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الييس د بايزيد روښان د لوړو زده کړو مؤسسې اخالقي پ  

 بايزيد روښان د لوړو زده کړو مؤسسه

 د علمي چارو معاونيت 

 د پالن او پاليسۍ کمېټه 

 د مؤسسې اخالقي پالييس 

Code of ethics 

 . مبنی:  ۱

د سلوک په ډول  او محصلينو  د لوړو زده کړو مؤسسې د کارکونکو    بايزيد روښان دغه پالييس د هېواد د نافذو قوانينو په رڼا کې د  
 پورې  د اړوندو چارو د تنظيم په موخه وضع شوې ده.

 موخه:. ۲

ددې پاليسۍ موخه په سپارل شويو دندو کې د مسلکي چارو د ال ښو اجراتو، خلکو ته دخدمت، قانونيت، ثبات، فردي رښتينولۍ او  
تبعيض، روڼتوب، حساب ورکولو، اغېزمنتوب او ګټورتوب په پام کې نيول دي او هم دغه پالييس د کارکونکو،  ناپلوۍ د ټينګښت، نه  

مراجعينو، ګټه اخيستونکو او نورو ذيدخلو جوانبو اړيکې له يو بل رسه ترتيب او تنظيموي. دغه پالييس له کارکونکو رسه مرسته 
فعاليتونو کې زموږ له اسايس معيارونو )امانت داری، احرتام او مسؤليت پذيرۍ(   کوي څو په هغه کې درج معيارونه په خپلو ورځنيو

رسه سم په نظر کې ونييس او دا پالييس هېڅ کله د هېواد د نافذو قوانينو ځای نه يش نيولی او نه له هغو رسه په تضاد کې واقع کېدای  
 يش.

 د مؤسسې بنسټيز معيارونه. ۳

 مؤسسه د الندې اسايس معيارونو پر اساس خپل فعاليتونه منسجم او منظموي.د لوړو زده کړو  بايزيد روښان 

 ؛اسالمي او ميل ارزښتونو ته ژمنتيا  -۱

 ؛ او رښتينويل  ـ ۲

 ؛ درناوی )احرتام(متقابل  -۳

 ؛مسؤليت منل -۴

 زموږ مسؤليتونه . ۴
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 ځان لرې ساتو. او له تعصب څخه لرې منو تنوع . ۴.۱

 رامنځ ته کوو. محيطخوندي او سامل کاري . ۴.۲

د هغه نه استفاده، توليد، پلور، د پلور وړانديز، زمينه سازي، توزېع او داسې    ېتر څنګ يهر ډول مخدره مواد او الکول نه کارکوو.  .  ۴.۳
تعقيب سبب  ددې شيانو استعامل، څښل، ساتل يا نورو ته عرضه کول د انضباطي مويداتو رسبېره د عديل    نورې کړنې په کلکه منع دي.

 ګرځي چې اړونده مرجع ته په رسمي ډول معريف کيږي. 

او له په    :نه کوو  د کار په ځای کې تاو تريخوالی.  ۴.۴ مؤسسه کې هېڅ ډول تاوتريخوايل ته ځای نه شته، د مؤسسې په داخل کې 
کونکی د عديل تعقيب مستوجب  مؤسسې څخه دباندې ددې مؤسسې په ګټو او کارکونکو هر ډول تاوتريخوالی اجازه نه لري، تررسه  

په ټليفون کې د شخص تحقري او توهني، په ليکلې بڼه د شخص تحقري او توهني، شکنجه، فزيکي جرح، د ضاربه، جارحه      ګڼل کيږي.
او قاتله االتو او وسلو استعامل د مؤسسې په داخل کې ممنوع دی او هر ډول تهديد شخص ته جدي نيول کيږي، په هغه صورت کې  

 د مؤسسې له خوا ورته الزمه رسيدګي و نه يش شخص د عديل تعقيب لپاره څارنوالۍ ته پېژندل کيږي. چې 

موږ خپلو خلکو ته داسې خدمات وړاندې کوو چې زموږ د خدماتو له امله چاپېريال او طبيعي منابعو ته د    د چاپېريال ساتنه:.  ۴.۵
چاپېريال ساتنې قوانينو او مقرراتو ته ژمن يو له اوبو، طبيعي انرژۍ، هوا او نور څخه د رضر کچه حد اقل ته راښکته کړو. موږ د   

 استفادې پر مهال کوښښ کوو داسې يې وکاروو چې د رضر کچه يې تر ټولو په ټيټه سطحه کې وي او د هغه د اتالف مخه ونيسو.

