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 رسیزه: .1

الرې  نو د دې لپاره چې د قناعت وړ حل )زیامنن کېږي) یا ممکن زیامنن يش پرمختیايي پروژو څخهخلک له بده مرغه له 

د فزیکي او ټولنیزو زیانونو په تړاو ورته ولټوي نو خلک د واقعي اغېزو په مورد کې نارضایتي ښايي او شکایتونه مطرح کوي. 

 ګټه اخیستنې او، د پروژې د اسانتیاوو د تطبیق او دغه شکایتونه ښايي د پروژې د تطبیق په بېالبېلو پړاوونو)لکه د ډيزاین پړ 

دازه غوږ ونیول يش، بلکه د شویو خلکو ته په کايف ان نو نه یوازې دا چې له پروژې څخه زیامننکې رامنځته يش.  پړاو(

لپاره  لپاره  او خلکو الرې باید ولټول يش چې هم د زیامنن شویو خلکو او هم د پروژې په ګټه وي. د پروژې قناعت وړ حل

د او الرسسی ورته ولري چې  وی  خرباداري میکانیزمونو څخه  و باصالحیتهنوين، د باور وړ، شفاف ااړینه ده چې له هغو قا

شکایتونو ته د   میکانیزم دی. ۍیو له هغو میکانیزمونو څخه شکایتونو ته د رسیدګ .دوی شکایتونو ته رسیدګي وکړای يش

سیدګي کوي او حلالرې ورته دي چې شکایتونو ته ر  کړنالرې میکانیزمونه هغه بنسټونه، وسیلې، طرزالعملونه او ۍرسیدګ

شکایتونو ته د رسیدګي میکانیزم هغه مهمې وسیلې دي چې په دولتي پروګرامونو کې د شفافیت د لوړاوي، چمتو کوي. 

دغه مسؤلیت پذيري، د فساد کچې په راکمولو، د خدمتونو په بهبود او په ټوله کې د پروژې د اغیزمنتیا سبب ګرځي. 

تر سمون لپاره طرزالعملونه او پروسیجرونه تدوینوي ژو په پایله کې رامنځته شویو زیانونو د اصالح او میکانیزم د پرمختیايي پرو

اندېښنې معلومې کړي. د زیامنن شویو خلکو شکایتونو ته د رسیدګي لپاره ګن شمېر څو ټولنیز مسؤلیتونه، موافقي او 

شکایتونو ته د رسیدګي رسمي ؛ دغه میکانیزمونه ښايي پیچيل، مختلف، کورين او یا هم بهرين وي. شته میکانیزمونه 

د پروژې د تطبیق په تړاو او  تړاو پوښتې حل او وضاحت ورکوي، میکانیزم له هغه سیستم څخه عبارت دی چې د پروژې په

 ستونزې حل او فصل کوي، او همدارنګه شکایتونو ته په مؤثره توګه رسیدګي کوي. 

  مخینه .1.1

نېټې څخه تر اوسه پورې د  12زېږدیز کال د جون د میاشتې له  2013دویمه پروژه د  د افغانستان د مهارتونو د ودې

. د افغانستان د زېږدیز کال، د جون په میاشت کې یې د بیارغونې د لومړی پړاو کار پیل شو 2017تطبیق وړ ده او د 

د دویمې پروژې دغه بیارغونه د افغانستان دولت له لوري د برشي رسچینو پراختیا پورې اړوند پالن کې  مهارتونو د ودې

زېږدیز کال، د اکتوبر په میاشت کې د برشي رسچینو کمېټه تاسیس شوه تر  2016په پایله کې د بدلون منعکسوي، چې 

الرې پیداکړي. د دغه سیايس بدلون په رڼا کې، د افغانستان  ته حل په پراختیا کې اجباري محدودیتونو څو د مهارتونو

 چېاتې رسچینې رسه بېرته منسجمي کړي چې خپلې پ وغوښتل له پروژې څخه  د ودې دولت د افغانستان د مهارتونو

د راتلونکي کاري بازار د تقاضاوو پر بنسټ په تخنیکي او مسلکي زده کړو کې ښه  یې ټینګار درلود: )الف(ټکو پر الندې 

والی راوستل،)ب( د تخنیکي او مسلکي زده کړو د ښوونکو د وړتیاوو لوړولو او ارزونې له الرې د تدریس او زده کړې 

د دې لپاره چې د  نظام پیاوړي کولو څخه مالتړ کول. تعلیمي د بنسټيز ظرفیت لوړولو او د ټول وړول، )ج(کیفیت ل

افغانستان دولت نويو سرتاتېژیکو لومړیتونو ته رسیدګي ويش او د اصالحاتو اجنډا عميل بڼه غوره کړي نو د پروژې پر 

انکشايف موخو باندې بیا له رسه غور وشو تر څو د تخنیکي او مسلکي زده کړو د ښوونکو ظرفیت لوړ او د لومړیتوب 

زېږدیز کال د بیارغونې په بهیر  کې د پایلو پر  2017همدارنګه د هبود رامنځته يش. لرونکو رشتو په دريس نصاب کې ب



 
 

مالتړ ته دوام ورکړي؛ دا په څخه بنسټ مايل مالتړ پروګرام هم معريف شو تر څو د اصالحاتو اجنډا الندې فعالیتونو 

 2018 یعنې ړ ه  یو کال نور همچارو پای ته رسولو لپاره د پروژې موداصيل داسې حال کې ده چې په منظم ډول د 

 نېټې پورې وغځېده.  30زېږدیز کال، د جون میاشتې تر 

تر ټولو ړه کچه سیايس اقدامات منعکس کوي. د برشي رسچینو د اجنډا په تړاو د افغانستان دولت نوې ژمنه په لو

مړیتوب ورکړ، او د دې موضوع پر ګواښ په توګه لو  سیايس لومړی، د افغانستان دولت د ځوانانو بې کاري ته د یوه مهم

د افغانستان دولت د جمهوري  کې، ګام رسه جدي بحثونه تر رسه کړل. په دویم  ملګرومخ وړلو لپاره یې له پراختیايي 

نېټې د تخنیکي او مسلکي زده کړو  21زېږدیز کال د اپریل میاشتې په  2018، د 11ریاست د فرمان پر بنسټ، ګڼه 

لپاره سازماين ظرفیت د اوسني عرص رسه  تاسیس کړه تر څو د برشي رسچینو  پراختیايي اجنډا ارایه کولو خپلواکه اداره

 چمتو کړي. سم

د دغه فرمان پر بنسټ د تخنیکي او مسلکي زده کړو معینیت د پوهنې وزارت له تشکیل څخه جال او د تخنیکي او  

کي زده کړو پر یوې خپلواکې ادارې باندې بدل شو چې پر تخنیکي او مسلکي زده کړو باندې د څارنې، همکاري او مسل

 13زېږدیز کال، د جون په  2018تطبیق دنده په غاړه لري. د وروستیو پرمختګونو په پام کې نیولو رسه، د مالیې وزارت د 

 نېټه د بیارغونې د دویم پړاو غوښتنه وکړه. 

 تونو ته د رسیدګي میکانیزم موخې:شکای .1.2

 شکایتونو ته د رسیدګي میکانیزم اصيل موخې په الندې ډول دي:

د دې لپاره چې د زیامنن شویو افرادو/ کورنۍ غړو او ټولنې تر منځ مثبتي اړیکې او د باور فضا رامنځته يش نو  •

 شفافه توګه حل او فصل يش. وړاندیزونه، شکایتونه او اندېښې باید په ټاکيل وخت کې په مناسبه او 

 د ذي نفع افرادو اندېښتو او شکایتونو ته باید رسیدګي ويش او د دوی شکایتونه باید حل او فصل يش.  •

شکایتونو ته درسیدګي میکانیزم باید د تحقیق کولو، وړاندیزونو جلبولو او د ټولنې د زیات ګډون لپاره د یو  •

 کانال په توګه خدمت وکړي. 

شکایتونو ته د رسیدګي میکانیزم باید هغه اطالعاتو راجمع کړي چې د عملیايت اجرااتو او د خدمتونو وړاندې  •

 کولو په بهبود کې کارول کېږي. 

 ته وده وکړي.  منلو کایتونو ته د رسیدګي میکانیزم باید شفافیت او مسؤلیت ش •

 شکایتونو ته د رسیدګي میکانیزم باید د درغيل او فساد مخنیوي وکړي او باید د پروژې خطرونه راکم کړي.  •

 تر منځ د پروژې مرشوعیت رامنځته کړي.  (ونډې لرونکو) رشیکانوشکایتونو ته د رسیدګي میکانیزم باید د  •

 شکایتونو ته د رسیدګي میکانیزم د الرښود کتاب موخه: .1.3



 
 

په دغه سند کې هغه پروسیجرونه ترشیح شوي دي چې په راتلونکي کې به د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې له 

ي د افغانستان او فصل کړي چې ښايلوري پيل يش تر څو د هغو خلکو له لوري سپارل شوي شکایتونو او اندېښنې حل 

د دې الرښود کتاب دویمه موخه دا ده  دویمې پروژې څخه په مثبت یا منفي توګه اغېزمن شوي وي. د مهارتونو د ودې

؛ په دې ترتیب چې د شکایتونو تر السه کولو، ارزولو، مرتب کولو او حل او فصل کولو د څرنګوايل په تړاو وضاحت ورکړي

دغه الرښود کتاب شکایتونو کتاب کې د هر یو پورته ذکر شویو پړاوونو لپاره ځانګړي فعالیتونه ترشیح شوي دي.  دېپه 

ته د رسیدګي میکانیزم غړو، د پروژې کارکوونکو او هغو افرادو لپاره ترتیب شوی دی چې غواړي د پروژې په تړاو شکایت 

 ثبت او خپلې اندېښنې رشیکې کړي.

 سیدګي میکانیزم معنی او تعریف:شکایتونو ته د ر .1.4

دي چې شکایتونو ته رسیدګي کوي او  کړنالرې شکایتونو ته د رسیدګي میکانیزمونه هغه بنسټونه، وسیلې، طرزالعملونه او 

الرې ورته چمتو کوي. شکایتونو ته د رسیدګي میکانیزم هغه مهمې وسیلې دي چې په دولتي پروګرامونو کې د شفافیت  حل

، د فساد کچې په راکمولو، د خدمتونو په بهبود او په ټوله کې د پروژې د اغیزمنتیا سبب ګرځي. منلو د لوړاوي، مسؤلیت 

رامنځته شویو زیانونو د اصالح او سمون لپاره طرزالعملونه او پروسیجرونه دغه میکانیزم د پرمختیايي پروژو په پایله کې 

تدوینوي تر څو ټولنیز مسؤلیتونه، موافقي او اندېښنې معلومې کړي. د زیامنن شویو خلکو شکایتونو ته د رسیدګي لپاره ګن 

بهرين وي. شکایتونو ته د رسیدګي  شمېر میکانیزمونه شتون لري؛ دغه میکانیزمونه ښايي پیچيل، مختلف، کورين او یا هم

ې حل او وضاحت ورکوي، د د پروژې د تطبیق په نرسمي میکانیزم له هغه سیستم څخه عبارت دی چې د پروژې په تړاو پوښت

 تړاو ستونزې حل او فصل کوي، او همدارنګه شکایتونو ته په مؤثره توګه رسیدګي کوي.

 شکایتونو ته د رسیدګي میکانیزم ګټې: .1.5

رایه کوي تر څو اته عميل سالمشورې او وړاندیزونه  کوونکوشکایتونو ته د رسیدګي میکانیزم د پروژې کار  •

ذي نفع افرادو اندېښنو ته رسیدګي واويس او په شفاف ډول د  منونکي هغوی وکوالی يش چې مسؤلیت 

 وکړي. 

و تر منځ د باور فضا په رامنځ ته شکایتونو ته د رسیدګي میکانیزم د خلکو او دولت/ خدمت وړاندې کوونک •

 کولو کې مرسته کوي. 

تر څو د پروژې محصول په مؤثره توګه   شکایتونو پورې اړوند اطالعات ښايي له مدیریت رسه مرسته وکړي •

 درک کړي. 

شکایتونو ته د رسیدګي غوره میکانیزم د دې سبب کېږي چې ستونزې له پراخېدو او جدي کېدو څخه  •

 چې په دغه کار رسه پروژه خپلې مايل رسچینې سايت او شهرت پیدا کوي.    وړاندې مهار کړي

 اصول: .1.6

شویو روشونو پر بنسټ او همدارنګه د د ذکر په میکانیزم کې   شکایتونه په رسمي بڼه او شکایتونو ته د رسیدګي

شکایتونو ډلبندۍ او ګټګورۍ په پام اړوند هېواد د قوانینو او مقرراتو په رڼا کې مدیریت او حل او فصل کېږي.د 



 
 

کې نیولو رسه، شکایتونه په مستقیم ډول د شکایت کوونکي او شکایتونو ته د رسیدګي کمېټې د غړو ترمنځ په 

په دې کار رسه د دې شونتیا  چې  ؛بېالبېلو پړاوونو کې مدیریت کېږي او وروسته بیا په یوه ډېټابیس کې ثبت کېږي

او په خپل وار د یو باثباته عملیايت  ېښنې په همغږي رسه حل او فصل يشاند/ته کېږي چې شکایت رامنځ

چې ګټه ځنې اخېستل کېږي عبارت دي له، مصالحه،  کړنالرې هغه غوره  ته کولو ته الر هواروي. چاپېریال رامنځ

پر بنسټ تر رسه ټینګار او رضایت  دد نارايض فرد  کړنالرې ۍدغه ټولکره، منځګړيتوب، عدالت او قضاوت. مذا

. هغه ه پروسه په غوره توګه تنظیم کړياو باید ټول هغه اصول مراعت کړي چې د شکایت مدیریت کولو ټولکېږي 

 اصول چې شکایتونو ته د رسیدګي طرزالعملونه تنظیموي او اجرات یې ارزوي په الندې ډول دي: 

د په اسانۍ رسه هغو افرادو ته د الرسيس وړ وي چې شکایت ثبتولو یا بایشکایتونو ته د رسیدګي میکانیزم الرسسی:  •

ته لیوالتیا ولري او همدارنګه له هغو افرادو رسه باید مرسته ويش چې له خنډونو رسه مخ وي  مطرح کولواندېښنې 

 لکه ژبه، سواد، پوهاوی، لګښت او یا دا چې له مجازاتو څخه وېره ولري. 

