ ا請ﻠﻲ اﺳﺘﻮ－ﻨ％ﯽ
ﭘﺮﻳ８دي او د دﻧﺪې د ﺑﺸﭙ７ﻳﺪوﻧﻪ ورﺳﺘﻪ ﺑﻴﺮﺗﻪ ﺧﭙﻞ اﺳﺘﻮ－ﻨ％ﻲ ﺗﻪ را －ﺮ＄ﻲ ،ﭘﻪ
دﻏﻪ 請ﻮرت ﮐ ３د ﻻﻧﺪې اﻫﺪاﻓﻮ ﻟﭙﺎره ورﮐ７ل ﺷﻮي ﻣﺒﺎﻟﻎ دﻣﻌﺎش اواﺟﻮرې ﭘﻪ
ﺗﻮ－ﻪ ﻧﻪ ２－ﻞ ﮐﻴ８ي او ﭘﺮﻋﺎﻳﺪاﺗﻮ ﺑﺎﻧﺪې د ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻮ ﺗﺎﺑﻊ ﻧﻪ دي :


د اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﻟﺨﻮا د ﺣﻘﻴﻘﻲ اﺳﺘﻮ－ﻨ％ﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻮل



د اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﻟﺨﻮا د ﺣﻘﻴﻘﻲ اﺳﺘﻮ－ﻨ％ﻲ د ﻟ＋／ﺖ دوﺑﺎره ورﮐ７ه

ﭘﺮﻋﺎﻳﺪاﺗﻮﺑﺎﻧﺪې ﻣﺎﻟﻴﻪ
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د اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﻟﺨﻮا ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐ ３د ﺧﻮراﮐﻲ ﻣﻮادو او ﻧﻮرو ﺿﻤﻨﻲ
اړﺗﻴﺎوو ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻮل ﭼ ３ور＄ﻨﻲ ﻟ＋／ﺖ ﻳ ３ﺗﺮ  ١٧٥٠اﻓﻐﺎﻧﻴﻮﭘﻮرې او د
ﮐﺎﺑﻞ ＇ﺨﻪ ﺑﻬﺮ د ﻧﻮﻣﻮړو ﻣﻮادو او اړﺗﻴﺎوو ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻮﻟﻮ ور＄ﻨﯽ ﻟ＋／ﺖ ﺗﺮ
 ١٢٥٠اﻓﻐﺎﻧﻴﻮ ﭘﻮرې .



د اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﻟﺨﻮا ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐ ３د ﺧﻮراﮐﻲ ﻣﻮادو او ﻧﻮرو ﺿﻤﻨﻲ
اړﺗﻴﺎوود ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻮﻟﻮدور＄ﻨﻲ ﻟ＋／ﺖ دوﺑﺎره ورﮐ７ه ﺗﺮ  ١٧٥٠اﻓﻐﺎﻧﻴﻮﭘﻮرې
او د ﮐﺎﺑﻞ ＇ﺨﻪ ﺑﻬﺮ د ﻧﻮﻣﻮړو ﻣﻮادو او اړﺗﻴﺎوو د ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻮﻟﻮد ور＄ﻨﻲ
ﻟ＋／ﺖ دوﺑﺎره ورﮐ７ه ﺗﺮ  ١٢٥٠اﻓﻐﺎﻧﻴﻮ ﭘﻮرې.



داﺳﺘﺨﺪام ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﻟﺨﻮا د اﻃﺎق او ﺧﻮراﮐﻲ ﻣﻮادو ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻮل



د اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﻟﺨﻮا د اﻃﺎق او ﺧﻮراﮐﻲ ﻣﻮادو د ﻟ＋／ﺖ دوﺑﺎره
ورﮐ７ه



د ﻣﻨﻔﻌﺘﻮﻧﻮ واﻗﻌﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻮل او ﻳﺎ د اﺿﺎﻓﻲ ﻟ＋／ﺖ دوﺑﺎره ورﮐ７ه ﭼ３
ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﯽ ورﺗﻪ د ﺧﭙﻞ ا請ﻠﻲ اﺳﺘﻮ－ﻨ％ﻲ ＇ﺨﻪ ﭘﻪ ﻟﻴﺮې وا！ﻦ ﮐ ３د
دﻧﺪې د ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره اړﺗﻴﺎ ﻟﺮي ﭘﻪ ﻫﻐﻪ 請ﻮرت ﮐ ３ﭼ ３دﻏﻪ ﻟ＋／ﺖ د
ﺧﺪﻣﺎﺗﻮ د ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐ ３اﻣﺘﻴﺎز ﻧﻪ وي  .د ﺑﻴﻠ ３／ﭘﻪ ﺗﻮ－ﻪ د
دﻧﺪې ﭘﻪ ﭘﻴﻞ او ﻳﺎ ﭘﺎی ﮐ ３د ﺳﻔﺮ د ﻟ＋／ﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻮل او ﻳﺎ د ﻫﻐﻪ دوﺑﺎره
ورﮐ７ه ،د ﻧﻮي اﺳﺘﻮ－ﻨ％ﻲ ﺑﺮاﺑﺮول او ﻳﺎ دﻫﻐﻪ د ﻟ＋／ﺖ دوﺑﺎره ورﮐ７ه ،د
روﻏﺘﻴﺎﻳ ３درﻣﻠﻨ ３اوﻳﺎ د ﻫﻐ ３د ﻟ＋／ﺖ دوﺑﺎره ورﮐ７ه.

