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 ټه و کمېنظم ، دسپلین او شکایاتو اوریدترتیب کوونکي : د 

 

 

 

 هـ ش ۱۰۴۱کال: 



 سریزه

ل او نو الزمه ده چې د تحصی ،عناصرو څخه دي بنسټیزوټول غړي د تحصیلي مؤسسې له  دا چې د اکاډمیک مرکز
 چاپیریال ورته برابر شي. وړ کارکې د زده کړې او  بهیرکار په 

کړنالرې  شي د دغه الیایتونو د درلودلو په صورت کې کوټول غړي، د شک تادان، محصلین او د اکاډمیک مرکزاس
 خپل وړاندیزونه او شکایتونه د مسؤلو کسانو تر غوږونو ورسوي. سره سم

و وریدا سپلین او شکایاتوډد نظم،  پوهنتونوردګ د لوړو زده کړو مؤسسې د  د موضوع د زیات اهمیت په اساس 
 او پرکوو څچې په څلور، ده ېالندې یوه ځانګړې تګالره جوړه کړتر عنوان  (السرسي شکایاتو ته د ) ،کمیټې

 ل کیږي.څېړثبت او  سره سمشکایتونه به د یادې تګالرې  .یوویشتو مادو کې ترتیب شوې ده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 لومړی څپرکی 

 پیل

ویشتمه ماده کې د درج شوو حکمونو له مخې، وضع د عریضو د غور کولو قانون په شپږ کړنالرهدغه  لومړۍ ماده :
 شوې ده.

 هدف

نورو لو او څېړ ،و او شکایتونو د ثبتحقیقي او حکمي اشخاصو د وړاندیزوند پوهنتون د  کړنالرهدغه  یمه ماده :ود
 وضع شوې ده. اوتنظیم  ،ترتیب په موخه ته د رسولو

 ساحه يکار

دا کړنالره د استادانو ، اداري کارمندانو، زده کړیاالنو او د بهرنیو اشخاصو د شکایاتو د ثبت او  درېیمه ماده :
یت یې د مسؤلته د راپور ورکولو  نظارت او اړونده مراجعو چې د تطبیق ،ده د پلي کېدو وړ په ساحه کې السرسي
 ،الحاتوپه هره برخه کې د اص پوهنتونو کمېټه په غاړه لري، تر څو د د نظم، ډسپلین او شکایاتو د اورید پوهنتون

 وګرځي. المل نوښتونوپرمختګونو او همدارنګه د 

 لو مرجعڅېړد شکایاتود 

ه مستقیم نه پڅېړلکو د غوښتنلیکونو او شکایتونو غړو او کارمندانو څخه د خ ريله کاد پوهنتوند  څلورمه ماده :
 په واسطه صورت نیسي. کمېټېو د سپلین او شکایاتو د اوریدډ، د نظم پوهنتونډول د 

 د راپور اخیستلو مرجع

پلین د نظم او دس پوهنتونوخت په وخت د جراآت تر څو ا ،یهیئت مکلف د السرسيشکایاتو ته د  پنځمه ماده :
 ته وړاندې کړي. کمېټې

 هیئتالسرسي شکایاتو ته د 

یر مدد مسئول په توګه،  محمدجان آرینپوهنیار له ) یهئیت عبارت د السرسيشکایاتو ته د  شپږمه ماده :
ی محمدخالد شنز مدیر، رحیم اهلل رحیمينامزد پوهنیار  ، ، پوهنیار محمد شاکر پاڅونمنشي سیدالرحمن رحماني

 ( امین حکیمي غړياو مدیر محمد

 

 

 



 څپرکی : شکایتهم ود

 

 نکيواو شکایت کوشکایت 

 وي: نکيباید د الندې شرایطو درلودو نکيواو شکایت کو شکایت  اوومه ماده :

 وي. په لیکلې بڼهمستدلل او  په شواهدو او اسنادوباید روښانه شکایت  .1
 ي.و پاکخالي او ، سمتي، قومي، مذهبي، سیاسي او نورو ملحوظاتو څخه د هر ډول ژبنيشکایت باید  .2
 شکایت باید ټاکلې مرجع ته وشي .3
 له پاڼې سره مل وي.د شکایت  اوند اسناد باید موجود ود شکایت د اثبات اړ .4
 .نکي شخص د هویت ښکاره کول اختیاري ديود شکایت کو .5

 

 ګوريټکد شکایت 

 شکایت د الندې ډولونو درلودونکی دی. اتمه ماده :

په چوکاټ کې حل او  کړنالرېلوړو زده کړو وزارت د دې د چې ، هغه شکایت دی : لومړۍ درجه شکایت 
 فصل کیږي.

