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 د پروژې شاليد .１
رياک د افغانستان غوره کرنيز محصوالت ګڼل کېږي. غنم د  افغانستان د کرنيزې ځمکې په شپيته سلنه غنم، ميوې، پلي او ت

ميليونه هکټاره کيږي چې تقريبا د خړوبولو او د باران اوبو په واسطه  2.4چې ټوله ځمکه تقريبا برخه کې کرل کېږي، 
اينې لپاره يو ګټور پالن مو په ځان بسان حکومت د د غنکرنه په مساوي برخو ويشل شوې ده. په دې وروستيو کې د افغانست

ه را کم کړي، په ورته موده کې به د توليد کچه ډېره کړي او د درمندونو تاوان بچې د پنځو کلونو په  ،په الر اچولی دی
په تيره  پيښو په وخت کې ترې کار واخيستل شي. څاپيوخت کې حکومت د غلو دانو ساتلو ته لومړيتوب ورکوي چې د نا 

 اخيستلو په وخت کې. بيا د محلي کرل شوو غنمو د کميت 

بو ود افغانستان حکومت د کرنې ا کموالي پر مهال په هيواد کې د غنمو د برابرولو   لپاره لکهغبرګون  بيړنيو پيښو ته د
يکو  زېرموه زارت او د نړيوال بانک مالي مالتړ په واسطاو مالدارۍ و ولولګ ژ اټټ  پالن باندې کار پر  SGRPپروژې   د غلو د سټ ر

غنم په  پام وړ کچه  ، چېغوره ځای او پرمختللي امکاناتو ته اړتيا ده دي ساتلو د ګودام جوړولو لپارهد غنمو د خون کوي.
 توګه خوندي وساتل شي. سمه

د او ټولنيزو اغيزو اروزونې مقررې او د نړيوال بانک  يچاپېريال، د پر بنسټ (2007)چاپېريال قانوند افغانسان د 
يکو  زېرمو پروژې له مخې  ( تګ الرې) خونديتوب پاليسي ژ اټټ  ت يمديرخونديتوب  او ټولنيز يچاپېريالد لپاره    SGRPد غلو د سټ ر

چاپېريالی موضوعاتو په دوران کې د  SGRPغلو د سټراټيژيکو  زېرمو پروژې د  په کې ، چېکاري چوکاټ چمتو کړی و
 .چټکه او خالصه کړل شوې دهاو ټولنيزه پاملرنه  شاملول  

او مقصدونو لپاره  موخو واضحهبه د شکايتونو د حل لپاره د پروژه  MAIL/SGRP د غلو د سټراټيژيکو  زېرمو پروژې 
ښه تعريف شوی ميکانيزم جوړ کړي، په تېره د شکايتونو د ترالسه کولو، خوندي کولو او هوارولو لپاره يوه کړنالره  يو

 جوړه کړي. 

 (GRM)ميکانيزم څه شی دی؟ ولود شکايتونو د حل .２
ي، د باور وړ، کوم چې قانوند  پرمختيايي پروژو څخه اغېزمنو وګړو ته بايد د شکايتونو د حل ميکانيزم ته السرسی ولري 

د خپلو هيلو، او  غوښتنو سره سم باوري او  کړی  چې خپل شکايتونه وړاندېګټوره لګښت سره دوی وکوالی شي او  شفاف
 کړي. حل ورته پيدا 

کړي، کوم  ژر حلاو اوږدې دعوې چې د ستونزې سمدستي اوارې کړي  ا ده،دپروسې غوره موخه  ولود شکايتونو د حل
ورته خپل چې شايد د وړو پروژو پرمختګ وځنډوي. همدارنګه دا به يوه عمومي جرګه ځای برابر کړي چې خلک 

نيوکه لري او د مرستو پره اړه اندېښنه لري، د شخړو د اوارۍ له الرې به دغه چی  ي  او يا هغه خلک ورسو اعتراضات
 موضوعات په عادالنه توګه حل کړای شي. 

چې  ، تطبيق کړو ستونزو د حل ميکانيزم پالن او ی شو دوړاندې کوي چې څنګه کوال سپارښتنېداسې  الرښود بهنوموړي 
د شکايتونو د  دي. څخه را والړې شويپروژې  خونديتوبغلو سټراټيژيکو د  څرګند کړي چې هغه شکايتونه  وکوالی شی

سربيره پر دې، د سوتفاهم او  اندېښنې هواري کړي.  رمنځد بېالبېلو اړونده شريکانو ت چې ددې توانېږي،حل ميکانيزم 
 .تشريح کړيولو لپاره يوه کړنالره نو د ترالسه کولو، ثبتولو او حلشکايتونو د حل ميکانيزم به د شکايتو

ي چې شکايتونه پيښيږي، د شکايتونو حلول  د دوی دا ومند شکايتونو له هواري خبر وي او بايد  پلي کوونکي ) تطبيقونکي(
 .دغه چارې ته بايد په کاري پالن کې ځانګړې پاملرنه وکړيکار يوه برخه ده او 

 کونکي بايد الندې کارونه وکړي:د پلې 

او يا  د ډيری شکايتونه د سم نه پوهاوي له امله را پورته کيږي،  ټولنو ته پر وخت او کافي اندازه معلومات برابر کړي.
 له امله را پورته کيږي. او غير موثرو مالوماتو اوخته نيمګړو، متناقضو، ن
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په  شريک کړل شي، شد پلي کيدو نهايي مهالوېفعاليتونه، کره  او مناسب معلومات، د يوې پروژې بايد  سره ټولنو  
چارو او سرچينو څخه بايد  د  الرو وړد ارتباط د   .بايد شريک شي اغيزمن شوو خلکوو سره په منظم ډول  ځانګړې ډول