تونو ته د رسیدګي میکانیزم باید د مهالویش پر بنسټ د هر پړاو لپاره واضحه پرسیجرونه شکاید وړاندوینې وړتیا:  •

 نه.او همدارنګه باید د هرې پایلې په مورد کې وضاحت وړاندې کړې چې آیا ارایه کېدای يش او که  ترتیب کړي

اطالعاتو ته د الرسيس پروسه او پروسې باید په عادالنه او بې طرفه توګه تررسه يش، په ځانګړي ډول : عدالت  •

 کې د ګډون پروسه باید په عادالنه توګه تر رسه يش.   همدارنګه د وروستۍ پرېکړې

پرته  ميل او نړیوالو معیارونو مطابق زیانونه جربان کړيد شکایتونو ته د رسیدګي میکانیزم باید : برابروالی نود حقو  •

 له دې چې نورو میکانیزمونو ته الرسسی محدود کړي.

 ه مخامخ وي.چې د خطر له ګواښ رس  رڼې پروسې او پایلې هغه ميل ګټې خوندي کوي  روڼتیا:  •

 له کايف تخنیکي، برشي او مايل رسچینو څخه باید ګټه واخیستل يش. ظرفیت:  •

لکو نظرونه راټول کړی يش تر څو پروژه ولس ته له داسې وسیلې څخه باید کار واخیستل يش چې د خنظریات:  •

 غوره محصول وړاندې کړي. 

 

 شکایتونو ته د رسیدګي میکانیزم محدودیتونه/ خطرونه: .1.7

و پر یاد میکانیزم باندې د زېږدیز کال د مارچ په میاشت کې شکایتونو ته د رسیدګي میکانیزم د فعالیت ا 2018د 

ذي نفع انسټېټیوټونو کې لومړنۍ رسوې تررسه شوه او د دې انسټېټیوټونو له مهمو غړو رسه بحث په په پار  پوهاوي

ړاندې شول او الندې تشې او موندنې یې او خربې اترې وشوې. د دغې رسوې په پایله کې اصيل اطالعات و

 تشخیص کړې: 

شکایتونو ته د رسیدګي میکانیزم او شکایتونو ته د رسیدګي کمېټې پر اصيل او اسايس مفهوم باندې نه پوهېدل د  •

 دې سبب شوی چې د ادارې مرشتابه له لوري شکایتونو ته د رسیدګي میکانیزم په تطبیق کې ضعیفه مالتړ کېږي. 

ته د رسیدګي کمېټه عنعنوي بڼه لري، د بېلګې په توګه د افغانستان موسیقي په ميل انسټېټیوټ کې  شکایتونو •

 زیاتره شکایتونه د زده کوونکو اتحادیې له لوري مدیریت کېږي. 



 
 

 . نه شته .لپاره مناسبه سیستم  د شکایتونو د ثبت او راجسټر •

 ې یوه ښځینه کارکوونکې ولري. کمېټه باید په خپل تشکیل ک هشکایتونو ته د رسیدګي هر  •

په ذي نفع انسټېټیوټونو کې شکایتونو ته درسیدګي میکانیزم د مدیریت په باره کې بېړنۍ روزنې ته اړتیا لیدل  •

 کېږي.

 

 : شکایتونه او بېالبېل ډولونه یې .2

 :شکایتونه .2.1

پوښتنې شکایت ګڼل کېږي، او یا د چاپېریال د پروګرام یا پروژې د تطبیق په تړاو هر ډول شکایت، وړاندیزونه، اندېښنې او 

ساتنې، ټولنیز خوندیتوب، د جندر موضوعاتو او یا د پروژې د نورو تخنیکي او اداري برخو/ فعالیتونو په تړاو هر ډول شکایت، 

فعالیت په  شکایت ګڼل کېږي. دغه شکایتونه ښايي ځانګړۍ بڼه غوره کړي چې له ویجاړیو/ ژوبلو، د پروګرام یا پروژې ورځنیو

خلک له عبارت دي. څخه د جنيس ناانډويل  یا منفي اغېزو په تړاو شکایتونو او  ضد پروژې په تړاو ضد و نقی تړاو اندېښنو،

الرې ورته ولټوي  نو د دې لپاره چې د قناعت وړ حل )زیامنن کېږي) یا ممکن زیامنن يش پرمختیايي پروژو څخهبده مرغه له 

 اغېزو په مورد کې نارضایتي ښايي او شکایتونه مطرح کوي.نو خلک د واقعي 

 د شکایت ځانګړنې: .2.2

، د زیان اړولو څرنګوايل او د یوه عمل یا پرېکړې په تړاو د ذی نفع فرد نارضایتي او د پېښې په ریښتینويلشکایتونو د واقعیت، 

 ناخوښي پر بسنټ مشخص کېږي، چې په الندې ډول ډلبندي کېږي: 

و یوه برخه یې تر نهر کله چې شکایت په رښتیا واقع شوی وي، او شکایت کوونکی احساس کړي چې د حقو حقیقي:  •

یې زیامنن شوې یا له منځه تللې، د خسارې جربان نه دی ورکړل شوی، خدمتونه په سمه  پښو الندې شوې ده، شتمني

ورکړل شوې چې د پروژې له لورې وررسه وعده شوې وه، نو په دې صورت  ههغه ګټه نه د توګه نه دي وړاندې شوي او

 کې شکایت حقیقي ګڼل کېږي. 

لپاره د نارضایتۍ احساس وکړي چې سازمان د ده وړاندیز یا هرکله چې شکایت کوونکی د دې تصوري یا خیايل:  •

اندېښنو ته ځواب نه دی ویلی؛ که څه هم پر نفس باور درلودلو رسه د ده رضایت حاصل کېږي په دې حالت کې شکایت 

 خیايل ګڼل کېږي.

ه نظره ځینې اړتیاوې د ذي نفع افرادو اسايس رشایط ښايي په پام کې ونیول يش، لیکن د ارواپوهنې ل: مخفي یا پټ  •

ګړنې پاملرنه، د پروژې په تطبیق ، دوی ته ځانرسمیت پېژندل او له دوی رسه سالمشورې کول لکه د ذي نفع افرادو په

نظرونو ترکیب، او همدارنګه لږکي او محرومه ډلې ښايي په پام کې ونه نیول يش، چې دغه کار د ذي نفع  دوی د کې د

 ي سبب ګرځي:افرادو ترمنځ د مخفي نارضایت

: شکایت باید واقعي بڼه ولري. ښايي داسې حالتونه  تشخیص کړای يش چې د شکایت ماهیت غولوونکی ناخوښ او  •

ناخوښ او فریب ورکوونکی دی. ناخوښ او فریب ورکوونکی شکایت ښايي یوه داسې عمل وي چې ناوړه ګټه ترې 

 اخیستل کېږي. 



 
 

 شکایت ډولونه او رسچینې:د  .2.3

 چاپېریال ساتنه:د  .1

 د هوا ککړتیا چې د ټولنې/ افرادو د مزاحمت سبب ګرځي. •

 بېالبېلو ژویو ته زیان اړول چمنونو یا •

 صويت ککړتیا •

 تخلیه او د رسچینو کارول •

 د فضوله موادو تولیدول. •

 د ټولنې ساتنه:  .2

 میشت کېدل/ د ټولنې بې ځایه کول له رسه •

 د ځمکې نیول او شخړې •

 ورکول او د معیشت تامینولد معیشت له السه  •

 مال او یا شتمني ته زیان یا صدمه رسول •

 ویشلو په پایله کې رامنځته شوې شخړېیا موقع د رسچینو  •

 عامه روغتیا او خوندیتوب •

 د تخنیکي او مسلکي ادارې له تاسیساتو څخه ګټې اخیستنې له امله د خلکو ځورېدل. •

 کو اندېښنېد پروژې د طرحې یا تطبیق په تړاو د ټولنې/ خل •

له کارګرانو پورې اړوند مسایل لکه پر ماشومانو باندې په جربي توګه کار کول، په تادیاتو کې ځنډ، ناامنه  •

 ، د زیانونو نه جربانول او داسې نور.چاپیریال کاري 

 کې شخړې، تبعیض او سیايس نفوذ. تاسیساتود تخنیکي او مسلکي ادارې په  •

 اخیستل او د هغوی ځورولله زده کوونکو څخه ناوړه ګټه  •

 ل:ئمسا د جنډر او میرمنو .3

 جنډر پورې اړوند تاوتریخوالی •

 د جنډر ناانډولتیا •

 و باندې سرتګې پټولند میرمنو پر حقو  •

 د میرمنو لپاره د ځانګړو خدمتونو نه شتون •

 کې میرمنو لپاره د امن او آرام چاپېریال نه شتون چاپیریال په کاري  •

 محرمیت او ټولنیز او فرهنګي مسایل. •

 جنيس ځورونې. •

 اداري او مدیریتي مسایل:  .4

 داسې اداري فعالیتونه چې د قناعت وړ نه وي. •

 ناوړه کاري رشایط •



 
 

 په عایداتو کې کرس/ او په ناسمه بڼه د خدمتونو وړاندې کول. •

 کارکوونکو ترمنځ د تاوتریخوايل سبب ګرځي.شخيص عوامل چې د  •

 د سازمان یا سیايس بدلون منفي پایلې •

 اقتصادي زیانونه او ګټې •

 پر قدرت کنټرول درلودل •

 د غیرمسلکي افرادو استخدام او ارتقاع •

 نوم لیکنه او ازموینې •

 کې خدمتونه: یکي او مسلکي زده کړو په تاسیساتود تخن .5

 ښوونځیو، مجتمعو او لیلیو کې خدمتونو ته نه الرسسید تخنیکي او مسلکي زده کړو په  •

  د تخنیکي او مسلکي زده کړو انسټېټیوټونو ضعیفه فعالیت او مراقبت •

خدمتونو او اسايس اړتیاوو پر وړاندې  اخیستونکو لپاره د د ګټې څخه امکاناتود تخنیکي او مسلکي زده کړو له  •

 کولو کې ځنډ.

 د اکاډمیکو خدمتونو کمښت •

 تدریس کیفیت او د زده کړې نظامد  •

 برخې:  د پروژې .6

 د پروژې پر رسچینو باندې منفي اغېزې •

 د ښوونکو لپاره تحصیيل بورسونه او روزنیز فرصتونه •

 د کارکوونکو ګامرل او اخراجول •

 د ښوونکو د تدریس کیفیت •

 د خدمتونو وړاندې کولد اجناسو تدارکات او  •

 په مايل جریان کې ځنډ •

 رسچینو کې فساد او ترې ناوړه ګټه پورته کول.په  •

 د شکایت کوونکو ډلبندي: .2.4

 له پروژې څخه زیامنن شوي افراد: .1

له پروژې څخه زیامنن شوي افراد هغه ډله ده چې په مستقیم ډول له پروژې څخه زیامنن شوي وي او د پروژې د 

له پروژې څخه زیامنن شویو افرادو شکایت ته باید لومړیتوب   تطبیق په جریان کې یې جدي عواقب تجربه کړي وي.

 .ورکړل يش او په چټکتیا رسه باید اصالحي تدابیر تر رسه يش

 :ګټه اخیستونکي  .2



 
 

 تاسیساتوښايي د پروژې په تړاو او یا د تخنیکي او مسلکي زده کړو د   ګټه کويهغه ټولنې او افراد چې له پروژې څخه 

. له هغوی رسه باید سالمشورې ويش او همدارنګه د هغوی نظرونه او شکایتونه باید د پروژې د په تړاو اندېښنې ولري

 طراحي کولو او تطبیق په وخت کې په پام کې ونیول يش. 

 زده کوونکي: .3

له پروژې څخه وروستي ګټه اخیستونکي د تخنیکي او مسلکي زده کړو د ښوونځیو او انسټېټیوټونو زده کوونکي دي. 

او وړاندیزونه ښایي په دوامداره توګه د دې ډلې له لوري مطرح  اصيل موخه ده. شکایتونه پروژودغه ډله د پراختیايي 

 يش. 

 ټولنې او د ټولنو استازي:  .4

زده کړو تاسیساتو ودانولو او اجراتو په جریان کې ښايي په ګاونډ کې میشت ټولنې ناارامه يش،  د تخنیکي او مسلکي

 محصول پایلې زیايت يش. يينو باید له هغوی رسه د اړیکو په تنظیمولو کې ځانګړي توجه ويش ترڅو د پراختیا

 کارمندان او اداره: .5

د پروژې کارمندان او د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې کارمندان کوالی يش چې د بېالبېلو موضوعاتو په تړاو 

 او موثره جریان کې مرسته وکړي. بهیرشکایت ثبت کړي،نو د دوی شکایت ته رسیدګي به د اداري چارو په 

 سازمانونه .6

وسسې، تولنیز سازمانونه، د مدين ټولنو سازمانونه او دولتي چې بېالبېلې مخینې ولري لکه نادولتي م مختلف سازمانونه

سازمانونه کوالی يش چې شکایتونه ثبت، وړاندیزونه او یا پوښتنې مطرح کړي. د دوی شکایتونه ته باید رسیدګي ويش 

 تر څو د باور فضا رامنځته او له یو بل رسه همکاري وکړي. 

 کارګر: .7

قراردادکوونکي له لوري د رسغړونو او خوندیتوب/ پېښو موضوعاتو په اړه نسبتآ حساس وي، او د دوی له کارکوونکي د 

 .حقوقو څخه باید ساتنه ويش

 : دشکایت کوونکو پراخه ډلبندي .2.5

 انفرادي •

 کله چې یو شکایت د یو شخص یا یوه سازمان له لوري ثبت يش.

 ډله ییز یا جمعي: •

سازمانونه له یو ډول ستونزې رسه مخامخ يش، د بېلګې په توګه: د زده کوونکو اتحادیه کله چې ډېر خلک یا 

 یا د کارمندانو اتحادیه.



 
 

 د شکایت تحلیل او تجزیه او د شکایت مدیریت کولو څرنګوالی:  .2.6

ارو او  جوده حللهرکله چې شکایت تر السه يش، نو باید د شکایت واقعیت، اعتبار ) واقعي یا خیايل( د حل او فصل لپاره مو 

شاکي فرد د رضایت په نظر کې نیولو رسه سیستامتیک ارزونه تر رسه يش. د شکایت ثبتولو په وخت کې الندې مرحلې او 

 پوښتنې اړینې دي.

