
 ١٣٨٨/١٠/٢٢نسخه:  
 

 

            
 

غوښتنليک کولو ترالسه منظورۍ د توګه په مؤسسې معافې د څخه ماليې د  
( مؤسسه)غير انتفاعي، غير دولتي   

عمومي معلومات  –لومړۍ برخه 

  د ماليه ورکوونکي د پيژندنې نمبر

 د مؤسسې ثبت شوی نوم: 
 

 

 د ثبت نمبر او نيټه 
 

 

  :نون چې له مخې ٻې مؤسسه جوړه شوې دهھغه قا
 

 

ھغه وزارت، رياست او اداره چې مؤسسه ورسره ثبت 
 :شوې ده

 
 

 کال:  (محاسبوي)د مؤسسې مالي
 

                               .د پاې نيټه ...........................                                             .................نيټه د پيل 

  د ټليفون شميره:
د ګرځنده ټليفون 

  شميره: 
 

د فاکس 
 شميره: 

 

  بريښناليک بته: 

 د پتې اړوند معلومات  

(که چيرې د فزيکي پتې څخه توپير ولري) پته پوستي  د مؤسسې پته  

  د کور نمبر:   د کور نمبر: 

  کوڅه:   کوڅه: 

کلی:\سيمه کلی: \سيمه     

  ولسوالي:    ولسوالي:

  واليت:   واليت: 

  ھيواد:   ھيواد: 

  پوست بکس شميره:   پوست بکس شميره: 

 د مؤسسې موخه  –دوھمه برخه 

الف)   د مؤسسې موخې او مقاصد:(که 
نو بيا بله ئ چيرې زيات ځای ته اړتيا لر

   ئ)  پاڼه ورسره يو ځای کړ
 

1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
 
6. 

 د ماخذ شميره (يواځې د رسمي ګټې اخيستنې لپاره):
 ______________________________ 

 د افغانستان اسالمي جمھوريت
 د ماليې وزارت

 د عوايدو لوی رياست
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لخوا د وړاندې کيدوونکو  ب )   د مؤسسې
يا خدمتونو اړوند بشپړ معلومات: \مالونو او

نو بيا ئ (که چيرې زيات ځای ته اړتيا لر
 ئ)بله پاڼه ورسره يو ځای کړ

 

ج)   د مؤسسې د پروګرامونو او پروژو 
که چيرې زيات : (معلومات په اړه بشپړ 

نو بيا بله پاڼه ورسره يو ئ ځای ته اړتيا لر
ئ)ځای کړ  
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 اړوند بشپړ معلومات   ي د تصديق او استاز  -دريمه برخه 

  زه تاٻيدوم چې په دغې فورمه کې ورکړل شوې معلومات زما د پوھې پر بنسټ رښتيني، دقيق او بشپړ دي. 
  زه په دې ھم پوھيږم چې ھر ډول دروغ ويل د عدلي تعقيب المل ګرځي. 

 لخوا السليک شي) (دغه تصديق ليک بايد د مؤسسې د رييس يا منشي
 

 نوم: 
 

 

 د استازي نوم: 
 په مؤسسه کې موقف:   

 
 

 نيټه:   د ټليفون شميره: 
 

 

 السليک: 
 

 

 ھغه سندونه او معلومات چې له دې فورمې سره بايد يوځای  کړل شي.  - برخه څلورمه 

سندونه او معلومات ضميمه آيا 
  شوي دي؟

تر څو ئ (يوه توضيح پاڼه ضميمه کړ
چې ولې  غوښتل شوي سندونه او  وښيي

ضميمه  سره معلومات له دغې فورمې
 شوي نه دي)

 ھغه سندونه چې بايد ضميمه کړل شي 

 د مؤسسې د قانون، مقرراتو او اساسنامې نقل  نه    ھو  
 

  د ثبت ھرې بلې ادارې څخه د ثبت معتبر تصديق ليک يا  پوھنې وزارت او \عدليې وزارت \اقتصاد وزارت نون مطابق دافغانستان د قا د نه    ھو   
 

 د ارزونې د عالي کميسيون لخوا د غير دولتي مؤسسو د قانون مطابق  د مؤسسې په ھکله د ترسره شوې ارزونې نقل   نه    ھو   
 

 د عوايدو مالياتي وضعيت څرګندويپه اصلي ھيواد کې د غير دولتي مؤسسې د ثبت اړوند شواھد چې  نه    ھو   
 

 د ھرډول عوايدو به ګډون د مؤسسې د بودجې لست کول ونډې او د ټولو سرچينو څخه د ورکړو د تعھد،  د اھدا، ھمکارۍ، بالعوضه مرستې، نه    ھو   

 نه    ھو   
ا ھم په وروستيو کې د بررسي شوي بيالنس او نورو ھر ډول حساب صورتونو چې د محسابې د نړيوالو معيارونو له مخې چمتو او د اقتصاد وزارت لخو

ئ.، يو نقل ضميمه کړاړين دي   
 

 د کال په پاې کې د مؤسسې د اضافي بودجې څخه د پالن شوې ګټې اخيستنې حساب صورت نه    ھو   
 

 رتد مؤسسې د له منځه تګ په صورت کې د مؤسسې د اضافي بودجې څخه د پالن شوې ګټې اخيستنې حساب صو نه    ھو   
 

 نه    ھو   
سې د د نوم، دندې، مياشتني معاش، پتې، ټليفون شميرې او د مؤسسې په داخل کې د نورو وګړو سره د ھر ډول کورنۍ اړيکو درلودلو په ګډون د مؤس

 ټولو کارکوونکو به اړه بشپړ معلومات
 

 يواځې د رسمي ګټنې اخنيستنې لپاره 
 

   :عوايدو د لوې رياست اقدامد 
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 د  فورمې د بشپړولو به ھکله الرښوونې  

 
 

د مؤسسې پيژندلو او منظورۍ ترالسه کولو لپاره د غوښتنې وړاندې  مادې پر بنسټ د ماليې څخه د معافې مؤسسې په توګه ١٠لمريز کال پر عايداتو باندې د مالياتو قانون د  ١٣٨٨دغه فورمه د 
  ه موخه په کار وړل کيږيکولو پ

ئ. الرښود ته چې د غير انتفاعي مؤسسو د عوايدو د مالياتي  معافيت په ھکله دې، مراجعه وکړ ٢٣ددغه ډول معافيت په اړه د ځانګړو معلوماتو په موخه   
ئ.الف)   خالي ځايونه په واضح تورو سره ډک کړ  
 ب)     نيټې بايد د ورځې/مياشتې/کال په بڼه وي.

غوښتنليک بايد ټول ھغه معلومات په بر کې ولري چې ددغې فورمې له مخې اړين دي.  ج)     
لخوا السليک شي.  سکرتر د)      غوښتنليک بايد د مؤسسې د رييس يا   

  لو کې مرسته کوي.د غوښتنليک انګليسي فورمه د پروسې په چټک کو ري ژبه وي.په پښتو يا دد مناسبت په پام کې نيولو سره غوښتنليک بايد ھـ)     
   شي.  و)      مالتړيز سندونه بايد په پښتو، دري يا انګليسي ژبه وي. د نورو ژبو مالتړيز سندونه بايد پښتو، دري يا انلګيسي ژبې ته وژباړل

 
 


