د رشکت لوګو

د(

) د رصافۍ او پويل خدمتونو رشکت

د انساين رسچینو پالیسۍ

د(

) پويل خدمتونو او رصافۍ رشکت د اداري ښه جورښت لپاره او د ښه مدیرېت کولو په موخه د انساين رسچینو(برشي

منابعو) دچارو دتنظیم لپاره الندی پالیسۍ ترتیب شوي ده او د ټولو کارکونکو په اړه د تطبیق وړ ده.

()1

تشکیاليت جوړښت:
.1

د رشکت ونډه لرونکي (سهداران)

.2

د څار هیئت

.3

عملیايت مدیریت

.4

درشکت په روزمره کارونو کې د قانون دتطبیق او پېروئ مسؤل

پورته جورښت ته په کتو رسه د رشکت کارکونکې اړ دې چې سلسله رعایت او خپل مسوولیتونو مطابق اجراآت وکړی .د
یادونۍ وړ ده چې د قانون د تطبیق مسوول اړ دی چې خپل کاری راپور د څار هییت رسه رشیک کړی.
()2

دکارکونکو (کارمندانو) داستخدام څرنګوالې:

د دې رشکت د پالیسی پربنسټ د رشکت جورښت مطابق هر بست کارکونکی د الندي پروسې په رعایت کولو رسه استخدام
کیږي.

()3

.1

مصاحبه (انرتویو)

.2

د افغانستان بانک د مقرراتو پراساس ته د تایید په موخه په رسمی بڼه معرفی کول

دکارکونکو(کارمندانو) داستخدام لپاره الزم معلومات او رشاېط:
د رشکت د ادارې برخې د مصونیت او د کارکونکو د چارو د ښه تنظیم لپاره لږ تر لږه الندی موارد ترتیب او تطبیق
کیږي:
 .1د کارکونکو ضامن ( درضورت په وخت)
 .2تحصیيل اسناد
 .3امتحاين دوري ارزونه
 .4دکارکونکو د حارضي کتاب
 .5دکارکونکو د رخصتیو جدول ترتیب او تنظیم

()4

د کارکونکو حقوق او امتیازات:
د هر بست لپاره معاش او نور امتیازات ،کارکونکې تحصیالتو او تجريب ته په کتو رسه او د تفاهم پربنسټ ور کول
کیږي.

()5

دکارمندانو د هڅونې (تشویق) څرنګوالې:
په هغه صورت کې چې کارمندان وکوالی يش چې ورسپارل شوې دندې په ښه توګه رسته ورسوي؛ سهمدارانو رسه په
همغږی او د عامل مدیریت د وړاندیز پربنسټ کیدي يش چې الندی مواردو څخه د هڅونې په موخه د څار هییت
منظور او عملیايت کارکونکو ته ورکړل يش.
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 .1نغدي مکافات
 .2تحسین نامه
 .3تقدیرنامه
()6

تادیبي کړنالره :
په هغه صورت کې چې درشکت کارمندان ورسپارل شوې دندې په ښه توګه تررسه نه کړي الندې تادیبي مواردو نه به
استفاده ويش.
 .1په شفاهي ډول توصیه
 .2په کتبي ډول اخطاریه
 .3کرس معاش
 .4منفکی

()7

دچارو په تررساوي کې دکارمندانو رويه دکړنو اصول او کاري انضباط:
درشکت کارمندان مکلف دي چې په روزمره چارو کې الندې ټکي په کلکه توګه مراعات او په نظر کې ونیيس.
 .1په چارو کې د مراتبو دسلسلې مراعات
 .2رازداری ،صداقت او پاک نفسی
 .3د کارکونکو زده کړې یا دکاري ظرفیتونو لوړولو لپاره هځې
 .4د مشرتیانو  ،کارکونکو او تفتیيش تیمونو رسه په مؤدبه توګه ښه چال چلند.

په پورته توګه تګالره ترتیب شوې ،د رشکت د څار هیئت له لوری منظور او په رشکت کې د پيل کیدو وړ ده.
په درنښت

د رشکت د څار هئیت رئيس

د څار هیئت غړی
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د څار هیئت غړی