 وضعیت: •

 کوالی شو چې د الندې پوښتنو په کولو رسه د پیښې رامنځته کېدل او د شکایت دلیل په اړه تعبیر او تفسیر وکړو:

 پېښه کې کوم اشخاص ښکیل دي؟ د اصيل ذي نفع اشخاصو یا ډلو پېژندلپه دې  -

 څه پیښ شوي دي؟ دقیقآ د پېښې ماهیت تعبیروي. -

 څه وخت پېښه رامنځته شوه؟ د پېښې رامنځته کېدو یا د شکایت مطرح کېدو وخت او نېټه لیکل.  -

 په کوم ځای کې پېښه رامنځته شوه؟ د پېښې محل او ځای. -

 مناقشه: •

 زیان اوښتلو د اعتبار او اندازې ارزول چې آیا مطرح شوی شکایت واقعي دی یا خیايل؟د  -

 ولې د زغم وړ دی؟ په واقعیت کې د شکایت د اعتبار پلټنه کول.  -

 الرې: حل •

 الرو پیدا کول. د کړکیچن وضعیت اصالح کولو لپاره د حل -

 ر باید ونیول يش او کومې رسچینې اړینې دي. د وضعیت د حل او فصل کولو لپاره کوم شیان اړین دي؟ کوم تدابی -

 موافقه/ رضایت:  •

شکایتونو ته د رسیدګي میکانیزم اصيل موخه داده چې د زیامنن شوي فرد یا ډلې رضایت تر السه يش. که چېرې 

زیامنن شوی فرد یا ډله له تر رسه شویو اقداماتو څخه رايض نه وي، نو په دې صورت کې شکایتونو ته د رسیدګي 

 ول اړین دي. میکانیزم بې معنی دی. ځکه نو د شکایت کوونکي رضایت تر السه ک

 آیا زیامنن شوی فرد یا ډله له پرېکړې رسه موافق دی؟ که موافق نه وي، ولې؟ -

 شکایتونو ته د رسیدګي اصول:  .2.7

شکایتونو ته رسیدګي ځینو قوانینو او اصولو ته اړتیا لري چې د دې قوانینو او اصولو په رڼا کې شکایتونه حل او فصل کېږي، 

د دوی په اړه پړېکړه کېږي او اقدامات تر رسه کېږي. که چېرې دغه قوانین او اصول په پام کې ونه نیول يش نو شکایتونو ته د 

رېکړه به بې معنی وي،او منفي پایلې به ولري؛ او په پایله کې به ذي نفع افراد خپل باور له رسیدګي پروسه او په دې اړه پ

 السه ورکړي. دغه اصول په الندې ډول دي: 

 اعتبار •

 ارزونه چې آیا شکایت کوونکی په ریښتیا هم زیامنن شوی که نه؟ ۍد شکایت د ریښتینول -

 محرمیت او خصويص حریم: •



 
 

 د شکایت کوونکي هویت باید پټ وساتل يش او حساس اطالعات باید په رسي ډول خپاره يش. -

 : بې طريف •

 وکړي.  کارکوونکي او د کمېټې غړي باید پر موضوع باندې مترکز وکړي او له تفرقه اچولو څخه باید ډډه -

 : تقانوني •

 ټول تر رسه شوي اقدامات باید د قانوين او رسمي اصولو په چوکاټ کې تررسه يش.  -

 عميل:  •

 ټولې پرېکړې او تررسه شوي اقدامات باید عميل او اغیزمن وي.  -

 د قناعت وړ: •

 پرېکړه باید د امکان تر حده د نارايض فرد لپاره د قناعت وړ وي. -

 استیناف: •

شکایت کوونکی حق لري چې شکایتونو ته د رسیدګي میکانیزم په هر پړاو کې د استیناف غوښتنه وکړه او په همدې  -

 ترتیب شکایت کوونکی حق لري چې له محکمې څخه د استیناف غوښتنه وکړي. 

 د شکایت کوونکي امنیت/ د غچ اخیستلو ویره: •

 تلو ویره ونه لري. شکایت کوونکی چې کله شکایت مطرح کوي باید د غچ اخیس -

 شکایتونو ته په وخت رسیدګي: •

د شکایتونو د حل او فصل پروسه باید په خپل وخت تر رسه يش او د رسیدګي کمېټې ته الزمه ده چې موضوع په ټاکيل  -

 وخت کې حل کړي. 

 عدالت او روڼتیا:  •

 شکایت کوونکی حق لري چې اطالعاتو ته الرسسی ولري او باید د پرېکړې کولو له پروسې څخه اګاه واويس.  -

 شکایتونو ته په بيړه او چټکه رسیدګي:  •

مخکې له دې چې جزیي اختالفات په جدي شخړو بدل يش نو شکایتونو ته باید په بېړه پرته له کوم ځنډ څخه  •

 رسیدګي ويش.

 شکایتونو ته د رسیدګي پروسه او پروسیجر /د شکایتونو مدیریت .3

 فصل کولو میکانیزم برخې:   د شکایتونو حل او .3.1

هغه   شکایتونه باید په پرله پسې ډول حل يش، خو بیا هم لومړیتوب، جدیت، د وخت حساسیت، د حل او فصل شونتیا

ونیول يش. شکایتونو ته  په پام کې ورته کړنالرې څه دي چې باید لومړیتوب ورته ورکړل يش، تر څو مناسب او واضحه 

 د رسیدګي میکانیزم ښايي پر الندې برخو  وویشل يش:

 د شکایت تر السه کول او ثبتول •

 په یوه مناسب انجمن کې د شکایت ښوونه او پلټنه  •

 کړې پر بنسټ شکایت ته رسیدګي کولد ګامرل شوي انجمن د پرې •

 د انجمن د الرښوونې پر بنسټ شکایت ته حلالرې پیدا کول. •



 
 

 د شکایت په تړاو د الرښوونو عميل کول •

 د ستونزو حل کول •

 د یوه مناسبه میکانیزم له الرې شکایت کوونکي ته فیډبک ارایه کول. •

د تر السه شوي شکایت د حل او فصل کولو لپاره د تر رسه شویو اقداماتو تعقیبول، او شکایت ته د رسیدګي  •

 څخه وروسته د واقعي وضعیت څارل. 

 رسه په اړیکه کې اوسېدل.  ډلو جربو څخه ګټه اخیستل او له ټولو ښکیلوله تېرو ت •

 د شکایتونو تر السه کول:  .3.2

ې اصيل رول کمېټې غړي او کارمندان د خپل ورځني فعالیت په توګه د شکایتونو په حل او فصل کشکایتونو ته د رسیدګي 

هره ورځ له مستفیدینو او ذي نفع افرادو رسه په اړیکه کې وي. د شکایت تر السه کولو لپاره بېالبېل لوبوي، ځکه چې دوی 

کانالونه کارول کېږي او هر کانال په خپل وار ارزښت او محدودیتونه لري چې باید په پام کې ونیول يش. د شکایت تر السه 

خصويص حریم تضمین کړي. شکایت ښايي د بېالبېلو کانالونو ي کوونککولو کانال باید د الرسيس وړ وي او باید د شکایت 

 له طریقه تر السه يش چې مهم هغه یې په الندې ډول دي: 

چې د پروژې د چاپېریال او ټولنې ساتنې کارمندانو له  ه ټيلیفون) د شکایت تر السه کولو لپاره ځانګړې شمېره شت •

 لوري مدیریت کېږي(.

 (.  complaint.tveta@gmail.comکولو برېښنالیک: برېښنالیک) د شکایت تر السه •

غړو ته د شکایت فورمې سپارل او یا په انسټېټیوټونو کلیدي  نو ته د رسیدګي کمېټې غړو او یا په لیکيل بڼه شکایتو  •

 کې د شکایتونو په صندوق کې د شکایت فورمې اچول.

په کتاب کې یې  تر السه کړي نو باید د شکایت ثبتولو شکایتونو ته د رسیدګي میکانیزم کوم غړی شکایت په شفاهي بڼهکله چې 

ثبت کړي. او همدارنګه د یوه ناپېژانده شخص شکایت باید ومنل يش. د شکایت تر السه کولو مختلفو کانالونو په تړاو معلومات 

 خلکو په اختیار کې ورکړل يش. باید د تبلیغايت موادو په بڼه د عامو 

 ید او ارجاع:ئد شکایت ثبت، تا .3.3

الره وموندل يش، نو بناء دواړه  کله چې یو شکایت تر السه يش نو هڅه کېږي چې له غیر رسمي پروسې له الرې ورته حل

داسې حال کې ده چې رسمي پروسه هغه وخت پیل کېږي کله چې په په رسمي او غیررسمي پروسې باید ثبت يش. دا 

منرب  پر له پسې ګڼه لیکيل بڼه د شکایت سپارلو فورمه تر السه يش. د شکایت ثبتولو پر مهال هر شکایت لپاره یو جال 

په اساين رسه  تعینېږي تر څو له شکایت کوونکي او د کمېټې له غړو رسه مرسته وکړي چې د شکایت حل کولو څخه وروسته

وتوانیږي په ډیټابیس کې شکایت پیداکړي. ټول هغه شکایتونه چې په محل کې حل کېدای نه يش، نو باید شکایتونو ته د 

شکایت په اړه پلټنه وکړي او وروسته بیا د د رسیدګي کمېټې ته واستول يش، دغه کمېټه اووه ورځې وخت نیيس تر څو 

کوونکي ته استوي. د شکایت کوونکي د شکایت تر السه کولو تاییدول ډېر اړین دي نو د پرېکړې فورمه په لیکيل بڼه شکایت 

دې کار لپاره شکایت کوونکی باید د شکایت ثبتولو کتاب کې خپل السلیک وکړي. نو له دې رسه به له هغو وروستیو پړاوونو 

 ینې په الندې ډول دي: څخه باخربه واويس چې د شکایت حل او فصل کولو لپاره اخیستل کېږي. دغې ګز
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شکایت د تخنیکي او مسلکي زده کړو انسټېټیوټ تر واک الندې سیمه کې پیښ شوی او ښايي د شکایت کوونکي د  .1

غوښتنې پر بنسټ فورآ یوې پایلې ته ورسېږي. د شکایت په اړه د پرېکړې پر فورمه باندې باید شکایتونو ته د رسیدګي 

مېرې ولیکل يش او باید واضح کړي چې پرېکړه څنګه او کله شکایتونو ته د رسیدګي کمېټې د غړو نومونه او د اړیکو ش

 کمېټې له لوري تر رسه کېږي. 

شکایت د تخنیکي او مسلکي زده کړو انسټېټیوټ تر واک الندې سیمه کې پیښ شوي، اما د حل او فصل کولو لپاره ګڼ  .2

کېږي. نو که چېرې شکایت کوونکی رضایت ولري باید یوه  موارد موجود دي او یا فوق القاده رسچینو ته اړتیا لیدل

 غونډې ته بلنه ورکړل يش ترڅو په پورته مواردو باندې وررسه بحث تر رسه يش. 

 پیښ شوی ، نو په دې صورت کېنه دی شکایت د تخنیکي او مسلکي زده کړو انسټېټیوټ تر واک الندې سیمه کې  .3

په لوړه سطحه د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې ته واستول يش، په داسې  ته یا شکایت باید د پوهنې والیتي ریاست

 حال کې چې له شکایت کوونکي رسه اړیکه باید برقراره وساتل يش.

 د شکایتونو د ډلبندي او واجد رشایط وايل لپاره لومړنۍ ارزونه:  .3.4

وارزول يش تر څو معلومه يش چې پر رشایطو برابر دی که په پیل کې اړینه ده چې شکایت باید له ارایه شویو معلوماتو رسه 

نه؛ کله چې معلومه شوه چې شکایت د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې پورې تړاو لري نو وروسته باید ډاډ تر السه يش چې 

پر بنسټ  ټولو مهمه دا  چې شکایت ته د ماهیت او جدیت تراو ؛  اسب ځای کې ثبت شوی دی او که نهآیا شکایت په من

لومړیتوب ورکول کېږي. رسه له دې په شدت سپارښتنه کېږي چې مخکې له دې چې د یو شکایت په تړاو پرېکړه ويش باید 

شکایت کوونکي په جریان کې واويس. او که چېرې کوم شکایت رد کېږي نو شکایت کوونکي ته د رد کېدو په تړاو معلومات 

 ېدو دالیل باید د راتلونکې مرجع لپاره ثبت يش. ورکړل يش. او همدارنګه شکایت او د رد ک

 :پر رشایطو برابر شکایتونه

شکایت هغه وخت پر رشایطو برابر ګڼل کېږي چې د پروژې له یوې برخې، د سازمان له فعالیتونو او یا د تخنیکي او  •

 مسلکي زده کړو ادارې پورې تړاو ولري. 

کې قرار ولري نو په دې صورت کې  کې مطرح شوي وي د مسایلو په ردیف که چېرې هغه موضوع چې په شکایت •

انیزم صالحیت لري چې شکایت ته رسیدګي وکړي؛ او که چېرې یوه موضوع د تخنیکي او شکایتونو ته د رسیدګي میک

مسلکي زده کړو ادارې پورې تړاو ولري خو د دوی له صالحیت څخه بهر وي نو په دې صورت کې باید د دولت نورو 

 .ته اړوندو سکتورونو ته واستول يش د بېلګې په توګه، حقوقي او امنیتي سکتور

 کی د شکایت پر ثبتولو باندې ټینګار کوي.شکایت کوون •

 غیر واجد رشایط شکایتونه:

و پورې محدود دي. د شکایت رد کولو په اړه ندې موارد رايش خو په الندې مواردپه غیر واجد رشایط شکایتونو کې ښايي ال 

ښه خرب دی، نو که چېرې  باید شکایت کوونکي ته واضحه معلومات ورکړل يش، او باید ډاډ تر السه يش چې شکایت کوونکي

 شکایت کوونکی له تاسو څخه غوښتنه وکړي نو کوالی يش چې له نورو کانالونو څخه ګټه پورته کړي. 



 
 

په واضحه توګه معلومه ده چې شکایت د پروژې له کومې برخې، د سازمان له فعالیتونو او یا د تخنیکي او مسلکي  •

 زده کړو له ادارې پورې تړاو نه لري. 

د شکایت ماهیت شکایتونو ته د رسیدګي  میکانیزم او د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې له صالحیت څخه بهر  •

دی؛ خو بیا هم شکایت کوونکي ته باید نورې بدیلې سپارښتنې ويش او باید ورته وویل يش چې نور دولتي 

 . پروسیجرونه او میکانیزمونه د دې موضوع حل او فصل کولو لپاره بهرت دي

 شکایت کوونکی د شکایت پر ثبتولو باندې هیڅ ټینګار نه کوي.

