
 

 جمهوری اسالمی افغانستان

 وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی
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 گان جرایم فساد اداریالعمل مبارزه با فساد اداری و حمایت از اطالع دهنده  طرز
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 فصل اول

 احکام عمومی

 مادۀ اول

 مبنی:

قانون حمایت از اطالع دهنده گان  93مبارزه با فساد اداری و ماده قانون  93این طرزالعمل در روشنایی ماده 

 جرایم فساد اداری وضع گردیده است.

 مادۀ دوم

 اهداف:

 اهداف این طرزالعمل عبارت اند از:

گان جرایم فساد و قانون حمایت از اطالع دهنده فراهم سازی زمینه بهتر تطبیق قانون مبارزه به فساد اداری -8

 (.8۱89منتشره جریدۀ رسمی ) اداری

 شناسایی نهاد تطبیق کننده قوانین متدکره در بند اول این ماده. -3

 گی میان وزارت مخابرات و تکالوژی معلوماتی و مراجع عدلی قضایی.هنآتامین هم -9

از اطالع  های وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در امر مبارزه با فساد اداری و حمایتانسجام فعالیت -۱

 .جرایم فساد اداری گاندهنده

 فراهم نمودن زمینه مشارکت مردم در امر مبارزه با فساد اداری در وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی. -۵

 های وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی.ثریت و مفیدیت فعالیتؤافزایش م -۶

 فساد اداری.گان جرایم تامین مصؤنیت و حمایت اطالع دهنده -۷

 دهی جرایم فساد اداری و فراهم آوری تسهیالت برای مشارکت مردم در این زمینه.تشویق اشخاص به اطالع -1

 فراهم نمودن زمینه برای کشف، تحقیق و ارجاع جرایم فساد اداری به مراجع عدلی و قضایی. -3

 افغانستان. یم کود جزاگیری از ارتکاب جرایم فساد اداری مندرج باب چهارم کتاب دوجلو -8۱

 مادۀ سوم

 اصالحات:

 نمایند:اصطالحات آتی درین طرزالعمل مفاهیم آتی را افاده می

 باشند.جرایم فساد اداری: جرایم مندرج ماده پنجم قانون مبارزه با فساد اداری می -8



 

 .باشدمیگین فساد ادرای: جرایم مندرج ماده بیست و هفتم قانون مبارزه با فساد اداری جرایم سن -3

چوب رکارکنان وزارت: کارکنان وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی اعم از خدمات ملکی و قراردادی که در چا -9

 نمایند.این وزارت فعالیت می

 نقدی مربوط به وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی.دارایی: ملکیت منقول و غیر منقول و وجوه  -۱

خدمات عامه: خدماتی است که وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به منظور تأمین رفاه و آسایس مردم ارایه  -۵

 گردد.دارد و در صورت انقطاع آن به رفاه و آسایش عامه صدمه وارد میمی

 باشد.جرایم فساد اداری میط به وباطالع دهی: ارایه اطالعات مر -۶

 نماید.اطالع دهنده: شخصی است که اطالعات مربوط به جرایم فساد اداری را ارایه می -۷

ست که مطابق به این طرزالعمل صالحیت اخذ، بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد یمرجعیرنده: گمرجع اطالع  -1

 شد.باجرایم فساد اداری را دارا میاصالع مربوط به ارتبکاب 

 مادۀ چهارم

 ساحه تطبیق:

این طرزالعمل در سایر وزارت مخابرت و تکنالوژی معلوماتی، اعم از ادارات مرکزی و والیتی آن قابل تطبیق 

 باشد.می

 ماده پنجم

 مرجع تطبیق:

 باشد.مرجع تطبیق این طرزالعمل ریاست تفتیش داخلی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی می

 

  



 

 فصل دوم

 های ریاست تفتیش داخلیوظایف و صالحیت
 

 ۀ ششمماد

 اجرای تفتیش:

ریاست تفتیش داخلی به منظور تامین شفافیت، حسابدهی، موثریت و مثمریت در آغاز سال پالن تدابیری را  -8

 تنظیم و غرض منظوری به مقام وزارت ارایۀ منیماید.

 مرکز و والیات در عرصه وقت تطبیق نماید.ریاست تفتیش داخلی مکلف است پالن تدابیری را در  -3

ا همراه ر که ریاست تفتیش داخلی به دالیل مختلف توانایی تطبیق پالن تدابیری را نداشته باشد آندر صورتی -9

 نماید.یر پالن را غرض منظوری ارایه مییۀ نموده و پیشنهاد تغبا دالیل به مقام وزارت ارای

گردد، ریاست تفیتیش داخلی وزارت غرض بررسی به ریاست تفتیش ارجاع میموارد خاصی که از طرف مقام  -۱

 مکلف به بررسی آن میباشد.

