د افغانستان اسالمي جمهوریت
د عدلیې وزارت

رسمي جریده
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قانون اشاعه و ثبت دارایی های مقامات و کارکنان دولتی

تاریخ نشر )۶( :عقرب سال  ۶۹۳۶هـ.ش
نمبر مسلسل)۶۷۲۶( :

فرمان تقنینی
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان
در مورد توشیح قانون اشاعه و ثبت دارایی های مقامات و کارکنان دولتی
شماره)۶۵۱( :
تاریخ۶۹۳۶/۶/۶۱ :
ماد ٔه اول:
به تأسی از احکام جزء  ۶۱مادۀ شصت و چهارم و مادۀ هفتاد و نهم قانون اساسی افغانستان ،قانون اشاعه و ثبت
دارایی های مقامات و ثبت دارایی های مقامات و کارکنان دولتی را که به داخل ( )۳فصل و ( )۶۱مادۀ در جلسۀ
شماره ( )۶۱مؤرخ  ۶۳۳۱/۱/۶۳کابینۀ جمهوری اسالمی افغانستان تصویب گردیده است ،توشیح می دارم.
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مادۀ دوم:

وزیر عدلیه و وزیر دولت در امور پارلمانی مؤظف اند ،متن قانون اشاعه و ثبت دارایی های مقامات و کارکنان
دولتی و این فرمان را در خالل ( )۳۱روز از تاریخ انعقاد نخستین جلسۀ شورای ملی به آن شورا تقدیم نمایند.
مادۀ سوم:

این فرمان از تاریخ توشیح نافذ ،همراه با مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسالمی افغانستان و متن قانون متذکره ،در جریدۀ
رسمی نشر گردد.

دمحم اشرن نی

رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

مصوبۀ
کابینۀ جمهوری اسالمی افغانستان
در مورد طرح قانون اشاعه و ثبت دارایی های مقامات و کارکنان دولتی
شماره)۶۱( :
تاریخ۶۹۳۶/۶/۶۹ :
به تأسی از حکم مادۀ هفتاد و نهم قانون اساسی افغانستان طرح قانون اشاعه و ثبت دارایی های مقامات و کارکنان
دولتی به داخل ( )۳فصل و ( )۶۱ماده در جلسۀ شماره ( )۶۱مؤرخ  ۶۳۳۱/۱/۶۳کابینۀ جمهوری اسالمی افغانستان
تصویب گردید.
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دمحم اشرن نی

رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

فهرست مندرجات
قانون اشاعه و ثبت دارایی های مقامات و کارکنان دولتی
فصل اول
احکام عمومی
صفحه

ماد ٔه اول:

مبنی۶................................................................. ..............

مادۀ دوم:

اهدان ۶.............................................................................

مادۀ سوم:

اصطالحات۶.........................................................................

مادۀ چهارم:

مرجع تطبیق۷.......................................................................
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مواد

عنوان

فصل دوم

اشاعه ،ثبت ،ارزیابی و نشر دارایی

مادۀ پنجم:

مکلفیت اشاعه دارایی۷.............................................................

مادۀ ششم:

ثبت دارایی های مقامات عالی رتبه دولتی۷.......................................

مادۀ هفتم:

اشاعه و ثبت دارایی های متصدیان عهده های انتخابی۹........................

مادۀ هشتم:

اشاعه و ثبت دارایی های مقامات دولتی و کارکنان دولتی۹....................

مادۀ نهم:

دارایی های قابل اشاعه۹...........................................................

مادۀ دهم:

مکلفیت ادار ٔه ثبت ،ارزیابی نشر دارایی ها۹.....................................

مادۀ یازدهم:

خود داری یا تأخیر اشاعه دارایی۱................................................

مادۀ دوازدهم:

بررسی دارایی ها۵..................................................................

مادۀ سیزدهم:

مکلفیت ادارات۵.....................................................................

مادۀ چهاردهم:

تدقیق فورمه اشاعه۵...............................................................

فصل سوم
احکام نهایی
مادۀ پانزدهم:

پیشنهاد مقرره و وضع لوایح۶..................................................