 واخيستل شي. مفاهمې لپاره کار

د مشورو او خبرو د پروژې تر تطبيق کېدو پورې کونکي بايد  پلي.  د پروژې کولمشورې وګه په ماناداره ت شريکانو د 
ته د ستونزو د ويلو شريکانو د پروژې د پروسې راپور ورکول،  ې جاري وساتي.  د معلوماتو شريکول،اترو پروسه همداس

، او په پلټنو باندې د فيډبيک نظريې راغونډولشريکانو ول، د رول، د دوي ستونزو ته د ځواب ويل او حلفرصت براب
 او د پروژې د تنظيم لپاره ګټور وي.شريکانو ترالسه کول به د 

  موخېميکانيزم  ولوحل شکايتونو 2.1
 دي: ډولپه الندې موخې  ميکانيزم  ولوشکايتونو د حل او کار وړ د ښه ترتيب شوي

 حل  ددې تضمينول چې شکايتونه او انديښنې په سمه توګه بيان شوي او  په شفاف  او د السرسي وړ چارې له مخې
 .موخه ترالسه شوې ده واړيکو بيرته رغول اغېزمن شويو خلکو / کورنيو  او ټولنو سره د مثبتو ، څو شوي

  ه اورېدل او حلولشکايتونو د ځوابګو په حيص د هغوی اړتياوو تهد  اخيستونکو د ګټه. 

  ،و لپاره د بهير په څېر )پرلپسې ډول( ورکول لنو د ګډون پراخولو او د مشورو ته د بلنېد ټود ادعاوو د څېړلو
 خدمت کول. 

 .د عملي کړنو د ښه والي لپاره د معلوماتو را ټولول 

 .مسوليت او روڼوالي ته وده ورکول 

  خطرونو د کمولو په خاطر د فساد او تقلب له منځه وړل.د پروژې د 

 غلو د سټراټيژيکو  زېرمو پروژې د محلي ټولنو لخوا د روژې ژمنې همداسې پر مخ روانې وي، ددې لپاره چې د پ
SGRP پاره پر وخت د فيډبيک اسانه کول. او د قرارداد کونکو د کارونو ل 

  يز عناصربنسټ ډيزاينولود  شکايتونو د ميکانيزم د 2.2 
 کې پړاونوپنځو اصولو له مخې په پنځو د  د شته پام وړ سرچينو په کارولو سره چېدا په هر اړخيز روش والړ دی کوم 

د دوي تر شا دغه پروسه د وضعيت له که څه هم  ډول پورې اړه لري،پرکچې او  عناصر د پروژې  بنسټيز. دغه تنظيميږي
 شي. هد ميکانيزم فورمه بايد د دواړو د پروژې او د مربوطه کسانو د اړتيا سره سم برابراو د شکايتونو  مخې ترسره کېږي،

 شکايتونو د حلولول ميکانيزم اصول د 2.2.1 
 پر اغېزمن شويو ټولنو پاندې د ګواښ او ناوړه اغېزو د کچې له مخې اندازه کېږي.  تناسب: .1

 طرحه بايد د د ټولنې د اندېښنو د هواري لپاره کلتوري وضعيت او مناسبات په پام کې ونيسي  :وضعيتکلتوري  .2

 خواو ته  پرته له کومه لګښته دټولو اغيزمنو ټولنو کوم چې د او د پوهيدنې وړ ميکانيزم  واضح :السرسی .3
 السرسۍ وړ وي.

 ته. شريکانو ټولو  روڼوالی او مسوليت: .4

 . کوینه  مخنيوی او نورو قانوني مواردو ته د السرسی  هغه ميکانيزم کوم چې د مجازات ورکولو  مناسبه ساتنه: .5

 پروسې پړاوونه  د 2.2.2 
ټولو  الرښود شي چېدا باروي  الرښود بايد خپور شي او مديريت د شکايتونو رول: پالرښود خ مديريت : د شکايتونو د لومړی پړاو

 رسېدلی. ته شريکانو 

او شکايتونه  ميکانيزم السرسی پيدا کړيشکايتونو د حل  د  شريکانکله چې  :مخته وړل : د شکايتونو ترالسه کول او ساتلپړاودويم 
( د شکايتونو ۱: طی مراحل کولو کې الندې موارد شاملېږيلپاره اړتيا پيدا کيږي.  د طی مراحل کولو، نو د شکايتونو د راپورته کړي

حالت او هغوی د د کې  بهيرپه  طی مراحل کولو ( د ۴( په مرکزي ځای کې د شکايتونو ثبتول:۳؛ خوندي کول ( د شکايتونو۲؛ راټولول
 منعکس کول.ي مهموال

ه خڅ له مرحلې بيا کتنې او څيړنې شکايتونو د ډول او ځانګړنو له مخې د د  ټول شکايتونه : د شکايتونو بيا کتنه او پلټل:درېيم پړاو
 . تيريږي
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د پرېکړې اختيار به د دل شو، ېکله چې شکايت په ښه توګه واور  :چمتو کولاو ځواب  ترتيبول د اختيار : د پريکړېپړاوڅلورم 
 .يېږسره ک پايله ظرفيت، د پروژې پاليسي، تيره تجربه، اوسنۍ موضوعګانې او د پاملرنې په لومړيتوب د شريکانو

او د سرچينو په موثره  د شکايتونو د ميکانيزم اغيزمنتياڅارنه    څارنه، راپور ورکول او ارزول: د ميکانيزم : د شکايتونوپړاو پنځم 
او د فعال او کار وړ الرو چارو پر مټ مخکې له دې چې ستونزه د کمزورتيا پر نکته بدل شوي حل شي. ، ياندازه کوتوګه کاروونه 

 ټولنو ته بيرته راپور ورکړي.و ی شکوالبنسټيز مالومات دي، چې په دې سره څارنه او راپور ورکول  دغه راز

 انځور -۱

 

 

 

 

 

 سرچينې 2.2.3
په اړه تجربه او  شکايتونو چاپېريالي مديرت په چارو اندېښنو اود ټولنې او چې  بهرنۍ سرچينې  او يا کارمنداني روزل شوــ خلک:

 هغه سره سروکار ولري.

