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له اداري فساد سره د مبارزې د 
د توشېح په هکله د افغانستان قانون  

 اسالمي جمهوریت د رئیس
 فرمان

 )٣٢٧(ه: 
 ١٣٩٧/ ٦/ ١٤نېه: 

 لوم ماده:
ــانون د   ــي ق ــتان د اساس د افغانس

جزء د حکم  ۱۶تمې مادې د ېلورشپپ
له مخې او د نهه اویایمې مـادې پـه    
  رعایتولو سره، له اداري فساد سـره د 

 مبــارزې قــانون چــې د افغانســتان 
ــابینې    ــت د ک ــالمي جمهوری  اس

) ـه  ۱۰نېې د (١٣٩٧/ ٦/ ١٤د 
) فصـلونو او  ۵مصوبې پربنس، د ((

) مادو په دننه کې تصویب شوی ۴۰((
 دی، توشېح کوم..

 دوه یمه ماده:
 کې عدلیې وزیر او په پارلماني چارو  د

ظف دي، دغه فرمان ؤد دولت وزیر م
د سره د مبارزې قانون او له اداري فساا

د ملي شوري د لـومن غونـې د    

  فرمان 
 افغانستان اسالمی جمهوری رئیس
 با مبارزه قانون توشیح مورد در

 اداری فساد
 )٣٢٧( شماره:
 ١٤/٦/١٣٩٧ تاریخ:
 اول: مادۀ
  مـادۀ  ١٦ جـزء  حکـم  از تأسی به

  مـادۀ  رعایـت  بـا  و چهارم و شصتت
 ،افغانسـتان  اساسی قانون نهم و هفتاد
 بـه  که را اداری فساد با مبارزه قانون
ـ  )١٠( شـماره  مصوبۀ اساس  ؤرخم
  وریــجمه نۀـکابی ١٤/٦/١٣٩٧

  )٥( داخل هــــب افغانستان اسالمیی
ــل ــاده )٤٠( و فصـــ   مـــ

  توشیح است، دهــــگردی تصویب
 دارم. می

 دوم: مادۀ
 امـور  در دولـت  وزیـر  و وزیرعدلیه
 قانون و فرمان این اند، مؤظف پارلمانیی
 )٣٠( درخالل را اداری فساد با مبارزه
 ۀۀــجلسس ستینننخ  انعقاد  تاریخ  از  روز
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) ورو په ۳۳۰جوېدو له نېې خه د (
 تر کې هغې شوري ته واندې کي..

 درېیمه ماده::
دغه فرمان د توشېح له نېې خه نافذ 
او د افغانستان اسالمي جمهوریـت د   

او له یادشوي قانون  ېکابینې له مصوب
کې  سره یوای دې، په رسمي جریدهه

 خپور شي..
 محمد اشرف غني

 د افغانستان اسالمي جمهوریت رئیس
  

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 

   تقدیم  وریــــش  آن  به  ملی،  شورای
 نمایند..
 سوم: مادۀ
  نافذ یحــتوش خــتاری از فرمان این
 وریــجمه کابینۀ مصوبۀ با همراه و

  قـــانون و افغانســتان  اســالمی 
  نشر میــرس دۀــجری در متذکره،

 گردد.
 غنی اشرف محمد

 افغانستان اسالمی جمهوری رئیس
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له اداري فساد سره د مبارزې د 
په هکله د افغانستان  طرحېد قانون  

 کابینېاسالمي جمهوریت د 
 مصوبه

 )۱۰ه: (
 ١٣٩٧/ ٦/ ١٤نېه: 

 د افغانستان اسالمي جمهوریت کابینې 
ــتان  ــانون   د افغانس ــي ق  د اساس

 نهه اویایمې مادې د حکم له مخـې،  د  
نېې په خپله غونه  ١٣٩٧/ ٦/ ١٤د 

له  اداري فساد سره د مبـارزې د  کې  
) ۴۰) فصـلونو او ( ۵قانون طرحه د ((

کې د تقنیني فرمان په توه تر مادو په  
 .تصویب کهه

 محمد اشرف غني
 د افغانستان اسالمي جمهوریت رئیس

 

  مصوبۀ
 افغانستان اسالمی جمهوری بینۀکا
 فساد با مبارزه قانون طرح مورد درر

 اداری
 )١٠( شماره:
 ١٤/٦/١٣٩٧ تاریخ:
 هـب افغانستان اسالمی جمهوری کابینۀ
 ونـقان نهم و هفتاد مادۀ حکم از تأسی

 ؤرخــم جلسۀ در افغانستان، اساسی
  رحــط ویشـــخ ١٤/٦/١٣٩٧
  را اداری سادـف با مبارزه ونـــقان
  ماده )٤٠( و لــفص )٥( یـــطط
  تصویب یــتقنین فرمان حیث هــبب

 نمود..
 غنی اشرف محمد

 افغانستان اسالمی جمهوری رئیس
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 فهرست مندرجات 
  مبارزه با فساد اداریقانون 

 فصل اول
  احکام عمومی

               صفحه                                                         عنوان                       ماده
 ٧٣..................................................مبنی...                مادۀ اول:  
 ٧٣...........................................اهداف........                  مادۀ دوم:

 ٧٤...................................صطالحات...........امادۀ سوم:                 
 ٧٦...............بیق...............................تط ساحۀ           مادۀ چهارم:    

 ٧٧........................................جرایم فساد اداری  مادۀ پنجم:              
 فصل دوم

 تشکیل، وظایف و صالحیت های کمیسیون مبارزه با فساد اداری
 ٧٨.....................ایجاد کمیسیون مبارزه با فساد اداری                مادۀ ششم:
 ٧٩.........................................ترکیب کمیسیون                مادۀ هفتم: 

 ٨٠......................شرایط احراز عضویت در کمیسیون   مادۀ هشتم:             
 ٨١..........................کمیته گزینش اعضای کمیسیون      مادۀ نهم:            

 ٨٢...............ررسی اسناد نامزدان عضویت درکمیسیونب                :  مادۀ دهم
 ٨٤...............................................تضاد منافع         :      مادۀ یازدهم

 ٨٦.................:             نامزدی عضویت کمیسیون برای بار دوممادۀ دوازدهم
 ٨٦..............................................ادای سوگند         مادۀ سیزدهم:    

 ٨٧..................حالت از دست دادن عضویت کمیسیون      مادۀ چهاردهم:      
 ٨٨..............................................:              حق استعفاءدۀ پانزدهمما
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 ٨٨................................... گزینش اعضای جدید      :       مادۀ شانزدهم
 ٨٩............................وظایف و صالحیت کمیسیون          :     ۀ هفدهمماد

 ٩٣.................وظایف و صالحیت های رئیس کمیسیون    :          مادۀ هجدهم
 ٩٤..................تدویر جلسات کمیسیون و اتخاذ تصمیم             :  مادۀ نزدهم

 ٩٥......بی طرفی و عدم مداخله در اجراآت کمیسیون......        مادۀ بیستم:        
 ٩٦...............................................داراالنشاء    مادۀ بیست و یکم:    

 ٩٧.......................................مادۀ بیست و دوم:        بودجۀ کمیسیون..
 ٩٧.مطالبۀ اطالعات و اسناد از طرف کمیسیون..............  مادۀ بیست و سوم:     
 ٩٨......شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری   مادۀ بیست و چهارم:  

 سومفصل 
 وظایف و صالحیت های مرکز عدلی و قضایی مبارزه 

 با جرایم سنگین فساد اداری
 ....... .نجم:      فعالیت مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم..........مادۀ بیست و پ

 ٩٩.سنگین فساد اداری......................................                             
 ١٠٠..........عدم مداخله در اجراآت مرکز عدلی و قضایی.   مادۀ بیست وششم:    

 ١٠١...............................جرایم سنگین فساد اداریمادۀ بیست و هفتم:      
 ١٠٢..............پولیس مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری      مادۀ بیست وهشتم: 

 ١٠٤.................................مادۀ بیست ونهم:         مکلفیت مراجع کشفی
 رنوالی مبارزه با جرایم...................... مادۀ سی ام:               صالحیت های ا

 ١٠٤سنگین فساد اداری.....................................                             
 ١٠٦جرایم سنگین فساد اداری های محاکم مبارزه باصالحیت  مادۀ سی ویکم:         
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 د از طرف مراجع......................مادۀ سی ودوم:           مطالبۀ اطالعات و اسنا
 ١٠٧......اختصاصی تعقیب عدلی...........................                             

 فصل چهارم
 همآهنگی و همکاری ادارات

 ١٠٨.....................همکاری با مراجع داخلی و خارجی       مادۀ سی و سوم:   
 ١٠٩..........مکلفیت ادارات از تطبیق سفارشات استراتیژی   مادۀ سی وچهارم:      

 فصل پنجم
 یئاحکام نها

 ١٠٩.........................................اعادۀ دارایی ها   مادۀ سی وپنجم:       
 ١١٠مادۀ سی وششم:          افتتاح حساب بانکی خاص.............................

 ١١١.......................................مکافات کارکنان          مادۀ سی وهفتم: 
 ١١١...........................مادۀ سی وهشتم:         طرز استفاده از حساب بانکی

 ١١٢..............................وضع لوایح و طرزالعمل ها  مادۀ سی و نهم:        
 ١١٢....................................................انفاذمادۀ چهلم:                
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له اداري فساد سره د مبارزې 
 قانون

 لومی فصل
 عمومي حکمونه

 مبني
 لوم ماده:

دغه قانون د افغانستان د اساسي قانون 
مې مادې ید اوومې مادې او د پنه اویاا

جزء د حکمونو په را کې، وضع ۳د  
 شوی دی..

 موخې
 دوه یمه ماده:

 ددې قانون موخې عبارت دي له:
بارزې د له اداري فساد سره د م -۱ 

مراجعو د دندو او واکونـو توضـیح    
 کول.

له اداري فساد خه د مخنیوي په  -۲
کار کې د اوندو وزارتونو او دولتـي   

 ادارو ترمن د همغ تأمینول.
له اداري فساد سره د مبارزې پـه   -۳

ي بنسونو د  ــې د بین الملللـکار کک

  قانون مبارزه با فساد 
 اداری

 فصل اول
 احکام عمومی

 مبنی
 مادۀ اول:

این قانون در روشنی احکام مادۀ هفتم 
مادۀ هفتاد و پـنجم قـانون    ۳و جزءء

 ع گردیده ـــاساسی افغانستان، وضض
 است.
 اهداف

 مادۀ دوم:
 اهداف این قانون عبارت اند از:

ت های یف و صالحیتوضیح وظا -١
 فســاد  مراجــع مبــارزه بــا   

 اداری.
هنگی میان وزارت ها و اتأمین هم -٢

ادارات دولتی ذیربط در امر جلوگیری  
 از فساد اداری.

 جلــب همکــاری نهــاد هــای  -٣
 بــین المللــی در امــر مبــارزه بــا 
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  همکار جلبول.
له اداري فساد سره د مبارزې پـه   -۴

ې د کشفي، عدلي او قضایي ــککار  
 مراجعو د فعالیتونو سمون..

اندې د مبارزې د اداري فساد پرو  -۵
زمینـې   تحقق د د حکمونو میثاق د دد

 برابرول..
له اداري فساد سره د مبـارزې او   -۶

مخنیوي په کار کې د خلکو د ون د  
 زمینې برابرول.

اداري فساد سره د مبارزې پـه   له -۷
وزارتونو او ادارو د  کې د اوندوکارر

فعالیتونو د اغیزمنتـوب او منتـوب    
 زیاتول.

 اصطالحانې
 درېیمه ماده:

ــونکې   ــې راتل ــانون ک ــه دې ق پ
 اصطالحانې الندې مفاهیم افاده کوي::

د اداري فساد جرمونه: ددې قانون  -۱۱
په پنمه ماده کې درج شوي جرمونه  

 دي.
د اداري فساد درانه جرمونه: ددې   --۲

  فساد اداری.
انسجام فعالیـت هـای مراجـع     -٤

عدلی و قضایی در امر کشفی، ذیصالح  
 اداری. مبارزه با فسادد

 فــراهم نمــودن زمینــه تحقــق  -٥
 مفاد میثـاق مبـارزه علیـه فسـاد     

 اداری. 
فراهم نمودن زمینه مشارکت مردم  -٦

در امر جلوگیری و مبارزه بـا فسـاد    
 اداری. 

