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Complaint Policy and Procedure 

 

 رسیدګی میکانیزمد شکاياتو 
 

ادول سهولت ایجويل ړندي ځواب ګشکايتونه ته يو ډول او  ټولو کارکوونکود  موخهڅخه  نوموړی میکانیزمد 
په پلی کولو رسه کارمند شکايت وکړی بيله کوم تعصب څخه به د هغه شکايت  که چريی د نوموړی میکانیزم ،دی

وی چه د هغوی د باور درناوی  اډهلوړو زده کړو مؤسسی کارمند ډ ته کتنه کيږی چه په دی رسه به د بينوا د
 کيږی.

ځای تر څو د خپل کار  څخه په ګټه اخيستنی به هر کارمند ته ګټوری کړنالری په نښه شی د يادی میکانیزم
 .یراوڅپړ  ستونزی لکه د دندی، پاليسيو، کړنالرو ، د خپلو همکارانو او  نظارت کوونکو په اړه ستونزی

 

 

مسائل چه د د کارمند له لوری راوالړيږی شکايت بلل کيږی،  نوموړی مسائل هغه     (:Complaint)شکايت
کوونکو په اړه  لکه د دندی اړوند مسائل،   مختلفوپاليسيو  او کړنالرو  اړوند، د خپلو همکارانو او  نظارت

 ستونزی او داسی نور

)  Fullد پوره ورځیدنده اجرأ کوونکی  که هغه  او قراردادی د پوهنتون يا مؤسسی داميی (:Staff)کارمندان
time)   له وخته يا  وروستهاو وظیفه کوونکی وی( Part time) ی وی د کارمندانو يا وظيفه کوونکStaff  په

  نامه ياديږی.

 

 

وظیفه  (Full time )د پوره ورځیپوهنتون يا مؤسسی داميی دنده اجرأ کوونکی  که هغه د
 شکاياتو رسمید  به ی وی وظيفه کوونک (Part time )له وخته يا  وروستهاو کوونکی وی 

 کوی.پروسه طی  شکاياتو غري رسمیبه د  قراردادی کارکونکی سه پلی کوی، اوپرو

 میکانیزم

 تعريفونه

 شکاياتو کړنالره
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شکايت اړوند ټول موارد او د هغوی څخه السته کارمند د بايد د  د تقرر او انفکاک کمېټې مرش
 راغلی پايلی پټ وساتی يواځی الزم معلومات د نورو رسه رشيک کړی.

ه حل الره پوره ريښتنولی رس ترڅو په  کوی د شکاياتو تګالره پلی شکایت ولری، که يو کارمند 
 ومومی.

شکايت کوونکو کارمندانو ټولو لورو ته  بايد يو ډول  او  د شکايت اوريدونکی له لوری د
 وخت ورکړل شی. همناسب

 خپل هغه کارمند چه د دندی اړونده شکايت ولری ژر تر ژره دی خپل انديښنی په جراأت رسه د 
د کارمند نوموړی انديښنی کوونکی بايد  رسه رشيک کړی. نظارت (نظارت کوونکی) مافوق

 د درو کاری ورځو په دننه کی حل کړی.
  که د کارمند انديښنی د نظارت کوونکی له لوری حل نشی، پدی وخت کی دی کارمند نوموړی

ړيتوب به منځګتقرر او انفکاک کمېټې مرش ته راوړی،  تقرر او انفکاک کمېټې مرشمسئله 
 وکړی او د ټولو اړخونو په رضايت به مسئله حل کړی.  

 تقرر او انفکاکممکن د  شکایت کونکیایلې ته ونه رسیږي ، که چیرې خواوې قناعت وړ پ 
 رسه رسمي شکایت ثبت کړي. کمېټې 

  لومړی مرحله: د شکايت ليکنه:

په هغه کښی بايد ټوله پيښه د شواهدو کارمندان بايد خپل هر شکايت په  ليکلی شکل وسپاری، 
وم وځای لکه:کوم ک، کارمند بايد نوموړی شکايت د ځانګړو حقايقو رسه يرسه يوځای بيان کړی

 يدپه شکايت کی با.تحرير کړی څه وشول، نيټه او نور د شکايت اړوند معلوماتشامل وه،  اشخاص
ژر  شکايت ته وسپارل يش تقرر او انفکاک کمېټې مرشاو د نقاط نښانی شی  "شخيص او محرم"
په  کارمند  او ټول لیکل شوي شکایتونه ثبتوي تقرر او انفکاک کمېټې مرشد  .تر ژره ولیکل شی

 بیاکتنې الندې دی. ترشکایت ترالسه شوی او  ستاسی چې مکتوبی شکل اګاه کوی

 

 

د شکاياتو غري رسمی 
 کړنالره:

 د شکاياتو

 رسمی کړنالره:
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 :له لوری پلټنه تقرر او انفکاک کمېټېمرحله: د  دوهمه

هغه چا رسه چه نوم يي په کتبی  ړه پلټنه پیل کوی، د هر د شکايت په ا تقرر او انفکاک کمیټه
شويدی او يا هغه چا رسه چه د نوموړی مسئلی په اړه معلومات ولری په جال جال ذکرشکايت کی 

 .کاری ورځو په دننه کی صورت نيسی ۰۱توګه وينی ، نوموړی پلټنه د 

شکل اماده کيږی او د نوموړی راپور  کاری ورځو په دننه کی د پلټنی پايلی د يو راپور په ۰۱د لسو 
 .استول کيږیغړو ته  کمېټېګزارش ټولو د شکايت کوونکو ټولو اړخونو او د 

 :تجديد نظر درخواستمرحله: د  درميه

په اړه د تجديد د پريکړی کاری ورځو په دننه کی د شکايت  ۰۱لسو  د ټولې خواوې حق لري چې
رسه يي په تحريري شکل درج کړی. که چريی په  کمېټېتقرر او انفکاک او د  نظر غوښتنه وکړی

، کړل شوی فيصله بايد ثبت شی، د ټولو خواو نوموړی موده کی چا د تجديد نظر درخواست درج نکړ
 له لوری السليک شی. تقرر او انفکاک کمېټې مرشاو د 

ه دننه کی کاری ورځو پ ۰۱او که چريی د تجديد نظر درخواست درج شو، بيا ځلی ورباندی د لسو
 ورباندی تجديد نظر وشی.

 

 

 

 

(  پروتوکول غونډه کې د رأیو ۲۲/۱۰/۰۰۱۱( ګڼه )۲د کارمندانو شکایاتو رسیدګی میکانیزم د علمي شورا په )
 په اتفاق تأیید شو.

PAGE |3 of 3 
 