 د جدیت له پلوه د شکایتونو ډلبندي:

که چېرې د لومړنۍ ارزونې موندنې وښايي چې شکایت پر رشایطو برابر دي نو وروسته بیا د یوې بلې ارزونې سپارښتنه کېږي تر 

وژې او سازمان باندې د شکایت اغېز له پلوه شکایت ډلبندي کړي. د څو د جدیت )لوړ، متوسط، ټیټ( او پر شکایت کوونکي/ پر 

له یو اړخیز قضاوت رسه مخ يش. د شکایت د جدیت ارزونې معیارونه په   شکایت د جدیت اروزنه اسانه کار نه دی ځکه چې ښايي

 الندې ډول دي: 

 شدت د ستونزې •

 د فرد یا ډلې پر روغتیا باندې د شکایت احتاميل اغېزې •

 روژه باندې د شکایت احتاميل اغېزېپر پ •

 د موضوع عمومي بڼه •

د شکایت شدت ارزونه نورو اضايف معلوماتو ته اړتیا لري چې دغه اضايف معلوماتو له سایټونو څخه د ليدنې، د حقیقت پیداکولو، 

 ترو له الرې تر السه کېږي.له شکایت کوونکي او نورو اړوندو افرادو رسه خربو ا

 مسلکي زده کړو په انسټېټیوټ/ محل کې د شکایت ارزونه او ورته رسیدګي کولد تخنیکي او  .3.5

د تخنیکي او مسلکي زده کړو انسټېټیوټونه او ښوونځي هغه ځایونه دي چې له دې امکاناتو څخه ګټه اخیستونکي، کارمندان 

او مسلکي زده کړو په  او دې امکاناتو ته څېرمه میشت ټولنې کوالی يش چې خپل شکایتونه مطرح کړي. د تخنیکي

انسټېټیوټونو کې شکایتونو ته د رسیدګي کمېته باید د شکایت له مطرح کېدو څخه باخربه وي او باید شکایت ته رسیدګي 

ړې کمېټه باید د اعالناتو، تبلیغايت پاڼو او د عامه پوهاوي له الرې خپله ژمنتیا وښايي. د تخنیکي او مسلکي زده ووکړي. نوم

کې واقع کمېته باید د شکایت ماهیت او دلیل په تړاو پلټنه وکړي او د شکایت کوونکي په حضور کې باید یوې  کړو انسټېټوټ

متوازنې پرېکړې ته ورسیږي. که چېرې شکایت د تخنیکي او مسلکي زده کړو انسټېټیوټ له صالحیت څخه بهر وي او یا 

او یا د د پوهنې والیتي ریاست دې صورت کې شکایت باید شکایت کوونکي د تر رسه شوې پرېکړې څخه رايض نه وي نو په 

دویمې پروژې ته واستول يش. شکایتونو ته د  د افغانستان د مهارتونو د دوې تخنیکي او مسلکي زده کړو مرکزي اداري/ 

کوي او له رسیدګي کمېټه د شکایت کوونکي ټول اسناد ثبتوي او د شکایتونو په اړه د پرېکړې فورمه شکایت کوونکي ته ور 

 سايت.و یوه کاپي له ځانه رسه  ېهغه څخه د السلیک شوې فورم



 
 

پروژې په کچه د  یا د افغانستان مهارتونو د ودې د دویمې د تخنیکي او مسلکي زده کړو مرکزي ادارې .3.6

 :شکایتونو اروزنه

ل او فصل کولو دریم دویمه پروژه او د تخنیکي او مسلکي زده کړو مرکزي اداره د شکایتونو د ح د افغانستان د مهارتونو د ودې

دی. هغه شکایتونه چې دلته مطرح کېږي یا له محل/ انسټېټیوټ څخه دلته راجع کېږي په تفصیل رسه  او وروستی پړاو

لیل هم څېړل کېږي. شکایت کوونکي ته په څېړل کېږي؛ او همداراز په محل/ انسټېټیوټ کې د دې شکایت نه حل کېدو د

هغه غونډه کې د ګډون بلنه ورکول کېږې چې د شکایت په تړاو په بېالبېلو مواردو بحث په کې تر رسه کېږي. شکایتونو ته د 

رسیدګي کمېټه به د شکایت کوونکي په حضور کې د شکایت په اړه پرېکړه کوي؛ په داسې حال کې چې ټول بحثونه او تر 

شوې غونډې په سمه توګه ثبت او په دوسیه کې ايښودل کېږي. شکایت کوونکي به فیډبک د یوه معیاري فارمټ یا هر رسه 

بل ارتباطي کانال له الرې تر السه کړي. که چېرې بیاهم شکایت کوونکی له تر رسه شوې پرېکړې څخه رايض نه وي او یا 

څخه بهر وي نو په دې صورت کې شکایت باید اړوند او مناسب شکایت د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې له صالحیت 

 ارګان ته راجع يش. 

 وروستۍ پړیکړه او د شکایت پای: .3.7

ورسیږي او هغه د کوم  ونه دا په خپلواکه توګه د منځګړيتوب پروسې پیل دی کله چې له شکایت کوونکي رسه کوم توافق ته

 وړاندیز  الرو  ومختلف د صورت کې شکایت کوونکي ته د وساطت او منځګړیتوب لپارهدې بل میکانیزم پسې الړيش، نو په 

یا تررسه شوې پرېکړه شکایت کوونکي  الره یا میکانیزمنورې څارونکې ادارې. که چېرې د منځګړيتوب  او کېږي لکه دارلوکاله

وي نو په دې صورت کې قضیه پای ته رسېږي او که چېرې شکایت کوونکي له پایلې څخه رايض نه وي نو  لپاره د قناعت وړ

هغه کوالی يش چې په محکمه کې خپله قضیه مطرح کړي. د شکایت د حل او فصل لپاره د ټولو تر رسه شویو غونډو ټول 

و د یو جدي شکایت لپاره کارول کېږي کله چې د اسناد باید له شکایت رسه یو ځای په دوسیه کې کېښودل يش. دغه سناری

 شکایت حل او فصل کولو لپاره ټولې ممکنه الرې چارې د شکایت په حل کولو کې پاتې رايش.

 د اسنادو د ثبت سیستم او ډېټابیس: .3.8

. ټول په مرکزي ډېټابیس کې ثبت کېږي چې د شکایت په څارلو او تعقیبولو کې مرسته کوي ه ټول تر السه شوي شکایتون

شکایتونه په مرکز او اسنټېټیوټونو /محل کې د شکایتونو د ثبت په کتاب کې ثبتېږي. مته ده چې د ډېټابیس په مرسته چمتو 

شوي اطالعات به د پروژې له ټیم رسه مرسته وکړي تر څو وکوالی يش چې شکایتونو ته د رسیدګي په میکانیزم کې ښه والی راويل 

 ته رسیدګي وکړي. او د پروژې ټولنیزو اغېزو 

 په ډېټابیس کې الندې موضوعات شامل دي: 

 د تر السه شویو شکایتونو شمېر د جنډر پر بنسټ ډلبندي شوی دی.  •

د شکایتونو بېالبېل ډولونه) د بېلګې په توګه له ساختامين چارو، ادارې چارو او تحصیيل بورسونو پورې اړوند  •

 شکایتونه او داسې نور(

 د حل شویو شکایتونو سلنه  •

 د ناحل شویو شکایتونو سلنه •



 
 

 له منځګړيتوب پورې اړوند او محکمې ته راجع شویو شکایتونو سلنه •

 د هغو شکایتونو سلنه چې په اړوندو ډيپارټمنټونو کې د پلټنې په حال کې دي. •

 د هغو انسټېټیوټونو/ محلونو ښوول چې زیات شمېر شکایتونه په کې مطرح شوي وي.   •

 ډېټابیس د حل او فصل پروسې او وروستۍ پرېکړې په اړه جزئیات وړاندې کوي.  •

 د هرې میاشتې په پای کې باید د انسټېټیوت/ محل له لوري مرکز ته د توصیه شوي فارمټ په بڼه راپور ورکړل يش.

 او په اړه یې د فیډبک ورکولو میکانیزم:  و تعقیبد شکایتون .3.9

دا مهمه او اړینه خربه ده چې شکایت ته د رسیدګي تاییدیه د کمېټې له لوري شکایت کوونکي ته وړاندې يش. شکایت کوونکی 

حق لري چې د خپل شکایت ته د رسیدګي په تړاو د تر رسه شویو غونډې او پروسو په اړه معلومات او فیډبک تر السه کړي. د یو 

ښایي ناشونی وي، خو بیا هم شکایت ته د رسیدګي پایله باید د غیر کول ورته تاییدیه چمتو ناپېژانده شخص د شکایت تعقیبول او 

پایله د اعالناتو پر تخته باندې ځړول، اطالعايت بروشورونو، خربپاڼو، پیغام  الرې واستول يش د بېلګې په توګه،مستقیم کانالونو له 

او پایلو د تعقیب وسیلې باید په ډېټابیس کې ثبت يش، او د راپور په بڼه او نور الرو څخه واستول يش. د شکایتونو د حل او فصل 

باید لوړو چارواکو ته راپور ورکړل يش. په عمومي ډول د شکایت تعقیبولو او فیډبک وړاندې کولو لپاره الندې ګزېنې مناسبې دي 

 خو په ځانګړي قضیه کې کوالی شو چې له یوه مناسب معیار څخه ګټه پورته کړو.

 پرېکړې فورمې سپارل د •

 SMSپیغام/  •

 برېښنالیک •

 ټیلیفون •

 د ناپېژانده شکایت کوونکي لپاره د اعالناتو پر تخته باندې د پایلو ځړول •

 ې او پیغام له الرې د اطالعاتو رشیکول. ڼد ناپېژانده شکایت کوونکي لپاره د برېښنالیک، خربپا •

 د شکایت څېړلو پړاوونه:  .3.10

شکایتونه یعنې ستونزې ښايي په هر کاري محل، د ساختامين چارو په جریان او د امکاناتو او زېربناوو څخه د ګټې اخیستنې 

په وخت کې رامنځته يش. نو د دې ډاډ تر السه کول پکار دي چې آیا دغو شکایتونو ته په مناسبه او منظمه توګه رسیدګي 

یا لري که نه. که چېرې برريس په سمه توګه تررسه يش، نو له دولت او پروژې رسه به کېږي او که نه او یا داچې څېړنې ته اړت

مرسته وکړي چې موضوع په بشپړه توګه په نظر کې ونیيس او د هغې په هکله اګاهانه پرېکړه وکړي. باید د دې ډاډ تر السه 

دي او د کوم انتقاد الندې نه دي راغيل. د يش چې په دې پروسه کې ټول بحثونه منصفانه او په مناسبه توګه تر رسه شوي 

 شکایت څېړلو پر مهال الندې ټکي باید په پام کې ونیول يش: 

 څېړنه د حقیقت پیداکولو مترین دی تر څو د موضوع اړوند ټول معلومات را ټول کړي. •

څنګه د موندنو  څېړونکی باید واضحه الرښود ولري چې د څه يش باره کې باید څېړنه وکړي او باید وپوهېږي چې •

 په اړه راپور چمتو کړي. 



 
 

څېړونکی باید معلومات راټول او مستند کړي، او په عین وخت کې باید اړوند او د الرسيس وړ شواهد په پام کې  •

 ونیيس او باید وپوهېږي چې څنګه دغه شواهد راټول کړي. 

 ې د پلټنو په حال کې دي. څېړونکی باید ځان په هغه موضوع کې ښکیل نه کړي چې نور میکانیزمونه ی •

څېړونکی باید د څېړنې فارمټ او همدارنګه د شکایت کوونکي او شکایت ته د رسیدګي کوونکي له لوري بیانیه  •

 السلیک او مستند کړي. 

او  کړنالره له درخواستي څخه مخکې، احتاميل شکایت باید تر پلټنې الندې ونیول يش، او شکایت ته د رسیدګي  •

 اشخاصو او ډلو ته ترشیح يش.  وښکیلپروسیجر باید 

 د څېړنې پروسه به د شکایت د جدیت پر بنسټ له یوې څخه تر اووه ورځو پورې وخت ونیيس. •

 باید الندې ټکي په پام کې ونیول يش: پر مهال د څېړنې 

 شکایت کوونکي ته د ټولو هغو حقایقو یادونه وکړئ چې د پروسې د مناسبې او منصفانه څېړنې لپاره باید نرش يش.  •

 نظرونه او بیانیه یاداښت کړي او مستند ترې جوړ کړئ. •

 د وضاحت او یا اضايف معلوماتو لپاره پوښتنې وکړئ.  •

ل لپاره یې له کومو نورو الرو چارو ګټه اخیستې د کمېټې له غړو وپوښتئ چې د ستونزې او منازعې د حل او فص •

 ده. 