مادۀ شانزدهم:

انفاذ۶...............................................................................
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قانون اشاعه و ثبت دارایی های مقامات و کارکنان دولتی
فصل اول
احکام عمومی
مبنی
مادۀ اول:
این قانون در روشنی احکام مواد هفتم ،پنجاهم و جزء  ۳مادۀ هفتاد و پنجم و مادۀ یکصد و پنجاه و چهارم قانون
اساسی افغانستان ،وضع گردیده است.
اهدان
مادۀ دوم:

AC
KU

اهداف این قانون عبارتند از:

 -۶ایجاد سیستم اشاعه ،ثبت و ارزیابی دارایی های مقامات عالی رتبه دولتی ،مقامات دولتی و کارکنان دولتی.
 -۲فراهم نمودن زمینه تشخیص سوء استفاده از صالحیت وظیفوی ،سوء استفاده از نفوذ و افزایش غیر قانونی دارایی
های مقامات عالی رتبه دولتی ،مقامات دولتی و کارکنان دولتی.
 -۳جلوگیری از حیف و میل دارایی های عامه.
اصطالحات
مادۀ سوم:

اصطالحات آتی در این قانون دارای مفاهیم ذیل می باشند:
 -۶مقامات عالی رتبه دولتی :ذوات مندرج قانون تنظیم معاش مقامات عالی رتبه دولتی می باشند.
 -۲مقامات دولتی :ذوات مندرج قانون تنظیم معاش مقامات دولتی می باشند.
 -۳کارکنان :کارکنان دولتی اعم از ملکی و نظامی می باشند.
 -۴دارایی :به مفهوم مندرج جزء  ۲مادۀ سوم قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم می باشد.
 -۵اشاعه :درج دارایی در فورمۀ معینه به امضای مقام یا کارکن دولتی می باشد.
 -۱ثبت :درج فورمه اشاعه شده مقام و کارکن در دفاتر مربوطه و دیتابیس بطور اسکن می باشد.
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 -۷نشر :اعالن دارایی مقامات عالی رتبه دولتی و مقامات دولتی از طریق ویب سایت ادارۀ ثبت و بررسی دارایی
های مقامات و کارکنان دولتی ،مطابق احکام قانون می باشد.
 -۸رسیدگی :مطالبه معلومات از ادارات دولتی ،غیر دولتی ،مؤسسه ها ،تصدی ها و شرکت های دولتی و مختلط و
سایر مراجع در مورد دارایی مقامات عالی رتبه دولتی ،مقامات دولتی و کارکنان دولتی و بررسی آن می باشد.
مرجع تطبیق
مادۀ چهارم:
( )۶ادارۀ ثبت و بررسی دارایی های مقامات و کارکنان دولتی ،مسؤول تطبیق احکام این قانون می باشد.
( )۲ادارۀ ثبت و بررسی دارایی های مقامات و کارکنان دولتی در چوکات ادارۀ امور ریاست جمهوری اسالمی
افغانستان ایجاد و فعالیت می نماید.
( )۳ادارۀ ثبت و بررسی دارایی های مقامات و کارکنان دولتی در این قانون بنام اداره یاد می شود.
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فصل دوم

اشاعه ،ثبت ،ارزیابی و نشر دارایی

مکلفیت اشاعه دارایی
مادۀ پنجم:

( ) ۶ذوات مندرج مادۀ یکصدو پنجاه و چهارم قانون اساسی شامل مقامات عالی رتبه دولتی و مقامات دولتی،
څارنواالن و سایر کارکنان دولتی مکلف اند ،دارایی خود را که طور مستقیم تحت سلطه و تصرف آنها بوده یا نزد
اشخاص دیگ ر می باشد و نیز دارایی پدر ،مادر ،همسر و فرزندان خود را همه ساله در ماه اول سال مالی اشاعه
نمایند.