 ، ډيټابيس(د ثبت کتابلپاره اړين دی.) د مثال په ډول، د شکايتونو  تعقيبولوسې ورد پــــ سيسټم د رسيد، خوندی کول او سيسټم:

واضح کړي دي دغه راز پر مديريت د تېروتنو  ونه مسوليت يوه ليکې پروسه ده، چې په هر پړاو کې يې بالولو د شکايتونو د سم پروسه:
 د مخنيوي لپاره څارنه ترسره کېږي.  

لپاره د شکايتونو د حل  SGRPغلو د سټراټيژيکو  زېرمو پروژې د  .３
 اهميتميکانيزم 

 کواو د ستراتيژي  (MAIL)، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت کرنېراپيژني دا چې د  (GRM)د شکايتونو د حل ميکانيزمدغه الرښود 
 په مرسته جوړ شوی دی.  (SGRP)د ساتنې پروژې  غلو 

د پروژې د پلي   ، دکړي حل  هنشکايتوچې د پروژې اړوند  (GRM) د يقيني کولو لپاره د شکايتونو د حل ميکانيزم روڼتياد شفافيت او 
غلو د به چې د  د برخې د پلي کولو لپاره  (ESMF)چاپېريالي او ټولنيز مديريت کاري چوکاټ به د ه لورېل کوونکي واحد 

 ؛ چارو کې مرسته وکړي سره الندی  SGRPسټراټيژيکو  زېرمو پروژې 
  کړي. برابر )فورم( لپاره په يوه جرګهاو مباحثې  د خلکو د شکايتونو د حل په ټيټه کچه 

  او بيا د مديريت وړ نه وي ستونزو حل کول ددې نه مخکې چې ستونزه لويه شيپه چټکۍ سره د. 

  رامنځته کول ترمنځ د اغيزمنو اړيکو اسانتياشريکانو د پروژې او. 

  ترمنځ ګټورې اړيکې جوړول. طرفينوکول او  مرستهټلو لپاره ګاو اعتماد د  رغړو ترمنځ باوپه پروژه کې د ټولنو 

  مخنيوي کې مرسته کول، او د کار د ظرفيت لوړولاو د قيمت د لوړوالي څخه   ځنډد پروژې د. 

 شکايتونو ډولونهد  .４
د  ډيزاين او پالن کولو پر وخت، د د پروژې  بېلګې په توګه:د پروژې د دوران په مختلفو برخو کې ډول ډول شکايتونه را والړيږي، د 

د پروژې د  SGRد  خه کچه  د موضوعاتو خپرېدل. په پرا کې پړاوپه  کولوپلي ، او يا د پروژې د وختر پروژې د پلي کولو پ
  شي.ېدای شکايتونه پيدا ک او  انديښنېته په پام سره الندې  فعاليتونو

  شکايتونه اړوندد ځمکې 
  د پروژې د ودانيزو چارو او فعاليت پر مهال د ترافيک ګڼوالي اړوند شکايتونه 

  يزو وړې، حفط الصحی او د وداندداد  کونکي د کار کولو له امله) د قرارلکه اړوند شکايتونه ېزو او ټولنيز اغ چاپېرياليد
 او داسې نور چارو له زوګ )غږېزه ککړتيا( 

  په تنخوا کې ځنډ مزدورانود 

 خوا شکايتونهه د قرارداد کونکو ل 

 خوا شکايتونهه په ساحه کې د ښځو ل يزود ودان 

  نورې ستونزې يا ځنډ  اړوندي کيفيت د کارۍ اړوند چارې لکه د انجينروضوعات د ودانيزو چارو پر مهال نور م 

د میکانیزم 
 د  خپرول

ترالسه کول او 
 ثبتول

بیا کتناه او 
 څیړنه

د پریکړې کولو اختیار 
 او ځواب ورکول

څارنه او 
 ارزونه
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 دد شکايتونو د حلولو ميکانيزم کولی شی چی د مالی، استخدام او تدارکات اړوند شکايتونه ثبت کړی او GRM   مرکزی ټيم
 کړیاړوند واحدونو سره موضوع تعقيب له ذکر شوی شکايتونو حلولو لپاره  دنده لری چی 

 

 کړنالرولو لد ح شکايتونوکې د پروژه  SGRPد غلو د سټراټيژيکو  زېرمو  .５
 .تحليل او طبقه بندی کېږی ،بيسونو کې ثبتډيټا معياريپه د فرعي پروژې د چاپېريالي او ټولنيز مدير له خوا السه شوي شکايتونه به تر
کې د فرعي پروژو د تطبيق وژه پر SGRPد غلو د سټراټيژيکو  زېرمو ولو پروسې څخه څرګندونه کوي او د شکايتونو د ثبت انځور  ۲

 لړۍ غوره اجزاوې جوړوي: د شکايتونو د سمبالولوپروژې   SGRPغلو د سټراټيژيکو  زېرمو الندې د  ښايي.راد شکايتونه جريان 

 (GRCs)د شکايتونو د حل کميټې  5.1
د اغيزمنو  څو شي  جوړېاو مرکزي  کچه   وحل کميټې به د فرعي پروژيتونو د به د شکاپروژه کې  غلو د سټراټيژيکو  زېرمو  د

د شکايتونو د  پړاوونو کې په مختلفو ې طی مراحل کړي.  تبصيرشريکانو د هم او يا شکايتونه ولولي  (HHs)/ کورنيو   (Aps)خلکو
د شکايت کوونکی او  پروژې تر منځ د موضوعاتو د کوي چې  کوښښ دی، خو او صالحيت نه ماموريت د کوم قانوني حل کمېټه 