ــزایش م -٧ ــدیت ؤاف  ثریــت و مفی
فعالیت هـای وزارت هـا و ادارات   
 ذیربط در امـر مبـارزه بـا فسـاد      

 اداری..
 اصطالحات
 مادۀ سوم:

اصطالحات آتی در این قانون مفـاهیم  
 ذیل را افاده می نماید::

  مـاد اداری: جرایـفسم ـجرای -۱
 منــدرج مــادۀ پــنجم ایــن قــانون 

 می باشد.
جرایم سنگین فساد اداری: جرایم   --٢
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ه ویشتمه ماده کـې درج   وه اووقانون پ
 شوي جرمونه دي.

دولتي لوپوي چارواکي: جمهور  -۳
رئیس او د دولتي لو پوو چارواکو د  
معاش د تنظیم د قانون په درېیمه مـاده  

 کې درج شوي ذوات دي..
دولتي چارواکي: د دولتي چارواکو  -۴

د معاش د تنظیم د قانون په دوه یمـه   
 ماده کې درج شوي ذوات دي.

کارکوونکي: دولتي کارکوونکي،  -۵
د ملکي خدمتونو ، د افغاني هالل احمر  
ولنې ( سره میاشت) او دولتي بانکونو، 
دولتي او مختلطو تصدیو او شـرکتونو   

کورنیو  ،ي دفاعـي، د ملـکارکوونک
چارو وزارتونو، د ملي امنیت د عمومي  
ریاست او د نظامي تشکیالتو لرونکـو  

دارو نظامي او ملکي نورو وزارتونو او اا
 منسوبین، شاملوي..

مؤظف: هغه  ېد خصوصي مؤسس -۶
شخص دی چې عامه خدمتونه ترسـره   

 کوي.
شــتمني: منقــول او غیرمنقــول  -۷

 ملکیت او نغدي وجوه دي..

مندرج مادۀ بیست و هفتم این قـانون  
 می باشد.  

مقامات عالی رتبه دولتی: رئـیس   -٣
وم قانون جمهور و ذوات مندرج مادۀ سس

تنظیم معاش مقامات عالی رتبه دولتـی   
 می باشند.

مقامات دولتی: ذوات مندرج مادۀ  -٤
دوم قانون تنظیم معاش مقامات دولتی  

 می باشند.
کارکنان: کارکنان دولتی شـامل   -٥

کارکنان خدمات ملکی، جمعیت هالل  
 (ســره میاشــت) و  احمــر افغــانی

 بانک های دولتـی، تصـدی هـا و    
ولتی، مختلط و منسوبین  شرکت های د

،  نظامی و ملکی وزارت های دفاع ملی
ریاست عمومی امنیت ملی  امور داخله،

و سایر وزارت هـا و ادارات دارای   
 د.ننظامی می باش تتشکیال

مؤظف مؤسسه خصوصی: شخصی  -٦
 است که خـدمات عامـه را انجـام     

 دهد. میی
دارایی: ملکیت منقـول و غیـر    -٧

 باشد.منقول و وجوه نقدی می  
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عامه (عام المنفعه) خدمتونه: هغه   --۸
لتـي ادارې،   خدمتونه دي چـې د دو 
خصوصي تشبث  غیردولتي مؤسسو، یا د

نې یکو دآسود او هوساله لوري د خل
د تأمینولو په منظور واندې کېي او د  
هغو د قطع کېدو په صورت کې عامـه  

نې ته صـدمه وارده  یآسود او هوساا
 شي..

 د تطبیق ساحه
 لورمه ماده:

ددې قانون حکمونه پر الندې اشخاصو 
 تطبیقېي::

لوپوي دولتي چارواکي، دولتي  -۱
 کي او کارکوونکي.اچاروو
ي مؤسسې مؤظف، د ـوصد خص -۲

بهرني دولت د عامه خدمتونو مؤظف او  
بـین الحکـومتي یـا     د بین المللي یا
ي مامورین، ـملک ېـغیردولتي مؤسسس

ولنې یا هر هغه شخص چـې د یـادو    
مؤسسو یا  سازمانونو له لوري مؤظف 
شوی وي ترو د قانون د حکمونو په  
حدودو کې د اوندې مؤسسـې یـا   

خدمات عامه (عـام المنفعـه):     --٨
 خدماتی اسـت کـه از طـرف اداره    
 دولتی، مؤسسـه غیـر دولتـی یـا     
 تشبث خصوصی بـه منظـور تـأمین    
   رفاه و آسایش مردم ارایـه گردیـده  

و در صورت انقطاع آن بـه رفـاه و    
 آســـایش عامـــه، صـــدمه وارد 

 گردد. 
 تطبیق ۀساح

 مادۀ چهارم:
ذیل تطبیق  احکام این قانون بر اشخاص

 می گردد::
مقامات عالی رتبه دولتی، مقامات  -۱

 دولتی و کارکنان..
مؤظف مؤظف مؤسسه خصوصی،  -۲

مامورین خدمات عامه دولت خارجی و  
  یــا ســازمان بــین المللــیملکــی  

بین الحکومتی یا مؤسسه غیر دولتـی،  
جمعیت ها یا هر شخصی که از  طرف  
مؤسسات یا سازمان هـای متـذکره   

یده تا بـه نماینـدگی از   مؤظف گردد
در حـدود  مؤسسه یا سازمان مربوط  
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ب، عامه خدمتونـه   سازمان په استازیتو
 ترسره کي.

 حکمي اشخاص. -۳
 د اداري فساد جرمونه

 پنمه ماده:
د جزاء د کد د دوه یم کتاب د لورم 
باب په لومي، دوه یم، درېیم، لورم،  
  پنم، اووم، اتم، لسـم، یوولسـم او  

دوولسم فصل، د پنم باب په لومي 
فصل، د شپم باب په دوه یم فصل، د  

یم او شپم فصل او د  نهم باب په دوه 
لسم باب په لورم فصل کـې د درج  
شوو جرمونو ارتکاب، د اداري فساد  

 جرمونه پېژندل کېي.
 
  
 
  
 
  
 
  

، خدمات عامه را انجـام   احکام قانون
 .دهند
 اشخاص حکمی. -٣

 جرایم فساد اداری
 مادۀ پنجم:

 اول، فصول مندرج مــجرای ارتکاب
  هشتم، هفتم، پنجم، چهارم، سوم، دوم،،
 باب چهارم، دوازدهم و یازدهم دهم،،

ــلل ــاب اول فص ــنجم، ب ــل پ   فص
ــم، ــاب شش ــول دوم ب   و دوم فص

  چهـارم  نهـم و فصـل   ششم بـاب 
  جـزا،  کـد  دهـم کتـاب دوم   باب

  شــناخته اداری فســاد جــرایم
  .شود می
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  دوه یم فصل
له اداري فساد سره د مبارزې د 

سیون تشکیل، دندې او ېکم
 واکونه

له اداري فساد سره د مبـارزې د  
 سیون رامنته کولېکم

 شپمه ماده:
کـې د درج شـوو    ) په دې قانون۱(

نظور له اداري فساد موخو د تحقق په مم
 سیون رامنته کېي.ېکمسره د مبارزېې

) له اداري فساد سـره د مبـارزې   ۲((
سیون، ددې قانون د حکمونو پـه  ېکمم

حدودو کې له اداري فسـاد خـه د    
مخنیوي او له اداري فسـاد سـره د   
مبارزې د سمون او ارنې د اونـدو   

 چارو مسئوول دی.
له اداري فساد سـره د مبـارزې    )۳(

سیون په خپلو اجراآتو کې خپلواک ېکمم
 دی..

) له اداري فساد سـره د مبـارزې   ۴(
سیون په ربعوار ول لـه خپلـو    ېکمم

 فصل دوم
  وظایف و ،تشکیل
کمیسیون مبارزه  صالحیت های

 با فساد اداری
ایجاد کمیسیون مبارزه با  فسـاد  

 اداری
 مادۀ ششم:

ــداف  ۱( ــق اه ــور تحق ــه منظ  ) ب
رج این قانون کمیسیون مبارزه بـا   مند

 فساد اداری ایجاد می گردد.
 ) کمیســیون مبــارزه بــا فســاد ٢(

اداری مســؤول امــور مربــوط بــه 
جلوگیری فسـاد اداری، انسـجام و    
ــاد    ــا فس ــارزه ب ــارت از مب  نظ
 اداری در حدود احکام ایـن قـانون   

 می باشد. 
 اد ـارزه با فسـسیون مبــکمی )٣(
ــوااد ــراآت خ ــتقل ری در اج  د مس

 می باشد.
) کمیسیون مبارزه با فساد اداری از ٤(

اجراآت خود به طور ربعوار به رئـیس   
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اجراآتو خه جمهور رئیس، ملي شوري 
ور او ــو ته راپـاو د افغانستان خلکک

 معلومات واندې کوي..
) له اداري فساد سـره د مبـارزې   ۵(

دې وروسته پدې قـانون   کمېسیون لهه
 کې د کمېسیون په نامه یادېي..

 سیون ترکیبېد کم
 اوومه ماده:

) کمېسیون له پنو غو او مسلکي ۱(
 او اداري کارکوونکو خه جو دی..

ون د رئـیس او مرسـتیال   یسې) کم۲(
لرونکی دی چې د غو له منه خپله د  

یو په اکثریت سره أهغوی په واسطه د ر
اره، یـواې د یـوې   د دریو کلونو لپپ

 دورې لپاره اکل کېي..
سیون د غـو د دنـدو او   ې) د کم۳(

کنالره کې چې واکونو حدود په هغه  
سیون له لوري تصویبېي، اکـل  ېکمدد

 کېي..
 
  
 

جمهور، شورای ملی و مردم افغانستان 
 گـــزارش و معلومـــات ارایـــه  

 می نماید..
با فسـاد اداری   ) کمیسیون مبارزه٥(

منبعد در این قانون به نام کمیسیون یاد  
 می شود.

 ترکیب کمیسیون 
 م:مادۀ هفت

و   مرکب از پنج عضو ) کمیسیون١(
 کارکنان مسلکی و اداری می باشد.

) کمیسیون دارای رئیس و معـاون  ٢(
بوده که از میان اعضاء توسط خود آنها  
با اکثریت آراء برای مدت سه سـال،  
 صرف بـرای یـک دوره انتخـاب     

 می گردد.  
) حدود وظایف و صالحیت هـای  ٣(

از  اعضای کمیسیون در طرز العملی کهه
طرف کمیسیون تصویب می گـردد،   

 تعیین می شود.
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په کمېسیون کـې د غیتـوب د   
 احراز شرطونه

 اتمه ماده:
هغه شخص د کمېسیون د غي په توه 
اکل کېدای شي چې د الندې شرطونو  

 لرونکی وي:
 د افغانستان د تابعیت لرل. -۱
له اداري فساد سره د مبـارزې،   -۲

عدلي او قضایي چارو، اقتصادي چارو،  
ادارې یا د عامه پالیسیو په مراجعو کې 

 لترله لس کاله کاري تجربه لرل..
د حقوقو، شرعیاتو، سیاسي علومو،  -۳

اقتصاد، مالي چـارو، ولنیزوعلومـو،    
سو، ادارې یـا عامـه    ژورنالیزم، پولی

پالیس په انو کې د ماسر یا لـه  
 هغه خه د لو سند درلودل..

د محکمې په حکم  له مدني حقوقو  -۴
 خه نه حرمان..