( )۲ادارات دولتی نمی توانند ،تقرر اشخاصی را که دارایی خویش را اشاعه و ثبت نه نموده اند جهت منظوری به
مقام ریاست جمهوری پیشنهاد نمایند.
ثبت دارایی های مقامات عالی رتبه دولتی
مادۀ ششم:
( )۶اداره مکلف است ،دارایی های مقامات عالی رتبه دولتی را قبل و بعد از دوره خدمت ثبت ،رسیدگی و نشر نماید.
( )۲نشر دارایی مقامات مندرج فقرۀ ( )۶این ماده از طریق ویب سایت اداره صورت می گیرد.
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اشاعه و ثبت دارایی های متصدیان عهده های انتخابی
مادۀ هفتم:
( )۶اعضای شورای ملی ،شورا های والیتی و ولسوالی ها و شاروال ها و اعضای مجالس شاروالی ها مکلف اند،
دارایی ها ،عواید ،هدایا و دارایی های خارج از وظایف رسمی شان را ،قبل از اشغال وظیفه و بعد از آن و در جریان
وظیفه همه ساله در ماه اول سال مالی ،اشاعه و آن را رسما به اداره ارایه نمایند.
( )۲دارایی های مقامات و اشخاص مندرج فقرۀ ( )۶این ماده در صورت انفصال از وظیفه نیز بررسی می شود.
اشاعه و ثبت دارایی های مقامات دولتی و کارکنان دولتی
مادۀ هشتم:
( )۶تمام مقامات دولتی و کارکنان دولتی اعم از ملکی و نظامی شامل مشاورین مقام ریاست جمهوری ،معینان وزارت
ها ،رؤسای ادارات دولتی ،رؤسا و اعضای کمیسیون های مستقل ،سفرا ،والی ها ،ولسواالن ،مشاورین وزارت ها و
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سایر ادارات ،قضات ،څارنواالن ،جنراالن وزارت های دفاع ملی و امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی و رؤسا
و معاونان ادارات پولیس ،امنیت ملی و سایر ادارات دارای تشکیالت نظامی ،معاونین شاروالی ها ،رؤسا و معاونین
بانک های دولتی و شرکت های که دولت در آن سهیم باشد ،مامورین بست دوم و باالتر از آن و کارکنان بخش های
امور مالی ،حسابی و تدارکاتی ادارات دولتی ،رؤسا ،معاونین و کارکنان ادارات جمع آوری کنندۀ مالیات و
محصوالت گمرکی ،مستوفیت ها ،ترانسپورت و اتشه های تجارتی و نظامی مکلف اند ،دارایی ها و عواید ناشی از
وظیفه رسمی و عواید ،مفاد ،هدایا و دارایی های خارج از وظایف رسمی شان را ،قبل از اشغال وظیفه و بعد از آن و
در جریان وظیفه همه ساله در ماه اول سال مالی ،اشاعه و آن را رسما به اداره ارایه نمایند.

( )۲دارایی های مقامات و اشخاص مندرج فقرۀ ( )۶این ماده در صورت انفصال از وظیفه نیز بررسی می شود.
دارایی های قابل اشاعه
مادۀ نهم:
دارایی های قابل اشاعه مقامات عالی رتبه دولتی ،مقامات دولتی و کارکنان دولتی شامل دارایی های قانونی و دارایی
های که مالک اصلی آن به شمار میروند .مالک اصلی به مفهوم مندرج جزء  ۱مادۀ سوم قانون جلوگیری از پول
شویی و عواید ناشی از جرایم ،می باشد.
مکلفیت ادارۀ ثبت ،ارزیابی نشر دارایی ها
مادۀ دهم:
( )۶اداره مکلف است ،فورمۀ اشاعه دارایی را ثبت نماید.
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( )۲هرگاه در مورد دارایی اشاعه شده شک وجود داشته باشد ،اداره مکلف است در زمینه بررسی های الزم را انجام
دهد.
( ) ۳اداره مکلف است ،معلومات مندرج فورمۀ اشاعه دارایی های اشخاص مندرج این قانون را در دیتابیس درج نماید
و در صورت درخواست ،آنرا عندالموقع مطابق احکام قانون به دسترس مراجع کشف و تحقیق و مرکز تحلیل و
راپور های معامالت مالی د افغانستان بانک ،قرار دهد.
( ) ۴مسؤولین اشاعه و ثبت دارایی مکلف اند ،فورمه های اشاعه دارایی مقامات و اشخاص مندرج مواد هفتم و هشتم
این قانون را ترتیب و نمونۀ آن را به مراجع مربوط ارسال نمایند.
خود داری یا تأخیر اشاعه دارایی
مادۀ یازدهم:
( )۶هرگاه مقام عالی رتبه دولتی یا مقام دولتی یا کارکن از اشاعه دارایی قبل از تصدی وظیفه یا بعد از آن ،خود
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دارای نماید و یا در اشاعه دارایی خویش در زمان معین تأخیر نماید ،اداره موضوع را به وی ابالغ نموده ،اجرای
معاش و سایر حقوق و امتیازات مالی مقام یا کارکن الی اشاعه دارایی تعلیق می گردد.