درج شوي  و کې چې افغانستان وررسه ملحق دی  ميثاقون  هغو  والوپه اسالمي رشيعت، د افغانستان په قوانينو او نړي  برشي حقوق:.  ۴.۶
 د برش حقوق په رسميت پېژنو او ورته ژمن يو.

د کارکونکو له احوالو او اطالعاتو څخه په مسؤالنه ډول ساتنه کوو او له هغو رسه    محرميت او د کارکونکو د معلوماتو ساتل: .  ۴.۷
له هغه څخه وروسته ټول هغه معلومات چې تاسې ترالسه کړي د دنده ييز ارسارو په   مسؤالنه چلند کوو. د دندې په جريان کې او 

توګه له ځان رسه وساتئ او هېڅ شخص ته له هغه څخه حکايت ونه کړئ، دا مکلفيت د قوانينو له احکامو پرته په هېڅ وخت او 
 هېڅ حالت کې نه يش له منځه تللی. 

ډول نا سامل رقابت نه ځان ساتو، هغه اعامل چې د عادالنه او مثبتې سيالۍ مخه نييس ترې  هر  له  موږ    منصفانه او شفاف رقابت:.  ۴.۸
ډډه کوو. موږ په پوره قدرت رسه له خپلو سياالنو رسه مثبته او د قانون په چوکاټ کې سيايل کوو او د مؤسسې د فعاليتونو د تبليغ پر  

نوين او غري اخالقي رقابت څخه په کلکه ځان ساتو، د هغه څه چې نه يې شو مهال د انصاف او رښتينولۍ اساساتو ته ژمن يو د غري قا 
 تررسه کولی ژمنه نه کوو، په اشتهاراتو کې د واقعيت خالف ليکنو، ژمنو او مبالغې څخه ډډه کوو.  

ي، بلکې د سامل رقابت له  د لوړو زده کړو مؤسسه له هېڅ سيالې ادارې رسه تقابل او تصادم نه کو   بايزيد روښان   تقابل او تصادم:.  ۴.۹
الرې کوښښ کوي داسې کړنې او خدمات تررسه کړي څو په ټولنه کې ددې مؤسسې د باور د زياتوايل ترڅنګ وکولی يش په کم  
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ددې مؤسسې کارکونکي نه يش کولی هېڅ ډول حساس معلومات سيالې ادارې يا بل    لګښت با کيفيته او لوړ خدمات وړاندې کړي.
 ورکړي. شخص ته په واک کې

د مؤسسې هېڅ کارکونکی نه يش کولی په خپل نوم يا د بل شخص په نوم د کړنو د تررسه کولو په   د رشوت او فساد ممنوعيت:.  ۴.۱۰
تړاو چې دی پرې مکلف دی له چا څخه د رشوت غوښتنه وکړي،  په همدې ډول هغه نه يش مجبورېدای څو رشوت واخيل، د رشوت 

کلکه ممنوع دي. له چا څخه تحفه اخيستل، د هغې وعده ترالسه کول يا اخيستل، د مراجعينو او محصلينو عرضه او تقاضا دواړه په  
شخيص ملمستياوو ته تلل، د هغوی په شخيص محافلو کې ګډون کول، خوراک او د هغوی له امکاناتو څخه ګټه اخيستل اداري فساد  

او د جرم د ارتکاب په صورت     د شديدو انضباطي تدابريو رسه مخ کيږي ګڼل کيږي. د ادارې هر کارمند چې په دې اعاملو وليدل يش
 کې اړوندې مرجع ته ورپېژندل کېږي. 

د لوړو زده کړو مؤسسه د پيسو له وينځلو او د هغه له تطهري څخه ډډه کوي، پر دې عمل    بايزيد روښان  د پيسو وينځل او تطهري:.  ۴.۱۱
وو او په دې کارونو کې مؤسسه نه لتاړ کوو.  د مؤسسې ټول کارکونکي بايد د پيسو د سرتګې نه پټوو، له هغه نه حاميت هم نه ک

تطهري او جراميو څخه د راپيدا شويو عوايدو د مبارزې قانون او نور اړوند قوانني مطالعه کړي او د هغوی احکام رعايت کړي. د پيسو 
 ستقيمه ښکېلتيا جرم او د جزا وړ دی. د تطهري او وينځلو په هر ډول فعل او قول کې مستقيمه يا غري م