 په سیاسي وند کې نه غيتوب. -۵
په عمدي جنحې یا جنایت یـا د   -۶

 بشري حقوقو په نقض نه محکومیت..
 د نیک شهرت لرل.. --۷

ــویت در  ــراز عض ــرایط اح ش
 کمیسیون 

 مادۀ هشتم:
تعیین  عضو کمیسیونشخصی به حیث 

شده می تواند که دارای شرایط ذیـل   
 باشد:

 داشتن تابعیت افغانستان. -١
داشتن سابقه کاری حد اقـل ده   -٢

سال در مراجع مبارزه با فساد اداری،  
لی و قضایی، امور اقتصـادی،   امورعد

 اداره یا پالیسی عامه.
داشتن سند ماستری یا باالتر از آن  -٣
 حقوق، شرعیات،های رشته  یکی از درر

علوم امور مالی، ، اقتصادعلوم سیاسی،  
یا و پولیس، اداره  اجتماعی، ژورنالیزم،،

 عامه.پالیسی  
عدم حرمان از حقوق مـدنی بـه    -٤

 حکم محکمه..
 در حزب سیاسی.  عدم عضویت -٥
عدم محکومیت به جنحه عمدی یا  -٦

 جنایت یا نقض حقوق بشری.  
 ..نیکداشتن شهرت   --٧
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  اویغـور  د کمېسیون د غـو د  
 هېکم

 نهمه ماده:
) د کمېسیون د غو د غوراوي او د ۱(

نوماندانو د سـندونو د بررسـ او د    
اهلیت او وتیا د تشخیصولو په منظور، 

ه په الندې ترکیب سره ېد غوراوي کمم
 رامنته کېي::

د سترې محکمې رئیس  د رئیس په  -۱
 توه..

 لوی ارنوال د غي په توه. -۲
ــالحا -۳ ــي د اداري اص تو او ملک

سیون رئیس د ېخدمتونو د خپلواک کمم
 غي په توه..

) د غوراوي کمېې د اداري چارو د ۲(
او پرمخ ولو او اوندو  ورامنته کولل

مراجعو ته د ابالغولو په منظور، ستره  
محکمه د کمېې د سکرتریت دنده په 

 غاه لري..
) ستره محکمـه مکلفـه ده، ددې   ۳(

) فقره کې د ۶قانون د لسمې مادې په ((
میعاد له پایته رسېدو خـه    يدرج شوو

 کمیتــه گــزینش اعضــای   
 کمیسیون
 مادۀ نهم:

ای ـزینش اعضـور گـه منظـ) ب١(
بررسی اسناد و تشخیص کمیسیون و  

، کمیتـه  اهلیت و شایستگی نامزدانن
 گزینش بـه ترکیـب ذیـل ایجـاد      

 می گردد::
 حیـث  بـه  محکمه ستره رئیس  -١

 رئیس.

 عضو. حیث به رنوالا لوی   -٢

 اصالحات مستقل کمیسیون رئیس   -٣
  حیـث  بـه  ملکـی  خدمات و اداری
 .عضو

 ) بــه منظــور ایجــاد و پیشــبرد ٢(
امور اداری کمیته گزینش و ابالغ بـه  

وظیفـه   ستره محکمهمراجع مربوط،  
 کمیتــه را بعهــده   ســکرتریتت

 دارد.
 مکلـف اسـت،    حکمـه ستره م) ٣(

 شش ماه قبل از ختم میعـاد منـدرج   
  ۀ دهـم ایـن قـانون،    ) ماد٦٦فقرۀ (
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شپ میاشتې مخکې، د نـوو غـو د   
غوراوي لپاره د غـوراوي کمېـې د    

 رامنته کولو زمینه برابره کي.
) د غوراوي کمېې غونې په علني ۴(

د ېـې  د غوراوي د کمول دایرېي.  
و په جوېدو پورې اوندې نورې غونن

سره سـم   چارې له هغې جال کنالرېې
چې د هغې د غو په واسطه تصویبېي،  

 تنظیمېي.
سیون کـې د غیتـوب د   ېپه کم

 نوماندانو د سندونو بررسي
 لسمه ماده:

) ددې قانون په اتمه ماده کې درج ۱(
شوي د شرطونو لرونکـي نومانـدان    
مکلف دي، خپل د سوانحو لنـیز، د  
تحصلي سندونو او د تابعیت د تذکرې  

په تر کې چـې د   کاپ د هغې مودې 
غوراوي کمېې له لوري اعالنېي هغې 

 کمېې ته وسپاري..
) د غوراوي کمېه ددې قانون پـه  ۲(
) فقره کې د درج شوو سندونو لـه  ۱((

ترالسه کولو وروسته، د غوـتونکو   

زمینه ایجاد کمیته گزینش را جهـت  
ــزینشش ــراهم  گ ــد ف  اعضــای جدی

 نماید.
جلسات کميته گزینش طور علنی ) ٤(

 سایر امور مربوط بـه  دایر می گردد..
 طرز تدویر جلسات کمیتـۀ گـزینش   

که توسط  مطابق طرزالعمل جداگانه ایی
 تنظـیم   اعضای آن تصویب می شود،،

 می گردد.
بررسی اسناد نامزدان عضویت در 

 کمیسیون 
 مادۀ دهم:

 ) نامزدان واجد شـرایط منـدرج   ١(
 مادۀ هشتم این قانون مکلـف انـد،   
خلص سوانح، کاپی اسناد تحصیلی و 

ـ     الل ـتذکره تابعیت خـود را در خ
مدتی که از طرف کمیته گزینش اعالن 

 د بــه آن کمیتــه تســلیم شــو مــیی
 نمایند.

) کمیته گزینش بعد از حصول اسناد ٢(
 نادـن ماده، اسـ) ای١( ۀدرج فقرـمنن

ــی   ــدگان را بررس ــت کنن  درخواس
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سندونه بررسي کوي او د نوماندانو د 
اهلیت او وتیا له تشخیصولو خـه   

ه ې لترلـته، پنلس کسان چـوروس
سـیون د  ېپنه تنه یې ې وي د کمم

غیتوب لپاره غوره کېي او د اکلو او  
منظور لپاره یې جمهور رئـیس تـه   

 ورپېژني..
) فقره کې درج ۲دې مادې په () د۳(

شوي نوماندان له هغه کنالرې سره سم  
چې د غوراوي کمېـې پـه واسـطه    

 تصویبېي، غوره کېي..
نو ) د غوراوي کمېې غي د نوماندا۴(

په غوره کولو او نورو اجراآتو کـې د   
 يې د حق لرونکي دي.أبرابرې ر

) د غوراوي کمېه د کار لـه پیـل   ۵(
خه وروسته مکلفه ده، زیات نه زیات  
د یوې میاشتې مودې په تر کې، ددې 

) فقره کـې درج شـوي   ۲مادې په ((
 نوماندان جمهور رئیس ته وروپېژني..

ــوررئیس د کم۶( ــیون د ې) جمه س
ب له نوماندانو خه،  پنه تنـه  غیتوو

چې لترله دوه تنه یې ـې وي د   
لومي پاو لپاره د کمېسیون د غو په 

و بعد از تشخیص اهلیت و شایستگی 
 نامزدان، پانزده تن را که حـد اقـل    
ــرای   ــن آنهــا زن باشــد ب ــنج ت  پ
ــده    ــیون، برگزی ــویت کمیس  عض
 ی و جهـــت تعیـــین و منظـــورر

ــی     ــور معرف ــیس جمه ــه رئ  ب
 می نماید.

) این ماده ٢( ۀ) نامزدان مندرج فقر٣(
ی که توسط کمیته ــطبق طرزالعملل

 گزینش تصویب می گردد، برگزیـده   
 می شوند..

) اعضای کمیته گزینش در انتخاب ٤(
نامزدان و سایر اجراآت دارای حـق   

 رأی مساوی می باشند.
) کمیته گزینش بعد از آغاز کـار  ٥(

لف است، حد اکثر در خالل مدت مکک
ــدرج    ــامزدان من ــاه، ن ــک م  ی

) این ماده را به رئیس جمهور ٢فقرۀ (  
 معرفی نماید..

) رئیس جمهور از میـان نـامزدان   ٦(
به حیث  تن راپنج  ن،عضویت کمیسیوو

دو تـن   اعضای کمیسیون که حد اقلل
برای دورۀ اول به ترکیب   آنها زن باشدد
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  توه، په الندې ترکیب سره اکي:
درې غي د شپو کلونو مـودې   -۱

 لپاره..
کلونـو مـودې   ویدوه غي د در -۲

 لپاره..
سیون غـي د راتلـونکې   ې) د کم۷(

لپاره  دورې لپاره د شپو کلونو مودېې
 اکل کېي..
 د و تضاد

 یوولسمه ماده:
) که چېرې د غوراوي کمېې غی ۱(

سیون د غیتـوب د نومانـدانو   ېد کمم
خه له یوه سره د و تضاد ولري، د  

یې د ورکولـو حـق   أد ر کلهههغه په 
 نلري..

) فقره کې درج ۱) ددې مادې په (۲(
شوی د و تضاد الندې مواردو تـه   

 شاملېي:
ه صورت کې چې د غوراوي په هغ -۱

کمېې غی په مستقیم یا غیرمسـتقیم   
 ول په موضوع کې ذینفع وي.

په هغه صورت کې چې د غوراوي   --۲

  :، تعیین می نمایددذیل
 ضو بـرای مـدت شـش    سه ع -١

 سال.
ــدت ســه  -٢ ــرای م  دو عضــو ب

 سال.
) اعضای کمیسـیون بـرای دوره   ٧(

 بعدی برای مدت شش سـال تعیـین    
 می شوند..

 تضاد منافع
 مادۀ یازدهم:

 ) هرگاه عضـو کمیتـه گـزینش    ١(
ــیون ــامزدان کمیس ــی از ن ــا یک    ب

ــد،     ــته باش ــافع داش ــاد من  تض
  را حــق دادن رأی در مــورد وی  

 ندارد.
 ) ١( ۀاد منافع منـدرج فقـر  ) تض٢(

ــل  ــوارد ذی ــامل م ــاده ش ــن م  ای
 می باشد:

در صورتی که عضو کمیتۀ گزینش  -١
بطور مستقیم یا غیر مستقیم در موضوع  

 ذینفع باشد.
ــی از    --٢ ــه یک ــورتی ک   در ص
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د کمېې د غي له اقاربو خه یو ذینفع 
 وي..
هغه صورت کې چې د غوراوي په  -۳
سـیون د  ېد غـي او د کم  کمېې دد

غیتوب نوماند د و و لرونکـي   
 وي.
د غوراوي صورت کې چې په هغه  -۴

سیون د غیتوب ېغي او د کمکمېې دد
 د نوماند ترمن شخه شتون ولري..

په هغه صورت کې چې د غوراوي  -۵
سـیون د  ېد کمېې د غـي او د کم  

اقارب د یو  یغیتوب نوماند یا د هغوو
 بل داین یا مدیون وي..

) د غوراوي کمېې غـی نشـي   ۳(
 سیون د غیتوب لپـاره ېکوالی د کمم

خپل ان نوماند کي، خو دا چـې د   
غوتنلیک له واندې کولـو خـه   
مخکې د غوراوي کمېې د غیتـوب   

وکي. په دې صـورت   ءخه استعفا
  کې د هماغه ادارې مرستیال یا د بنس
اکل شوی استازی د غوراوي کمېې 

 ته ورپېژندل کېي..
 

 ع ــتۀ گزینش ذینفــو کمیــاقارب عض
 باشد.

 در صورتی کـه عضـو کمیتـۀ     -٣
 گـــزینش و نـــامزد عضـــویت 

ــافع مشــترک  کمیســیون دار  ای من
 باشند..

در صورتی که میان عضو کمیتـۀ   -٤
گزینش و نامزد عضویت کمیسـیون   

 منازعه وجود داشته باشد.
در صورتی که عضو کمیتۀ گزینش  -٥

و نامزد عضویت کمیسیون یا اقـارب   
 آنهــا دایــن یــا مــدیون یکــدیگر 

 باشند.
 ) عضـــو کمیتـــه گـــزینش ٣(

نمی توانـد خـود را بـه عضـویت     
ــیون   ــر کمیس ــد، مگ ــامزد نمای  ن

ــه    ــویت کمیت ــه از عض ــن ک  ای
 گزینش قبـل از ارایـه درخواسـتی    

نماید. در این صورت معـاون   ءاستعفا
ــا نماینــده منتخــب    همــان اداره ی
 نهاد بـه کمیتـه گـزینش معرفـی      

 می گردد.  
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سیون د ېېد دوه یم ل لپاره د کم
 غیتوب نوماندي

 ماده: دوولسمه
سیون غي کوالی شي، د ې) د کم۱(

دوه یم ل لپاره ـان د کمېسـیون    
 غیتوب ته نوماند کي.