 چې د رسمي مکتوب له الرې حل او فصل کیږي. ،هغه شکایت دی : دویمه درجه شکایت

یاهم مستقیم له شخص سره په شفاهي ډول سره حل او  چې د تلیفون اوهغه شکایت دی،  : درجه شکایت ېیمهدر
 فصل کیږي

 کړیاالنو د شکایتونو ثبت او راټولول هد زد

 .لېږيمواردو په اساس سره ثبت او راټو کړیاالنو شکایتونه به د الندېهد زد نهمه ماده :

وند نو سره د استاد د چلند اړکه ستونزه د مضمون د مفرداتو، استاد د تدریس، حاضرۍ یا د محصال : الرښود استاد
 الرښود استاد سره مطرح کړي.د موضوع  نو محصل دوي، 

، يا موضوع د الرښود استاد تر شوغور ونه  ېخوا پر موضوع باندله که د الرښود استاد  : یپارتمنت ته مراجعهډ
 :  شيمراجعه و  ېصالحيت لوړه وي، نو د ډيپارټمنټ آمر ته د

 الف : د محصل له خوا په ليکلي ډول.                         

 ب :  د الرښود استاد له خوا په لیکلي ډول.                           



ه، يا د وشخوا موضوع حل نه له که د ډيپارټمنټ  ته مراجعه : کمېټېو سپلين او شکاياتو اورېدډد نظم،  هنتوند پو
او که  يشته راجع  کمېټېو سپلين او شکاياتو اورېدډد پوهنځي د نظم ، ېموضوع د آمر تر صالحيت لوړه وه، نو

 .شيته راجع  کمېټېو سپلين او شکاياتو اورېدډد نظم ، د پوهنتونموضوع په ليکلي ډول هلته هم حل نشوه بیا دې 

که محصل خپله موضوع د الرښود استاد، تدريسي   شکايت کول :ې د شکاياتو او وړانديزونو د صندوق له الر
 وهنتونپبه خپل شکايت د  ېد شکاياتو د صندوق له الر نونشي کړای مطرح  سره څانګېاو  کمېټې ېمدير، اړوند

 مسئولينو ته رسوي. 

په ډول  کې هم باید شکایت د شکایتونو د کړنالرې )بریښنالیک او واټساپ( : په انالین ډول سره د شکایت ثبتول
 ترسره شي.

 ، کارمندانو او نورو کسانو د شکایتونو ثبت او راټولولغړو يکادر پوهنتوند 

 شي خپل شکایتونه په مستقیم ډول په الندې توګه وړاندې کړي: الیهغه کسان چې شکایت ولري کو لسمه ماده :

 .ریئس ته مراجعه د پوهنځي .1
 .د څانګو آمرینو ته مراجعه .2
 .ته مراجعه کمېټېو شکایاتو د اورید، ډسپلین او د نظم .3
 .د شکایاتو په صندوق کې د شکایت ثبتول .4
 )بریښنالیک او واټساپ(.  په انالین ډول سره د شکایت ثبتول .5

 څېړل نود شکایتو

 :کېږيالسرسی به په الندې ډول ته  نوشکایتو یوولسمه ماده :

اکلی دی او شپږ کسیزه پالوی ټ ،کمېټېو ډسپلین او شکایاتو د اورید ،لپاره د نظم السرسي شکایاتو ته د .1
جع سره د په موخه د اړونده مر څېړلوراټول شوي شکایتونه به په کټګوریو باندې ویشي، هر شکایت به د 

