
فوق العاده ه چجحچ

شهـ.۱۳۹٧سالمیزان)١٨(ر:ـخ نشـتاري)  ١٨(ېدمياشتتلېدكالهـ.ش۱۳۹۷دونېه:دېخپرد
)۱٣١٤(نمبر مسلسل:)۱٣۱٤(پرله پسې نمبر:

الع ـازاطتـحمایونـانـق
رایم فساد اداریـدهندگان ج

) ـزا ) کود ج١ضمیمۀ شماره
یـم نظامـرایـورد جـمدر

فساد اداریبا ارزهـمبانونـق

الع اطلهرمونوـدجاداري فسادد
انونـقخه دمالتوونکوـورک

کله ـونو په هـرمـي جـمنظاد
هـضمیم) ه۱(دوـزا کـجد
مبارزې قانوندسرهاداري فسادله

هالعادهفوق



) افغانی٣٣,٠٤((به اساس قرارداد):مارهقيمت اين ش
) جلد۳۰۰۰(:چاپتيراژ

) صفحه١١٨(داد صفحات به شمول پشتی:تع
بهیـرمطبعه:
،كابل)وزیرمحمداکبرخان(شیرپور)١٥سرک(، عامهارتباطورياست نشراتوزارت عدليه، آدرس:

ې وزارتـدليعدد:از خاونـد امتي
قانونمل محمدرحیم "دقیق"مسئول چلوونكی:

٠٧٠٠٥٨٧٤٥٧
٠٢٠٢٣١٤٢٩٨فون:لير تد دفت
۰۷۰۰۱۴۷۱۷۸معلنورال:ـمرستي

٠٧٤٧٦٢٧٩٣٠انمحمد ج:مـمهتم
www.moj.gov.af:ايتب سو



               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (۱۳۱۴مسلسل نمبر ) ۱۸/۷/۱۳۹۷   
 رسمي جريده

1 
 

د اداري فساد د جرمونو له اطالع 
 ورکوونکو څخه د مالتړ قانون
د توشېح په هکله د افغانستان 

 اسالمي جمهوریت د رئیس
 فرمان

 (۳۱۶)ګڼه: 
 ۱۴/۶/۱۳۹۷نېټه: 

 لومړۍ ماده:
د افغانستتتان د اساستتي قتتانون د  

جزء د حکم  ۱۶تمې مادې د ېڅلورشپ
له مخې او د نهه اویایمې متادې پته   

د اداري فساد د جرمونو ، رعایتولو سره
 قانون ړد مالت خهڅله اطالع ورکوونکو 

چې د افغانستان اسالمي جمهوریت د 
( ۹نېټتې د )  ۱۲/۶/۱۳۹۷کابینې د 

( فصلونو او  ۵ګڼه مصوبې پربنسټ، د )
( مادو په دننه کې تصویب شوی ۳۳)

 دی، توشېح کوم.
 دوه یمه ماده:

کې د عدلیې وزیر او په پارلماني چارو د
ظف دي، دغه فرمان او ؤلت وزیر مدو

د اداري فساد د جرمونو لته اطتالع   

 فرمان 
 افغانستان اسالمی جمهوری ئیسر

 از حمایت قانون توشیح مورد در
  جرایم دهندگان اطالع

 اداری فساد
 (316) شماره:
 14/6/1397 تاریخ:
 اول: مادۀ

  مادۀ 16 جزء متتتحک از یتتأس به
  ادۀتم رعایت اتتب و چهارم و شصت
 ،افغانستان یتاساس قانون نهم و هفتاد
 جرایم دهندگان اطالع از حمایت قانون
 ۀتتمصوب اساس به که را اداری فساد

 کابینۀ 12/6/1397 مؤرخ (9) شماره
 داختل  به افغانستان اسالمی جمهوری

  تصتتویب متتاده (33) و فصتتل (5)
  توشتتتیح استتتت، گردیتتتده

 دارم. می
 دوم: مادۀ
 ورتتام در دولت  وزیر و یهعدل وزیر

  فرمان این د،تتان مؤظف یتتپارلمان
 دگانتتدهن اطالع از حمایت قانون و
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د ملي  ورکوونکو څخه د مالتړ قانون
شوري د لومړنۍ غونډې د جوړېدو له 

( ورځو په ترڅ کتې  ۳۰نېټې څخه د )
 هغې شوري ته وړاندې کړي.

 درېیمه ماده:
دغه فرمان د توشېح له نېټې څخه نافذ 

یتت د  سالمي جمهوراو د افغانستان ا
قانون  نوموړياو له  کابینې له مصوبې

سره یوځای دې، په رسمي جریده کې 
 خپور شي.

 محمد اشرف غني
 د افغانستان اسالمي جمهوریت رئیس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (30) خالل در را اداری فساد متجرای
 سۀتتجل نخستین انعقاد تاریخ از روز

 تقتدیم  شتتوری آن به ملی، شورای
  نمایند.

 سوم: مادۀ
 همراه و نافذ توشیح تاریخ از فرمان این
 اسالمی جمهوری کابینۀ ۀتتتمصوب با

  متتتذکره، قتتانون و افغانستتتان
  نشتتتر رستتتمی جریتتتدۀ در

 گردد.
 غنی اشرف محمد

 افغانستان اسالمی جمهوری رئیس
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د اداري فساد د جرمونو له اطالع 
  ورکوونکو څخه د مالتړ د قانون

په هکله د افغانستان د طرحې 
 کابینېاسالمي جمهوریت د 

 مصوبه
 (۹ه: )ګڼ

 ۱۲/۶/۱۳۹۷نېټه: 
 د افغانستان اسالمي جمهوریت کابینې 
 د اساسي قانون د نهه اویایمې متادې  

نېټې  ۱۲/۶/۱۳۹۷د حکم له مخې، د 
 په خپله غونډه کتې د اداري فستاد   

  خته څد جرمونو له اطالع ورکوونکو 
( فصلونو ۵طرحه د ) قانوند  ړد مالت

کتې د تقنینتي    څتر( مادو په ۳۳او )
 .ن په توګه تصویب کړهفرما

 غني اشرف محمد
 رئیس جمهوریت اسالمي افغانستان د

 

 مصوبۀ
 افغانستان اسالمی جمهوری کابینۀ
 از حمایت قانون طرح مورد در

  جرایم دهندگان اطالع
 داری ا فساد

 (9) شماره:
 1397 /12/6 تاریخ:

  افغانستتان  استالمی  جمهوری ابینۀک
 نهتم  و هفتتاد  مادۀ حکم از تأسی به
 جلستۀ  در ن،افغانستا اساسی ونتقان
 ویشتتخ 12/6/1397 ؤرختتم
 اطالع از حمایت ونتتقان رحتتط

 را اداری ادتفس متجرای دگانتتدهن
 فرمتان  به  ماده (33) و فصل (5) طی

  .نمود تصویب تقنینی
 غنی اشرف محمد

 افغانستان اسالمی ریجمهو رئیس
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 فهرست مندرجات 
 حمایت از اطالع دهندگان جرایم فساد اداریقانون 

 فصل اول
  احکام عمومی

               صفحه                                                         عنوان                       ماده
 7..............................................مبنی.........  مادۀ اول:                

 7...................................اهداف..................                  مادۀ دوم:
 8.................................................اصطالحات  دۀ سوم:               ما
 9................................................ساحۀ تطبیق  دۀ چهارم:             ما

 فصل دوم
 اطالع دهی و مسؤولیت مراجع اطالع گیرنده

 10...............................اطالع دهی و شیوه های آنمادۀ پنجم:                
 11............................ارایۀ معلومات به اطالع دهنده               ششم:مادۀ 
 11.....................................ممنوعیت اطالع دهی               م: هفتمادۀ 

  12...........................منع افشای هویت اطالع دهنده               شتم:مادۀ ه
 12.......................مکلفیت های مراجع اطالع گیرنده               نهم: مادۀ 
 14...............................نونی اطالع دهندهحمایت قا  دهم:               مادۀ 

 15..................عدم مسؤولیت اطالع دهی با حسن نیت مادۀ یازدهم:             
 15...................................حفظ اسناد اطالع دهی مادۀ دوازدهم:           

 فصل سوم
 موارد انتقام مسؤولیت مراجع امنیتی

 15.................................................منع انتقام      دهم: سیزۀ ماد
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 16...............................................موارد انتقام      دهم: مادۀ چهار
 17........................................جلوگیری از انتقام      دهم: پانزمادۀ 
 18.....................................مکلفیت مراجع امنیتی           دهم: شانزمادۀ 

 19............................................حمایت فزیکی      دهم: مادۀ هف
 20... ...........................مصئونیت و رفع مسؤولیت             م: دههجمادۀ 

 فصل چهارم
 یری و بررسی شکایاتمراجع اطالع گ

 21...............................مرجع مرکزی اطالع گیری      مادۀ نزدهم:  
 22.......................اطالع دهی از جرایم مقامات دولتی       :بیستممادۀ 
 22 ...........مرجع اطالع گیری داخلی....................      : یکم بیست ومادۀ 

  24..وظایف و صالحیت های مراجع اطالع گیری داخلی....      : دوم و مادۀ بیست
 25...............مرجع اطال گیری داخلی ادارات غیر دولتی      م:سو مادۀ بیست و
 26......مرجع اطالع گیری والیتی.......................... :    چهارم مادۀ بیست و
 27الحیت های مراجع اطالع گیری والیتی......وظایف و ص      : پنجم مادۀ بیست و
 28.........شکایت اطالع دهنده............................      :ششم مادۀ بیست و
 29.........عدم اجراآت مقتضی در مورد اطالع دهی.......      : هفتممادۀ بیست و

 فصل پنجم
 یئاحکام نها

 29........................................آگاهی کارکنان.. مادۀ بیست و هشتم:     
 30......آگاهی عامه........................................  مادۀ بیست و نهم:      

  30مکافات تشویقی..........................................  :             مادۀ سی ام
 31...............................جبران خساره.............      : یکم سی ومادۀ 



               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (۱۳۱۴مسلسل نمبر ) ۱۸/۷/۱۳۹۷   
 رسمي جريده

6 

 

  32..............................................طرزالعمل ها:          و دوممادۀ سی 
 32........................انفاذ..............................      : سوم سی ومادۀ 
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 لهو مونفساد د جر يد ادار
د مالتړ  څخهنکو واطالع ورکو

 قانون
 لومړی فصل

 عمومي حکمونه
 مبني

 :لومړۍ ماده
نستان د اساسي قانون دغه قانون دافغا
 پنځوسهمه مهادو او د   په اوومهه او 

کې د  جزءایمې مادې په درېیم پنځه اوی
شوو حکمونو له مخې وضع شوی  درج
 دی. 
 موخې

  :دوه یمه ماده
  :دې قانون موخې عبارت دي لهد 
د اداري فساد د جرمونو د اطالع  -۱

نیت تهممینو  او  ئوورکوونکو د مصه 
 مالتړ.

د اداري فساد د جرمونو اطهالع   -۲
ورکولو ته د اشخاصو هڅونه او په دې 
برخه کې د خلکو د ګهوون لاهاره د   

 اطالع از حمایت قانون 
  جرایم دهندگان
 اداری فساد
 او  فصل
 عمومی احکام

 مبنی
 :او  مادۀ
  احکام از یهههتمسه ب ونههقان این

سوم  جزء و پنجاهم مواد هفتم، مندرج
 اساسی قانون مهههو پنج هفتاد مادۀ

  گردیهههده وضهههع افغانسهههتان،
 . است

 اهداف
 :دوم مادۀ

 :از اند عبارت قانون این اهداف
   و حمایت تههونیئمص نههتممی -1

  فساد مهجرای دگانهههدهن اطالع
 .اداری

 دههی  اطالع به اشخاص تشویق -2
 آوری فهراهم  و اداری فسهاد  جرایم

 در مهردم  مشهارکت  برای تسهیالت
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 آسانتیاوو برابرو .
د اداري فسههاد د جرمونههو د   -۳

حقیق او محاکمې مرتکبینو د کشف، ت
 لااره د زمینې برابرو .

دوه یم کتها  پهه   کود د  د جزا -۴
څلورم با  کې درج د اداري فساد د 

 جرمونو له ارتکا  څخه مخنیوی.
 اصطالحګانې
 درېیمه ماده: 

پههه دې قههانون کههې راتلههونکي  
  :م افاده کويیاصطالحګانې الندې مفاه

د اداري فساد په  :اطالع ورکو  -۱
ې د اړونهدو اطالعهاتو   جرمونو پور

 وړاندې کو  دي.
هغه شخص دی  :اطالع ورکوونکی -۲

چې د اداري فساد په جرمونو پهورې  
 اړوند اطالعات وړاندې کوي.

هغهه   :ستونکي مراجعیاطالع اخ -۳
ادارې دي چې د دې قانون له حکمونو 
سره سم  د اداري فساد د جرمونو پهه  
ارتکا  پورې د اړونهدې اطهالع د   

ۍ او پهه دې هکلهه د   بررسستلو، یاخ

 .زمینه
کشف،  برای زمینه ننمود مهفراه -3

 فساد جرایممرتکبین تحقیق و محاکمۀ 
  اداری.

 فساد جرایم ارتکا  از جلوگیری -4
اداری مندرج با  چهارم کتها  دوم  

 کود جزا.
 اصطالحات

 :سوم مادۀ
 مفهاهیم  قانون این در آتی اصطالحات

 :نماید می افاده را ذیل
  اطالعات ههارای :یههده اطالع -1

 اداری  ادفسهه جههرایم بههه مربههو 
 .می باشد

 کهه  است شخصی :دهنده اطالع -2
 اداری فساد جرایم به مربو  اطالعات

 .می نماید ارایه را
 یههادارات :گیرنده اطالع مراجع -3

 ون،ههقان این کاماح مطابق که است
 تصمیم اتخاذ و بررسی اخذ، صالحیت

 ارتکا  به و ههمرب اطالع مورد در
  دارا را اداری فسهههاد جهههرایم
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 تصمیم نیولو واک لري. 
عبارت دي له پالر، مور،  :خالوان -۴

زوی، لور، ورور، خور، مېړه، مېرمن، 
 خسر او خواښې. 

د دولتي  :مقاماتدولتي لوړ پوړي  -۵
لوړ پوړو مقاماتو د معاش د تنظهیم د  
قانون په درېیمه ماده کې درج شهوي  

 ذوات دي.
ولتي مقاماتو د د د :دولتي مقامات -۶

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

 د تطبیق ساحه
 څلورمه ماده: 

دې قههانون حکمونههه د هغههو ( د۱)
و ههي ادارو، خالواکهوزارتونو، دولت

ي ههي او خصوصهکمېسیونونو، دولت
شرکتونه او تصدیو، د مهدني وهولنې   

و د هههسسؤبنسټونو او غیر دولتي م
ې عامه خدمتونه ههاآتو په اړوند چاجر

 وړاندې کوي، تطبیقېږي. 
( فقره کې درج ۱( ددې مادې په )۲)

شوې ادارې پدې قانون کهې لهدې   

  باشند. یم

 عبارت است از پدر، مادر، :اقار  -4

پسر، دختر، بهرادر، خهواهر، زوج،   
 خشو. زوجه، خسر و

ذوات  :مقامات عالی رتبۀ دولتهی  -5
م ههه مندرج مادۀ سوم قهانون تنظی 

 ه دولتی هههی رتبهمقامات عال معاش
 می باشند.

ذوات مندرج مادۀ  :مقامات دولتی -6
دولتی دوم قانون تنظیم معاش مقامات 

 می باشند.
  تطبیق ساحۀ
 :چهارم مادۀ

 هههب رابطه در  قانون این ( احکام1)
 ی،هدولت ادارات ها، وزارت اجراآت

کمیسیون های مستقل، شرکت هها و  
 تصدی ههای دولتهی و خصوصهی،    

های جامعۀ مدنی و مؤسسات غیر  نهاد
  عرضهه  را عامهه  خدمات که دولتی
 .گردد می تطبیق دارند، می
 ات منههههدرج فقههههرۀ ( ادار2)
 ( ایههن مههاده منبعههد در ایههن  1)
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وروسته د دولتي او غیر دولتي ادارو په 
 نامه یادېږي.

 دوه یم فصل
اطالع ورکو  او د اطالع 

 ولیتؤستونکو مراجعو مسیاخ
 تګالرې  هاطالع ورکو  او د هغ

 ه ماده:پنځم
( حقیقي او حکمي اشخاص د اداري ۱)

فساد د جرمونو له ارتکها  څخهه د   
خبرتیا په صورت کې اطالع اخیستونکو 

 مراجعو ته اطالع ورکوي. 
نکی کولی شي پهه  و( اطالع ورکو۲)

مستعار هویت سره، د اداري فسهاد د  
جرمونو د اطالعاتو په هکله، اطهالع  

 ستونکو مراجعو ته اطالع ورکړي. یاخ
کلي، شفاهي، ( اطالع ورکونه په لی۳)

فون په شکل یا له برښنا لیک، فکس، ویل
ستنې یبلې هرې وسیلې څخه په ګټې اخ

 صورت موندلی شي.
 
 
  

ر دولتی هقانون بنام ادارات دولتی و غی
 یاد می گردد.

 دوم فصل
 مراجع مسؤولیت و دهی اطالع

 گیرنده اطالع
 آن های شیوه و دهی اطالع
 :پنجم مادۀ

 در ی و حکمیهه( اشخاص حقیق1)
 فساد جرایم ارتکا  از آگاهی صورت
 اطالع یرنده،گ اطالع مراجع به اداری

 .می دهند
 هویهت  با تواند می دهنده ( اطالع2)

 اداری فساد مهجرای اطالعات مستعار،
 العههاط گیرنده، اطالع مراجع به را

  دهد.
 تحریری، شکل به یهده ( اطالع3)

 با یا ونههتیلف فکس، ایمیل، شفاهی،
 صورت رههدیگ وسیلۀ هر از استفاده
 .تواند می گرفته
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نکي ته د معلومهاتو  واطالع ورکو
 وړاندې کو 
 شاږمه ماده: 

که چېرې اطالع ورکوونکی د وړاندې 
تهو پهه   آشوې اطالع د راتلونکو اجرا

غوښتنه وکړي، اطالع  هکله د معلوماتو
معلومات  ،ستونکې مرجع مکلفه دهیاخ

اطالعاتو ته د السرسهي د قهانون د   
حکمونو په رعایتولو سره د ترسره شوو 
اجراآتو په هکله معلومهات د اطهالع   
 ورکوونکي په السرسي کې ورکړي. 

 د اطالع ورکونې ممنوعیت
 اوومه ماده: 

نکی مکلهف دی، د  واطالع ورکهو  
ډه ډله ارتکا  څخهه   الندې عملونو

  :وکړي
د ځان یا  بل شخص لااره د غیهر   -۱

قانوني ګټې غوښتنه یا د هغې تر السهه  
 کو .

د زیان په واردولو د هغه شهخص   -۲
ګواښل چې د هغه په هکلهه اطهالع   

 ورکوي. 

  اطههالع بههه اتمعلومهه ارائههه
 دهنده
 ششم: مادۀ

  مههورد در دهنههده اطههالع هرگههاه
 شهده،  ارایهه  اجراآت بعدی اطالع

  مرجههع نمایههد، مطالبههه معلومههات
معلومات  است، مکلف گیرنده اطالع

را در مورد اجراآت انجام شهده بها   
ه هی بهون دسترسهرعایت احکام قان

 اطالعات، به اطهالع دهنهده ارایهه    
 نماید.

 دهی عاطال ممنوعیت
 :هفتم مادۀ

 اطههالع دهنههده مکلههف اسههت،  
 ل امتناع ههما  ذیههاز ارتکا  اع

 :نماید
 یها  قهانونی  غیهر  منفعت مطالبۀ -1

  شهخص  یها  خهود  برای آن دریافت
 .دیگر
شخصی که در مهورد وی   تهدید -2

  کهردن  وارد بهه  اطالع مهی دههد  
 ضرر.
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د درواغو اطالع او د خصومت او  -۳
د غیر واقعي دلیلونو پر بنسټ اطهالع  

 ورکو . 
ې د حقایقو افشاء په هغه صورت ک -۴

پهه   هغهکو  چې له قانون سره سم د 
 ساتنه مکلف وي. 
نکي د هویهت د  ود اطالع ورکو

 افشاء منع
 اتمه ماده: 

د اطههالع ورکههوونکي د هویههت  
افشاءکو  ممنوع دي، خهو داچهې   
اطالع ورکوونکی په لیکلي ډو  د خال 

 . يهویت په افشاءکولو رضایت وښی
سهتونکو مراجعهو   ید اطالع اخ

 لفیتونه مک
 نهمه ماده: 

مراجع د اطالع  يستونکی( اطالع اخ۱)
له ترالسه کولو وروسهته، د النهدې   

  :مواردو په تر سره کولو مکلفې دي
له اړوندې کړنالرې سره سهم د   -۱

اطالع اخیستل او د هغهې ارزونهه او   
 بررسي. 

 بهه  دههی  اطالع و کذ  اطالع -3
  غیههر دالیههل اسههاخ خصههومت و

 .قعیوا
که مطابق  در صورتی حقایق افشای -4

 قههانون مکلههف بههه حفهه  آن   
 باشد.
  اطههالع هویههت افشههای منههع
 دهنده

 :مادۀ هشتم
  وعههممن دهنده اطالع هویت افشای

 به دهنده اطالع که این مگر باشد، می
 یهکتب صورت به خویش هویت افشای
  دهد. نشان رضایت
  اطهالع  مراجهع  ههای  مکلفیت
 گیرنده
  هم:ن مادۀ

 از دهبع گیرنده اطالع عههمراج (1)
 موارد انجام به مکلف اطالع، دریافت

  :باشند می ذیل
 ی هالع، ارزیابهههاط ذههاخ -1

 آن مطههابق طرزالعمههل  و بررسههی
 .مربو 
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نکي او ود اطالع، د اطالع ورکو -۲
د هویت د  یا همکارانو د هغه د همکار
 محرمیت ساتنه. 

نکي قانوني مالتړ ود اطالع ورکو -۳
او په دې هکله د امنیتهي مراجعهو د   

 . و همکارۍ جلب
لههه دنههدو او ړونههدې ادارې د ا -۴

د دریو زیات نه زیات واکونو سره سم 
کاري ورځو موده کې د تر السه شوې 
اطالع د بررسۍ په هکله تصمیم نیو  

 او الزم اجراآت. 
واک د نه  ياجرايپه دې هکله د  -۵

لرلو په صورت کې واکمنو مراجعو ته د 
 اطالع ارجاع کو . 

له اطالع ورکوونکي څخه په غچ  -۶
ستنې پورې د اړوندو شهکایتونو د  یاخ

 ساتنه.  هدقیقې احصايې برابرو  او د هغ
ه چېرې د اطالع موضوع، د هه( ک۲)

عدلي تعقیب غوښتنه وکړي، اطهالع  
موضوع  ې مرجع مکلفه ده،اخیستونک

 اړوندې څارنوالۍ ته ولېږي. 
سهتونکې مراجهع د   ی( اطالع اخ۳)

نیت، د صئوربړونې یا روغتیا او عامه م

 هویهت  اطهالع،  محرمیت حف  -2
 کار یا همکاران ههو هم دهنده اطالع
 .وی
ده و ههدهن اطالع قانونی حمایت -3

 مراجههع امنیتههی  جلههب همکههاری
 در مورد.

 بررسی مورد در تصمیم خاذههات -4
 مدت در اکثرهدح شده دریافت اطالع
 مطهابق  الزم و اجراآت کاری روز سه

  ادارۀ هههای و صههالحیت وظههایف
 .مربو 

ذیصالح  عهمراج به اطالع ارجاع -5
در صورت نداشتن صالحیت اجرائهی  

 در مورد.
 مرتبط شکایات دقیق احصائیۀ تهیۀ -6
 و حف  دهنده اطالع از گیری انتقام به

 آن.
  ایجا  اطالع، وعههموض ( هرگاه2)

 اطهالع  مرجع نماید، را عدلی تعقیب
 بهه  را موضوع است، مکلف گیرنده،
  .نماید ارسا  مربو  څارنوالی

 حاالت در رندههگی اطالع ( مراجع3)
 و ضررجدی ودیتههموج یا شکنجه
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ژوندانه چاپېریا  ته د جدي او نهږدې  
پېښېدونکي زیان د شتون او د اشخاصو 
د حقوقو د تلف کېدو په حاالتو کهې،  
مکلفههې دي، د جههرم د ارتکهها  د 
مخنیوي په منظور په لنو وخهت کهې   

ږدي او ېامنیتي مراجع په جریان کې پر
 الزم اقدامات ترالخ الندې ونیسي.
 د اطالع ورکوونکي قانوني مالتړ

 لسمه ماده: 
( اطالع ورکوونکی د دې قانون او  ۱)

نورو تقنیني سندونو له حکمونو سهره  
 سم تر قانوني مالتړ الندې دی.

ستونکې مرجع مکلفهه  ی( اطالع اخ۲)
خص تهه د  ده، اطالع ورکوونکي شه 

ستلو په وخت کې د قانوني یاطالع د اخ
 مالتړ په هکله خبر ورکړي. 

اجهع  ( پولیس او نورې امنیتهي مر ۳)
د  مکلفې دي، د اطالع ورکهوونکي، 

هغه همکار او خالوانو د مالتړ لااره چې 
د اطالع ورکونې له امله له خطر سره 
مخ وي او د زیهات مالتهړ غوښهتنه    

پام کهې   وکړي، د اړوندو کړنالرو په

 ونیتئمص و صحت به وعهالوق قریب
 حقوق شدن و تلف زیست محیط ه،عام

  ه منظورههب د،هان مکلف اشخاص،
به اسهرع   جرم ارتکا  از گیری جلو

وقت مراجهع امنیتهی را در جریهان    
گذاشته و اقهدامات الزم را اتخهاذ   

 نمایند.
  دهنده اطالع قانونی حمایت
 :دهم مادۀ

 این احکام قهمطاب دهنده ( اطالع1)
  حمایت تحت تقنینی اسناد سایر و قانون
 .دارد قرار قانونی

( مرجع اطالع گیرنده مکلف است، 2)
 بههرای شههخص اطههالع دهنههده از 
حمایت های قانونی حین اخذ اطهالع  

 آگاهی دهد.
  مکلف امنیتی مراجع و سایر ( پولیس3)
دهنده،  اطالع حمایت جهت د،ههان

 اثهراطالع  به وی که اقار  و همکار
 شته ودا قرار رهخط رضهمع در دهی

حمایت بیشتر را نماید، با نظر  ایجا 
 رهتدابی داشت طرزالعمل های مربو ،
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 ، الزم تدبیرنه ونیسي. هنیولو سر
په ښه نیت سره د اطالع ورکونې 

 ولیتؤنه مس
 یوولسمه ماده: 

که چېرې اطالع ورکوونکی، اطالع په 
ښه نیت سره وړاندې کړي او وروسته 
ووله اطالع یا یوه برخه یې غلطه ثابتهه  

 و  نه پېژند  کېږي. ؤشي، مس
 د اطالع ورکونې د سندونو ساتنه

 ولسمه ماده: دو
ستونکي مراجع مکلفې دي، یاطالع اخ

د اطالع ورکونې سندونه، له اخیستلو 
او الزمو اقداماتو لهه ترسهره کولهو    
 وروسته تر لسو کلونو پورې وساتي. 

 درېیم فصل
ستنې موارد او د ید غچ اخ

 ولیتؤامنیتي مراجعو مس
 ستنې منعید غچ اخ

 دیارلسمه ماده: 
له شهخص  د اطالع ورکونې په دلیل 

 ستنه منع ده. یڅخه هر ډو  غچ اخ

 .نمایند اتخاذ را الزم
 بها  دههی  اطالع مسؤولیت عدم
 نیت حسن
 :یازدهم مادۀ
 حسن با را اطالع دهنده، اطالع هرگاه
 از بخشی یا تمام ًابعد و نماید ارایه نیت

 مسؤو  ردد،ههگ ثابت غلط اطالع
 شود. نمی شناخته
 دهی اطالع سنادا حف 
 :دوازدهم مادۀ
اسناد  اند، مکلف گیرنده اطالع مراجع

 اخذ از بعد سا  ده الی را اطالع دهی
  حفهه  الزم، اتخههاذ اقههدامات  و

 .نمایند
 سوم فصل

 و مسؤولیت انتقام موارد
 امنیتی مراجع

 انتقام منع
 :مادۀ سیزدهم

 دلیل به شخص از انتقام نوع هر گرفتن
 .است ممنوع دهی اطالع
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 ستنې مواردید غچ اخ
 څوارلسمه ماده: 

نکي وو( ګواښ یا د اطهالع ورکه  ۱)
پرخالف په مستقیم یا غیر مستقیم ډو  

 ءڅخه د یوه اجهرا  نوله الندې عملو
  :ستنه ګڼل کېږيیکو ، غچ اخ

د هر ډو  جسمي، رواني یا مالي  -۱
 زیان رسو . 