ریاست تفیتش داخلی میتواند در حاالت ذیل بدون اطالع قبلی شعبات مرکزی و والیتی وزارت مخابرات و  -۵

 تکنالوژی معلوماتی را بررسی نماید:

 گردیده باشد. هاز اجراآت غیر قانونی اطالعات ارایکه به ریاست تفتیش داخلی در صورتی -8

 گردد.که اطالع قبلی باعث از بین بردن شواهد و مدارک اثباتیه در صورتی -3

 ماده هفتم

 اجراآت تفتیش:

 هرا همراه با تحلیل به مقام وزارت ارای گزارش مفصل آن لی بعد از بررسی همه جانبه قضایاریاست تفتیش داخ -8

 نماید.می

که ریاست تفتیش داخلی اجراآت غیر قانونی کارکنان و ادارات وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی  در صورتی -3

 نماید.می هرا تثبیت نماید، پیشنهاد ارجاع قضایا را به مراجع عدلی و قضایی کشور به مقام وزارت ارای

خابرات و تکنالوژی معلوماتی بُعد جرمی را نداشته که اجراآت غیر قانونی کارکنان و ادارات وزارات م در صورتی -9

 نماید.ها را غرض منظوری مقام وزارت ارایه میباشند، ریاست تفتیش داخلی پیشنهاد تادیب اداری آن

 ۀ هشتمماد

 ایجاد تسهیالت تماس:

س های تمارهریاست تفتیش داخلی به منظور کسب اطالعات در رابطه به جرایم فساد اداری ایمیل آدرس، شما -8

 نماید.و صندوق شکایات را ایجاد می



 

ها را یت آنگان جرایم فساد اداری هوبه منظور حمایت از اصالع دهندهریاست تفتیش داخلی مکلف است  -3

 گهدارد.محرم ن

یش یس تفتیبار در حضور داشت رروز یک 8۵صندوق شکایات وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در هر  -9

 گردد.بررسی می یس منابع بشرییو ر یس پالن و پالیسییر یس دفتر مقام وزارت،یرداخلی، 

نده در مورد اجراآت بعدی اطالع ارایه شده، معلومات مطالبه نماید، ریاست تفتیش داخلی ههرگاه اطالع د -۱

نده هات، به اطالع درسی به اطالعمکلف است، معلومات را در مورد اجراآت انجام شده با رعایت احکام قانون  دست

 ارایه نماید.

گان هریاست تفتیش داخلی مکلف است در مورد قانون مبارزه با فساد اداری، قانون حمایت از اطالع دهند -۵

های آگاهی دهی را به کارکنان وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی جرایم فساد اداری و این طرزالعمل برنامه

 تدویر نماید.

  



 

 فصل سوم

 حمایت از اطالع دهنده گان جرایم فساد اداری

 ماده نهم

 عدم مسؤرلیت اطالع دهی با حسن نیت:

ؤول مس ،ددگرتمام یا بخشی از اطالعات غلط ثابت  هرگاه اطالع دهنده، اطالع را با حسن نیت ارایه نماید و بعداْ -8

 شود.شناخته نمی

 اطالعات هشکل کلی نادرست بوده و هدف ارایه ارایه شده بگاه در جریان بررسی ثابت گردد که اطالعات ( هر3)

 ردد.گدرست با سو نیت همراه بوده باشد، حسب احوال شخص اطالع دهنده طبق قوانین نافذه کشور تادیب می نا

 ماده دهم

 های ریاست تفتیش داخلی در قبال اطالع:مکلفیت

 باشد:موارد ذیل می ریاست تفتیش داخلی بعد از دریافت اطالع، مکلف به انجام

 اخذ اطالع، ارزیابی و بررسی آن مطابق این طرزالعمل. -8

 نده و همکار یا همکاران وی.هحفظ محرمیت اطالع، هویت اطالع د -3

 حمایت قانونی اطالع دنده و جلب همکاری مراجع امنیتی در مورد. -9

های روز کاری مطابق و وظایف و صالحیتاتخاذ تصمیم در مورد بررسی اطالع دریافت شده در حد اکثر سه  -۱

 ریاست تفتیش داخلی.

 ارجاع اطالع به مراجع ذیصالح در صورت نداشتن صالحیت اجرایی در مورد. -۵

 لیڅارنواریاست تفتیش داخلی مکلف است موضوع را به موضوع اطالع، ایجاب تعقیب عدلی را نماید،  گاههر -۶

 مربوط ارسال نماید.

ه های مربوطفورم ثبت اطالعات و دیتابیس مربوط را به همکاری ریاستریاست تفتیش داخلی مکلف است  -۷

 ایجاد نماید.

 ماده یازدهم

 عدم انتقام از اطالع دهنده:

 .گرفتن هر نوع انتقام از شخص به دلیل اطالع دهی ممنوع است -8

گان جرایم فساد اداری چه به صورت ندههیت از اطالع دتهدید یا اجرای اعمال مندرج ماده چهاردهم قانون حما -3

 گردد. مستقیم باشد یا غیر مستقیم انتقام محسوب می

 دارد.رنوالی معرفی میڅاو یا به  بگرفتن انتقام ریاست تفتیش داخلی کارکن را تادیدر صورت  -9



 

 فصل چهارم

 احکام نهایی

 ماده دوازدهم

 ارجحیت قانون بر طرزالعمل:

گان جرایم طرزالعمل در روشنایی احکام قانون مبارزه با فساد اداری و قانون حمایت از اطالع دهندهاین 

صورت تناقض احکام این طرزالعمل با قوانین فوق الذکر به قوانین ارجحیت  فساد اداری وضع گردیده و در

 شود.داده می

 ماده سیزدهم

 انفاذ:

وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی نافذ  یرهبری وزارت و امضات ئیۀ هجلساین طرزالعمل بعد از تصویب 

 گردد.می

 