سـیون غـی د   ې) که چېرې د کم۲(
سیون د غیتوب لپاره د دوه یم ل ېکمم

لپاره خپل ان نوماند کي، پـه دې   
قانون کې د درج شوي پروسیجر په بیا 

 بشپولو مکلف دی.  
 کول ءادا سمد ق
 سمه ماده:دیارل
سیون غی د دندې له اشغالولو ېد کم
ئیس په حضور رې، د جمهور مخک خهه

 کې الندې لوه پرای کوي::
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

په نامه قسم یادوم  (ج) د لوی خدای" 
چې د افغانستان اسالمي جمهوریت ته  
به وفادار یم او د اساسي قـانون او د  

رعایتوم هېواد د نورو قوانینو حکمونه به  
او له اداري فساد سره د مبارزې په کار  

نامزدی عضویت کمیسیون بـرای  
 بار دوم

 مادۀ دوازدهم:
) اعضای کمیسیون می توانند، برای ١(

عضـویت   دوم خـود را نـامزد  بار  
 نمایند. کمیسیونن

) هرگاه عضو کمیسیون برای بـار  ٢(
دوم خود را به عضـویت کمیسـیون    
نامزد نماید، مکلف بر تکمیل مجـدد  
ــانون    ــن ق ــدرج ای ــیجر من  پروس

 می باشد..
 ادای سوگند

 مادۀ سیزدهم: 
عضو کمیسیون قبل از اشغال وظیفه، 
حلف آتی را در حضور رئیس جمهور  

 ی آورد:بجا م
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

" بنام خداوند بزرگ (ج) سوگند یاد 
می کنم که بـه جمهـوری اسـالمی     
 افغانستان وفـادار بـوده و احکـام    
ــوانین   ــایر ق ــی و س ــانون اساس  ق
کشور را رعایت و در امر مبارزه بـا  
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کې راسپارل شوې دندې پـه پـوره   
امانت، صداقت او بې طرف سره ترسره  

 "کوم.
سیون د غیتوب له السـه  ېد کم

 ورکولو حالت
 وارلسمه ماده:

سیون غی په الندې مواردو ې) د کم۱(
 کې خپل غیتوب له السه ورکوي::

 مینه. -۱
 . استعفاء -۲
 هغه صعب العالجه ناروغي چـې   -۳

 د دندې د ترسره کولو خن وري.
 په تنفیذي حبس محکومیت. -۴
 د اداري فساد د جرم ارتکاب. -۵
 سـیون غـی   ې) که چېـرې د کم ۲(

د دندې په جریان کې د سیاسي وند 
غیتوب ترالسه کي یا نورو دولتي او  
غیردولتي دندو واکل، اسـتخدام یـا   

یون خـه خپـل   سېغوره شي، له کمم
 غیتوب له السه ورکوي..

سیون غي ددې مادې پـه  ې) د کم۳(
) فقره کې د درج شوو حالتونو ۲۲او   ۱((

فساد اداری وظایف محوله را با کمال 
  ءامانت، صداقت و بی طرفـی اجـرا   

 می نمایم."
حالت از دسـت دادن عضـویت   

 کمیسیون
 مادۀ چهاردهم:

وارد ذیل ـو کمیسیون در مـ) عض١(
 عضویت خود را از دست می دهد::

 فوت. -١
 .ءاستعفا -٢
مریضی صعب العالج کـه مـانع    -٣

 اجرای وظیفه گردد..
 محکومیت به حبس تنفیذی.  -٤
 ارتکاب جرم فساد اداری. -٥
) هرگاه عضو کمیسیون در جریان ٢(
ظیفه عضویت حزب سیاسی را بدست وو

 و غیردولتـی  آورد یا به مشاغل دولتیی
دیگری تعیین، استخدام یـا انتخـاب    
شود، عضویت خود را در کمیسیون از 

 دست میدهد..
اعضای کمیسیون بـه اسـتثنای   ) ٣(

) این  ٢وو ١١فقره های (حاالت مندرج  
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ء د خدمت د دورې تربشپېدو   په استثنا
 دندو خه نشي عزلېدلی.له خپلو ېپورر

 ء حق د استعفاا
 پنلسمه ماده:

غی کوالی شـي د   کمېسیون) د ۱(
له غیتوب خه اسـتعفاء   کمېسیونن

 وکي..
رئیس خپله استعفاء په  کمېسیون) د ۲(

لیکلي ول مستقیماً جمهور رئیس تـه   
واندې کوي او د نورو غو استعفاوې 

د رئیس له  کمېسیونپه لیکلي ول د  
 الرې جمهـور رئــیس تـه وانــدې    

 کېي..
 د نوو غو غوراوی

 شپاسمه ماده:
غی ددې  کمېسیون) که چېرې د ۱(

ه کې لـه درج  قانون په وارلسمه مادد
شوو مواردو خه په یوه کـې خپـل    
غیتوب له السه ورکي، د غـوراوي  
کمېه د هغه غي پست اعـالن تـه    
ورکوي او د دېرشو کاري ورو پـه  
تر کې د هغه پست درې نومانـدان   

تا ختم دوره خدمت از وظـایف   ماده 
 شان عزل شده نمی توانند.

 استعفاءحق 
 انزدهم:پمادۀ 

د از ـی توانـم کمیسیون وـ) عض١(
ــتعفا    ــیون اس ــویت کمیس   ءعض

 نماید.
) رئیس کمیسیون استعفای خود را ٢(

به صورت کتبی مستقیماً بـه رئـیس    
جمهور تقدیم نموده و استعفای سـایر  

بصورت کتبی از طریق رئـیس   ءاعضاا
 کمیسیون به رئـیس جمهـور ارایـه     

 می گردد.  
 ای جدیدگزینش اعض

 دهم:شانزمادۀ 
   در سیونـکمی وــعض رگاهـ) ه١(

  این چهاردهم مادۀ مندرج موارد از یکی
 دهد، دست از را خود عضویت قانونن
 هــب را عضو آن پست گزینش کمیته

   اللـخ در و تهـــگذاش النــاعع
  آن نامزد هـــس کاری روز یــس

  عضو  تعیین  غرض  را تشخیص و  پست
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تشخیصوي او د نوي غي د اکلو په 
 غرض یې جمهور رئیس ته ورپېژني..

) جمهور رئیس نوی غی د پنلسو ۲(
 رو مودې په تر کې اکي.وو

 دندې او واکونه کمېسیوند 
 اووه لسمه ماده:

له اداري فساد خه د  کمېسیون) ۱(
مخنیوي او د اوندو ادارو تـرمن د   
همغ او انسجام د رامنته کولو په 

الندې دندو او واکونو لرونکی  منظور دد
 :دیی
له اوندو ادارو او بنسونو سره په  -۱

اري فسـاد سـره د   مشوره کې له ادد
مبارزې د استراتیژ او پالیسیو طرح او  
ترتیب او د تصویب لپاره د قـانون د  
حاکمیت او د اداري فساد پرواندې د  
مبارزې عالي شوري ته د هغو واندې 

 کول..
له اداري فساد خه د مخنیوي په  -۲

 منظور د تدابیرو نیول..
له اداري فساد سره د مبارزې پـه   -۳

 ءءنیوونکو برنامو په اجراکار کې د مخخ

   یـــمعرف  ورـــجمه  رئیس  به  جدید،
 . نماید میی

 را در جدیـد  عضو جمهور ) رئیس٢(
 .کند می تعیین روز پانزده مدت خاللل

 وظایف و صالحیت کمیسیون
 :هفدهممادۀ 

 از یریوگـجل منظور به ونیسیکم) ١(
 و یـهماهنگ جادـیا و یادار ادـفسس

 یدارا طــربیذ ادارات انیم انسجامم
  لــیذ یها تیالحـص و فـیوظاا
 :دباش یمم
ــتراتیژی   -١ ــب اس ــرح و ترتی  ط

 و پالیسی هـای مبـارزه بـا فسـاد     
ــا ادارات   ــوره بـ  اداری در مشـ
ــه   ــربط و ارای ــای ذی ــاد ه  و نه
آن جهت تصویب به شـورای عـالی   
حاکمیت قانون و مبارزه علیه فسـاد   

 اداری.
اتخاذ تدابیر به منظور جلوگیری از  -٢

 فساد اداری..
همکاری با نهاد های پژوهشی و  -٣
امعه مدنی در اجرای برنامـه هـای   جج
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ې بنسونو او مدني ــنېېې له ــکولوک
 ولنې سره همکاري..

د قانون له حکمونو سره سم لـه   -۴
اطالع ورکوونکو خه د اداري فساد  

کول او له  د جرمونو د اطالعاتو ترالسه 
اونـدې   اوندې کنالرې سره سـم 
 مرجع ته د هغو ارجاع کول..

الحاتو او له وزارتونو، د اداري اص -۵
او  کمېسیونملکي خدمتونو له خپلواک  

نورو ادارو سره په همغ کې له اداري  
فساد سره د مبارزې په کار کې د عامه 
خدمتونو د مؤظفینو د ظرفیت د لوولو  

 لپاره د وونیزو برنامو طرح کول.
له اداري فساد سره د مبارزې پـه   -۶

کار کې د عامه پوهاوي د برنامو طرح  
 امه همکار جلبول.او د ع

د  کمېسیوند عامه پوهاوې لپاره د  -۷
فعالیت او راپـور خپـرول او د    يکلنن

قانون د حاکمیت او د اداري فسـاد   
پرواندې د مبارزې عالي شوري تـه د  

 بحث په غرض د هغه واندې کول..
د داراالنشاء له الرې لـه اداري   -۸

فساد سره د مبارزې د اسـتراتیژ او   

جلوگیری کننده در امر مبارزه با فساد 
 اداری..

ــرایم   -٤ ــات ج ــت اطالع  دریاف
فساد اداری از اطالع دهندگان مطابق 
 احکـــام قـــانون و ارجـــاع آن  
به مرجع ذیربط مطـابق طرزالعمـل    

 مربوط.
طرح برنامه های آموزشی جهـت   -٥

ظفین خدمات عامـه  ؤارتقای ظرفیت مم
مر مبـارزه بـا فسـاد اداری در    در اا
هنگی با وزارت هـا، کمیسـیون   اهمم

مستقل اصالحات اداری و خـدمات   
 ملکی و سایر ادارات. 

طرح برنامه های آگاهی عامه در  -٦
امر مبارزه با فسـاد اداری و جلـب    

 همکاری عامه. 
 سـاالنه  گـزارش  و فعالیت نشر -٧

 آن هیارا و عامه آگاهی جهت کمیسیون
 و قـانون  حاکمیـت  لیعا شورای بهه

  غـرض  اداری فسـاد  علیـه  مبارزه
 .بحثث

نظارت از تطبیـق اسـتراتیژی و    -٨
پالیسی های مبارزه با فسـاد اداری از   
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٩١  

 طبیق خه ارنه..پالیسیو له ت
له اداري فساد سره د مبارزې پـه   -۹۹

و او دولتي ادارو ـې د وزارتونـکار کک
تـو کـې د همغـ    آترمن په اجراا

 تأمینول..
ــو د  -۱۰ ــاد د الملون د اداري فس
ژندنې، د هغه د کمولو او له منـه   ېپپ

 لو په برخه کې د علمينې ترسره ېو
 کول..
ه له اداري فساد سره د مبارزې پ -۱۱

برخه کې د قوانینو او مقررو د طرحې  
اندیز وانـدې   یا تعدیل په هکله د و
ایـن سپارـت    کول او په اوند د

 واندې کول..
له اوندو مراجعو خه د اداري  -۱۲

فساد د جرمونو په هکله د معلوماتو او  
 راپور راولول.

