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وزارت تحصیالت عالی   

 ها و مؤسسات تحصیالت عالی خصوصیریاست پوهنتون

 ریاست پوهنتون غالب

اداریمعاونیت   

 

  



 

 دمهمق

هفتااد و پانج  ناانون اساساى ناو من اور        ةپنجااه  و زا س ساو  مااد     ةدر روشنى احكاا  مااد   طرزالعمل،ین ا

، از تخطاای. گردیاا   اسااتوضاا  پوهنتااون غالااب  در تخطاایو  علیااو ارت ااا تن اای  امااور مرنااوب نااو م ااارز 

هااا رشاا  و تكاماال  نعواماال اصاالی نازماناا ن نوادهااا و زواماا  از دسااتیانی نااو اهاا اا، و از مواناا  اساساای   

ازتمااعی ن ار و رشا  و تكامال      نو همین دلیال، هماوار  اساانی ااو ناو الكار ساالمت ن اا           ی ؛شمار مینو

، از یا   تخطای . پ یا ة  انا  یان پ یا ة شاو  ازتمااعی االتااد      گیاری و م اارز  ناا ا   ان ، در ان ی ة پیش ن نود 

و انتصااادی  ، الرهنگاای، اداریاارد نادرساات یا  ن ااا  سیاسای   عمال اوكاا  خاالا نااانون گرالتاو تااا عماال   

اناا امات مااؤ ر و اتخااا   ،ژییحاال ایاان معناال، نیاااز مناا  وزااود اسااتراتشااود. ر سااطم ملاای را شااامل مااید

 و نااوانین نقاا  از زلااوگیری و مسااؤومن طاارا از تصااامی  تعقیااب و ن ااارت ناشاا ، ماای  تاا انیر مز 

 . است و دسترسی نو ع الت مقررات

 

ظفین ناو  وو ساایر ما   ااادری، اداری  عمال خاالا ناانون اسات ااو توسان ااراناان        ادارى تخطای  :مادة اول

 :گیردصورت می زیر مناال  شخصى و یا گروهى نو اشكال مقص  حصول اه اا و

 ؛اوراق و اسناد تلف اردن-1

 ؛تجاوز از ح ود صالحیت نانونى-2

 ؛استفاد  از امكانات و اونات رسمى در امور شخصى-3

 ؛موزوامتناع و استنكاا از وظیفو ن ون عذر  ،موردتعلل نى -4

 ؛اتمان حقیقت-5

 ؛زعل و ت ویر اسناد-6

 ؛تجاوز از ح ود صالحیت نانونى- 7

 ؛اخذ هر نوع تحفو نو من ور ازراى اار در امور مرنوب-8

 ؛التماس غیر نانونى و واسطو ش ن و تطمی ، سفارش-9

وى، مااذه ى و لسااانى، ح نااى، زنسااى و شخصااى در انتخااا  ودخیاال ساااختن مالح ااات نااومى، منطقاا-10

  استخ ا و
 

 ها: كالشدوممادة 

 نرای ن ارت و ارزیانی؛ هاها و طرزالعملع   تط یق مكانی  -1

 های  ی رنن؛ها نو ادار دهی نخشع   موزودیت مكانی   گ ارش-2

 ع   موزودیت معیارهای م خص زوت مكاالات و مجازات؛-3

 های گوناگون؛م اخلو در وظایف محولو نو شكل-4



 تط یق نوانین و مقررات و لوایم نو صورت دنیق و همو زان و؛ع   ن ارت از -5

 یی از اارمن ان؛ظرالیت پایین ع  -6

 

 را  اارها :سومة ماد

 ؛ ن و تط یق تخطیطرح پالیسى در امر م ارز  علیو ارت ا و انواع  -1

 ؛و ن ارت نر ازراى  نطرزالعمل ایجاد میكانی   العال و مؤ ر زوت تط یق احكا  این -2

 ؛در نخش اادری و اداری سال  ةمقص  ایجاد ادارو هاى مناسب نشیو دریاالت زوت  تالش-3 

 ؛غالبدر  تخطیایجاد  ت خیص علل و اس ا -4

  تخطی؛ از زلوگیرى امر در امكانات از معقول استفاد  هاىشیو  مورد در م ور  ئةارا -5

 .نامییهای نخش نو ادار   وردهاى دست و ت ازرا مورد در من   گ ارشئةارا-6 

 . ی نفعان  گاهى زوت نةهاى سامن ر راپور مفصل العالیت -7

 .مؤ ریت و ظرالیت اارى مرنوب یض ارتقاها و انفرانس ها غرها، سیمینارها، ورا اپت ویر اورس-8
 