 ض اعما . د هر ډو  تبعی -۲
د الندې مواردو په ګوون د ههر   -۳

  :ډو  شغلي ضرر رسو 
د جواز یا قرارداد فسخه، د جواز یا  -

 قرارداد نه تمدید.
عز ، تبدیلي یا د رتبې تنزیل یها د   -

 دندې تعلیق. 
نه ترفیع، نه بیا استخدام او د کار د  -

 مودې نه تمدید. 
په اداره کې له قهانوني حقوقهو او    -

ونو څخه بې برخهې کهو  یها    امتیاز
 محدودو .

 د تمدیبې تدبیرونو نیو .  -
د قانون د حکمونو مغایر د کهار د   -

 انتقام موارد
 :چهاردهم مادۀ

 ذیل اعما  از یکی اجرای یا ( تهدید1)
 هههعلی مستقیم غیر یا مستقیم طور به

  و ههمحس انتقام ده،ههدهن اطالع
 :شود می
 جسمی، ضرر نوع هر دنهرسانی -1

 .مالی یا روانی
 .تبعیض نوع هر اعما  -2
 شغلی ضرر وعهن هر ساختن وارد -3
 :آتی موارد شمو  به
 تمدیهد  عدم قرارداد، یا جواز فسخ -

 قرارداد. یا جواز
 تعلیهق  یا رتبه تنزیل یا تبدیلی عز ، -

 وظیفه.
 و تمدید مجدد استخدام ترفیع، عدم -

 .کار مدت
  از ساختن دودههمح یا رومههمح -

  در قههانونی امتیههازات و حقههوق
  .اداره
 .تمدیبی تدابیر اتخاذ -
 بست، عنوان کار، اوقات دادن تغییر -
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وختونو، د بست د عنوان، فعهالیتونو،  
 ولیتونو بدلو . ؤدندو او مس

او پراختیا، کهار   په استخدام، ارتقا -
زده کړې، تعلیمي، خدمتي یا مسلکي 
 اړوند فرصتونو ته په السرسهي کهې   

 وونو رامنځته کو . د خن
هغه شخص پرخالف چهې لهه    ( د۲)

اطالع ورکوونکي سره اړیکې لري یا 
اقار  او یا هغه همکار شخص چې په 
اطالع ورکونه کې ذیدخل وي، د دې 

( فقره کې د درج شهوو  ۱مادې په )
 ستنه ګڼهل یعملونو ارتکا  هم غچ اخ

 کېږي. 
( اطالع ورکوونکی هر وخت کولی ۳)

ونې په دلیل د ګواښ شي، د اطالع ورک
ښېدو په ستنې د پېید شونتیا یا د غچ اخ

ډو  له  صورت کې موضوع په مستقیم
رسنیو، د مدني وولنې له بنسهټونو او  

 نورو مراجعو سره شریکه کړي. 
 ستنې څخه مخنیوییله غچ اخ

 سمه ماده: پنځل
سهتونکې مراجهع د غهچ    یاطالع اخ

ها  ؤولیتههو مس وظایف ها، فعالیت
 .قانون مغایر احکام

  بهه  دسترسی در عههموان ادهایج -
 ارتقاء استخدام، به مربو  های فرصت

 تعلیمهی،  آمهوزی،  کار انکشاف، و
 .مسلکی یا خدمتی

  منههدرج ما هاعهه ( ارتکهها 2)
  علیههه مههاده ایههن( 1) فقههرۀ

  العههههاط بهها کههه شخصههی
 یها  وی و اقار  یا دارد ارتبا  دهنده
 دهی اطالع در هههک همکار شخص
  محسو  انتقام نیز د،ههباش ذیدخل

 شود. می
 ،تواند می زمان درهر دهنده اطالع (3)
 وقهوع  یها  تهدید احتما  صورت در

 را وعهموض دهی اطالع دلیل به انتقام
 و یهمدن جامعۀ های نهاد ها، رسانه با

 شریک مستقیم صورت به مراجع سایر
 .نماید
 انتقام از گیری جلو
 پانزدهم: مادۀ
 منظهور  بهه  گیرنهده  اطالع مراجع
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ستنې د مخنیوي په منظور په الندې یاخ
  :تو مکلفې ديآاجرا
د اطالع ورکهوونکي، د هغهه د    -۱

نیت د تممینولو ئوهمکار او اقاربو د مص
 او مالتړ لااره د الزمو تدبیرونو نیو . 

ستونکي د تمدیهب یها   ید غچ اخ -۲
اړوندې څارنوالۍ ته د قضیې د محو  

تو تر سره آکولو په غرض د الزمو اجرا
 کو . 

 د امنیتي مراجعو مکلفیت
 ه: شااړسمه ماد

نکی، د هغه وکه چېرې اطالع ورکو(۱)
همکار یا اقار  چې د اطالع ورکولو 

رر، له امله له ګواښ، ډارونې، فزیکي ض
له خطهر   ستنې یا ورته اقداماتویغچ اخ

سره مخامخ شي، امنیتي مراجع مکلفې 
دي، هغوی تر فزیکي مالتهړ النهدې   

 ونیسي. 
( د کورنیو چارو وزارت له نهورو  ۲)

و سره په تفهاهم کهې د   امنیتي مراجع
اداري فسههاد د جرمونههو د اطههالع 
ورکوونکو د مالتړ کړنالره وضهع او  

  اجراآت به مکلف انتقام از جلوگیری
 :باشند می ذیل
 تممین جهت الزم رههتدابی اتخاذ -1
 ده،ههدهن اطالع حمایت و ونیتئمص

 وی. و اقار  همکار
  رضههههغ الزم اجراآت اتخاذ -2

  و همح یا دههرنههگی انتقام تمدیب
  یهارنوالهڅ ههب یهههقض نهختسا

 . مربو 
  امنیتی مراجع مکلفیت

 شانزدهم: مادۀ
 یا همکار ده،هدهن اطالع ( هرگاه1)

 به یهده اطالع اثر به وی که اقار 
 یا انتقام ضرر فزیکی، ارعا ، تهدید،
 رهههخط معرض در مشابه اقدامات

 انهد،  مکلف امنیتی مراجع قرارگیرد،
  قرار یهههکفزی حمایت مورد را آنها
 .دهند

  در ههههههداخل امور ( وزارت2)
 لهطرزالعم امنیتی مراجع سایر با تفاهم

  مههجرای دهندگان اطالع از حمایت
  تطبیههق و وضههع را اداری فسههاد
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 تطبیقوي. 
 فزیکي مالتړ

 اوولسمه ماده: 
دې قانون د نهورو  ( فزیکي مالتړ د۱)

حکمونو په رعایتولو سره الندې موارد 
 :رانغاړي

د اطالع ورکهوونکي، د هغهه د    -۱
عنوي همکار یا اقاربو لااره د مادي یا م

زیان د مخنیوي په غهرض د الزمهو   
 تدبیرونو نیو . 

د اطالع ورکهوونکي، د هغهه د    -۲
نیت د تممینولو ئوهمکار یا اقاربو د مص

 ظیف. ولااره د امنیتي ځواکونو ت
د اطالع ورکهوونکي، د هغهه د    -۳

 همکار یا اقاربو د ژوند د ځای بدلون. 
د امکان په صورت کې د ژوند د  -۴

 رابرو .نوو ځایونو ب
د اطالع ورکهوونکي، د هغهه د    -۵

 همکار یا اقاربو د هویت بدلون. 
بیرونو د نیولو ( د فزیکي مالتړد تد۲)

ړنالره کهې  که څرنګوالی پهه جهال   
 تنظیمېږي. 

 .نماید می
 فزیکی حمایت
 هفدهم: مادۀ

با رعایت سایر  یههفزیک ( حمایت1)
 احکام این قانون شامل مهوارد ذیهل   

 :می باشد
  غههرض الزم تههدابیر خههاذات -1

 برای معنوی یا مادی ضرر از جلوگیری
  اقار  یا کارهههدهنده، هم اطالع
 وی.
 جههت  امنیتهی  نیروهای توظیف -2

 دهنده، همکار اطالع ونیتئمص تممین
 وی. اقار  یا
 اطالع و باش ودههب محل تغییر -3

 وی. اقار  دهنده، همکار یا
 و باش ودههب محل نمودن فراهم -4

 .امکان صورت در جدید
 دهنده، همکار اطالع هویت تغییر -5
 وی. اقار  یا
 حمایت دابیرههت اتخاذ ( چگونگی2)

  تنظیم جداگانه طرزالعمل ی درهفزیک
 گردد. می
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 کو ېولیت لرؤنیت او د مسئومص
 لسمه ماده: ات
( که چېرې اطالع ورکوونکي پهه  ۱) 

ښه نیت سره اطالع ورکهړې وي یها   
ونکي په ښه نیت سهره د  ستیاطالع اخ

ت آترالسه شوې اطالع پر بنسټ اجرا
کړي وي، له نوموړو اعمالو څخهه د  

  ؤوراپیدا شوو ضررونو په وړاندې مس
 نه پېژند  کېږي.

( اطالع ورکوونکی او هغهه نهور   ۲)
ې د ههرکیاشخاص چې د تحقیق په به

رپوټ او معلوماتو د وړاندې کولو پهه  
عو سره منظور له عدلي او قضایي مراج

همکاري کوي له قانوني مالتړ او اداري 
 نیت څخه برخمن کېږي. ئومص
( اطالع ورکوونکی د دې قانون له ۳)

، مهدني او  يحکمونو سره سم د جزای
و پربنسټ لهه انظبهاتي   اداري قوانین
 ن دی.ئوولیت څخه مصؤمستدبیرونو او

 
 
  

 مسؤولیت رفع ونیت وئمص
 :هجدهم مادۀ

 نیت حسن با دهنده اطالع گاه( هر1)
 اطالع یا باشد نموده یههده اطالع
 اطهالع  اساخ به نیت حسن با گیرنده

  نموده اجراآت ده،ههههش یافت در
 ما هاع از ناشی اضرار برابر در باشد

  شهههناخته مسهههؤو  متهههذکره،
 .شود نمی
 که اشخاصی و سایر دهنده ( اطالع2)
 هههارای منظور به تحقیق پروسۀ در که

و  یهعدل مراجع با معلومات و گزارش
 حمایت از ی نمایندهم همکاری قضائی
 نیت اداری مسهتفید  وئو مصه  قانونی

  می گردند.
 این احکام مطابق دهه( اطالع دهن3)

 بر مسؤولیت و انظباطی تدابیر از قانون
 و اداری مدنی ی،هجزائ قوانین اساخ
 باشد. می ونئمص
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 څلورم فصل
نکي مراجع او واطالع ورکو

 د شکایتونو څېړنه
 ستنې مرکزي مرجع یالع اخد اط

 نولسمه ماده: 
( اطالع اخیستنې مرکزي مرجع له ۱)

سیون ېاداري فساد سره د مبارزې په کم
 کې تمسیسېږي. 

( د اطالع اخیستنې مرکزي مرجع د ۲)
ولیتونو لرونکې هؤالندې واکونو او مس

  :ده
له اړوندې کړنالرې سره سهم د   -۱

 اطالعاتو د ثبت د فورم برابهرو  او د 
 دیتابیس ترتیبو . 

ستل، د هغې ارزونه او ید اطالع اخ -۲
 بررسي. 

له بررسۍ وروسته واکمنو مراجعو  -۳
 ته د اطالع ارجاع. 

له دولتي او غیر دولتي ادارو څخه  -۴
د اطالع ورکونې د رپووونو تر السهه  

په پای کې د افغانستان او د کا   کو 
خلکو، جمهوري ریاست، ملي شوري 

 فصل چهارم
 بررسی و گیری اطالع مراجع

 شکایات
 گیری اطالع مرکزی مرجع
 نزدهم: مادۀ

 در گیری اطالع مرکزی رجعه( م1)
 تمسیس اداری فساد با مبارزه میسیونک
 گردد. می
  گیری اطالع رکزیههم عه( مرج2)

 های مسؤولیت و ها صالحیت دارای
 :باشد می ذیل
 و ترتیب اطالعات ثبت فورم تهیه -1

 دیتهههابیس مطهههابق طرزالعمهههل 
 مربو .

  بررسی و اطالع، ارزیابی ذههاخ -2
 .آن
 ذیصالح عهمراج به اطالع ارجاع -3
 رسی.بر از بعد
 از یهده اطالع های گزارش اخذ -4

ادارات دولتی و غیر دولتی و ارایه آن 
در اخیر هر سا  به مردم افغانسهتان،  
ریاست جمهوری، شهورای ملهی و   
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وړاندې کو  او  هه د هغاو حکومت ت
 خارو .  هپه اړوند ویب سایت کې د هغ

له اړوندې کړنالرې سره سهم د   -۵
 راغلو شکایتونو ارزونه او بررسي.

( د اطالع اخیستنې د مرکزي مرجع ۳)
د اجراآتو څرنګوالی د جال کړنالرې په 

 واسطه تنظیمېږي.
د دولتي مقاماتو له جرمونو څخهه  

 اطالع ورکونه
 : ه مادهشلم

که چېرې لوړ پوړي دولتي یا دولتهي  
مقامات د اداري فسهاد د جرمونهو   
مرتکب شي، اطالع ورکوونکی کولی 
شي له یادو جرمونو څخهه د اطهالع   
اخیستنې مرکزي مرجع تهه اطهالع   

 ورکړي.
 ستنې مرجعید داخلي اطالع اخ
 یوویشتمه ماده: 

 ستنې مرجهع  ی( د داخلي اطالع اخ۱)
ه سم په وولو دې قانون له حکمونو سرد

دولتي او غیر دولتي ادارو کې رامنځته 
 کېږي. 

 حکومههت و نشههر آن در وبسههایت 
 مربو .

ارزیابی و بررسی شکایات واصله  -5
 مطابق طرزالعمل مربو .

 مرکزی مرجع اجراآت ونگیه( چگ3)
 جداگانه طرزالعمل توسط یریگ اطالع
 گردد. می تنظیم

اطالع دهی از جهرایم مقامهات   
 دولتی

 مادۀ بیستم:
هرگاه مقامات عالی رتبۀ دولتهی یها   
 مقامهههات دولتهههی مرتکهههب  
جرایم فساد اداری گردنهد، اطهالع   
دهنده می تواند از جهرایم مذکوربهه   
مرجع مرکزی اطالع گیری، اطهالع  

 دهد.
 داخلی گیری اطالع مرجع

 :بیست و یکم ادۀم
 تمام در داخلی گیری اطالع ( مرجع1)

 ادارات دولتی و غیر دولتهی مطهابق  
  ادهههایج قانون نهای احکام هههب

 .گردد می



               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1314مسلسل نمبر ) 18/7/۱۳۹۷   
 رسمي جريده

23 
 

( په دولتي ادارو کې د داخلي اطالع ۲)
ستنې مرجع له وزیر یا لوی رئیس، یاخ

مسلکي مرستیا  او د ادارو د داخلهي  
 پلټنې له رئیس څخه متشکله ده. 

( د ملي شوري د دواړو مجلسونو د ۳)
د داخلي اطالع اخیسهتنې   اءداراالنش

لهه لهوی    اءرجع د هغه د داراالنشم
رئیس، مالي او اداري مرسهتیا  او د  
 داخلي پلټنې له رئیس څخه متشکله ده. 

ستنې ی( په قضایه قوه کې د اطالع اخ۴)
له رئیس، د  اءداخلي مرجع د داراالنش

مراقبت له رئیس او د داخلهي   يقضای
 پلټنې له رئیس څخه متشکله ده. 

قضایه قوې ( وزیر، لوی رئیس یا د ۵)
عمومي آمر کولی شي د اړتیا په صورت 
کې هغه اشخاص چې د اړوند تخنیکي 
پوهې یا کاري تجربې لرونکهي وي، د  

ظیف واطالع د الښې بررسۍ په غرض ت
 کړي. 

( که چېرې اطهالع ورکهوونکی   ۶)
تشخیص کړي چې د ده د اطالعیې په 
هکله قانوني رسیدګي صورت نه مومي، 

مرکهزي  کولی شي خال شهکایت د  

 در داخلی گیری ع اطالعهه( مرج2)
  رئیس یا وزیر از متشکل ادارات دولتی،

تفتیش  رئیس و مسلکی معاون عمومی،
 باشد. می مربو  ادارات داخلی

 یهداخل گیری اطالع عهه( مرج3)
 ملی ورایههش داراالنشای مجلسین

 ،ءداراالنشها  عمومی رئیس از متشکل
 تفتیش رئیس و اداری و یهمال معاون

 .باشد می داخلی آن
 ی در ههداخل گیری اطالع ( مرجع4)
از رئیس  کلههمتش هههقضائی وههق

 و یهقضای مراقبت رئیس داراالنشاء،
 .باشد می داخلی تفتیش رئیس

 عمومی آمر یا عمومی رئیس ( وزیر،5)
در صهورت   توانهد  قوۀ قضائیه مهی 

 دانش دارای که ضرورت اشخاصی را
 باشند، طهمرتب کاری تجربه یا تخنیکی
 توظیف اطالع بهتر یههبررس غرض
 .نماید

تشهخیص   گاه اطالع دهنهده ( هر6)
وی رسیدگی  نماید که در مورد اطالعیه

 قانونی صورت نمی گیرد، می توانهد 
شکایت خود را به مرجع اطالع گیری 
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 اطالع اخیستنې مرجع ته وړاندې کړي. 
ستنې د مرجع ید داخلي اطالع اخ
 دندې او واکونه 

 دوه ویشتمه ماده: 
( د داخلي اطالع اخیستنې مراجع د ۱)

  يالندې دنهدو او واکونهو لرونکه   
  :دي
حکمونو سره سم د دې قانون له د -۱

 سههتنې دکههړنالرې او دیاطههالع اخ
و  او وولو رابراطالعاتو د ثبت د فورم ب
 کو .وړاندې هدوه یمو واحدونو ته دهغ

اطالع ورکوونکي ته د اطالعاتو د  -۲
 ثبت د فورم وړاندې کو . 

اطالع ورکوونکي تهه د رسهید    -۳
 تسلیمي.

ه کو  او د هغې هد اطالع تر الس -۴
 بررسي. 

و نورو قوانینهو لهه   دې قانون اد -۵
له اطالع ورکوونکي  حکمونو سره سم

 مالتړ په غرض د تدبیرونو نیو . څخه د 
 واکمنو مراجعو ته د اطالع ارجاع.  -۶
د اطالعاتو د ثبهت د دیتهابیس    -۷

 مرکزی ارایه نماید.
الحیت های مراجع هوظایف و ص

 اطالع گیری داخلی 
 مادۀ بیست و دوم:

 دارای داخلی گیری اطالع ( مراجع1)
  ذیههل وظههایف و صههالحیت هههای

 :باشند می
 و گیری اطالع لههطرزالعم تهیه -1

 این کامهاح مطابق اطالعات ثبت فورم
  های دههواح به آن ارایه و ونههقان

  دومی.
 برای اطالعات ثبت ورمههف ارایه -۲

 .دهنده اطالع
 رسههید بههه اطههالع  یتسههلیم -3

 دهنده.
  بررسههی  و اطههالع اخههذ -4
 .آن
 از حمایت غرض رهتدابی خاذهات -5

 و قانون این احکام مطابق دهنده اطالع
 .قوانین سایر
 ذیصالح. مراجع به اطالع ارجاع -6
  ثبهههت دیتهههابیس ایجهههاد -7
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 رامنځته کو . 
له اداري واحدونو څخه د اطالع  -۸

 هستل او د هغه یورکونې د رپووونو اخ
 توحید. 

د رسنیو او اړوند سایت له الرې د  -۹
 وړاندې شوو رپووونو خارو .

کاري ورځو په موده کې د دریو  -۱۰
ستنې مرکزي مرجع ته له ید اطالع اخ

 تو څخه د رپوټ وړاندې کو . آاجرا
په دې قانون کې درج د نهورو   -۱۱

 دندو او مکلفیتونو ترسره کو . 
ستنې د مرجع ی( د داخلي اطالع اخ۲)

تو څرنګوالی د جال کړنالرې په آد اجرا
 واسطه تنظیمېږي. 

ي اطالع د غیر دولتي ادارو د داخل
 ستنې مرجعیاخ

 درویشتمه ماده: 
سسو کې چې ؤ( په هغو غیر دولتي م۱)

د هغو د کارکوونکو شمېر له پنځوسو 
تنو یا د هغو پانګه له پنځوسو میلیونهو  
افغانیو څخه زیاته وي، د داخلي اطالع 

لهه رئهیس،    هستنې مرجع د هغه یاخ

 .اطالعات
 از یهاطالع ده های گزارش اخذ -8

  توحیههد و اداری هههای واحههد
 .آن
ه شده از ههارای نشر گزارش های -9

 طریق رسانه ها و سایت مربو .
از اجراآت به مرجع  گزارش ارایه -10

مرکزی اطالع گیری در مدت سه روز 
 کاری.

 وظههایف و  انجههام سههایر  -11 
 .قانون نای های مندرج مکلفیت

 اطهالع  مرجع اجراآت ( چگونگی2)
دا ههج طرزالعمل توسط داخلی گیری

  گردد. می گانه تنظیم
داخلی ادارات  گیری اطالع مرجع

 غیر دولتی
 :بیست و سوم مادۀ

 در  داخلی ع اطالع گیریهه( مرج1)
داد کارکنان هتع که دولتی غیر ادارات

 آنها بیش از پنجاه نفهر یها سهرمایه    
 پنجهههاه میلیهههون آن بهههیش از 

  رئهیس، افغانی باشهد، متشهکل از   
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و  څخههه ؤمسهه يمرسههتیا  او ادار
 متشکله ده. 

ادارې مکلفهې دي د   ( غیر دولتي۲)
سانولو او له آر د یاطالع ورکونې د به

اطالع ورکوونکي څخه د مالتهړ پهه   
 کړي. رح او تطبیقغرض الزم الرښود ط

( د ماليې وزارت له تمویلوونکهو  ۳)
بنسټونو سره په همکارۍ کې مکلهف  
دی په هغو واحدونو کې چې د ادارې 
له بودجې څخه بهر د بودجې په واسطه 

د اداري فساد د جرمونو د  تمویلېږي،
اطالع ورکونې په منظور الزم تدبیرونه، 

 ونیسي. 
 ستنې مرجعید والیتي اطالع اخ
 څلېریشتمه ماده: 

کهې د  ( د والیت د مقام پهه دفتر ۱)
ستنې مرجع د اړوند یوالیتي اطالع اخ

 والیت له والي، د والي له مرستیا  او 
 د دفتر له رئیس څخه متشکله ده. 

ولتههي ادارو پههه دوه یمههو ( د د۲)
سهتنې  یواحدونوکې دوالیتي اطالع اخ

مرجع له رئیس او د هغهه ریاسهت د   

 آن  اداری مسهههؤو  و معهههاون
 می باشد.

 اند، مکلف ردولتیههغی ادارات( 2)
 پروسهه  تسهیل غرض را الزم رهنمود
 دهنده اطالع از حمایت و دهی اطالع
 .نمایند تطبیق و طرح

  بهها درهمکههاری مالیههه ( وزارت3)
مکلف است به  های تمویل کنندههاد ن
  فساد مهجرای یههده ظور اطالعمن

  توسهههط واحدهایکهههه در اداری
  خارج از بودجه اداره تمویهل  بودجه
  تهدابیر الزم را اتخهاذ   گهردد،  می

 نماید.
 والیتی گیری اطالع مرجع
 :بیست و چهارم مادۀ

 در یههوالیت گیری اطالع مرجع( 1)
 والهی،  از متشهکل  والیت مقام دفتر
 والیتو رئیس دفتر  یهههوال معاون
  باشد. می مربوطه

 در یههوالیت گیری ( مرجع اطالع2)
 واحد های دومی ادارات دولتی متشکل

آن  مربوطهه  آمرین از یکی و رئیس از
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 اړوندو آمرانو له یوه څخه متشکله ده.
( والي یا د والي مرستیا  کولی شي ۳)

ا په صورت کې هغه اشخاص چې تید اړ
د اړوندې تخینکي پوهې یا د کهاري  
تجربې لرونکي وي د اطالع د ال ښې 

 ظیف کړي. وپه غرض تبررسۍ 
ستنې د مراجعو ید والیتي اطالع اخ
 دندې او واکونه

 پنځه ویشتمه ماده: 
ستنې مراجع د ی( د والیتي اطالع اخ۱)

 الندې دنهدو او واکونهو لرونکهې    
  :دي
اطالع ورکوونکي ته د اطهالع د   -۱

 ثبت د فورم وړاندې کو .
اطالع تر السه کو  او د هغهې   د -۲

  ارزونه او بررسي.
اطالع ورکوونکي تهه د رسهېد    -۳

 تسلیمي. 
ددې قانون او نورو قوانینهو لهه    -۴

حکمونو سره سم له اطالع ورکوونکي 
څخه د مالتړ په غرض د الزمو تدبیرونو 

 نیو .

 باشد. می ادارات
در  توانهد  می ( والی یا معاون والی3)

 کهه  صورت ضرورت اشخاصهی را 
 کهاری  تجربه یا تخنیکی دانش دارای
 طالع،ا بهتر بررسی غرض باشد، مرتبط
 .نماید توظیف

وظایف و صالحیت های مراجهع  
 اطالع گیری والیتی 
 مادۀ بیست و پنجم:

 دارای والیتی گیری ( مراجع اطالع1)
  ذیههل وظههایف و صههالحیت هههای

 :باشند می
ارایه فورم ثبت اطالعات بهرای   -1

 اطالع دهنده.
 اطالع، ارزیابی و بررسی  ذههاخ -2
 آن.
 تسههلیمی رسههید بههه اطههالع  -3
 هنده.د
  الزم غههرض تههدابیر اتخههاذ -4

 ده مطابق هههدهن اطالع از حمایت
 احکههام ایههن قههانون و سههایر   

 قوانین.
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 واکمنو مراجعو ته د اطالع ارجاع. -۵
په مرکز کې له اړوند دولتي ادارې  -۶

سره د اطهالع ورکهونې د رپووونهو    
 . وړاندې کو 

په دې قانون کې درج د نورو دندو  -۷
 او مکلفیتونو ترسره کو . 

( د والیتي اطالع اخیستنې د مرجع ۲)
تو څرنګوالی د کهړنالرې پهه   آد اجرا

 واسطه تنظیمېږي. 
 د اطالع ورکوونکي شکایت

 شاږویشتمه ماده: 
( اطالع ورکوونکی کولی شهي د  ۱)

اطالع ورکونې په دلیل د ګواښ یها د  
د رامنځته کېدو د احتما  ستنې یغچ اخ

تنې هې د اطالع اخیسهه صورت کهپ
 مرکزي مرجع ته شکایت وکړي. 

( د اطالع اخیستنې مرکزي مرجع، ۲)
( فقره کې درج شوی ۱ددې مادې په )

شکایت بررسهي کهوي او اطهالع    
ورکوونکی د فزیکي مالتړ په غهرض  

 امنیتي مراجعو ته ورپېژني.
 

 ذیصالح. مراجع به اطالع ارجاع -5
 به دهی اطالع های گزارش ارائه -6

  در ادارۀ دولتههههی مربوطههههه 
 مرکز.

های  انجام سایر وظایف ومکلفیت -7
  قانون. این مندرج

 عاطهال  مرجع اجراآت ( چگونگی2)
 مهطرزالعمل تنظی توسط والیتی گیری
 .گردد می

 دهنده اطالع شکایت
     بیست و ششم: مادۀ

  تواند یههم دهههدهن العهاط( 1)
 وقهوع  یها  تهدید احتما  صورت در

ع ههمرج به دهی اطالع دلیل به انتقام
  شههکایت مرکههزی اطههالع گیههری

 نماید.
( مرجع مرکزی اطهالع گیهری،   2)

( این مهاده را  1فقرۀ ) شکایت مندرج
بررسی نموده و اطالع دهنده را غرض 
حمایت فزیکی به مراجع امنیتی معرفی 

 می نماید.
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د اطالع ورکونې پهه هکلهه وړ نهه    
 تآاجرا

  :اووه ویشتمه ماده
که چېرې اطالع ورکوونکی پوه شهي  

ستونکې مرجع د اطالع یچې اطالع اخ
ت ندي ترسره کړي، آپه هکله وړ اجرا

کزي کولی شي د موضوع په هکله د مر
 ستنې مرجهع تهه اطهالع   یاطالع اخ
 ورکړي. 