 .٣٧ﻳﻮ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺗﻪ د ﺳﻔﺮې ورﮐ７ه ﭘﺮﻋﺎﻳﺪاﺗﻮ ﺑﺎﻧﺪې د ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻮ ﺗﺎﺑﻊ ２－ﻞ
ﮐﻴ８ي وﻟﻲ اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻮوﻧﮑﯽ د اﺳﺘﻮ－ﻨ ３او ﺧﻮراﮐﻲ ﻣﻮادو ﻟ＋／ﺖ ﭼ３
دﻳﻮرﺳﻴﺪ او ﻳﺎ ﻧﻮرو اﺳﻨﺎدو ﻟﻪ ﻣﺨ ３ﺛﺎﺑﺖ ﮐ７ل ﺷﻲ د ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ ﻟﻪ ﻣﻌﺎش
او اﺟﻮرې ＇ﺨﻪ ﭼ ３ﭘﺮﻣﻌﺎﺷﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې د ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻣﺎﻟﻴ ３ﺗﺎﺑﻊ دي  ،وﺿﻊ
ﮐﻮي .
.٣٨

ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺗﻪ د ﻧﻮي اﺳﺘﻮ－ﻨ％ﻲ د ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮ ﻟﭙﺎره د اﻣﺘﻴﺎز ورﮐ７ه ﭘﺮ

ﻋﺎﻳﺪاﺗﻮ ﺑﺎﻧﺪې د ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻮ ﺗﺎﺑﻊ ده  .وﻟﻲ اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻮوﻧﮑﯽ ﮐﻮﻟﯽ ﺷﻲ ﭼ ３د
ﻧﻮي اﺳﺘﻮ－ﻨ％ﻲ ﻟ＋／ﺖ ﭼ ３دﻳﻮرﺳﻴﺪ او ﻳﺎ ﻧﻮرو اﺳﻨﺎدو ﻟﻪ ﻣﺨ ３ﺛﺎﺑﺖ ﮐ７ل
ﺷﻲ ،د ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ ﻟﻪ ﻣﻌﺎش او اﺟﻮرې ＇ﺨﻪ ﭼ ３ﭘﺮﻣﻌﺎﺷﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې د
ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻣﺎﻟﻴ ３ﺗﺎﺑﻊ دی ،وﺿﻊ ﮐ７ي .

ﭘﺮﻋﺎﻳﺪاﺗﻮﺑﺎﻧﺪې ﻣﺎﻟﻴﻪ

د ١٣٨٤ﮐﺎل دﻋﺎﻣﻪ ﺳﻨﺠﺶ ﺷﭙ８م ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻞ
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د ﻧﺎﻓﺬﻳﺪو ﻧﻴ＂ﻪ
 .٣٩دﻏﻪ ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻞ د ١٣٨٤ﻫﺠﺮي ﻟﻤﺮﻳﺰ ﮐﺎل د ﺗﻠ ３ﻣﻴﺎﺷﺘ ３ﻟﻪ ﻟﻮﻣ７ۍ
)  ٢٠٠٥ﮐﺎل ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ  ( ٢٣ﻧﻴ＂＇ ３ﺨﻪ ﻧﺎﻓﺬ دې .
دﻣﺎﻟﻴ ３وزارت
د  ١٣٨٤ﻫﺠﺮي ﻟﻤﺮﻳﺰ ﮐﺎل د وږی ﻣﻴﺎﺷﺖ ) ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ ( ٢٠٠٥

ﻣﺎﺧﺬوﻧﻪ  :ﭘﺮﻋﺎﻳﺪاﺗﻮ ﺑﺎﻧﺪې دﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻮ د ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎدې :
د ﻣﺎﻟﻴ ３وړ ﻋﻮاﻳﺪو ﺗﻌﺮﻳﻒ

ﭘﺮ ﻋﺎﻳﺪاﺗﻮ ﺑﺎﻧﺪې د ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻮ دﻗﺎﻧﻮن  ١٣ﻣﺎده

د ﻋﺎﻳﺪاﺗﻮ ﺗﻌﺮﻳﻒ

ﭘﺮ ﻋﺎﻳﺪاﺗﻮ ﺑﺎﻧﺪې دﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻮ د ﻗﺎﻧﻮن  ١٤ﻣﺎده

ﻟﻪ ﻣﻌﺎش او ﻳﺎ اﺟﻮرې ＇ﺨﻪ د ﻣﺎﻟﻴ ３وﺿﻊ ﮐﻮل
ﭘﺮﻋﺎﻳﺪاﺗﻮ ﺑﺎﻧﺪې دﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻮ د ﻗﺎﻧﻮن  ٦٣ﻣﺎده
د وﺿﻊ ﺷﻮو ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻮ ﺑﺎ وﺟﻮد دﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻣﺴﺆﻟﻴﺘﻮﻧﻮ رﻓﻊ ﮐﻮل
ﭘﺮﻋﺎﻳﺪاﺗﻮ ﺑﺎﻧﺪې دﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻮ د ﻗﺎﻧﻮن  ٦٨ﻣﺎده
د ﻋﺎﻣﻪ ﺳﻨﺠﺶ ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻠﻮﻧﻪ
ﭘﺮﻋﺎﻳﺪاﺗﻮ ﺑﺎﻧﺪې دﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻮ د ﻗﺎﻧﻮن  ٩٦ﻣﺎده