د شکايتونو د حل ميکانيزم لخوا د فرعي پروژې په سحطه  چی د شکايتونو د حل کمېټې هر غړیهوارولول لپاره اسانتيا رامنځته کوي. 
 ESM چاپېريال او ټولنيز مديريت او د په فرعي پروژې لپاره ه د مرکزي نقطې حيثيت لري ټاکل کيږي چې د شکايتونو د حل ميکانيزم

 لري.رابط غړي حيثيت ميکانيزم د د شکايتونو د حل پروژو کې مرکزي کچه په متخصص به په 

 شکايتونو د حل کميټې غړي د5.1.1 
 زېرمې )سيلو(، د واليتي (AP)شخص: اغيزمن شوی (GRC)ر کچه د شکايتونود حل کمېټه د فرعي پروژې پ .1

استازي، کېدای شي  CDC / کليوالي پرمختيايي شوراد ټولنې  غړو، د اغيزمن شوي مدير، د محلي حکومت استازی
د کليوالي پرمختيايي شورا ښځينه غړې وي او قراردادي)د فرعي پروژې د څرنګوالي او شکايت د ډول له مخې غړي کېدای 

 شي بدل شي(. 

 ، د(MAIL)وزير لد کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت مرستيا: (GRC) پر مرکزي کچه د شکايتونه کميټه د پروژې .2
پروژې د پلي کوونکي  مشر انجينر، او د PIU پروژې د پلي کوونکي واحد  ، درئيس PIU پروژې د پلي کوونکي واحد

 . چآپيريال ساتنی او ټولنيز څانګی مسولد  PIU واحد 

 اليحه  دندېر کچه د شکايتونو د حلولو د مسؤل د فرعي پروژې پ د 5.1.2  
  پر رڼا کې ترسره و او د نړيوال بانک د کړنالرې ينانوق غانستان دد اف هوارولد شکايتونو دا باوري کول چې

 کېږي.

  ثبتولد ثبت په کتاب کې د شکايتونو د شکايتونو د حل د ميکانيزم . 

 ترسره کېږيوخت کې  ټاکليپه  تعقيب شوې او پرلپسې توګه پهنو ته د ځواب چاره کول چې شکايتو دا باوري. 

  مناسبیبايد د  کوم چی  وکول لومړيتوبورته او او هغه شکايتنو  ترتيبول ،شکايتونو ثبتول وګړو د  اغيزمن شو 
 کميټې لخوا حل شي.

 انکشاف په اړه  د فرعي پروژې د چارواکو د پرېکړې له امله د ناراضه ډلې او د هغوی د شکايتونو د چارو د
 راپور ورکول. 

  د پروژې پلي کوونکي واحدPIU  راپور ورکول. اوونيزشوو شکايتونو په هکله حل ته د حل شوو او نا 

  په ولسواليو، واليتونو، په ملي او ملکي سطحه د ټولنو ادارو سره د محلي ټولنو د شکايتونو د حلولو لپاره ) که
 ي. سره همغږ اداورد دولتي  چيرې وي(

 دودل شوي تغيراتو لپاره کوم چې د شکايتونو د حل طرزالعمل د اغيزمنتيا او ګټورتوب لپاره، او ښDAIL/Silo  
 ي. د ټولنو د استازو سره همغږ لپاره اړين دي

  یپيداشار یستونز چېرته چې  شوو ساحو د ليدلو لپاره د غړو ټاکل ټاکلد اړتيا په وخت کی 

 دفتر د مسول د دندې اليحهميکانيزم مرکزي  ولود شکايتونو د حل   5.1.3

  ،او وړانديز نظر)فيدبيک(د شکايتونو را ټولول 

 د شکايتونو ثبتول 

 د شکايتونو کټه ګوري کول 

  تحليلولد شکايتونو 

 و ثبت شوو موضوعګانو خالصه کول.يد نوکميټې ته د نورو الرښونو لپاره  اړونده ولود شکايتونو حل 

  فيډبيک برابرول.شکايت کوونکو لپاره د 
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 و پريکړو تطبيقوليد شکايتونو د کميټې له لورې د اخيستل شو 

 د شکايتونو ثبتول په ليکلي او کمپيوټري بڼه 

  حل شوو موضوعګانو په اړه تعقيبشکايتونو د حلولو کميټې سره د ناد 

 )د ساحې کتنه ) د اړتيا په وخت کې 

 )د شکايت کونکي ليدنه) داړتيا په وخت کې 

  د پروژې رهبرۍPIU ی، درې مياشتنی او کلنی راپور چمتو کول.نته مياشت 

 شکايتونو د حل کميټې د ليدنو مهالويش د 5.1.4 

خوا ه غړو ليوه به د کميټې د  مينوټاو د ليدنې  کوي ناستهبه هرو لسو ورځو کې يوه  هد شکايتونو د حل کميټ ر کچهد فرعي پروژې پ
اړتيا وه خو که  ناسته کوي، به په مياشت کې يو ځل د شکايتونو د حل په داسې حال کې چې د پروژې په مرکزې کچه ي، کېږخستل ا

 ( پروتوکولدې ناستې مينوټ )د   شي. ې ناستې کوالید يو ځل څخه زيات يانې د شکايتونو د دوسيو د زياتوالی له مخې  په مياشت کې 
د مجلس  چمتو کېږي، او د نوموړې کميټې ټولو غړو ته به ويشل کېږي.خوا ه ل د مسول دبرخې ESMچاپېريالي او ټولنيز مديريت  به د

په هکله په   حل شوو موضوعګانوناچې په هغې سره  با ځنډېلې يا پروتوکول به په راتلونکي غونډه کې تر بحث الندې ونيول شي 
   ټينګار سره بحث وشي.