 هغوی د کومې کړنې غوښتنه کوي؟ •

 هغوی له پایلې څخه د څه يش تقاضا لري؟ •

 ډاډ تر السه کړي چې دغه تضاضاوې واقعي وي.  •

 د اقداماتو محرمیت حفظ کړئ.  •

 هغه موارد چې باید له مدافع رسه د مصاحبې کولو پر مهال په پام کې ونیول يش: 

 مدافع ته د شکایت تر السه کولو او شکایت ته د رسیدګي پروسې په اړه معلومات ورکړئ.  •

شکایت ته د رسیدګي میکانیزم ورته معريف او تفسیر کړئ چې یو مدیریتي سیستم دی او د قرباين کولو او مجرم  •

 اکولو سیستم نه دی. پید

 مدافع ته د دفاع لپاره وخت او موقع ورکړئ.  •

 د څېړنې او حقیقت پیداکولو پر مهال ځواب ویونکي مقرص او تورن نه کړئ.  •

 ځواب ویونکي ته د موندنو د پایلو او اغېزو باره کې قناعت ورکړئ.  •

 د شکایت څېړلو او حل او فصل کولو پروسه: 

 د یوه مناسبې پروسې له الرې د قضیې په باره کې کايف معلومات تر السه او تحلیل یې کړئ.  •

 او په پایله کې مناسب شکایت ته رجوع وکړئ.  د شکایت ماهیت تجزیه او تایید کړئ •

 کمېټه باید شکایت وڅېړي او په اړه یې پرېکړه وکړي.  •



 
 

 شکایتونه په سمه توګه ثبت کړئ. حل شوي  •

 شکایتونو ته درسیدګي زماين چهارجوب:  .3.11

کچه شکایت په ټاکيل وخت کې حل او فصل کړي. ه د شکایتونو حل او فصل کول یوه اوږده پروسه ده او ټولې کمېټې باید په هر 

کوالی يش  ډد شکایت په حل او فصل کې هر ځن نوبل شکایت رامنځته کوي، ځکه  ډد شکایتونو په حل او فصل کولو کې ځن

چې جزيئ اختالف په جدي اختالف باندې بدل کاندي. که چېرې کمېټه یا اداره صالحیت ولري نو باید شکایت په لومړنۍ پړاو 

کایت حل کولو موده د شکایت جدیت په یوه میاشت کې حل او فصل يش، ويل د ش و فصل کاندي. ټول شکایتونه باید کې حل ا

 لپاره کارول کېږي.  حل او فصلاو بېړين حالت پورې تړاو لري. الندې درې پړاوونه د شکایت 

کې پیښ کېږي باید په موقع او یا  کایتونه چې د انسټېټیوټ تر واک الندې سیمهد انسټېټیوټ پړاو) ساده او معمويل ش •

 (د یوې اونې په اوږدو کې حل او فصل يش

کې هغه شکایتونه څېړل کېږي چې د انسټېټیوټ له لوري دوی ته  په والیتي ریاست پوهنې والیتي ریاست) د پوهنېد  •

 باید د دوه اونېو په موده کې دغو شکایتونو ته رسیدګي وکړي(. پوهنې والیتي ریاستراجع شوي وي. د 

د تخنیکي او مسلکي زده کړو مرکزي اداره) د تخنیکي او مسلکي زده کړو مرکزي اداره ټول موارد په ځانګړي ډول عمده  •

 شکایتونه څېړي او د یوې میاشتې په موده کې ورته رسیدګي کوي(. 

 ړه تر رسه کوي.باید وپوهېږو چې مرکزي مدیریت یو شکایت په څو پړاوونو کې څېړي او وروسته بیا خپله وروستۍ پرېک

 : ډیاګرامشکایتونو ته د رسیدګي کمېتې د پروسیجر  .3.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شکایت ته رسیدګي/ ځواب

 د شکایت پای او فیدبک

کوونکی مرکز ته لېږل شویشکایت   

شکایت په مرکز کې تر السه شوی او 

 ثبت شوی دی.

د شکایت په اړه پلټنه او ارزونه تر سره 

 شوې

 د شکایت پای او فیډبک

 د قضیې پای/ شکایت کوونکی

محکمې یا نورو میکانیزمونو ته راجع 

 شوی دی



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شکایتونو ته د رسیدګي میکانیزم مدیریتي جوړښت/ سازماين نظم  .4

 لیت لرونکې ادارې: ؤ اصيل مس .4.1



 
 

میکانیزم د  ته د رسیدګيشکایتونو  تخنیکي او مسلکي زده کړو اداره او د د دویمې پروژې رهربیت ونو د ودېد افغانستان د مهارت

دویمې پروژې د جنډر او ټولنیزو چارو متخصص شکایتونو ته د  ې د افغانستان د مهارتونو د ودېمدیریت مسولیت په غاړه لري، چ

. شکایتونو ته د رسیدګي کمېټې په مرکزي کچه او د تخنیکي او مسلکي زده په ګڼل کېږيرسیدګي میکانیزم کلیدي شخص 

ې هر غړي شکایت ته د رسیدګي کایتونو ته د رسیدګي مسولیت په غاړه لري، او د نوموړې کمېټانسټېټیوټونو/ ښوونځيو کې ش

غړې په خپل وار د شپږو میاشتو لپاره شکایتونو ته د رسیدګي پروسه  یوپه داسې حال کې چې  کلیدي شخص ګڼل کېږي.

مدیریت کوي. د دې کمېټې په مسولیتونو کې شکایت ته د رسیدګي پروسې حفظ، د شکایت ثبتول، د ارتباطاتو پراختیا او د 

 فظول، د اجراتو ردیايب او میاشتنی راپور شامل دي. حبهرنیو ارتباطاتو 

 لیتونه:ؤ کې شکایتونو ته د رسیدګي کمېټې د غړو مسمحل/ انسټېټیوټ  په .4.2

شکایتونو ته د رسیدګي میکانیزم قوانینو او طرزالعملونو په رڼا کې شکایتونو ته د رسیدګي پروسې فعال ساتل او  •

 ترې مراقبت کول. 

 له بشپړ تفصیل او اړینو مواردو رسه د شکایت تر السه کول او ثبتول.  •

شکایت ته د رسیدګي په خاطر د غونډو ترتیبول او همدارنګه مسوولینو او شکایت کوونکي ته د تر رسه شوې  •

 پرېکړې باره کې اطالع ورکول. 

 د اعتبار او روڼتیا پر بنسټ د شکایتونو سناریو تحلیل او پلټنه کول.  •

شکایت کوونکي په حضور کې شکایت حل او فصل کول او په مورد کې یې پرېکړه کول او د اړتیا په صورت کې د  د •

 شکایت کوونکي منظوري تر السه کول. 

او دقیقو معلوماتو لپاره د شکایت پورې ټولو اړوندو  کره د شکایتونو د ثبتولو په کتاب کې د شکایت درج کول او د  •

 اسنادو ساتل. 

کړو د تطبیق مسوولو افرادو او ډيپارټمنټونو ته الرښوونه کول او همدارنګه تر رسه شویو پرېکړو پر تطبیق باندې د پرې •

 نظارت کول.

 شکایت ته د رسیدګي پایلو په باره کې شکایت کوونکي ته معلومات ورکول.  •

ي نو په دې صورت کې که چېرې کوم شکایت حل او فصل نه يش یا شکایت کوونکی له پرېکړې څخه رايض نه و   •

 له شکایت کوونکي رسه مرسته کول او نورو اړوندو میکانیزمونو ته یې راجع کول. 

دویمې پروژې مدیریت ته او د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې ته د مهالویش پر  د افغانستان د مهارتونو د ودې •

 بنسټ منظم راپور ورکول.

دویمې پروژې/ د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې په کچه شکایتونو ته د رسیدګي  د افغانستان د ودې .4.3

 کمېټې د غړو مسولیتونه:

چې د پروژې په  تدوینولد شکایتونو ته د رسیدګي میکانیزمونو لپاره د طرزالعملونو، د تطبیق پروسو او پروسیجرونو  •

 فعالیت کوي. کچه یا د تخنیکي او مسلکي زده کړو په انسټېټیوټونو کې  

 شکایتونو ته د رسیدګي میکانیزم فعالول او په ټولو سطحو کې شکایتونو ته د رسیدګي کمېټې رامنځ کول. •



 
 

د ذي نفع افرادو، انسټېټیوتونو، او شکایتونو ته د رسیدګي کمېټې غړو لپاره روزنیز پروګرامونه، د عامه پوهاوي   •

 الره اچول. پروګرامونه، او د ظرفیت لوړاوي پروګرامونه په 

دویمې پروژې/ د  ه کول چې د افغانستان مهارتونو د ودېد هغو شکایتونو تر السه کول، ثبتول او په اړه یې پرېکړ  •

تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې تر صالحیت الندې وي او یا د تخنیکي او مسلکي زده کړو انسټېټيوټونو/ 

 ښوونځیو له لوري دوی ته راجع شوي وي. 

انسټېټیوټ کې شکایتونو ته د رسیدګي له کمېټې څخه څارنه او نظارت کول او د بهبود لپاره ورته الزمي  /محلپه  •

 سپارښتنې کول. 

انسټېټیوټ کې شکایتونو ته د رسیدګي له کمېټې او شکایتونو ته د رسیدګي میکانیزم له پروسیجرونه او  /محلپه  •

 پروسې تعقیبول چې آیا منظم او مناسب دي که نه؟

د رشکاوو او شکایتونو ته د رسیدګي کمېټې تر منځ د بېالبېلو مسایلو او فرصتونو همغږي کول او د شکایت په حل  •

 او فصل کې له غوره حلالرو او تېرو تجربو څخه کار اخیستل. 

دیالت په په هره کچه شکایتونو ته د رسیدګي کمېټې له اجرااتو څخه څارنه او ارزونه کول او د اړتیا په صورت کې تع •

 کې راوستل. 

شکایتونو ته د رسیدګي میکانیزم اجرااتو پورې اړوند راپورونو چمتو کول او نرشول او له رشکاوو رسه د شکایتونو ته د  •

 رسیدګي میکانیزم پیغامونه رشیکول. 

 اپور چمتو کول. د پروژې مرشتابه او نورو رشکاوو ته شکایتونو ته د رسیدګي میکانیزم د اجرااتو او وضعیت په تړاو ر  •

د دې ډاډ تر السه کول چې شکایت کوونکی له قرباين کېدو او مجازات څخه محفوظ دی او دغه ډول کړنې د زغم  •

 وړ نه دي. 

دویمې پروژې/ د تخنیکي او مسلکي زده کړو اداره کې شکایتونو ته د رسیدګي  د افغانستان د مهارتونو د ودې •

 هبود لپاره عميل ګامونه اخیستل او الزمي سپارښتنې ورته کول. ب یکانیزم د اجراتو او فعالیتونو دم

 شکایتونو ته د رسیدګي کمېټې جوړښت او ترکیب: .4.4

شکایتونو ته د رسیدګي کمېټه په یو درې پړاویز سیستم رسه فعالیت کوي یعنې د محل/د تخنیکي او مسلکي زده کړو 

او د تخنیکي او مسلکي زده کړو مرکزي اداره. شکایتونو ته د رسیدګي کمېټه به د ادارې د پوهنې والیتي ریاست انسټېټیوټ،

له غړو او اړوند رشکاوو څخه تشکیل کېږي. که چېرې شکایت کوونکی له پایلې څخه رايض نه وي نو په دې صورت کې د 

رسه کېږي. د کمېټې هر غړي د شکایت تر شکایت مدیریت او طي مراحل په پرله پسې ډول په پورته ذکر شویو پړاوونو کې تر 

السه کولو کلیدي فرد ګڼل کېږي. د اداري یو غړی کوالی يش چې د شپږو میاشتو لپاره د شکایتونو تر السه کولو او مدیریت 

 کولو کلیدي مسولیت په غاړه ولري وروسته په خپل وار باید د ادارې بل غړي ته دغه کلیدي مسولیت وسپاري. 

 

 ه د رسیدګي میکانیزم د مراتبو سلسلهشکایتونو ت

 

 
په محل/ 

انسټېټیوټ کې 

شکایتونو ته د 

رسیدګي 

 کمېټه

د پوهنې په 

والیتي ریاست 

کې شکایتونو ته 

 د رسیدګي کمېټه

د تخنیکي او 

مسلکي زده کړو 

په مرکزي اداره 

کې شکایتونو ته 

 د رسیدګي کمېټه

نور میکانیزمونه 

 یا محکمه



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 په کچه شکایتونو ته د رسیدګي کمېټې جوړښت: محل /د انسټېټیوټ .4.4.1

 د انسټېټیوټ/ ښوونځي له مدیریت څخه یو غړی •

نارینه/ ښځينه زده کوونکو له جملې څخه یو غړی) باید یوازې په هغو موضوعاتو کې ګډون وکړي چې له زده  د •

 کوونکو پورې اړه ولري(. 

 یت شورا له ډلې څخه یو غړید انسټېټیوټ/ ښوونځي ټولنې یا مدیر •

 ر استازويل وکړي. ډد ښځینه کارمندانو یا ښوونکو له ډلې یو غړي چې د جن •

د غیر دولتي سازمانونو/ مدين ټولنو څخه یو غړي او که چېرې دغه ټولنې نه وي نو د ښوونځي له مدیریت  •

 څخه یو غړی. 

 مر له لوري اداره او مدیریت کېږي.د آ دغه کمېټه د انسټېټیوټ/ ښوونځي 

 د پوهنې والیتي ریاست په کچه شکایتونو ته د رسیدګي کمېټې جوړښت:  .4.4.2

 است څخه دوه غړي.د پوهنې له والیتي ری •

 څخه یوه ښځینه غړې یا د ښوونځي یوه ښځینه ښوونکې چې د جندر استازويل وکړي.د پوهنې له والیتي ریاست  •

 له ټولنې یا د ښوونځي له مدیریت څخه یو غړی  •

 له غیر دولتي سازمانونو/ له مدين ټولنو څخه یو غړی •

په والیتونو کې ټولې تعلیمي چارې مدیریت کوي، نو شکایتونو ته د رسیدګي کمېټه چې د هر شخص  د پوهنې والیتي ریاستونه) 

 پوهنې والیتي ریاست دله لوري په هر شکل چې تاسیس شوې وي له ټولو څخه استازويل کوالی يش؛ او نوموړې کمېټه باید د 

 رئیس له لوري اداره او مدیریت يش(.

دویمې پروژې/ د تخنیکي او مسلکي زده کړو مرکزي ادارې په کچه  دېد افغانستان د مهارتونو د و  .4.4.3

 شکایتونو ته د رسیدګي کمېټې جوړښت: 



 
 

 دویمې پروژې رئیس د کمېټې د غړي په توګه د افغانستان د مهارتونو د ودې •

 وګهدویمې پروژې د چاپېریال او ټولنیز حفاظت متخصص د کمېټې د غړي په ت د افغانستان د مهارتونو د ودې •

 د ښوونکو د مسلکي ښوونې او روزنې رئیس د کمېټې د غړي په توګه •

 د محصلینو چارو رئیس د کمېټې د غړي په توګه •

 د جندر مامور/ د تخنیکي او مسلکي زده کړو د ادارې استازی د کمېټې د غړي په توګه •

نوموړې  -ې د رئیس د معاون استازويل وکړيیا هر بل لوړپوړی چارواکی چ  -)د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې د رئیس معاون

 کمېټې ته د اسانتیاوو برابرولو او پرې د څارنې مسولیت لري(.

 مېټې د غړو رشایط:کشکایتونو ته د رسیدګي   .4.5

شکایتونو ته د رسیدګي کمېټې غړي باید الیق او د ستونزو حل او فصل کولو او تحلیل کولو وړتیا ولري او باید شکایت ته په اسانۍ 

رسه الرسسی ولري. شکایتونو ته د رسیدګي کمېټه باید د میکانیزم ټول اصول او قوانین رعایت کړي او د یادې کمېټې غړي باید 

 . الندې رشایط السته راوړي

او باید په غونډو  کړي، ځانګړی باید چمتو وي چې یوه اندازه خپل شخيص وخت پر شکایت باندې کار کولو لپاره  •

 کې ګډون وکړي. 

