د افغانستان اسالمي جمهوریت
د عدلیې وزارت
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تعدیل برخی از مواد قانون مبارزه با فساد اداری

تاریخ نشر )۳( :حمل سال  ۸۳۳۱هـ.ش نمبر مسلسل)۸۳۳۳( :

فرمان
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان
در مورد توشیح تعدیل برخی از مواد قانون مبارزه با فساد اداری
شماره)۳۵۳( :
تاریخ۸۳۳۱/۸۱/۸۳ :
مادۀ اول:
به تأسی از حکم جزء  ۶۱مادۀ شصت و چهارم و با رعایت مادۀ هفتاد و نهم قانون اساسی افغانستتان تدتدیب بر تی از
مواد قانون مبارزه با فساد اداری را که به اساس مصوبۀ شماره ( )۱۶مترر  ۶۹۳۱/۶۱/۶۱کابینتۀ جمهتوری است می
افغانستان به دا ب ( )۱ماده تصویب گردیده است توشیح می دارم.
مادۀ دوم:
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وزیر عدلیه و وزیتر دولتت در امتور لارلمتانی مرظت
اداری را در

انتد ایتن فرمتان و تدتدیب بر تی از متواد قتانون مبتارزه بتا فستاد

ب ( )۹۳روز از تاریخ اندقاد ن ستین جلسۀ شورای ملی به آن شوری تقدیم نمایند.

مادۀ سوم:

ایتتن فرمتتان از تتتاریخ توشتتیح نافتتب و همتتراه بتتا مصتتوبۀ کابینتته جمهتتوری است می افغانستتتان و تدتتدیب متتبکور در جریتتدۀ
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رسمی نشر گردد.

محمد اشرف غنی

رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

1

مصوبۀ
کابینۀ جمهوری اسالمی افغانستان
در مورد طرح تعدیل برخی از مواد قانون مبارزه با فساد اداری
شماره)۱۸( :
تاریخ۸۳۳۱/۸۱/۸۳ :
کابینتتۀ جمهتتوری اس ت می افغانستتتان بتته تأستتی از حکتتم متتادۀ هفتتتاد و نهتتم قتتانون اساستتی افغانستتتان در جلستتۀ متترر
 ۶۹۳۱/۶۱/۶۱ویش طرح تددیب بر ی از مواد قانون مبارزه با فستاد اداری را بته دا تب ( )۱متاده بته حیتف فرمتان
تقنینی تصویب نمود.

محمد اشرف غنی
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رئیس جمهوری اسالمی افغانستان
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تعدیل برخی از مواد قانون مبارزه با فساد اداری
مادۀ اول:
مواد نهم دهم و یازدهم فقرۀ ( )۶مادۀ شانزدهم متواد ستی وششتم ستی و هفتتم و ستی و هشتتم قتانون مبتارزه بتا فستاد
اداری منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره ( )۶۹۶۱مرر  ۶۹۳۱/۱/۶۱بی ً تددیب گردد:
طرز نامزدی
 -۸مادۀ نهم:
( )۶ستره محکمه وزارت های عدلیه و امور زنان ادارۀ څارنوالی و کمیسیون مستقب حقوق بشتر افغانستتان هتر یت
لنج لنج نفر و نهاد های جامده مدنی بیربط مبارزه با فساد اداری بیست و لنج نفر اشت ا

واجتد شترایط منتدرد متادۀ

هشتم این قانون را در هماهنگی نهاد هتای وییتتی مربتوط مطتابق طرزالدملتی کته از طتر

مراجت و نهتاد هتای فتوق

البکر تصویب می گردد غرض ثبت نام عضویت کمیسیون مبارزه با فساد اداری به کمیسیون مستقب اص حات اداری
و دمات ملکی مدرفی می نمایند.
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( )۱مراجت و نهتتاد هتتای منتتدرد فقتترۀ ( )۶ایتتن متتاده مکلت
اش ا

واجتد شترایط را در ت ب متدتی کته از طتر

انتتد

ستتوانح کتتالی استتناد تحصتتیلی و تتتبکرۀ تابدیتتت

لت

کمیستیون مستتقب اصت حات اداری و تدمات ملکتی تدیتین متی

گردد غرض بررسی به آن کمیسیون ارائه نمایند.