 .ديني تسلسل له مخې هوارېږياو شکايتونه به د الن ستونزې 5.1.4   
  شکايتونه به دGRC حل شي کوم چې د پريکړې په اړه لس ورځې وخت کچه  کميټې لخوا د فرعي پروژې په

 لري

  که چيرې دGRC  مرکزي ې مشکل حل کړي، نو شکايتونه به کميټه د فرعي پروژې په سطحه ونه توانيد چ
 کوم چې د شکايت حل کولو لپاره شل ورځې وخت لري. ،کميټې ته واستول شي

  محکمې حل کړي، نو دوي کولی چې  ستونزه  شخصحل سيسټم ونه توانيد چې د اغيزمن شوي د  که د شکايتونو
 ته خپله موضوع وړاندې کړي. 
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په ساحه  ترالسه شوي او ثبت 
 شوي شکايتونه

 

 

 انځور: د شکايتونو سره د معاملې د دوران کړنالرې انځور ۲

 

 

 

 

                                                                          

 

 

 

                                                                          

                                                                         

 

 

 

                                                 

                                                                  

 

 

                                                                       

                                                                                                                                 

 

 

 

 

د فرعي پروژې پر کچه د شکايتونود حل کمېټه 
(GRC:) (اغيزمن شوی شخصAP د واليتي ،)

زېرمې )سيلو( مدير، د محلي حکومت استازی، د 
اغيزمن شوي غړو د ټولنې / کليوالي پرمختيايي شورا 

CDC  استازي، کېدای شي د کليوالي پرمختيايي شورا
ښځينه غړې وي او قراردادي)د فرعي پروژې د 

څرنګوالي او شکايت د ډول له مخې غړي کېدای شي 
 (.بدل شي

د  :(GRC) د پروژې پر مرکزي کچه د شکايتونه کميټه
کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت مرستيال 

 PIU ي واحد، د پروژې د پلي کوونک(MAIL)وزير

مشر انجينر،  PIU  رئيس، د پروژې د پلي کوونکي واحد
 .د ساتنې ډله PIU  او د پروژې د پلي کوونکي واحد

 محکمه

 که چيرې حل نه شي

 

د شکايت د نه حل کېدو 
په صورت کې د شکايت 

 کونکي سره ليدنه

 

 که چيرې حل نه شي
د شکايت د نه حل کېدو په 

صورت کې د شکايت کونکي 
 سره ليدنه
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   سټراټيژيد اړيکو    5.2
اوبو  کرنېکوم چې د  ، ويۍ وړ سسرلپاره د ال شريکانواو پښتو او دري ژبو وژباړل شي چې ټولو به په  د شکايتونو د حل ميکانيزم 

ټه کمپاين به  د ټولو ګد مفاهيمې  شوی دی. ترتيبلخوا پروژې   SGRPد غلو د سټراټيژيکو  زېرمو لګولو او مالدارۍ وزارت او 
چې چيرې او څنګه خپل  ، دې وپوهيږير پ به  شريکانټولنې، کارکونکي او نور ،   CDC اخيستونکو کليوالي پرمختيايي شورا

 شکايت ثبت کړي.

 الرو ترالسه شي: الندیبه له شکايتونه  اړوند پروژې  SGRPغلو د سټراټيژيکو  زېرمو د 

. کوم چې په  sgr.grm@mail.gov.af .د ترالسه کولو لپاره د شکايتونو د حل ميکانيزم رسمي ايميل ادرس : د شکايتونوبرېښليک
 لپاره د السرسې وړ وي. شريکانوچې د محلي ټولنو او نورو اړوندو  ی دیکې ليکل شو نووشروبر

 شريکانوبايد محلي ټولنو او نورو اړونده  ونهبايد په محلي ژبو کې وي. دغه بروشر الندني په بروشر کې ليکل شوي معلومات ټيليفون:
 په ساحه او نورو ټولنو د را ټوليدو ځايونو لکه مسجد کې ولګول شي. ېلپاره بايد دغه بروشرونه د پروژورکړل شي، ددې ته 

د ټليفون   د السرسۍ وخت وختونه
 نمبر

 ګڼه د اړيکو مسؤل ځای  دنده ځای

بجو  ۰۴:۰۰څخه تر  ۰۸:۰۰د
 پورې

د کار ټولې 
 ورځې

0789 

25 31 

37 

د چاپېريال او  کابل
ټولنيز مديريت 

 کارپوه

 ۱ نويد هاشم کابل

 

د   ,کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رياستډول د  معياري په  شکايتونه همد غړو له شخصي ليدنې څخه ټولنې د  شفاهي يا شخصي ليدنه:
 ی. ش ېدایثبت د پلي کوونکي واحد له لوری  PIUپرژې د  (SGRP)  سيلو رياست او يا

د په ساحه بايد خوا ثبت شي. ه ل ېکميټ پر کچه د شکايتونه  د فرعي پروژې  حل کميټه:د فرعي پروژو په سطحه د شکايتونه د 
 ايښودل شوی وي تر څو د شکايتونو د حل کميټې سره د شکايتونو په ثبتولو کې مرسته وکړي. شکايتونود ثبت کتاب 

يزو چارو وداند پروژې د  د شکايتونو صندقونه به  شي.بايد وکارول  د شکايتونو صندوق امکان وي  چې چيرته د شکايتونو صندوق: 
په  ونود شکايتکيښودل شي)کم تر کمه په درې ځايونو کې(.  ايديستل شي او د پروژې په ساحه کې بمرحله کې واخ مرحله او عمليابي 

د فرعي پروژې به د ی کاو صندقونو ساتون نکیټولو ونو د شکايتصندقونو بايد ليکل شوي وي چې څنګه کولی شو شکايت ثبت کړو.
شکايتونه د راټولولو  ، شوی غړی( ر کچه انتخابتونو د حل کميټې د فرعي پروژو پ) د شکايغړی وي مسولشکايتونو د حل ميکانيزم 

