
 هوریتمافغانستان اسالمي ج د

 کورنیو چارو وزارت 

 

 د پولیسو په اداره کې د شکایتونو د ثبت فورم
                                                                                                                         

 )                   ( د شکایت د ثبت شمېره

 

 

 

 

 

 (په هغه صورت کې چې پېژندل شوی وي)  پېژندګلوی کس د تورن د زیانمن شوي کس پېژندګلوی

  نوم او تخلص  تخلصنوم او 

  پالر نوم  د  د پالر نوم

 کلیناحیه                    والیت فعلي ټاټوبی  د نیکه نوم

د / اړیکې شمېره د کلی         ولسوالۍوالیت              اصلي ټاټوبی
  ځایاوسېدو څرګند 

 

 والیت            ناحیه              گذر فعلي ټاټوبی
د اړیکې شمېره او د 

 برېښنا لیک پته
  شکایت د ثبت نېټه د 

ثبت ساعت او  شکایت د د
 هدقیق

 

/ د پېژندپاڼې شمېره
 ټپاسپور

 / نوم او رتبه سرد اف 
ونکی شکایت ثبت کو د

 ساتنمن

 

  شکایت موضوع د

 : شکایت شرح د
 
 
 

                                                  
 
 

                                      
 
 
 
 
 

                         
 

 )                          (ګوته او السلیک زیانمن شوي کس د                                                                                     
 

   پارچه او ډاډ پاره د رسېدنېامنیتي حوزه کې د شکایت کوونکي لهپولیسو په )                       (  کابل ښار د د

د شکایت 
  موضوع 

ثبت  د شکایت د 
 نېټه 

  ثبت شمېره  شکایت د د 

 / د افسر نوم او رتبه
 ساتنمن شکایت ثبتوونکی د

ثبت کوونکي د اړیکې  د 
 شمېره 

 

/ ثپت کوونکي السلیک د
 مهر  ادارې اړونده د

 
 

 ۱۰۰له نو رسېدنه و نه شوه، وخت  پرداره کې ستاسو شکایت ته اپه  که چېرې د پولیسو کوونکېشکایت /شکایت کوونکیه اغلې/هښاغلی
 سره اړیکه ونیسئ.  شمېرې ۱۱۹ یا هم او

 / پولیس جامعه میزنینگ خدمتگاری(گار جامعهخدمت/ پولیس د ټولنې خدمتګار) پولیس                



  : فورم الرښوونه د

 سایټیبو له ثبت فورم د کورنیو چارو وزارت مراجعین دې  په امنیتي حوزو کې خپل د شکایت د

 طی مراحل او دې یې مطابقنې والرښو ېیتي حوزې څخه ترالسه کړي او د دغامن هد اړوند هم یا او

:بشپړ کړي  

کې درج  فورم دېپهپرته او بشپړه توګه له قلم خوړلو  ضېحپه وا دې : د متضرر شهرتبرخه ۍلومړ

.شي  

.م کې درج شيرلو په صورت کې په فوشهرت دې د پېژند تورن: د دویمه برخه  
درېیمه برخه: په درېیمه برخه کې دې د شکایتونو د ثبت مسوول د شکایت نېټه، ساعت او حتا دقیقه 

ړي.په فورم کې درج ک  

 ،ړ ويو او پوهاوي وللوست چې د لیکپه داسې  لنډیز: شکایت کوونکی دې د موضوع څلورمه برخه

 لګويکړي او خپله ګوته دې و السلیکدې یې الندې  تر لیک .لیکيود هېواد پر یوې رسمي ژبې 

کړي.مفصل معلومات دې د خپلې اظهاراتو په پاڼه کې درج راز داهم  

څلورمه برخه: د شکایتونو د ثبت مسوول دې د شکایت کوونکي د شکایت تر درجولو وروسته د 
ت او شکای ړيپرې ک، را کاږل شوې پرې هغه ځای چې کرښه که کړي اوفورمې الندینۍ برخه ډ

ي.سپارویې  دې کوونکي ته  

پینځمه برخه: د شکایتونو د ثبت مسوول مکلف دی چې هر کله چې شکایت کوونکی د خپل شکایت د 

طی مراحل یاهم خپل شکایت ته د رسېدنې د څرنګوالي  په اړه مراجعه کوي/اړیکه نیسي؛ نو هغه ته 

 دې کره، مسووالنه او مسلکي معلومات په الس ورکړي.

 
:ادونهی  

 ښاریانو په اختیارخوا چمتو شوی او په وړیا توګه د درنو دغه فورم د کورنیو چارو وزارت له  ــ    

.ل کېږيته ورکو وثبت په موخه د پولیسو ادارد  شکایتونو د کې  

     هپارچ رسید/ډاډ کایت دولو له مامور څخه د شتثب کوونکی حق لري چې د شکایت دشکایت ــ    

.السه کړي( تروروستۍ برخهدغه فورم  )د  

 ېد پولیسهو ادار سپارلو پهه صهورت کهېد نه  /ډاډکوونکي ته د شکایت د ثبت فورم د رسیدشکایت ــ    

 خوا د مجازات وړ پېژندل کېږي.د مسوولینو له

 