( )۹کمیستتیون مستتتقب اص ت حات اداری و تتدمات ملکتتی استتناد اش ت ا
فهرست حداقب لانزده نفر اش ا

آن کمیسیون تصویب می گتردد بررستی نمتوده و
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شرایط مندرد مادۀ هشتم این قانون مطابق طرزالدملی که از طر

منتتدرد فقتترۀ ( )۶ایتتن متتاده را بتتا نظرداشتتت

واجد شرایط را غرض ات اب تصمیم به رئیس جمهوری اس می افغانستان ارائه متی

نماید.
طرز گزینش اعضای کمیسیون
 -۱مادۀ دهم:

( )۶رئیس جمهوری بدد از مشوره با مسرولین مراج دولتی و ررسای نهاد هتای جامدته متدنی بیتربط مبتارزه بتا فستاد
اداری از میان اش ا

مندرد فقرۀ ( )۹مادۀ نهم این قانون لنج نفر را به حیف اعضتای کمیستیون کته حتداقب دو نفتر

آنها زن باشد برای دورۀ اوب به ترتیب بیب تدیین می نماید:
 -۶سه عضو برای مدت شش ساب.
 -۱دو عضو برای مدت سه ساب.
( )۱اعضای کمیسیون برای دوره های بددی برای مدت شش ساب تدیین می شوند.
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تضاد منافع
 -۳مادۀ یازدهم:
( )۶هرگاه مسرولین مراج و ررسای نهاد های مندرد فقرۀ ( )۶مادۀ نهم این قانون با یکی از نامزدان کمیسیون تضاد
مناف داشته باشند حق دادن رأی در مورد وی را ندارند.
( )۱تضاد مناف مسرولین مراج و ررسای نهاد های مندرد فقرۀ ( )۶ماده نهم این قانون شامب موارد بیب می باشد:
 -۶در صورتی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم در موضوع بینف باشند.
 -۱در صورتی که یکی از اقارب آنها یا کارکن نهاد مربوطه بینف باشد.
 -۹در صورتی که با نامزد عضویت کمیسیون دارای مناف مشترک باشند.
 -۱در صورتی که میان آنها و نامزد عضویت کمیسیون منازعه وجود داشته باشد.
 -۵در صورتی که مسرولین مراج و ررسای نهاد ها و نامزد عضویت کمیسیون یا اقارب آنها داین یا مدیون یکدیگر

گزینش اعضای جدید
 -۳فقرۀ ( )۸مادۀ شانزدهم:
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باشند.

( ) ۶هرگاه عضو کمیسیون در یکی از موارد مندرد مادۀ چهتاردهم ایتن قتانون عضتویت تو را از دستت بدهتد عضتو
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جدید مطابق حکم مندرد مادۀ دهم این قانون از میان اش ا
ایجاد صندوق مبارزه با فساد اداری
 -۵مادۀ سی و ششم:
( )۶وزارت مالیه مکل

واجد شرایط تدیین می گردد.

است صندوق مبارزه با فساد اداری را ایجاد نماید.

( )۱بیست فیصد وجوه بیب به صندوق مندرد فقرۀ ( )۶این ماده انتقاب می گردد:
 -۶وجوه حاصله از جزاهای نقدی مرتبط به جرایم فساد اداری.
 -۱وجوه حاصله از مصادره دارایی های مرتبط به جرایم فساد اداری.
تعیین وجوه
 -۶مادۀ سی و هفتم:
آندده از اداراتی که در زمینۀ کش

تحقیق محاکمه تنفیب و تحصیب دارایتی هتا نقتش ارزنتده را ایفتاء متی نماینتد بته

منظور تشویق بیشتر شان در امر مبارزه با جرایم فساد اداری از صندوق مندرد فقرۀ ( )۶مادۀ سی و ششم این قانون
وجوه مدین مطابق مقررۀ مربوط برای آنها اعطاء می گردد.
4

طرز استفاده از صندوق مبارزه با فساد اداری
 -۱مادۀ سی و هشتم:
طرز استفاده مرثر شفا

و عادینه از صندوق مبارزه با فساد اداری در مقرره تنظیم می گردد.

مادۀ دوم:
این تددیب از تاریخ توشیح نافب و در جریدۀ رسمی نشر گردد.
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