هغه څوک چې د کوم تخلف مرتکب وګرځي يا هم د تحصييل قوانينو، مقرراتو، لوايحو، د کار قانون      مهرباين او خواخوږي:.  ۴.۱۲
انضباطي او جزايي  او نورو نافذو قوانينو او د مؤسسې د داخيل طرزالعملونو او دې سند څخه رسغړونکي شخص باندې به اړوند،  

د قوانينو، مقرراتو، لوايحو او د مؤسسې د داخيل پاليسيو په تطبيق کې له چارسه له ترحم او رآفت څخه کار نه   احکام تطبيق کيږي.
له مراجعينو رسه ناوړه چلند نه ګڼل کيږي. د مؤسسې هېڅ کارمند نه يش کولی  په تطبيق کې اخيستل کيږي، د اصويل عکس العملونو 

مکارۍ او ترحم په نوم د يو شخص لپاره د قوانينو، مقرراتو او لوايحو په احکامو کې تخفيف راويل، يا د هغه له تطبيق څخه ډډه  د ه
وکړي. د اصولو په تطبيق کې د همکارۍ، ملګرتيا، خپلوۍ او داسې نورو نومونو تخفيف راوستل دوه ګونی چلند دی او د مؤسسې  

 ه چې دا کړنه تررسه کړي، تررسه کونکی د انضباطي تدابريو الندې نيول کيږي. هېڅ کارکونکي ته اجازه نه شت

د مؤسسې په داخل کې هېڅ ډول سيايس او ګوندي فعاليت ته اجازه نه شته، هېڅ شخص نه يش کولی    سيايس السوهنې ممنوعيت:.  ۴.۱۳
د مؤسسې  مادون څخه د سيايس موخو لپاره کار واخيل.د مؤسسې په داخل کې شخص سيايس او ګوندي فعاليت ته اړ کړي يا له خپل 

 مايل، معنوي او برشي امکانات د کوم سيايس ګوند، جهت يا ډلې په ګټه نه يش استعاملولی. 

موږ په ټولو اړيکو کې له ټولو اړخونو رسه )له دولت، غري دولتي    او کاري اخالق په پام کې نيول:  نوالهپه معامالتو کې رښتي .  ۴.۱۴
 اتو، ثالثو اشخاصو، تدارک کوونکو، مراجعينو، محصلينو، نړيوالو همکارانو او ...( منصفانه چلند کوو. مؤسس

د لوړو زده کړو مؤسسې ټولې تدارکايت، عايدايت او د لګښت چارې د    بايزيد روښان د    تدارکايت، عايدايت او د لګښت چارې:.  ۴.۱۵
 ې د داخيل طرزالعملونو له مخې مخ پر وړاندې ځي.  هېواد د نافذو قوانينو له احکامو رسه ددې مؤسس
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د لوړو زده کړو مؤسسه کې د ټولو اکاډميکو، اداري او خدماتو کارکونکو استخدام د  بايزيد روښان  په    د اشخاصو استخدام:.  ۴.۱۶
پرته بل هېڅ ډول مورد ته    افغانستان د کار قانون او نورو نافذه قوانينو له مخې صورت نييس. د شخص د استخدام پر مهال د لياقت

که چېرته د پورتني اصل څخه عدول وکړل يش شخص کولی يش له هغه څخه راپور ورکړي. په مؤسسه کې   ارزښت نه ورکول کيږي.
 د هغو اشخاصو استخدام چې د هېواد نافذو قوانينو او لوايحو منع کړی وي جواز نه لري.

مؤسسه دوه ډوله پالنونه لري. يو عمومي پالن دی چې د مؤسسې د اهدافو د تحقق لپاره جوړيږي او بل خاص    پالن جوړونه:.  ۴.۱۷
پالنونه دي چې د هر کارکونکي له خوا بايد د مؤسسې د عمومي پالن په چوکاټ کې په مياشتواره، ربعواره او کلنۍ توګه ترتيب کړل 

 له خوا تائيديږي او له تطبيق څخه يې وخت پر وخت هغه ته راپور ورکوي.   يش. د هر مادون پالن د هغه د اړوند لني منيجر

د مؤسسې هېڅ کارکونکی داسې کړنه نه تررسه کوي چې له امله يې د مؤسسې او شخص د منافعو تر منځ تضاد  د منافعو تضاد:. ۴.۱۸
يو تصميم ونيول يش چې د مؤسسې له ګټو رسه    رامنځ ته يش. د منافعو تضاد هغه وخت رامنځ ته کيږي کله چې ستاسې له خوا داسې

په ټکر کې وي. که داسې حالت وليدل يش، شخص مکلف دی له هغه کړنې څخه ځان په ډډه کړي. په همدې ډول د مؤسسې هېڅ 
 کارکونکی نه يش کولی د دندې د تصدۍ پر مهال له مؤسسې رسه هېڅ ډول انتفاعي معامله تررسه کړي. 