له اداري فساد سره د مبارزې په  -۱۳
ي ادارو د الره کې د وزارتونو او دولتت

فعالیتونو د نواقصو تشخیصول او د هغو  
خپرول او هدایت صادرول او د هغو د 
له منه ولو لپاره د مشورې واندې  

  کول.

  طریق داراالنشاء.
ــ -٩ ــأمین همــ  در  هنگیاتــ

میـان وزارت هـا و ادارات    اجراآت
 مبـارزه بـا فسـاد    در امـر  دولتی  
 اداری.

ــی    -١٠ ــژوهش علم ــام  پ  انج
ـ   ایی عوامـل فسـاد    در زمینه شناس

ــردن    ــین ب ــاهش و از ب  اداری، ک
 آن..
ــا   -١١ ــرح ی ــنهاد ط ــه پیش  ارای

ــا    ــرره ه ــوانین و مق ــدیل ق  تع
ــاد    ــا فس ــارزه ب ــه مب  در زمین
ــفارش الزم   ــه سـ  اداری و ارایـ

 در مورد. 
رش اجمع آوری معلومات و گز -١٢

در رابطه به جـرایم فسـاد اداری از    
 مراجع ذیربط.

هـای  تشخیص نواقص فعالیت  -١٣
ــی    ــا و ادارات دولتـ  وزارت هـ
ــاد    ــا فس ــارزه ب ــتای مب  در راس
 اداری و نشـــر آن و اصـــدار   
 هدایت و ارایه مشوره جهـت رفـع    

 آن..
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جمهور رئیس ته د ادارو د چارو   --۱۴
د ه والي لپاره د ې حکومتـول د  
پراخوالي په موخه د وانديز وانـدې   

 کول.
د کورنیو کنالرې  کمېسیوند  -۱۵
 الیحو تصویبول.او  
ه د له هغـو متخصصـینو سـر    -۱۶

د  قرارداد د عقدولو په هکلـه چـې   
د دندو د پرمخ ولـو پـه    کمېسیونن

منظور استخدامېي د اینو تصمیمونو  
 نیول.
د دولتي چارواکو او لوپـوو   -۱۷

 کارکوونکو د شتمن ثبت او بررسي..
دې قــانون او نــورو تقنینــي د -۱۸

د نـورو   سندونو له حکمونو سره سمم
 دندو ترسره کول..

ــادې د (۲( ــه ۱) ددې م ــرې پ ) فق
جزء کـې درج شـوی واک لـه    ۱۱۷

میاشتو په  ۱۲وروسته د رامنته کېدو  
ي. کمېسیونکې، دترله لوري اعمالې 

  
 

 ارایــه پیشــنهاد جهــت     --١٤
بهبود امور ادارات بـرای گسـترش    
 حکومت داری خـوب بـه رئـیس    

 جمهور.
تصویب طرزالعمل ها و لـوایح   -١٥

 داخلی کمیسیون..
ــامیم  -١٦ ــاذ تص ــی  اتخ  مقتض

 در مــورد عقــد قــرارداد هــا بــا 
 متخصصین که بـه منظـور پیشـبرد    
ــتخدام    ــیون اس ــایف کمیس  وظ

 می شوند. 
دارایی مقامـات   بررسی و ثبت -١٧

 دولتی و کارمندان بلند رتبه..
انجام سایر وظایف مطابق احکام  -١٨

 این قـانون و سـایر اسـناد تقنینـی      
 مربوط..

 فقرۀ ١٧ جز مندرج الحیتـ) ص٢(
 از بعد ماه ١٢ خالل در ماده این) ١((

  مالـــاع کمیسیون سوی از ایجاد،
 گردد. می
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د رئـیس دنـدې او     کمېسیونند 
 واکونه

 لسمه ماده::ات
رئیس د الندې دندو  کمېسیون) د ۱(

 او واکونو لرونکی دی::
 د غونو ریاست. نکمېسیود  -۱
د فعالیتونو رهبـري،   کمېسیوند  -۲

 مدیریت او ارنه..
ې له تطبیق ـودجـد ب کمېسیوند  -۳

 خه ارنه..
د داراالنشـاء لـه    کمېسیوند  -۴

تو او فعالیتونو خـه ارنـه او   آاجراا
 بررسي..

د تصمیمونو عملـي   کمېسیوند  -۵
 کول..

د هېواد په دننه او بهر کـې لـه    -۶
 تمثیل. خه کمېسیونن

مرستیال، د رئیس په  کمېسیون) د ۲(
غیاب کې د هغه دنـدې او واکونـه    

 اعمالوي.
 
  

الحیت های رئیس ــوظایف و ص
 کمیسیون

 :هجدهممادۀ 
) رئیس کمیسیون دارای وظایف و ١(

 صالحیت های ذیل می باشد::
 ریاست از جلسات کمیسیون. -١
رهبری، مـدیریت و نظـارت از    -٢

 فعالیت های کمیسیون..
ــه  ن -٣ ــق بودج ــارت از تطبی  ظ

 کمیسیون.
نظارت و بررسی از اجـراآت و   -٤

 فعالیـــت هـــای داراالنشـــای  
 کمیسیون..

ــامیم   -٥ ــل تصـــ  تعمیـــ
 کمیسیون.

تمثیل از کمیسیون در داخـل و   -٦
 خارج کشور..

) معاون کمیسیون در غیاب رئیس، ٢(
وظایف و صالحیت های وی را اعمال  

 می نماید.
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د غونو جـوول او    کمېسیونند 
 تصمیم نیونه

 نولسمه ماده:
د غونو نصـاب د   کمېسیون) د ۱(

له غو خه ل تـر لـه د    کمېسیونن
 لورو تنو په حضور سره بشپېي..

غونې د رئیس پـه   کمېسیون) د ۲(
است او د رئیس د غیابت په صورت ریی

 کې د مرستیال په واسطه دایرېي..
غي کولی شـي د   کمېسیون) د ۳(

مشورې د ترالسه کولو په منظـور، د   
له تصویب خـه وروسـته    کمېسیون

غونو ته متخصص اشخاص او اهـل   
 خبره راوبولي.

ه نـ تصمیمونه په غو کمېسیون) د ۴(
و ــیأکې د حاضرو غو د اکثریت رر

یو د یو شان أبنس، نیول کېي، د رپرر
یې أوالي په صورت کې د هغه لوري رر

یـه ورکـې ده   أچې رئیس هغه ته رر
 اکثریت پېژندل کېي..

غونې علني دي او په  کمېسیون) د ۵(
غونو کې اوندو ادارو او بنسونو ته  

تخاذ  تدویر جلسات کمیسیون و ا
 تصمیم
 :نزدهممادۀ 

) نصاب جلسات کمیسـیون بـا   ١(
حضور حد اقل چهار تن از اعضـای   

 کمیسیون تکمیل می گردد.
) جلسات کمیسیون بـه ریاسـت   ٢(

رئیس و در صورت غیابت رئیس توسط  
 معاون دایر می گردد.

) اعضای کمیسیون می توانند بـه  ٣(
منظور اخذ مشوره،  اشخاص متخصص  

جلسـات بعـد از    و اهل خبره را در
 تصــویب کمیســیون دعــوت    

 نمایند..
میم کمیسـیون بـه اسـاس    ) تصا٤(

اعضای حاضر جلسـه،   اکثریت آرایی
ورت تساوی ـی گردد در صـاتخاذ مم

آراء، رأی طرفی که رئیس به آن رأی  
ــناخته    ــت ش ــت اکثری  داده اس

 می شود.
) جلسات کمیسیون علنی بوده و از ٥(

ات ادارات و نهاد های ذیربط در جلسس
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  بلنه ورکول کېي.
د غونو په جوولـو   کمېسیون) د ۶(

هغـې   پورې نورې اوندې چـارې د  
له  کمېسیونکنالرې په واسطه چې د  

 لوري تصویبېي، تنظیمېي..
 اجراآتوبې طرفي او په  کمېسیوند 

 کې نه السوهنه
 شلمه ماده:

خپلې دندې د دې قانون  کمېسیون) ۱(
او نورو تقنیني سندونو له حکمونو سره  

النه ول او په بی طرفـ  وسم په مسؤ
 سره ترسره کوي..

د حسـاب   مکلف دی، کمېسیون) ۲(
ورکولو د چارو د تنظیم او په خپلـو   

کې د رووالي د تأمینولو پـه   اجراآتو
منظور این تدابیر ونیسي او د افغانستان  

 خلک په جریان کې واچوي.
) هې شـخص نشـي کـوالی د    ۳(

او تصمیمونو پـه   اجراآتود  کمېسیونن
 اوندو چارو کې السوهنه وکي..

 
  

  دعوت می شود.
) سایر امور مربوط به تدویر جلسات ٦(

 کمیسیون توسط طرزالعملـی تنظـیم    
می شود که از طرف کمیسیون تصویب  

 می گردد.
بی طرفـی و عـدم مداخلـه در    

 اجراآت کمیسیون
 :ممادۀ بیست

) کمیسیون وظایف خویش را مطابق ١(
احکام این قانون و سایر اسناد تقنینی به  

و با بی طرفی انجام  صورت مسؤوالنه
 می دهد.  

) کمیسیون مکلف است، به منظور ٢(
تنظیم امور حسابدهی و تأمین شفافیت  
در اجراآت خود تدابیر الزم را اتخاذ و 
 مردم افغانستان را در جریـان قـرار    

 دهد..
) هیچ شخص نمی تواند در امـور  ٣(

مربوط به اجراآت و تصامیم کمیسیون  
 مداخله نماید. 

 
  



               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )۱۱۳۱۴مسلسل نمبر ( ۷۷/۱۱۳۹۷/١١٨   
 رسمي جريده

٩٦  

  داراالنشاء
 یوویشتمه ماده:

ــیون) ۱( ــو اداري او  کمېس د خپل
اجرائیوي چارو د پرمخ ولو په منظور  
د داراالنشاء لرونکی دی چې په رأس 

 کې یې رئیس شتون لري..
) د داراالنشاء رئیس او د هغه اداري ۲(

او مســلکي کــارکوونکي د ملکــي  
خدمتونو د کارکوونکو د قـانون لـه   

 حکمونو سره سم استخدامېي..
ې ددې قانون ) داراالنشاء خپلې دند۳(

له حکمونو او هغو کنالرو سره سـم   
 اجراءلخوا تصویبېي،  کمېسیونچې د 
 کوي..

ــیون) ۴( ــارکوونکو د  کمېس د ک
تخصصي ظرفیت د لوولـو لپـاره،    

 وونیزې برنامې جووي.
کولی شي ددې مادې په  کمېسیون) ۵(
) فقره کې د درج شوو ـوونیزو  ۴((

او  برنامو د په الره اچولو لپاره له مليي
بین المللي مؤسسو خـه مـالي او    

  تخنیکي مرستې ترالسه کي.

 شاءءداراالن
 :یکم مادۀ بیست و

) کمیسیون به منظور پیشبرد امـور  ١(
ــویی ــویش اداری و اجرائی دارای  خ

باشد کـه در رأس آن   داراالنشاء میی
 رئیس قرار دارد.  

) رئیس داراالنشـاء و کارکنـان   ٢(
اداری و مسلکی آن مطابق احکام قانون  

 ی استخدام ـدمات ملکــکارکنان خ
 می گردند.

ف خود را مطابق ) داراالنشاء وظای٣(
احکام این قانون و طرزالعمل های که  
از طرف کمیسیون تصویب می گردد، 

 می نماید.  ءاجراا
 ظرفیـت  ارتقای برای کمیسیون) ٤(

 آموزشی های برنامه کارکنان، تخصصی
 . نماید می دایر راا
 برگزاری برای تواند می کمیسیون) ٥(

) ٤( فقرۀ مندرج آموزشی های برنامهه
  و یــمل اتـمؤسس زا ماده نـای

 تخنیکی و مالی های کمک المللی، بینن
  .نمایدد دریافتت راا
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٩٧  

  جهبودد کمېسیونند 
 دوه ویشتمه ماده:

خپله کلن بودجه لـه   کمېسیون) ۱(
حکومت سره په مشوره کې ترتیبوي او  
د دولت د بودجې د جزء په توه یې د 
حکومت په واسطه ملي شـوري تـه    

 واندې کوي.
د د بـودجې تطبیـق    کمېسیون) د ۲(

 کمېسیونقانون له حکمونو سره سم د  
 واک دی..