څخه وروسته اړونده د شکايتونو د حل کميټې ته وړاندې کيږي. د شکايت صندقونه به د کميټې د فرعي سطحو د غړو په شتون کې په 
ځايونو کې ر کچه په ټاکلو ې ثبت شي کوم چې د فرعي پروژو پټول شکايتونه به د شکايتونو د ثبتولو په کتاب ک ډول خالصيږي. يزاوون

بايد د شکايتونو د کميټې د درې غړو په واسطه السليک شي او معلومات بايد عمومي ډيټابيس ته داخل  log bookموجود دي او دغه 
 .شي

د  پروژې SGRPغلو د سټراټيژيکو  زېرمو شکايتونه کيدلی شي چې د پروژې د کارکونکو لخواهم ډک شي د  د پروژې کارکونکي:
 او داسې نورو په شمول. شريکانونکو، د دولتي سياالنو، او د وکومک کو

  ميکانيزم  ورکولو( )نظر کيد فيډب5.3 
 اضحو پايلېچې د شکايتونو د قدم دی،  لپاره دا تر ټولو مهمهد شکايتونو د حل ميکانيزم پروژې  SGRPغلو د سټراټيژيکو  زېرمو د 

( دا مسول د شکايتونو د حل کميټې )د فرعي پروژې په سطحه ر کچه اليت د فرعي پروژې پيو تر ټولو نه مهم فع فيډبک برابر کړي.
مرکزي  ې پرپروژد د شکايتونو د حل ميکانيزم . برابر کړي  يادښت همشخصي کتنه کې يو  سره دچې د شکايت کونکو لپاره  ، دی

يت کونکي بايد په دې پوه . شکايک ورکړيفيډب ليفون له الرېيټ او ، د مسيج پرېښليکددې مسوليت لري چې شکايت کونکو ته د  کچه
نه لري. په کومه وامکان   يادښتد نامعلومه شکايت په صورت کې  .ل کېږيړېبت شوي وو او څد کميټې له خوا ث يې شکايتونهشي چې 

  شوی وي په همغه طريقه دې په ډيټا بيس کې ورسول شي. يادښتشکايت کونکی د طريقه چې 

mailto:sgr.grm@mail.gov.af
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دو څخه وروسته ېد حل ک خپلې ستونزېد پنځو کاري ورځو په موده کې د  الندې څو انتخابونه وي، چې نکيواړه به د شکايت کوپه دې 
 : اخري فيډبک ترالسه کړي

  :يو  ډول او يا هم غيراتوماتيک ډوله اتوماتيکه د رسېدو د ډاډ په موخه پکونکي  ته به د شکايت  شکايتپيغام
 .ورسيږيدوی ته ځواب واستول چې شکايت يې ورسيد او بيرته به دوي ته د شکايت د څيړل کيدو څخه 

 :استعمال شي.پرينټ شوې د شکايت د فيډبيک فورمه به اف الين يا يوه  د شکايت د فيډبيک فورمه 

  :ږلی وي، نو د ايميل له الرې به اخري فيډبک ېچې خپل شکايت د ايميل له الرې ل شکايت کونکی، چا ايميل
 ترالسه کړي.

 په واسطه  ټيليفونفون په واسطه ثبت کړی وي، نو د ليټيشکايت کونکی چا چې خپل شکايت د  هغه ليفون کول:ټي
 څخه فيډبک تر السه کړي. ) فوکل پواينټ( اړوند مسولبه د 

برابر کړي. کميټه بايد د شکايت کونکي د مشکل د حل کيدلو   حل شو، نو کميټه بايد شکايت کونکو لپاره فيډبک شکايتکله چې 
پام وړ کسانو ته د راپور ورکولو په موخه بايد  کې برابر شوی دی.فورمه ) درييمه ملپاڼه(  رضايت هم ثبت کړي کوم چې په فيډبک 

 .په ډيټابيس کې هم ثبت شي ل الره ح

  طی مراحلد شکايتونو ثبتول او 5.4 
چې په دوامداره توګه به اپډيټ کيږي. هر  ،ته وسپارل شي کتاب او د شکايتونو د حل ميکانيزم شوي شکايتونه به ډيټابيس  لټول سپار
تحليل شوی وي، او د ډول او نوعيت له مخې څارل شوی وي. ، ډلبندي شوی وي د السرسۍ او لومړيتوب د درجې له مخې شکايت به

پر کچه   PIU د پروژې د پلي کوونکي واحد يو ډيټا بيس به جوړ شي چې ټول شکايتونه او د هغوی حل په کې طی مراحل ثبت شي. 
سنادو په اين شوو او ترالسه شوو په دواړه ډوله فزيکي) هارډ کاپي( او سافټ ) کمپيوټري، برقي ډيټابيس د ټولو سکټول شکايتونه   به

  ، شي ارشيفمستند او اړوند( شمول او يا ددې موضوع 

 او را پور ورکول نهڅار    5.5
ايد په تکراري بڼه د اداره بپروژې  SGRPد غلو د سټراټيژيکو  زېرمو  کړل شي نو يقيني هاسانه عملي  شکايتونو د حلولو ميکانيزم د  

شکايتونو حلولو ميکانيزم  GRMد  شي چېډاډ ترالسه  ترڅو دا ، څارنه او نظارت وکړيشکايتونو د حلولو ميکانيزم د فعاليتونو څخه  
 .ديبه شمول منظمې راپور ورکول  د دوامداره  چارې

د مرکزي ټيم  خوا ه ډلې ل خونديتوبد  PIU کوونکی واحدپروژې پلي به د   او د شکايتونو د حلول څرنګوالید شکايتونو د ثبتولو 
 ته د مياشتني راپور له مخې ورکړل شي. ادارې 