 طه نظره وارزوي.قن کس له بهريند یوه ، باید شکایت په بې طرفه او د یو منطقي دلیل څخه په استفادې •

 هیڅ وخت یې باید خپل شخيص احساسات پر شکایت باندې اغېز ونه کړي.   •

 د اړتیا په صورت کې باید چمتو وي چې پر رشایطو برابرو رسچینو څخه د سالمشورې غوښتنه وکړي.  •

 باید چمتو وي چې د شکایت کوونکي او انسټېټیوت ګټو ساتلو ته لومړيتوب ورکړي.  •

ګړنې او مهارتونه ولري. د شکایتونو کمېټې غړي د پروسیجر پړاوونو له الرې باید ګټ مټ د یو مدافع وکیل ځان •

 حقایق او مسایل بیانوي او همدارنګه د شکایت د استحقاق په باره کې څېړنه کوي. 

 د هر شکایت په اوږدو کې د شکایت پورې اړوند دقیق او مناسب فایلونه باید وسايت.  •

ق وي) جفت باید نه وي( ترڅو د ټاکنو پر مهال له مساوي رایې څخه د شمېر له پلوه د کمېټې غړي باید طا •

 مخنیوی ويش(. 

د شکایت کوونکي محرمیت او خصويص حریم باید پټ او رسې وساتل يش او له قرباين کېدو څخه باید وژغورل  •

 يش. 

دیریت کولو ) شکایت تر شکایتونو ته د رسیدګي کمېټې یو غړی به د انسټېټیوټ په کچه د شکایتونو اداره کولو او م •

السه کول او ثبتول( کلیدي غړی وي، او له شپږو میاشتو وروسته باید په نوبت خپل صالحیتونه د کمېټې بل غړي 

 ته وسپاري. 



 
 

د کمېټې یو غړی باید د وروستي کال محصلینو له جملې څخه وي د بېلګې په توګه د دیارلسم یا څوارلسم ټولګي  •

 صلینو له لوري معريف يش نه د محصلینو شورا له لوري. محصل. دغه غړی باید د مح

که چېرې شکایتونو ته د رسیدګي کمېټې کوم غړي د شکایت کوونکي له شکایت رسه تړاو ولري نو باید د کمېټې  •

 دغه غړي په هغه غونډه کې ګډون ونه کړي چې د یاد غړي قضیه په کې څېړل کېږي.

باید په هغه غونډه کې د   کوم غړی په خپله د شکایت کوونکي وي، نوکه چېرې شکایتونو ته د رسیدګي کمېټې   •

 کمېټې غړي په توګه ګډون ونه کړي چې د ده قضیه په کې څېړل کېږي.

 د غونډو پروسیجر، تناوب او په کې ګډون کول: .4.6

شکایتونو ته د رسیدګي غونډې ته چې هر وخت اړتیا ولیدل يش باید دایر يش، خو بیا هم اړینه ده چې د  •

انسټېټیوټ په کچه په اونې کې یو ځل او د مرکز په کچه په دوه اونیو کې یوه ځيل دایر يش. له بلې خوا ښايي دغه 

م بل غړي په غوښتنه دایر يش تر څو پر بېالبېلو تر غونډې په اګاهانه/ نامنظم ډول یا د رئیس په غوښتنه او یا د کو 

 السه شویو موضوعاتو باندې بحث تر رسه کړي. نو په دې صورت کې باید:

 لږ تر لږه د کمېټې درې غړي په غونډه کې حضور ولري.  •

 د غونډې خالصه/ د پړېکړو پایله باید د کمېټې نورو غړو او اړوند بخشونو ته ولېږدول يش.  •

په داسې حال کې چې پر نامتام مسایلو او موضوع   پرمختګ باید په راتلونکې غونډه کې تعقیب يشد اقدامات  •

 ګانو ته باید ځانګړي پاملرنه ويش.

 ل/ موضوعاتئمتفرقه مسا .5

 په غیر رسمي، رسمي او قانوين توګه شکایتونو ته رسیدګي: .5.1

او فصل کېږي؛ هغه په دې ډول چې له مستقیم په متوسط ډول یا له معمول رسه سم شکایتونه په غیر رسمي ډول حل 

سوپروائیزر یا مسوول شخص رسه مسایل او اختالفات حل او فصل کوي. خو که چېږې شکایت کوونکي د پرېکړې له پایلې 

څخه رضایت ونه لري نو په دې صورت کې اړتیا لېدل کېږي چې شکایت په رسمي توګه مدیریت يش، او د شکایت حل او 

ره رسمي پروسه باید پیل يش. په قانوين او حقوقي ډول شکایتونو ته رسیدګي وروستۍ مرحله ده، چې په دې فصل کولو لپا

دویمه پروژه  . د افغانستان د مهارتونو د ودېوخت کې قانوين او حقوقي مفاهیم په محکمه کې په نظر کې نیول کېږي

 څخه عبارت دي:  کړنالرو ې له رسمي، غیررسمي او قانوين څخه ګټه اخيل چ کړنالرو شکایتونو ته د رسیدګي لپاره له درې 

 غیر رسمي پروسه:

کله چې شکایت کوونکي چمتو وي چې شکایت یې په محيل او مستقیم ډول حل او فصل يش نو په دې صورت کې ممکن پرېکړه 

 ويش چې شکایت ته یې په غیر رسمي ډول رسیدګي تر رسه يش. 

د شکایت ماهیت جزيئ بڼه لري یا که چېرې شکایت جدي هم وي خو کمېټه باور لري چې په غیر رسمي ډول د  -

 حل او فصل کول مناسب عمل دی او ښه پایله لری او همدارنګه شکایت کوونکی وررسه موافق دی.  شکایت



 
 

ه مناسب چاپېریال کې دغه شکایت کوونکی غواړي چې موضوع ته یې په غیر رسمي ډول رسیدګي ويش او مدیر په یو  -

 نظر کې نیيس.  رشایط په

 پایله کې رامنځته شوی وي.  شکایت د غیر واضحه  اړیکو او یا د اړیکو نشتوايل په -

اقدامات ترشیح شوي وي. که   کولو سپارښتنه کېږي چې په کې تر رسه شوی جمتو شکایت کوونکي ته په کتبي بڼه د ځواب 

وګڼي نو د شکایت حل او فصل کولو غیر رسمي پروسه په هر وخت کې پر رسمي  الزمه چېرې شکایتونو ته د رسیدګي کمېټه 

پروسې  تبدیل کېدای يش؛ په ځانګړي ډول که چېرې د شکایت حل او فصل کولو غیر رسمي پروسه کومې پایلې ته ونه رسېږي نو 

قدامات باید د کمېټې له لوري مستند او باید په اګاهانه ډول یې مخنیوی ويش. د شکایت د حل او فصل کولو لپاره تر رسه شوي ا

 ثبت يش.

 رسمي پروسه: 

یو له رشطونو څخه دا دی چې شکایت باید په کتبي بڼه د شکایت فورمې په کارولو رسه ثبت يش. له دې وروسته شکایتونو ته د 

او یا خشن دی؛ وروسته بیا د  رسیدګي کمېټه د شکایت په تړاو پلټنه پیلوي تر څو معلوم کړي چې آیا دغه شکایت معترب، خیايل

مناسبو اسنادو رسه د شکایت حل او فصل کولو رسمي پروسه رشوع کوي. د رسمي پروسې په دې پړاو کې ممکن درې احتاميل 

 پایلې تر السه يش: 

 شکایتونو ته د رسیدګي کمېټه ممکن تشخیص کړي چې هیڅ معترب شکایت وجود نه لري.  -

 ښايي شکایت حل او فصل يش.  -

 او ښايي وروستي پړاو یعنی محکمې ته راجع کړی يش.  يي شکایت حل او فصل نه يشښا -

 قانوين او حقوقي پروسه:

پروسه باید د هېواد نافذه قوانین، مقررات او اصول مراعت کړي. شکایتونه لکه جرمونه، د ځمکې  هد شکایت حل او فصل کولو هر 

د ځمکو غصب او داسې نور شکایتونه د نظامي چارواکو تر حکم الندې، قانوين تعقیب،  و نقض،نپورې اړوند موضوعات، د حقو 

ورت کې باید له شکایت کوونکي رسه د حقوقي مسائلو په تړاو د قضائیه قوې او نور میکانیزمونو تر حکم الندې راځي، نو په دې ص

پروژې د ټیم له لوري مرسته ويش. د شکایت کوونکي راجع کولو وروستۍ مرجع په هېواد کې حقوقي محکمه او نور رسمي 

 میکانیزمونه دي.

 د شکایت مخنیوی:  .5.2

اما کوالی شو چې د شکایتونو شمېر د پام وړ را کم کړو.  نشو کوالی چې په بشپړ ډول د شکایتونو له پېښېدو څخه مخنیوی وکړو،

شکایتونه خو هر وخت پېښېږي خو هغوی ته رسیدګي کول د اداري د ورځنیو فعالیتونو او کاري برنامې یوه برخه ده. د شکایت په 



 
 

ونه په الندې ډول مدیریت کې لومړنۍ ګام د شکایت له پېښېدو څخه مخنیوی دی. د شکایت له پېښېدو څخه د مخنیوي پړاو 

 دي: 

 ذي نفع افرادو ته په موقع او کايف معلومات وړاندې کول. -

 له ذي نفع افرادو رسه بامفهومه سالمشورې تر رسه کوي.  -

 په هره کچه د پروژې کارمندانو او شکایتونو ته د رسیدګي کمېټې د غړو د ظرفیت لوړول. -

 

 خصويص حریم او محرمیت:  .5.3

ټول هغه افراد چې شکایت ته د رسیدګي پروسې په مدیریت کې ښکیل وي باید محرمیت حفظ کړي؛ مګر تر هغه چې د 

معلومات افشاء کول اړین او جواز ولري. د شکایت کوونکي هویت او شخيص جزئیات یوازې هغه کسانو ته افشاء کېدای يش 

ځکه چې ونکي په اړه جزئیات او تفصیل باید اختیاري وي چې د شکایت په حل او فصل کولو کې ښکیل وي. د شکایت کو 

پایله یې باید په داسې ډول نو په دې صورت  څوک وغواړي چې شکایت یې د ناپېژانده او له هویت پرته ثبت يش،  ښايي یو

 اعالن يش چې محرمیت په کې رعایت يش. 

 د خصويص حریم او محرمیت ګټې:  .5.3.1

د خصويص حریم او محرمیت پټ ساتلو رسه شکایت کوونکي او شاهدان تشویقېږي چې له شواهدو او  •

 اسنادو رسه شکایت مطرح کړي چې دا کار په خپل وار د څېړنې له پروسې رسه مرسته کوي. 

 او امکانات راکموي.  و محرمیت پټ ساتل د مصلحت فرصتونهخصويص حریم ا د  •

 ل اعتامد ادعاوو خطر راکموي چې د شکایت له پروسې څخه بهر خپرېږي. د هغو نامشخصو او غیر قاب •

 رامنځته کولو کې مرسته کوي. په د شکایت حل او فصل کولو پر پروسه باندې د اعتامد  •

رسه  هکه چېرې خصويص حریم په سمه توګه مدیریت نه يش ممکن ادعاوې د تهمت لګولو خطر له ځان •

 ولري. 

ساتل له شکایت کوونکي رسه مرسته کوي چې له قرباين کېدو او غج  محرمیت پټد خصويص حریم او  •

 اخیستلو څخه وژغورل يش. 

 :نه له قرباين کېدو څخه ژغور  .5.4

شکایتونو ته د رسیدګي کمېټه او اړوندې ادارې باید په پام کې ولري چې ممکن په موضوع کې ښکیل افراد یا ډلې قرباين 

و ته د رسیدګي کمېټه باید ښکیل شخص ته څرګنده کړي چې د دوی قرباين کېدل د زغم وړ يش. اړوندې ادارې او شکایتون

نه دي. خو بیا هم هغه طبیعي پایلې باید قرباين کېدل ونه ګڼل يش چې د یو منظم میکانیزم په مرسته شکایتونو ته د 

ه د رسیدګي پروسې تطبیق قرباين رسیدګي په پایله کې رامنځته کېږي. که چېرې کوم شخص ادعا وکړي چې شکایتونو ت



 
 

شوی دی نو باید د شکایتونو ته د رسیدګي پروسې په اړه وررسه سالمشورې ويش. کله چې د شواهدو او مدارکو پیداکول 

ستونزمن وي او یا نه وي وړاندې شوي نو په دې صورت کې شکایت کوونکي د شکایت مطرح کولو په جریان کې له قرباين 

 و څخه د ژغورنې حق لري. کېدو او غچ اخیستل

 :ونهجنډر او شکایت .5.5

او د جنډر جریانات باید شکایتونو ته د رسیدګي کمېټې په محراق کې قرار  د جنډر مسائلو ته باید ځانګړې پاملرنه ويش،

 ،ولري. له جنډر پورې اړوندو شکایتونو ته باید لومړيتوب ورکړل يش او په تړاو یې باید چټک او ګړندي اقدامات تر رسه يش 

ه هره کچه یوه ښځينه غړې ولري چې هیڅ دلیل نباید د دې اقداماتو د ځنډ سبب يش. شکایتونو ته د رسیدګي کمېټه باید پ

نوموړې په خپل وار له جنډر پورې اړوندو مسائلو او شکایتونو کلیدي غړې بلل کېږي. شکایتونو ته د رسیدګي په ټولو پړاوونو 

کې باید د ښځینه شکایت کوونکو خصويص حریم او محرمیت باید پټ او رسي وساتل يش. له جنډر پورې اړوند تحلیل شوي 

ت ته باید الرسسی اسانه وي تر څو له جنډر پورې اړوندو مسائلو، اجرااتو پر مختګ او پایلو باندې څارنه او نظارت اطالعا

 وکوالی يش. 