هېڅ شخص نه يش کولی د مؤسسې له مادي، فزيکي او معنوي د ځان په ګټه   څخه ساتنه او د خسارې جربان:د مؤسسې شتمنيو  .  ۴.۱۹
استعامل کړي، دا شتمني د مؤسسې ملکيت دی، هر شخص د هغه په ساتلو مکلف دی، که ددندې له امله هغه استهالک يش جربان نه  

مؤسسې د معنوي ملکيت  د  دی.    لري خو که د شخص د غفلت له امله هغه ته زيان ورسيږي، مسؤل شخص د زيان پر جربان مکلف
او ...(  د معنوي ملکيت د نړيوال سازمان د معيارونو او   الندې حقوق )مفکور، نوښتونه، پروسې، نښانونه، مهر، نوم، اخرتاعات 

م  اصولو له مخې د افغانستان د نافذه قوانينو پر اساس د مؤسسې ملکيت دی چې حفظ او ساتنه يې د هر کارکونکي دنده ده. که کو 
 کارکونکی د هغه د زيان يا بل شخص ته ورکړې سبب وګرځي د زيان پر جربان رسبېره د انضباطي تدابريو الندې هم واقع کيږي.  

د مؤسسې هر کارکونکی د رسمي دندې پر مهال مکلف دی له ټولو خلکو رسه نېکې اړيکې    له عامو وګړو او رسنيو رسه اړيکې:.  ۴.۲۰
واک په مؤسسه کې يواځې د مؤسسې له رهربۍ رسه دی، هر شخص په خپل لزوم ديد او په خپل واک    ولري، له رسنيو رسه د اړيکو

نه يش کولی د مؤسسې له دريځ څخه له رسنيو رسه خربې او مصاحبه وکړي او هغې ته معلومات ورکړي. په داسې حال کې اراييه  
 شخص د انضباطي تدابريو الندې نيول کيږي.   شوي معلومات د مؤسسې رسمي دريځ نه څرګندوي، د معلوماتو ورکونکي

د مؤسسې هر کارکونکی مکلف دی دندې ته د راتګ پر مهال د پاکوايل تر څنګ هغه ځانګړی    لباس او پاکوايل ته ژمنتيا:.  ۴.۲۱
بايد  خه ډډه  لباس له کارولو څ  داسې  واغوندي، د دندې په جريان کې د  اسالمي رشيعت له ارزښتونو رسه مطابقت ولري    لباس چې د

چې له رشعي او افغاين  ی  د  لباس . په عام ډول د مؤسسې رسمي لباس د نارينه لپاره داسې  وکړل يش چې غري رشعي او غري اسالمي وي
ارزښتونو رسه په مطابقت کې وي. د ښځينه کارکونکو لباس په داسې توګه ترتيب کيږي چې په کې د اسالمي رشيعت احکام په هېڅ  

 او ښځينه ټول بدن د مخ په شمول راونغاړي او پټ وي.  ې نه يشډول تر پښو الند
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د سپام د اصل په پام کې نيولو رسه په معقوله او منسجمه توګه د مؤسسې د شتمنيو  د مؤسسې کارکونکي    اغېزمنتوب او ګټورتوب:.  ۴.۲۲
 .کويله هغو فعاليتونو څخه چې د مؤسسې د وخت او شتمنۍ دضايع کېدو سبب يش ډډه خيل او او امکانتو څخه ګټه ا

 د پلټنو او تحقيق پر مهال بايد تاسې د الندې اعاملو له تررسه کولو ډډه وکړئ:له تحقيق او پلټنې رسه مرسته: . ۴.۲۳

 تحقيق پر مهال ورڅخه احتامال استفاده کيدای يش.د ټولو هغو اسنادو محو کول، تبديلول يا هم پتول چې د پلټنې يا هم ـ ۱

د ناسمو توضيحاتو ورکولو لپاره چاته تلقني ورکول يا له هغه رسه مرسته کول يا هغه دې ته هڅول چې د پلټڼې او تحقيق پر مهال  ـ  ۲
 ناسم معلومات او توضېحات وړاندې کړي. 