 پنځم فصل
 وروستني حکمونه

 د کارکوونکو پوهاوی
 اته ویشتمه ماده: 

 ،او غیر دولتي ادارې مکلفې ديي دولت
ع خالو کارکوونکو لاهاره د اطهال   د

 زویورکوونکو د حقوقهو او د سهاتن  
اقداماتو او په اطالع ورکونې او د غچ 

اطالع ورکوونکي ه وړاندې دستنې پیاخ
تو آپه مالتړ پورې د نورو اړوندو اجرا

 په هکله، پوهاوی ورکړي. 
 
 

 اطالع مورد در مقتضی تآاجرا عدم 
 دهی
 :بیست و هفتم مادۀ
  کهه  دریابهد  دهنهده  اطالع گاه هر
  مورد در گیرنده اطالع عههههمرج

  انجام را مقتضی راآتهههاج اطالع،
 مرجهع  به را موضوع تواند یم نداده،

  اطههالع اطههالع گیههری مرکههزی
 .دهد

 پنجم فصل
 نهائی احکام

 کارکنان آگاهی
 :و هشتم بیست مادۀ

 اند، ادارات دولتی و غیر دولتی مکلف
  مورد در خویش کارکنان رایهههب

 اقهدامات  و دهنهدگان  اطالع حقوق
  اجهههراآت و سهههایر محهههافظتی

 اطالع حمایت و دهی اطالع به مرتبط
  آگههاهی انتقههام، برابههر در دهنههده

 .دهند
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 عامه پوهاوی
 نهه ویشتمه ماده: 

داري فساد سره د مبارزې کمېسیون له ا
د اطالعهاتو او فرهنه ،   مکلف دی 
ج او اوقافو هههارشاد ح عدلیې او د

وزارتونو، د اړونهد مهدني وهولنې د    
بنسټونو او د اطالع اخیستونکې مرجع 

 کهارۍ، د اطهالع ورکهونې    مپه ه
 د اهمیت، له اطالع ورکوونکي څخهه  
 د مالتړ او ساتنیزو اقداماتو په هکلهه  

پوهاوي ورکولو رسهنیزې برنهامې   د 
 طرحه او تطبیق کړي.
 تشویقي مکافات
 دېرشمه ماده: 

( که چېرې شخص اړوندو مراجعو ۱)
له مالي جرمونو څخه اطالع ورکړي او 
 مرتکب د همدې اطهالع لهه املهه    
 د محکوم بها د ما  یا وجهې پهه رد   
د واکمنې محکمې په قطعهي حکهم   

( ۵محکوم شي، له یادې وجې څخهه ) 
سلنه د تشویق لااره اطالع ورکوونکي 

 ته ورکو  کېږي. 

 عامه آگاهی
 :نهم بیست و مادۀ

کمیسیون مبارزه با فساد اداری مکلف 
ههای   است بهه همکهاری وزارت  

 و فرهنهه ، عدلیههه   اطالعههات
و ارشاد حج و اوقاف، نهاد های جامعۀ 

  مرجهههع مهههدنی مهههرتبط و 
 دهی آگاهی های برنامه گیرنده اطالع
  اهمیت وردهم در را ئی ههههرسان
 و دهنده اطالع از حمایت دهی، اطالع

  و تطبیق طرح محافظتی داماتهههاق
 نماید.

 تشویقی مکافات
 سی ام: مادۀ

  جههرایم از شههخص گههاههر (1)
  اطالع و ههمرب مراجع هههمالی ب
بهه   اطالع همین اثر به و مرتکب دهد

حکههم قطعههی محکمههۀ ذیصههالح، 
 بها محکوم وجه یا ما  رد به ومهمحک

 متهذکره  وجهه  از فیصد( 5) گردد،
 پرداخته دهنده اطالع به تشویق جهت
 .شود می
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( که چېرې شخص اړوندو مراجعو ۲)
و څخه اطالع ههته له غیر مالي جرمون

ورکړي، د هغهه د تشهویق لاهاره د    
اړوندې ادارې له لهوري سهتاینلیک،   

کېږي او یا د هېواد په دننه  ءع اجرایترف
ي فرصتونه ورته هې تحصیلهاو بهر ک
 برابرېږي. 

( که چېرې د عامه خهدمتونو لهه   ۳)
مؤظفینو څخه پرته بل شخص له غیهر  
مالي جرمونو څخه اړوندو مراجعو تهه  
اطالع ورکړي هغوی ته له اړونهدې  
کړنالرې سره سم د اطالع اخیستونکې 
مرجع له لوري نغدي مکافات ورکو  

 کېږي. 
 د خسارې جبران
 یو دېرشتمه ماده: 

( هغههه شههخص چههې د اطههالع ۱)
کي هویت افشاء کړي او لهه  ورکوون

امله یې اطالع ورکوونکی زیانمن شي، 
افشاء کوونکی د رسېدلې خسهارې د  
جبران په ورکړه سربېره د قهانون لهه   

 حکمونو سره سم مجازات کېږي. 

  غیر مههجرای از شخص گاه( هر2)
 د،ههده اطالع مربو  مراجع به مالی

  طههرف از وی تشههویق جهههت
و  ءاجرا تقدیرنامه یا ترفیع مربو  ادارۀ
یا  لهداخ در تحصیلی های فرصت یا

  فهههراهم کشهههور از خهههارج
 گردد. می
 ( هرگههاه غیههر از مههؤظفین   3)

  از خههدمات عامههه شههخص دیگههر
جرایم غیر مالی به مراجع مربو  اطالع 
دهد برای آن ها مطهابق طرزالعمهل   
مربو ، مکافات نقدی از طرف مرجع 
 اطهههالع گیرنهههده پرداخهههت 

 می گردد.
 جبران خساره

 مادۀ سی و یکم:
( شخصی که هویت اطالع دهنده را 1)

ن اطالع دهنده افشاء نماید و به اثر آ
متضرر گردد، افشاء کننده عالوه بهه  
 پرداخههت جبههران خسههارۀ وارده  
 مطههابق احکههام قههانون مجههازات 

 می گردد.
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( د رسېدلې خسارې د اندازې تثبیت ۲)
او د هغې جبران د اړوندې برخې د هغه 
اهل خبره په واسطه چهې د واکمنهې   

الرې واکل کېږي، صورت  محکمې له
 مومي.

 کړنالرې 
 دوه دېرشمه ماده: 

اطالع اخیستونکې مراجع کولی شي د 
اداري فساد پروړاندې د مبارزې لهه  

امنیتي مراجعو سهره پهه   سیون او ېکم
دې قهانون د حکمونهو د   تفاهم کې د

ز او یالښه تطبیق په منظور مقرره وړاند
 الیحې او کړنالرې وضع کړي. 

 انفاذ
 ېرشمه ماده: دري د

ح له نېټې څخه نافذ او ېدغه قانون د توش
 .کې دې خاور شي په رسمي جریده

( تثیبت انهدازۀ خسهاره وارده و   2)
جبران آن توسط اهل خبهره عرصهه   
 مربوطه صهورت مهی گیهرد کهه     
 از طریق محکمهۀ ذیصهالح تعیهین    

 می شود.
 ها طرزالعمل

 سی و دوم: مادۀ
 در توانند یههم گیرنده اطالع اجعمر

کمیسیون مبارزه بها فسهاد    با تفاهم
 تطبیق منظور به امنیتی و مراجع اداری
  پیشنهاد را مقرره قانون، این احکام بهتر

  عههوض را ها و طرزالعمل حهو لوای
 .نمایند
 انفاذ
 :و سوم سی مادۀ
و در  نافهذ  تاریخ توشیح از قانون این

   جریدۀ رسمی نشرگردد.
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کود  دجزانظامي جرمونو په هکله د
توشېح په ( ګڼه ضمیمې د ۱د )

د افغانستان اسالمي  اړوند
 جمهوریت د رئیس

 فرمان
 (۳۲۵)ګڼه: 
 ۱۳۹۷/ ۶/ ۱۴نېټه: 

 لومړۍ ماده:
د افغانستتتان د اساستتي نتتانون د  

جزء د حکم  ۱۶تمې مادې د ېڅلورشپ
له مخې او د نهه اویایمې متادې پته   

جرمونو په هکله ي رعایتولو سره، د نظام
 ( ګڼته ضتمیمه  تې    ۱کود ) د جزا

د افغانستان اسالمي جمهوریت د کابینې 
( ګڼته  ۹نېټې د ) ۱۳۹۷/ ۶/ ۱۲د 

( فصتلونو او  ۳مصوبې پربنسټ، د )
( مادو په دننه کې تصویب شوې ۳۵)

 ده، توشېح کوم.
 دوه یمه ماده:

 د عدلیې وزیر او په پارلماني  اروکې 
دغه فرمان  ،يظف دؤد دولت وزیر م

او د نظامي جرمونو په هکله د جزا کود 

 فرمان 
 رئیس جمهوری اسالمی افغانستان
( 1پیرامون توشیح ضمیمۀ شماره )

 د جزا در مورد کو
 جرایم نظامی

 (325شماره: )
 14/6/1397تاریخ: 

 مادۀ اول:
 متادۀ   16به تأسی ازحکتم جتزء   

 رعایتت متادۀ   با شصت و  هارم و 
هفتاد و نهم نانون اساسی افغانستتان،  

( کود جزا در مورد 1ضمیمۀ شماره )
جرایم نظامی را که به اساس مصتوبۀ  

 12/6/1397( متتؤر  9شتتماره )
 هوری استالمی افغانستتان   کابینۀ جم
( متاده  35( فصتل و ) 3به داخل )

 تصتتتویب یردیتتتده استتتت،  
 توشیح میدارم.
 مادۀ دوم:

 وزیتتر عدلیتته و وزیتتر دولتتت در 
 امور پارلمتانی مؤظتف انتد، ایت      

( کود جزا 1فرمان و ضمیمۀ شماره )
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( ګڼه ضمیمه د ملي شوري د لومړنۍ ۱)
( ۳۰غونډې د جوړېدو له نېټې څخه د )

ورځو مودې په ترڅ کې هغې شوري ته 
 وړاندې کړي.
 درېیمه ماده:

دغه فرمان د توشېح له نېټې څخه نافذ 
او د افغانستان اسالمي جمهوریتت د  

او د یادشوې ضمیمې کابینې له مصوبې  
له مت  سره یوځای دې، پته رستمي   

 جریده کې خپور شي.
 محمد اشرف غني

 د افغانستان اسالمي جمهوریت رئیس
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 در متتورد جتترایم نظتتامی را در  
( روز از تاریخ انعقاد 30خالل مدت )

ورای ملتی بته  ن   نخستی  جلسۀ ش
 شوری تقدیم نمایند.

 مادۀ سوم:
 ایتت  فرمتتان از تتتاریخ توشتتیح  
 نافذ و همتراه بتا مصتوبۀ کابینتۀ     
 جمهتتوری استتالمی افغانستتتان و  
 متتت  ضتتمیمۀ متتذکور در جریتتدۀ 

 رسمی نشر یردد.
 محمد اشرف غنی

 رئیس جمهوری اسالمی افغانستان
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کود  دنظامي جرمونو په هکله دجزا
  ( ګڼه ضمیمې د طرحې۱د )
د افغانستان اسالمي  اړهپه 

 کابینېجمهوریت د 
 مصوبه

 (۹ګڼه: )
 ۱۳۹۷/ ۶/ ۱۲نېټه: 
غانستتتان استتالمي جمهوریتتت د اف

اساستي نتانون    افغانستان د کابینې د
د نهه اویتایمې متادې د حکتم لته     

نېټتې پته    ۱۳۹۷/ ۶/ ۱۲مخې، د 
د نظامي جرمونو پته  خپله غونډه کې 

( ګڼتته ۱هکلتته د جتتزا کتتود د )
( فصتتلونو او ۳ضتتمیمې طرحتته د )

( مادو په دننته کتې د تقنینتي    ۳۵)
 .فرمان په توګه تصویب کړه

 شرف غنيمحمد ا
 د افغانستان اسالمي جمهوریت رئیس

  
 
 

 مصوبۀ
 کابینۀ جمهوری اسالمی افغانستان
( 1در مورد طرح ضمیمۀ شماره )

 کود جزا درمورد 
 جرایم نظامی

 (9شماره: )
 12/6/1397تاریخ: 

 کابینۀ جمهوری استالمی افغانستتان   
 بتته تأستتی از حکتتم متتادۀ    
هفتتتاد و نهتتم نتتانون اساستتی  
افغانستتتان، در جلستتۀ متتؤر    

ختتتویر طتتترح  12/6/1397
( کتود جتزا در   1ضمیمۀ شتماره ) 

( 3اختل ) مورد جرایم نظامی را به د
 ( ماده به حیت  فرمتان   35فصل و )

 تقنینی تصویب نمود.
 محمد اشرف غنی

 رئیس جمهوری اسالمی افغانستان
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 د نظامي جرمونو په هکله د
 ه( ګڼه ضمیم۱)کود  جزا

 لومړی فصل
 عمومي حکمونه

 مبني
 لومړۍ ماده:

دغه ضمیمه د افغانستان د اساسي نانون 
د اووه ویشتمې مادې د حکم له مخې، 

 وضع شوې ده.
 موخې

 دوه یمه ماده:
 ه:ددې ضمیمې موخې عبارت دي ل

د نظامي منستوبینو د وظیفتوي    -۱
جرمونو توضیح او د هغو د مرتکبینتو  

 مجازات.
 د اساسي نانون او نورو نوانینتو   -۲

 د حکمونو د رعایتولو تضمی .
 په نظامي ستاحه کتې د نتانون     -۳

نګښت او د انضتبا  او  يد حاکمیت ټ
 دسپلی  تْامینول.

د نظامي منستوبینو د وظیفتوي    -۴

 ( کود جزا 1ضمیمۀ شماره )
 در مورد جرایم نظامی

 فصل اول
 احکام عمومی

  مبنی

 :مادۀ اول

ای  ضمیمه به تأسی از حکتم متادۀ   
بیست و هفتم نانون اساسی افغانستان 

 ده است.وضع یردی

 اهداف

 مادۀ دوم:

 اهداف ای  ضمیمه عبارت اند از:

 توضتتیح جتترایم وظیفتتوی    -1
منسوبی  نظامی و مجازات مترتکبی   

  نها.

تضمی  رعایت احکام نانون اساسی  -2
 و سایر نوانی .

تحکیم حاکمیت نانون و تتأمی    -3
 انظبتتا  و دستتپلی  در ستتاحۀ   

  .نظامی

فوی ه مبارزه علیه جرایم وظیتتقوی -4
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 د مبارزې پیاوړتیا. جرمونو پر وړاندې
ې کچت د محاربوي احضتاراتو د   -۵

 لوړول.
 د وظیفوي جرمونو مفهوم

 درېیمه ماده:
وظیفوي جرمونه هغتو جرمونتو تته    
شاملېږي  ې په دې ضمیمه کې اټکل 
شوي او نظامي منسوب د دندې په بهیر 

اتو د یا په دندې پورې اړوند او یا د نطع
مرتکتب   هګارنیزون په دننه کې، د هغ

 وی وي.ش
 اصطالحګانې 
 څلورمه ماده:

پدې ضمیمه کې راتلونکې اصطالحګانې 
 الندې مفاهیم افاده کوي:

، بریدمالن، نظامي منسوب: افسران -۱
نان، د نظامي تعلیمي او تحصیلي ساتنم

سسو طالب  او د ملتي دفتاا او   ؤم
کورنیو  ارو وزارتونو او د ملي امنیت 

ظامي تشتکیالتو  د لوی ریاست او د ن
او هغته   تیريستر  رونکو نورو ادارول

اربه کتې د  تاص  ې په محت تاشخ

 منسوبی  نظامی.

 طح احضارات تتتای ستارتق -5
 محاربوی.

 مفهوم جرایم وظیفوی

 مادۀ سوم:

جرایم وظیفوی شامل جرایمی است که 
درای  ضتمیمه پیشتبینی یردیتده و    
 منستتتوب نظتتتامی در جریتتتان 
وظیفه یا مرتبط به وظیفه ویا بتداخل  
یارنیزیون نطعات، مرتکب  ن شتده  

 باشد.

  اصطالحات

 م:مادۀ  هار

اصطالحات  تی در ای  ضمیمه مفاهیم 
 ذیل را افاده می نماید:

 ران، تتامی: افستتمنسوب نظ -1
برید مالن، ساتنمنان، طالب مؤسسات 
تعلیمی و تحصیلی نظامی و ستربازان  
وزارت های دفاا ملی، امور داخلته،  
ریاست عمومی امنیت ملتی و ستایر   
ادارات دارای تشتتکیالت نظتتامی و 

ات نظامی را در تتاشخاصی که نطع
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 نظامي نطعاتو ملتیا کوي. 
د محاربې حالت: د دښتم  لته    -۲

ګروپونو سره د نظامي نطعاتو د نطعې 
او جزوتامونو بالفعل تصادم دی یا هغه 
حالت دی  ې د دښتم  د دفتع او   
شړلو)طرد( یا ماتې په غتر  نظتامي   

توظیف شوي دي.  نطعات او جزوتامونه
دغه حالت له پیل څخه تر پای پتورې  

 محاربوي دنده احتوا کوي.
د سفر حالت: هغه نظامي سونیات  -۳

او حرکات دي  ې د هېواد کتورنۍ  
هوساینه یا امنیت یې ایجتابوي او لته   
 دښم  سره تصادم پېښ شوی نه وي.

حالت: پرته د محتاربې او  د حضر -۴
 سفر له حاالتو څخه دی.

حظې وړ ضرر: له لسو زرو د مال -۵
څخه تر سلو زرو افغتانیو پتورې، د   
محاربوي مشخصې دنتدې د ترستره   
کولو اخالل، په نطعې یا جز و تام کې 
د نظامي نظم او انضبا  جدي تضعیف، 
د تخنیک او نورو نظامي تجهیزاتو لته  

 منځه وړل یا عارضه دار کول دي.
زیانوونکې پتایلې: د اشخاصتو    -۶

 محاربه همراهی می کنند.

 حالت محاربه: تصتادم بالفعتل    -2
 نطعتته و جزوتتتام نطعتتات نظتتامی 
با یروپ های دشم  بوده یا حتالتی  
 است که نطعات و جزو تتام هتای   
نظامی غر  دفع و طرد یا شکستت  
دشم  توظیف شده اند. ای  حالت از 
شروا الی ختم وظیفه محتاربوی را  

 ماید.احتوا می ن

حالت سفر: سونیات و حرکتات   -3
نظامی بوده که  سایر داخلی یا امنیت 
کشور ایجاب  نرا می نماید و تصادم با 

 دشم  وانع نگردیده باشد.

حالت حضر: به غیر از حتاالت    -4
 محاربه و سفر می باشد.

ضرر نابل مالحظه: مبلغ ده هزار  -5
افغانی الی یک صد هزار افغانی، اخالل 

وظیفه مشتخ  محتاربوی،   اجرای 
 تضتتعیف جتتدی نظتتم و انضتتبا  
نظامی در نطعه یا جز و تام، از بتی   
بردن یا عارضه دار ساخت  تخنیتک و  

 سایر تجهیزات نظامی می باشد.

عوانب زیان بختر: جراحتت    -6
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ه سلو زرو څخه تر جسمي جراحت، ل
یو میلیون افغانیو پورې زیات مالي لوی 
زیانونتته او د تجهیزاتتتو، وستتایطو، 
ديپوګانو او نورو نظتامي تْاسیستاتو   

 عارضه دار کول دي.
له یوه  ات،تدرنې پایلې: ځاني تلف -۷

 میلیون افغانیو څخه زیات مالي زیتان،  
 کولتو   ءراتاربوي دندې د اجتد مح
ایطو او تجهیزاتو وډول، د نظامي وسګډ

 دام، ستوځولو  تاړولو او انهتد ویج
 د ډیپوګانو او نورو نظامي تْاسیستاتو  

ویجاړولو له امله د نطعې یا جز و تام  د
د احضاراتو او وړتیا د کچې راټیټېدل 

 دي.
نظامي مقررات: هغته دستپلیني    -۸

نواعد دي  ې د نظامي  ارو د پرمخ 
 ولو لپاره وضع او ددې ضمیمې نورويب

اړوندو مقررو، الیحو او کړنالرو پته  
 ترڅ  کې، پېشبیني شوي دي.

  د تطبیق ساحه
 پنځمه ماده:

ددې ضمیمې حکمونته پته النتدې    

جسمی اشخاص، خسارات هنگفتت  
مالی مبلغ  بیر از یک صد هزار افغانی 
 الی یک میلیون افغانی و عارضته دار 
ساخت   تجهیزات، وسایط دیپو هتا و  

 سایر تأسیسات نظامی می باشد.

عوانب سنگی : تلفتات جتانی،    -7
خسارۀ  بزرگ مالی بیشتتر از یتک   
میلیون افغانی، بهم ختوردن اجترای   
وظیفه محاربوی، پائی   متدن ستطح   
احضارات و نابلیت محاربوی نطعه یا 
جزوتام باالثر تخریب و انهدام وسایط 

نظامی، حریق، تخریتب   و تجهیزات
 دیپوها و ستایر تأسیستات نظتامی    

 باشد. می

مقررات نظامی: نواعد دستپلینی   -8
است که برای پیشبرد امتور نظتامی   
 وضع و ضم  ایت  ضتمیمه، ستایر    
مقرره ها، لوایح و طرز العمل هتای  

 مربوطه، پیشبینی شده است.

 ساحۀ تطبیق

 مادۀ پنجم:

 احکام ای  ضمیمه باالی اشخاص ذیل
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 اشخاصو باندې تطبیقېږي:
 نظامي منسوبی . -۱
هغه شخ   ې د نظامي نطعتاتو   -۲

برحال منسوب وي او د خدمت میعاد 
 یې له نانون سره سم بشپړ شوی نه وي.

خ   تې د احتیتا  د   هغه شت  -۳
ځواکونو منسوب وي او د برحالۍ په 
وخت کې د جرمي عمل مرتکب شي او 
د څېړنو او محاکمې د ترسره کولو په 

 خاطر احضارېږي.
هغه شخ   ې له تزویري سندونو  -۴

څخه په ګټې اخیستتنې ستره خپتل    
انفکاک یې د نظامي نطعاتو له صفوفو 

 څخه ترالسه کړی وي. 
نظامي سکتور له هغه شخ   ې د  -۵

صفوفو څخه تښتېدلی او نیول شتوی  
 وي.
هغه اشخاص  ې د هېواد له نافذه  -۶

نوانینو، بی  المللي میثانونو، تړونونو او 
موافقه لیکونو سره ستم د هغتوی د   
جرمي نضیو د رسیدګۍ واک نظتامي  

 محکمې ته تفویض شوی وي.
هغه شخ   ې د محاربې په وخت  -۷

 تطبیق می یردد:

 منسوبی  نظامی. -1

شخصی که منسوب برحال نطعات  -2
نظامی بوده و میعاد خدمت وی طبتق  

 نانون تکمیل نگردیده باشد.

ای تشخصی که منسوب نوت ه -3
احتیا  بوده و در زمان برحالی مرتکب 
عمل جرمی یردیده و به خاطر انجتام  
 تحقیقتتات و محاکمتته احضتتار   

 می یردد.

با استفاده از اسناد  ی کهتشخص -4
تزویری انفکاک خود را از صتفوف  
 نطعتتات نظتتامی حاصتتل نمتتوده  

 باشد.

ه از صفوف سکتور تک یتشخص -5
ردیده تنظامی فرار نموده و یرفتار ی

 باشد.

ه صالحیت رسیدیی تاشخاصی ک -6
 نضایای جرمی  نهتا طبتق نتوانی     
نافذۀ کشور، میثاق ها، پیمتان هتا و   

 ۀالمللی به محکمت موافقتنامه های بی  
 نظامی تفویض شده باشد.

شخصی که حی  محاربه منسوبی   -7
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 ه کوي.کې نظامي منسوبی  بدرګ
د نظامي ستکتور هغته ملکتي     -۸

منسوبی   ې په نظامي ځایونو کې پته  
دې ضمیمه کې د درج شوو نظتامي  

 جرمونو مرتکب شي.
سیمه ییز پولیس او هغه ته ورتته   -۹

 جوړښتونه.
 د اړوندو حکمونو تطبیق

 شپږمه ماده:
که  ېرې ددې ضمیمې په پنځمه ماده 
کې درج شوي اشخاص  د اداري فساد 

ونو یا د نورو هغتو جرمونتو   د جرم
مرتکب شي  ې په دې ضمیمه کتې  
پېشبیني شوي ندي ، له اړوندو حکمونو 

 سره سم، مجازات کېږي.
 له دندې څخه انفصال

 اوومه ماده:
( که  ېرې افسر، بریدمل یا ساتنم  ۱)

و او شپږو میاشتو څخه تونتله دوو کل
زیات په تنفیذي حبس محکوم شتي،  

خه په انفصتال  محکمه هغه له دندې څ
 هم محکوموي.

 نظامی را همراهی می نماید.

ه تامی کمنسوبی  ملکی سکتور نظ -8
 محالت نظتامی مرتکتب جترایم    در

 نظتتامی منتتدرج ایتت  ضتتمیمه   
 یردند.

پولیس محلی و ساختار های مشابه  -9
 به  ن.

 تطبیق احکام مربو 

 مادۀ ششم:

اشخاص مندرج مادۀ پنجم ای   هریاه
ضمیمه مرتکب جرایم فساد اداری یا 

 ه در ای  تردد کتی یتایر جرایمتس
ضمیمه پیشبینی نگردیده است، مطابق 
 احکتتتام مربتتتو ، مجتتتازات 

 .دندمی یر

 انفصال از وظیفه

 مادۀ هفتم:
 ( هریاه افسر، بریدمل یا ستاتنم   1)

به حبس تنفیذی بتیر از دو ستال و   
کوم یردد، محکمه وی شر ماه، مح

 را به انفصال از وظیفه نیتز محکتوم   
 می نماید.
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ال ت( که  ېرې سرتېری له یوه کت ۲)
خه په زیات تنفیذي حبس محکتوم  څ

 ه منفصل کېږي.تله دندې څخ شي،
( هغه نظامي منسوب  ې تر یوه کال ۳)

پورې په تنفیذي حبس محکوم شي، له 
اړوند تقنیني سند سره ستم، خپلته د   
محکوم بها حبس موده په نظامي نطعه 

 کې تېروي. 
 د زیان جبران

 اتمه ماده:
ي منسوب د بې ته  ېرې نظامت( ک۱)

مقرراتو  احتیاطۍ، غفلت او یا د اړوندو
 ءد دندې د اجرا د نه رعایتولو له امله،

کولو په وخت کې دولت یا شخ  ته 
زیان  د شويروا مادي ضرر واړوي، د

پته ورکتړې   د هغه له تثبیت وروسته 
 مکلف دی.

د سفر یا ( که  ېرې نظامي منسوب ۲)
محاربې په حالت کې د اړوندو مقرراتو 
حکمونه رعایت کړي وي خو سره له 

ته کېدو له املته  هغو د پېښې د رامنځ
لیت هغه ته نته  ؤوضرر پېښ شي، مس

( هریاه سرباز به حبس تنفیذی بیر 2)
از یکسال محکوم یتردد از وظیفته   

 منفصل می یردد.

( منسوب نظامی که به جزای التی  3)
یک سال حبس تنفیذی محکوم یردد، 
مدت حبس محکوم بهای ختویر را  

عته  مطابق سند تقنینی مربتو  در نط 
 نظامی سپری می نماید.

 جبران خساره

 مادۀ هشتم:

در اثر بتی   هریاه منسوب نظامی( 1)
احتیاطی، غفلت و یا عتدم رعایتت   
مقررات مربو ، حی  اجرای وظیفته  

 ا شتخ   تادی به دولت یتضرر م
  وارد نماید، بعد از تثبیتت خستاره  

  ن ، مکلتتف بتته پرداختتت  وارده
 می باشد.

