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 رسیزه: 

لې دعوایدو لوی ریاست د مالیې وزارت په چوکاټ کې د عوایدو راټولولو )مالیايت او غیرمالیايت( د مسؤ 
او مايل فساد له شتون څخه اغیزمن شوی دی او تل هڅه کوي ترڅو د  د هیواد په کچه د اداريادارې په توګه 

ینو پدیدې پر وړاندې مبارزه وکړي او پدې اداره کې د فساد د کموايل او له منځه وړلو لپاره د نافذه قواندې 
 مطابق او د اداري فساد رسه د مبارزې په چوکاټ کې اغیزمنې الرې ولټوي. د اداري او مايل فساد شتون د
دولت د عوایدو د کموايل المل کیږي چې د فعالیتونو ثبات او دوام یې په عميل ډول له ګواښ رسه مخ کړي 

یايت دي. له دې امله د اداري او مايل فساد رسه د مبارزې، د مالیايت جرمونو د رامنځته کیدو د مخنیوي او مال
 جمهوریت عديل او قضایي ارګانونو ته معريف د افغانستان اسالمي واشخاص د مرتکبواو اداري فساد په جرمونو 

 څخه شمیرل کیږي.    وکول، دعوایدو لوی ریاست د اداري فساد رسه د مبارزې له اسايس لومړیتوبون

په برخه کې د دولت د اسايس تګالرې د ښه د د عوایدو لوی ریاست د اداري فساد رسه د مبارزې 
ايي ه، د نافذه مالیايت قوانینو د حکمونو په رڼا کې عديل او قضتطبیق او د مالیايت جرمونو د مخنیوي په موخ

 معريف کولو طرزالعمل ترتیب او چمتو واشخاص د مرتکبونهادونو ته د اداري او مايل فساد په جرمونو باندې 
کړی دی. دغه طرزالعمل په مالیايت اداره کې د اداري او مايل فساد د جرمونو د ارتکاب په اړه د خربتیا 

 کانیزم او د افغانستان اسالمی جمهوریت عديل او قضايي نهادونو ته ژر تر ژره د اداري او مايل فساد پهمی
 جرمونو باندې د تورنو اشخاصو معريف کول تنظیموي. 
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 :لومړۍ ماده

لړم کال د  ۱۳۹۴دغه طرزالعمل، د مالیاتو د چارو د ادارې قانون د دوه شپیتمې مادې د حکم مطابق چې د 
ګڼه رسمي جریده کې خپور شوی او پر عایداتو باندې د مالیاتو قانون د یو سلو  ۱۱۹۸نیټې په  ۲۷د  (عقرب)

ګڼه رسمي جریده کې خپور  ۹۷۶نیټې په  ۲۸د  (حوتکب )کال د  ۱۳۸۷امتې مادې د حکم پر بنسټ چې د 
  شوی دی، وضع شوی دی. 

 موخې

 دویمه ماده: 

 د دې طرزالعمل موخې په الندې ډول دي: 

 مالیايت ادارې په سیستم کې د اصالحاتو تحقق؛   دد ساملې ادارې ایجاد او  -1
 په مالیايت ادارو کې اداري او مايل فساد له منځه وړل؛  -2
 د اړینو تدابیرو نیول او اداري او مايل فسادو د رامنځته کیدو مخنیوی کول؛  -3
عديل او قضايي نهادونو ته د اداري او مايل فساد په جرمونو باندې د تورنو له جرم څخه خربتیا او  -4

 اشخاصو معريف کول )د مالیايت ادارې مسؤلین او مالیه ورکوونکي(.

 د تطبیق ساحه

 دریمه ماده: 

 ي. په مرکز او والیتونو کې د عوایدو لوی ریاست ټولې مالیايت ادارې د دې طرزالعمل په تطبیق باندې مکلفې د

 د اداري او مايل فساد د جرمونو تثبیت

 څلورمه ماده:

است مالیاتو د چارو د ادارې قانون د حکمونو او نورو نافذه قوانینو د حکمونو په اساس چې د عوایدو لوی ری د
ثبیت یې عديل او قضايي نهادونو ته په خرب او راپور ورکولو باندې مکلف دی، د اداري او مايل فساد د جرمونو ت

 په باندې ډول دی:   
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مو ته ورکړې ترالسه کول، که چیرې مالیه ورکوونکی د جعيل او ناسجعيل اسنادو په کارولو رسه د بیر د   -1
د بیرته  ،وي کې سندونو په وړاندې کولو رسه چې د واقعیت خالف وي او د قانون د حکمونو رسه په ټکر

 ورکړې غوښتنه وکړي او د مالیايت ادارې رسه ثابت يش؛  
د  کارکوونکيکې چې مالیاتو د ادارې  په هغه صورتله وظیفوي موقف څخه ناوړه ګټه پورته کول،   -2

چې په یو  شخيص ګټې السته راوړلو په موخه له خپل وظیفوي واک څخه داسې ناوړه ګټه پورته کړي
 ډول د مالیې کمیدو المل وګرځي؛ 

یو داسې عمل تررسه کول چې د ګټو رسه په ټکر کې وګڼل يش لکه د برحاله مالیايت ادارې د   -3
  کارکوونکي لخوا د مالیايت سندونو وړاندې کول؛ 

د سازمان شوي ګروپ لخوا د مالیايت جرمونو ارتکاب، که چیرې د نافذه قوانینو له حکمونو څخه پر   -4
 دې چاره کې د هغه مالتړ او معاونیت وکړي؛  تخطۍ تورن يش او همدا راز نور اشخاص په

  ؛ او السوهنه افشاء ود مالیه ورکوونکي له دوسیې او د مالیايت ادارې له سیستم څخه د محرمو معلومات  -5
 د مالیايت ستونزو او اداري فسادو په اړه د هیواد په نافذه قوانینو کې نور وړاندې شوي جرمونه.  -6

 لفاتو د ثبیت او څرګندیدو په صورت کې، ټولې مالیايت ادارې مکلفې دي چېپورته ذکر شویو جرمونو او تخ
مالیايت جرمونو یا نورو جرمونو په اړه خرب او راپور چې د هغو د واک په محدوده کې د هغو د الس الندې 

 اشخاص یا مراجعین ورباندې مرتکب کیږي، اړوندو مراجعو ته وړاندې کړي.  