ن سپلیډ، په هغه حالت کې چې د نظمخو اصولو او قواعدو په چوکاټ کې په محرم ډول شریک کوي، 
 غوښتنه وکړي. نولود هغه د اعال کمېټهو ریدتو د اواو شکایا

 موجود وي.غړي  کمېټې اورېدلواو شکایاتو د په ترکیب کې باید د نظم ، دسپلین  السرسيته د  شکایاتو .2
 د شکایاتو د ثبت کتاب باید موجود وي، تر څو شکایت په کې ثبت شي. .3
خص جزیات په لیکلي ډول له شاکي ش پرېکړېته به په شکایت باندې د شوې وروس څېړلود شکایت له  .4

 سره شریک کړي.
ړو د رایو په د غ کمېټېپایله به یې د  څېړنېد  هویت معلوم نه وي د شکایت نکي کسوکه د شکایت کو .5

 .خپرېږيمودې څخه  تائید له ټاکلې

 



 د شکایاتو د ثبت کتاب

 مسلسلهد شکایت  -۲ثبت شماره  -۱د شکایاتو د ثبت کتاب باید د الندې مواردو درلودونکی وي :  دوولسمه ماده :
د شکایت د  -۵ لنډیز د شکایت د موضوع -۰  باید موجود وي شهرت او آدرس نکيد شکایت کوو -۳شماره 

نتیجه   -۹عت مرجع  د شکایت د رج -۸مرجع  پرېکړېد  -۷ نېټه د شوې پرېکړېپه شکایت باندې  -۶  نېټهثبت 
 کتنې  -۱۴

 نتایجو ابالغد 

چې ه لري، الغیږي. د نشراتو کمېټه دندکې شاکي شخص ته ابدننه د شکایاتو نتایج د یوې اونۍ په  : ماده دیارلسمه
یو د  کې د عامه خبرتیا لپاره ترڅات د یوې میاشتې په آپه اړه تر سره شوي اجر څېړنېد خلکو د شکایتونو د 

 کړي. او نشرخپاره څخه ټاکلي بورډ 

 د شکایت رد

کایاتو سپلین او شډ ،کایت شرایط نه وي پوره کړي د نظمکړنالرې د ش ېد شکایت د چېرېکه  څوارلسمه ماده :
 شکایت رد کړي. چېصالحیت لري   کمېټهو د اورید

 تو په نظر کې نیولآد اجرا

بنسټ  رله لوري د شکایاتو پ کمېټېو ریدسپلین او شکایاتو د اوډ هغه اشخاص او ادارې چې د نظم، پنځلسمه ماده :
ه بپه نظر کې ونیسي، د نه پاملرنې په صورت کې یې باید ورته فیډبک او یا هم الرښوونې کیږي په جدي ډول 

او  ريوڅادي شکایتونه په خپل وخت او زمان سره په جدي ډول  ېاړونده ادارې مکلف کیږي چلندقانوني ورسره 
 .کړي په جریان کې  کمېټه اورېدوتو څخه د نظم، دسپلین او شکایاتو د آلو اجراخپد 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : د شکایاتو صندوق څپرکیدرېیم 

 

 باید د شکایاتو د صندوق اړوند الندې  موارد په پام کې ونیسي: پوهنتون شپاړسمه ماده :

 دا تشویش ونلري  شکايت کوونکیتر څو نصب وي،  باید په مناسب ځای کې صندوق .1

  چې اداري مسؤلین یې ویني.

 د شکایاتو له صندوق څخه باید محصلین په رسمي ډول خبر وي.  .2
 . شيوکتل کې  په حضور کمېټېځل د  يو ېک اونیوو ندوق بايد په دوص .3
 د چېصندوق  د دوی د  شکاياتو لپاره دی، نو ښه داده،  چې، شيمحصالنو ته بايد دا ذهنيت ورکړل  .4

 . شيعلمي او اکاډميکو اصولو څخه وتلي موضوعات پکې مطرح نه 
ورته  د نظم، دسپلین کمېټه پوهنتونیواځې د ځای وي، چي  خوندي سېکيلۍ بايد دا قلفونود صندوق د  .5