 تخطیه ا م ارز  علیو : چهارم مادة

 ؛نردن  ننین از  نرایو اتخا  ت انیر مز  و مؤ ر  غالبهاى تخطی در ت خیص علل و انگی   -1

 ؛ت شفاالیت در ازرا یارتقا-2

 اادری؛و ، اداریهاى مالىتحلیل و ارزیانى العالیت-3

 و اادری؛ادارى  مالی، دار علیو انواع تخطیدوا  ةم ارز -4

 صالحیت؛ ح ود در مسؤول و اار م  سال ، ةسعى مستمر نراى ایجاد ادار -5

 و یا اخراج از غالب. ها غرض تعقیب ع لىشناسایى االراد نانون شكن و معرالى  ن -6

 ها؛و طرزالعمل هاژییستراتااتخا  ت انیر زوت ن ارت نر تط یق  – 7

 ،هانخشدر تما   تخطیم ارز  علیو  اصالح ادار  و -8

   ؛هانخشتما  ازرا ت  از و ن ارت مران ت -9

  ؛مسایل ااریتأمین شفاالیت در ازرا ت زوت حصول اطمینان از  -10

 غالب؛ ی منقول و غیر منقولهاحراست از ملكیت -11

 .هاو طرزالعمل تحكی  و تعمی  حاامیت نانون -12

 

 اداری تخطی: پنجمة ماد

 ؛ویوسوس استفاد  از مونف وظیف و نازیارتی، پسرنت اسناد ،اختالس ،رشوت-1

 ؛اوراق و اسناد رسمی تلف ساختن-2

 ؛ویوظیفوتجاوز از ح ود صالحیت  -3



 و انصاا؛ ع الت تط یق اخالل  ممانعت یا-4

 ؛شخصی یارسمی  در امور غیر غالبستفاد  از امكانات ا-5

 و معقول؛ امتناع و استنكاا از وظیفو ن ون عذر نانونی-6

 ؛در زریان وظیفو اتمان حقیقت -7

 ؛من ور ازرا یا امتناع از اار در امور مرنوطووع تحفو نو اخذ هر ن -8

 ؛محولو ةتعلل در ازرای وظیف -9

 ؛  رعایت نواع  سلوای ادارة مرنوبع -10

وی، مااذه ی، ح ناای، زنساایتی و شخصاای در ازاارای امااور  و دخیاال ساااختن مالح ااات نااومی، منطقاا -11

 .محولو

 

 اداری تخطیاز  زلوگیریاارهای را  :ششممادة 

 ؛لیوخودانترتقوا و  -1

 های ملی و اسالمی؛و معتق  نو ارزش نینی االراد زامعواصالح زوان -2

 ؛دهی در  نو حسا  روز خرتایمان نو  -3

 امور محولو؛توزو نو حنور خ اون  در  -4

 ؛توزو نو ارزش و ارامت انسان -5

 ؛ل و ن ارتوانتر -6

 ؛هانخشومن نر ن ارت مسؤ -7

 ومن؛ارد مسؤن ارت نرعمل -8

 ؛هاها و انحصارطل یم ارز  نا انحصارگرایی -9

 .تخطیع   ت عی  در نرخورد نا  -10
 

 اارهای مرنوب نو ن ا  اداری سال  و اار م را : هفتممادة 

شایساااتگی و  هاااای اصااالنااار اسااااس معیار اارمنااا ان اداری و ااااادریاساااتخ ا   :یساااامرشایساااتو -1

 ؛هاع ل و درستكاری

هاا  نطااران  ن حقاوق و م ایاای پرداختای نایا  مكفای و حا انل نرانار حقاوق دریااالتی ها            حقوق اااری:  -2

 ها ناش .در نخش

شاود، نایا  ناوانین و مقاررات     در خصاو  میا ان صاالحیتی ااو ناو اارمنا ان نخاش داد  مای        یت: شافاال  -3

 . ؛ااستو شود تخطیشفاا وزود داشتو ناش  تا از احتمال درگیر ش ن در 

 ؛معی ت اارمن انتوزو نو  -4

 ؛و نرخورد نی  نیكوااری -5



  ؛پذیریولیتؤاحیای حس مس -6

 ؛شناسی و وز ان ااریترویج الرهنگ وظیفو -7

 .استخ ا در  تخطیزلوگیری از  -8

 

 حكا  ز ایىا: هشتم ةماد

وزارت  لوایمساایر   و ، میحة ن   و دساللین ز ا نانون احكا  مطانق طرزالعملمن رج در این  تخطی مرتك ین-1

 .گردن یمجازات معالی تحصیالت 

 

 1397     نااو تاااری           پوهنتااون غالااب  نناا  در شااورای اداری     66ماااد  و   8ایاان طرزالعماال در  

 تأیی  گردی .وپروتواول شمار          

 

 
 

 