حالتت  هریاه منسوب نظامی در( 2)
اربه احکام مقررات مربو  تمحسفر یا 

  ن  ارا رعایت نموده باشتد ولتی بت   
هم به اثر ونوا حادثه ضرر عاید شده 
 باشتتتد، مستتتؤولیت متوجتتته 
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 متوجه کېږي. 
( محکمه کوالی شي ددې مادې په ۳)
کې د زیان د جبران ورکړه،  ( فقره۱)

حکتم   ،کاله پورې په نستطونو تر یو
 وکړي.

 یم فصلدوه 
 جرمونه او مجازات

 د دندې له ترسره کولو څخه تعلل
 نهمه ماده:

امي منسوب خپلې ت( که  ېرې نظ۱)
روغتیا ته د عمدي ضرر د واردولتو،  
 تمار ، بلې حیلې او فریب په وستیله  
 د وظیفوي خدمت له ترستره کولتو   
 څخه تعلل وکړي، له احوالو سره سم 
د لسو زرو افغانیو پته نغتدي جتزا    

 ومېږي.  محک
( فقره ۱( که  ېرې ددې مادې په )۲)

کې درج شوی جرم د سفر یا محاربې 
اب شي، مرتکب له تپه حالت کې ارتک

 ،حبس ه نصیرتو سره سم پتوالتاح
 محکومېږي.

( ۲او  ۱( که  ېرې ددې مادې په )۳)

 نمی باشد. وی

( محکمه می تواند پرداخت جبران 3)
( ای  ماده را به 1خساره مندرج فقرۀ )

 انستتا  التتی یتتک ستتال، حکتتم 
 نماید.

 فصل دوم

 اتجرایم و مجاز

 تعلل از انجام وظیفه

 مادۀ نهم:

( هریاه منسوب نظامی از انجتام  1)
 خدمت وظیفتوی بته وستیله وارد    

ود، نمودن ضرر عمدی به صحت خت 
تعلل  تمار  یا حیله و فریب دیگری،

 وال بته جتزای   تاید، حسب احتنم
 محکتوم   افغتانی هزار  نقدی مبلغ ده

 می یردد.

  (1هریاه جرم منتدرج فقترۀ )  ( 2)
یتا محاربته    ده در حالت سفرای  ما

ارتکاب یابد، مرتکب حسب احتوال  
 محکتتوم  ،بتته حتتبس نصتتیر  

 می یردد.

 ( هریاه جرم مندرج فقتره هتای   3)
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کې درج شوی جرم په درنو پایلو روفق
تمام شي، مرتکب له احوالو سره سم په 

 محکومېږي. ،متوسط حبس
 خپل سری غیابت

 لسمه ماده:
امي منسوب لته  ته  ېرې نظتک (۱)
نوني، خدمتي رخصتۍ، د روغتیتايي  نا
سسو له رخصتۍ یتا د تعیینتاتو او   ؤم

ې یا د خپل تبدیالتو په وخت کې، نطع
او یا پته   خدمت ځای ته حاضر نشي

خپل سر له دندې څخه غایب او تر یوه 
مي، کال پورې د هغه غیابت دوام ومو

 تر عدلي تعقیب الندې نه نیول کېږي.
فقره  (۱( که  ېرې ددې مادې په )۲)

څخه  کې درج شوی عمل له یوه کال
زیات وي، مرتکب له احوالو سره سم د 
شپږو میاشتو په حبس یا د شتلو زرو  

محکتومېږي.   ءافغانیو په نغدي جتزا 
 سرباز له دې حکم څخه مستثني دی.

 دښم  ته تسلیمي
 :یوولسمه ماده

( که  ېرې نظامي منسوب د وېرې ۱)

ه عوانب تت( ای  ماده منجر ب2و 1)
سنگی  یردد، مرتکب حسب احوال به 

  محکوم می یردد. ،حبس متوسط

  غیابت خود سرانه

 مادۀ دهم:

ز رخصتی ب نظامی ا( هریاه منسو1)
رخصتی مؤسستات   نانونی، خدمتی،

صحی یا در اثنای تعیینات و تبدیالت، 
به نطعه یا محل خدمت خود حاضتر  
نشود و یا از وظیفه خود سرانه غایب و 
 غیابتتت وی التتی یتتک ستتال دوام 
 نماید، مورد تعقیتب عتدلی نترار    

 نمی ییرد.

( ای  1) ۀ( هریاه عمل مندرج فقر2)
، مرتکتب  ماده بیر از یکسال باشد

شر متاه یتا    حسب احوال به حبس
مبلغ بیست هزار افغانی، جزای نقدی 

 از از ای  تردد. سربتی وم میتمحک
 حکم مستثنی است.

 تسلیمی به دشم 

  مادۀ یازدهم:

 اه منسوب نظتامی از اثتر   ( هری1)
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او وهم، د امکاناتو او کافي مالتتړ د  
نشتوالي له امله دښم  ته په داسې ډول 
تسلیم شي  ې له تسلیمېدو پرته بله الر 
شتون ونلري، له اړونتدې انضتباطي   
کړنالرې سره سم له هغه سره  لنتد  

 کېږي.
ه  ېرې نظامي منسوب ددې ت( ک۲)

د درج شتوو   ( فقره کې۱مادې په )
اذیرو له شتون پرته دښم  ته تسلیم تمع

شي، له احوالو سره سم پته متوستط   
 حبس، محکومېږي.

د محاربې له صحنې څخه تېښته یا 
 د وسلې له کارولو څخه ډډه کول

 دوولسمه ماده:
امي منستوب د  ته  ېرې نظت( ک۱)

محاربې له صحنې څخه وتښتي یتا د  
وسلې له کارولو څخه ډډه وکړي، په 

 محکومېږي.  ،صیر حبسن
( فقره ۱( که  ېرې ددې مادې په )۲)

کې درج شوی عمتل د همکتارانو د   
مورال د کمزوري کولو په منظور لته  
ناوړه نصد سره صورت ومتومي پته   

، نبود امکانات و حمایت ترس و وهم
 کافی به دشم  طوری تسلیم یتردد  

 گتتری دی تستتلیمی راه کتته جتتز
رزالعمل تابق طت تموجود نباشد، مط

 انظباطی مربتو  بتا وی برختورد    
 می یردد.

( هریاه منستوب نظتامی بتدون    2)
( ای  1موجودیت معاذیر مندرج فقرۀ )

ماده به دشم  تسلیم یردد، حستب  
 احوال به حتبس متوستط، محکتوم    

 می یردد.

فرار از صحنه محاربه یا امتناا از 
 استعمال سالح

 :مادۀ دوازدهم

( هریاه منسوب نظامی از صتحنه  1)
محاربه فرار یا از استعمال سالح امتناا 

 محکتوم   ،نماید، به حتبس نصتیر  
 می یردد.

 ( 1) ۀ( هریاه عمل منتدرج فقتر  2)
ورال تای  ماده به منظور تضعیف مت 

 همکاران با ستوء نصتد صتورت    
 ییرد به حتبس متوستط، محکتوم    
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 متوسط حبس، محکومېږي.
د جګړې د پرمخ وړلو د دښم  ته 

 وسایلو او تجهیزاتو تسلیمول
 دیارلسمه ماده:

ربوي که  ېرې نظامي منستوب محتا  
امات یتا د  تتخنیک، وسله، استحک

جګړې د پرمخ وړلو نتور وستایل او   
تجهیزات دښم  ته عمدًا وسپاري، لته  

لو سره سم په طویل حبس  ې له احوا
کلونتتو څختته زیتتات نتته وي، اوو

 محکومېږي.
 نه اطاعت

 څوارلسمه ماده:
امي منستوب د  ته  ېرې نظتک (۱)

کولو څخه  ء مر د نانوني امر له اجرا
ګنده توګه امتناا وکړي یا پته  په څر

کولو څخه ء عمدي ډول د هغه له اجرا
غه دغه عمل نه اطاعت ډډه وکړي، د ه

 ،ګڼل کېږي، دنصیر حبس په انل حتد 
 محکومېږي.

( فقره ۱( که  ېرې ددې مادې په )۲)
کې درج شوی عمل د ستفر او یتا   

 می یردد.

 تسلیمی وسایل و تجهیزات پیشبرد
 جنگ به دشم 

 مادۀ سیزدهم:

هریتتاه منستتوب نظتتامی تخنیتتک 
محاربوی، سالح، استحکامات یا سایر 
و سایل و تجهیزات پیشبرد جنگ را به 

تسلیم نمایتد، حستب    دشم  عمدًا
 طویلی که از هفت سالاحوال به حبس 

 بیشتتتتر نباشتتتد، محکتتتوم  
 می یردد.

 عدم اطاعت

 مادۀ  هاردهم:

 ( هریتتاه منستتوب نظتتامی از  1)
 اجرای امتر نتانونی  متر صتریحًا     
 امتناا ورزد یتا عمتدًا از اجترای    
  ن خود داری نمایتد، ایت  عمتل    
 وی عدم اطاعت پنداشته شتده، بته   
 حد انتل حتبس نصتیر، محکتوم     

 می یردد.

 ( 1( هریاه عمل منتدرج فقترۀ )  2)
 ای  متاده در حالتت ستفر و یتا     
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محاربې په حالت کې ارتکاب شتي،  
 ،مرتکب د نصیر حبس په اکثتر حتد  

 ومېږي.محک
 د  مر تهدید

 پنځلسمه ماده:
( که  ېرې نظامي منسوب،  متر د  ۱)

کولو په اړوند په  ءنظامي دندې د اجرا
ضرب، جرحې یا وهلو او ټکولو او یا په 
 ،نتل وګواښي، د نصیر حبس په انل حد

 محکومېږي.
( فقره ۱( که  ېرې ددې مادې په )۲)

کې درج شوي عملونته د ستفر یتا    
ارتکتاب شتي،    محاربې په وخت کې

 ،حتد د نصیر حبس پته اکثر مرتکب 
 محکومېږي.

( فقره ۲( که  ېرې ددې مادې په )۳)
کې درج شوی عمل د نظامي دندې د 

د  متر پته    کولو په وخت کېء اجرا
ضرب، جرحې یا وهلو او ټکولو تمتام  
 شي، مرتکب د متوستط حتبس پته    

 محکومېږي. ،انل حد
( فقره ۳( که  ېرې ددې مادې په )۴)

 محاربه، ارتکتاب یابتد، مرتکتب    
 ، محکتوم  به حد اکثر حبس نصتیر 

 می یردد.

 تهدید  مر

 مادۀ پانزدهم:

( هریاه منسوب نظامی،  مر را بته  1)
ارتبا  اجرای وظایف نظامی به ضرب، 
جرح یا لت و کوب و یا نتل تهدیتد  
نماید، به حد انل حبس نصیر، محکوم 

 می یردد.

 ( 1) ۀ( هریاه اعمال مندرج فقتر 2)
 ایتت  متتاده در زمتتان ستتفر یتتا  

 ، مرتکتب بته   محاربه ارتکاب یابتد 
 حد اکثتر حتبس نصتیر، محکتوم     

 می یردد.

( ای  2( هریاه عمل مندرج فقرۀ )3)
یتا لتت    جرحماده منجر به ضرب، 

 وکوب  مر در ارتبتا  بته اجترای    
 وظایف نظامی شتود، مرتکتب بته    
 حد انل حتبس متوستط، محکتوم    

 می یردد.

( ای  3( هریاه عمل مندرج فقرۀ )4)
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رج شوی عمل د سفر یا محاربې کې د
په وخت کې ارتکاب شي، مرتکتب د  

 محکومېږي. ،متوسط حبس په اکثر حد
 نظامي بغاوت
 شپاړسمه ماده:

که  ېرې نظامي منسوب پته علنتي   
اجتماا کې له شور او غوغا ستره د  
خپل  مر پر وړاندې له بې اطاعتۍ یتا  
مقاومت سره په تعتر  الس پتورې   

اوت ګڼتل  کړي، دغه عمل نظامي بغ
کېږي، مرتکبی  یې له احوالو سره سم، 

 په الندې ډول مجازات کېږي:
د حضر په حالت کې پته نصتیر    -۱

 حبس.
د سفر په حالت کتې د متوستط    -۲

 حبس په انل حد.
د محاربې په حالت کې د متوسط  -۳

 حبس په اکثر حد.
 و تولتکءراتریوالۍ د اجتد نوک

 د مقرراتو نقض
 اوولسمه ماده:

 ېرې هغه نوکریوال د جزوتام  ( که ۱)

ارتکتاب   ماده در زمان سفر یا محاربه
شود، مرتکب به حتد اکثتر حتبس    

 متوسط، محکوم می یردد.

 بغاوت نظامی

 مادۀ شانزدهم:

هریاه منسوبی  نظامی با شور و غوغا 
در اجتماا علنی در برابر  مر خود با 
بی اطاعتی یا مقاومت به تعر  انتدام  
نمایند، ای  عمتل، بغتاوت نظتامی    

ده، مرتکبی   ن حسب تتمحسوب ش
 ل مجتتازات  وال، طتتور ذیتتتاحتت

 می یردند:

 در حالتتت حضتتر بتته حتتبس  -1
 نصیر.

حتبس   به حدانلدر حالت سفر  -2
 متوسط.

در حالت محاربه به حد اکثر حبس  -3
 متوسط.

 نقتتض مقتتررات اجتترای   
 نوکریوالی

 مادۀ هفدهم:

( هریاه منسوب نظتامی شتامل   1)
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په ترکیب کې شامل نظامي منسوب  ې 
د اړوند  مر پواسطه د دښم  له ناڅاپې 
حملې څخه د مخنیوي لپاره توظیتف  

کولو  ءشوی وي، د نوکریوالۍ د اجرا
ض کړي، له احوالو سره سم مقررات نق
 حبس محکومېږي.  ،په نصیر

( فقره ۱( که  ېرې ددې مادې په )۲)
شوی عمل د سفر یا محاربې کې درج 

او یا د درنو  په حالت کې ارتکاب شي
 ،، مرتکب لته پایلو موجب شوی وي

 ،احوالو سره سم په متوستط حتبس  
 محکومېږي.

د نراول د ختدمتونو د مقرراتتو   
 نقض 

 اتلسمه ماده:
( که  ېرې د هغه نراول یا پوستتې  ۱)

ې په ترکیب کې شامل نظامي منسوب  
، یا بوي تخنیکد وسلې، مهماتو، محار

تر څارنې الندې اشخاصو او یا نتورو  
مهمو موخو د ساتنې په غر ، توظیف 
شوی وي، د نراول د خدمتونو مقررات 

انوونکو تړي او عمل یې د زیتنقض ک

ترکیب جزوتام نوکریوال که توسط  مر 
مربوطه جهت جلتوییری از حملته   

هانی دشم  توظیف شتده باشتد،   نای
مقررات اجرای نوکریوالی را نقتض  
نماید، حسب احوال به حبس نصتیر،  

 محکوم می یردد.

( ای  1( هریاه عمل مندرج فقرۀ )2)
 ماده در حالتت ستفر یتا محاربته     
ارتکاب یابد و یا موجب عوانب سنگی  

 وال تشده باشد، مرتکب حسب احت 
 محکتتوم  ،بتته حتتبس متوستتط 

 می یردد.

 ض مقتتررات ختتدمات  نقتت
 نراول

 مادۀ هجدهم:

( هریاه منسوب نظتامی شتامل   1)
ای که غتر    ترکیب نراول یا پوسته

حفاظت سالح، مهمتات، تخنیتک   
محاربوی، یا حفاظت اشخاص تحتت  
نظارت و یا سایر اهداف مهم، توظیف 
شده باشد، مقررات خدمات نراول را 
نقض و عمل وی موجب عوانب زیان 
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پایلو موجب نه وي، له احوالو سره سم 
له لسو څخه تر شلو زرو افغانیو پورې 

 محکومېږي. ،ءپه نغدي جزا
( فقره ۱دې په )( که  ېرې ددې ما۲)

کې درج شوی عمل د سفر یا محاربې 
په حالت کې ارتکاب شي، مرتکب له 

 ،حبسسم، په نصتیر  و سرهتوالتاح
 محکومېږي.

( فقره ۱( که  ېرې ددې مادې په )۳)
کې د درج شوي نظامي منسوب عمل د 
هغو زیانوونکو پایلو موجب شي  تې  
نراول یا پوسته د هغه د مخنیوي لپاره 

، مرتکب له احوالو سره توظیف شوی
 ،سم د متوسط حبس پته انتل حتد   

 محکومېږي.
( فقره ۳( که  ېرې ددې مادې په )۴)

کې درج شوی عمل د سفر یا محاربې 
په حالت کې ارتکاب شي، مرتکتب د  

 محکومېږي. ،متوسط حبس په اکثر حد
 د ګزمې د مقرراتو نقض

 نولسمه ماده:
( که  ېرې د ګزمې په ترکیب کې ۱)

وال به جزای بخر نشده، حسب احت
نقدی مبلغ ده الی بیست هزار افغانی، 

 یردد. محکوم می

 ( 1( هریاه عمل منتدرج فقترۀ )  2)
ای  ماده در حالت سفر یتا محاربته   
 ارتکتتاب یابتتد، مرتکتتب حستتب 
 احوال به حتبس نصتیر، محکتوم    

 می یردد.

( هریاه عمل منسوب نظامی مندرج 3)
 جتب عوانتب   ( ای  ماده مو1فقرۀ )

 دد کته  نتراول   زیان بخشتی یتر  
 وییری از  ن پوستته جهتت جلت    یا

 توظیتتف شتتده، مرتکتتب بتته   
انل حتتبس متوستتط، محکتتوم حتتد
 یردد. می

( ای  3( هریاه عمل مندرج فقرۀ )4)
ماده در حالت سفر یا محاربه ارتکاب 
شود، مرتکب به حتد اکثتر حتبس    

 . متوسط، محکوم می یردد

 نقض مقررات یزمه

 مادۀ نزدهم:

ظتامی شتامل   ( هریاه منسوب ن1)
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 ءامي منسوب، د ګزمې د اجراشامل نظ
کولو مقررات نقض کړي، له احوالتو  
سره سم، له لسو تر شلو زرو افغتانیو  

 محکومېږي.  ،ءپورې په نغدي جزا
( فقره ۱( که  ېرې ددې مادې په )۲)

کې درج شوی عمل د سفر یا محاربې 
په حالت کې ارتکاب شي، مرتکتب د  

 محکومېږي. ،نصیر حبس په انل حد
( فقره ۱ددې مادې په ) ( که  ېرې۳)

کې درج شوی عمل د زیانوونکو پایلو 
موجب شي مرتکب له احوالو سره سم، 

 محکومېږي. ،د نصیر حبس په اکثرحد
( فقره ۳( که  ېرې ددې مادې په )۴)

کې درج شوی عمل د سفر یا محاربې 
په حالت کې ارتکاب شي، مرتکب له 
 ،احوالو سره سم، په متوستط حتبس  

 محکومېږي.
 ورنيو خدمتونو د مقرراتو نقضد ک

 شلمه ماده:
( ۲۴( که  ېرې په نطعه کې دننه )۱)

ساعته نوکریوال په ترکیب کې شتامل  
ظف نظامي منسوب  ې د کورنیتو  ؤم

ترکیب یزمه، مقررات اجرای یزمه را 
نقض نماید، حسب احوال به جتزای  
نقدی مبلغ ده الی بیست هزار افغانی، 

 یردد. محکوم می

( ای  1( هریاه عمل مندرج فقرۀ )2)
ماده در حالت سفر یا محاربه ارتکاب 
شود، مرتکب به حد انل حبس نصیر، 

 یردد. محکوم می

( ای  1قرۀ )( هریاه عمل مندرج ف3)
ماده موجب عوانب زیان بخر شتود  
مرتکب حسب احوال به حتد اکثتر   

 حبس نصیر، محکوم می یردد.

( ای  3( هریاه عمل مندرج فقرۀ )4)
 ماده در حالتت ستفر یتا محاربته     

وال تارتکاب شود، مرتکب حسب اح
 محکتتوم  ،بتته حتتبس متوستتط 

 می یردد.

 نقض مقررات خدمات داخله

 مادۀ بیستم:

ظتف  ؤه منسوب نظتامی م ( هریا1)
( ستاعتۀ  24شامل ترکیب نوکریوال )

داخل نطعه که جهت اجرای خدمات 
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کولو لپاره توظیتف   ءخدمتونو د اجرا
شوی، د کورنیو خدمتونو مقررات نقض 
کړي او د هغه دغته عمتل د هغتو    
زیانوونکو پایلو موجتب شتي  تې    

ظف له هغه څخه په مخنیوي ؤشوی میاد
و سره سم، په توالتمکلف وي، له اح

 محکومېږي. ،نصیر حبس
( فقره ۱( که  ېرې ددې مادې په )۲)

کې درج شوی عمل د سفر یا محاربې 
په حالت کې ارتکاب شي، مرتکب له 

و سره سم، د متوسط حبس په تاحوال
 ې تر دوو کلونو زیات نه وي،  ءجزا

 محکومېږي.
تنو یا د هغو لپاره د احضاراتو د الو

 د مقرراتو نقض
 یوویشتمه ماده:

( که  ېرې نظامي منسوب، د الوتنو ۱)
یا په اړونده اصولنامه او دستورالعملونو 
کې د درج شوو احضتاراتو د نیولتو   
مقررات نقض کړي  او د هغه دغه عمل 
د زیان المل شوی نه وي، له احوالتو  

زرو  شتو سره سم، له شلو څخه تر دېر

داخله توظیف شده، مقررات خدمات 
 داخلتته را نقتتض نمایتتد و ایتت   
 عمتتل وی موجتتب عوانتتب زیتتان 

ظف مذکور مکلف بته  ؤبخشی که م
جلوییری از  ن باشد، شود، حستب  
احوال به حتبس نصتیر، محکتوم    

 یردد. می

( ای  1اه عمل مندرج فقرۀ )( هری2)
 ماده در حالتت ستفر یتا محاربته     
 ارتکتتاب شتتود، مرتکتتب حستتب 
احوال به جزای حبس متوسط کته از  
 دوستتال بیشتتتر نباشتتد، محکتتوم 

 یردد. می

نقض مقتررات پترواز هتا یتا     
 احضارات برای  ن

 مادۀ بیست و یکم:

( هریاه منسوب نظامی، مقتررات  1)
 پرواز هتا یتا یترفت  احضتارات     

هتای    اصولنامه و دستورالعمل ندرجم
 مربو  را نقض نماید و ایت  عمتل   
 وی موجب خستاره نشتده باشتد،    

 دی تته جزای نقتوال بتحسب اح
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 ،ءافغانیو پتورې پته نغتدي جتزا    
 محکومېږي.

( فقره ۱( که  ېرې ددې مادې په )۲)
کې درج شوی عمل د سفر یا محاربې 
په حالت کې ارتکاب شي مرتکب لته  
احوالو سره سم، په متوسط حبس  ې 

کلونو څخه زیتات نته وي،   وله دریو
 محکومېږي.

( فقره ۱( که  ېرې ددې مادې په )۳)
اتو نقض د شخ  کې د درج شوو مقرر

د مړینتتې، د التتوتنې د دستتتګاه د  
ویجاړېدو یا د نورو زیانوونکو او درنو 
پایلو المل شي، مرتکب د متوسط حبس 

 په اکثر حد، محکومېږي.
د نظتتامي تخنیتتک د ستتاتنې او 

 کارونې د مقرراتو نقض
 دوه ویشتمه ماده:

( که  ېرې نظامي منسوب، د نظامي ۱)
قتررات  تخنیک د ساتنې او کارونې م

نقض کړي او د هغه عمل د شخ  یا 
اشخاصو د جسمي جراحاتو یتا لته   
پنځوسو زرو افغانیو څخه د لوړ متالي  

مبلغ بیست الی سی هتزار افغتانی،   
 محکوم می یردد.

  ۀ( هریتتاه عمتتل منتتدرج فقتتر2)
 ( ای  ماده در حالتت ستفر یتا    1)

محاربه ارتکاب شود مرتکب حستب  
 متوستط کته از    احوال بته حتبس  

 سه ستال بیشتتر نباشتد، محکتوم     
 می یردد.

ررات مندرج تتنقض مق ( هتریاه3)
( ای  ماده باع  مرگ شخ ، 1فقرۀ )

تخریب دستگاه پرواز یا سایر عوانب 
زیان بخر و یا سنگی  شود، مرتکب 
به حد اکثر حبس متوستط، محکتوم   

 یردد. می

استعمال  نقض مقررات حفاظت و
 تخنیک نظامی

 بیست و دوم: مادۀ

( هریاه منسوب نظامی، مقتررات  1)
حفاظت و استعمال تخنیک نظتامی را  
نقض نمایتد و عمتل وی موجتب    
جراحات جسمی شخ  یا اشخاص یا 
خسارۀ مالی باالتر از پنجاه هزار افغانی 
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زیان المل شي، له احوالو سره سم، په 
 محکومېږي. ،نصیر حبس

( فقره ۱( که  ېرې ددې مادې په )۲)
کې درج شوی عمتل د شتخ  یتا    
اشخاصو د مړینې، د نظامي تخنیک د 

انوونکو او یا درنو پایلو ویجاړولو، د زی
المل شي، مرتکب د متوسط حبس پته  

 محکومېږي. ،اکثر حد
د وسلې، مهماتو،  اودېتدونکو  

 و تتخطرناکو توکو او نوروتوک
 د کارونې د مقرراتو نقض

 درویشتمه ماده:
ي منسوب، د تامته  ېرې نظت( ک۱)

وسلې، مهماتو،  اودېدونکو توکو او 
قتض  نورو خطرناکو توکو مقتررات ن 

کړي او د هغه عمتل د شتخ  یتا    
یا مالي زیتان   ټپونو اشخاصو د جسمي

المل شي، له احوالو سره سم، په نصیر 
 محکومېږي. ،حبس

( فقره ۱( که  ېرې ددې مادې په )۲)
کې درج شوی عمتل د شتخ  یتا    
اشخاصو د مړینې یا د زیانوونکو او یا 

شود، حسب احوال به حبس نصتیر،  
  یردد. محکوم می

( ای  1( هریاه عمل مندرج فقرۀ )2)
شخ  یا اشخاص، ماده موجب مرگ 

تخریب تخنیک نظامی، عوانب زیتان  
بخر و یا سنگی  شود، مرتکب به حد 
 اکثتتر حتتبس متوستتط، محکتتوم  

 یردد. می

الح، تمال ستنقض مقررات استع
ایر ته و ستات، مواد منفلقتمهم

 مواد خطرناک

 مادۀ بیست و سوم:

( هریاه منسوب نظامی، مقتررات  1)
و استعمال سالح، مهمات، مواد منفلقه 

سایر مواد خطرناک را نقض نمایتد و  
عمل وی موجب جراحتات جستمی   

یا خسارۀ مالی شود،  شخ  یا اشخاص
ه حتبس نصتیر،   تبحسب احتوال 

 یردد. محکوم می

( ای  1( هریاه عمل مندرج فقرۀ )2)
ماده باع  مرگ شخ  یا اشخاص یا 
عوانب زیان بخر و یا سنگی  شتود،  
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درنو پایلو المل شي، مرتکب د متوسط 
 حکومېږي.م ،حبس په اکثر حد

د وسلې، مهماتو،  اودېتدونکو  
ي تخنیک او نورو تتتوکو، نظام

محاربوي وستایلو او تجهیزاتتو   
 نانانونه اکتساب

 ماده: شتمهيڅلېر
( که  ېرې نظامي منسوب، په دولت ۱)

پورې اړوند محاربوي وسلې، مهمات، 
 اودېدونکي توکي او نور وستایل او  
تجهیزات په نانانونه توګته اکتستاب   

په متوستط   سره سم،له احوالو  کړي،
کلونو څخه زیات نه حبس  ې له دریو

 محکومېږي. ،وي
( فقره ۱( که  ېرې ددې مادې په )۲)

)متوالي(  کې درج شوی عمل په پرلپسې
صورت، د مخکیني تصمیم په نیولو سره 
د اشخاصو د ګروپ په واسطه یا د هغه 

اربوي وسایل شخ  په واسطه  ې مح
ساتنې الندې وي، ه تراو تجهیزات د هغ

ارتکاب شي، مرتکب له احوالو ستره  
سم په طویل حبس  ې له اووکلونتو  

مرتکب به حد اکثر حتبس متوستط،   
 یردد.  م میمحکو

اکتساب غیتر نتانونی ستالح،    
مهمات، مواد منفلقته، تخنیتک   
نظامی و سایر وسایل و تجهیزات 