 مديريت او د ظرفيت جوړول سازماني  .６
 مديريت سازمانيميکانيزم  ولوشکايتونو د حل د   6.1
کارپوه )د  ESM د چاپېريالي او ټولنيز مديريت کميټې ولواو د شکايتونو د حل ل شيشکايتونو د حل ميکانيزم تطبيق کړچې د  لپارهددې 

ې د شکايتونو د ثبتولو او د شکايتونو د حل ميکانيزم چ شوی  ددې لپاره په کار ګومارل شکايتونو به مرکزي کمېټه کې فوکل پواينټ(
د مختصيصينو په الرښونه به د  ESMد شکايتونو د حل کميټه د فرعي سطحې پروژې په کچه غړي د وکړي.  څارن څخه ډيټابيس 

د فرعی پروژې پر کچه به د شکايتونو حلولو کمېټه د چاپېريالي او ټولنيز مديريت د کارپوه د شکايتونو د حل ميکانيزم مسول وي.
 مستقيمې الرښوونې الندې د شکايتونود حلولو ميکانيزم مديريت پر غاړه ولري. 

 ته ټرينينګ شريکانوکميټې او  ولوق د شکايتونو د حلميکانيزم تطبي ولود شکايتونو د حل   6.2
 په محلي ژبو کې چمتو شيروزنه دا اړينه ده چې د شکايتونو د حل ميکانيزم الرښود  پر اساسود ښالر دزم ېميکان ولود شکايتونو د حل

ددې  .په دې برخه کې وروزل شيبايد  اخيستونکيګټه  او نور شريکاناو د پروژې کارکونکي، قرارداديان، د کميټې غړي، د پروژې 
دندې  خپلې مخه د شکايتونو د حل کميټې ټول غړي بايد د ترد ټولو نو ميکانيزم په ښه طريقه تطبيق شي،  ولولپاره چې د شکايتونو د حل

بحراني حالتونو او  ځينېد او  ږلو ېته لرې، حلولو او بلودوي بايد په ښه توګه د شکايتونو د راټولو دغه راز، څخه خبر وي.  له اليحې
 کې، د راپور او فيډبيک په سمه توګه ورکولو کې بلد وي. نکتو اړوند

د ټاکل شوو شريکانو  و کې چاپ اووشرونميکانيزم د الرښود د خبرتيا لپاره به پوسټرونو او بر ولود شکايتونو د حلبرسيره پر دې 
ميکانيزم په تګالره په  ولوپه اړه د شکايتونو د حلپروژې  SGRPد غلو د سټراټيژيکو  زېرمو منځ وويشل شي په دې سره به خلک تر

 پوه شي. ۍ سرهاسان
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 پوهونې ټرينينګعامه کارکونکو د  د 6.3
 کارکوونکياو د څارنې او ارزونې  ارمندان په ځانګړې توګه انجنيرانک پروژې SGRPد غلو د سټراټيژيکو  زېرمو  دا اړينه ده، چې 

په اړه وروزل شي او ميکانيزم د تطبيق د   ميکانيزم ولوشکايتونو د حل په چوکاټ کې دپروژې  SGRPد غلو د سټراټيژيکو  زېرمو 
 .خبر شي

 

 ملپاڼې .７

 د شکايت ثبتولو د فورمې نمونهلومړۍ ملپاڼه: 
 

 د شکايت نمبر: 

 موقعيت: 

 د شکايت کوونکي نوم:                                                                            د تذکرې ګڼه: 

                                 پته:                                                                                                                 موبايل: 

 د ترالسه کېدو نېټه: 

 د شکايت دول ) چک باکس(

 د قراردای سره شخړه
 حفط الصحه                                           د ځمکې استمالک او زيان اداينه   

 د ټرافيک ګڼوالی                                                                       د مزدورانو د تنخواوو ځنډېدل
د ودانيزو چارو اړوند موضوعات ) د کار کيفيت او په شور ) زوګ(                                                                               

 کار کې ځنډ(
 __________________________________________________نور څرګند يې کړئ        

 د شکايت لنډه تشريح

 د )شکايت کوونکي له خوا( وړانديز شوې چارې چې ستونزه اواره کړي. 
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 شکايتونو د حلولو کمېټهدويمه ملپاڼه: د 
 د شکايتونو د حلولو ټولنيزه کمېټه

 د ټولنيزې کمېټې د شکايتونو ارزوونه

 د پروژې پېژندنه:  ولسوالۍ

 کلی واليت

 پيل نيټه:    پای نېټه: 
 

( ځای کې                           / م کال سره سمون خوري په ) / /          / ل کال چې د        / په ننۍ ناسته کې چې په     /
چې په پايله هر اړخيز بحث شو،  کمېټې په جوړېدوګډول درلود، د شکايتونو د حلولو چې يو شمېر استازو، د سيمې مخورو او مشرانو 

 کې الندې اشخاص د غونډې د برخوالو په اکثريت رايو سره وټاکل شول: 

 : پته .........ولد ..............................   ............................... ښاغلی. ۱
 : پته ........................................ولد ..............................    ښاغلی. ۲
 :پته ........................................ولد ..............................    ښاغلی. ۳
 :پته ...............................ولد ..............................   ......... ښاغلی. ۴
 :پته ........................................ولد ..............................    ښاغلی. ۵

موږ هر يو د ټولينزې کمېټې غړي ددې مسؤليت لرو، چې د پروژې د کار د پيل پر مهال، له چارو څارنه کوو او د کومې ټولنېزې 
ستونزې ) د شخړې د هواري په شمول(  د رامنځته کېدو پر مهال او د هغوی د هوارۍ په اړه په هماغه وخت کې اقدام کوو، او د 

غوره تطبيق په موخه هر اړخيزه همکاري کوو، او دغه راز د پروژې له بشپړېدو  وروسته د پروژې پروژې مسؤلينو سره د پروژې د 
 په ساتنه او مراقبت کې الزمه پاملرنه کوو. 