 لولد سندونو او مدرکونو راټو 

 پنځمه ماده: 

ديل خربتیا ترالسه کولو څخه وروسته اړوند ریاست یا اداره مکلفه ده چې ع لهد جرمونو یا تخطۍ په اړه 
و او قضایي نهادونو ته د اداري او مايل جرمونو د مرتکب یا مرتکبینو د معريف کولو په موخه د رامنځته شوی

 ساتنه یې وکړي او د اړوندې مرجع په الرسيس کې یې ورکړي.  اوجرمونو په اړه معلومات راټول 

 

 ډول  ود مرتکبینو د معريف کول

 :شپږمه ماده
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د عوایدو او ګمرکونو معینیت یا د عوایدو لوی ریاست ته د راټول شویو سندونو او مدرکونو په ګډون 
استول شوی راپور د مقاماتو لخوا له السلیک او نښانۍ څخه وروسته باید ټول سندونه او مدرکونه د چټکې 
وسیلې له الرې عديل او قضایي نهادونو ته واستول يش، ترڅو د تورن شخص د تیښتې خطر او همدا راز د 

    مرتکب لخوا په جرمي صحنه کې تعییرات رامنځته نيش.    

 نهادونو ته د راپور چمتو کولو معیارعديل او قضايي 

 :اوومه ماده

ول کعديل او قضايي نهادونو ته د جرمونو راپور ورکول، د لومړیو پړاوونو بشپړول او د هغو سندونو وړاندې 
 چې د مالیايت ادارې لخوا چمتو کیږي، لږ تر لږه د الندې معیارونو او ځانګړتیاوو درلودونکي وي:

له ډیرې پامرنې څخه کار واخیستل يش ترڅو د مرتکب شخص  باید په اړه د مظنون د هویتمعیار:  .1
 ټول معلومات په سم ډول درج يش، چې الندې معلومات پکې شاملیږي: 

 نوم -
 د پالر نوم  -
 دنده -
 وظیفوي موقف -
 سن -
 تیجنس -
 منربد تذکرې  -
 پاڼه -
 ټوک -
 د ثبت ګڼه -

اړوند ریاست د هغه شخص رسه په همکارۍ چې جرمي قضیه یې کشف کړی ده، باید د قضیې  :.تعیوض 
و د قضیې ااندازه،  رضر يوضعیت او احوال، د پیښې څرنګوالی، وخت، ځای، مرتکب/مرتکبین، د وارد شو 

ې درج د جزئیاتو رسه یوځای ترشیح او په راپور کې ی په دقیق ډولنور اړین موارد رامنځته کیدو کې  په
 کړي. 
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هغه پایله چې د جرمې پیښې له امله رامنځته کیږي باید په دقیق ډول مشخص يش او لږ تر لږه  :پایله .2
 الندې موارد په بر کې ونیيس: 

 د قضیې رامنځته کیدو ځای او وخت په دقیق او واضح ډول؛ -
 یا عمومي مالونو ته رسیدلې خساره؛  دفرت، دولتقضیې مطابق د  -
 ؛مظنونیند قضیې  -
 نور اړین موارد ) که چیرې موجود وي(.  -

پور د سندونو او مدرکونو له تائیدۍ او پورته ذکر شویو معیارونو او مشخصاتو ته په کتو رسه د قضیې را
ه تله چمتو کولو څخه وروسته، مظنون/ مظنونین د عوایدو لوی ریاست لخوا  ژر تر ژره عديل او قضايي نهادونو 

 وی ریاست اړوندآرشیف رسه ساتل کیږي.  په رسمي ډول معريف کیږي او د سندونو او مدرکونو کاپي د عوایدو ل

 :انفاذ

 :امته ماده

 دغه طرزالعمل د منظورۍ له نیټې څخه نافذ او ټولې مالیايت ادارې یې پر تطبیق باندې مکلفې دي. 
 
 
 
 درانځ بیعبدالحب          ينور  عبدالويل       نرصاالله دراين  
  عوایدو لوی رئیسد      د حقوقي خدمتونو رئیس    د پالیسۍ آمر 

 
 
 

 وکتل شو
 منظور دی

 
 يعبدالله رقیب

 د عوایدو او ګمرکونو معین
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مرتکبو اشخاصو عديل او قضايي نهادونو ته د اداري او مايل فساد په جرمونو باندې د ضمیمه، 
 راپور:معريف کولو 

 مظنون
 : مالیه ورکونکی دیمظنون  : مظنون د عامه خدمتونو موظف دی

 :نوم :نوم
 :د پالر نوم :د پالر نوم

 :د نیکه نوم :د نیکه نوم
 : په تشبث کې موقفشغل/  :موقف /دنده

  ښځینه                                    نارینهجنسیت:        ښځینه                         نارینهجنسیت:      
 :            پاڼه                     :د تذکرې منرب

 :د ثبت ګڼه                               : ټوک 
          :           پاڼه                        :د تذکرې منرب

 :د ثبت ګڼه                :                     ټوک
 د قضیې لومړی جریان: د دې طرزالعمل اوومې مادې ته په پام رسه باید وړاندې يش: 
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