 .ولري رسۍالس 
 .ینه دوړ د اعتبار پرته له مهرالک  اید ترخالصولو وروسته مهرالک شيصندوق ب .6

 :نیسيوموارد په پام کې  ېق کې د شکایت اچولو پر مهال الندشکایت کوونکي باید په صندو اوولسمه ماده :

 ثبت کړي. سره سمحکمونو  له کړنالرې ېخپل شکایت د دچې  یمکلف د کوونکیت شکای .1
 وي. یلیکل شواو د لوستلو وړ خط باندي  ضح، واشکایت باید په روښانه .2
 مطالبو له لیکلوڅخه باید په جدی ډول ډډه وشي. اړینواو غیر  ه، مبالغه آمیزد انساني کرامت خالف .3
 .لريو توپیر د ماهیت له نظره یو له بل سره باید هغه مطالب ونه لیکل شي چېپه یوه شکایت کې  .4
چې له یوې پېښې سرچینه نه اخلي د منلو  درج کول حقوقي او جزایي موضوعاتپه یوه شکایت کې هغه   .5

 وړ نه دي.
 ېکوونکو موضوع یوشان او یا له یو چې د ټولو شکایت ،منلو وړ دی په هغه حالت کې د شکایت ډلییز .6

 پېښې سرچینه اخلي.
نښان يې د  ېګوتاو یا د السلیک خپل شهرت په شکایت کې لیکلی وي نو  نکیشکایت کوو چېرېکه  .7

 .ید اړینشکایت په آخر کې 
سره ه باندي د ترنو په هغ ،شکایت کړي وي اړهموضوع په  مخکې هم د دېشکایت کوونکي  چېرېکه  .8

 شرط دي.یادول هم  توآشویو اجرا
صندوق ته  ویاتسره سم د شکاشکایت کوونکی باید د خپل شکایت د اثبات اړوند ټول اسناد د شکایت  .9

 .يواچو
 



 څلورم څپرکی : متفرقه حکمونه

 

د شکایت متن د انساني کرامت او حیثیت خالف وي شاکي ته به د لوړو زده کړو وزارت  چېرېکه  اتلسمه ماده :
 مطابق جزا ورکول کیږي.  الیحېد نظم او دسپلین د 

د  پسېپرل وي، خو یشو السرسیشکایت ته  سره سم هغه کسان چې یو ځل یې د قانون د حکمونو نولسمه ماده :
د اکاډمیک او غیر اکاډمیک کارمندانو د اذیت او آزار سبب ګرځي  ونپوهنتپه خاطر د  غوښتنېغیرقانوني خپلې 

 .ته ورپیژندل کیږي عدلي او قضایي ارګانونوپه خاطر  څېړنېد ع د موضو

اتل د هغه معرفت باید پټ وس نو ي،حساسه وهم  وپیژندل شي او موضوع   شکایت کوونکیکه چېرې  شلمه ماده :
 شي.

 انفاذ

 نېټېائیدېدو له او د ت وروسته د تطبیق وړ ده نېټېد له د تائی د رهبري شوراپوهنتون دغه تګالره د  یو ویشتمه ماده :
ناتو پرتخته، د اعال توند پوهنیاده کړنالره  د عامه خبرتیا لپاره د دنده لري چې کمېټهنشراتو  د تونوروسته د پوهن

 .کړيفسبوک پاڼه او ویب سایت کې خپره 

 

     /     /  ۱۰۴۱( ګنه پروتوکول کې ثبت او       په )  کمېټېسپلین او شکایاتو د اوریدلو ډدغه تګالره د نظم ، 
 . دهنېټه غونډه کې تائید 

 

 مسئول کمېټېاو شکایاتو د اوریدلو  ډسپلیند نظم ، 

 عبدالقدیر جاللي پوهنمل

 

 . دهنېټه غونډه کې تائید    /    /  ۱۰۴۱پروتوکول کې ثبت او ( ګنه      )رهبری شورا په  پوهنتوندغه تګالره د 

 رئیس وردګ پوهنتوند 

 پوهنیار حمید اهلل عمري 

 


