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د شتهيٌو د ثتتولو او شپٌيولو په اړه قواىٌو او نوجوده کړىۍ د اشاشى قاىون شره په ټکر
کې دي
اشاشى قاىون د چارواکو د شتهيٌو د ثتت او شپٌيولو په اړه په  ۴۵۱ناده کى صراحت لرى،
پداشى حال کى چى د ادارى فصاد پر وړاىدى د نتارزى د اوشيۍ قاىون  ۴۱ناده ،د اشاشى قاىون
د پلى کٌدو شاحه د « کله چى اړتٌا وى» د قٌد په اًښودلو نحدودوى ،چى د افغاىصتان د
اشاشى قاىون شره په ټکر ،او ىاڅرګيده ده .د اشاشى قاىون شره د ټکر شرةٌره ىونوړى ناده د
واکهيۍ ادارى لپاره د نادى د تفصٌر او پلى کولو په چارو کى د ىاوړى ه ګټې اخٌصتيې نوکه
ةراةروى .د ادارى فصاد پر وړاىدې دنتارزى د قاىون ىوى تٌاره شوى نصوده کى چى ولصي
جرګې ته د تصوًب لپاره لٌږدول شوى دا ىٌهګړتٌا په پام کى ىٌول شوې.
 ۵.۵شپارښتيه 0ولصى جرګه ةاًد د اداري فصاد پر وړاىدى د نتارزى د قاىون د  ۴۱نادى(پخواىى
 )۴۱چى دنګړى ولصي جرګې ته د تصوًب لپاره لٌږل شوًده ،او د چارواکو د شتهيٌو د ثتتولو او
شپٌيولو په اړه د افغاىصتان د اشاشى قاىون د  ۴۵۱نادې د ورته والي څخه ځان ډاډه کړى.
 ۵.۵ةيچهارک 0د ادارى فصاد پر وړاىدى د نتارزى تصوًب شوى قاىون د چارواکو د شتهيٌو د
ثتتولو او شپٌيولو په اړه نحدودًتوىه په ځان کى ىه راىغاړى.
د تهۍ وړ پاًلي 0د چارواکو د شتهيٌو د ثتتولو او شپٌيولو په پروشه کى د روڼتٌا زًاتوالى او
په افغاىصتان کى د شتهيٌو د ثتتولو او شپٌيولو د ىظام غښتلتٌا.

د هغو دولتي چارواکو لپاره چى د شتهيٌو د ثتتولو او تصدًقولو څخه ډډه کوي ،جزا په
پام کى ىده ىٌول شوى
د ولس نشر د  ۴۱۱۱/۴۱/۱۵ىٌټي  ۱۴کڼه فرنان د غدلٌې وزارت پدى اړ کړى چى د هغو
چارواکو لپاره چى د خپلو شتهيٌو د ثتت او شپٌيولو څخه ډډه کوى ،او ًا ىاشم نالونات
وړاىدى کوى ،جزا وضع کړي.
 ۵.۱شپارښتيه 0د غدلٌې وزارت د اداري فصاد پر وړاىدې د څار د شترې اداري شره په ههغږى
ةاًد د ادارى فصاد پر وړاىدى د نتارزې او جزا قواىٌو ةٌا وګورى ،او د هغو چارواکو لپاره چى
د شتهيٌو د ثتتولو او شپٌيولو څخه ډډه کوي او ًا ىاشم نالونات وړاىدى کوي،د ادارى تآدًب(
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رشهى اخطار ،جرًهه ،د رتتى تيزًل ،د کار څخه شړل) او نجازاتو په اړه د اړًيو ةدلوىوىو
شپارښتيه وکړى.
 ۵.۱ةيچهارک 0ىونوړى ةدلوىوىه تر  ۱شپږو نٌاشتو د وزًراىو شوراى ته وړاىدې کٌږي.
د تهۍ وړ پاًلې 0په هغو چارواکو چى د شتهيٌو د ثتتولو او شپٌيولواړوىد قواىٌو په پام کى ىه
ىٌصى د فشار زًاتوالى ،او د نلګرو نلتوىو د اداري فصاد پر وړاىدې د نتارزې د تړون شره د ښې
ههغږۍ رانيځ ته کٌدل.

د ادارى فصاد پر وړاىدى د څار د شترى ادارى د شتهيٌو د ثتت او شپٌيولو د رًاشت د
وړتٌا وده
د ادارى فصاد پر وړاىدى د څار شتره اداره پدى تواىٌدلى چى د اشاشى قاىون او ادارى فصاد پر
وړاىدي د نتارزې د قاىون په پام کى ىٌولو شره د ًو شهٌر چارواکو شتهيۍ ثتت کړى ،ولى ىه په
کليۍ ډول څه ډول چى د قاىون غوښتيه ده .ددى شرةٌره د ادارى فصاد پر وړاىدې د څار شتره
اداره پدى کى پاتى راغلي چى د ىونوړو چارواکو شتهيۍ شپٌيې کړى ،او د شتهيٌو د
غٌرقاىوىي زًاتوالي قضٌي لوى څارىوالۍ ته وروپٌژىى .ةله شتوىزه د ادارى فصاد پر وړاىدې د
څار د شترې اداري د شتهيٌو د ثتت او شپٌيولو د رًاشت ښکته وړتٌا ده چى ډًرۍ وخت د
غٌرنصلکي او کم تػلٌهه کارکوىکو د شتون څخه شرټکوي.
 ۵.۵شپارښتيه 0د ادارى فصاد پر وړاىدى د څار شتره اداره ةاًد د وړتٌا په پام کى ىٌولو او
پراىٌصتې شٌالې د الرى ،روزل شوى او تجرةه لروىکي کارکوىکي په دىدو وګهارئ ،او اوشيي
او ىوي ګهارل شوي کارکوىکى ةاًد د وړتٌا د ودى په نوخه روزىٌزو پروګرانوىو ته وروپٌژىى.
 ۵.۵ةيچهارک 0د شتهيٌو د ثتتولو او شپٌيولو د رًاشت کارى وړتٌا ةهتره شوى او روزىٌز
پروګرانوىه تر شپږو راتلوىکو نٌاشتو پٌل شوى.
د تهۍ وړ پاًلۍ 0د اداري فصاد پر وړاىدې د څار شتره اداره ةه د دى وړتٌا ولرى چى د چارواکو د
شتهيٌو د ثتت او شپٌيولو پروشه د قاىون د غوښتيو شره شهه ترشره کړى.