کولی شـي د خپلـو    کمېسیون) ۳(
کولو پـه   اجراءفعالیتونو او برنامو د  

منظور، د ملي او بین المللي سـرچینو   
مالي همکاري له حکومت سـره پـه   

 همغ کې جذب کي..
له لوري د اطالعاتو او  کمېسیوند 

 سندونو غوتنه
 درویشتمه ماده:

کولی شي په دې قانون  یونکمېس) ۱(
کې د درج شوو فعـالیتونو د ترسـره    
کولو په منظور، له وزارتونو او دولتي او 
غیر دولتي، مختلطو او خصوصي ادارو  

 کمیسیونن ۀۀبودج
 :دوم مادۀ بیست و

) کمیسیون بودجه ساالنه خود را در ١(
ــب و    ــت ترتی ــا حکوم ــوره ب  مش
به حیث جزء بودجه دولت، توسـط   
 حکومت به شـورای ملـی تقـدیم    

 می نماید.
م ) تطبیق بودجه کمیسیون طبق احکا٢(

ــیون    ــالحیت کمیس ــانون از ص  ق
 می باشد..

ور ـبه منظ دـ) کمیسیون می توان٣(
اجرای فعالیت ها و برنامه های خود،  
 همکاری های مـالی منـابع ملـی و    
بین المللی را در هماهنگی با حکومت 

 جذب نماید..
مطالبه اطالعات و اسناد از طرف 

 کمیسیون
 :سوممادۀ بیست و 

نظور انجام کمیسیون می تواند به م )۱(
های منـدرج ایـن قـانون،     فعالیتت

اســناد ضــروری را از   اطالعــات وو
 وزارت هـــا و ادارات دولتـــی و  
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٩٨  

خه ایـن اطالعـات او سـندونه    
 وغواي..

) فقره کې درج ۱) ددې مادې په (۲(
شوي وزارتونه او ادارې مکلفې دي د  

 یونکمېسهغه میعاد په تر کې چې د 
له لوري اکل کېي، غوتل شـوي   

پـه   کمېسیوناطالعات او سندونه د 
 واک کې ورکي.  

د قانون د حاکمیت او لـه اداري  
  فساد سره د مبارزې عالي شوري 

 شتمه ماده:یرېل
له اداري فساد سره د اغېزمنې مبارزې 
او اوندو ادارو تر من د همغـ د   

د قـانون د   رامنته کولو په منظـور،  
او له اداري فسـاد سـره د    تیکمحا

د افغانسـتان د  عالي شـوري   ېمبارزز
اسالمي جمهوریت د رئیس تر ریاست  

 الندې، فعالیت کوي.
 
  
 
  

ی، ـــی، مختلط و خصوصــغیر دولت
 مطالبه نماید..

 ۀ) وزارت ها و ادارات مندرج فقر۲(
ـ ۱(( الل ـ) این ماده مکلف اند در خ

 میعادی که از طرف کمیسیون تعیـین   
اد مطالبـه  طالعات و اسنمی گردد، اا
 اختیـار کمیسـیون قـرار     شده را بهه

 دهند.
شورای عالی حاکمیت قـانون و  

 مبارزه با فساد اداری
 مادۀ بیست و چهارم:

 منظـور مبـارزه مـؤثر و ایجـاد     ه  ب
ــربط   ــان ادارات ذی ــاهنگی می  هم
 مبارزه بـا فسـاد اداری، شـورای    
عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد 

مهـوری  اداری تحت ریاست رئیس جج
 اســالمی افغانســتان، فعالیــت    

 می نماید..
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  درېیم فصل
د اداري فساد له درنو جرمونو 

سره د مبارزې د عدلي او 
  قضایي مرکز دندې او واکونه

د اداري فساد له درنو جرمونو سره 
مرکز  د مبارزې د عدلي او قضایي

 فعالیت
 پنه ویشتمه ماده:

) د اداري فساد د درنو جرمونـو د  ۱(
مرتکبینو د عدلي تعقیـب د بهیـر د    
چکولو په منظور، د اداري فساد لـه  
درنو جرمونو سره د مبارزې پـولیس،   
ارنوالي او محکمه، د اداري فساد له 
درنو جرمونو سره د مبارزې د عدلي او  

په یـوه   قضايي مرکز تر عنوان الندې 
 مرکز کې فعالیت کوي.

) د اداري فساد له درنو جرمونو سره ۲(
د مبارزې عدلي او قضایي مرکز په دې  
قانون کې د عدلي او قضایي مرکز پـه  

 نوم یادېي..
) فقره کې درج ۱۱) ددې مادې په (۳۳(

  فصل سوم
مرکز  یصالحیت هاو وظایف 

عدلی و قضایی مبارزه با جرایم  
 سنگین فساد اداری

فعالیت مرکز عـدلی و قضـایی   
 مبارزه با جرایم سـنگین فسـاد   

 اداری
 :پنجمبیست و مادۀ 

) به منظور تسریع روند تعقیب عدلی ١(
سـاد اداری  متهمین جرایم سـنگین ف  

ــولیس،   ــپ ــ   ۀارنوالی و محکم
 مبارزه بـا جـرایم سـنگین فسـاد     
 اداری دریک مرکـز تحـت عنـوان    
مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم 
ــت     ــاد اداری فعالی ــنگین فس  س

 می نمایند..
) مرکز عدلی و قضایی مبارزه بـا  ٢(

جرایم سنگین فساد اداری در این قانون  
 بنام مرکـز عـدلی و قضـایی یـاد     

 ی شود.م
   با  ماده  این)  ١(( فقرۀۀ مندرجج مراجعع) ٣٣(
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شوې مراجع د کـاري او تشـکیالتي   
خپلواک په ساتلو سره له یو بل سره په  

 او همغ مکلفې دي.همکار 
) له اداري فساد سره د مبـارزې د  ۴(

عدلي او قضـایي مرکـز د جلـب د     
مکتوبونو، د نیونې او توقیف د حکمونو 
او قرارونو او نورو اوامرو په موقع لـه   

ء خه د ا د ترالسه کولو لپاره  اجرا
د عدلي او قضايي مرکز د اداري دفتر 
په واسطه د قضایاوو د مدیریت سیستم  

 ونیکي ول رامنته کېي.په الکتر
 اجراآتود عدلي او قضایي مرکز په 

 کې نه السوهنه
 ویشتمه ماده: پپش
) عدلي او قضایي مرکـز، د اداري  ۱(

فساد د درنو جرمونو قضیې د قانون د  
حکمونو پربنس تر عـدلي تعقیـب   

 الندې نیسي..
 شخص نشي کولی د عدلي او ې) ه۲(

ـ قضایي مرکز د جزاا ي دعـوي پـه   ی
، د قضیو د عدلي تعقیـب او  تحریکک

تصمیمونو پورې په اوندو چارو کـې   

  تشـکیالتی،   و  کاری  استقاللیت  حفظ
ـ  و همکـاری  بـه  مکلف  هنگیاهم

 . باشند می بایکدیگر
ــرای٤( ــول ) ب ــان حص   از اطمین

 و احکام جلب، مکاتیب موقع به اجرای
 رــسای و توقیف و گرفتاری قرارهایی
ــرر ــز اوام ــدلی مرک ــایی و ع   قض
 صورت هـــب قضایا مدیریت سیستم

 مرکـز  اداری دفتر توسط الکترونیکک
  ایجــاد یــــقضای و عــدلی

 .گردد می
عدم مداخله در اجراآت مرکـز  

 عدلی و قضایی
 :ششممادۀ بیست و 

) مرکز عدلی و قضایی، قضـایای  ١(
جرایم سنگین فساد اداری را به اساس  
احکام قانون مورد تعقیب عدلی قـرار  

 می دهد..
ــد ٢( ــی توان ــخص نم ــیچ ش   ) ه

ــک   ــه تحری ــوط ب ــور مرب  در ام
دعوای جزایی، تعقیب عدلی قضـایا و  
 تصــامیم  مرکــز عــدلی و قضــایی  
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  السوهنه وکي.
 د اداري فساد درانه جرمونه

 اووه ویشتمه ماده:
) د الندې اشخاصو له لـوري ددې  ۱(

قانون په پنمه ماده کې درج د اداري  
فساد د جرمونو ارتکاب، د اداري فساد 

 دروند جرم پېژندل کېي::
 چارواکي. د دولت لوپوي -۱
 دولتي چارواکي. -۲
هغه جنراالن یا افسـران چـې د    -۳

 جنرال په بست کې دنده ترسره کوي..
 حکمي اشخاص. -۴۴
) ددې قانون په پنمه ماده کې درج ۲(

د اداري فساد د جرمونو مرتکبین، ددې  
) فقره کې له درج شـوو  ۱مادې په (

اشخاصو پرته، په الندې حالتونو کې هم  
درانه جرمونه پېژنـدل   د اداري فساد 

 کېي:
په هغه صورت کې چې د جزا کد  -۱

 د دوه یم کتاب د لـورم بـاب پـه     
دوه یم، درېیم، لورم، پـنم، اووم،   
 اتم، لسم، یوولسم او دوولسم فصـل،  

 مداخله نماید. 
 جرایم سنگین فساد اداریی

 :هفتممادۀ بیست و 
) ارتکاب جرایم فساد اداری مندرج ١(

مادۀ پنجم این قانون از طرف اشخاص  
زیر، جرم سنگین فساد اداری شناخته 

 می شود::
 ات عالی رتبه دولتی. مقام -١
 مقامات دولتی. -٢
جنراالن یا افسران که در بسـت   -٣

 جنرالی ایفای وظیفه می نمایند..
 اشخاص حکمی. -٤
 ) ارتکــاب جــرایم فســاد اداری ٢(

 پــنجم ایــن قــانون  ۀمنــدرج مــاد
 ) ١غیر از اشخاص منـدرج فقـرۀ (  

در حاالت زیر نیز، جـرایم   این ماده
ــناخته     ــاد اداری ش ــنگین فس  س

 می شود::
 که وجـوه حاصـله    در صورتی -١

ــرایم  ــاب جـ ــی از ارتکـ  ناشـ
 چهـارم،  سـوم،  دوم، فصولمندرج 
ــنجم،، ــتم،، پ ــتم،، هف ــم،، هش   ده



               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )۱۱۳۱۴مسلسل نمبر ( ۷۷/۱۱۳۹۷/١١٨   
 رسمي جريده

١٠٢  

د پنم باب په لومي فصل، د نهم باب 
په دوه یم او شپم فصل کې او د لسم  
باب په لورم فصل کې د درج شـوو  

و له ارتکاب خه راپیدا ترالسه جرمونن
شوي وجوه، له لسو میلیونو افغانیو یا په  
بهرنیو اسعارو د هغو له معادل خـه  

 زیات وي..
د په هغه صورت کې چې د جزا کُ -۲

د دوه یم کتاب د لورم باب په لومي  
فصل او د شپم باب په دوه یم فصـل  
کې د درج شوو جرمونو له ارتکـاب   

شوي وجـوه، لـه    خه راپیدا ترالسه
لیونو افغانیو یا په بهرنیو اسعارو یپنو مم

 د هغو له معادل خه زیات وي..
د اداري فساد له درنو جرمونو سره 

 د مبارزې پولیس
 اته ویشتمه ماده:

) په هېواد کې د اداري فساد د درنو ۱(
جرمونو د کشف په منظور د کورنیـو   
چارو وزارت په تشکیل کـې د اداري  

و جرمونو سره د مبـارزې  درن لهفساد  
پولیس رامنته کېي او په عـدلي او   

ــازدهم ــم  و  یـ ــاب   دوازدهـ  بـ
  م،ــــپنج باب اول فصل چهارم،

  ششـــم بـــاب و دوم فصـــول
 دهم کتاب دوم باب چهارم نهم و فصل

جزا، بیش از ده میلیون افغانی یـا   کدد
ــادل   ــارجی  مع ــعار خ ــه اس  آن ب

 باشد.
 در صورتی که وجـوه حاصـله    -٢

 ناشی از ارتکـاب جـرایم منـدرج    
 فصــل اول بــاب چهــارم و فصــل 
 دوم بــاب ششــم کتــاب دوم   