 ه وړل او له مظنون رسه د فرار او اختفاء په برخه کې مرسته کول. د جرم د ارتکاب پر مهال د جرمي اثارو مغشوشول، له منځـ ۳

 مسؤليتونه: آمرينو او مديرانو د . ۴.۲۳

 د مؤسسې په سطحه رؤسا، آمرين او مديران پر پورتنيو مسؤليتونو رسبېره الندې اضافه مسؤليتونه هم لري:

 ول.او هغه تطبيق  ول او ارزښتونه کسباو د ادارې لوړ ترين اخالق    کول  ـ د يو منونوي فرد په بڼه رياست۱

 ول. ددې سند د مطالعې او د ادارې د داخيل پاليسيو د مطالعې او تطبيق لپاره کايف وخت ځانګړی کته ـ کارکونکو ۲

چې خوندي وي او هم د کارکونکو تر منځ خپل منځي اړيکې پياوړې کړي او    کولـ د يو داسې کاري محيط په رامنځ ته کولو کار ۳
 يو بل ته متقابل درناوی ولري.

چې په سختو حاالتو او د خنډونو په پر مهال مناسب تصميم ونيول يش   ول او داسې فرصتونه رامنځ ته ک ېدل ـ له مخکې نه فعال اوس۴
 يل زمينه برابره کړل يش. او د بحث او د اندېښمنو رشايطو د څېړنې او تحل

چې هر فرد د پوښتنې د مطرح کولو او هم د احتاميل تخلفاتو نه د راپور ورکولو پر مهال د ارامۍ احساس    ول ـ داسې محيط ايجاد۵
 کينې او عقدې ته زمينه برابره نه يش. او  وکړي

ورکولو پر مهال له هغه رسه د مقابلې شونتيا  ـ له هر داسې علم څخه چې د نورو په واسطه د يو شخص له تخلفاتو څخه د راپور  ۶
 کول. رامنځ ته کوي  ډډه 

د   نه څرګندول او خو چټک غربګون  کول ګي هته راجع کيږي په اغېزمنه توګه او پر خپل وخت رسيد دویـ هغو شکاياتو ته چې ۷
 ول. و الزم عکس العمل په پوره دقت رسه څرګند کول ا اړتيا پر مهال له نورو رسه مشوره 

شخيص    د هغویڅو    ولمجبور نه  او هغه    نه راوړل ممنوع او ناقانونه کار په مقابل کې پر کارمند او ماتحت فشار    غري مرشوع،  د يو  ـ۸
 د فشار له امله يو ناقانونه کار ته اړ کړل يش.  يې خواهشات ومني او يا 
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 ګ کول. ويونکی وي او هغه د دندې لپاره ټريننچې د اړتيا پر مهال د هر شخص پوښتنې ته ځواب ې روزل  ـ کارکونکي داس۹

 له قوانينو او مقرراتو رسه مطابقت: . ۴.۲۴

 د مؤسسې ټول کارکونکي د قانونيت د ټينګښت په منظور الندې وجايب لري: 

 ـ د سپارل شويو دندو په ساحه کې د قوانينو، مقرراتو او نورو نافذو تقنيني سندونو د حکمونو په پام کې نيول. ۱

 د اليحو او اړوندو کړنالرو مطابق دنده تررسه کول. ـ ۲

 ـ د مافوق آمرينو له قانوين آوامرو څخه اطاعت کول. ۳

که چېرې کوم ماتحت د ناقانونه آمر په اجراء مجبور يش د هغه له ناقانونيت څخه يو ځل مافوق آمر ته خرب ورکوي، که هغه د خپل  
 کونکي ته راجع کيږي. امر ه کولو مکلف دی او په دې صورت کې مسؤليت امر په اجراء تاکيد کاوه، مادون يې پر تررس 

 د نېکو اخالقو پر اساس د تصميم نيول: . ۴.۲۵

سبب نه ګرځي که څه هم   رموږ ټول په هغو کارونو چې د مؤسسې لپاره يې تررسه کوو وياړو، دې ادارې ته دنده زموږ د رشم او عا 
 کيږي چې مناسب به نه وي. ځېنې وخت تصميم سخت او ظاهرا داسې فکر 

 د پوښتنو مطرح کول او اندېښنې: . ۴.۲۶

که هر ډول غري اخالقي يا غري قانوين چلند وليدل يش له تاسې مته دا ده چې مسئله له خپل مديريت رسه يا له الندې منابعو څخه د يوې  
 رسه رشيکه کړئ. 