 محاربوی

 مادۀ بیست و  هارم:

( هریاه منسوب نظامی، ستالح،  1)
و  مهمات، مواد منفلقه و سایر وسایل

  بو  به دولتت تجهیزات محاربوی مر
انونی اکتساب نماید، تور غیر نترا ط

به حبس متوسط کته از   حسب احوال
سه ستال بیشتتر نباشتد، محکتوم     

 یردد. می

( ای  1( هریاه عمل مندرج فقرۀ )2)
ماده به صورت متوالی، توسط یروپ 
 اشخاص با اتخاذ تصتمیم نبلتی یتا    
 توستتط شخصتتی کتته وستتایل و  
تجهیزات محاربوی تحت حفاظت وی 
نرار دارد، ارتکاب شتود، مرتکتب   

 سب احوال به حبس طویلی کته از ح
اشد، محکتوم  تسال بیشتر نبت  هفت
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 څخه زیات نه وي، محکومېږي.
( فقره ۲( که  ېرې ددې مادې په )۳)

کې درج شوی عمل د سفر یا محاربې 
په حالت کې او یا د معتمد په واستطه  
ارتکاب او د زیانوونکو او درنو پتایلو  

لو سره سم په له احواالمل شي، مرتکب 
کلونو څخه لږ ه اووتطویل حبس  ې ل

 محکومېږي. ،نه وي
د وسلې، مهماتو،  اودېتدونکو  
توکو، نظامي تخنیتک او نتورو   
 ومحاربوي وستایلو او تجهیزاتت  

 پلورل یا پېرل
 پنځه ویشتمه ماده:

امي منسوب، وسله، ت( که  ېرې نظ۱)
مهمات،  اودېدونکي توکي، نظتامي  

هغه محاربوي وسایل او تخنیک او نور 
لپتاره   ءتجهیزات  ې د دندې د اجرا

هغه ته سپارل شتوي وي، وپلتوري،   
پلورونکی او پېرېدونکی له احوالو سره 

کلونو یل حبس  ې له لستو سم په طو
 محکومېږي. ،څخه زیات نه وي

( فقره ۱( که  ېرې ددې مادې په )۲)

 یردد. می

( ای  2( هریاه عمل مندرج فقرۀ )3)
ماده در حالت سفر یا محاربته و یتا   
توسط معتمد ارتکاب و موجب عوانب 
زیان بخر یا سنگی  شود، مرتکتب  
حسب احوال به حبس طویلی کته از  

محکتوم   ،اشدتهفت سال کمتر نبت 
 یردد. می

 فروش یا خریداری سالح، مهمات،
 مواد منفلقته، تخنیتک نظتامی    

وستتایل و تجهیتتزات  و ستتایر
 محاربوی

 مادۀ بیست و پنجم:

( هریاه منسوب نظامی، ستالح،  1)
مهمات، مواد منفلقه، تخنیک نظامی و 
سایر وسایل و تجهیزات محتاربوی را  
که جهت اجرای وظیفه به وی سپرده 
شده است، بفروشتد، فروشتنده و   

لی خریدار حسب احوال به حبس طوی
که از ده سال بیشتر نباشد، محکتوم  

  یردد.  می

( ای  1( هریاه عمل مندرج فقرۀ )2)
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کې درج شوی عمل د سفر یا محاربې 
یا د زیانوونکو او په حالت کې ارتکاب 

یا درنو پایلو موجب شي، مرتکب لته  
و سره سم، په طویل حبس  ې له احوال
 کلونو څخه لږ نه وي، محکومېږي.لسو
 اودېدونکو اتو، تې، مهمتوسل د

نورو  امي تخنیک اوتو، نظتتوک
و او تجهیزاتو تاربوي وسایلتمح

 ورکېدل
 شپږویشتمه ماده:

 ( کتته  ېتترې نظتتامي منستتوب ۱)
 تجهیتتزات، مهمتتات   وستتایل،

نچه، ومات) هتته وسلتاو فردي خفیف
 کالشنکوف، کلکتوف، درازنتوف،  

۴ M ۱۶ او M تې   (او دې ته ورته  
 لپتتتاره  ءد دنتتتدې د اجتتترا 

 هغه تته ستپارل شتوي د هغته د     
ساتنې د مقرراتو د نقض له امله، ورک 
 کتتړي، د ورکتتو شتتوو تجهیزاتتتو 
 یتتا وستتلو پتته دوه برابتتره بیتتې، 

 محکومېږي.
که  ېرې نظامي منسوب نیمتتي   (۲)

ماده در حالت سفر یا محاربه ارتکاب 
یا موجب عوانب زیان بختر و یتا   
سنگی  شود، مرتکب حسب احتوال 
به حبس طویلی که از ده سال کمتتر  

 یردد. نباشد،  محکوم می

 مفقتتودی ستتالح، مهمتتات،  
 تخنیتک نظتامی و    مواد منفلقه،

 ستتایر وستتایل و تجهیتتزات  
 محاربوی

 مادۀ بیست و ششم:

 ( هریتتاه منستتوب نظتتامی   1)
 وستتایل، تجهیتتزات، مهمتتات و  

تفنگچتته، ) ستتالح خفیفتته فتتردی
 کالشنکوف، کلکتوف، درازنتوف،   

M4  وM16 ه ترا کت  (مثال  نو ا
 جهتتت اجتترای وظیفتته بتته وی  

 الثر نقتتض ستتپرده شتتده، بتتا 
  قتتودمقتتررات حفاظتتت  ن، مف 

 نماید، به دو  ند نیمتت تجهیتزات   
 یا ستالح مفقتود شتده، محکتوم     

 می یردد.

یاه منسوب نظتامی وستایل،   ( هر2)



               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (۱۳۱۴ل نمبر )مسلس ۱۸/۷/۱۳۹۷   
 رسمي جريده

58 
 

وسایل، تجهیزات یا وسله لکه دوربی ، 
پر او د هغو یشب بی ، جي پي اس، سنا

په شان یا هغه درنه)ثقیله( وسله  ې د 
لپاره هغه ته سپارل  کولوءدندې د اجرا

د ساتنې د مقرراتو د  هشوې وي د هغ
نقض له امله ورک کړي، مرتکب یتې  

لونتو  کوپه متوسط حبس  ې له دریو
 څخه زیات نه وي، محکومېږي.

( فقره ۲( که  ېرې ددې مادې په )۳)
کې درج شوی عمل د سفر یا محاربې 
په حالت کتې ارتکتاب شتي یتا د     
زیانوونکو او یا درنو پایلو موجب شي، 
مرتکب د متوسط حبس په اکثر حتد،  

 محکومېږي.
( که  ېرې نظامي منسوب د دندې ۴)

شي او په وخت کې ټپي، شهید یا اسیر 
له هغه څخه وسله، تجهیزات او مهمات 
ورک یا ویجاړ شي، نظامي منسوب او 

هغه پاتې کسان هتې  ډول جزايتي    د
 جبتران  د او د زیان  نلري ولیتؤمس

 .په ورکړه مکلف ندي
 
 

تجهیزات یا سالح نیمتی مانند دوربی  
شب بی  جی پی اس، سنایپر و امثال  ن 
یا سالح ثقیله که جهت اجرای وظیفه 
به وی سپرده شده را بتاالثر نقتض   

 ،مایتد مقررات حفاظت  ن مفقتود ن 
مرتکب  ن به حبس متوسط که از سه 
 ستتال بیشتتتر نباشتتد، محکتتوم  

  می یردد.
( ای  2) ۀ( هریاه عمل مندرج فقر3)

 ماده در حالتت ستفر یتا محاربته     
ارتکاب یابد یا موجب عوانب زیتان  
 بخر و یا سنگی  شود، مرتکب بته  

 محکتوم   ،اکثر حتبس متوستط  حد
 می یردد.

فه، یاه منسوب نظامی حی  وظی( هر4)
مجروح، شهید یا اسیریردد و از نزد 
وی سالح، تجهیزات و مهمات مفقود 

 یتا یا تخریب یردد، منسوب نظامی  
ولیت ؤبازماندیان وی هیچ یونه مست 

جزایی نداشته و مکلف به پرداختت  
 خساره وارده نمی باشند.
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د وسلې، مهماتو، نظامي تخنیک او 
هیزاتو نورو محاربوي وسایلو او تج
 کولله منځه وړل او عارضه دار

 ه ماده:اووه ویشتم
(که  ېرې نظامي منسوب، وستله،  ۱)

مهمات یا نظتامي تخنیتک او نتور    
و تجهیزات په عمدي محاربوي وسایل ا
کړي او یا یې له منځه ډول عارضه دار

یوسي، له احوالو سره سم پته طویتل   
حبس  ې له لسوکلونو څخه لږ نه وي، 

 محکومېږي.
( فقره ۱( که  ېرې ددې مادې په )۲)

سفر یا محاربې  کې درج شوی عمل د
په حالت کې ارتکاب او د زیتانوونکو  
پایلو موجب شي، مرتکب له احوالتو  
سره سم د طویل حبس په اکثر حتد،  

 محکومېږي. 
( فقره ۱( که  ېرې ددې مادې په )۳)

کې درج شوی عمل د سفر یا محاربې 
په حالت کې ارتکاب او د درنو پتایلو  
 موجب شي، مرتکتب لته احوالتو    

 ( درجتته دوام ۲ستتره ستتم، پتته )

از بی  بردن و عارضه دار ساخت  
سالح، مهمات، تخنیک نظامی و 

 جهیزات محاربویسایر وسایل و ت

 هفتم: مادۀ بیست و

( هریاه منسوب نظامی، ستالح،  1)
مهمات یا تخنیک نظامی و سایر وسایل 
و تجهیزات محاربوی را عمدًا عارضه 
 دار ستتاخته و یتتا از بتتی  ببتترد،  
حسب احتوال به حبس طویلی که از 

  حکتتومده ستتال کمتتتر نباشتتد، م
 می یردد.

( ای  1( هریاه عمل مندرج فقرۀ )2)
ماده در حالت سفر یا محاربه ارتکاب 
 و موجتتب عوانتتب زیتتان بختتر 
  شود، مرتکب حسب احتتوال بته  

 اکثر حتتبس طویتتل، محکتتوم حتتد
 یردد. می

( ای  1( هریاه عمل مندرج فقرۀ )3)
 التت ستفر یتا محاربته     ماده در ح

عوانتب ستنگی     ارتکاب و موجب
یردد، مرتکب حسب احتتوال بته   

 (، 2حتتتتبس دوام درجتتتته ) 
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 حبس، محکومېږي.
( که  ېرې نظامي منسوب وسله یا ۴)

مهمات، نظامي تخنیتک او یتا نتور    
محاربوي وسایل او تجهیزات  تې د  
هغو د خالصون او ورته د السرستي  
شونتیا ممکنه نه وي او د دښتم  پته   

دلو خطتر  ېت د لو هکې د هغ السرسي
موجود وي له منځه یوسي، د واکمنتو  

ویز سره سم، ددې مادې مقاماتو له تج
( فقره کې له درج شتوو  ۲او  ۱په )

 حکمونو څخه مستثني دی. 
 د  لونې د مقرراتو نقض

 اووه ویشتمه ماده:
ي منسوب، د تته  ېرې نظامت( ک۱)

محتتاربوي، مخصتتوص یتتا نظتتامي 
ترانسپورت د واسطې د  لولو مقررات 

کړي او دغه عمل د شخ  یتا   نقض
لته  اشخاصو د جسمي ټپونتو او یتا   

پنځوسو زرو څخه په زیات ارزښت د 
مالي زیان المل شي، له احوالو سره سم 
په نصیر حبس  ې له شپږو میاشتو څخه 

 زیات نه وي، محکومېږي.

 یردد. یمحکوم م

ی طبق تجویز یاه منسوب نظام( هر4)
یا مهمتات،   مقامات ذیصالح، سالح

 تخنیتتک نظتتامی و یتتا ستتایر   
وسایل و تجهیزات محاربوی را کته  
 امکان نجتات و دسترستی بته  ن    
ممک  نباشد و خطر به دسترس نترار  
یرفت   ن به دشم  موجود باشد از بی  
ببرد، از احکام مندرج فقتره هتای   

 متتتاده مستتتتثنی  ( ایتتت 2و1)
 می باشد.

 نقض مقررات رانندیی

 مادۀ بیست و هشتم:

( هریاه منسوب نظامی، مقتررات  1)
رانندیی واسطۀ محاربوی مخصوص یا 
ترانسپورت نظامی را نقض نماید و ای  
عمل موجب جراحات جسمی شخ  
یا اشخاص و یا خسارۀ مالی به ارزش 
بیشتر از پنجاه هزار افغتانی شتود،   

به حبس نصیرکه از شر حسب احوال 
 متتاه بیشتتتر نباشتتد، محکتتوم   

 یردد. می
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( فقره ۱( که  ېرې ددې مادې په )۲)
کې درج شوی عمل د شخ  د مړینې 

ویجاړېدو او  يکلیا د نظامي واسطې د 
کب یا د زیانوونکو پایلو المل شي، مرت

له احوالو سره سم په متوسط حبس  ې 
کلونو څخه زیتات نته وي،   وله دریو

 محکومېږي.
( فقره ۱( که  ېرې ددې مادې په )۳)

 کې درج شتوی عمتل د اشخاصتو    
  ءد مړینې، د محاربوي دندې د اجترا 

اخالل یا د درنو پایلو المتل شتي،   د
مرتکب له احوالو سره سم، په متوسط 

لږ نته   کلونو څخهوحبس  ې له دریو
 وي، محکومېږي.

 په مرسته رسونه کې ناغېړي
 نهه ویشتمه ماده:

 کتته  ېتترې نظتتامي منستتوب  (۱)
 د محاربې یتا د اړونتدو ځواکونتو    
د محاصرې په وخت کې، په مونع سره 

جه ؤپه تجهیز او مالتړ کې له م ید هغو
دلیل پرته ناغېړي وکړي، له احوالو سره 

 محکومېږي. ،سم په متوسط حبس

( ای  1( هریاه عمل مندرج فقرۀ )2)
 متتاده باعتت  متترگ شتتخ  یتتا 
 تخریب کلی واستطه نظتامی و یتا    
عوانب زیان بخر شتود، مرتکتب   
حسب احوال به حبس متوسط کته از  
سه ستال بیشتتر نباشتد، محکتوم     

 یردد. می

ی  ا( ۱) ۀ( هریاه عمل مندرج فقر3)
الل تماده باع  مرگ اشخاص، اخت 

 اجتترای وظیفتته محتتاربوی یتتا  
 عوانتتب ستتنگی  شتتود، مرتکتتب 
حسب احوال به حبس متوسط کته از  
 سه ستال کمتتر نباشتد، محکتوم     

 یردد. می

 سهل انگاری در کمک رسانی

 مادۀ بیست و نهم:

یاه منسوب نظامی حی  محاربه ( هر1)
یا محاصره نیروهای مربوطه در تجهیز 

یت به مونع  نها بتدون دلیتل   و حما
نمایتد، حستب    جه سهل انگاریؤم

 محکتوم   احوال به حتبس متوستط،  
 می یردد. 
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( فقره ۱ ېرې ددې مادې په ) ( که۲)
کې درج شوی عمل د زیانوونکو یتا  
درنو پایلو المل شي، مرتکب له احوالو 
سره سم، په طویل حبس  ې له لستو  
 کلونو څخه زیات نه وي، محکومېږي.

( که  ېترې نظتامي منستوب د    ۳)
جه دلیتل  ؤمحاربې په وخت کې له م

پرته، هم نطارانو، تپیانو، ګیرشتوو او  
دو ته له مرستې رسولو څخه ملکي افرا

انکار وکړي، له احوالو سره سم پته  
 محکومېږي. ،نصیر حبس

( فقره ۳( که  ېرې ددې مادې په )۴)
کې درج شوی عمل د زیانوونکو پایلو 
المل شي، مرتکب له احوالو سره سم، 

 په متوسط حبس، محکومېږي.
 بې مورده انداخت

 دېرشمه ماده:
 جته ؤکه  ېرې نظامي منسوب لته م 

دلیلونو پرته او د نظامي مقرراتو خالف 
انداخت وکړي، له احوالو سره سم تر 
 ،شپږو میاشتو پورې په نصتیر حتبس  

 محکومېږي.

(  ای  1( هریاه عمل مندرج فقرۀ )2)
ماده باع  عوانب زیان بخر یا سنگی  
شود، مرتکب حسب احوال به حبس 
 طویل که از ده سال بیشتتر نباشتد،  

 .محکوم می یردد
  محاربه ( هریاه منسوب نظامی حی3)

جه از کمک رسانی بته  ؤبدون دلیل م
هم نطاران، مجروحی ، ییر ماندیان و 
 افتراد ملکتی ابتاء ورزد، حستب     

 محکتوم   ،احوال به حتبس نصتیر  
 می یردد.

( ای  3( هریاه عمل مندرج فقرۀ )4)
ماده باع  عوانب زیان بخر شتود،  
مرتکب حسب احوال به حبس متوسط، 

 محکوم می یردد.

 ردانداخت بی مو

 مادۀ سی ام:

هر یاه منسوب نظامی بدون دالیتل  
مؤجه و ختالف مقتررات نظتامی،    
انداخت نماید، حسب احوال به حبس 

 محکتتوم  ،نصتیر التتی شتتر متتاه 
  می یردد.
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کو نظامي تتد دولتي اسرارو لرون
 کول ءمعلوماتو افشا

 یو دېرشمه ماده:
( که  ېرې نظامي منسوب، د دولتي ۱)

اسرارو لرونکي نظامي معلومتات لته   
کړي، له احوالو  ءفشاناوړه نیت پرته ا

 محکومېږي. ،سره سم په نصیر حبس
( که  ېرې معتمد، د نظامي معلوماتو ۲)

لرونکي نظامي سندونه یا هغه شیان  ې 
په اړه معلومتات د دولتتي    ید هغو

اسرارو حیثیت لري، د ګټې اخیستنې او 
 ساتنې د مقرراتو د نقض له امله ورک
کړي، له احوالتو ستره ستم، تتر     

 ،پورې په متوسط حتبس  کلونوودریو
 محکومېږي.

(  ۲او  ۱( که  ېرې ددې مادې په )۳)
فقتترو کتتې درج شتتوي عملونتته د 
زیانوونکو پایلو موجب شي، مرتکب له 
احوالو سره سم، د متوسط حبس پته  

 اکثر حد، محکومېږي.
( فقره ۳( که  ېرې ددې مادې په )۴)

کې درج شوي عملونه د درنو پتایلو  

افشای معلومات نظتامی حتاوی   
 اسرار دولتی

 مادۀ سی و یکم:

یاه منسوب نظامی، معلومات ( هر1)
نظامی حاوی اسرار دولتی را بتدون  

وال تافشاء نماید، حسب اح نیتوءس
 به حبس نصیر، محکوم می یردد.

( هریاه معتمتد، استناد حتاوی    2)
 معلومتتات نظتتامی یتتا اشتتیایی   
که معلومات در مورد  نهتا حیثیتت   
 اسرار دولتی را دارا استت، بتاالثر   
نقض مقررات استفاده و نگهتداری،  
مفقود نماید، حسب احتوال به حبس 
 متوستتط تتتا ستته ستتال، محکتتوم 

 یردد. می

 هتای   ( هریاه اعمال مندرج فقره 3)
( ای  ماده موجب عوانب زیان 2و 1)

بخر شود، مرتکب حسب احوال به 
حد اکثر حتبس متوستط، محکتوم    

 یردد. می

( ای  3( هریاه اعمال مندرج فقرۀ )4)
ماده موجب عوانب ستنگی  شتود،   
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والو ستره  موجب شي، مرتکب له اح
سم، په طویل حبس  ې له اتو کلونتو  

 څخه زیات نه وي، محکومېږي.
ې تېښته او تتکد نیونې په وخت 

 مقاومت
 دوه دېرشمه ماده:

ه  ېرې ددې ضمیمې په پنځمه ت( ک۱)
ماده کې له درج شوو اشخاصو څخته  
یو، د جرم په ارتکاب مظنون وي او له 
هغه شخ  څخه  ې د هغه د نیتونې  

تښتي، د مرتکبه جرم پتر  واک لري، و
هتم   ،جزا سربېره په نصتیر حتبس  

 محکومېږي.
( که  ېرې ددې ضمیمې په پنځمه ۲)

ماده کې له درج شوو اشخاصو څخته  
 یو، د جرم په ارتکاب مظنتون وي او  
 د هغه شخ  پر وړاندې  ې د هغته  
 د نیونې واک لري، مقاومت وکتړي،  

ستربېره پته    ءد مرتکبه جرم پر جزا
 هم محکومېږي. ،متوسط حبس

 
 

مرتکب حسب احوال به حبس طویلی 
م که از هشت سال بیشتر نباشد، محکو

 یردد. می

 فتتترار و مقاومتتتت حتتتی  
 یرفتاری

 مادۀ سی و دوم:

شخاص منتدرج  ( هریاه یکی از ا1)
مظنتون بته    مادۀ پنجم ای  ضمیمه،

ارتکاب جرم باشد و از نزد شخصتی  
که صالحیت دستتگیری وی را دارد،  
فرار نماید، عالوه بتر جتزای جترم    
 مرتکبه به حبس نصیر، نیتز محکتوم   

 می یردد.

از اشخاص منتدرج  ( هریاه یکی 2)
مادۀ پنجم ای  ضتمیمه مظنتون بته    
ارتکاب جرم باشد و در مقابل شخصی 
که صالحیت دستتگیری وی را دارد،  
مقاومت نماید، عالوه بر جزای جترم  

 نیز محکتوم   ،مرتکبه به حبس متوسط
 می یردد.
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 د معاش کسر
 دري دېرشمه ماده:

که  ېرې نظامي منسوب د هغه جترم  
تر شپږو  ءمرتکب شي  ې د هغه جزا

میاشتو پورې حبس وي، نظامي محکمه 
په بدل کې  ءکولی شي د حبس د جزا

تر شپږو میاشتو پتورې د مرتکتب د   
معاش د یوې پر درېیمې حصې په کسر 
حکم وکړي. د محکوم علیته کستر   
شوی معاش په دولتي واحتد حستاب   

 بانک ته تحویلېږي.
 درېیم فصل

 وروستني حکمونه
 د نورو نظامي مقرراتو نقض

 څلور دېرشمه ماده:
د نورو نظامي مقرراتو پته نقتض او   
انضباطي سرغړونو پورې اړوند حکمونه 

 په اړوند تقنیني سند کې تنظیمېږي.
 د انفاذ نېټه

 پنځه دېرشمه ماده:
دغه ضمیمه د توشېح له نېټې څخه نافذه 

 کسر معاش

 مادۀ سی و سوم:

هریاه منسوب نظامی مرتکب جرمتی  
شر ماه  شود که جزای  ن حبس الی

 باشد، محکمۀ نظتامی متی توانتد    
 به عو  جتزای حتبس بته کستر     
یک بر سه حصه معاش مرتکب التی  
 شتتر متتاه حکتتم نمایتتد. معتتاش 
کسر شدۀ محکوم علیه بته حستاب   
 واحتتد دولتتتی تحویتتل بانتتک  

 می شود.
 فصل سوم

 احکام  نهایی

 نقض سایر مقررات نظامی

 مادۀ سی و  هارم:

ررات احکام مربو  به نقض سایر مقت 
نظامی و تخلفات انضتباطی در ستند   

 تقنینی مربوطه تنظیم می یردد.

 تاریخ انفاذ

 مادۀ سی و پنجم:

ای  ضمیمه از تاریخ توشیح نافذ و در 
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او په رسمي جریده کې خپريږي او په 
و الندې تقنیني سندوند نافذېدو سره یې 

 لغو کېږي: حکمونه
( نېټې ۱۶کال د وري د) ۱۳۶۵د  -۱

 ( ګڼه رسمي جریده کې خپور۶۰۴په )
عستکري جرمونتو نتانون،    شوی د

( نېټې پته  ۱۵کال دوري د )۱۳۶۸د
کال د زمري ۱۳۷۴د (ګڼه  او۶۸۸)
 (ګڼه رسمي جریدو۷۸۱نېټې په ) ۳۰د

 کې خپور شوي د هغه له تعدیلونه سره.
نېټې  ۱۰کال د غويي د  ۱۳۸۷د  -۲

( ګڼه رسمي جریده کې خپور ۹۴۴په )
 شوی د عسکري جزا نانون.

نېټې  ۱۱د  ږيوکال د  ۱۳۹۱د  -۳
 هرپګڼه رسمي جریده کې خ(۱۰۸۶په )

ي د عسکري منسوبینو د تنفیتذ شوې 
څلورمې حبس دتېرولو د ډول دمقررې د

 .ءجز۱پنځمې مادې او د ءجز ۱مادې 
نېټې  ۱۵کال د کب د  ۱۳۹۶د  -۴

( ګڼه رسمي جریتده کتې   ۱۲۸۶په )
مادې  ۹۱۶خپورشوی د جزا د کود د 

 .جزونه ۳او  ۲( فقرې د ایزاد ۳د )

یردد و با انفاذ می جریده رسمی نشر 
 اسناد تقنینتی ذیتل لغتو    احکام  ن 

 د:می یرد

نانون جرایم عسکری  منتشترۀ   -1
  ( متؤر 604جریدۀ رسمی شماره )

با تعتدیالت   1365( حمل سال 16)
 ن، منتشرۀ جرایتد رستمی شتمارۀ    

( حمتتل ستتال 15( متتؤر  )688)
 30( متؤر   781و شمارۀ ) 1368
  .1374 اسد سال

نانون جزای عستکری منتشترۀ    -2
( متؤر   944جریده رسمی شماره )

 .1387ثور سال  10
متادۀ   1جز  مادۀ  هارم و 1جز -3

 پنجم مقررۀ طرز سپری نمودن حتبس 
  عستکری منتشترۀ   تنفیذی منسوبی

( مؤر  1086) جریدۀ رسمی شماره
 .1391سنبله سال  11
( در 3ایزاد فقرۀ ) ۳و ۲اجزای  -۴

کود جزا منتشرۀ جریتدۀ   916مادۀ 
 15( متؤر   1286رسمی شماره )

 .1396حوت سال 
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له اداري فساد سره د مبارزې د 
د توشېح په هکله د افغانستان قانون 

 اسالمي جمهوریت د رئیس
 فرمان

 (327)ګڼه: 
 1397/ 6/ 14نېټه: 

 لومړۍ ماده:
د افغانستتتان د اساستتي قتتانون د  

جزء د حکم  ۱۶تمې مادې د ېڅلورشپ
له مخې او د نهه اویایمې متادې پته   
 رعایتولو سره، له اداري فساد ستره د 

 مبتتارزې قتتانون  تتې د افغانستتتان 
 استتالمي جمهوریتتت د نتتا ی ې   

( ګڼته  ۱۰نېټې د )1397/ 6/ 14د 
( فصتلونو او  ۵مصو ې پر  سټ، د )

( مادو په دن ه نې تصویب شوی ۴۰)
 دی، توشېح نوم.

 دوه یمه ماده:
 نې عدلیې وزیر او په پارلماني  ارو د

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

د ملي شوري د لتومړن  غونت ې د   

 فرمان 
 افغانستان اسالمی جمهوری رئیس

  ا مبارزه قانون توشیح مورد در
 اداری فساد

 (327) شماره:
 14/6/1397 تاریخ:

 اول: مادۀ
  متادۀ  16 جتزء  حکتم  از تأسی  ه

  متادۀ  رعایتت   تا  و  هارم و شصت
 ،افغانستتان  اساسی قانون نهم و هفتاد
  ته  نه را اداری فساد  ا مبارزه قانون
 ؤرخمت  (10) شتماره  مصو ۀ اساس

  وریتتجمه  ۀتنا ی 14/6/1397
  (5) داخل هتتتت  افغانستان اسالمی

  متتتتتاده (40) و فصتتتتتل
  توشیح است، دهتتتتگردی تصویب

 دارم. می
 دوم: مادۀ

 امتور  در دولتت  وزیتر  و وزیرعدلیه
 قانون و فرمان این اند، مؤظف پارلمانی

 (30) درخالل را اداری فساد  ا مبارزه
 ۀتتجلس ستیننخ انعقاد تاریخ از روز
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( ورځو په ۳۰جوړېدو له نېټې څخه د )
 ترڅ نې هغې شوري ته وړاندې نړي.