د جزا،  بیش از پنج میلیون افغانی یا  کُ
ــارجی   ــعار خ ــه اس ــادل آن ب  مع

 باشد.
پولیس مبارزه با جـرایم سـنگین   

 فساد اداری
 م: هشتبیست و  مادۀ

ــرایم  ۱( ــف ج ــور کش ــه منظ  ) ب
ــور   ــاد اداری در کش ــنگین فس  س
پولیس مبارزه با جرایم سنگین فسـاد  
اداری در تشکیل وزارت امور داخلـه   
ایجاد و در مرکز عـدلی و قضـایی   
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 قضایي مرکز کې فعالیت کوي.
درنـو  له ) که چېرې د اداري فساد ۲((

جرمونو سره د مبارزې پولیس، د اداري  
فساد هغه جرم کشف کي چې په دې 

توصـیف   یقانون کې دروند جرم ندد
اوندو سندونو  لهمظنون  د هغهشوی،  

 واکمنې مرجـع تـه   او مدرکونو سرهه
 .تسلیمويي

درنـو  له ) که چېرې د اداري فساد ۳(
جرمونو سره د مبارزې پولیس، د اداري  

 جرمونه کشف کـي چـې   هغه فساد 
مرتکبینو د عدلي تعقیب واک د د هغو 

 انې محکمې په حیطه کې وي،   دد
د کورنیو چارو وزیر راـول شـوي    
سندونه او مدرکونه لویې ارنوال تـه  

 کوي. واندېې
) د اداري فساد له درنو جرمونو سره ۴(

خه  اجراآتود مبارزې پولیس له خپلو  
ول  د کورنیو چارو وزیر ته په مستقیمم

 راپور ورکوي..
 
  

  فعالیت می نماید.
) هرگاه پولیس مبارزه بـا جـرایم   ۲(

سنگین فساد اداری،  جرم فساد اداری  
م  را کشف نماید که در این قانون جر
  ،سنگین توصـیف نگردیـده اسـت   

مظنون آن را با اسناد و مدارک مربوطه 
ــلیم     ــالح تس ــع ذیص ــه مرج  ب

 می نماید..
ــا  ۳( ــارزه ب ــولیس مب ــاه پ  ) هرگ

ــاد اداری،    ــنگین فس ــرایم س  ج
را کشف نماید که  جرایم فساد اداری

تعقیب عدلی مـرتکبین آن در حیطـۀ    
وزیـر   صالحیت محکمۀ خاص باشد، 

مدارک جمع آوری  وامور داخله اسناد 
ـ بـه لـوی   شده را   ارایـه   ارنوالی 

 نماید. می
 سنگین جرایم علیه مبارزه پولیس) ٤(

 ویش،ــخ راآتـاج از اداری فساد
  گـزارش  داخله امور وزیر به مستقیماًً

 .دهد میی
 
  



               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )۱۱۳۱۴مسلسل نمبر ( ۷۷/۱۱۳۹۷/١١٨   
 رسمي جريده

١٠٤  

  د کشفي مراجعو مکلفیت
 نهه ویشتمه ماده:

که چېرې نورې کشـفي مراجـع، د   
اداري فساد درانه جرمونه کشف کي،  

ندو  مکلفې دي، مظنونین د هغو له او
سندونو او مدرکونو سره د اداري فساد 
له درنو جرمونو سره د مبارزې پولیسو  

 ته وروپېژني او تسلیم کي.
د اداري فساد له درنو جرمونو سره 

 د مبارزې د ارنوال واکونه
 دېرشمه ماده:

 ) د هېواد په کچه د اداري فسـاد  ۱(
 د درنو جرمونو د تحقیـق او د هغـو   

د دعوې د اقامه  د متهمینو پر واندې
کولو په منظور د اداري فساد له درنو  

ارنوالي د لویې  ېجرمونو سره د مبارز
ارنوال په تشکیل کې رامنته کېي  
او په عدلي او قضایي مرکز کې فعالیت 

 کوي..
) د اداري فساد د جرمونو د هغـه  ۲(

شمېر مرتکبینو تحقیق او د دعوې اقامه  
ونو کې  چې د اداري فساد په درنو جرم

  مکلفیت مراجع کشفی
 م:بیست و نهمادۀ  

هرگاه سایر مراجع کشـفی، جـرایم   
ماینـد  سنگین فساد اداری را کشف نن

مکلف اند، مظنونین را بـا اسـناد و    
مدارک مربوطه آن به پولیس مبارزه با 
جرایم سنگین فساد اداری، معرفـی و   

 تسلیم نمایند.   
ارنوالی مبارزه با  های صالحیت

 جرایم سنگین فساد اداری
 :سی اممادۀ 

ــرایم  ۱( ــق ج ــور تحقی ــه منظ  ) ب
ــه    ــاد اداری و اقام ــنگین فس  س

 آن در  دعــوی علیــه متهمــین   
ــارزه ــســطح کشــور    ارنوالی مب

 با جـرایم سـنگین فسـاد اداری در    
ارنوالی ایجاد و در مرکز تشکیل لوی 

ــت    ــایی فعالیـ ــدلی و قضـ  عـ
 می نماید..

) تحقیق و اقامـۀ دعـوی آنعـده    ۲(
مرتکبین جرایم فساد اداری که شامل  
جرایم سنگین  فساد اداری نباشـد از  
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شامل نه وي له اداري فسـاد سـره د   
 مبارزې د ارنوالیو واک دی..

) د اداري فساد له درنو جرمونو سره ۳(
 د مبارزې ـارنوالي د اداري فسـاد    
د درنو جرمونو د متهمینـو د نسـبتي    
دوسیې له رارسېدو او محکمې تـه د  

ـ هغې له احاله کولـو وروسـته،      ه پ
لي کې له موضوع خه په لیکلن وخت

 ته خبر ورکوي. کمېسیونول  
) که چېرې ددې قانون له حکمونو ۴(

سره سم، د قضیې رسید، له اداري  
فساد سره د مبارزې د عادي محکمـو  
په واک کې نه وي، د اداري فساد له  
درنو جرمونو سره د مبارزې ارنوالي د 
اداري فساد له درنو جرمونو سـره د   

ـ  و  مبارزې محکمې ته د دوسیې له لېل
 ېسیون ته خبر ورکوي.مخه ک

 ) د اداري فساد له درنو جرمونـو  ۵(
 سره د مبارزې ـارنوالي د محکمـو   
د صادره فیصلو یو نقل کمېسیون تـه  

 ي.ېلل
 
  

اد  ارنوالی های مبارزه با فسصالحیت 
 اداری می باشد.  

) ارنوالی مبارزه با جرایم سنگین ۳(
ــاد اداریی ــد فس ــلتاز  بع   مواص

ــبتی ــیه نس ــرایم  دوس ــین ج  متهم
سنگین فساد اداری و احالـۀ آن بـه   
محکمه، موضوع را به اسرع وقت طور  
ــالع    ــیون اط ــه کمیس ــی ب  کتب

 می دهد. 
ین قـانون،  ) هرگاه مطابق احکام ا۴(

ــالحیت    ــیه از ص ــیدگی قض   رس
 محاکم عـادی مبـارزه بـا فسـاد     
اداری نباشد، ارنوالی مبارزه با جرایم 
سنگین فساد اداری از ارسال دوسیه به  

یم سنگین فساد  محکمۀ  مبارزه با جرا
ــیون  ــه کمیس ــالع  اداری، ب  اط

 می دهد.
) ارنوالی مبارزه با جرایم سنگین ۵(

فساد اداری یک نقل از فیصله هـای   
یسیون، ارسال  صادره محاکم را  به کم

 می نماید.
 
  



               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )۱۱۳۱۴مسلسل نمبر ( ۷۷/۱۱۳۹۷/١١٨   
 رسمي جريده

١٠٦  

د اداري فساد له درنو جرمونو سره 
 د مبارزې د محکمو واکونه

 یودېرشمه ماده:
 ) د هېواد په کچه د اداري فسـاد  ۱(

  په منظـور   د درنو جرمونو د رسید
د سترې محکمې په تشـکیل کـې د    
اداري فساد له درنو جرمونو سـره د  
مبارزې ابتدائیه او د استیناف محکمـه   
رامنته کېي او په عدلي او قضـایي  

 مرکز کې فعالیت کوي..
) د اداري فساد هغو جرمونـو تـه   ۲(

رسید چې د اداري فسـاد درانـه    
جرمونه نه وي، له اداري فساد سره د 

 ارزې د دیوانونو واک دی.مبب
) د سترې محکمې د عامه امنیـت  ۳(

دیوان د فرجام غوتنې په پاو کې، د  
اداري فساد د درنو جرمونو د قضـايي  

 رسید د واک لرونکی دی..
 
  
 
  

محاکم مبارزه بـا    های  صالحیت
 جرایم سنگین فساد اداری

 :و یکم مادۀ سی
به منظور رسیدگی جرایم سنگین  )۱(

ــور    ــطح کش ــاد اداری در س  فس
 ابتدائیــه و اســتیناف   ۀمحکمـــ

مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری در 
 تشــکیل ســتره محکمــه ایجــاد و  

 فعالیـت  در مرکز عـدلی و قضـایی    
 می نماید. 

رسیدگی به جرایم فساد اداری که  )۲(
جرایم سنگین فساد اداری نباشـد از   
صالحیت دیوان های مبارزه با فسـاد  

 اداری می باشد..
) دیوان امنیت عامۀ ستره محکمه در ۳(

مرحلۀ فرجام خواهی حایزصـالحیت   
سنگین فسـاد   رسیدگی قضایی جرایم

 اداری می باشد.  
 
  
 
  



               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )۱۱۳۱۴مسلسل نمبر ( ۷۷/۱۱۳۹۷/١١٨   
 رسمي جريده

١٠٧  

د عــدلي تعقیــب د اختصاصــي 
مراجعو له لورٍي د اطالعـاتو او  

 سندونو غوتنه
 دوه دېرشمه ماده:

ـ ۱( و جرمونـو  ) د اداري فساد د درن
پولیس، ارنوالي او محکمه کوالی شي  
د اداري فســاد د درنــو جرمونــو د 
مظنونینو او متهمینو د عدلي تعقیب په  
منظور لـه وزارتونـو او دولتـي او    
غیردولتي ادارو او دولتي مختلطـو او   
خصوصي شرکتونو خه هرول این 

 اطالعات او سندونه وغواي..
رج ) فقره کې د۱) ددې مادې په (۲(

شوي وزارتونه او ادارې مکلف دي د  
هغه میعاد په تر کې چـې د عـدلي   
تعقیب د اختصاصي مراجعو له لـوري   

، غوتل شوي اطالعات او  اکل کېي
 کې ورکي.په السرسي یسندونه دهغو

  
 
  
 

عات و اسناد از طرف اطالال ۀۀمطالب
ــب   ــی تعقی ــع اختصاص  مراج

 عدلی
 م:دومادۀ سی و 

ارنوالی و محکمه جرایم ) پولیس، ١(
سنگین فساد اداری می توانند به منظور  
تعقیب عدلی مظنونین و متهمین جرایم 
سنگین فساد اداری هرنوع اطالعات و  
اسناد ضـروری را از وزارت هـا و   
ــی و    ــر دولت ــی و غی  ادارات دولت

رکت های دولتی مختلط و خصوصی شش
 مطالبه نمایند..

) وزارت ها و ادارات مندرج فقرۀ ٢(
ـ ١(( الل ـ) این ماده مکلف اند در خ

میعادی که از طرف مراجع اختصاصی  
تعقیب عدلی تعیین می گردد، اطالعات 

دسترس آنان  بهو اسناد مطالبه شده را  
 قرار دهند..

