خدمة الشكاوى واالستفسارات
وصف الخدمة
مراحل طلب الخدمة

وصف الخدمة
هي خدمة مقدمة ملراجعي وزارة
اخلدمة املدنية من املوظفني بالوحدات
احلكومية والباحثني عن عمل الراغبني
بتقدمي طلباهتم أو استفساراهتم أو
شكواهم.
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مراحل طلب الخدمة

املوظفني

أ
1

•اإلطـ ــالع عل ــى قان ــون اخل ـ ـ ــدمــة
املدنية والئحته التنفيذية من قبل
املوظف ليكون على دراية حبقوقه
وواجباته يف العمل.

2

تقدمي االستفسار لدائرة خدمة املراجعني
سواء باحلضور أو االتصال اهلاتفي أو
الربيد اإللكتروين أو الفاكس

ب
8

•يف حال استفسار املوظف بشأن
قانون اخلدمة املدنية والئحته
التنفيذية.

يف حال تقدمي شكوى أو التماس

الرد على
االستفسارات:
خالل
 48ساعة
الشكاوى :يف
فترة ال تزيد
عن  6أشهر

2

التوجه اىل دائرة خدمة املراجعني بوزارة
اخلدمة املدنية وتقدمي الوثائق املطلوبة

3

تقوم دائرة خدمة املراجعني بتحويل طلب
املوظف للجهة املختصة بالوزارة للدراسة وتتم
إفادة صاحب العالقة عن طريق االتصال أو
الربيد اإللكتروين أو احلضور شخصيا.
بينما تتم اإلفادة مباشرة يف حال ان االستفسار
أو الطلب ال يتطلب الدراسة القانونية أو ال
يستدعي التحويل ألخذ توجيه معني.

•البطاقة الشخصية أو نسخة منها.
•البيانات الوظيفية مثل (تاريخ التعيني-
شهادة الراتب -شهادة تقدير السن-املخاطبات
الداخلية اليت متت بني املوظف وجهة عمله...
اخل).

•رسالة شكوى خطية بتوقيع صاحب العالقة.
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مراحل طلب الخدمة

الباحثني عن عمل

1

10

•معرفة آلية نظام التوظيف املركزي
والنظم األخرى املطبقة بالوزارة.

أ

تـ ـق ــدمي االسـ ــتفســار ل ــدائـرة خـدمة
املراجعني سواء باحلضور أو االتصال
اهل ـ ـ ــاتفي أو الب ـ ــريد اإلل ـ ــكتروين أو
الفاكس

ب

يف حال تقدمي شكوى أو التماس

يتم التواصل
بشأن
االستفسارات
خالل 48
ساعة
أما فيما يتعلق
بالشكاوى فتتم
خالل فترة ال
تزيد عن 6
أشهر

2

التوجه اىل دائرة خدمة املراجعني بوزارة
اخلدمة املدنية وتقدمي الوثائق املطلوبة

3

تقوم دائرة خدمة املراجعني بتحويل طلب
الباحث عن عمل للجهة املختصة بالوزارة
للدراسة وتتم إفادة صاحب العالقة عن طريق
االتصال أو الربيد اإللكتروين أو احلضور
شخصيا.
بينما تتم اإلفادة مباشرة يف حال ان االستفسار
أو الطلب ال يتطلب الدراسة القانونية أو ال
يستدعي التحويل ألخذ توجيه معني.

•البطاقة الشخصية أو نسخة منها.

•رسالة شكوى خطية بتوقيع صاحب العالقة.
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توقيع من قبل املسؤول

ال يتطلب

رسوم اخلدمة

ال يوجد

الشروط الواجب مراعاهتا عند تقدمي
اخلدمة

اإلطالع على قانون اخلدمة املدنية والئحته التنفيذية وكذلك
النظم األخرى املعمول هبا.

األقسام واجلهات اليت تشترك يف تقدمي
اخلدمة

دائرة خدمة املراجعني  -كافة تقسيمات الوزارة  -دائرة التنسيق
يب وكيلي الوزارة.
واملتابعة مبكتب الوزير -مكت ِّ

الفئة املستهدفة

املوظفون  -الباحثون عن عمل

قنوات تقدمي الشكوى /التظلم

مراجعة املخرجات

•احلضور شخصيا إىل دائرة خدمة املراجعني.
•أو التواصل عن طريق موقع الوزارة اإللكتروين:
www.mocs.gov.om
•أو االتصال على ارقام اهلواتف التالية :
24689717
24689995
اثناء فترة الدوام الرمسي من  8:00صباحا إىل  2:00ظهرا
•احلضور شخصيا
•االتصال اهلاتفي
•الربيد اإللكتروين
•الفاكس
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