 : شکایتونو ته درسیدګي میکانیزم رسه روابط ساتل .5.6

ا مؤثره نه وي نو د که چېرې خلک شکایتونو ته د رسیدګي له پروسیجر او پالیيس رسه اشنایي ونه لري نو دغه پروسه به خور 

او نورو ذي دخل افرادو ته ترشیح يش او دوی باید په لیکيل بڼه تر السه کړي. که  یکانودې لپاره اړینه ده چې دغه پروسه رش

چېرې یو څوک شکایت لري نو باید په دې وپوهېږي چې کومې مرجع ته مراجعه وکړي او کومې مرجع ته خپل شکایت مطرح 

ونو ته د رسیدګي پروسه باید محيل کړي، او همدارنګه باید شکایت ته د رسیدګي پروسې له مدیریت رسه اګاهي ولري. شکایت

خلکو، مستقیم ذي دخل افرادو، له امکاناتو څخه ګټه اخیستونکو او د پروژې کارمندانو ته په معیاري فارمټ او په روانه ژبه 

تهیه او چمتو يش؛ او په هغو سیمو کې باید په شفاهي ډول بیان يش چې د سواد کچه په کې ټيټه وي. دغه الرښود باید ډېر 

 وي چې حقوقي سالمشورو ته اړتیا پیداکړي.  ېپیچلی نه وي او نه باید شکایتونو ته د رسیدګي پروسه دومره پیچل

 کانالونه او الرې چارې: اړیکې نیولو ه د رسیدګي له کمېټې رسه د شکایتونو ت .5.6.1

د پروژې له   کېدای يش  اړیکه نیولهغه الرې چارې او وسیلې چې په مرسته یې شکایتونو ته د رسیدګي له کمېټې رسه 

موقعیت، د ذي نفع افرادو له ځانګړنو، نظریاتو او داسې نورو پورې مستقیم  یوی وسعت، له ذي نفع افرادو، د پروژې له جغراف

یو پیغام په داسې ډول تر ټولو غوره کانال هغه دی چې  اړیکې نیولو شکایتونو ته د رسیدګي له کمېټې رسه د  تړاو لري.

وسیلې باید ساده وي او باید غوره رشایط په پام کې ونیيس.  اړیکې نیولو قیمت یې کم خو تاثیر یې ډېر وي. د  چې ولېږدوي

 شکایتونو ته د رسیدګي له کمېټې رسه د ارتباط برقرارولو کانالونه په الندې ډول دي: 

 په هر محل کې د چاپي مواد نرشول د بېلګې په ډول بروشور او د شکایت فورمې •

 شکایتونو ته د رسیدګي میکانیزم په تړاو غونډې دایرول.  •

 هغه مقالې چې په ورځپاڼو کې شکایتونو ته د رسیدګي په باره کې لیکل شوې وي.  •

 د کارمندانو د ظرفیت لوړاوي لپاره روزنیز پروګرامونه په الره اچول. •



 
 

 مخامخ خربې اترې /د افرادو خپل منځي اړیکې •

 ېښنالیک له یو بل رسه رشیکولبر د شکایت ثبتولو ځانګړی •

 له یو بل رسه رشیکولشکایتونو ته د رسیدګي میکانیزم د استازو د اړیکو شمېرې  •

 له ډيجیټيل موډلونه څخه ګټه اخیستل لکه انټرنیټي پاڼه  •

 شکایتونو ته د رسیدګي میکانیزم د فعالیت په تړاو رسوې تر رسه کول.  •

 له محل څخه لیدنه کول •

 طرحي معیارونه:د برقرارولو شکایتونو ته د رسیدگي له میکانیزم رسه د ارتباط  .5.6.2

ګي میکانیزم معريف کول پالن شویو تدابیرو ته اړتیا لري، همدارنګه شکایتونو ته د رسیدګي میکانیزم رسه د شکایتونو ته د رسید 

 ارتباطي پالن په طرحه کولو کې باید الندې معیارونه په نظر کې ونیول يش: 

 .هغه کومې مطلوبې ډلې دي چې شکایتونو ته د رسیدګي میکانیزم په اړه معلومات ترالسه کول غواړي •

 کوم معلومات باید وررسه رشیک يش.  •

 په داسې ډول د پیغام چمتو کول چې اطالعات په مؤثره توګه ولېږدوي.  •

 مرسته کولی يش.  کد معلوماتو رشیکولو مسولیت د چا په غاړه دی، او په دې الره کې څو  •

 .اړتیا لیدل کېږيشکایتونو ته د رسیدګي میکانیزم په اړه د ارتباط برقرارولو لپاره څومره وخت ته  •

 د شکایتونو د مدیریت کولو پروسیجر په اړه اطالعات او نرشات: .5.6.3

او نور ذي دخل افراد باید د تبلیغايت موادو او یا شفاهي اړیکو له الرې اطالعايت رسچینو او د اطالعاتو محتویاتو ته  یکان رش

ځنډ رامنځته نه يش او تبلیغايت رسچینو ته باید په  په اسانۍ رسه الرسسی ولري. د معلوماتو په وړاندې کولو کې باید هیڅ

اسانۍ رسه الرسسی تر رسه يش. شکایتونو د مدیریت کولو پروسیجر په نرشولو کې الندې معلومايت نکات باید په نظر کې 

 ونیول يش:

د پروژې په کچه کوم میکانیزمونه کوالی يش چې د شکایتونو د مدیریت کولو پروسیجر اړوند اطالعات  •

نرش کړي، او شکایت کوونکي ته به یې ګټه څه وي  که چېرې هغه د نورو میکانیزمونو پر ځای  شکایتونو 

 ته د رسیدګي له میکانیزم څخه کار واخيل. 

 څوک کوالی يش چې شکایت مطرح کړي) زیامنن شوي افراد(؟ •

 شکایت کوونکی چېرته، کله او څنګه کوالی يش چې شکایت ثبت کړي.  •

پرغاړه لري؟ آیا کومه بله مرجع کوالی يش  کالسه کولو او حل او فصل کولو مسولیت څو د شکایت تر  •

 چې له شکایت کوونکي څخه شکایت تر السه کړي؟ 

د چټکتیا په  اب مته لري؟ شکایتونو ته  رسیدګيشکایت کوونکي له پروژې او ادارې څخه د کوم ډول ځو  •

 ګډون؟



 
 

ن شوی دی؟ ) د زیان خساره، له قرباين کېدو څخه آیا د شکایت کوونکو حقوق او مصؤنیت تضمی •

 ژغورل(.

 شکایتونو ته درسیدګي میکانیزم ارتباطي پیغامونه:  .5.6.4

 شکایت کوالی يش چې د پروژې په پالیيس او د خدمتونو وړاندې کولو په سیستم کې ښه والی راويل.  •

شکایت باید په پټه او رسې ډول حل او فصل يش او شکایت کوونکی باید له قرباين کېدو څخه وژغورل  •

 يش. 

شکایت کوونکی قانوين حق لري چې که چېرې د پروژې له ورځنیو فعالیتونو څخه اندېښنه ولري او یا  •

 ورڅخه نارايض وي نو کوالی يش چې شکایت مطرح او ثبت کړي.

شکایتونو ته د رسیدګي مدیریت کوالی يش چې د پروژې په سیستم کې بهبود راويل او د په ښه توګه   •

 ذي نفع رشکاوو تر منځ د باور فضا رامنځته کړي.

 د شکایت مطرح کول او د هغه د حل او فصل کولو لپاره رسیدګي کول د ټولو لپاره د ویاړ خربه ده.   •

 او ورته اختصاص شوې بودیجه:شکایتونو ته د رسیدګي میکانیزم عملیايت لګښت  .5.7

شکایتونو ته  د رسیدګي میکانیزم د طراحي او تطبیق لګښت ممکن د پام وړ توپیر ولري چې شکایتونو ته د رسیدګي 

میکانیزم له نوع، مقیاس او وسعت پورې مستقیم ارتباط لري. د یادونې وړ ده چې شکایتونو ته د رسیدګي میکانیزم 

و همدارنګه د شکایت کوونکي لګښت تحمل کړي. شکایتونو ته د رسیدګي میکانیزم د عملیايت باید لږ تر لږه د پروژې ا

دویمې پروژې له لوري متویلېږي. شکایتونو ته د رسیدګي میکانیزم  مهارتونو د ودېلګښت رسچینې د افغانستان د 

 SMSو داسې نور. د پېغام استولو ارزان بیه ماډلونه عبارت دي له د سپارښتنو صندوق، انټرنیټي پاڼه، برېښنالیک ا

او کم مرصف الر ده چې ذي نفع افراد حتی له لېرې پرتو سیمو څخه په اسانۍ رسه کوالی يش  هتر ټولو اسان  سیستم

چې د پروژې له کارمندانو او مدیریت رسه متاس ونیيس. شکایتونو ته د رسیدګي میکانیزم لګښت او پیچلتیا د 

محلونو له تعداد رسه زیاتېږي، نو بناء د شکایتونو تر السه کولو محلونه باید د پروژې د موخو پر شکایتونو تر السه کولو د 

بنسټ په سټراتیژیکو ساحو کې قرار ولري. شکایتونو ته د رسیدګي هغه میکانیزم چې زیات شمېر ذي نفع افرادو ته 

ید الندې مواردو لپاره خپلې مايل رسچینې خدمتونو وړاندې کوي ښايي زیات لګښت او پیچلتیا ولري. دغه پروژه با

 اختصاص کړي:

 شکایتونو ته د رسیدګي میکانیزم د چاپېریال، رسچینو )برشي، مايل او ټیکنالوژي( او ظرفیت ارزونې لپاره •

 اره د اړتیاوو ارزونه تر رسه کولشکایتونو ته د رسیدګي میکانیزم د وسعت او مقیاس معلومولو لپ  •

شکایتونو ته د رسیدګي میکانیزم   شکایتونو ته د رسیدګي میکانیزم د ترتیبولو موده) د بېلګې په توګه  •

 (.و خپلواک نرشاتو ترتیبولد کتاب اکارمندانو او کاروونکو لپاره  د عملیايت طرزالعملونو مسوده، الرښو 

 په الره اچول او د روزونکي لګښت شکایتونو ته د رسیدګي میکانیزم کارکوونکو ته روزنیز پروګرامونه •

 ه جامع ارتباطي سرتاتیژي ترتیبولشکایتونو ته د رسیدګي میکانیزم په الر اچولو او انتشاراتو لپاره د یو   •



 
 

 کول. تر رسه رنه او ارزونه له شکایت پورې اړوندو اطالعاتو باندې څا  •

 له محلونو څخه ليدنه )نظارت( کول.  •

 رسیدګي میکانیزم د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې په حکومتي نظام کې شکایتونو ته د .5.8

تنظیم او مدیریت کړي نو له دې  ېد تخنیکي او مسلکي زده کړو اداره صالحیت لري چې تخنیکي او مسلکي زده کړ 

امله کوالی يش چې د شکایتونو په مدیریت او مخنیوي کې کلیدي او سرتاتېژیک رول ولوبوي. د تخنیکي او مسلکي 

زده کړو اداره یوه باصالحیته ارګان دی چې پروسیجرونه او پالیيس تدوین، تنظمیم او تائیدوي او همدارنګه په حکومتي 

ه د رسیدګي په میکانیزم کې مداخالت تعقیب او نظارت کوي. دغه موضوع باید په رسمي ډول د نظام کې شکایتونو ت

تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې له لوري پروټوکول، تائید او خفظ يش. پرېکړې او تر رسه شوي اقدامات د تخنیکي 

امله د تخنیکي او مسلکي زده کړو اداره  او مسلکي زده کړو اړوندو ډيپارټمنټونو ته د تصویب لپاره لېږل کېږي؛ له دې

باید په حکومتي نظام شکایتونو ته د رسیدګي میکانیزم له جریان او دوام څخه په لوړه سطحه دفاع وکړي او د مرشتابه 

له مالتړ پرته ممکن شکایتونو ته د رسیدګي میکانیزم بې ګټې وي. د تخنیکي او مسلکي زده کړو اداره او د افغانستان د 

 دویمه پروژه باید  شکایتونو ته د رسیدګي میکانیزم په تطبیق او مدیریت کې له یو بل رسه مرسته وکړي. د ودېارتونو مه

 بهره برداري او د ظرفیت لوړاوی:  .5.9

و د شکایتونو ته د رسیدګي میکانیزم تطبیق او مراقبت د حفاظت مدیریت ډیپارټمنټ له لوري ترتیب او تنظیم کېږي ا

دویمې پروژې د رئیس او د تخنیکي او مسلکي ادارې مرشتابه له لوري نظارت کېږي. شکایتونو  افغانستان د مهارتونو د ودې

ته د رسیدګي میکانیزم په تړاو میاشتنۍ غونډې تر رسه کېږي، په داسې حال کې چې د شکایتونو او موضوعاتو د جديت په 

د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې د اړوندو ډيپارټمنټونو او د ښوونځیو صورت کې ځانګړې غونډې هم دایر کېدای يش. 

مدیریت رسه په همغږي شکایتونو ته د رسیدګي میکانیزم لپاره باید په هر کچه کاري پالن ترتیب او تهیه يش. شکایتونو ته د 

وندو موضوعاتو په تړاو روزنیز پروګرامونه په رسیدګي میکانیزم کارمندانو او د شکایتونو کمېټې غړو لپاره باید د حفاظت پورې اړ 

 الره واچول يش. 

 څارنه، اروزنه او راپور .5.10

د پروژې په جریان کې شکایتونو ته د رسیدګي میکانیزم له ټولو فعالیتونو څخه څارنه او ارزونه رضوري ده. د دې ډول څارنې 

اده چې د پروژې فعالیتونه بهبود پیدا، ژمنتیا او وړتیاوې او ارزونې موخه یوازې د سیستم بهبود نه دی؛ بلکه اصيل موخه یې د

یې لوړې يش. د څارنې او ارزونې په جریان کې باید زیات تاکید د ذي نفع افرادو پر ګډون، د میکانیزم پر مؤثریت او د 

 شکایتونو پر حل او فصل کولو باندې تر رسه يش. 

 څارنه:

ارنه د هغو پرمختګونو له ارزولو څخه عبارت ده چې د شکایت حل او فصل کولو لپاره شکایتونو ته د رسیدګي پر میکانیزم باندې څ

تر رسه شوي وي. شکایتونو ته پر موقع او مناسبه رسیدګي باندې نظارت ممکن شکایتونو ته د رسیدګي میکانیزم پایلې زیايت، 

شاخصونو پورې اړوند اطالعات راټول او پرمختګونه له ذي نفع ې کړي. د پروژې ټیم باید له ځانګړو کخالیګاوې شناسایي او ډ 



 
 

او د اجرااتو شاخصونو په درې   افرادو او رشکاوو رسه رشیک کاندي. نظارت د حفاظت مدیریت ډیپارټمنټ له لوري تر رسه کېږي؛

کې وړاندې کېږي. له محل څخه  ) د شکایتونو حل او فصل، د ذي نفع افرادو ګډون او د میکانیزم مؤثریت( بېالبېلو خروجي ساحو

باید په میاشت کې یو ځل لیدنه) نظارت( تررسه يش؛ په داسې حال کې چې د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې کې په منظم 

 ډول په میاشت کې دوه ځيل نظارت تر رسه يش او پایلې باید له مرشتابه رسه رشیکې يش. 

