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 مقدمه

های تحصیالت عالی است.  نهاد ه مبتنی بر فعالیت شایستۀعلمی و فرهنگی در یک جامعف انکشا

 ا شکوفاییبانکشاف یک جامعه، رابطۀ مستقیم  کنند.در حیات جمعی بشر ایفا می ییها، نقش ارزندهدانشگاه

ر این میان اما د های علمی وابسته به عوامل مختلف است،های علمی دارد، شکوفایی نهادو بالندگی نهاد

برد در پیشنقش مهمی  ت و سالمت اداریجودشفافی ، بسیار حیاتی است.فعالیت سالم و شفاف اداری نقش

ا اندن نهاده، از عوامل اصلی بازمو فساد تخطی . چنانچهکندفا میها و رسیدن به اهداف آکادمیک ایفعالیت

ت فظ شفافیفۀ ح. وظیدیتکامل آن ها به شمار می آ وجوامع از دستیابی به اهداف و از موانع اساسی رشد و

ش دانشگاه غالب تالهای اداری است. با تخطی و پیشگیری و برخورد با فساد اداری به عهدۀ کمیتۀ مبارزه

ت اداری گسترش شفافینبال خرج داده و همواره به د ایجاد سالم سازی فضای اداره به ای را برایگسترده

. اند ل آن بودهتکامو رشد اداری خود و در اندیشۀ ل، همواره به فکر سالمت نظام یبه همین دلبوده است. 

میتۀ کلیت این . فعاایجاد کمیته مبارزه با تخطی های اداری و کادری در پوهنتون هم در همین راستا می باشد

خل انقش مهمی در پیشگری و کاهش تخطی های اداری خواهد داشت.طبیعی است هرگونه فعالیت در د

میته، ککرد فعالیت این پوهنتون، بدون داشتن چوکات حقوقی مناسب نیست. بدین جهت الزم است برای به

 طرزالعمل کنونی تهیه و تصویب می گردد. 

 مادۀ اول: مبنی

 ور تنظیمه منظباین طرزالعمل، در روشنی احکام ماده پنجاهم و جزء سوم ماده هفتاد وپنجم قانون اساسی 

 ه مبارزه علیه ارتشاء و تخطی در پوهنتون غالب وضع گردیده است.امور مربوطه ب

 مادۀ دوم: اهداف

 ؛الزم وموثر برای از بین بردن آن شخیص علل وانگیزه های تخطی در غالب واتخاذ تدابیرت -1

 ؛ارتقای شفافیت در اجراآت -2

 ؛ی فعالیت های مالی، اداری وکادریتحلیل وارزیاب -3

 ؛داری وکادریه انواع تخطی مالی، اعلیمبارزه دوام دار  -4

 ؛م، کارآمد ومسئوول درحدود صالحیتی ایجاد اداره سالسعی مستمر برا -5

 ؛رض تعقیب عدلی ویا اخراج از غالبشناسایی افراد قانون شکن ومعرفی آن ها غ -6



  

 ؛تطبیق استراتیژی ها وطرزالعمل هات بر اتخاذ تدابیر جهت نظار -7

 ؛ارزه علیه تخطی درتمام بخشاصالح اداره ومب -8

 ؛بت ونظارت از اجراآت تمام بخش هامراق -9

 ؛ت حصول اطمینان از مسایل کاریجه تآمین شفافیت در اجراآت -10

 ؛ملکیت های منقول وغیر منقول غالبحراست از  -11

 ؛تعمیم حاکمیت قانون وطرزالعمل هاتحکیم و -12

 هاتعریف اصطالح :ۀ سومماد

وظفین تخطی اداری عمل خالف قانون است که توسط کارکنان کادری، اداری وسایر م تخطی اداری:.1

 گیرد.، در داخل پوهنتون صورت میمنافع شخصی ویا گروهی به مقصد حصول اهداف وپوهنتون 

حوله امور م افرادی است که به صورت موقتی و یا دایمی از سوی پوهنتون برای انجام کارکن اداری:. 2

 بت گردیده است.سناد قرار داد شان در مدیریت منابع بشری پوهنتون ثده و اجذب ش

ظایف ش برد وافرادی است که از سوی پوهنتون به صورت قراردادی و یا دایمی برای پی کارکن کادری:. 3

 محفوظ است.مشخص جذب شده و اسناد قرارداد شان در آمریت انسجام امور استادان 

 مادۀ چهارم: مصادیق عمدۀ تخطی

 .وی وظیفه موقف از استفاده وسوء بازی پارتی اسناد، سرقت اختالس، رشوت، -1

 ؛تلف کردن اوراق واسناد -2

 ؛حدود صالحیت قانونی تجاوز از  -3

 ؛اوقات رسمی در امورشخصی استفاده از امکانات و  -4

 ؛مورد، امتناع واستنکاف ازوظیفه بدون عذر موجهتعلل بی  -5

 ؛کتمان حقیقت -6

 ؛جعل وتزویر اسناد -7

 ؛ذ هر نوع تحفه به منظور اجرای کار در امور مربوطاخ  -8

 ؛تطمیع، سفارش، التماس غیر قانونی وواسطه شدن برای انجام امور غیر قانونی  -9



  