 درېیمه ماده:
دغه فرمان د توشېح له نېټې څخه نافذ 
او د افغانستان اسالمي جمهوریتت د  

او له یادشوي قانون  ېنا ی ې له مصو 
نې  سره یوځای دې، په رسمي جریده

 خپور شي.
 محمد اشرف غ ي

 د افغانستان اسالمي جمهوریت رئیس
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  تقدیم وریتتتش آن  ه ملی، شورای
 نمای د.

 سوم: مادۀ
  نافذ یحتتتوش ختتتاری از فرمان این

 وریتتجمه نا ی ۀ مصو ۀ  ا همراه و
  قتتتانون و افغانستتتان  استتالمی 

  نشر میتترس دۀتتجری در متذنره،
 گردد.

 غ ی اشرف محمد
 افغانستان اسالمی جمهوری رئیس
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له اداري فساد سره د مبارزې د 
په هکله د افغانستان  طرحېد قانون 

 نا ی ېاسالمي جمهوریت د 
 مصو ه

 (۱۰ګڼه: )
 1397/ 6/ 14نېټه: 

 د افغانستان اسالمي جمهوریت نا ی ې 
 د اساستتي قتتانون  د افغانستتتان 

 نهه اویایمې مادې د حکم له مختې،  د 
نېټې په خپله غون ه  1397/ 6/ 14د 

له  اداري فساد سره د مبتارزې د  نې 
( ۴۰( فصتلونو او ) ۵قانون طرحه د )

نې د تق ی ي فرمان په توګه ترڅ مادو په 
 .تصویب نړه

 محمد اشرف غ ي
 د افغانستان اسالمي جمهوریت رئیس

 

 مصو ۀ
 افغانستان اسالمی جمهوری  ی ۀنا
 فساد  ا مبارزه قانون طرح مورد در

 اداری
 (10) شماره:
 14/6/1397 تاریخ:
 هت  افغانستان اسالمی جمهوری نا ی ۀ
 ونتقان نهم و هفتاد مادۀ حکم از تأسی

 ؤرختتم جلسۀ در افغانستان، اساسی
  رحتتط ویشتتتخ 14/6/1397
  را اداری سادتف  ا مبارزه ونتتتقان
  ماده (40) و لتتفص (5) یتتتط
  تصویب یتتتق ی  فرمان حیث هتت 

 نمود.
 غ ی اشرف محمد

 افغانستان اسالمی جمهوری رئیس
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 فهرست مندرجات 
  مبارزه با فساد اداریقانون 

 فصل اول
  احکام عمومی

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

 74...................................صطالحات...........امادۀ سوم:                 
 76...............بیق...............................تط ساحۀ           مادۀ چهارم:    

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

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

 80......................شرایط احراز عضویت در کمیسیون   مادۀ هشتم:             
 81..........................کمیته گزینش اعضای کمیسیون      مادۀ نهم:            

 82...............ررسی اسناد نامزدان عضویت درکمیسیونب                :  مادۀ دهم
 84...............................................تضاد منافع         :      مادۀ یازدهم

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

 87..................حالت از دست دادن عضویت کمیسیون      مادۀ چهاردهم:      
 88..............................................:              حق استعفاءدۀ پانزدهمما
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 88................................... گزینش اعضای جدید      :       مادۀ شانزدهم
 89............................وظایف و صالحیت کمیسیون          :     ۀ هفدهمماد

 93.................وظایف و صالحیت های رئیس کمیسیون    :          مادۀ هجدهم
 94..................تدویر جلسات کمیسیون و اتخاذ تصمیم             :  مادۀ نزدهم

 95......بی طرفی و عدم مداخله در اجراآت کمیسیون......        مادۀ بیستم:        
 96...............................................داراالنشاء    مادۀ بیست و یکم:    

 97.......................................مادۀ بیست و دوم:        بودجۀ کمیسیون..
 97.مطالبۀ اطالعات و اسناد از طرف کمیسیون..............  مادۀ بیست و سوم:     
 98......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

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

 101...............................جرایم سنگین فساد اداریمادۀ بیست و هفتم:      
 102..............پولیس مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری      مادۀ بیست وهشتم: 

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

 104سنگین فساد اداری.....................................                             
 106جرایم 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
 107......اختصاصی تعقیب عدلی...........................                             

 فصل چهارم
 همآهنگی و همکاری ادارات

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

 فصل پنجم
 یئاحکام نها

 109.........................................اعادۀ دارایی ها   مادۀ سی وپنجم:       
 110مادۀ سی وششم:          افتتاح حساب بانکی خاص.............................

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

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

 لومړی فصل
 عمومي حکمونه

 مبني
 لومړۍ ماده:

دغه قانون د افغانستان د اساسي قانون 
مې مادې ید اوومې مادې او د پنځه اویا

جزء د حکمونو په رڼا 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 واکونوو ووضو     

 کول.
له اداري فساد څخه د مخن وي په  -۲

کار کې د اړوندو وزاروونو او دولتوي  
 ادارو ورمنځ د همغږۍ وأم نول.

له اداري فساد سره د مبارزې پوه   -۳
ي بنسټونو د ووې د ب ن المللوکار ک

 قانون مبارزه با فساد 
 اداری
 فصل اول

 احکام عمومی

 مبنی
 مادۀ اول:

این قانون در روشنی احکام مادۀ هفتم 
مادۀ هفتاد و پونمم قوانون    ۳و جزء

 ع گردیده ووواساسی افغانستان، وض
 است.
 اهداف

 مادۀ دوم:
 اهداف این قانون عبارت اند از:

ت های یف و صالح ووض   وظا -1
 فسوواد  مراجووع مبووارزه بووا  

 اداری.
هنگی م ان وزارت ها و اوأم ن هم -2

ادارات دولتی ذیربط در امر جلوگ ری 
 از فساد اداری.

 جلووه همکوواری نهوواد هووای  -3
 بوو ن المللووی در اموور مبووارزه بووا 
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 همکارۍ جلبول.
له اداري فساد سره د مبارزې پوه   -۴

ې د کشفي، عدلي او قضایي ووککار 
 مراجعو د فعال تونو سمون.

ړاندې د مبارزې د اداري فساد پرو  -۵
زم نوې   وحقق د د حکمونو م ثاق د د

 برابرول.
له اداري فساد سره د مبوارزې او   -۶

مخن وي په کار کې د خلکو د ګډون د 
 زم نې برابرول.

اداري فساد سره د مبارزې پوه   له -۷
وزاروونو او ادارو د  کې د اړوندوکار

فعال تونو د اغ زمنتوو  او ګټمنتوو    
 زیاوول.

 اصطالحګانې
 درې مه ماده:

پووه دې قووانون کووې راولووونکې  
 اصطالحګانې الندې مفاه م افاده کوي:

د اداري فساد جرمونه: ددې قانون  -۱
په پنځمه ماده کې درج شوي جرمونه 

 دي.
د اداري فساد درانه جرمونه: ددې  -۲

 فساد اداری.
انسمام فعال وت هوای مراجوع     -4

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

 فووراهم نمووودن زم نووه وحقووق  -5
 مفاد م ثواق مبوارزه عل وه فسواد     

 اداری. 

فراهم نمودن زم نه مشارکت مردم  -6
در امر جلوگ ری و مبارزه بوا فسواد   

 اداری. 
 ثریووت و مف وودیت ؤافووزایم م -7

فعال ت هوای وزارت هوا و ادارات   
 ذیربط در امور مبوارزه بوا فسواد     

 اداری.
 اصطالحات
 مادۀ سوم:

اصطالحات آوی در این قانون مفواه م  
 ذیل را افاده می نماید:

  مواد اداری: جرایوفسم وجرای -۱
 منوودرج مووادۀ پوونمم ایوون قووانون 

 می باشد.

جرایم سنگ ن فساد اداری: جرایم  -2
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ه ویشتمه ماده کوې درج  وه اوقانون پ
 شوي جرمونه دي.

دولتي لوړپوړي چارواکي: جمهور  -۳
رئ س او د دولتي لوړ پوړو چارواکو د 
معاش د ونظ م د قانون په درې مه مواده  

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

د معاش د ونظ م د قانون په دوه یموه  
 ماده کې درج شوي ذوات دي.

کارکوونکي: دولتي کارکوونکي،  -۵
د ملکي خدمتونو ، د افغاني هالل احمر 
ټولنې ) سره م اشت( او دولتي بانکونو، 
دولتي او مختلطو وصدیو او شورکتونو  

کورن و  ،ي دفاعوي، د ملوکارکوونک
چارو وزاروونو، د ملي امن ت د عمومي 
ریاست او د نظامي وشک الوو لرونکوو  

دارو نظامي او ملکي نورو وزاروونو او ا
 منسوب ن، شاملوي.

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

 کوي.
شووتمني: منقووول او غ رمنقووول  -۷

 ملک ت او نغدي وجوه دي.

مندرج مادۀ ب ست و هفتم این قوانون  
 می باشد. 

مقامات عالی روبه دولتی: رئو س   -3
وم قانون جمهور و ذوات مندرج مادۀ س

ونظ م معاش مقامات عالی روبه دولتوی  
 می باشند.

مقامات دولتی: ذوات مندرج مادۀ  -4
دوم قانون ونظ م معاش مقامات دولتی 

 می باشند.
کارکنان: کارکنان دولتی شوامل   -5

کارکنان خدمات ملکی، جمع ت هالل 
 )سووره م اشووت( و  احموور افغووانی

 بانک های دولتوی، وصودی هوا و    
ولتی، مختلط و منسوب ن شرکت های د

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

و سایر وزارت هوا و ادارات دارای  
 د.ننظامی می باش توشک ال

مؤظف مؤسسه خصوصی: شخصی  -6
 است که خودمات عاموه را انموام    

 دهد. می

دارایی: ملک ت منقوول و غ ور    -7
 باشد.منقول و وجوه نقدی می 
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عامه )عام المنفعه( خدمتونه: هغه  -۸
لتوي ادارې،  خدمتونه دي چوې د دو 
خصوصي وشبث  غ ردولتي مؤسسو، یا د

نې یکو دآسودګۍ او هوساله لوري د خل
د وأم نولو په منظور وړاندې کېږي او د 
هغو د قطع کېدو په صورت کې عاموه  

نې وه صودمه وارده  یآسودګۍ او هوسا
 شي.

 د وطب ق ساحه
 څلورمه ماده:

ددې قانون حکمونه پر الندې اشخاصو 
 وطب قېږي:

لوړپوړي دولتي چارواکي، دولتي  -۱
 کي او کارکوونکي.اچارو
ي مؤسسې مؤظف، د ووصد خص -۲

بهرني دولت د عامه خدمتونو مؤظف او 
بو ن الحکوومتي یوا     د ب ن المللي یا
ي مامورین، وملک ېوغ ردولتي مؤسس

ټولنې یا هر هغه شخص چوې د یوادو   
مؤسسو یا  سازمانونو له لوري مؤظف 
شوی وي ورڅو د قانون د حکمونو په 
حدودو کې د اړوندې مؤسسوې یوا   

خدمات عامه )عوام المنفعوه(:    -8
 خدماوی اسوت کوه از فورف اداره    
 دولتی، مؤسسوه غ ور دولتوی یوا     
 وشبث خصوصی بوه منظوور ووأم ن    
  رفاه و آسایم مردم ارایوه گردیوده  
و در صورت انقطاع آن بوه رفواه و   
 آسوووایم عاموووه، صووودمه وارد 

 گردد. 
 وطب ق ۀساح

 مادۀ چهارم:
ذیل وطب ق  احکام این قانون بر اشخاص

 می گردد:
مقامات عالی روبه دولتی، مقامات  -۱

 دولتی و کارکنان.
مؤظف مؤظف مؤسسه خصوصی،  -۲

مامورین خدمات عامه دولت خارجی و 
  یووا سووازمان بوو ن المللوویملکووی 

ب ن الحکومتی یا مؤسسه غ ر دولتوی،  
جمع ت ها یا هر شخصی که از  فرف 
مؤسسات یا سازمان هوای متورکره   

یده وا بوه نماینودگی از   مؤظف گرد
در حودود  مؤسسه یا سازمان مربوط 
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 ، عامه خدمتونوه  سازمان په استازیتو
 ورسره کړي.

 حکمي اشخاص. -۳
 د اداري فساد جرمونه

 پنځمه ماده:
د جزاء د کد د دوه یم کتا  د څلورم 
با  په لومړي، دوه یم، درې م، څلورم، 
 پنځم، اووم، اوم، لسوم، یوولسوم او  
دوولسم فصل، د پنځم با  په لومړي 
فصل، د شپږم با  په دوه یم فصل، د 

یم او شپږم فصل او د نهم با  په دوه 
لسم با  په څلورم فصل کوې د درج  
شوو جرمونو اروکا ، د اداري فساد 

 جرمونه پېژندل کېږي.
 
 
 
 
 
 
 
 

، خدمات عامه را انموام  احکام قانون
 .دهند
 اشخاص حکمی. -3

 جرایم فساد اداری
 مادۀ پنمم:
 اول، فصول مندرج مووجرای اروکا 
  هشتم، هفتم، پنمم، چهارم، سوم، دوم،
 با  چهارم، دوازدهم و یازدهم دهم،

  فصوول پوونمم، بووا  اول فصوول
  و دوم فصووول دوم بووا  ششووم،

  چهوارم  نهوم و فصول   ششم بوا  
  جوزا،  کود  دهوم کتوا  دوم   با 

  شووناخته اداری فسوواد جوورایم
  .شود می
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 دوه یم فصل
له اداري فساد سره د مبارزې د 

س ون وشک ل، دندې او ېکم
 واکونه

له اداري فساد سره د مبوارزې د  
 س ون رامنځته کولېکم

 شپږمه ماده:
کوې د درج شووو    ( په دې قانون۱)

نظور له اداري فساد موخو د وحقق په م
 س ون رامنځته کېږي.ېکمسره د مبارزې

( له اداري فساد سوره د مبوارزې   ۲)
س ون، ددې قانون د حکمونو پوه  ېکم

حدودو کې له اداري فسواد څخوه د   
مخن وي او له اداري فسواد سوره د   
مبارزې د سمون او څارنې د اړونودو  

 چارو مسئوول دی.
له اداري فساد سوره د مبوارزې    (۳)
س ون په خپلو اجراآوو کې خپلواک ېکم
 دی.
( له اداري فساد سوره د مبوارزې   ۴)
س ون په ربعوار ډول لوه خپلوو   ېکم

 فصل دوم

  وظایف و ٬وشک ل
کم س ون مبارزه  صالح ت های

 با فساد اداری
ایماد کم س ون مبارزه با  فسواد  

 اداری
 مادۀ ششم:

 ( بووه منظووور وحقووق اهووداف  ۱)
رج این قانون کم س ون مبارزه بوا  مند

 فساد اداری ایماد می گردد.
 ( کم سوو ون مبووارزه بووا فسوواد 2)

اداری مسووؤول امووور مربوووط بووه 
جلوگ ری فسواد اداری، انسومام و   
 نظووارت از مبووارزه بووا فسوواد   
 اداری در حدود احکام ایون قوانون   

 می باشد. 
 اد وارزه با فسوس ون مبووکم  (3)
 د مسووتقل ری در اجووراآت خوووااد

 می باشد.
( کم س ون مبارزه با فساد اداری از 4)

اجراآت خود به فور ربعوار به رئو س  
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اجراآوو څخه جمهور رئ س، ملي شوري 
ور او ووو وه راپواو د افغانستان خلک

 معلومات وړاندې کوي.
( له اداري فساد سوره د مبوارزې   ۵)

دې وروسته پدې قوانون   کمېس ون له
 کې د کمېس ون په نامه یادېږي.

 س ون ورک هېد کم
 اوومه ماده:

( کمېس ون له پنځو غړو او مسلکي ۱)
 او اداري کارکوونکو څخه جوړ دی.

ون د رئو س او مرسوتیال    سې( کم۲)
لرونکی دی چې د غړو له منځه خپله د 

یو په اکثریت سره أهغوی په واسطه د ر
اره، یوواېې د یووې   د دریو کلونو لپ

 دورې لپاره ټاکل کېږي.
س ون د غوړو د دنودو او   ې( د کم۳)

کړنالره کې چې واکونو حدود په هغه 
س ون له لوري وصویبېږي، ټاکول  ېکمد

 کېږي.
 
 
 

جمهور، شورای ملی و مردم افغانستان 
 گوووزارش و معلوموووات ارایوووه 

 می نماید.
با فسواد اداری   ( کم س ون مبارزه5)

منبعد در این قانون به نام کم س ون یاد 
 می شود.

 ورک ه کم س ون 
 م:مادۀ هفت

و  مرکه از پنج عضو ( کم س ون1)
 کارکنان مسلکی و اداری می باشد.

( کم س ون دارای رئ س و معواون  2)
بوده که از م ان اعضاء ووسط خود آنها 
با اکثریت آراء برای مدت سه سوال،  
 صرف بورای یوک دوره انتخوا     

 می گردد. 
( حدود وظایف و صالح ت هوای  3)

از  اعضای کم س ون در فرز العملی که
فرف کم س ون وصویه می گوردد،  

 وع  ن می شود.
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په کمېس ون کوې د غړیتوو  د   
 احراز شرفونه
 اومه ماده:

هغه شخص د کمېس ون د غړي په ووګه 
ټاکل کېدای شي چې د الندې شرفونو 

 لرونکی وي:
 د افغانستان د وابع ت لرل. -۱
له اداري فساد سره د مبوارزې،   -۲

عدلي او قضایي چارو، اقتصادي چارو، 
ادارې یا د عامه پال س و په مراجعو کې 

 لږورلږه لس کاله کاري ومربه لرل.
د حقوقو، شرع اوو، س اسي علومو،  -۳

اقتصاد، مالي چوارو، ټولن زوعلوموو،   
سو، ادارې یوا عاموه   ژورنال زم، پول 

پال سۍ په څانګو کې د ماسټرۍ یا لوه  
 هغه څخه د لوړ سند درلودل.

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

 په س اسي ګوند کې نه غړيتو . -۵
په عمدي جنحې یا جنایت یوا د   -۶

 بشري حقوقو په نقض نه محکوم ت.
 د ن ک شهرت لرل. -۷

شوورایط احووراز عضووویت در 
 کم س ون 
 مادۀ هشتم:

وع  ن  عضو کم س ونشخصی به ح ث 
شده می وواند که دارای شرایط ذیول  

 باشد:
 داشتن وابع ت افغانستان. -1
داشتن سابقه کاری حد اقول ده   -2

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

 اداره یا پال سی عامه.
داشتن سند ماستری یا باالور از آن  -3
 حقوق، شرع ات،های رشته  یکی از در

علوم امور مالی، ، اقتصادعلوم س اسی، 
یا و پول س، اداره  اجتماعی، ژورنال زم،

 عامه.پال سی 
عدم حرمان از حقوق مودنی بوه    -4

 حکم محکمه.
 در حز  س اسی.  عدم عضویت -5
عدم محکوم ت به جنحه عمدی یا  -6

 جنایت یا نقض حقوق بشری. 
 .ن کداشتن شهرت  -7
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 اویغوور د کمېس ون د غوړو د  
 ټهېکم

 نهمه ماده:
( د کمېس ون د غړو د غوراوي او د ۱)

نوماندانو د سوندونو د بررسوۍ او د   
اهل ت او وړو ا د وشخ صولو په منظور، 

ټه په الندې ورک ه سره ېد غوراوي کم
 رامنځته کېږي:

د سترې محکمې رئ س  د رئ س په  -۱
 ووګه.
 لوی څارنوال د غړي په ووګه. -۲
وو او ملکووي د اداري اصووالحا -۳

س ون رئ س د ېخدمتونو د خپلواک کم
 غړي په ووګه.

( د غوراوي کمېټې د اداري چارو د ۲)
او پرمخ وړلو او اړوندو  ورامنځته کول

مراجعو وه د ابالغولو په منظور، ستره 
محکمه د کمېټې د سکروریت دنده په 

 غاړه لري.
( ستره محکموه مکلفوه ده، ددې   ۳)

( فقره کې د ۶قانون د لسمې مادې په )
م عاد له پایته رسېدو څخوه   يدرج شو

 کم تووه گووزینم اعضووای   
 کم س ون
 مادۀ نهم:

ای وزینم اعضوور گوه منظو( ب1)
بررسی اسناد و وشخ ص کم س ون و 

، کم توه  اهل ت و شایستگی نامزدان
 گزینم بوه ورک وه ذیول ایمواد     

 می گردد:

 ح وث  بوه  محکمه ستره رئ س  -1
 رئ س.

 عضو. ح ث به رنوالڅا لوی   -2

 اصالحات مستقل کم س ون رئ س   -3
  ح وث  بوه  ملکوی  خدمات و اداری
 .عضو
 ( بووه منظووور ایموواد و پ شووبرد 2)

امور اداری کم ته گزینم و ابالغ بوه  
وظ فوه   ستره محکمهمراجع مربوط، 
 کم تووه را بعهووده   سووکروریت

 دارد.
 مکلوف اسوت،    حکموه ستره م( 3)

 شم ماه قبل از ختم م عواد منودرج   
  ۀ دهوم ایون قوانون،   ( ماد6فقرۀ )



               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (۱۳۱۴مسلسل نمبر ) 18/۷/۱۳۹۷   
 رسمي جريده

82 
 

شپږ م اشتې مخکې، د نووو غوړو د   
غوراوي لپاره د غووراوي کمېټوې د   

 رامنځته کولو زم نه برابره کړي.
( د غوراوي کمېټې غونډې په علني ۴)

د ېټوې  د غوراوي د کمډول دایرېږي. 
ډو په جوړېدو پورې اړوندې نورې غون

سره سوم   چارې له هغې جال کړنالرې
چې د هغې د غړو په واسطه وصویبېږي، 

 ونظ مېږي.

س ون کوې د غړیتوو  د   ېپه کم
 نوماندانو د سندونو بررسي

 لسمه ماده:
( ددې قانون په اومه ماده کې درج ۱)

شوي د شرفونو لرونکوي نومانودان   
مکلف دي، خپل د سوانحو لنوډیز، د  
وحصلي سندونو او د وابع ت د ورکرې 

په ورڅ کې چوې د  کاپۍ د هغې مودې 
غوراوي کمېټې له لوري اعالنېږي هغې 

 کمېټې وه وسپاري.
( د غوراوي کمېټه ددې قانون پوه  ۲)
( فقره کې د درج شوو سندونو لوه  ۱)

ورالسه کولو وروسته، د غوښوتونکو  

زم نه ایماد کم ته گزینم را جهوت  
 اعضووای جدیوود فووراهم  گووزینم
 نماید.

جلسات کميته گزینم فور علنی ( 4)
 سایر امور مربوط بوه  دایر می گردد.

 فرز ودویر جلسات کم توۀ گوزینم  
که ووسط  مطابق فرزالعمل جداگانه ای
 ونظو م   اعضای آن وصویه می شود،

 می گردد.
بررسی اسناد نامزدان عضویت در 

 کم س ون 
 مادۀ دهم:

 ( نامزدان واجد شورایط منودرج   1)
 مادۀ هشتم این قانون مکلوف انود،   
خلص سوان ، کاپی اسناد وحص لی و 

 الل وورکره وابع ت خوود را در خو  
مدوی که از فرف کم ته گزینم اعالن 

 د بووه آن کم تووه وسوول م شووو مووی
 نمایند.

( کم ته گزینم بعد از حصول اسناد 2)
 نادون ماده، اسو( ای1) ۀدرج فقرومن

 درخواسووت کننوودگان را بررسووی 
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سندونه بررسي کوي او د نوماندانو د 
اهل ت او وړو ا له وشخ صولو څخوه  

ه ې لږورلږوته، پنځلس کسان چووروس
سو ون د  ېپنځه ونه یې ښځې وي د کم

غړیتو  لپاره غوره کېږي او د ټاکلو او 
منظورۍ لپاره یې جمهور رئو س ووه   

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

شوي نوماندان له هغه کړنالرې سره سم 
چې د غوراوي کمېټوې پوه واسوطه    

 وصویبېږي، غوره کېږي.
نو ( د غوراوي کمېټې غړي د نوماندا۴)

په غوره کولو او نورو اجراآوو کوې د  
 يې د حق لرونکي دي.أبرابرې ر

( د غوراوي کمېټه د کار لوه پ ول   ۵)
څخه وروسته مکلفه ده، زیات نه زیات 
د یوې م اشتې مودې په ورڅ کې، ددې 

( فقره کوې درج شووي   ۲مادې په )
 نوماندان جمهور رئ س وه وروپېژني.

سوو ون د ې( جمهوووررئ س د کم۶)
  له نوماندانو څخه،  پنځه ونوه  غړیتو

چې لږورلږه دوه ونه یې ښوځې وي د  
لومړي پړاو لپاره د کمېس ون د غړو په 

و بعد از وشخ ص اهل ت و شایستگی 
 نامزدان، پانزده ون را که حود اقول   
 پوونج ووون آنهووا زن باشوود بوورای 
 عضووویت کم سوو ون، برگزیووده  
 ی و جهوووت وع ووو ن و منظوووور

 بووه رئوو س جمهووور معرفووی    
 می نماید.

( این ماده 2) ۀ( نامزدان مندرج فقر3)
ی که ووسط کم ته ووفبق فرزالعمل

 گزینم وصویه می گردد، برگزیوده  
 می شوند.

( اعضای کم ته گزینم در انتخا  4)
نامزدان و سایر اجراآت دارای حوق  

 رأی مساوی می باشند.
( کم ته گزینم بعد از آغاز کوار  5)
لف است، حد اکثر در خالل مدت مک

 یووک موواه، نووامزدان منوودرج  
( این ماده را به رئ س جمهور 2فقرۀ ) 

 معرفی نماید.
( رئ س جمهور از م وان نوامزدان   6)

به ح ث  ون راپنج  ن،عضویت کم س و
دو وون   اعضای کم س ون که حد اقل

برای دورۀ اول به ورک ه  آنها زن باشد
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 ووګه، په الندې ورک ه سره ټاکي:
درې غړي د شپږو کلونو موودې   -۱

 لپاره.
کلونوو موودې   ویدوه غړي د در -۲

 لپاره.
س ون غوړي د راولوونکې   ې( د کم۷)

لپاره  دورې لپاره د شپږو کلونو مودې
 ټاکل کېږي.
 د ګټو وضاد

 یوولسمه ماده:
( که چېرې د غوراوي کمېټې غړی ۱)

س ون د غړیتوو  د نومانودانو   ېد کم
څخه له یوه سره د ګټو وضاد ولري، د 

یې د ورکولوو حوق   أد ر کلهههغه په 
 نلري.

( فقره کې درج ۱( ددې مادې په )۲)
شوی د ګټو وضاد الندې مواردو ووه  

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

کمېټې غړی په مستق م یا غ رمسوتق م  
 ډول په موضوع کې ذینفع وي.

په هغه صورت کې چې د غوراوي  -۲

 :، وع  ن می نمایدذیل
 ضو بورای مودت شوم    سه ع -1

 سال.
 دو عضووو بوورای موودت سووه  -2

 سال.
( اعضای کم سو ون بورای دوره   7)

 بعدی برای مدت شم سوال وع و ن   
 می شوند.
 وضاد منافع
 مادۀ یازدهم:

 ( هرگاه عضوو کم توه گوزینم    1)
  بووا یکووی از نووامزدان کم سوو ون
 وضوواد منووافع داشووته باشوود،   
  را حووق دادن رأی در مووورد وی 

 ندارد.
 ( 1) ۀاد منافع منودرج فقور  ( وض2)

 ایوون موواده شووامل موووارد ذیوول 
 می باشد:

در صوروی که عضو کم تۀ گزینم  -1
بطور مستق م یا غ ر مستق م در موضوع 

 ذینفع باشد.
  در صوووروی کووه یکووی از   -2
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د کمېټې د غړي له اقاربو څخه یو ذینفع 
 وي.
هغه صورت کې چې د غوراوي په  -۳
سو ون د  ېد غوړي او د کم  کمېټې د

غړیتو  نوماند د ګډو ګټو لرونکوي  
 وي.
د غوراوي صورت کې چې په هغه  -۴

س ون د غړیتو  ېغړي او د کمکمېټې د
 د نوماند ورمنځ شخړه شتون ولري.

په هغه صورت کې چې د غوراوي  -۵
سو ون د  ېد کمېټې د غوړي او د کم 
اقار  د یو  یغړیتو  نوماند یا د هغو
 بل داین یا مدیون وي.