 امييل:                                                                      د مؤسسې د شکاياتو د مسؤل شمېره:

که د مايل حسابونو په رابطه کوم شکايت يا مالحظه وي کولی يش په محرمانه ډول خپل شکايت له اسنادو او مدارکو رسه پرته له دې  
له خوا په همدې موخه  چې په هغه کې خپل نوم وليکي د مؤسسې د رييس په عنوان وليکي او په هغه مخصوص بکس کې چې د هغه  

 ځانګړی شوی دی واچوي. 

 د شکايات د درج او لېږلو پر مهال متوقع انتظارات:. ۴.۲۷

هر ډول رسېدلی شکايت چې له هرې الرې وي په محرمانه او بشپړ ډول برريس کيږي، د شکايت ددرج نه وروسته د شکاياتو د کمېټې  
 له لوري هغه په محرمانه ډول ارزول کيږي او د هغه د صحت او سقم نه وروسته الزم تصميم نيول کيږي.  
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ه تاسې رسه نه وي او هېڅوک نه يش کولی تاسې د شکايت کونکي په عنوان  د شکايات د درج پر مهال هېڅ ډول وېره او ډار بايد ل 
 مواخذه کړي، جزا درکړي، يا يې په مقابل کې عکس العمل څرګند کړي يا هم له تاسې رسه حسد او عقده پيدا کړي.

 ګرځي.خو که چېرته ثابته يش چې شکايت يا اطالع بې اساسه او پر دروغو والړ وي نو د شخص د مسؤليت سبب 

 د غچ نه اخيستل: .  ۴.۲۸

هغه شخص چې په سمه او درسته توګه د متخلفينو په مقابل کې اطالع ورکړي د هغه په مقابل کې د هېڅ ډول غچ اخيستنې اقدام  
 صورت نه يش نيولی. 

د لوړو زده کړو مؤسسې کارکونکي په دنده کې د شاملېدو پر مهال مکلف دی څو    بايزيد روښان د    د ژمنليک السليک کول:.  ۴.۲۹
 الندې ژمنليک السليک کړي:

( اوسېدونکی/        زه )                ( د )              ( زوی/ لور د )                      ( ملسی/ملسۍ د ) ( واليت د )       ( ولسوالۍ د )    
په بشپړ    ته  امارت کرې شمېره مې عبارت ده له )        ( په بشړې خربتيا رسه څرګندوم چې د افغانستان اسالمي  اوسېدونکې چې د تذ 

وفادار يم، ددې مؤسسې د ګټو خوندي کونکی يم او په ټوله وړتيا رسه د قوانينو، مقرراتو، لوايحو، ټولو نافذو تقنيني سندونو او  ډول 
 پلې دندې داليحې له مخې خدمت ته چمتو يم.ددې پاليسۍ له احکامو رسه سم د خ

د دې پاليسۍ د نقض په   دغه پالييس مې په بشپړه توګه مطالعه کړې او په کې درج شوي احکام د دندې د اجراء پر مهال رعايت کوم 
 صورت کې درج مؤيدات پر خپله خوښه پر ځان منم، پر خپله ژمنه کې صادق يم.

 هنېټ    السليک    د کارکونکي نوم: 

 تاديب: . ۵

تر څنګ يې د جرمي عمل د ارتکاب  ددې پاليسۍ څخه د رسغړونې په صورت کې رسغړونکی د انضباطي تدابريو الندې نيول کيږي، 
د تکراري رسغړونې په صورت کې له شخص رسه قرارداد   د عديل تعقيب په موخه اړوندې څارنوالۍ ته معريف کيږي.  په صورت کې

او کارکونکي مکلف دي په دې پاليسۍ کې د درج قواعدو د نقض په صورت کې خپل آمر ته پرته له ځنډه   سم له واره فسخ کېږي. 
 راپور ورکړي.

 انفاذ:. ۱۴

د   لوړو زده کړو مؤسسې  د  بايزيد روښان  د  پالييس  )  ۱۹/۱۱/۳۹۹دغه  په  شو ( ع۱۴نېټې  )لمي شوری کې تصويب  په  (  ۸ې وه چې 
 نېټه علمي شوری کې پرې بياکتنه وشوه. ۲۱/۷/۱۴۰۱