لسانی، حزبی، جنسی و شخصی در ، ی، مذهبیادخیل ساختن مالحظات قومی، منطقه -10

 ها و یا ارائه خدمات به مراجعه کنندگان؛واستخدام هاانتخاب

 ی اداریها: چالشپنجمماده 

 ؛مل ها برای نظارت وارزیابیطرزالععدم تطبیق مکانیزم ها و -1

 ربط؛دهی بخش ها به اداره های ذی رشعدم موجودیت مکانیزم گزا -2

 ؛عیارهای مشخص جهت مکافات ومجازاتعدم موجودیت م -3

 ؛گونله به شکل گونامداخله در وظایف محو -4

 ؛ولوایح به صورت دقیق وهمه جانبه مقرراتوین عدم نظارت از تطبیق قوان -5

 عده یی از کارمندان. ظرفیت پایین -6

 های عبور از چالشکارهام: راهششماده 

 ؛یه ارتشاء وانواع تخطی وتطبیق آنطرح پالیسی در امر مبارزه عل .1

 ؛نظارت بر اجرای آن ایجاد میکانیزم فعال وموثر جهت تطبیق احکام این طرزالعمل و .2

 ؛ص علل واسباب ایجاد تخطی در غالبتشخی . 3

 ؛امکانات در امر جلوگیری از تخطی ارائه مشوره در مورد شیوه های استفاده معقول از . 4

 ؛ورد های اداره به بخش های باالییارائه گزارش منظم در مورد اجراآت ودست آ . 5

 ؛های ساالنه جهت آگاهی  ذی نفعان نشر راپور مفصل فعالیت . 6

 ؛ی مربوطارتقای موثریت وظرفیت کارها غرض کنفرانس تدویر کورس ها، سیمینار ها، ورکشاپ ها و. 7

 ین اصل؛اکادری بر اساس  کارمندان اداری و . رعایت اصل شایسته ساالری و انجام تقرر و انفکاک8

نهاد  رن آن ها دقطاراهم  و حد اقل برابر حقوق دریافتیمبتنی بر واقیعیت مکفی  ومزایای حقوق. پرداخت 9

 های دیگر؛



  

اری و اداری الزم به توضیح و توجیه وظایف و صالحیت های هریک از اعضای اد شفافیت. ایجاد 10

 کادری؛

 ی.وجدان کار ترویج فرهنگ وظیفه شناسی و و لیت پذیریؤواحیای حس مستالش مداوم برای  . 11

 کادری و اداری هایتخطی و برخورد با های جلوگیریکار هرا: مهفتماده 

 های کارکنان و اعضای کادر علمی و اداری؛انتخاب ها و شفافیت در استخدام .دقت در1

 . تدوین و تهیۀ قرداد های منطبق بر قواعد حقوقی؛2

 ذب و استخدام؛های الزم و مناسب در هنگام ج. اخذ تضمین3

 وط؛های مربمداوم از سوی مسئوالن مافوق بر بخش کنترول ونظارت -6

 های اداری و کادری؛. نظارت و برخورد جدی، فراگیر و بدون تبعیض کمیتۀ مبارزه با تخطی7

 اد متختلف.موقع طرزالعمل کمیته بر افر. تطبیق جدی و به8

 صالحیت کمیته م:شتماده ه

 .تالش شناسایی موارد و مصادیق تخطی های اداری؛۱

 ی در پوهنتون؛. تالش برای شناسایی عوامل تخطی اداری و کادر2

 ؛. نظارت مداوم بر استخدام ها و جذب ها3

 . رسیدگی به شکایت مسئوالن بخش های از تخطی های احتمالی؛4

 . نظارت و کنترول بر سالمت و شفافیت اداری؛5

 ها؛ها و سمینارشاب. توجیه کارمندان در قبال شفافیت اداری از طریق دایر کردن ور6

 یا فوق العاده جهت بررسی و رسیدگی به وظایف؛. برگزاری جلسات نوبتی و 8

 های جزئی که عنوان مجرمانه ای در کد جزا ندارند؛. برخورد مستقیم با تخطی9

 هایی که عنوان مجرمانه دارد به شورای اداری و یا علمی؛های تخطی. بررسی و ارسال پرونده10



  

 تبصره:

لب نتون غاکادری پوههای اداری و ارزه با تخطیارند، توسط کمیتۀ مب.تخطی هایی که عنوان جرمی ند1

اش یک مع یۀر کتبی، کثر معاش تا یک پنجم پااین رسیدگی از اخد تعهد، دادن اخطا رسیدگی خواهد شد.

 ماهه، و اخراج موقتی از کار بدون پرداخت معاش خواهد بود.

ح دید گیرد، سپس طبق صالرار میکمیته مورد بررسی قاین که عنوان مجرمانه دارد ابتدا در هایی . تخطی2

 د.شواهد اداری پوهنتون فرستاده خ شورای ریاست عمومی پوهنتون، جهت رسیدگی به شورای علمی و یا

 در صورت تایید آن شورا به مراجع عدلی و قضایی ارجاع خواهد شد.

 و انفاذ م: احکام جزایینه ۀادم

 سپلیندنظم و  ۀ سمع شکایات و الیح و جزاءکد ام لعمل مطابق احکاین طرزا مرتکبین تخطی مندرج در -1

 .باشندقابل مجازات می لوایح وزارت تحصیالت عالی پوهنتون غالب و

مبر پروتوکول نو  27/7/139 در شورای علمی پوهنتون غالب به تاریخ تبصره 2 ماده و 9این طرزالعمل در 

 .باشدیاست پوهنتون نافذ میکه پس از امضای ر (تعدیل شده و تایید گردید 26   شماره )

 یابپوهاند محمد ناصر ره

 رئیس پوهنتون غالب هرات

 