 

 

 ارزونه:

ارزونه کې له شکایتونو پوړې اړوند اطالعاتو تحلیل او تجزیه او د شکایتونو د مدیریت د بهبود شکایتونو ته د رسیدګي میکانیزم 

دویمه پروژه او د تخنیکي او مسلکي زده کړو اداره  د ودېلپاره د پالیيس او پرسیجرونو تدوین شامل دي. د افغانستان د مهارتونو 

یزم مدیریت مسولیت په غاړه لري. له پروسې څخه ترالسه شوې تجربې دوه هغه ارګانونه دي چې شکایتونو ته د رسیدګي میکان

باید را ټولې او وروسته بیا د میکانیزم د بهبود لپاره ترې ګټه پورته يش. د کیفیتي شاخصونو رسبېره، شکایتونو ته درسیدګي 

عمومي سوالونو څخه ګټه واخیستل يش.  میکانیزم د ګټه اخیستونکو د تقاضاوو په وړاندې باید د کلني محصول د ارزونې لپاره له

شکایتونو ته د رسیدګي میکانیزم د فعالیت په تړاو د کیفیتي اظهاراتو د تعقیب لپاره ځیني احتاميل سوالونو په کيل ډول په اوومه 

 ضمیمه کې بیان شوي دي. د ارزونې مهم عنارص په الندې ډول دي:

  کېږي او د چا له لوري کارول کېږيیزم څخه استفاده له میکانیزم څخه عمومي اګاهي چې آیا له میکان •

 د حل او فصل شویو موضوعاتو ډولونه  •

 د میکانیزم وړتیاوي چې ژر او په مؤثره توګه اختالفات او نارضایتي حل او فصل کړي •

  اغېزې، او د رشکاوو لپاره یې ګټې(واقعي پایلې)د پروژې پر فعالیتونو، د مدیریت په اسرتاتیژي باندې یې  •

 مؤثریت •

 د دې وړتیا درلودل چې بیان شوې موخې او اهداف تر السه کړي.  •

 له ذي نفع افرادو رسه سالمشورې او د هغوی نظرونه  •

 راپور: 

شکایتونو ته د رسیدګي میکانیزم باید خلکو او ذي نفع افرادو ته هر کال یا په کال کې دوه ځيل راپور ورکړي. په دغه راپور کې 

ر السه شویو او حل او فصل شویو باید شکایتونو ته د رسیدګي میکانیزم د کار جریان، په تېرو شپږو میاشتو یا یوه کال کې ت

شکایتونو تعداد او ماهیت، د شکایتونو تر السه کېدو نېټه او رشح، حل او فصل شوي شکایتونه، راجع شوي شکایتونه او هغه 

شکایتونه چې د کار الندې دي، او همدارنګه د حل او فصل شويو شکایتوتو پايلو د تطبیق وضعیت بیان شوی وي. په شفاف او 



 
 

ډول شکایتونو ته د رسیدګي میکانیزم د فعالیتونو وړاندې کولو لپاره د هر شکایت په تړاو د تهیه شویو جزئیاتو کچه د  مناسب

شکایت له جدیت او د خصويص حریم په اړه د ذي نفع افرادو له اندېښنو رسه مستقیم تړاو لري.دغه راپور د اختالفاتو رامنځته 

 عاتو حل او فصل کېدو کړنالره بیانوي، او همدارنګه د الندې مورادو لپاره سپارښتنې بیانوي. کېدو الملونه، د شکایتونو او مناز 

دویمې پروژې او د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې له لوري د آینده  ې د افغانستان د مهارتونو د ودېهغه اقدامات چ •

 زیانونو او شکایتونو د مخنیوي لپاره تر رسه کېږي. 

شکایتونو ته د رسیدګي میکانیزم کې بهبود راوستل تر څو د دې میکانیزم مؤثریت، الرسسی، د وړاندوینې وړتیا،  •

 عیت، اعتبار او او ظرفیت لوړ يش.شفافیت، مرشو 

 

 ضمیمي: .6

 د شکایت ثبتولو فورمه: 1-ضمیمه

 د شکایت ثبتولو فورمه

 ــــــــنېټه: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 د ثبت ګڼه) د دفرت له لوري(: ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 انسټېټېوټ/ ښوونځی: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 د شکایت کوونکي نوم: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــد شکایت کوونکي د پالر نوم) اختیاري(: 

 د زده کوونکي/ کارمند آی ډي)اختیاري(ـــــــــــــــــــــــــ

 رول: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جنسیت:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 موقعیت: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 برېښنالیک: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 د اړیکو شمېره: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــپته:ــــــــ



 
 

د ) مهرباين وکړئ دغه فورمه په بشپړ ډول ډکه او السلیک کړئ او وروسته یې شکایتونو ته درسیدګي کمېټې یوه غړي ته وسپارئ، او یا یې هم 

 کې نصب شوي دي( سټېټیوټونوانزده کړو په ټولو  مسلکياو  تخنیکيه صندوق کې واچوي چې د هغ شکایتونو او نظرونو په

 ــــــــــــــــــــــــــــ0087د ثبت ګڼه ) د دفرت له لوري(: 

 د زده کوونکي/ کارمند آی ډي)اختیاري(: ــــــــــــــــــــــــ

 رول:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 موقعیت: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 د شکایت موضوع: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 د چا له لوري شکایت تر السه شوی: ــــــــــــــــــــــــــــــ

 خالصه: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د شکایت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 په دې ډول اظهار کوم چې:

 )الف( پورته ذکر شوي معلومات سم دي او

 )ب( ما هیڅ ډول بیان شوي معلومات او وررسه اسناد ناسم نه دي وړاندې کړي. 

 د شکایت کوونکي یا شکایت کوونکو السلیک: ــــــــــــــــــــــــــ

 

 : د شکایت په اړه د پرېکړې فورمه2-ضمیمه

 د شکایت په اړه د پرېکړې فورمه

 ـــــــــــــــــــــــــــــد شکایت د ثبت ګڼه: ــــــــــــــــ

 زده کړو د ښوونځي یا انسټېټېوټ نوم: ـــــــــــ مسلکيد تخنیکي او 



 
 

 نېټه: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عمومي معلومات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد شکایت کوونکي نوم:   

ــــــــــــــــ: ـــــــــــــــــــــــــــــــــشکایت ډولد   

 د شکایت د ثبتولو نېټه: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 د شکایت په اړه د پرېکړې کولو نېټه:ــــــــــــــــــــــــــــ

 

 شکایت ته د رسیدګي پایله

 مهرباين وکړئ د شکایت ډول بیان کړئ او همدارنګه کمېټه باید کومې پرېکړې وکړي او ويل؟) ځانکړي جزئیات یې بیان کړئ(

خالصه: د شکایت   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــ

 د شکایت په اړه د غونډې پرېکړه:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 :خالصهپایلو/ پرېکړو او سپارښتنو  شکایتونو ته د رسیدګي کمېټې له لوري د

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_____________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 



 
 

 

 شکایتونو ته د رسیدګي کمېټې غړي

 نوم: ـــــــــــــــ دنده: ـــــــــــــــ السلیک: ــــــــــ . 1

 نوم: ـــــــــــــــ دنده: ـــــــــــــــ السلیک: ــــــــــ . 2

 نوم: ـــــــــــــــ دنده: ـــــــــــــــ السلیک: ــــــــــ . 3

 ـــــــــــــــ دنده: ـــــــــــــــ السلیک: ــــــــــنوم:  . 4

 نوم: ـــــــــــــــ دنده: ـــــــــــــــ السلیک: ــــــــــ . 5

 له پورته پرېکړې رسه د تورن شخص موافقه او رضایت

 زه ـــــــــــــــــ له پورته تر رسه شوې پرېکړې رسه موافق/ مخالف یم.

 ــــــ السلیک: ــــــــــــــــ نېټه: ـــــــــــــــنوم: ــــــــــــ

 د شکایت حالت: 

 .  حل شوی1

 حل شوی نه دی . 2

 ذکر کړئ(: ـــــــــــــــ نوم بل ارګان ته راجع شوی دی.) د ارګان

 .)نوټ: اصيل فورمه باید وساتل يش او یوه کاپي باید شکایت کوونکي ته واستول يش(

 

شکایت په اړه د معلوماتو فورمه) د مرکز لپاره(: د 3 –ضمیمۀ   

 

 د شکایت په اړه د معلوماتو فورمه

 انسټېټیوټ/ ښوونځی: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ولسوايل: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالیت:   

 نېټه: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 
 

 د راجسټر یا ثبتولو محل: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 د ثبت ګڼه: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي پورې اړوند جزئیات:شکایت کوونک له  

 نوم: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عمر: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جنسیت: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــپته: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 د ټيلیفون شمېره: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 برېښنالیک: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 د شکایت کوونکو ډلبندي:

 شخص زیامنن شوی •

 لپاره منځګړی شخص  د زیامنن شوي •

 خدمايت سازمانونه /مدين ټولنې •

 (کړئنور ) مشخص یې  •

 :د شکایت خالصه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دي( ) ضمیمه شوی لیک یا عریضه/ اسناد سپارل شوي  

 ډلبندي او د شکایت ډولونه:

 . ډلبندي: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1

 ډول: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . 2

 د شکایت رسچینه: ) باید په نښه يش(



 
 

د شکایتونو او   شفاهی  برېښنالیک  فکس  ټیلېفون  لیک

 نظرونو

 صندوق

 نور) مشخص یې کړئ( 

 

 

 ضمیمې: 

 1) _______________ 2) _______________________ 3) _____________ 

 د چا له لوري چمتو شوی: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنېټه:   

 

  4 –ضمیمۀ 

لپاره د شکایت ثبتولو کتاب ونوزده کړو انسټېټیوټ د تخنیکي او مسلکي  

زده کړو اداره د تخنیکي او مسلکي  

دویمه پروژه د افغانستان د مهارتونو ودې  

زده کړو ښوونځي/ انسټېټیوټ لپاره د شکایت ثبتولو کتاب د تخنیکي او مسلکي  

ـــــــــــــــزده کړو ښوونځي/ انسټېټیوټ نوم:  د تخنیکي او مسلکي  

 موقعیت: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

د ثبت 

 ګڼه

د شکایت کوونکي 

نوم، پته او د اړیکو 

 شمېره
 

نېټهد شکایت  جنسیت د شکایت تر  د شکایت ډول د شکایت رشح 

السه کولو 

 کانال
 

د کمېټې له 

لوري تر رسه 

شوې پرېکړې 

 له نېټې رسه

د شکایت 

کوونکي 

 نظریات
 

 مالحظات

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 



 
 

 5 –ضمیمۀ 

 د شکایت په اړه د راپور ورکولو فارمټ یا بڼه 

 

 زده کړو ادارهد تخنیکي او مسلکي 

دویمه پروژه د افغانستان د مهارتونو د ودې  

 د شکایت په اړه میاشتني/ ربعوار راپور

ــــــــــــــــــــــ انسټېټیوټ: ــــــــــــــــــــــــنېټه:   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ چا ته سپارل شوی دی:
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  6 –ضمیمۀ 

 شکایتونو ته د رسیدګي میکانیزم د ډېټابیس پاڼه

دویمه پروژه دمهارتونو د ودېد افغانستان   

 

 شکایتونو ته پر رسیدګي باندې د څارنې او ثبت پاڼه

جزئیاتد ترالسه شویو شکایتونو په اړه   

 

جزئیات شکایتونو ته د رسیدګي  

مسلسل 

 ګڼه

د 

ثبت 

 ګڼه

ښوونځی/ 

 موقعیت انسټېټیوټ

د 

شکایت 

کوونکي 

نوم او 

 پته

د 

شکایت 

 شکایت نېټه

شکایت 

 ډول

شکایتونو ته 

د رسیدګي 

پروسې په اړه 

 جزئیات
 

د 

موضوعاتو 

 سمون

د 

شکایت 

کوونکي 

 مالحظات رضایت

 پیل شوي نه دي

په 

جریان 

 کې

حل 

 شوي

  

                

             لومړی پړاو

             دویم پړاو

             دریم پړاو

  

                

             لومړی پړاو

             دویم پړاو

             دریم پړاو

                              

                

             لومړی پړاو

             دویم پړاو

             دریم پړاو

                              



 
 

 

 

7 –ضمیمۀ   

 د رسوې ارزونې ساده پوښتنې

 

 

 آیا په سیستم کې کوم پوپري رامنځته شوی که رامنځته شوی وي، څنګه؟  .1

ازونه باید شکایتونو ته د رسیدګي میکانیزم د ټولو برخو په تړاو ګټور  تشې څه شی دي؟ کوم څیز کار کوي او کوم څیز کار نه کوي؟ .2

 تحلیل بیان کړي: د هغو ځوابونو ډولونه چې ډېر موثره دي او کوالی يش چې د ذی نفع اشخاصو تر منځ د باور فضا رامنځته کړي. 

دویمې پروژې پورې اړوندو  ان د مهارتونو د ودېد زده کوونکو، کارمندانو، جندر او غیر مستقیم ذی نفعو اشخاصو لپاره د افغانست .3

 موضوعاتو د حل سیستم څومره موثره دی؟ کومو چارو د دې سیستم موثریت زیات کړی دی؟

شکایتونو ته د رسیدګي میکانیزم څرنګه کوالی يش چې هغه نارضایتي او تاوتریخوالی معلوم کړي چې ژوره ريښې ولري؟ د بېلګې  .4

 ؟پاره کوم ډول اقدامات باید تر رسه يشو یا چې حل شوي نه وي؟ د دغه ډول عواملو له منځه وړلو لپه ډول: دوام، تکراري ا

برنامې د مدیریت او د  کې او همدارنګه د تخنیکي او مسلکي زده کړو په اداره کې دپه دویمه پروژه  د افغانستان د مهارتونو د ودې .5

 لونه رامنځته کړي دي؟ ته د رسیدګي میکانیزم څخه ډول بد ذی نفعو اشخاصو لپاره شکایتونو 

                

             لومړی پړاو

             دویم پړاو

             دریم پړاو

                              

                

             لومړی پړاو

             دویم پړاو

             دریم پړاو

                                