 وسالم

                                             السليک......................  ښاغلی.....                                 السليک........................  ښاغلی

                        

                                             السليک......................  ښاغلی.....                                 السليک........................  ښاغلی

                       

               السليک..................... ... ښاغلی

 د پرمختيايي شورا تائيدي

 السليکمسوول:                                            چاپېريالي او ټولنيز 

 

  د اړوند ولسوالۍ يا ناحيې تائيدي
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 درېيمه ملپاڼه: د شکايتونود فيډبيک فورمه
 عمومی مالومات

 

 .....نوم...................................................................... د شکايت ډول........................................دشکايت کوونکي 

 ...................د شکايت د رسېدو نېټه:.................................................... د شکايت د پرېکړې نېټه:........................... 

 د کمېټې پرېکړه او قضاوت

 مهرباني وکړئ، د شکايت ډول تشريح کړئ، کمېټې کومه پرېکړه وکړه، او څومره ) د ځانګړي تشريح سره( 
 

 بحث: 

 

 

 

 

  نهايي پرېکړه: 

 د کمېټې غړي

 موقف..........................السليک.....................................نېټه...............................نوم..................................  -۱

 .....................نوم.................................. موقف..........................السليک.....................................نېټه.......... -۲

 .....................نوم.................................. موقف..........................السليک.....................................نېټه.......... -۳

 ...........نېټه...............................نوم.................................. موقف..........................السليک.......................... -۴

 .....................نوم.................................. موقف..........................السليک.....................................نېټه.......... -۵

 

 له پورتنۍ پرېکړې سره د شکايت کوونکي رضايت
 ........................................................ د نوموړې پرېکړې سره موافق  يم / نه يمزه 

 

 .........................نوم...................................................... السليک ............................................. نېټه..........
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 پروژې د شکايتونوحلولو ميکانيزم ډيټابيس شيټ  SGRPغلو د سټراټيژيکو  زېرمو ملپاڼه: د څلورمه 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

کتنې 
 

ب
ت کوونکي ته ځوا

شکاي
- 

نېته 
 

ت کوونکي ته خبر وکړل شوی دی 
) د اخيستل شوي اقدام په اړه شکاي

 

ايا دوسه محکمې ته الړه او که نه؟
 

ت يې حل کړې دی ) پروژې پر کچه( 
د شکايتونو دهغې کمېټې نوم چې شکاي

 

ت د حلولو لپاره کارېږي ) تشريح يې کړئ( 
هغه ميتود چې د شکاي

ت حل شوي او که تر اوسه جريان لری(  
د دوسې څرنګوالی) لکه شکاي

 

ت اخيستل شوی
ت چې د دوسې د حلولو لپاره  وخ

هغه وخ
 

ت رسېدلی وی( 
د شکايتونود ډکولو نېټه ) نېټه بايد هغه وي چې شکاي

 

د ناستو شمېره چې ترسره شوي دي ) د نېټې سره(
 

 د اپيل کچه
)د 

شکايتونو 
 ځايونه(

ت تشريح )مهرباني وکړۍ د شکايتونو د راجستر فورم ته رجوع وکړئ( 
د شکاي

 

ت ډول)مهربانی وکړۍ څلورمې برخې ته   چې د شکا
د شکاي

يتونو په راجستر کې  
ت ډول 

شکاي
 

ت د ډکولو ميتود ) لکه د فورم راجستر کول، ټيليفون، مسيج. نور...(
 د شکاي

موقعيت: دقيق 
ځای چېرته چی 
شکايت ترسره 

 شوی دی

ت : ښخينه / نارينه
جنسي

 

 د مدعي عليه نوم 

ت ثبتوني  فورمي ته مراجعه وکړۍ( 
ت دوسيه: ) مهرباني وکړۍ د شکاي

شکاي
 

 ګڼه 

د مرکز پر کچه د شکايتونو حلولو کمېته
د پروژې پر کچه د شکايتونو حلولو کميټه 

 

 د فرعي پروژې نوم

 ولسوالۍ

ت
 والي

                    ۱ 
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 پنځمه ملپاڼه: د  شکاپتونو د حلولو ميکانيزم د شکايتونو د ثبت کتاب

 

Strategic Grain Reserve Project (SGRP) 

 

 د غلو د ستراتيژيکو زېرمو پروژه 
 شکايتونود ثبت کتابد 

 د شکايتونو د حلولو ميکانيزم
SGR Project Grievance Redresses Mechanism Logbook 

 : د پروژې نوم

 :نمبرې پروژد 

Project Name: 

 

Project ID: 

 

 

Registered by 

ثتبوونکي  نومد  

Type of 

Grievances 

ډول شکايت د   

 

Date 

د ثبت نېټه شکايت د  

 

 

Contact Number 

 شميره شکايت کننده

 

 

Name of complainant 

  د شکايت کوونکي  نوم
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 Grievance  شکايت

 

 

 

 

 

 

وړانديز شوي فعاليتونه  Suggested Actions 

 

څرنګوالی شکايت  د    Status 

 

 

 

 

 

 

Registered by 

 دثتبوونکي  نوم
Type of 

Grievances 

ډول شکايت د   

 

Date 

د ثبت نېټه شکايت د  

 

 

Contact Number 

 شميره شکايت کننده

 

 

Name of complainant 

  د شکايت کوونکي  نوم
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 Grievance  شکايت

 

 

 

 

 

 

وړانديز شوي فعاليتونه  Suggested Actions 

 

 

 

 

  

څرنګوالی شکايت  د    Status 
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