( )۲هرگاه مقام و یا شخص معلومات غلط و گمراه کننده را درج فورمه اشاعه دارایی نماید ،متخلف غرض تعقیب
عدلی به مرجع ذیصالح ،معرفی می گردد.

( )۳اداره بعد از بررسی فورمه اشاعه در صورتی که در مورد معلومات مندرج فورمه اشاعه ،شک داشته باشد ،می
تواند از مرجع مربوط و سایر مراجع ،معلومات حاصل و آن را با معلومات مندرج فورمه اشاعه تطبیق و در مورد
ذیال اجراآت نماید:

 -۶در صورتی که معلومات بدست آمده طوری باشد که دارایی واقعی شخص بیشتر از دارایی اشاعه شده تشخیص
گردد ،از مقام یا کارکن دولتی توضیحات مطالبه می نماید.

 -۲در صورتی که معلومات بدست آمده طوری باشد که مقام یا کارکن دولتی ،بیشتر از آنچه را که مالک می باشد در
فورمه اشاعه ،درج نموده باشد ،دالیل و اسناد آن را از وی مطالبه می نماید.
( )۴هرگاه اداره تفاوت میان دارایی اشاعه شده با دارایی موجود را بیشتر از حدی که در قانون در مورد جرم افزایش
غیر قانونی دارایی تعیین گردیده ،تشخیص نماید ،موضوع جهت تعقیب عدلی به مراجع ذیصالح ارسال می گردد.
( )۵در حاالت مندرج فقرۀ ( )۳این ماده اداره مکلف است ،دارایی واقعی مقام یا کارکن دولتی را تثبیت و درج فورمه
جداگانه اشاعه ثبت نماید.
( )۱مقامات دولتی و کارکنانی که بعد از ختم تصدی وظیفه از اشاعه دارایی خویش ،امتناع نمایند ،حقوق و امتیازات
آنها تعلیق می گردد.
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بررسی دارایی ها
مادۀ دوازدهم:
( )۶دارایی مقامات عالی رتبه و مقامات دولتی ،څارنواالن و سایر کارکنان دولتی حین تصدی وظیفه و بعد از انفصال
از وظیفه مطابق احکام قانون ،ثبت ،رسیدگی و نشر می گردد.
( )۲دارایی کارکن دولتی ،بررسی می گردد.
( ) ۳فعالیت های تجارتی مقامات عالی رتبه دولتی ،حین تصدی وظیفه جرم بوده ،مرتکب آن ،مطابق احکام قانون
مورد تعقیب عدلی قرار می گیرد.
مکلفیت ادارات
مادۀ سیزدهم:
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ادارات دولتی و غیر دولتی ،بانک های دولتی و خصوصی ،رهنمای معامالت و سایر مؤسسه های مالی مکلف اند،
در بارۀ دارایی منقول و غیر منقول مقامات عالی رتبه و مقام یا کارکن دولتی ،قرارداد های مربوط و سایر اشخاص
که دارای رابطه با آنها ،تشخیص می گردند ،عندالمطالبه به اداره معلومات دهند.
تدقیق فورمه اشاعه
مادۀ چهاردهم:

امور مربوط به بررسی و تدقیق فورمه های اشاعه و ثبت دارایی طبق طرزالعمل جداگانه که از طرف اداره تصویب
می شود ،تنظیم می گردد.

5

فصل سوم
احکام نهایی
پیشنهاد مقرره و وضع لوایح
مادۀ پانزدهم:
اداره می تواند ،در تفاهم با وزارت مالیه و سایر مراجع ذیربط به منظور تطبیق احکام این قانون مقرره را پیشنهاد و
لوایح و طرزالعمل ها را وضع نماید.
انفاذ
مادۀ شانزدهم:
این قانون از تاریخ توشیح نافذ و در جریدۀ رسمی نشر می گردد و مادۀ دوازدهم قانون نظارت بر تطبیق ستراتیژی
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مبارزه علیه فساد اداری منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره ( )۳۵۷مؤرخ  ۶۳۸۷/۵/۸ملغی می شود.
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