( د غوراوي کمېټې غوړی نشوي   ۳)
 س ون د غړیتو  لپواره ېکوالی د کم

خپل ېان نوماند کړي، خو دا چوې د  
غوښتنل ک له وړاندې کولوو څخوه   
مخکې د غوراوي کمېټې د غړیتوو   

وکړي. په دې صوورت   ءڅخه استعفا
کې د هماغه ادارې مرستیال یا د بنسټ  
ټاکل شوی استازی د غوراوي کمېټې 

 وه ورپېژندل کېږي.
 

 ع وتۀ گزینم ذینفوو کم واقار  عض
 باشد.
 در صوروی کوه عضوو کم توۀ     -3

 گوووزینم و نوووامزد عضوووویت 
 ای منووافع مشووترک کم سوو ون دار

 باشند.
در صوروی که م ان عضو کم توۀ   -4

گزینم و نامزد عضویت کم سو ون  
 منازعه وجود داشته باشد.

در صوروی که عضو کم تۀ گزینم  -5
و نامزد عضویت کم س ون یا اقوار   
 آنهووا دایوون یووا موودیون یکوودیگر 

 باشند.
 ( عضوووو کم توووه گوووزینم 3)

نمی ووانود خوود را بوه عضوویت     
 نووامزد نمایوود، مگوور کم سوو ون 

 ایوون کووه از عضووویت کم تووه   
 گزینم قبول از ارایوه درخواسوتی    

نماید. در این صورت معواون   ءاستعفا
 همووان اداره یووا نماینووده منتخووه 
 نهاد بوه کم توه گوزینم معرفوی     

 می گردد. 
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س ون د ېد دوه یم ېل لپاره د کم
 غړیتو  نوماندي

 ماده: دوولسمه
س ون غړي کوالی شي، د ې( د کم۱)

دوه یم ېل لپاره ېوان د کمېسو ون   
 غړیتو  وه نوماند کړي.

سو ون غوړی د   ې( که چېرې د کم۲)
س ون د غړیتو  لپاره د دوه یم ېل ېکم

لپاره خپل ېان نوماند کړي، پوه دې  
قانون کې د درج شوي پروس مر په ب ا 

 بشپړولو مکلف دی. 
 کول ءادا سمد ق
 سمه ماده:دیارل
س ون غړی د دندې له اشغالولو ېد کم
ئ س په حضور رې، د جمهور مخک څخه

 کې الندې لوړه پرېای کوي:
 بسم اهلل الرحمن الرح م

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

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

نامزدی عضویت کم س ون بورای  
 بار دوم

 مادۀ دوازدهم:
( اعضای کم س ون می ووانند، برای 1)

عضوویت   دوم خوود را نوامزد  بار 
 نمایند. کم س ون

( هرگاه عضو کم س ون برای بوار  2)
دوم خود را به عضوویت کم سو ون   
نامزد نماید، مکلف بر وکم ل ممودد  
 پروسوو مر منوودرج ایوون قووانون  

 می باشد.
 ادای سوگند
 مادۀ س زدهم: 

عضو کم س ون قبل از اشغال وظ فه، 
حلف آوی را در حضور رئ س جمهور 

 ی آورد:بما م
 بسم اهلل الرحمن الرح م

" بنام خداوند بزرگ )ج( سوگند یاد 
می کنم که بوه جمهووری اسوالمی    
 افغانستان وفوادار بووده و احکوام    
 قووانون اساسووی و سووایر قوووان ن  
کشور را رعایت و در امر مبارزه بوا  
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کې راسپارل شوې دندې پوه پووره   
امانت، صداقت او بې فرفۍ سره ورسره 

 "کوم.
س ون د غړیتو  له السوه  ېد کم

 ورکولو حالت
 څوارلسمه ماده:

س ون غړی په الندې مواردو ې( د کم۱)
 کې خپل غړیتو  له السه ورکوي:

 مړینه. -۱
 . استعفاء -۲
 هغه صعه العالجه ناروغي چوې   -۳

 د دندې د ورسره کولو خنډ وګرېي.
 په ونف ري حبس محکوم ت. -۴
 د اداري فساد د جرم اروکا . -۵
 سو ون غوړی   ې( که چېورې د کم ۲)

د دندې په جریان کې د س اسي ګوند 
غړیتو  ورالسه کړي یا نورو دولتي او 
غ ردولتي دندو وټاکل، اسوتخدام یوا   

 ون څخوه خپول   سېغوره شي، له کم
 غړیتو  له السه ورکوي.

س ون غړي ددې مادې پوه  ې( د کم۳)
( فقره کې د درج شوو حالتونو ۲او  ۱)

فساد اداری وظایف محوله را با کمال 
  ءامانت، صداقت و بی فرفوی اجورا  

 می نمایم."

حالت از دسوت دادن عضوویت   
 کم س ون

 مادۀ چهاردهم:
وارد ذیل وو کم س ون در مو( عض1)

 عضویت خود را از دست می دهد:
 فوت. -1
 .ءاستعفا -2
مریضی صعه العالج کوه موانع    -3

 اجرای وظ فه گردد.
 محکوم ت به حبس ونف ری.  -4
 اروکا  جرم فساد اداری. -5
( هرگاه عضو کم س ون در جریان 2)
ظ فه عضویت حز  س اسی را بدست و

 و غ ردولتوی  آورد یا به مشاغل دولتی
دیگری وع  ن، استخدام یوا انتخوا    
شود، عضویت خود را در کم س ون از 

 دست م دهد.
اعضای کم س ون بوه اسوتثنای   ( 3)

( این 2و 1فقره های )حاالت مندرج 
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ء د خدمت د دورې وربشپړېدو  په استثنا
 دندو څخه نشي عزلېدلی.له خپلو ېپور

 ء حق د استعفا
 پنځلسمه ماده:

غړی کوالی شوي د   کمېس ون( د ۱)
له غړیتو  څخه اسوتعفاء   کمېس ون
 وکړي.

رئ س خپله استعفاء په  کمېس ون( د ۲)
ل کلي ډول مستق مًا جمهور رئ س ووه  
وړاندې کوي او د نورو غړو استعفاوې 

د رئ س له  کمېس ونپه ل کلي ډول د 
 الرې جمهوور رئوو س ووه وړانوودې   

 کېږي.
 د نوو غړو غوراوی
 شپاړسمه ماده:

غړی ددې  کمېس ون( که چېرې د ۱)
ه کې لوه درج  قانون په څوارلسمه ماد

شوو مواردو څخه په یوه کوې خپول   
غړیتو  له السه ورکړي، د غووراوي  
کمېټه د هغه غړي پست اعوالن ووه   
ورکوي او د دېرشو کاري ورېو پوه  
ورڅ کې د هغه پست درې نومانودان  

وا ختم دوره خدمت از وظوایف  ماده 
 شان عزل شده نمی ووانند.

 استعفاءحق 
 انزدهم:پمادۀ 
د از وی ووانوم کم س ون وو( عض1)

  ءعضووویت کم سوو ون اسووتعفا  
 نماید.

( رئ س کم س ون استعفای خود را 2)
به صورت کتبی مستق مًا بوه رئو س   
جمهور وقدیم نموده و استعفای سوایر  

بصورت کتبی از فریق رئو س   ءاعضا
 کم س ون به رئو س جمهوور ارایوه    

 می گردد. 
 ای جدیدگزینم اعض

 دهم:شانزمادۀ 
   در س ونوکم  وووعض رگاهو( ه1)

  این چهاردهم مادۀ مندرج موارد از یکی
 دهد، دست از را خود عضویت قانون
 هووب را عضو آن پست گزینم کم ته
   اللوخ در و تهوووگراش النوواع
  آن نامزد هوووس کاری روز یووس

 عضو وع  ن غرض را وشخ ص و پست
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وشخ صوي او د نوي غړي د ټاکلو په 
 غرض یې جمهور رئ س وه ورپېژني.

( جمهور رئ س نوی غړی د پنځلسو ۲)
 رېو مودې په ورڅ کې ټاکي.و
 دندې او واکونه کمېس وند 

 اووه لسمه ماده:
له اداري فساد څخه د  کمېس ون( ۱)

مخن وي او د اړوندو ادارو وورمنځ د  
همغږۍ او انسمام د رامنځته کولو په 

الندې دندو او واکونو لرونکی  منظور د
 :دی
له اړوندو ادارو او بنسټونو سره په  -۱

اري فسواد سوره د   مشوره کې له اد
مبارزې د استراو ژۍ او پال س و فرح او 
ورو ه او د وصویه لپاره د قوانون د  
حاکم ت او د اداري فساد پروړاندې د 
مبارزې عالي شوري وه د هغو وړاندې 

 کول.
له اداري فساد څخه د مخن وي په  -۲

 منظور د وداب رو ن ول.
له اداري فساد سره د مبارزې پوه   -۳

 ءن وونکو برنامو په اجراکار کې د مخ

  یوومعرف ورووجمه رئ س به جدید،
 . نماید می
 را در جدیود  عضو جمهور ( رئ س2)

 .کند می وع  ن روز پانزده مدت خالل

 وظایف و صالح ت کم س ون
 :هفدهممادۀ 
 از یر وگوجل منظور به ون س کم( 1)
 و یوهماهنگ مادویا و یادار ادوفس

 یدارا طووربیذ ادارات ان م انسمام
  لوویذ یها ت الحوص و فویوظا
 :دباش یم
 فوورح و ورو ووه اسووتراو ژی   -1

 و پال سی هوای مبوارزه بوا فسواد     
 اداری در مشووووره بوووا ادارات  
 و نهوواد هووای ذیووربط و ارایووه  
آن جهت وصویه به شوورای عوالی   
حاکم ت قانون و مبارزه عل ه فسواد  

 اداری.
اوخاذ وداب ر به منظور جلوگ ری از  -2

 فساد اداری.
همکاری با نهاد های پژوهشی و  -3
امعه مدنی در اجرای برناموه هوای   ج
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ې بنسټونو او مدني وړنېې له څوکولوک
 ټولنې سره همکاري.

د قانون له حکمونو سره سم لوه   -۴
افالع ورکوونکو څخه د اداري فساد 

کول او له د جرمونو د افالعاوو ورالسه 
اړونودې   اړوندې کړنالرې سره سوم 
 مرجع وه د هغو ارجاع کول.

الحاوو او له وزاروونو، د اداري اص -۵
او  کمېس ونملکي خدمتونو له خپلواک 

نورو ادارو سره په همغږۍ کې له اداري 
فساد سره د مبارزې په کار کې د عامه 
خدمتونو د مؤظف نو د ظرف ت د لوړولو 

 لپاره د ښوون زو برنامو فرح کول.
له اداري فساد سره د مبارزې پوه   -۶

کار کې د عامه پوهاوي د برنامو فرح  
 امه همکارۍ جلبول.او د ع
د  کمېس وند عامه پوهاوې لپاره د  -۷
فعال ت او راپوور خپورول او د    يکلن

قانون د حاکم ت او د اداري فسواد  
پروړاندې د مبارزې عالي شوري ووه د  
 بحث په غرض د هغه وړاندې کول.

د داراالنشاء له الرې لوه اداري   -۸
فساد سره د مبارزې د اسوتراو ژۍ او  

جلوگ ری کننده در امر مبارزه با فساد 
 اداری.

 دریافووت افالعووات جوورایم   -4
فساد اداری از افالع دهندگان مطابق 
 احکوووام قوووانون و ارجووواع آن 
به مرجع ذیربط مطوابق فرزالعمول   

 مربوط.
فرح برنامه های آموزشی جهوت   -5

ظف ن خدمات عاموه  ؤاروقای ظرف ت م
مر مبوارزه بوا فسواد اداری در    در ا
هنگی با وزارت هوا، کم سو ون   اهم

مستقل اصالحات اداری و خودمات  
 ملکی و سایر ادارات. 

فرح برنامه های آگاهی عامه در  -6
امر مبارزه با فسواد اداری و جلوه   

 همکاری عامه. 
 سواالنه  گوزارش  و فعال ت نشر -7

 آن هیارا و عامه آگاهی جهت کم س ون
 و قوانون  حاکم وت  لیعا شورای به

  غورض  اداری فسواد  عل وه  مبارزه
 .بحث

نظارت از وطب وق اسوتراو ژی و    -8
پال سی های مبارزه با فسواد اداری از  
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 طب ق څخه څارنه.پال س و له و
له اداري فساد سره د مبارزې پوه   -۹

و او دولتي ادارو وې د وزاروونوکار ک
ووو کوې د همغوږۍ    آورمنځ په اجرا

 وأم نول.
د اداري فسوواد د الملونووو د  -۱۰
ژندنې، د هغه د کمولو او له منځوه  ېپ

ړنې ورسره ېوړلو په برخه کې د علمي څ
 کول.
ه له اداري فساد سره د مبارزې پ -۱۱

برخه کې د قوان نو او مقررو د فرحې 
ړاندیز وړانودې  یا وعدیل په هکله د و
اړیون سپارښوت    کول او په اړوند د

 وړاندې کول.
له اړوندو مراجعو څخه د اداري  -۱۲

فساد د جرمونو په هکله د معلوماوو او 
 راپور راټولول.

له اداري فساد سره د مبارزې په  -۱۳
ي ادارو د الره کې د وزاروونو او دولت

فعال تونو د نواقصو وشخ صول او د هغو 
خپرول او هدایت صادرول او د هغو د 
له منځه وړلو لپاره د مشورې وړاندې 

 کول.

 فریق داراالنشاء.
 در  هنگیاوووووأم ن هموووو -9

م وان وزارت هوا و ادارات    اجراآت
 مبوارزه بوا فسواد    در امور  دولتی 
 اداری.
 انمووام  پووژوهم علمووی    -10

 ایی عوامول فسواد   در زم نه شناسو 
 اداری، کوواهم و از بوو ن بووردن  

 آن.
 ارایووه پ شوونهاد فوورح یووا   -11

 وعوودیل قوووان ن و مقوورره هووا   
 در زم نووه مبووارزه بووا فسوواد   
 اداری و ارایوووه سوووفارش الزم  

 در مورد. 
رش اجمع آوری معلومات و گز -12

در رابطه به جورایم فسواد اداری از   
 مراجع ذیربط.

هوای  وشخ ص نواقص فعال ت  -13
 وزارت هوووا و ادارات دولتوووی  
 در راسووتای مبووارزه بووا فسوواد  
 اداری و نشووور آن و اصووودار  
 هدایت و ارایه مشوره جهوت رفوع   

 آن.
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جمهور رئ س وه د ادارو د چارو  -۱۴
د ښه والي لپاره د ښې حکومتوولۍ د  
پراخوالي په موخه د وړانديز وړانودې  

 کول.
د کورن و کړنالرې  کمېس وند  -۱۵
 الیحو وصویبول.او 
ه د له هغوو متخصصو نو سور    -۱۶

د  قرارداد د عقدولو په هکلوه چوې  
د دندو د پرمخ وړلوو پوه    کمېس ون

منظور استخدامېږي د اړینو وصم مونو 
 ن ول.
د دولتي چارواکو او لوړپووړو   -۱۷

 کارکوونکو د شتمنۍ ثبت او بررسي.
دې قووانون او نووورو وقن نووي د -۱۸

د نوورو   سندونو له حکمونو سره سم
 دندو ورسره کول.

( فقوورې پووه ۱( ددې مووادې د )۲)
جزء کوې درج شووی واک لوه    ۱۷

م اشتو په  ۱۲وروسته د رامنځته کېدو 
 له لوري اعمالېږي. کمېس ونکې، دورڅ
 
 

 ارایووه پ شوونهاد جهووت    -14
بهبود امور ادارات بورای گسوترش   
 حکومت داری خوو  بوه رئو س    

 جمهور.

وصویه فرزالعمل ها و لووای    -15
 داخلی کم س ون.

 مقتضووی  اوخوواذ وصووام م  -16
 در مووورد عقوود قوورارداد هووا بووا 
 متخصص ن که بوه منظوور پ شوبرد    
 وظووایف کم سوو ون اسووتخدام   

 می شوند. 
دارایی مقاموات   بررسی و ثبت -17

 دولتی و کارمندان بلند روبه.
انمام سایر وظایف مطابق احکام  -18

 این قوانون و سوایر اسوناد وقن نوی     
 مربوط.

 فقرۀ 17 جز مندرج الح تو( ص2)
 از بعد ماه 12 خالل در ماده این( 1)

  مالووواع کم س ون سوی از ایماد،
 گردد. می
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د رئو س دنودې او    کمېس وند 
 واکونه

 لسمه ماده:او
رئ س د الندې دندو  کمېس ون( د ۱)

 او واکونو لرونکی دی:
 د غونډو ریاست. نکمېس ود  -۱
د فعال تونو رهبوري،   کمېس وند  -۲

 مدیریت او څارنه.
ې له وطب ق وودجود ب کمېس وند  -۳

 څخه څارنه.
د داراالنشواء لوه    کمېس وند  -۴

وو او فعال تونو څخوه څارنوه او   آاجرا
 بررسي.

د وصم مونو عملوي   کمېس وند  -۵
 کول.
د هېواد په دننه او بهر کوې لوه    -۶

 ومث ل. څخه کمېس ون
مرستیال، د رئ س په  کمېس ون( د ۲)

غ ا  کې د هغه دنودې او واکونوه   
 اعمالوي.

 
 

الح ت های رئ س ووظایف و ص
 کم س ون
 :همدهممادۀ 
( رئ س کم س ون دارای وظایف و 1)

 صالح ت های ذیل می باشد:
 ریاست از جلسات کم س ون. -1
رهبری، مودیریت و نظوارت از    -2

 فعال ت های کم س ون.
 ظووارت از وطب ووق بودجووه  ن -3

 کم س ون.
نظارت و بررسی از اجوراآت و   -4

 فعال وووت هوووای داراالنشوووای 
 کم س ون.

 وعم ووووول وصوووووام م   -5
 کم س ون.

ومث ل از کم س ون در داخول و   -6
 خارج کشور.

( معاون کم س ون در غ ا  رئ س، 2)
وظایف و صالح ت های وی را اعمال 

 می نماید.
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د غونډو جووړول او   کمېس وند 
 وصم م ن ونه
 نولسمه ماده:

د غونډو نصوا  د   کمېس ون( د ۱)
له غړو څخه لږ وور لوږه د    کمېس ون

 څلورو ونو په حضور سره بشپړېږي.
غونډې د رئ س پوه   کمېس ون( د ۲)
است او د رئ س د غ ابت په صورت ری

 کې د مرستیال په واسطه دایرېږي.

غړي کولی شوي د   کمېس ون( د ۳)
مشورې د ورالسه کولو په منظوور، د  

له وصویه څخوه وروسوته    کمېس ون
غونډو وه متخصص اشخاص او اهول  

 خبره راوبولي.
ه نوډ وصم مونه په غو کمېس ون( د ۴)

و وویأکې د حاضرو غړو د اکثریت ر
یو د یو شان أبنسټ، ن ول کېږي، د رپر

یې أوالي په صورت کې د هغه لوري ر
یوه ورکوړې ده   أچې رئ س هغه وه ر

 اکثریت پېژندل کېږي.
غونډې علني دي او په  کمېس ون( د ۵)

غونډو کې اړوندو ادارو او بنسټونو وه 

وخاذ ودویر جلسات کم س ون و ا
 وصم م
 :نزدهممادۀ 
( نصا  جلسات کم سو ون بوا   1)

حضور حد اقل چهار ون از اعضوای  
 کم س ون وکم ل می گردد.

( جلسات کم س ون بوه ریاسوت   2)
رئ س و در صورت غ ابت رئ س ووسط 

 معاون دایر می گردد.
( اعضای کم س ون می ووانند بوه  3)

منظور اخر مشوره،  اشخاص متخصص 
جلسوات بعود از    و اهل خبره را در

 وصووویه کم سوو ون دعوووت   
 نمایند.

م م کم سو ون بوه اسوا     ( وصا4)
اعضای حاضر جلسوه،   اکثریت آرای

ورت وساوی وی گردد در صواوخاذ م
آراء، رأی فرفی که رئ س به آن رأی 
 داده اسووت اکثریووت شووناخته   

 می شود.
( جلسات کم س ون علنی بوده و از 5)

ات ادارات و نهاد های ذیربط در جلس
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 بلنه ورکول کېږي.
د غونډو په جوړولوو   کمېس ون( د ۶)

هغوې   پورې نورې اړوندې چوارې د 
له  کمېس ونکړنالرې په واسطه چې د 
 لوري وصویبېږي، ونظ مېږي.

 اجراآووبې فرفي او په  کمېس وند 
 کې نه السوهنه
 شلمه ماده:

خپلې دندې د دې قانون  کمېس ون( ۱)
او نورو وقن ني سندونو له حکمونو سره 

النه ډول او په بی فرفوۍ  وسم په مسؤ
 سره ورسره کوي.

د حسوا    مکلف دی، کمېس ون( ۲)
ورکولو د چارو د ونظ م او په خپلوو  

کې د روڼوالي د وأم نولو پوه   اجراآوو
منظور اړین وداب ر ون سي او د افغانستان 

 خلک په جریان کې واچوي.
( هېڅ شوخص نشوي کووالی د    ۳)

او وصم مونو پوه   اجراآوود  کمېس ون
 اړوندو چارو کې السوهنه وکړي.

 
 

 دعوت می شود.
( سایر امور مربوط به ودویر جلسات 6)

 کم س ون ووسط فرزالعملوی ونظو م   
می شود که از فرف کم س ون وصویه 

 می گردد.
بی فرفوی و عودم مداخلوه در    

 اجراآت کم س ون
 :ممادۀ ب ست

( کم س ون وظایف خویم را مطابق 1)
احکام این قانون و سایر اسناد وقن نی به 

و با بی فرفی انمام  صورت مسؤوالنه
 می دهد. 

( کم س ون مکلف است، به منظور 2)
ونظ م امور حسابدهی و وأم ن شفاف ت 
در اجراآت خود وداب ر الزم را اوخاذ و 
 مردم افغانستان را در جریوان قورار   

 دهد.
( ه چ شخص نمی وواند در اموور  3)

مربوط به اجراآت و وصام م کم س ون 
 مداخله نماید. 
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 داراالنشاء
 یوویشتمه ماده:

د خپلووو اداري او  کمېسوو ون( ۱)
اجرائ وي چارو د پرمخ وړلو په منظور 
د داراالنشاء لرونکی دی چې په رأ  

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

او مسوولکي کووارکوونکي د ملکووي 
خدمتونو د کارکوونکو د قوانون لوه   

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

له حکمونو او هغو کړنالرو سره سوم  
 اجراءلخوا وصویبېږي،  کمېس ونچې د 
 کوي.

د کووارکوونکو د  کمېسوو ون( ۴)
وخصصي ظرف ت د لوړولوو لپواره،   

 ښوون زې برنامې جوړوي.
کولی شي ددې مادې په  کمېس ون( ۵)
( فقره کې د درج شوو ښووون زو  ۴)

او  برنامو د په الره اچولو لپاره له ملي
ب ن المللي مؤسسو څخوه موالي او   

 وخن کي مرستې ورالسه کړي.

 شاءداراالن
 :یکم مادۀ ب ست و

( کم س ون به منظور پ شبرد اموور  1)
دارای  خووویم اداری و اجرائ وووی

باشد کوه در رأ  آن   داراالنشاء می
 رئ س قرار دارد. 

( رئ س داراالنشواء و کارکنوان   2)
اداری و مسلکی آن مطابق احکام قانون 

 ی استخدام ودمات ملکووکارکنان خ
 می گردند.

ف خود را مطابق ( داراالنشاء وظای3)
احکام این قانون و فرزالعمل های که 
از فرف کم س ون وصویه می گردد، 

 می نماید.  ءاجرا
 ظرف وت  اروقای برای کم س ون( 4)

 آموزشی های برنامه کارکنان، وخصصی
 . نماید می دایر را
 برگزاری برای وواند می کم س ون( 5)

( 4) فقرۀ مندرج آموزشی های برنامه
  و یوومل اتومؤسس زا ماده نوای
 وخن کی و مالی های کمک المللی، ب ن
 .نماید دریافت را
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 جهبود کمېس وند 
 دوه ویشتمه ماده:

خپله کلنۍ بودجه لوه   کمېس ون( ۱)
حکومت سره په مشوره کې ورو بوي او 
د دولت د بودجې د جزء په ووګه یې د 
حکومت په واسطه ملي شووري ووه   

 وړاندې کوي.
د د بوودجې وطب وق    کمېس ون( د ۲)

 کمېس ونقانون له حکمونو سره سم د 
 واک دی.

کولی شوي د خپلوو    کمېس ون( ۳)
کولو پوه   اجراءفعال تونو او برنامو د 

منظور، د ملي او ب ن المللي سورچ نو  
مالي همکاري له حکومت سوره پوه   

 همغږۍ کې جر  کړي.
له لوري د افالعاوو او  کمېس وند 

 سندونو غوښتنه
 درویشتمه ماده:

کولی شي په دې قانون   ونکمېس( ۱)
کې د درج شوو فعوال تونو د ورسوره   
کولو په منظور، له وزاروونو او دولتي او 
غ ر دولتي، مختلطو او خصوصي ادارو 

 کم س ون ۀبودج
 :دوم مادۀ ب ست و

( کم س ون بودجه ساالنه خود را در 1)
 مشوووره بووا حکومووت ورو ووه و  
به ح ث جزء بودجه دولت، ووسوط  
 حکومت به شوورای ملوی وقودیم    

 می نماید.
م ( وطب ق بودجه کم س ون فبق احکا2)

 قووانون از صووالح ت کم سوو ون  
 می باشد.

ور وبه منظ دو( کم س ون می ووان3)
اجرای فعال ت ها و برنامه های خود، 
 همکاری های موالی منوابع ملوی و    
ب ن المللی را در هماهنگی با حکومت 

 جر  نماید.
مطالبه افالعات و اسناد از فرف 

 کم س ون
 :سوممادۀ ب ست و 

نظور انمام کم س ون می وواند به م (۱)
های منودرج ایون قوانون،     فعال ت

اسووناد ضووروری را از   افالعووات و
 وزارت هوووا و ادارات دولتوووی و 
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څخه اړیون افالعوات او سوندونه    
 وغواړي.

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

  ونکمېسهغه م عاد په ورڅ کې چې د 
له لوري ټاکل کېږي، غوښتل شووي  

پوه   کمېس ونافالعات او سندونه د 
 واک کې ورکړي. 

د قانون د حاکم ت او لوه اداري  
 فساد سره د مبارزې عالي شوري 

 شتمه ماده:یرېڅل
له اداري فساد سره د اغېزمنې مبارزې 
او اړوندو ادارو ور منځ د همغوږۍ د  

د قوانون د  رامنځته کولو په منظوور،  
او له اداري فسواد سوره د    ت کمحا

د افغانسوتان د  عالي شووري   ېمبارز
اسالمي جمهوریت د رئ س ور ریاست 

 الندې، فعال ت کوي.
 
 
 
 

ی، ووی، مختلط و خصوصوغ ر دولت
 مطالبه نماید.

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

 م عادی که از فرف کم س ون وع و ن  
اد مطالبوه  فالعات و اسنمی گردد، ا
 اخت وار کم سو ون قورار     شده را به
 دهند.

شورای عالی حاکم ت قوانون و  
 مبارزه با فساد اداری
 مادۀ ب ست و چهارم:

 منظوور مبوارزه موؤثر و ایمواد     ه ب
 هموواهنگی م ووان ادارات ذیووربط  
 مبارزه بوا فسواد اداری، شوورای    
عالی حاکم ت قانون و مبارزه با فساد 

مهووری  اداری وحت ریاست رئ س ج
 اسووالمی افغانسووتان، فعال ووت   

 می نماید.
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 درې م 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
 فعال ت

 پنځه ویشتمه ماده:
( د اداري فساد د درنو جرمونوو د  ۱)

مروکب نو د عدلي وعق وه د به ور د   
چټکولو په منظور، د اداري فساد لوه  
درنو جرمونو سره د مبارزې پوول س،  
څارنوالي او محکمه، د اداري فساد له 
درنو جرمونو سره د مبارزې د عدلي او 

په یووه  قضايي مرکز ور عنوان الندې 
 مرکز کې فعال ت کوي.