 
  
 
  



               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )۱۱۳۱۴مسلسل نمبر ( ۷۷/۱۱۳۹۷/١١٨   
 رسمي جريده

١٠٨  

  لورم فصل
 د ادارو همغي او همکاري

له کورنیو او بهرنيو مراجعو سـره  
 همکاري

 دري دېرشمه ماده:
کوالی شي د اونـدو   کمېسیون) ۱(

فعالیتونو د اجراء کولو پـه منظـور د    
وزارتونو او نورو اوندو ادارو همکاري 

 وغواي..
) فقره کې درج ۱) ددې مادې په (۲(

وزارتونه او نورې ادارې مکلف دي له  
 سره همکاري وکي. کمېسیون

کوالی شي د قانون له  کمېسیون) ۳(
پـه  حکمونو سره سم د خپلو دنـدو   

اجراء کولو کې د بهرنیو چارو وزارت  
ــو او  ــو دولتون ــه بهرني ــه الرې ل  ل
د بین المللي او سیمه ییزو سـازمانونو  

 سره دوه اخیزه همکاري وکي..
 
  
 
  

 فصل چهارم
 هنگی و همکاری اداراتاهمم

همکاری بـا مراجـع داخلـی و     
 خارجی

 م: سومادۀ سی و 
) کمیسیون می تواند بـه منظـور   ۱(

اجرای فعالیت های مربوطه همکـاری   
سایر ادارات ذیـربط را   وزارت ها و
 مطالبه نماید..

) وزارت ها و سایر ادارات مندرج ۲(
) این ماده مکلـف انـد بـا    ۱فقرۀ ((

 کمیسیون همکاری نمایند..
وانـد در اجـرای   ) کمیسیون می ت۳(

احکام قـانون از   وظایف خود مطابقق
طریق وزارت امور خارجـه بـا دول    
خارجی، سازمان های بین المللـی و  
 منطقـــوی همکـــاری متقابـــل  

 نماید.  
 
  
 
  



               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )۱۱۳۱۴مسلسل نمبر ( ۷۷/۱۱۳۹۷/١١٨   
 رسمي جريده

١٠٩  

د استراتیژ د سفارشونو د تطبیق 
 خه د ادارو مکلفیت

 لورمه ماده:
) وزارتونه او اونده ادارې مکلفې ۱(

بـارزې د  دي د اداري فساد سره د مم
استراتیژ د سفارشونو تطبیق خه او د  

 کمېسیونمخنیوي د تدبیرونو پالنونه د 
اونده ساحه کې د اداري فساد سره د  

 مبارزې راپور واندې کي.
د  کمېسیون) وزارتونه او ادارې د ۲(

 تصمیمونو په اجراء کولو مکلف دي..
 پنم فصل

 وروستني حکمونه
 د شتمنیو اعاده
 ماده:پنه دېرشمه 

ارنوال اداره مکلفه ده د  ی) د لو۱(
هغو شتمنیو د اعادې په منظور چې ددې  
قانون په پنمه ماده کې درج د اداري 
فساد د جرمونو د ارتکاب په اثر ناقانونه  
 حیف او میل یـا غصـب شـوې او    
د اشخاصو په الس کې وي، د محکمې 

مکلفیـــت ادارات از تطبیـــق 
 سفارشات استراتیژی

 م:چهارمادۀ  سی و 
 مکلف ربطیذ ادارات و ها وزارت) ١(

 یژیاتاسـتر  سفارشـات  قیتطب از اندد
 یهـا  پـالن  و یادار فساد با مبارزه
 فسـاد  با مبارزه و یریجلوگ یریتداب
ـ یکم به مربوط ۀساح در یادار  ونیس

 .ندینما هیارا گزارش
 بـه  مکلف ادارات و ها ) وزارت٢(

 تصامیم کمیسیون می باشند. اجرایی
 فصل  پنجم
 احکام نهائی

 اعادۀ دارایی ها
 م:پنجمادۀ سی و 

 است مکلف الیارنو لوی ) ادارۀ١(
 اثر هب که هایی دارایی اعادۀ منظوره بب

 مادۀ مندرج اداری فساد جرایم ارتکابب
 میل و حیف غیرقانونی قانون این پنجمم

 خاصـاش دسترس هــب و غصب  یا
  محکمه  حکم  اصدار  از  بعد  قراردارد،



               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )۱۱۳۱۴مسلسل نمبر ( ۷۷/۱۱۳۹۷/١١٨   
 رسمي جريده

١١٠  

د حکم له صادرېدو خه وروسـته د  
اه ایـن تـدابیر   هغو د تحصیلولو په  

ونیسي او د عملي کولـو لپـاره یـې     
 حکومت ته واندیز واندې کي.

ارنوال اداره مکلفـه ده   ی) د لو۲(
) فقره کې لـه درج  ۱ددې مادې په ((

خه پـه ربعـوار ول    اجراآتوشوو  
 ته راپور ورکي. کمېسیونن

) د شتمنیو د اعادې د چارو اوند ۳(
سـم  نور حکمونه له جال مقررې سره  

 تنظیمېي..
 د اني بانکي حساب پرانیستل

 شپدېرشمه ماده:
) د مالیې وزارت د اداري فساد له ۱(

جرمونو خه د راپیدا شوو عوایـدو د   
اکلې سلنې د لېد په منظور انی 

 بانکي حساب پرانیزي..
) د الندې عوایدو اکلې سلنه ددې ۲(

) فقره کـې درج شـوي   ۱مادې په ((
 کېي:حساب ته لېدول  

د جرمونو اوند له  د اداري فساد -۱
 خه ترالسه شوي عواید.نغدي جزاانوو

  یـــمقتض  تدابیر  آن  تحصیل  مورد  در
  ساختن یــعمل برای و نموده اتخاذ
   هیارا نهادـــپیش متحکو هــب آنن

 .نماید
 است مکلف ارنوالی لوی ) ادارۀ٢(
 به ماده این) ١( فقرۀ مندرج اجراآت ازز

 گزارش کمیسیون به وار عــرب شکلل
 .دهدد

 اعادۀ امور به مرتبط احکام ) سایر٣(
  تنظـیم  جداگانه مقررۀ طبق ها داراییی

 .گردد میی
 افتتاح حساب بانکی خاص

 م:ششمادۀ سی و 
ـ ) وزا١( قال ـرت مالیه به منظور انت

ـ   ایم رفیصدی معین عواید ناشی از ج
فساد اداری حساب بانکی خـاص را   

 افتتاح می نماید.
) فیصدی معین عواید ذیل به حساب ٢(

ـ  ١مندرج فقرۀ ((  قال ـ) این مـاده انت
 می گردد:

عواید حاصله از جزا های نقـدی   -١
 مرتبط به جرایم فساد اداری..



               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )۱۱۳۱۴مسلسل نمبر ( ۷۷/۱۱۳۹۷/١١٨   
 رسمي جريده

١١١  

د اداري فساد د جرمونو اونـد    --۲
خـه   ېوجوهو او شتمنیو له مصادر

 ترالسه شوي عواید..
 د کارکوونکو مکافات

 اووه دېرشمه ماده:
 هغه شمېر کارکوونکي چـې   د ادارو

 فیـذ او   د کشف، تحقیق، محاکمې، تن
کـې  شتمنیو د تحصیل پـه برخـه  د  

ارزتناک رول لوبوي، د اداري فساد  
 له جرمونو سره د مبارزې په کار کـې  

زیاتې هونې په منظور ددې  د هغوی ال
) فقره ۱قانون د شپ دېرشمې مادې په (

کې له درج شوي ـاني حسـاب    
لپاره له اوندې مقررې  یخه، د هغو

 سره سم نغـدي مکافـات ورکـول     
 کېي..

بانکي حساب خـه د ـې    له
 اخیستنې ول

 اته دېرشمه ماده:
د مالیې وزارت مکلف دی ددې قانون 
په شپ دېرشمه ماده کې له درج شوي  
  حساب خه د اغیزمنـې، شـفافې او  

ادرۀ وجوه و عواید حاصله از مصص --٢
دارایی های مرتبط به جـرایم فسـاد    

 اداری.
 مکافات کارکنان

 م:هفتمادۀ سی و 
ــه   ــان ادارات ک ــده از کارکن  آنع
 در زمینـــۀ کشـــف، تحقیـــق، 
 محاکمـــه، تنفیـــذ و تحصـــیل 

 نقـش ارزنـده را ایفـا     دارایی هـا 
می نمایند، به منظور تشویق بیشتر شان 
ــرایم      ــا ج ــارزه ب ــر مب  در ام

ز حساب خاص منـدرج  فساد اداری اا
ـ ) مادۀ سـی و  ١فقرۀ ((  م ایـن  شش

ــابق  ــدی مط ــات نق ــانون، مکاف  ق
  ءاعطـا بـرای آنهـا   مقررۀ مربوط 

 می گردد.
ــاب    ــتفاده از حس ــرز اس  ط

 بانکی
 م:هشتمادۀ سی و 

 وزارت مالیــه مکلــف اســت   
به منظور استفاده مـؤثر، شـفاف و   
 عادالنه از حسـاب منـدرج مـادۀ     



               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )۱۱۳۱۴مسلسل نمبر ( ۷۷/۱۱۳۹۷/١١٨   
 رسمي جريده

١١٢  

عادالنه ې اخیستنې په منظور له عدلي 
    ونو سره پـه همکـاراو قضایي بنس
انې مقرره ترتیب او د قانون لـه  

 سم یـې پاوونـه تېـر    حکمونو سرهه
 کي..

 د لوایحو او کنالرو وضع
 نهه دېرشمه ماده:

کوالی شي ددې قـانون د   کمېسیون
حکمونو د ه تطبیق په منظـور، لـه    
وزارتونو او اوندو ادارو سـره پـه   
مشوره کې مقررې واندیز او الیحې او  

 کنالرې وضع کي.
 انفاذ

 لوېتمه ماده:
ېې خه ح له نې) دغه قانون د توش۱(

 ده کــې یــنافــذ او پــه رســمي جرر
 خپرېي.

اداري فساد سـره د مبـارزې    له) ۲(
نتـه کېـدو خـه    له رام کمېسیونن

وروسته، هغه موازي ادارې چـې لـه    
اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې 
فعالیت کوي د افغانستان د اسـالمي   

 کـاری   سی و ششم این قانون در هم
 بــا نهــاد هــای عــدلی و قضــایی  
ــب    ــی را ترتیـ ــررۀ خاصـ  مقـ
 و مطابق احکام قانون طـی مراحـل    

 نماید..
 وضع لوایح و طرزالعمل ها

 م:سی و نهمادۀ 
کمیسیون می تواند به منظور تطبیق بهتر 
احکام این قانون، مقـرره هـا را در    
مشوره با وزارت ها و ادارات ذیربط 

ل هـا را  پیشنهاد و لوایح و طرزالعمم
 وضع نماید..

 انفاذ
 مادۀ چهلم:

 این قـانون از تـاریخ توشـیح    ) ١(
ــدۀ رســمی نشــر  ــذ و در جری  ناف

 می گردد. 
ــیون  ٢( ــاد کمیس ــد از ایج  )  بع

ــاد اداری، ادارات  ــا فس ــارزه ب  مب
ــارزه   ــۀ مب ــه در عرص ــوازی ک  م
ــت   ــاد اداری فعالیـ ــا فسـ  بـ
می نمایند به اسـاس حکـم رئـیس    



               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )۱۱۳۱۴مسلسل نمبر ( ۷۷/۱۱۳۹۷/١١٨   
 رسمي جريده

١١٣  

 
 

جمهوریت د رئیس د حکم پربنس د 
 ېسیونکمیوه کال مودې په تر کې له  

 سره مدغم کېي..

 

در خالل   جمهوری اسالمی افغانستان
 مدت یکسال به کمیسـیون مـدغم    

 می گردند..
 



 
 
            

 :اشتراك ساالنهه
 

ــات :  ــز و واليـ ــانی۹۹۰۰(           در مركـ  ) افغـ
ــا   ــت: ب ــامورین دول ــرای م ــف ۲۵ب ــد تخفی  فیص

 برای متعلمین و محصلین با ارائه تصـدیق، نصـف قیمـت   
 فیصد تخفیف از قیمت روی جلد ۱۰برای کتاب فروشی ها با 
ــور:   ــارج از کش ــائی ۲۰۰(          خ ــر امریک  ) دال
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