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

 نوم یادېږي.
( فقره کې درج ۱( ددې مادې په )۳)

 فصل سوم
مرکز  یصالح ت هاو وظایف 

عدلی و قضایی مبارزه با جرایم 
 سنگ ن فساد اداری

فعال ت مرکز عودلی و قضوایی   
 مبارزه با جرایم سونگ ن فسواد   

 اداری
 :پنممب ست و مادۀ 
( به منظور وسریع روند وعق ه عدلی 1)

سواد اداری  متهم ن جرایم سونگ ن ف 
  ۀارنوالی و محکمووڅووپووول س، 

 مبارزه بوا جورایم سونگ ن فسواد     
 اداری دریک مرکوز وحوت عنووان    
مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم 
 سوونگ ن فسوواد اداری فعال ووت   

 می نمایند.
( مرکز عدلی و قضایی مبارزه بوا  2)

جرایم سنگ ن فساد اداری در این قانون 
 بنام مرکوز عودلی و قضوایی یواد     

 ی شود.م
  با ماده این( 1) فقرۀ مندرج مراجع( 3)
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شوې مراجع د کواري او وشوک الوي   
خپلواکۍ په ساولو سره له یو بل سره په 

 مکلفې دي.همکارۍ او همغږۍ 
( له اداري فساد سره د مبوارزې د  ۴)

عدلي او قضوایي مرکوز د جلوه د    
مکتوبونو، د ن ونې او ووق ف د حکمونو 
او قرارونو او نورو اوامرو په موقع لوه  

ء څخه د ډاډ د ورالسه کولو لپاره اجرا
د عدلي او قضايي مرکز د اداري دفتر 
په واسطه د قضایاوو د مدیریت س ستم 

 ون کي ډول رامنځته کېږي.په الکتر
 اجراآوود عدلي او قضایي مرکز په 

 کې نه السوهنه
 ویشتمه ماده: ږپش
( عدلي او قضایي مرکوز، د اداري  ۱)

فساد د درنو جرمونو قض ې د قانون د 
حکمونو پربنسټ ور عودلي وعق وه   

 الندې ن سي.
څ شخص نشي کولی د عدلي او ې( ه۲)

ي دعووي پوه   یو قضایي مرکز د جزا
، د قض و د عدلي وعق وه او  وحریک

وصم مونو پورې په اړوندو چارو کوې  

 وشوک الوی،  و کاری استقالل ت حفظ
 هنگیاهمو  و همکواری  بوه  مکلف

 . باشند می بایکدیگر
  از افم نووان حصووول ( بوورای4)

 و احکام جله، مکاو ه موقع به اجرای
 رووسای و ووق ف و گرفتاری قرارهای
  قضووایی و عوودلی مرکووز اواموور
 صورت هوووب قضایا مدیریت س ستم

 مرکوز  اداری دفتر ووسط الکترون ک
  ایموواد یووووقضای و عوودلی

 .گردد می
عدم مداخله در اجراآت مرکوز  

 عدلی و قضایی
 :ششممادۀ ب ست و 

( مرکز عدلی و قضایی، قضوایای  1)
جرایم سنگ ن فساد اداری را به اسا  
احکام قانون مورد وعق ه عدلی قورار  

 می دهد.
  ( هوو چ شووخص نمووی ووانوود 2)

 در امووور مربوووط بووه وحریووک  
دعوای جزایی، وعق ه عدلی قضوایا و  
 وصووام م  مرکووز عوودلی و قضووایی 
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 السوهنه وکړي.
 د اداري فساد درانه جرمونه

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

قانون په پنځمه ماده کې درج د اداري 
فساد د جرمونو اروکا ، د اداري فساد 

 دروند جرم پېژندل کېږي:
 چارواکي. د دولت لوړپوړي -۱
 دولتي چارواکي. -۲
هغه جنراالن یا افسوران چوې د    -۳

 جنرالۍ په بست کې دنده ورسره کوي.
 حکمي اشخاص. -۴
( ددې قانون په پنځمه ماده کې درج ۲)

د اداري فساد د جرمونو مروکب ن، ددې 
( فقره کې له درج شووو  ۱مادې په )

اشخاصو پروه، په الندې حالتونو کې هم 
درانه جرمونه پېژنودل  د اداري فساد 

 کېږي:
په هغه صورت کې چې د جزا کد  -۱

 د دوه یم کتا  د څلوورم بوا  پوه    
دوه یم، درې م، څلورم، پونځم، اووم،  
 اوم، لسم، یوولسم او دوولسم فصول،  

 مداخله نماید. 

 جرایم سنگ ن فساد اداری
 :هفتممادۀ ب ست و 

( اروکا  جرایم فساد اداری مندرج 1)
مادۀ پنمم این قانون از فرف اشخاص 
زیر، جرم سنگ ن فساد اداری شناخته 

 می شود:
 ات عالی روبه دولتی. مقام -1
 مقامات دولتی. -2
جنراالن یا افسران که در بسوت   -3

 جنرالی ایفای وظ فه می نمایند.
 اشخاص حکمی. -4
 ( اروکووا  جوورایم فسوواد اداری 2)

 پوونمم ایوون قووانون  ۀمنوودرج موواد
 ( 1غ ر از اشخاص منودرج فقورۀ )  

در حاالت زیر ن ز، جورایم   این ماده
 سوونگ ن فسوواد اداری شووناخته   

 می شود:
 که وجووه حاصوله    در صوروی -1

 ناشوووی از اروکوووا  جووورایم 
 چهوارم،  سووم،  دوم، فصولمندرج 
  دهووم، هشووتم، هفووتم، پوونمم،
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د پنځم با  په لومړي فصل، د نهم با  
په دوه یم او شپږم فصل کې او د لسم 
با  په څلورم فصل کې د درج شووو  

و له اروکا  څخه راپ دا ورالسه جرمون
شوي وجوه، له لسو م ل ونو افغان و یا په 
بهرن و اسعارو د هغو له معادل څخوه  

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

د دوه یم کتا  د څلورم با  په لومړي 
فصل او د شپږم با  په دوه یم فصول  
کې د درج شوو جرمونو له اروکوا   

شوي وجووه، لوه    څخه راپ دا ورالسه
ل ونو افغان و یا په بهرن و اسعارو  پنځو م

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

 د مبارزې پول س
 اوه ویشتمه ماده:

( په هېواد کې د اداري فساد د درنو ۱)
جرمونو د کشف په منظور د کورن وو  
چارو وزارت په وشک ل کوې د اداري  

و جرمونو سره د مبوارزې  درن لهفساد 
پول س رامنځته کېږي او په عودلي او  

 بوووا   دوازدهوووم و یوووازدهم
  م،ووووپنم با  اول فصل چهارم،

  ششوووم بوووا  و دوم فصوووول
 دهم کتا  دوم با  چهارم نهم و فصل

جزا، ب م از ده م ل ون افغانی یوا   کد
 آن بووه اسووعار خووارجی  معووادل 
 باشد.
 در صوروی که وجووه حاصوله    -2

 ناشی از اروکوا  جورایم منودرج    
 فصوول اول بووا  چهووارم و فصوول 
 دوم بووا  ششووم کتووا  دوم   

د جزا،  ب م از پنج م ل ون افغانی یا ُک
 معووادل آن بووه اسووعار خووارجی  

 باشد.
پول س مبارزه با جورایم سونگ ن   

 فساد اداری
 م: هشتب ست و  مادۀ
 ( بووه منظووور کشووف جوورایم  ۱)

 سوونگ ن فسوواد اداری در کشووور  
پول س مبارزه با جرایم سنگ ن فسواد  
اداری در وشک ل وزارت امور داخلوه  
ایماد و در مرکز عودلی و قضوایی   
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 قضایي مرکز کې فعال ت کوي.

درنوو  له ( که چېرې د اداري فساد ۲)
جرمونو سره د مبارزې پول س، د اداري 
فساد هغه جرم کشف کړي چې په دې 

ووصو ف   یقانون کې دروند جرم ند
اړوندو سندونو  لهمظنون  د هغهشوی، 

 واکمنې مرجوع ووه   او مدرکونو سره
 .وسل موي

درنوو  له ( که چېرې د اداري فساد ۳)
جرمونو سره د مبارزې پول س، د اداري 

 جرمونه کشف کوړي چوې   هغه فساد 
مروکب نو د عدلي وعق ه واک د د هغو 

 ېانګړې محکمې په ح طه کې وي،  د
د کورن و چارو وزیر راټوول شووي   
سندونه او مدرکونه لویې څارنوالۍ ووه  

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

څخه  اجراآوود مبارزې پول س له خپلو 
ډول  د کورن و چارو وزیر وه په مستق م

 راپور ورکوي.
 
 

 فعال ت می نماید.
( هرگاه پول س مبارزه بوا جورایم   ۲)

سنگ ن فساد اداری،  جرم فساد اداری 
م را کشف نماید که در این قانون جر
  ،سنگ ن ووصو ف نگردیوده اسوت   
مظنون آن را با اسناد و مدارک مربوفه 
 بووه مرجووع ذیصووالح وسوول م   

 می نماید.
 ( هرگوواه پووول س مبووارزه بووا  ۳)

 جوورایم سوونگ ن فسوواد اداری،   
را کشف نماید که  جرایم فساد اداری

وعق ه عدلی موروکب ن آن در ح طوۀ   
وزیور  صالح ت محکمۀ خاص باشد، 

مدارک جمع آوری  وامور داخله اسناد 
 ارایوه   ارنوالیڅو بوه لووی   شده را 

 نماید. می
 سنگ ن جرایم عل ه مبارزه پول س( 4)

 ویم،ووخ راآتواج از اداری فساد
  گوزارش  داخله امور وزیر به مستق مًا

 .دهد می
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 د کشفي مراجعو مکلف ت
 نهه ویشتمه ماده:

که چېرې نورې کشوفي مراجوع، د   
اداري فساد درانه جرمونه کشف کړي، 
ندو مکلفې دي، مظنون ن د هغو له اړو

سندونو او مدرکونو سره د اداري فساد 
له درنو جرمونو سره د مبارزې پول سو 

 وه وروپېژني او وسل م کړي.
د اداري فساد له درنو جرمونو سره 

 د مبارزې د څارنوالۍ واکونه
 دېرشمه ماده:

 ( د هېواد په کچه د اداري فسواد  ۱)
 د درنو جرمونو د وحق وق او د هغوو   

د دعوې د اقامه  د متهم نو پر وړاندې
کولو په منظور د اداري فساد له درنو 

څارنوالي د لویې  ېجرمونو سره د مبارز
څارنوالۍ په وشک ل کې رامنځته کېږي 
او په عدلي او قضایي مرکز کې فعال ت 

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

شمېر مروکب نو وحق ق او د دعوې اقامه 
ونو کې چې د اداري فساد په درنو جرم

 مکلف ت مراجع کشفی
 م:ب ست و نهمادۀ  

هرگاه سایر مراجع کشوفی، جورایم   
ماینود  سنگ ن فساد اداری را کشف ن

مکلف اند، مظنون ن را بوا اسوناد و   
مدارک مربوفه آن به پول س مبارزه با 
جرایم سنگ ن فساد اداری، معرفوی و  

 وسل م نمایند.   
څارنوالی مبارزه با  های صالح ت

 جرایم سنگ ن فساد اداری
 :سی اممادۀ 
 ( بووه منظووور وحق ووق جوورایم  ۱)

 سوونگ ن فسوواد اداری و اقامووه   
 آن در دعوووی عل ووه متهموو ن   

 ارنوالی مبووارزه څووسووط  کشووور 
 با جورایم سونگ ن فسواد اداری در    

ارنوالی ایماد و در مرکز څوشک ل لوی 
 عووودلی و قضوووایی فعال وووت  

 می نماید.
( وحق ق و اقاموۀ دعووی آنعوده    ۲)

مروکب ن جرایم فساد اداری که شامل 
جرایم سنگ ن  فساد اداری نباشود از  
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شامل نه وي له اداري فسواد سوره د   
 مبارزې د څارنوال و واک دی.

( د اداري فساد له درنو جرمونو سره ۳)
 د مبارزې څوارنوالي د اداري فسواد   
د درنو جرمونو د متهم نوو د نسوبتي   
دوس ې له رارسېدو او محکمې ووه د  

 ه پو هغې له احاله کولوو وروسوته،   
لي کې له موضوع څخه په ل کلنډ وخت
 وه خبر ورکوي. کمېس ونډول 
( که چېرې ددې قانون له حکمونو ۴)

سره سم، د قض ې رس دګۍ، له اداري 
فساد سره د مبارزې د عادي محکموو  
په واک کې نه وي، د اداري فساد له 
درنو جرمونو سره د مبارزې څارنوالي د 
اداري فساد له درنو جرمونو سوره د  
و مبارزې محکمې وه د دوس ې له لېږلو 

 ېس ون وه خبر ورکوي.مڅخه ک
 ( د اداري فساد له درنو جرمونوو  ۵)

 سره د مبارزې څوارنوالي د محکموو   
د صادره ف صلو یو نقل کمېس ون ووه  

 ږي.ېل
 
 

اد ارنوالی های مبارزه با فسڅصالح ت 
 اداری می باشد.  

( څارنوالی مبارزه با جرایم سنگ ن ۳)
  مواصوولتاز  بعوود فسوواد اداری

 متهموو ن جوورایم  دوسوو ه نسووبتی
سنگ ن فساد اداری و احالوۀ آن بوه   
محکمه، موضوع را به اسرع وقت فور 
 کتبووی بووه کم سوو ون افووالع   

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

  رسوو دگی قضوو ه از صووالح ت  
 محاکم عوادی مبوارزه بوا فسواد     
اداری نباشد، څارنوالی مبارزه با جرایم 
سنگ ن فساد اداری از ارسال دوس ه به 

یم سنگ ن فساد محکمۀ  مبارزه با جرا
 افووالع  اداری، بووه کم سوو ون 

 می دهد.
( څارنوالی مبارزه با جرایم سنگ ن ۵)

فساد اداری یک نقل از ف صله هوای  
 س ون، ارسال  صادره محاکم را  به کم

 می نماید.
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د اداري فساد له درنو جرمونو سره 
 د مبارزې د محکمو واکونه

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

 ګۍ په منظوور  د درنو جرمونو د رس د
د سترې محکمې په وشوک ل کوې د   
اداري فساد له درنو جرمونو سوره د  
مبارزې ابتدائ ه او د است ناف محکموه  
رامنځته کېږي او په عدلي او قضوایي  

 مرکز کې فعال ت کوي.
( د اداري فساد هغو جرمونوو ووه   ۲)

رس دګۍ چې د اداري فسواد درانوه   
جرمونه نه وي، له اداري فساد سره د 

 ارزې د دیوانونو واک دی.مب
( د سترې محکمې د عامه امن وت  ۳)

دیوان د فرجام غوښتنې په پړاو کې، د 
اداري فساد د درنو جرمونو د قضوايي  

 رس دګۍ د واک لرونکی دی.
 
 
 
 

محاکم مبارزه بوا   های صالح ت
 جرایم سنگ ن فساد اداری

 :و یکم مادۀ سی
به منظور رس دگی جرایم سنگ ن  (۱)

 فسوواد اداری در سووط  کشووور  
 ابتدائ ووه و اسووت ناف   ۀمحکموو

مبارزه با جرایم سنگ ن فساد اداری در 
 وشووک ل سووتره محکمووه ایموواد و 

 فعال وت  در مرکز عودلی و قضوایی   
 می نماید. 

رس دگی به جرایم فساد اداری که  (۲)
جرایم سنگ ن فساد اداری نباشود از  
صالح ت دیوان های مبارزه با فسواد  

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

مرحلۀ فرجام خواهی حایزصوالح ت  
سنگ ن فسواد   رس دگی قضایی جرایم

 اداری می باشد. 
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د عوودلي وعق ووه د اختصاصووي 
مراجعو له لوٍري د افالعواوو او  

 سندونو غوښتنه
 دوه دېرشمه ماده:

و جرمونوو  ( د اداري فساد د درنو ۱)
پول س، څارنوالي او محکمه کوالی شي 
د اداري فسوواد د درنووو جرمونووو د 
مظنون نو او متهم نو د عدلي وعق ه په 
منظور لوه وزاروونوو او دولتوي او    
غ ردولتي ادارو او دولتي مختلطوو او  
خصوصي شرکتونو څخه هرډول اړین 

 افالعات او سندونه وغواړي.
رج ( فقره کې د۱( ددې مادې په )۲)

شوي وزاروونه او ادارې مکلف دي د 
هغه م عاد په ورڅ کې چوې د عودلي   
وعق ه د اختصاصي مراجعو له لووري  

، غوښتل شوي افالعات او ټاکل کېږي
 کې ورکړي.په السرسي یسندونه دهغو

 
 
 
 

عات و اسناد از فرف افال ۀمطالب
 مراجووع اختصاصووی وعق ووه  

 عدلی
 م:دومادۀ سی و 

ارنوالی و محکمه جرایم څ( پول س، 1)
سنگ ن فساد اداری می ووانند به منظور 
وعق ه عدلی مظنون ن و متهم ن جرایم 
سنگ ن فساد اداری هرنوع افالعات و 
اسناد ضوروری را از وزارت هوا و   
 ادارات دولتووی و غ وور دولتووی و  

رکت های دولتی مختلط و خصوصی ش
 مطالبه نمایند.

( وزارت ها و ادارات مندرج فقرۀ 2)
الل و( این ماده مکلف اند در خو 1)

م عادی که از فرف مراجع اختصاصی 
وعق ه عدلی وع  ن می گردد، افالعات 

دستر  آنان  بهو اسناد مطالبه شده را 
 قرار دهند.
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 څلورم فصل
 د ادارو همغږي او همکاري

له کورن و او بهرنيو مراجعو سوره  
 همکاري

 دري دېرشمه ماده:
کوالی شي د اړونودو   کمېس ون( ۱)

فعال تونو د اجراء کولو پوه منظوور د   
وزاروونو او نورو اړوندو ادارو همکاري 

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

وزاروونه او نورې ادارې مکلف دي له 
 سره همکاري وکړي. کمېس ون

کوالی شي د قانون له  کمېس ون( ۳)
پوه  حکمونو سره سم د خپلو دنودو  

اجراء کولو کې د بهرن و چارو وزارت 
 لووه الرې لووه بهرنيووو دولتونووو او 
د ب ن المللي او س مه ی زو سوازمانونو  

 سره دوه اړخ زه همکاري وکړي.
 
 
 
 

 فصل چهارم

 هنگی و همکاری اداراتاهم

همکاری بوا مراجوع داخلوی و    
 خارجی

 م: سومادۀ سی و 
( کم س ون می وواند بوه منظوور   ۱)

اجرای فعال ت های مربوفه همکواری  
سایر ادارات ذیوربط را   وزارت ها و
 مطالبه نماید.

( وزارت ها و سایر ادارات مندرج ۲)
( این ماده مکلوف انود بوا    ۱فقرۀ )

 کم س ون همکاری نمایند.
وانود در اجورای   ( کم س ون می و۳)

احکام قوانون از   وظایف خود مطابق
فریق وزارت امور خارجوه بوا دول   
خارجی، سازمان های ب ن المللوی و  
 منطقووووی همکووواری متقابووول 

 نماید. 
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د استراو ژۍ د سفارشونو د وطب ق 
 څخه د ادارو مکلف ت

 څلورمه ماده:
( وزاروونه او اړونده ادارې مکلفې ۱)

بوارزې د  دي د اداري فساد سره د م
استراو ژۍ د سفارشونو وطب ق څخه او د 

 کمېس ونمخن وي د ودب رونو پالنونه د 
اړونده ساحه کې د اداري فساد سره د 

 مبارزې راپور وړاندې کړي.
د  کمېس ون( وزاروونه او ادارې د ۲)

 وصم مونو په اجراء کولو مکلف دي.
 پنځم فصل

 وروستني حکمونه
 د شتمن و اعاده
 ماده:پنځه دېرشمه 

څارنوالۍ اداره مکلفه ده د  ی( د لو۱)
هغو شتمن و د اعادې په منظور چې ددې 
قانون په پنځمه ماده کې درج د اداري 
فساد د جرمونو د اروکا  په اثر ناقانونه 
 ح ف او م ل یوا غصوه شووې او    
د اشخاصو په ال  کې وي، د محکمې 

مکلف وووت ادارات از وطب وووق 
 سفارشات استراو ژی

 م:چهارمادۀ  سی و 
 مکلف ربطیذ ادارات و ها وزارت( 1)
 یژ اواسوتر  سفارشوات  ق وطب از اند

 یهوا  پوالن  و یادار فساد با مبارزه
 فسواد  با مبارزه و یر جلوگ یر وداب
 ون سو  کم به مربوط ۀساح در یادار

 .ندینما هیارا گزارش
 بوه  مکلف ادارات و ها ( وزارت2)

 وصام م کم س ون می باشند. اجرای
 فصل  پنمم

 احکام نهائی

 اعادۀ دارایی ها
 م:پنممادۀ سی و 

 است مکلف الیڅارنو لوی ( ادارۀ1)
 اثر هب که هایی دارایی اعادۀ منظوره ب

 مادۀ مندرج اداری فساد جرایم اروکا 
 م ل و ح ف غ رقانونی قانون این پنمم
 خاصواش دستر  هووب و غصه یا

 محکمه حکم اصدار از بعد قراردارد،
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د حکم له صادرېدو څخه وروسوته د  
اړه اړیون ووداب ر   هغو د وحص لولو په 

ون سي او د عملي کولوو لپواره یوې    
 حکومت وه وړاندیز وړاندې کړي.

څارنوالۍ اداره مکلفوه ده   ی( د لو۲)
( فقره کې لوه درج  ۱ددې مادې په )

څخه پوه ربعووار ډول    اجراآووشوو 
 وه راپور ورکړي. کمېس ون

( د شتمن و د اعادې د چارو اړوند ۳)
سوم  نور حکمونه له جال مقررې سره 

 ونظ مېږي.
 د ېانګړي بانکي حسا  پران ستل

 شپږدېرشمه ماده:
( د مال ې وزارت د اداري فساد له ۱)

جرمونو څخه د راپ دا شوو عوایودو د  
ټاکلې سلنې د لېږد په منظور ېانګړی 

 بانکي حسا  پران زي.
( د الندې عوایدو ټاکلې سلنه ددې ۲)

( فقره کوې درج شووي   ۱مادې په )
 کېږي:حسا  وه لېږدول 

د جرمونو اړوند له  د اداري فساد -۱
 څخه ورالسه شوي عواید.نغدي جزاګانو

 یوومقتض وداب ر آن وحص ل مورد در
  ساختن یووعمل برای و نموده اوخاذ
   هیارا نهادوووپ ش متحکو هووب آن

 .نماید
 است مکلف څارنوالی لوی ( ادارۀ2)
 به ماده این( 1) فقرۀ مندرج اجراآت از

 گزارش کم س ون به وار عوورب شکل
 .دهد

 اعادۀ امور به مروبط احکام ( سایر3)
  ونظو م  جداگانه مقررۀ فبق ها دارایی
 .گردد می

 افتتاح حسا  بانکی خاص
 م:ششمادۀ سی و 

قال ورت مال ه به منظور انتو ( وزا1)
ایم رف صدی مع ن عواید ناشی از جو 

فساد اداری حسا  بانکی خواص را  
 افتتاح می نماید.

( ف صدی مع ن عواید ذیل به حسا  2)
 قال و( این مواده انتو  1مندرج فقرۀ )
 می گردد:

عواید حاصله از جزا های نقودی   -1
 مروبط به جرایم فساد اداری.
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د اداري فساد د جرمونو اړونود   -۲
څخوه   ېوجوهو او شتمن و له مصادر

 ورالسه شوي عواید.
 د کارکوونکو مکافات
 اووه دېرشمه ماده:

 هغه شمېر کارکوونکي چوې   د ادارو
 ف ور او  د کشف، وحق ق، محاکمې، ون

کوې  شتمن و د وحص ل پوه برخوه  د 
ارزښتناک رول لوبوي، د اداري فساد 
 له جرمونو سره د مبارزې په کار کوې  

زیاوې هڅونې په منظور ددې د هغوی ال
( فقره ۱قانون د شپږ دېرشمې مادې په )

کې له درج شوي ېوانګړي حسوا    
لپاره له اړوندې مقررې  یڅخه، د هغو

 سره سم نغودي مکافوات ورکوول    
 کېږي.

بانکي حسا  څخوه د ګټوې    له
 اخ ستنې ډول

 اوه دېرشمه ماده:
د مال ې وزارت مکلف دی ددې قانون 
په شپږ دېرشمه ماده کې له درج شوي 
 حسا  څخه د اغ زمنوې، شوفافې او  

ادرۀ وجوه و عواید حاصله از مص -2
دارایی های مروبط به جورایم فسواد   

 اداری.
 مکافات کارکنان

 م:هفتمادۀ سی و 
 آنعووده از کارکنووان ادارات کووه  
 در زم نوووۀ کشوووف، وحق وووق، 
 محاکموووه، ونف ووور و وحصووو ل 

 نقوم ارزنوده را ایفوا     دارایی هوا 
می نمایند، به منظور وشویق ب شتر شان 
 در اموور مبووارزه بووا جوورایم    

ز حسا  خاص منودرج  فساد اداری ا
 م ایون  ششو ( مادۀ سوی و  1فقرۀ )

 قووانون، مکافووات نقوودی مطووابق 
  ءاعطوا بورای آنهوا   مقررۀ مربوط 
 می گردد.

 فوورز اسووتفاده از حسووا    
 بانکی

 م:هشتمادۀ سی و 
 وزارت مال ووه مکلووف اسووت   
به منظور استفاده موؤثر، شوفاف و   
 عادالنه از حسوا  منودرج موادۀ    
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عادالنه ګټې اخ ستنې په منظور له عدلي 
او قضایي بنسټونو سره پوه همکوارۍ   
ېانګړې مقرره ورو ه او د قانون لوه  

 سم یوې پړاوونوه وېور    حکمونو سره
 کړي.

 د لوایحو او کړنالرو وضع
 نهه دېرشمه ماده:

کوالی شي ددې قوانون د   کمېس ون
حکمونو د ښه وطب ق په منظوور، لوه   
وزاروونو او اړوندو ادارو سوره پوه   
مشوره کې مقررې وړاندیز او الیحې او 

 کړنالرې وضع کړي.
 انفاذ

 څلوېښتمه ماده:
ېټې څخه   له نې( دغه قانون د ووش۱)

 ده کووې یوونافوور او پووه رسوومي جر
 خپرېږي.

اداري فساد سوره د مبوارزې    له( ۲)
نځتوه کېودو څخوه    له رام کمېس ون

وروسته، هغه موازي ادارې چوې لوه   
اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې 
فعال ت کوي د افغانستان د اسوالمي  

 کواری  سی و ششم این قانون در هم
 بووا نهوواد هووای عوودلی و قضووایی 
 مقوووررۀ خاصوووی را ورو وووه  
 و مطابق احکام قانون فوی مراحول   

 نماید.
 وضع لوای  و فرزالعمل ها

 م:سی و نهمادۀ 
کم س ون می وواند به منظور وطب ق بهتر 
احکام این قانون، مقورره هوا را در   
مشوره با وزارت ها و ادارات ذیربط 

ل هوا را  پ شنهاد و لوای  و فرزالعم
 وضع نماید.

 انفاذ
 مادۀ چهلم:

 این قوانون از وواریخ ووشو      ( 1)
 نافوور و در جریوودۀ رسوومی نشوور 

 می گردد. 
 (  بعوود از ایموواد کم سوو ون  2)

 مبووارزه بووا فسوواد اداری، ادارات 
 موووازی کووه در عرصووۀ مبووارزه  
 بوووا فسووواد اداری فعال وووت  
می نمایند به اسوا  حکوم رئو س    
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جمهوریت د رئ س د حکم پربنسټ د 
 ېس ونکمیوه کال مودې په ورڅ کې له 

 سره مدغم کېږي.

 

در خالل  جمهوری اسالمی افغانستان
 مدت یکسال به کم سو ون مودغم   

 می گردند.
 



 
 

 

           

 :اشتراك ساالنه
 

 ( افغزززان 099)         در مركززز  ال الال زززا    
 فیصززت فیفیزز  ۵۲بززرام مززام رول دالبزز   بززا  

 برام متعلمیل ال محصلیل با ارائه فصزتو،  نصز  میمز    
 فیصت فیفی  از میم  رالم جلت ۰9برام کتاب فرالش  ها با 
 ( دابززر امروئززائ  ۵99)          خززارا از کرزز ر   
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